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Nerêu, homem de partido
“ Diretrincs, ” em sua 

edição de 5 do corrente, 
assim realça a unidade e 
a coesão do P. S. D., em 
tórno de seu eminente Che
fe Dr. Nereu Ramos:

«Não há duvida do qu« 
Nereu tem passado grandes 
agruras nesses últimos tem
po» de sua vida política, 
grandes torturas de alma, 
que lhe tem deixado a bo
ca amarga e os dias como se 
fossem negros. A verdade 
porém é que metade, se
não todas, dessas agruras 
de Nereu Ramos advêm de 
ser ele um homem de par
tido. E na percentagem de 
cem por cento.

Ele é, realmente, um 
homem autoritário. J á  na 
Constituinte, como lider, 
quando gritava o seu co
nhecido — nós somos a 
maioria — parecia que 
pensava ter atrás de si, 
como apoio eficiente, 
numerosas forças de terra, 
mar e ar. Mas este Auto 
ritarismo externo é, ainda 
uma característica de sua 
disciplina partidaria, da in
tegração com o seu grupo, 
da crença na unidade da 
organização política em que 
se integrou e de que vive. 
0 seu autoritarismo se exer-, 
ce, apenas, de partido para 
partido, de um grupo par
lamentar para outro, da 
maioria incontestável pa
ra a minoria. Dentro de sua 
organização esse autorita
rismo se transformou em 
disciplina submetendo-se á

%
audiência e a deliberação 
da maioria. E quando o 
partido, aqui ou ali, errado 
ou certo, está em perigo 
Nereu está com ele para a

moralistas politicos mas a 
verdade é que, até certo 
ponto, é uma atitude bonita 
e peio menos no momento 
absolutamente necessária. É

vida ou para a morte No uma atitude a única, que
transe duro de Pernambuco 
na parada difícil do Piaui 
Como na feia etapa de 
S&o Paulo ele esteve sem
pre ou lado do partido, 
das secções locais do PSD. 
para a vitoria ou para a 
derrota. E  quando chega 
a derrota está mais integra
do com os companheiros do 
que quando chega a vitória 

Esta é, aliás, a caracte 
ristica que distingue Nereu 
dos outros chefes partida 
rios. Da U. D. N , por e- 
xemplo. Nesta, os chefes 
primeiro examinam as ques
tões para depois serem ou 
uão solidários com os com
panheiros. No Piaui, linda 
foi a luta da UDN. federal 
ao lado da secção estadual 
apesar de Mangabeira ter 
mandado abandonar aquela 
pedrinha* Mas já em per- 
nambuco a UDN. local lutou 
sózinha a sua feia luta e 
em São Paulo lutou a luta 
anti-constitucional contra

firmará no Brasil, o partido 
nacional, impondo, acima 
de tudo, a disciplina parti 
dária. assim chegaremos 
mesmo a realizar esta uto
pia legal do partido nacio 
nal que é, apesar de uma 
utopia a mais imperiosa 
necessidade da política bra 
sileira

O resultado dessa discipli
na política de Nereu aí está 
á vista de t<tdus na coesão, 
cada vez maior, que se vai 
verificando do seu partido. 
Olhe-se a UDN. e o que 
se vê é um agrupamento 
de inimigos em potencial, 
uma soma impossível do 
valores diferentes: pitomba 
da Paraíba com mangada 
da Baía. E  uma unidade 
mantida por um grude pre- 
cácio sem nenhuma cola 
forte. Exemplos: Sao Paulo 
e o Distrito. 0  PSD., pelo 
contrário, até das dissidên
cias se fortifica : em Sao 
Paulo saiu, de qualquer

Camara Municipal
C O N V IT E

Tendo sido designado, em nlenário. o dia 22 do corrente, 
ás 14 horas, para a cntronisaçào da imagem de Cripto e do 
Pavilhão Nasional, r.« sala de suas sessões, edifício da Pre
feitura, a Cimarc Mu&inpal de Lajes convida, para êste ato, 
as autoridades eclesiásticas, civis, militares, os chefes Oe re
partições lederais, estadoiis e municipais, os diretores e pro
fessores de estabelecimentos de ensino locaes e ao pove em 
geral.

Lajes, lf  de Maio de 1948.

Euclides Granzolto 
I® Secretário

vencível que a 
tem: unidade».

UDN. não

a sua Iprópria comissão- * forma com o \ice-governa 
mater. I lor. Um iidenista dirá, tal-

I sonsv n a

Prefe ito  Vida! Ra
mos Júnior

A interesses do municí
pio, seguiu ontem para a 
capital do Estado, o Sr. Vi
dal Ramos Júnior, ilustre 
Prefeito Municipal.

S Sa. que V6 U1 desenvol
vendo, ultimamente, iuvul- 
gar at'vidade no selôr ad 
ministrativo de sua comuna, 
demorar-se - á alguns dias 
naquela capital.

Com Nereu nunca acon
tecerá isto. Ele estará, 
sempre cem  qualquer hipó
tese, com o seu partido. 
Não quer saber de conversa. 
Esta sua atitude, que é me
nos uma atitude do que um 
ponto de vista, pode mere
cer criticas fortes dos

Terra de Israelvez, que isto nfto é muito 
bonito. Va lá que nlo seja,]
•nas o pessedista Nereu dirá
que quando quiser ver belo-i. A questão Judaica, qu; v;m 

. . , , . n , focalizando a atenção do mun-zu ira ver o retrato do Conde do com suas marc\ as e contra
Duque d Oliveira no museu marchas, assumiu, na sexta-fei-
de Assis. E acrescentará que jra, dia 14 do corrente, urna no

tragédia que 
Terra Santa.

é assim que está dando a o vafase na !onea 
seu partido esta forçá in o se dt:senro1'1 naI A poderosa organização ja-

(laica «Haganah» dispondo de 
um exercito de 50.000 homens, 
aumentado a cada momento e 
armado cora os mais modernos 
engenhos de guerra, inclusive 
aviação, ás 11 horas daquele 
dia proclamou oficialmente cria
da a pátria dos Judeus, sob a 
denominação de «Terra de Is
rael».

O estabelecimento do Estido 
Judeu teve repercu«sâo mun
dial, inclusive no Brasil, onie 
os israelitas alvoroçaram se um 
demonstrações ,1e jubilo, em 
varias cidades, inclusive ho Ria 
de Janeiro, oude a colonia Ju
daica está em reunião perma
nente.

O novo Estado nasceu en
golfado em sangue, frente as 
nações arabes que lhe decla
raram guerra de extermínio.

Oh Estados Unidos e a Om- 
temala já reconheceram o Es 
tado Judeu, aguardando-se que 
outras nações lhes sigam o e- 
xemplo.

Tropas poderosas da Legião 
/Vrabes, do rai Abdulah. ades
tradas por ofioiais britânico», 
passaram vetigioosamente, em 
caminhões e completamente 
armadas, pelas ruas de Ammin, 
a caminho da Palestina, entoan
do velha» canções guerreiras 
dos seus antepassados beduí
nos.

Na próxima Semana:

R o m a ,  c i d a d e  a b e r t a
DISSE A CRITICA AMERICANA:

5DOS DEZ MELHORES FILMES DO ANO, ESTE É 0  MELHOR.

=  Romance no Mexico ~
_  DESLUMBRANTE TECN1COLOR DA MESMA CLASSE D0 ESTUPENDO FILME DA «METRO:

■ --- Escola de Sereias
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Dia 16
0 Dr. Acáoio Ramos Ar

ruda, conceituado médico 
nesta cidade.

— A exma. sra. D. Au- 
zina Borges, esposa do Sr. 
João Maria Borges.

— 0  sr. Eurico Dias Ba
tista, do comercio desta 
cidade.

— A srta. Maria Julia, fi
lha do sr. João Batista 
Lemos Cordova. residente em 
Borel.

Dia 17
0 sr- Walmor Antunes dos 

.Santos, ruralista em Capão 
Alto.
— O menino José Parles, fi

lho do sf. Lidoçio Pinhas, 
Gerente das Casas Pernam
bucanas.

Dia 18
0 sr, Evin ; José Vieira, 

fazendeiro em Carú.
— Io Sgto. José >Setti, do 

2 Batalhão Rodoviário.
Dia 19

O er. Aníbal Ramos, ia-

dustrialista nesta eidade.
- A Exma. Sra. D. Gilda Mo

la da Silva, esposa do sr. J o 
sé M. F. da Silva, comercian
te nesta praça.

- A exma. Sra D. Herondi- 
na Campos Winter, esposa 
do Sr. Fernando Winter, do 
comercio local.

- 0 Sr. Alceu Goulart, do 
alto comercio desta praça.

- Airíon Rogério, filho do 
sr. José Luiz de Oliveira 
Ramos. fazendeiro neste 
município.

Dia 20
A srta. Zozete Lima de 

Souza, filha do Prof. Traja- 
no Souza, len te da Escola 
Normal Vidal Ramos.

