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Depoimento insuspeito
A conduta superior e patriótica do preclaro Vice- 

esúrnte da República e presidente do P. S. I). , sr Nereu 
amos, leni sido bem compreendida por tôdos os espíritos 
l'prt' * das s< mbras do desespero e da inveja. Projetando 

.erário da política nacioral a sua serena influência 
ordenadera e pacificadora, o eminente líder do pensa- 
nt(> social democrático tem conseguido, 'Ora mesmo 

is esferas do seu partido, um conceito que, sòbre fazer- 
io iustiça ac caráter impoluto e à consciência reta envrl- 

ve-lhe a personalidade numa atmosfera deíptestígio incon- 
fundivel. A maneira tirme e persuasiva com que o nosso 
ilustre Chele tem detinido as suas dire'rizes nas mais me- 
’ (Irosas crises da politica brasileira desta nova fase 

nstitucional, é a razão nem só da confiança geral dos 
: os correligionários na clarividência c no civismo do 
> tável presid?nte do P S. D. mas também da admira 

aão e acatamento de que é alvo, da parte de muitos dos 
*ua adve: sários políticos .

A evidencia do seu nobre comportamento partidá 
>'<* não pó le ser contrariada por simples opiniões ligeiras 
destituídas de carac?-risticas lógicas por obedecerem a ex 
I ansões apaixonadas e irsopitaveis. Dentro do seu partido 
«omo fóra dêle, no exercício da sua vida pública, como 
no desempenho de mandatos que sempre soube honrar, 
o sr. Nereu Ramos é o mesmo homem sincero até pare- 
o«r rude, mas c<eienten< agir come no falar. As suas 
atitudes não as impr. *vi«a <• gosto das posições que ocupa, 
mas o que as dete» mina é o imperativo dos princípios, na 
defesa dos quais nunca se dirá que recuou.

Eis porque n&< ios supreente que, desenvolvendo 
as suas tivida (es públicas no panorama acionai, a sua 
ligura assuma r elê - > excepcional, ganhando um prestígio 
que tianspõe mesm o âmbito partidário para abranger 
iftda a s;-pert'i io em que se processam os movimentos de 
vigorizaçs.i da m 'Sa existência lemocrática. O sr. Nereu 
Ramos é hoje, um homem público de personalidade em 
lelévo nos quadros da atual movm.entac&o dos partidos 
políticos. assumiud< o porte *íe um guieiro familiarizado 
rom os minimos acid uites do 1 erreno que palmilha, con- 
âsLÍnci a rumos duma definitiva integração politica as 

fôrças ms ponderáveis da nacionalidade em marcha.
Qu ri, aliás, já tenha acompanhad. de perto a sua 

atuação públi a nâ* lhe desconhece < s traços fortes do 
carater, no h*»n **n invulgar i]ue *-e ahre a todas as rei
vindicações do hom. in coniun em cuja interpretação fiel 
se compraz, aiuandj *.im vidas di amplo e penetrante 
alcance, c.< m> um condu *i d. destin* h I em o Brasil 
n sr. Nereu amos, tiro d* s roais eminentes o dignos, 
mentores públicos, — o so» ial-democrata que conquista 
as consciência.** dum nadas do iaeal intensas ao ressurgi
mento doS vethos t carcomi os conceitos e preconceitos 
políticos, a quecertrs elementos e giupos facciosos acham 
poder imolar impunemente as conquistas do povo. Quem 
como o sr. Nereu Ramos, soube abrir no seu Estado ro- 
ieir , novo na arte de governar, tendo realizado então 
obra de pioneiro em terreno virgem de anteriores preocu
pações do Estado não poderá deixar de sentir-se bem com 
a própria consciência moral e em quitação plena com a 
própria conciencia civica, repousando na tranquila e gi a- 
ta certeza de estima dc seus concidadãos. E é tal estima 
que se traduz, sem nenhum equivoco, nos juizos externa
dos uitimnmente a respeito de sua pessoa, uao jã apenas 
por emiucnte8 valores dentre seus correligionários de todo 
o pafs, mas também da imprensa adversária em crenças 
políticas e de algumas notabilidades que so não filiam 
às convicções cesse listas, — antes ocupam nas fileiras 
de partidos opostoH uma posição distinta.

Vem essa alusão a proposito das expressões do 
ilustre presidente do U. B. N , senador Josó Américo

C o r n u 1? C h r is t i
Rrplizou-s*', como nos anos 

ntrriorm, a tradicional Procis- 
|sân io Corpo de Deus, con- 
yrpp?nclo todas a.« .-rgoniz cõ s 
religiosas, clero, autoridades ci
vis, militares e grande massa 
de povo, numa verdadeira con 
centmção de fé crista.