-  0 Sr. Edmundo Soldatel- 
li ex-Expedicionário da
FEB.

Dia 21
0 sr. Carlos Rogério Ra

mos, funcionário da Caixa 
Econômica Federal desta 
cidade.

- O Sr. ( Rival Andrade Cor
dova, funcionári • do Cen
tro de Saude desta cidade.

correio Lageano

Srta. Neusa Arruda
Mais um risonho aniversário 

completará trn 17 uo corrente, 
a graciosa Srta. Neusa Arruda, 
distinta silhueta da sociedade 
layeana e filha do Sr. José M a
ria Arruda Filho, conceituado 
fazendeiro neste município.

Srta. Leila Ramos Vieira
Por motivo de seu aniversário 

natalício, transcorrido ,em PI 
ÍJo corrente, foi muito cumpri- 
1 mentada a srta: Leila Ramos 

Vieira, fino ornamento da nos 
sa sociedade u filha do Sr, Cé
sar Vieira òa Co-da, fazendeiro 
neste município.

A distinta aniversariante re 
cepcionou suas amiguinhas, em 
sua rssidencia, oferecendo-lhes 
finos doces e bfbidas.

A’ Dona Julinha Furtado, no dia de seu aniversário

DAMA de CARIDADE
— «Um simples rópo de agua dado de coração 
A o teu mais humilde, ao teu mais pequeno irmão, 
Em nome de meu Pai.
Recebvrá o prêmio» — : . . assim fala, sereno 
O meigo e bom Proféta, Jesus, o Nazareno, 
Enquanto a tarde cai . . .

0
Jamais, porém, o mundo entende a caridade,
As doros da miséria, os gritos da orfandade,
As doenças do pobre,
Bailes e festejos, luzes e orgias.
Enquanto nos casébres, hospitais, enxovias 
Há miséria que sóbre.

Mas a Dama bendita que faz a caridade 
Sem olhar nem siquer as canceiras da idade,
Noite e dia, a rezar,
Esta dama que mata a fome ao pobrcsii ho 
Que distribue aos mendigos o pão e o carinho 
E os ensina a rezar.

E’ o retrato fiel de Jesús de Nazaré,
Que pregou a Caridade, a Redenção, a Fé. 
Evangelho de Amôr.
Bendita de Deus, bendita da Pobreza 
Porque faz da miséria sua maior riqueza 
Em nome do Senhor.

Por isto quando vejo nas ruas da cidade 
As senhoras cobertas do luto da saudade 
Procurando o mendigo,
Eu relembro o divino Jesús da Oaliléa 
Que fazia caridade ao povo da Judéa,
E seu nome bendigo !

Silvio Pinto de Oliveira

José Krebs Filho
e Ita Godinho Krebs

I

participam aos parentes e pessoas de suas MaçcJcs, o 
nascimento de seu filho Paulo Rogério, ocorrido dia 10 
deste mês.

Lajes, 14 de Maio de 1948

Esperanto

das 
do Club

Sita. \ u  da Costa Ribeiro
Festeja mais um feliz aniver

sario. dia 17 do corrente, a 
graciosa srta. Iza da Costa Ri
beiro, elemento destacado da so
ciedade loral e filha do Sr. 
Edmundo Ribeiro, ruralista aqui 
residente.

M a i i o h  de Sousa
Regressou de Porto Alegro 

acompanhado de sua exma. es
posa, n Sr. Mario A. de Sousa, 
socio f emente do importante 
consorcio rinematoeráfico, Em
presa lí. A. de Sousa Ltda. 
com sede nesta cidade.

Mario Vargas
De Porto Alegre, onde se en

contrava a negocies, regressou 
o Sr. Mario Vargas do alto co
mercio desta praça.

Enlace
Contraíram matrimonio na 

cidade de Nova Veneza, ne-de 
Estado, o Sr. Paulo Ceconi 
Costa, funcionário da filial Hoe- 
pcke desta cidade e a Srta. Nil- 
za Bortoluzzi, da sociedade da
quela cidade e filha aa Viuva 
Sra. D. Adelia Bortuluzzi. Os 
atos matrimoniais realizaram-se 
na residência da noiva, seguin
do o jovem par para esta cida
de onde estão residindo.

Prim eira Comunhão
Na Igreja Matriz de Curitiba- 

nox efetuou sua primeira Comu
nhão, dia 9 do oorrente, o iu- 
teligente menmo Paulo Norberto, 
filho do sr. Ci tulo áà, Conta 
dor da filial do Banco "ltico” 
o de D. Maria Discher Sà,

Paulo Noibeilo recebeu nes
se dia. cumprimentos de gran
de numero de amigos seus e de 
seus extremosos pais.

Noivado

— I

O Sr. Romulo Pais, filho da 
Viuva Sra. D: Maria dos Pra
zeres Pajs, contratou casamento 
mm » srta. Ivany Terezinha F. 
da >ilva, filha do comerciante 
iesu praça Sr. Wenceslau Kran- 
klim da Silva e de Dona Joseii- 
na Busnellc da Silva.

Nos últimos tempo?, vimos sentindo pairar sobre o mte'«- 
cto Serrano, uma onda contagiaote que desperta, do estado I.- 
tonte, os grrmens da inteligência e estimula a todos para o «? 
ber. Daí o ixpluarmos a razão dos V3nas centros culiuiais for
mados ou em formação.

Seria interessante citá-los, entretanto, nosso objetivo hoje < 
focalizsr os primeiros passos de um núcleo cultnral que é o «)e 
Esperanto em Lajes, pondo os leitores, simpatizantes da língua, 
que contnbuirá para a confraternização universal, ao par 
primeiras deliberações tomadas pelos organizadores 
do Esperanto em nosso treio.

Em reunião efetuada uj Instituto de Educação, dia 11, a- 
19,30 horas, orientada pelo veterano esperantista Dr. Galileu Amo- 
rim, ficou estabelecido o seguinte:

lo — O prazo de um mês para a completa organização do 
Cube. T  — Os interessados deverão inscrever-se durante esle 
período de organizaçúo, que será contado de 11 do errren!". 
3o _  Ás terças-feiras, ás 19.30 horas, serão provisoriamente 
efetuadas as reuniões. 4o - -  Os interessados poderão obter in
formações comparecendo ao InstituU de Educação, nus dias de 
reuniões.

Os simpatizantes do Esperanhi devemos frequentar as reu 
niões, para nos inteirai mos dêste idioma criado por Zamenhoff. 
cujo aprendizado é facílimo por constar ua sua gramática, só lb 
regras sem exceções. O fator mais importante desta língua é nào 
constituir privilégio dc ninguém. l’trtence a todos sem distin
ção de pais, raça ou creJo.

Portanto, es*a é a lingu* que nos convém. Aprendamos, poi«, 
o Esperantn como uma segunda língua indispensável c Confra 
ternização Universal e compreènsâo entre a humanidade.

Nila Mareia

P e r f i l
Morena, de olhos negros, pequenina, 
Seus cabelos a deixam mais catita. 

Vista ao longe, parece ser menina, 
Mas de perto é distinta senhorita.

Natural desta Santa Catarina,
Ama o bem <? a virtude mais bonita, 
Pois, seguindo de Cristo a sà doutrina. 
Mata a fome dos pobres que visita.

Seu pai é culto filho da Baí?.
Neste belo recanto do Brasil 
E’ querida e desfruta simpatia.

Quem será essa moça tão gentil,
Filha diléta de®ta serrania ?
Será de Nila Mareia este perfil?

NILO

D e s v e n t u r a
Certa tarde, quando ia para a escola, fui surpre

endida pelos gemidos tristes dos sinos da relha Igreja 
e, não sei porque, seDti um grande pezar, mesmo iguo- 
randu o motivo daquele planger. Porém, alguns minutos 
depois, percebi que todos os olhares convergiam para 
um determinado lugar. Distingui então, entre um grupo 
de pessoas tristes, algumas com lágrimas nos olhos, utf 
pequenino caixão.

Compreendi tudo ! aquela gente acompanhava um* 
criancinha à sua última morada, e . . . uma lágrima 
rolou-me pela face.

A mãe da inditosa criança chorava . . . chorar» 
como só uma mãe sabe iazê lo. em circunstancias tais-

Oh ! infeliz mãe. Avalio o teu desespero, porém, 
não maldigas a morte do teu tllhinho. Ele era um anjíi 
e como todos os anjos, sujeito á lei do céu, por ifl** 
Deus o chamou para junto de si.

Teu filho foi feliz . . . viveu sous dois anos ent̂  
sonhos . . . não conheceu desilusões . . . não conhece1 
falsidades o desenganos . . . desconheceu o lado anMf' 
go da vida . .  . não viveu.

Quantas pessoas que hoje sofrem, invejariam a 801 
te desta criança, para não viverem o que viveram ?

E tu, mãe desventurada, resigna-ts em teus 
mentos, porque, Deus disse: '<Bem avonturajos os 
sofrem porque deles é o reino do céu».

Lajes, maio de 1948 

Alba
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A impressão digital nas 
Escrituras Públicas

Uma prática muito salutar se observa nos tabellionatos des 
te Estado: quando nma pessoa vae passar uma escriptura e 
transmissão de immoveis a outrem e sendo analphabeta, «pixa 
estampada no respetivo livro de notas, a impressão dactyloscó 
pica do seu pollegar direito, ao redor da qual se escreve o seu 
nome.

Parece nos que bem poucos Estados adoptam esta medida 
de authenticidade, nas escripturas publicas, a sua real vantagem, 
eutretanto, é manifesta.. Nem precisa ser demonstrada ou enca
recida.

Pois bem. Agora que se elabora nova legislação para o 
Brasil, seria muito opportuno se coucretisasse em lei esta pratica 
dos tabeliiães de São Paulo porém, com desdobramento de a- 
pplicaçâo.

Numa escriptnra publica, feita pelo tabelliâo, em presença 
das duas partes interessadas, sobe a fé do uotario, que assume 
a responsabilidade da sua authenticidade, poder-se-ia vislum
brar, na impressão dactyloscopica do outorgante analphabeto, nm 
luxo de garantias, si bom que só louvores mereça este habito

O mesmo, no entanto, não se poderá arguir num recibo 
particular ou numa escriptura de mão.

A assignatnra a rôgo, a despeito das duas testemunhas que a 
reforçam, é sempre defioiente e não prova a aciencia ou vonta
de directa da pessôa por quem è dada, no documento em que é 
consignada. Quando abuso se não pratica em documentos par
ticulares, assignados a rôgo e quanta impugnação de recibos, 
assim fornecidos!

Ora, adpando-se obrigatoriamente, a apposição da impres
são dactyloscopica dc pollegjr da parte que manda alguém pas 
sar um documento, escriptura ou recibo ou similhantes, “por 
não saber escrever” obter-se-a, desta forma, a prova mais irrefu- 
gavel da authenticidade do documento, feito inilludivelmente na 
ipresença do analphabeto, que consentiu nos seus termos, exprefi- 
samente, com a sua assgnatura symbolica, authentica de tal fór- 
,0a, que ninguém a poderá falsificar.

A garantia desta praxe, si adoptada expressamente por lei, 
seria de grande alcance juridico, e de innegaveis vantagens dos 
interessados em tae- documentos.

Aqui fica esta pequena sugestão, com vistas ao lustituto da 
Ordem dos Advogados, o qual bem,o poderia tomar em consi
deração, para os fins a que se destina,

Francisco Amaral

Ed tal
) >3o Gualberto da Silva F i
lho, Oficial de Protest >s em \ 
üer.J, da Comarc. de Lajes, 
tsiado de Santa Catarina, na i 
forma da lei. etc.,

LAZ saber que está em seu 
cafórie, insta cidade de Lajes, 
Esia.io Santa Catarina, à rua
Corcoil "fdova, numero vinte 
e quatro p ira ser protestada por 
tal*i oe pagamento nma Dupli 
cata no valor do Crj> 2.954,00 
(dois mil novecentos e cincoenta 
e quatro cruzeiros,) emitida pe
la Casa Oliveira Lencastre, Im
portadora Ltda., contra Walter 
Orueter Pelo presente intimo o 
senhor Walter Orueter a vir pa
gar o valor da referida Dupli
cata, ou a dar as razões da re
cusa, notificando-o. desde já, do 
protesto, caso não compareça 
no prazo legal. —- Eu, João 
Oualberto da Silva Filho, Ofi
cial de Protestos em Geral, que 
o datilografei, subscrevo e as
sino:

Lajes, 12 de Maio do 1948 
0  Oficial de Prostestos em Gera

João Gnalberto da Silva Filho.

Edital

PRU 
CAP

Combinações Sorteadas
EM 30  DE ABRIL DE 1948 

«J-fcuto “  o ”
ZNDj DOU MHA UYA 
SMEj SODj YUAj DST

S l a i i o  cb

Do 7o ao 12°

VB-34 QP-2 K L -12 
DM-34 ZL 30 VU 6

João Gualberto da Silva Fi
lho, Oficial de Protestos ern 

Geral, da Comarca de Lajes, 
Estado de Santa Catarina, na 
forma da lei, etc,,

FAZ saber qua esta em seu 
cartório, nesta cidade dr Lajes, 
Eatado de Santa Catarina, á rua 
Coronel Cordova, numero vinte 
e quatro, para ser protestada 
por falta de sceite e pagamento, 
uma Duplicata, no valor de 
quatro mil cento e cincoenta e 
cinco cruzeiros (Ct$. 4.155.00), 
emitida por Verdi & Adam Ltda., 
contra Wa’.ter Orueter.

Pelo presente intimo o senhor 
Walter Grueter a vir pagar o 
valer da referida Duplicata ou 
a dar as razões da recusa, notifi
cando-o» desde já do protesto, 
caso não compareça no prazo 
legal.

Lajes, 11 de Maio de 1948 
O Ofioial de Protestos em Geral 
João Oualberto da Silva Filho.

V en d em -se
Uma bna chacara situada 

no Lagofto, ao lado da Nova 
Xarqueada São Sebastião.

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

Dr. Valença
Climca exclusiva de 

crianças

Consultas: das 2 às 5 horas 
mu K .iiicio João Cruz à rua 
15 di Novembro — Te| 44

I in  f e l .  Ariatiliano líamou, 8

Dr.J. Gualberto Netto
Advogado

Causas eiveis- Comerciais - Trabalhistas -  Criminais e Fiscais

ESCRITÓRIO E RES1DENCIA:

Bua Aristiliano Ramos, 7 - Caixa postal 58
Lajes

Casa Para Todos
Fazendas, Armarinhos, Roupas feitas, etc.

OFERTA ESPECIAL PARA ESTE MÊS:

Meias Nylon (Americanas) Cr.$ 39,00

Vestidos Efecê -  nossa exclusividade

Rua 15 de Novembro, 22 — enfrente á Farmácia
São José

Verônica Sell Pilar
Parteira - diplomada

Atende em domicilio e na Maternidade Tereza 
Ramos.

Rfsidenaia: R u * Fausto de Souza, em frente ao 

Aíoinho Ipiranga

Godinho & Socas
Rua Correia Pinto, 23 — End. Tel. “Sonho” — Cx- postal 

61 — Lajes — Santa Catarina

Representante do antigo e conceituado

In s t i tu to  C a rio c a  de B io lo g ia  L td a .
Tem para pronta rntrega:

VACINA CONTRA PASTEURELOSE DOS SUÍNOS
(B A T E D E IR A )

Vacina contra a Manqueira (Carbúnculo Sintomático) - Con
tra diarréa dos Bezerros — Contra Carbúnculo llemá- 
tico =  Contra Oarrotilho equino =  Contra Variola avia
ria -  Carrapaticida Carioca -  Sulfacura — Metanutril Fe- 
notiasina e outros produtos. ,

CONSULTEM EM NOSSO ESCRIT0KI0

Cerâmica N. Sra. Aparecida
de Jorge Barroso

Deposito permanente de TELHAS tipo írancezas 
TIJOLOS DE DOIS TAMANHOS

Tipo menor igual ao das outras fabricações 
Tipo maior igual aos maiores oxistentes

Vende em pequena e g ra n d e  esca la
Rua Mal. Deodoro — LAJFS — Ponte Grande

f a ç a  suas refeições lift
BAR AVENIDA
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Prefeitura Municipal de Lajes
ESTADO DE SANTA CATARINA

Coietorid Estadual
IMPOSTO TERR1TOR1A]

ml "r\

Requerimentos Despachados
Dia 7 de maio de i 948

N° C11 — Lauro Severiano Ribeiro - Licença para fazer 
melhoramentos em seu prédio - fcim, após pa
gamento do que fôr devido.

N° 627 — Mauro Rodolfo - Aprovaç&o de planta* e li
cença para construir um prédio para o Sr. Us
inar Burger - Sim.

N* (Jj 8 — Maria Candida do Souza - Professora Mtini-
cipal - 30 dias de licença - Concedo 8 dias.

Dia 10 d6 maio de 1948
N° 057 — Francisco Fernandes da Silva e sua mulher 

- Transferência de terreno - Sim.
N® 654 — Joao Batista Filho - Transferência de terre

no - Sim.
Nb 656 — Dorvina Branco de Camargo - Transferen

cia de terreno - Sim.

De ordem do sr. Coletor tor
no publico que, durante o n ês 
de maio corrente, se procedí rá 
a cobrança do imposto acima 
refeiido correspondente ao Io. 
semestre ao corrente ano.