O Cortejo religioso movimen
tou se -rr* perfeit o*dem, diri 
pi o i do Revdo, Pp, Achites 
Kloeclirer, Vigário desía paró
quia, desfilando pelas ruas de 

j ternona nr* ** grama, os 
I apostolados, as>oci-ções colé
gios, ordens, religiosas, e povo 
em alas compactas, cantando 
hinos sacros.

Integravam o desfile, além 
d"s entidades acima, mais a 
Associação <jos Escoteiros e 
•ficiais c praças do 2o Batalhão 
Rodoviário.

No fim do cortejo vinha o 
clero, tendo á frente o Revdme. 
Frei Bemardino Bortolotti, DD 
Vigário Oeral da Diocese, se- 
truindo -o o Pálio conduzido pe
los Srs. V*dal Ramos Júnior, 
^refeito Municipal. I)r. Ivo Oui 
lhon P. de Mello, Juiz de Di
reito da Comarca, Dr. Aristóte
les V&altrick, Presidente da Câ 
mara dos Vereadores e I o Ten. 
Arruda Camara, Delegado Ks- 
pecial elíegional de Polica. Sob 
o Pálio, S Excia. Revdma. D. 
Daniel Hoslin, Bispo de Lajes, 
conduzia o SS. Sacramento, a 
cuja passagem o povo ajoelha
va-se Fazendo guarda de hon
ra vinha em duas alas a Verve 
ravel Ordem do Santíssimo Sa
cramento. devidamente para
mentada. sob a dirvção do seu 
lrn ão Diretor, Sr. João Ribeiro 
Branco

As ruas por onde passou » 
grande Procissão apresentaram
deslumbrante efeito com seus 
tapêtes multicores, e os prédios 
achavam-sc engalanados de fes
tões e motivos sacros, tudo ar
tisticamente confeccionado pe/as
rísofchvas famihas.

Em resumo, foi ura dia de
v rdadeira cnns gração a Cris
to Euc«ri'lico, que

Agradecimento
MAODA NIVALDA BATHKE, profundametife reconhecida

a todas as pessoas amigas, ex" as famílias, senhoritas e jovens 
amiguinhas que a visitaram e confortaram durante o longo pe
ríodo que a reteve gravemente enferma no Hospital Nossa Senho
ra dos Prazeres, desta Cidade de Lajes, e não lhe sendo possí
vel e nem a seus pais, agradecerem e n-tribuirem pevsoalmente 
tantas demonstrações de amizade e simpatia, o fazom por inter- 
iué1io da imprensa local, aproveitando o ensejo para oferecer a 
hospitalidade de =ua residência, na visinha Cidade de São Joa
quim, á rua Manoel Joaquim Pinto, n° 52

Lajes, lõ de maio de 1948.

Falta Luz Cm Sua Casa?
C onsulte*nos e resoiva seu caso.

GERA DORKS PARA LUZ E FORÇA M*.vidos a 
gazolina, oleo crú e Kerotune des le 500 watts 
Únicos representantes ia Master International Inc. 

para o Estad * de -iantá rJatanna:

Escriiório Técnico Comercial
de

imon A  Irmãos Begueira

L . Marajoara 2» 
X. P o*.u l  1 0

Lajes

And. Sul. 8. 9 e 10 
End: Tel: ATstéco 

Santa Calarin»

triunfante p*lnc ruas da nossa 
cidade genuflexo-

A mages*osa *■ tocante Pi 
cis«ão constituiu um aconr 
*npn'o edificam* ) grande • 
ligiosidade e dto espirito 1e 
fé do povo de Lajes.

Salão de bilhares 
“ Daniibio Azul.

NOTA DA REDAÇÃO: Mui- 
tas uessoas que admiravam os 
b*-l >s tapetes muliicôres das 
ru s por onde deveria pissar a 
Procissão, chamaram a atenção 
da nossa reportagem para o 
magnifico quadro, reprrsentan- 
dn “A fuga para o Egito” deco
rado na ru Cel. Oordova, com 
muita arte, pelas funcionárias 

desfilou Ido Centro de Saude.

II

em discurso proferido a 1 do corrente no Senado Fe
deral, e em que, dirigindo-se ao sr. Nereu líamos, teve 
palavras incisivas ao traçar um perfil da personalida 
de do .losso preclaro Chefe, com o que também retra 
tou, nos termos c no sentimento que o inspirou, a pro 
pria fisionomia moral do homem inoapaz do calar a 
verdade quanuo a dignidade lhe impõe que & proclame 
Dêmos ontem publicidade saliente ao topico a que nos 
referimos. Convém, todavia, transcrevê-lo novamente 
aqui, para complemento e ilustração do que vínhamos 
escrevendo. Foram estas as palavras do sr. J^sé Américo
_ “ Mesmo da parte do Vossa Excelência, sr. JVesi-
dente Nereu Ramos, em quem temos que reconhecer, co
mo qualidade ou defeito, o mais arraigado sentimento 
partidário, encontrei, muitas vezes, acolhida para resol
ver dificuldades e contornar crises, porquo Vossa Ex
celência é um homem que pode não transigir, mais não 
engana, fingindo que transige”.