Os contribuintes que não sa
tisfizerem seus pagamentos deu 
Iro do referido prazo, poderão 
faze-io no mês de junho com a 
multa de 20°f„. Terminados os 
prazos acima citados, serão ex
traídas as certidões de divida 
para a devida cobrança execu
tiva.

Coletoria Estadual de Lajes. 
2 de maio de 1948 

‘ lvette Labo Montenegro 
Escrivã Interina

O hns Negocio

PR00UT0S VETERINÁRIOS
In s t itu to  P in h e iro s

( Caixa Postal, IG3 - Florianópolis )

tem o prazer de comunicar aos Senhores Veterinários, Fa
zendeiros e Farmacêuticos, que est£ iniciando o lançamento 
de uma grande sgrie dêsses produtos.

OS PRIMEIROS JA’ A VENDA SÃO:

S u l f  a j u a m  d m  a : 
Vacina Contra Manqueira :

tubos de 10 e vidros de 100 
comprimidos de 0,00 g.

ampolas de 10 cm3 e 
de 100 cm3.

frascos

Sara Anti - Tetânico '. 
Vacina contra brucelose : 
Vacina Anti -  Rábica :

; m olas de 20 eins-

ampolas de 20 cm3 e 
de 100 cm3

frascos

ampolas de 5 cm3 e de 10 cm3 e
frascos de 100 cm3.

Dos dois últimos, por serem os seus prazos de validdz 
relativamente curtos, o Instituto Pinheiros não manterá gran
des estoques, atendendo, entretanto, a qualquer pedido den
tro do prazo mínimo necessário ao preparo dos mesmos que 
assim, serão sempre fornecidos com absoluta garantia de ati
vidade máxima.

Brevemente o Instituto Pinheiros apresentará outros pro
dutos veterinários de grande eficácia, como: TERNER1NA 
( Bnco-Vacina contra diarreia infecciosa «los bezerros ) STIL- 
BESTROL, e ainda, VAGINA CONTRA A BOUBA AVIARIA, 
VACINA CONTRA a PESTE SUINA, etc.

Quaisquer consultas sôbre os mesmos, bem como sôbre 
as doenças dos animais domésticos, serão prontamente res
pondidas pelo Departamento de Veterinária.
Pelo sistema de recmbôlsu postal, o INSTITUTO PINHEiROS 

atenderá diretamente a lodos os pedidos de seus produtos, 
quando não encontrados na localidade de residência do so
licitante.

Ytnde-se nma excelente cha- 
cara com a area de 18,000 m2‘ 
cora casa de residência, benfei
torias, horta organizada, conten
do dois areais funcionando, (a- 
rein de boa 'qualidade) 4 vacas 
leiteiras e boa freguezia. Dis
tante um quilómetro da cidade 

Tratar com Isaac Ramos, nes. 
ta cidade.

ALUGAM-SE
S a la s

110

Edifício
MARAJOARA

Informações
com a gerencia 
do CINE - TEATRO

MARAJOARA

Dr. J. B. TEZZA
Advogado

Rua Afensti Ribeiro sn.

LAJES — Sta. Catarina

Escritório Técnico Co merci;
Simon & Irmãos R egu eira

Edifício MARAJOARA -  2° andar
Lajes — S. Catarina.

Salas 9 e lo

Opéra sob re  os segu in tes ram os:

C o n ta b ilid a d e  - R e p  e se n ta çõ e s  . 
C o n s ig n a ç õ e s  - C o n ta  P ró p ria  e]

Seguros
REPRESENTANTES EXCLUSIVOS PARA 0  E&| 

TADO DE SANTA CATARINA DA

M aster International Ine.
Geradores para luz a gazolina - Equipamentos p; 
construções - Equipamentos para industrias em 

Equipamentos para concretos

Expresso Cajurfi
Linha de passageiros Lajes Florianópolis

P E . i ;CAMINHONETES NOVAS, DIRIGIDAS 
PROPRIETÁRIOS

Saidas quartas e sabados ás ô horas e nos demais dias da 
semana, quando houver lotação.

UB 
• lot

«A

Rua Correia Pinto, enfrente ao Clube 1 deju 
lho — Tel. 117 —Lajes

C.ÍIS'
pear«
lies

e A rte
Luxuoso'/tlbum colorido, formato 26 x 35 ems fo
calizando 89 das mais lindas « Girls » oe Hollywood 

ein 120 artísticas poses de nús..
Album Cr$. 140,00. Pedidos pelo reembolso á Caixa 

Posta! 2.475 — Rio.

Casa das Fabricas

‘ a (Oi

ira!

HM
cJc

p:ii
L-0-

19
ta

CU>

Comprem tudo per menos, dretamente das fabrics
Seüás -Completo sortimento de Casem iras - 

Brins Voiles — Chitas etc.

Únicos distribuidores des afamados produtos de Hn 
gene íudesmalhavel VALISÈRE

*• * «

V are jo  e atacado

E S C R IT Ó R IO  D E  A D V O C A C IA

M3. Ci r t M  TEÏ2I3À ’ -
Bacharet em ciíiutai Jurídicas t  sorteia, p«5? F»ruta«.de ds 

. Direito do Estado Oc São 1'aulo
V ;  : " 'V . • • •
M2.;nELIC CAM!) J*VI M C */

Bacharel em ciências Jurídicas e Socieis. pcl*
/Direito do Estado dô Rio de Janeiro'

' - Svi/ v' ./ /. , • ( ,
Aceitam o p<urocíi)io de tfcdo c qualquer serviço de tua pm.
: . .w  : “ • — j a. cí.ei: (dc±;oes, to um çn trs. iaveivárioi, di-
viiío . .vT.a.caçio de lent? et. ), ciitnineis. nrtanológic«». ««:.

•■•■BS «JJtOÍ 9 f ã

•hUvo&jn j - 3  », a-* i!»

Gerson Lucena &  Cia
Peças e Acessórios para Automovtis em Gerai

FORD e CHEVROLET 
—  Representações e Cinta Próprii

S t

ACUMULADORE8
At Iks e Goody ar RADIOS

«Philco»
Concessionários

OLEOS
Mobilóil BUZINAS

SpartoD

ACORDEONS
Tupy PNEUS

•Brasil»
TRANSFORMADORES 

Com voltímetro

Fone

f e r r a m e n t a s
Durollte e Williams

m a c a c o s  h id r á u l ic o s
Buda

146 Teleg. _  .LUNAS . Cx. Petal si . 1.

PNEUS BICICLETAS 
Orion

ajos 8. C.
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Escritório J u r íd i c o  Comercial
Telegramas: -'ELIBRANCO” — Fones: 54 e 16 — Cx. P.; 54. 

LAJES =  SANTA CATARINA — BRASIL
DIRETO R :

Dr. Elísiario de Camargo Branco
ADVOGADO.

ADVOCACIA — REPRESENTAÇÕES — LOTEAMENTOS 

VENDAS DE FAZENDAS — TIN HA ES — SERRARIAS 

ACEITAMOS REPRESENTa R NESTA PRAÇA E NECESSITA

MOS DE REPRESENTANTES EM OUTRAS PRAÇAS.

I — 11 lotes a venda na Chácara Lenzi, com duas casas: iCH 1) -
■ 2 — 87 lotes a venda na Ponte Grande Encruzilhada, com uma ca

sinha, por preços a partir de C K í  8.500,0*1; (CH 2) -
3 — 7 lotes a venda, na rua Frei  Gabriel, sendo 3 com casinhas, 

estas ao preço de C R Í  11000,00 com os terrenos respetivos (Oi/ 3 1,
4 — 21 lot«s com frente p«ra o calçamento da Federal, proximos ao 

campo da aviação, esquina ecm a rua Frei Gabriel,  500 mus, <ia Catedral, 
por preços a partir de C R Í  6 000,<I0; CH 1);

5 =  11 lotes na Vr.rzea, 200 mts. do cal-ameiito, com uma casinha, 
proximos á Chacara Beccari.  lugar alto e seco, proprio para industria ou 
deposito, com lotes a partir de C r í  3.000,00, com duas frentee (i 'H  5);

8 — 10 lotbs no Conta Dinheiro, proximo» á Olaria Melegari, com 
4.422 m2., duas frentes, grande casa, por preços a partir de C R Í  3.500,00 
o lote OH ói;

• 7 — 13 lotes na Farzea, proximos á Chácara de Proencio Antunes
de Andrade e das Exmas. Irmas do Ginásio São Jo sé ,  coa, 4.989,50 m2., to
dos per C R  13 ooo.oe, cada lote separado a C R  1.5O0,00| (CHr 9) : j5

8 - -  Chacara em lta ja i,  com aproximadamente i  .ooo m2, entre a 
cidade e Cabeçudas, casa de material e madeira de lei,  grande apiário, 
pedreira, caieira e magnifico barro, com luz elétrica e frente para a estra
da estadual de Florianópolis: CHS 3o.ooo,oo com facilidade de pagamentos; 
(CH 7); Cucarregaao: BANCO IXCO ,

9 — Chácara em Florianópolis, com 45 mts. de frente na Estrada 
Estadual de Capoeiras prox; mo ao loteamento do l)r. Gallois, com 880 
mts. de fundos, aproximadamente 3o.oco mts, quadrados, pela melhor ofer
ta (CH 8); Encarregado: Escritório Intern ediáriO de lm.

10 — 15 l.-tes na cidade la FACARIA - RV., proximos ao campo da 
aviação, por preços que v. riam tntre C R í  1.yjo.ou e C R Í  8.107,50; E n -  
c a r r .gados: Joel Onófrio e Darcy Santos;

II — 15o.<00 n 2. de ..erras no Morro Grande, 2o D'- de Vacaria, ad
quiridos a Sot ro Alves Paim, por CR$ 5 0*‘O,0o Encarregados naquela cida
de. Jo é l  Onófrio, D arcy Santos, Teodomiro Porto e Ala</im Borges;

12 -  1«*0 000 m2, de terras ótimas para agricultura, no Passo de 
Santa Victoria , distrito i . Ccxilha Rica. em Lajes, por C R s  5.ooo,oo;

13 — 838.229 m2, de terras com pinhais, no distrito de Carú, no lu
gar denominado Fazerda dos Ribeiros, proximo^ a Ilerculano Pereira dos 
Anjo-, ao preço de CRS I .ooo,oo o alqueire, ou sejam 34 e Jmeio alquei
re . por CR 34.5oo,oo;

14 — U m a S E R R A R IA  desmontada, com cóta e registro para ma 
deira de lei quadro centro, hidráulica, registrada sob n" 248/20-A/256 
■•cm 11 ouhico- e respetivos acréscimos do luspiulio. Preço: C/í 80.000,00 
á vista, podend>se receber Ré 60°|„ citf madeira " ü gado:

15 - Uma caminhonete internacional,  tipo de ly33, para l.Doo Kilos,, por 
Cil 35.000.00, sem ladio e sem retoque, para negóeio á vista;

lg — FAZi NDA .MONTE A L E G a E :  Situada a 70 Kms. da cidade 
de Lajes,  com aproximadamente 15 milhões de m2, calculadamente de 15 
£ 2o.ooo pinheiros, varias quedas dáguas, melhores terras para agricultura 
do Estado, demarcada judicialmente em PUS, sem estradas pelo meio, com 
divisas naturaes em tres faces, comportando 150 cabeças uo verão e 150 no 
inverno. Colonizada dará 120 Colonias He 125 ooc m2, cada uma, vendáveis 
a C R  8.or,o,oo cada un a Próxima á conflném ia do Canoas com o Cavei
ras, distanuo de estrada de redagem somente 2 K irs.e  4 da Hermidia, aon
de reside o sr. Herculano Pereira dos Anjos, na estrada estadual Lajes X 
Campos Xovçs, via Carú, 6Kms. antes da Balsa do Canoas;

17 — C A S A  e respetivo lote, na rua do Lagoào. atraz da Delegacia 
Regional, por < R 80,000.00 com facilidade-: de pagamento;

18 — Potreiro  com 77 .000 m2., na Ponte Grande, proximo á X ar-  
qneada, ás margens do rio Ponte Grande, por CR 8o.oou,oo verdadeira pe
chincha;

19 _  Hina turbina alemS, com rendimento até para 15 HP., coloca
da e em perfeito luuciouamento por CR 25.000,00;

•>o =  Um terreno na Avenida Marechal lorinno, com 15 mts. de 
frente parte j á  calçada, por CR 3o.ooo,oo, lote magnifico:

21 — 5  lotes no bairro -'Passo Fundo” , encostados à Capelinlia de 
Frei Rogério, com 1818 m2 por CR lo.ooo.oo:

2-' — Quatro casas na rua São /oaquim, por preços a partir de Cr 
2o.000,00 se.no,) uma de material e recentemente construída,

23 — FA Z E N u A  EM MATO GR O SSG : Fende-se duas, no municí
pio de Rio Paulo, cortadas por estiadn de Ferro, distando da cidade 9 e 18 
kms.. zona saudavel, ligadas uma a outra e ambas com estrada de aiuoino- 
vcl e camp,', de aviação. Arca 318.88-).000 m2. - Preço f R 8.000,00 o milhão 
Facilila-se o pagamento recebendo a iéSo ;0. em gado ou propriedades em La jes 
ou em qualquer das «'npitaes; Kio-Sáo Paulo-Curitiba e Porto Alegre- Fen
de-se também, caso seja do interesse do comprador: 5oo rezes de criar e 
1.500 bois de ano acima, por preçss a combinar. .1 venda poderá ser de 
unia só das fazendas ou de ambas, visto que s3o ligadas: LUA E S P E 
RANÇA: Dista 9 Kms. Com I0.800 Hectares I I08 niilhõesi,  confortável ca
sa, mangueiras, lavouras, dois potreiros e quatro iuveriiadas, S J O  F E L IX .  
Dista lh Kms. da i-idarie. Com 2o.88« Hectares, com tedas as instalações 
necessárias paru a vida «Io campo com oontorio e comodidades, luista dizer 
que é toda fe icliada em sete invernadas e quatro potreiros. Interesaados po
derão dirigir-se ao Ercntório  /nridico Comercial em L A JE g i  telegrafando 
para ‘ ÉLIBRAN CO” ou escrevendo para a Caixa Postal, 54 — LA/ES — 
B A N I A ,CATARINA. ' '' ...

JUIZO DE Dl h eito D A I  

c o m a r c a  d e  l a g e s  e s - Clube do Livro
TA DO DE SANTA CATA

RINA

Edital de Convocação 
dc Jnri

O Doutor Ivo Guilhon Perei
ra de Mello, Juiz tle Direito 
da Comarca dt- Lajes. Estado 
de Santa Catarina, na fórma 
da lei etc.

FAÇO saber que foi designa
do o dia vinte e quatro (24) do 
proximo três de Maio, para, as 
nove horas, reunir-se nesta ci 
dade, a primeira, digo, a segun
da sessão ordinária do Juri, qne 
trabalhará em dtas uteis sucessi
vas, e que, havendo procedido 
ao sorteio dos vinte e um jura
dos que terão de strvir na 
mesma sessão, foram sorteados 
os cidadãos seguintes: — Io ) — 
Danilft Tiago de Castro, cidade, 
2 ) João Guimarães Silva, cida
de, 3.) Lauro Borges de Olivei
ra, cidade, 4‘) Cirilo José da 
Luz, cidade, 5’) Eriberto Krtbs, 
cidade, ü ) Curt Apel, cidade, 
7 ) Silvio Ramo», cidade, 8 /  Ary 
Gòss Brascher, cidade, 9 ) Arno 
de Castio Lang, cidad», 10) 
José Qereníe cidade, 1T) Hin- 
denburg Burger, cidade, 12) 
Teimo Burger, cidade, 13 ) Gui- 
do Wilmar Sassi, cidade, 14 ) 
Albino Granzoito, cidade, 15) | 
Max Coutinho, cidade, 16 ) José 
Üordova Wolff, cidade, 17 ) Se
bastião de Assis Ribeiro Brau- 
co, cidade, 18 ) Evaldo Amaral, 
cidade, 1Q') Arnaldo K^eche, ci
dade, 20) Kichard Morei, cida
de, e 21)Dimas Muniz, cidade. 
Tcdos rsses cidadãos, bem co
iro os interessados, em geral 
são por esta fórma convidado*
?, comparecer á sala das sessõe- 
do Tribunal do Juri. no edifício 
da Prefeitura Municipal desta 
cidade,.não -ó nos cilados dia 
e hora, corno nos dias seguin
tes. E, para que chegue a noti
cia ao conhecimento de todos, 
mandei passar o presente*edital, 
que será afixado á porta onde 
funciona o Juizo de Direito e 
Tribunal do Juri, desla cidade 
e publicado pela imprensa local. 
Dtternuna ahida este Juizo as 
dilig necessárias, para a
iiiti!i'3i^R»s jurados, dos réus 
c d -. testTTiiunhas. Dado e pas
sado nesta cidade de Lajes, aos 
vmte e quatro dias 00 ni*s de 
Maio, digo, de Abril do ano de 
mil iioveceiiros e quarenta e oi
to (24/4/1948) Eu» llelio B isco 
de Castro, Escrivão do Juri e 
crime, que o datilografei, subs
crevo e também assino com o 
MM. Juiz de Dirciio da Co
marca.
Ivo Guilhon Pereira d'-| Mellp 
Juiz te  Direito e Pr-T  ente do 

Tribunal do Juri.,

Helio fosco de Castro 

Escrivão do Juri e Crime

Semente da triga
‘ 4

▲ d «posição dos interes
sados enr.nntra-se a venda

Esfa organizaçãjó única no gênero em nosso pais cuja fi
nalidade é difundir a gosto pela leitura fornecendo a seus aN_ 
sotiados obras de reconhecido mérito literário a baixo cu-J° 
tem programado para este ano os seguintes lançamentos:

Janeiro - O ASSALTO -  Afonso Schmidf.
Fevereiro • PAI GORIOT - Floneré Balsac.
Março - Um Vagabundo Toca em Surdina - Knut Hamsun 

/Ihril -  PUSSANGA - Peregrino Júnior 
Maio -  MARIA -  Jorge Isaacs. ‘
Junho -  NOITES BRANCAS -  Fédor Dosfoicwsk .

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 ie- 
inetê-lo a J. R. de Oliveira - Lajes - Sta. Catarina.

Nome: -  _____________________________________
R u a ;  -  ____________ _________________________________N°

Cidade ______________________________________

D R . JO Ã O  COSTA N E T T O
Alta Cirúrgica — - Doenças de Senhoras — Parto

OPEItAÇÕES : de Estoma.ro. hitestino. ciagend ite, Figado e Vias Bi
liares. Tiroirie Bocio (Puyo). Hérnias Varizes e e a o rro i la  s. Rins 
e Próstata Útero Ovários c .-seios. Tumores emgernl. Cirurgia dos Os
sos e Articulações. Fraturas. Cirurgia dos Defeitos Cougeuitos e ad
quiridos.

Tratam ento Médico e Cirúrgico da Tuberculose Pulmonar

Atende no Hospital N. S. dos Prazeres e Maternidade Te- 
reza Ramos - Residência Rua Correia Pinto, 3 -  Tel. 19b

Consultorio: Pra,-a Ccl. JoiI> Cost t (ain cinta do Caíá CfUZíilj)

I N O U S C R I N A  S. A.

Rua Gel. Cordova, ( fundos do Hotel Rossi) — Sfa. 
Catatina - tndereço Telegr. 1NDUSCR1NA

MATKIZ: São Paulo — Filiais: Lajes, Ponta Grossa, 
União da Vitoria, Londrina, Guarapuava, 

Anápolis e Porto Alegre

A MAIOR FIRMA COMPRADORA DE

===== Crina - Cêra - Lã • feles------
pagando os melhores preços

Gerer.te da Filia! de Lajes : NICOLAU SOFFIATI

Expresso Grazzioíín de 
Transportes Lida.

DM S t í í u  ; ►
• • 1 ' .

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

Jpclo pít-ço de CrS 180,00 o 
Is'tco, semente de trigo na 
| Estação Fitotécnica.

Saidas de Lajes, ás 6 horas da manhá 
InformaçCes na Est. Rctloviária

diari ■ mt-i'ty
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Prefeitura Municipal de Lajes I
ESTADO DE SANTA CATARINA

DECRETO No 20 
de 5 de maio de 1948

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

Art. 1 — Ficam transferidas, as seguintes escolas mixtas 
municipais.

a) -  de Ponte Alta, tn distrito de Palmeira, para SERRA 
do MARlANO. no mesrr- istrito.

b) • de Boneco Preto, no distrito de Antonio Inácio, para 
Boa vi ta, no mesmo distrito.

Art. 2o • Este decreto “iitrará em vigor na data da sua pu
blicação, revogadas as disposições om contrário.

Prefeit ira Municipal de Lajes, em 5 de maio de 1948, 
Assinado: Vidal Ramos Júnior,

Prefeito Municipal.
Jairn Rumos 
Secretário.

DECRETO
de 5 de maio de 1948.

O Prefeito Municp.il de Lajes, resolve:
NOMEAR:

De acôrao com o art. 15, item II, do Decreto-lei estadual 
ri“ 700, de 2S de outubro de 1942:
Maria dos Praz ies Pinho, p->ra exsrcer o rargo de Profes

sor, Padrão D, do Quadro LPnico do Município (Escola mix 
municipal de Serra uo Mariano, no distrito de Paimeiraj. 

Preíeitura Municipal de Lajes, em 5 de maio de 1948. 
Assinado: — Vidal Ramos Júnior 

Prefeito Municipal.
Jairo Ramos 
Secretário.
DECRETO N° 21 

de 7 de maio de 1948,

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

Art- Io — Fica transferida para o local denominado Ilhéus, 
no distrito de Palmeira, a escola mixta municipal de Pedras 
Brancas no distrito de índios.

Art. 2» — Este decreto entrará em vigor na data da sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Muaicipal de Lajes, em 7 de maio de 1948. 
Assinado- — Vidal Ramos Júnior 

Prefeito Municipal 
Jairo Ramos 
Secretário.

DECRETO
7 de maio de 1948

O Prefeito Municipal de Lajes, resolve; 
APOSENTAR:

De acordo com o art. 187, item II, do Decreto-lei estadual 
n° 700 de 28 de outubro de 1942.
O Sr. Alfredo Ribeiro Schmidt, Fiscal Auxiliar, Padião L, 

do Quadro Único do Município, com os vencimentos de setecen
tos e cincoenta cruzeiros (Cr$750,00) mensais.

Prefeitura Municipal de Lajes, em 7 de maio de 1948 
Assinado: — Vidal Ramos júnior 

Prefeito Municipal 
Jairo Ramns 
Secretário

DECRETO
de 7 de maio de 1948 

O Prefeito Municipal de Lajes, resolve:
NOMEAR

De aeôrdo com o art. 15, item II, do Decreto-lei estadual 
n*> 700 de 28 de outubro de 1942:
Cira Maria Rodrigues Gomes para exercer o cargo de 

Professor, Padrão C. do Quadro LPnico do Município (Escola 
mixta municipal de lléus, no distrito de Palmeiras).

Prefeitura Municipal de Lajes, em 7 de maio de 1948: 
Assinado. -  Vidal Ramos Júnior 

Prefeito Municipal 
Jairo Ramos 
Secretário-..

DECRETO
de 7 de maio de 1948 

OPrefeito Municipal de Lajes, resolve: 
APOSENTAR.

De acordo com o art. 187, item II, do Decreto-lei estadual 
i’.# 700, d; 28 de outubro de 1942.
O Sr. Joào Ribeiro Furtado, Fiscal Auxiliar, Padrão L, do 

Q iadro LTnico do Munieioio, com os vencimentos de setecentos 
c uincoenta cruzeiros (Cr$ 750,00) mensais.

Prefeitura Municipal de Lajes, em 7 de maio de 1948. 
Assinado — Vidal Ramos Júnior 

Prefeito Municipal 
Jairo Ramos 

Secretário

I Aulas de Acordeon
O aeordeonista DÉUÉ  

avisa que está le> ionando 
em sua residência, á rua 
Atunao Kiboiro, 22. Forne 
ec íDstrumento a»>B que não 
possuírem.

V E N D E - ^
Com cerca de 4.000 pi

nheiros. no disrri’ de Cor
eia Pinto, próximo á 

trada geral.
Tratar c< m Ortcid<s Ma

chado e Vidal Alvim, no 
mesmo distrito

Comercio e Transportes 
C  Ramos. S. A.

Matriz: FLORIANOPOLIS 
Filial Rua Cel. Cordova s/n -  Lajes

Seccão de Vendas e Oficina Anexa
►

Peças e acessórios pura caminhões INTEKNA 1 IONa L- 
FORD e CHEVROLET • Pneus e camaras de ar para cami

nhões e lutomovtis — Baterias

CONCESSIONÁRIOS DA INTERNATIONAL HÄR
TESTER MAQUINAS s /A .

CamirhõeN - tratores -  rrrquii s ngricchs e para estra
das de rod;f’t-m — Mi ’in s  Industriais - C t n juntos E!etriens

Desiiatadeiras

Saiss p^ra alugar
Alagam -se duas salas, 

próprias para escritório, na 
rua Coronel Cordova.

Tratar com Orly Fur;ado.

DISTRIBUIDORES DAS CASAS PRATT S/A 
Maquinas de escrevi r - Maquines de sc n ai -  Mimiografos 

I Dl&TRIBUlDORES DAS INDUMRí w «NEVF»

Arquives - Fichários dt aço - Cofre etc.

V n id e -M *
Uma boa casa de roaWial á 

rua 83o Joaquim com 'uz, a- 
gua e 94(> m2 de terren», com 
uma pequena padariz.

bom m como
S ó R ip a io  L A lm e id a  L id a . d e  C u r it ià a n a s

tem para vender UMA OLARIA 
e potrriro com a area de 5 quar
tas dé terra — material para a 
fabricação de tijolos e telhas 150 
em quadro com 3 metros em 
profundidade com maquinario 
moderno cilindrei maquina para 
telhas francezase nstalação com
pleta.

Tratar com o Gerente Van- 5 
dirio Cordeiro Sampaio.

Sr nhores D en tiv  "
Façamsuas compras om í*á'> i nulu 

pelo menor preço e ’molhe i qu dade. 
Serviço perfeito de roerriboh" 'd. 

Beçam-nos eatálogos

Dental Itú -  Gossi & G ia. Líd;i.
áv.an Rgel Pcstaua, 22— Caixa Pos , 251

Pneus e Câmaras de ar FIRKSTONE Aeumula- 
ditres DELCO E ETNA 

Correntes anti-derrapantes para qualquer hitola 
Refletores de filamento G E  — Gasolina. Pan a na 

Gleos para motores Pan-am e Mnbilo l

Ford A
Vende-se um auto FORD mo 

delo A — 1929. Preço de oca
sião.

Dirigir-se a CASA VOLLE 
'  aix» postal 517 — Blumen-'V.

Peças e Acessórios em geral

De Soto - Godgg - Chevrolet - Ford 
j. W o ! f f  & C ia .
Rua Tiago de Castro — Lr jes

Bar Lélé
Avisa aos seus distintos fre 

guezes que mu lou-se para a rua 
15 de Novembro enfrente ao 
Cine-Teatro Morajoara onde 
continuará a disposição de to
dos.

Cr. C E I"'' '• (?  
B t í »  A  

Ar
RESlDít

A- tende (
m a r c a s  c 
ban os, Bo

0 Sapato Chie
Uma sapataria diferente

Compra diretamente nas fabricas, artigos de alta
classe

Vende barato para vender muito
Calçados de todos os tipos, para todos os preço* 

Rua 15 de Novembro *= Lajes

L E I A E
— =  Issiien Cerrei LiHitt
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Agradecimento
Ary Waltrick da Silva e domais membros da família do 

-audoso.
Euclides da Silva Ramos

vêm, por este meio, agradecer a todas as pessoas que os con
fortaram durante o uoloroso transe que passaram, assim como 
aos que enviaram flores, cartões, telegramas e acompanharam o 
querido morto até »ua ultima morada.

Lajes, 15 de Maio de 1948.

Edital

Cluhe Recreativo Juvenil 
CONVITE

De ordem do Sr. Presidente, em virtude de haver o M. M. 
Dr. Juiz de Direito da Comarca julgado improcedente, por ini- 
itôneo, o mandado de segurança impetrado por Alcides Sautana 
e outras, convido a todos os senhores associados do Clube Re
creativo Juvenil para uma Aesembléia Oeral Extraordinária, a 
realizar-se domingo próximo, dia 16, às 14 horas, na sede’so
cial, no decorrer da qual será solenemente empossada a direto
ria eleita e-.n março p. p pela Assembléia de socios.

Lajes, 11 de maio de 1943 
Lauro Waidrigues 

2o Secretário
Visto — Antonio Gonçalves de Farias 

Presidente

Centro E sp irita  A llan  Kardec
Do Centro E. “Allan Kardec. recebemos comunicação de 

haver sido realizada, em sua sede, uma sessão de Assembléia 
Oeral, no dia 3l do p. passado, na qual foi eleita e empossa
da a seguinte diretoria:

Presidente, Sr. ; Virgilio José Godinho; Vice-presidente. 
Sr. Anibal Laureano Ramos; Io Secretário, Sr. Acácio N: Godi- 
nho, 2* Secretário, Sr. Aldo Alcantara Oe Athaíde, Tesoureiro, 
Sr. João Cândido da Silva, Bibliotecário, Sr. Eclair Xavier da 
Cruz.

Conselho Fiscal; Dr. Caetano Costa Júnior, sr. Plini« 
Schmidt -e Alvaro Furtado.

Mario Teixeira Carrilho
Advogado

(Desembargador Aposentado)

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

Residência — Raa Cel. Cordova, n• 40 - fone 88

Escritório - Rua 15 de N ovem bro- E ificio Joào Cruz Jor. Fone 66 

£A JE S =  Caixa Postal n- 1*J — St“. -  Catarina

João Oualberto tía Silva Fi 
lho, Oficial de Protestos cm 
Geral, da Comarca de Lajes, 
Estado de Santa Catatina, na 
forma da loi, etc.,

FAZ saber que está em seu 
cartório, nesta cidade de Lajes, 
Estado de Santa Catarina, a rua 
Coronel Cordova. numero vinte 
e quatro, para ser protestada 
por falta de pagamento, uma 
Duplicata no valor de Cr$ . . . 
2.890,00 (Dois mil oitocentos e 
noventa cruzeiro«) , emitida pela 
Casa Oliveira Lencastre, Impor
tadora Ltda., contra Walter 
Grueter.

Pelo presente intimo o referi
do senhor a vir pagar o valor 
da mencionada Duplicata ou dar 
as razões da recusa, notifican- 
do-o, desde já, do protesto, «aso 
não compareça no f%azo legal.

Lajes, 12 de Maio de 1948.

O Oficial de Protestos em Geral 

João Gualberto da Silva Filho.

Camara Municipal de 
Lajes

i Resolução N ° 0. de 13 de, maio de 11)18
Eu, Dr. Aristóteles S. Waltrick, Presidente da Câmara Mu- 

nicipal de Lajes, faço saber que a Câmara aprovou e eu promul
go a seguinte.

HESOLUÇÃO

Art. 1» — Ficam aprovadas as contas apresentadas pelo Sr. 
Prefeito Municipal, relativas ao exercício de 1947.

Art. 2o — Revogam-se as disposições em contrário.

Câmara Municipal de Lajes, em 13 de maio de 1948.

Ass. — Ç r. Aristóteles Soeiro Waltrick
Presidente

Editai

A O rgan ização  Contábil e Com ercial Ltda.
SECÇÃO DE CONSTRUÇÕES

J á  iniciou su&s atividades, estando apta à execução 
de qaalquer serviço, para o que dispõe de competentes

profissionais

Construções em geral, sob contrato ou adminis
tração. Execução de ■projetos, orçamentos t> 

cálculos.

Escritórios — R. Quinze de novembro 18, Lajes.

Av. Alberto Bins 318, Porto Alegre

João Oualberto da Silva Fi
lho; Of ciai de Protestos eru 
Oeral, da Comarca de Lajes, 
Estado de Santa Catarina, na 
forma da lei, etc.,

FAZ saber que está em seu 
cartório, nesta cidade de Lajes, 
Estado de Santa Catarina, á rua 
Coronel Cordova, numer* vinte 
e quatro, para ser protestada 
por falta de pagamento, um« 
Duplica ta uo valor de Cr$ . . 
750,00 (Setecentos e cincoenta 
cruzeiros), emitida pela Fábrica 
de Papel e Papelão Justo S. A., 
estabelecida em São Leopoldo 
(Rio G. do Sul) contra Wa/ter 
Grueter.

Pelo presente intimo o senhor 
Walter Grueter, a vir pagar o 
valor da referida Duplicata ou 
dar as razões da recusa, notifi
cando-o, desde já do protesto, 
caso não compareça no prazo 
legal. — Eu, João Oualberto da 
Silva Filho! Oficial de l*rotesto« 
em Geral] que o datilografei su 
bscrtvo e assino.

Lajes| 12 de Maio de 1948

O Oficial de Protestos em Gera| 

João Gualberto da Silva Filho.

Vende-se
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 — (Costa) na mesma ca
sa.

J. Batalha da  S ilve ira
Cirurgião - Dentista

Das 8 ás 12 horas 

Rua Mal. Peodoro, 41
Sala de espera em comum com 

o J r .  Armando Carvalho

Com issário de Menores
Pole Juiz de Direito da Co

marca, Dr. Ivo Guiihon Pereira 
de Mello foi nomeado Comis
sário de Menores, o 8r. Meno-
tti Borges.

E’ de aplausos o ato do Dr, 
Juiz de Direito, nomendo uma 
pessoa de bôa compreençào, pa 
ra a vigilância dos menores, 
tão necessária nesta cidade, on
de os problemas da infancia se 
fazem sentir a cada passo.

Vende-se
LOTES: de bons terrenos 

8') metros da Ponte do 
Cará em direção á Fazen
da Experimental de Criação.

Tratar com Agenor Vare 
la e Aderbal Neveâ

L E I A  E
Assit» Cerieii lutin

Oportunidade
Vende-se um caminhão Fcrd 

em perfeito estado, com reduzi
da, tipo 46.

Os interessados devem enlen- 
der-se com Werner, Carvalho t* 
Cia. Ltda. á rua Cel. Cordova, 
nesta cidade,

N egoc io  de ocasião
Vende-se uma boa casa 

de muterial com 8 peçaB, 
por A.» habitável, bom terre
no. em Ponto central.

Tratar nesta redaçAo

Escritório Técnico Comercjal
Simon A Irmãos Regueira

Edifício Ma RAJOARA — 2o andar == Salas 9 « 10 -  
Cx. postal 130 — End. Tel. ‘-Esleco” Lajes =  S. Catarina

REPRESENTANTE EXCLUSIVO PARA O ESTADO DE 
SAN TM CATARINA DA:

M jste r  Iuternational Inc.
GERADORES — para luz e força movidos a gazolina, 

óleo crú e Kerezene, desde 500 watts 
EQUIPAMENTOS ãlASTER =  para industrias — fabri
cas — fazendas — construções serrarias, usinas, oficinas

Em geral.

Vibradores para concretos em geral 

CONSULTE-NOS DIRETAMENTE OU POR CATARINA

C. Montenegro & Cia.
varejo

Nada Além de Cr.$ 25,00
REPRESENTAÇÕES - SEGUROS - ESCRITAS EM 

OERAL - ALIANÇA DA BAHIA CAPITALIZAÇÃO

Rua Marechal Dcodoro —  Lajes
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Â p Ã K í S T Ã f  A casa que procura ter sempe as maiores novidades 
b  n  f E l  A L  em artigos para home.is, senhoras e crianças

B u a C o rre ia  P in to , 8 0

C o r r e i o  L a g e  a n o
Lajes, 15 de Maio de 1948

Policia Mtíiíar do Estado
Por motivo das justas referências feitas pelo nosso jornal 

por ocasião do aniversário de fundação da Policia Militar do 
Estado, recebemos do Io Ten. Salomão de Arruda Câmara, dis
tinto oficial daquela Força, e Delegado Especial de Policia nes
ta cidade, o seguinte radiograma:

Lajes 12 de maio de 1948
llmd sr. Alcibiades Dutra 

Diretor Gerente Correio Lageano. A'esta.
Quero testemunhar presado amigo, auxiliares c colabora

dores esse acreditado orgão, minha imorredoura gratidão, de 
meus colegas farda e subordinados, pelas referencias feitas á 
nossa querida Corporação, motivo passagem seu aniversário decor
rido a cinco deste mês.

Cordiais Saudações 
Ten. Arruda Camara 

Delegado Esp. Resp. Regional.

Frei OiJorico Durieux 
O.F.M.

Transcorreu dia 14 c natalício 
•to Reverendo Pe. Fr. Odorico, 
M. D. Diretor do Ginásio Dioce
sano. Apes3r de fazer pouco 
tempo que está em nosso meio, 
goza da estima e simpatia dos 
lajeanos.

Devemos a sua Revdma. o 
funAunamento do Curso de 
Maoureza e criação do SENÃO. 
0  ilustre aniversariante foi alvo 
de significativas homenagens, 
por parte de colegas, alunos e 
amigos. Correio Lageano, e m 
bora tarde, transmite-lhe votos 
de felicidades.

Sonia Helena
participa aos parentes e amigos de seus pais: 

Wilson Neves e Candida Silva Neves 
o nascimento de seu irmãosinho

Carlos Augusto

ocorrido no dia Io de Maio corrente. 
Lajes, 10-5-948

Orival Batista e
Olindina Batista

participam aos parentes e pessoas de suas relações o 
nascimento de seu primogênito Antonio Carlos, ocor 
rido em 2 do corrente.

Lajes, 10 de Maio de 1948 /

A g r a d e c i m e n t o
Oscar Olinger. esposa e filha, profundamente abalados pe

lo trágico falecimento de seu inesquecível OSCAR, vêm, por es
te meio, agradecer ao Dr. E. Valença Pereira da Silva, pela 
atenção dispensada, assim como, a todas as pessoas que os con
fortaram nu doloroso transe e enviaram flores, cartões, telegra
mas e acompanharam o querido anjinho ao Cemitério.

Lajes, 12 de Maio de 1948

F a le c im e n to
Com avançada idade faleceu 

dia 10 do corrente, o Sr. Ku- 
clides da Silva Ramos, ai.tigo e 
conceituado fazendeiro, residen
te no distrito de Índios.

O venerando cidanào era es
timadíssimo neste município ten
do s ia morte causado grande 
pezar.

Deixa viuva e muitos filhos, 
entre eles o Sr. Ary Waltriek 
da Silva. Presidente do Direto 
rio distrital do P. S. D. naquela 
localidade.

Um òuilnis de passa-
ffeiros causa a mort-Tj

! uma criancade

Dona Julia Ramos Furtado
O dia 18 de maio assinala 

mais um aniversário natalício 
na preciosa existência da exma. 
Sra. D- Julia Ramos Furtado, 
DD. Presidente da benemérita 
Associação Santa Tzabel e grande 
protetora dos pobres desta ci
dade.

A distinta dama pertence ás 
tradicionais famílias Rimos e 
Furtado, radicadas no planalto 
catarinense e ocupa um lugar 
de destaque na sociedade lo 
cal, pelas altas virtudes que 
possue, especialmente pelo seu 
espirito filantrópico, a ponto de 
dedicar-se quase que exclusiva
mente á prática da caridade, 
por intermédio da Associação 
Santa Izabel, por ela fundada.

Dona Julinba Furtado, ccmo 
lhe chamam na intimidade, já 
tigura na ,história de Lajes, co- 

1 mo a máe Jos pobres, honrando 
as tradições generosas dos seus 
antepassacos e oferecendo á 
geração presente um exemplo 
nobre »  seguir.

A’s muitas demonstrações de 
simpatia e admirarão que Dona 
Julinha vae receber, no dia de 
seu aniversário, Correio Lagea-1 
no jnnta os srns respeitosos 
cumprimentos!

M a rio  F . T e lle s
A 10 do corrente, faleceu em 

Buenos Aires onde residia, o 
Sr. Mario F. Telles; qu= era tio 
io comerciante desta praça, Sr: 
Silvio Pereiia Telles.

O extinto que contava 68 
ar.os de idade, residiu no Rio 
•Je Janeiro de 1891 a 1986, on
de, tendo-se dedicado ao co
mércio de Fazendas, por ataca
do, foi sócio das firmas Sequei
ra, Jorge & Cia: e Mario Telles 
& Cia. Em 1936 transferiu se 
para Buenos Aires, como Repre 
sentante da importante firma 
Seabra & Cia , do Rio.

Im p jsto  T e r r i
toria l

A « ORGANIZAÇÃO 
CONTÁBIL E COMER
CIAL LTDA. » avisa eua 
distinta clientela que nes
te mês de Maio está se 
procedendo a cobrança 
do Imposto Territorial.

Impressionante desastre den_ 
se no dia 10 do corrente, ás 17 
horas, á rua Sarafim de Moura, 
nesta cidade.

Um ônibus da linha Lajes 
Capinzal, transitava naquela 

•rua, quando ao defrontar a re
sidência do Sr. Oscar Olinger 
colheu o menino Oscar, do 2 
anos e meio de idade, filho dt 
quele negociante e de D. Lacir 
Ramos Olinger.

Com o violento choqne rv 
cebido, a pequena vitima mor
reu instantaneamente, uo pio- 
prio lugar do desastre.

O fatal acontecimento cons
ternou a todos os moradores do 
local e quantos dele tomaram 
conhecimento, dado o grande 
circulo de relações da familia 
Olinger nesta cidade.

O enterro do infortunado me
nino realizou-se no dia seguin
te às 13 heras saindo o peque
no feretro, coberto de flores e 
cotn extraordináiio acompanha 
mento, da residência «la familia 
para o Cemitério local.

A policia abriu rigoroso in
quérito atim de ãpurar as cau
sas da trágica ocurrêucia.

Vende-se
Uma Motocicleta Sachs 2, 1 4 

hp. Recenteraente reformada, en> 
pleno funcionamento.

Tratar com Argeiuir» Antam-s 
Rua Correia Pinto 54 -  Lajes

Wenceslau Franklim da 
Silva e Joscfina Jlusnello 

da Silva
participam ao» parentes e pos- 
aoa» de suas rel&yOes. o contrato 
de casamento de sua filho IVANY, 
com o Sr» Romulo Pais.

Laj«s, 12/5/948

Viuva. Maria dos Praze• 
res Fais

participa aos parentes e pessoas 
de suas relaçOo». qae e-u filho 
ROMULO contratou casameBto 
com n srtn. Ivatiy Terezinha P. 
da Silva.

lvany e Romulo 
NOIVOS

MARAJOARA P rogram as p a ra  Am anhã, Dom ingo; CARLOS GOMES
A <BRITISH FILM* APRESENTA A BELÍSSIMA, FORMIDÁ
VEL PRODUÇÃO ITALIANA:

0 Coração Manda
*

— QUE É  UMA CONFIRMAÇÃO 1)0 ALTO V.\LOR 
DO CINEMA ITALIANO, QUE ACABA DE ASSOMBRAR 
O MUNDO COM O SEU GRANDE'FILME;

Roma, Cidade Aberta
-1 :------------------------------------------ —------------— —   ------------------

o

Um Programa Estupendo !

i r r e s i s t í v e l j  
S a I o m é

COM A NOVA E FULQUKANTE ESTRÈLA

Ivone de Cario
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