De ” O Estado ”

O Sr Henrique Fiuzu de Car
valho idquiriu o antigo Salão 
de Bilhares que funcionava em 
cima do Café Ipiranga e após 
uma grande reforma, reabriu o 
vistoso Salão, com o nome de 
Danúbio Azul.

Em sua nova fase o antigo c 
procurado salão selecionará seus 
frequentadores, tornando-se um» 
casa tíe primeira ordem, de 
ambiente distinto, dispond» de 
um pequeno Bar, para atender 
ao mais exigente freguez.

A nova rasa de bilhares 
snucker, xadrez, eto» está sob a 
direção do Sr. Alziro Lucena 
ddadâo competente e muito 
conceituado nesta cidade. ^

O moderno e distinto Salão 
de Bilhares, <Danubio Azul» 
veio dotar Lajes de um centro 
de distração à altura do sou
progresso.

Apojo ao Sr.
Nereu Ha mos

No Congresso de Prefeitos, 
realizado no Estado do ' ’ará, 
foi apresentada e unanimemen- 
te aprovada uma moção de apoio 
ao Sr. Norru Ramos. O Con
gresso foi presidido pelo Sena
dor Cel. M-g. Ihâes Barata e 
pelo Major Morna Carvalho, Go
vernador do Estado.
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Dia 29
— A ruenina Terezii.ha, 

filha cId t-r Hilário BDyer, 
Prefeito de Sâo Joaquim

— O jovem Walter Souza 
filho do Sr José Pailino 
de Souza.

Souza, do comercio desta 
cidade.

Dia 3
A menina Terezinha. filha 

do Sr. Erotidoí Letims. fa 
zendeiro em Painel.

— A Iíxina Sra. D. Aures 
tina Sahatini, esposa do Sr. 
Pompeo .Sahatini.

— A menina Heloiaa. ti
0  Sr. .!< ao B atis ta  lha do Ten. Joath an  de Mei

Lemos Cordova, fazendeiro 
em Dorel.

Dia 30
O Sr. Amoldo Francisco 

da Rosa, do comercio des
ta cidade.

— 0  menino Reinaldo, 
filho do falecido prof. Hei
tor Souza.

— A Exma. Sra. D. Mar- 
celina B. de Jesus, esposa 
do Sr- Manoel Alceno de OapãoAlto.

ra Lima. do 2- Batalhão Ro 
doviário.

— A menina Neusa, fi/h >
'r. Ocntil Wa Itriik Branco. 
Capão Alto

— O Sr. José Godinho, resi 
dente nesta cidade.

— A Exmn. Sra. D. Nilva /ía
mos, esposa do Sr. Manoel An 
tunes Ramos, ruraliita resident 
nesta cidad;.

i orre|o_La£eano

Giube t' da Julho - Festa Caipira
Kstamos informados 0

vet.rano das Kra*,d°̂  , .ho abri-*
0 tradicional P  de Ju lh°, 
rá a elegante temporada de m 
verno deste ano, com um «p e  
tacular baile caipira, em Jwme 
nagern ao santo das fogueiras 
e dos balões, para o que a 
convocou todos os seus ilum 
nados creadores de surpresas, 
prometendo assim proporcionai 
aos sous socios mais um des
lumbrante espetáculo de arte 
e alegria.

Pelo seu Presidente, fomos 
inda informados oe que esse 

Piande baile, se realizará em a 
noite de t9 de Junho proximo. 
Incansável, quando se trata de 
gruú.it seus associados, o r  

ide Julho promete, oara festas 
<1( i Joaninas um fato iné-hio na vi- 
^  j <ia s«»i’ial «le Lajes, t«rá real*- 

/.ar um baile caipira infantil, na
1 rde do domingo - 20 de Junho, 
coiTt inicio às 15 lioras.

E-ião de parabéns, portanto, 
todo- os sócios do Clube Io 
Ue Julho, bem como a petiza- 
(la, pois a atual diretoria preten

2 '  r\ n iN .\

Siíiamita Heiisi | ‘" allP0 •^e iro
ma 4 de Junho festejará seu

13» •nivert ,%n;íIS u  h f Z .
f f a  d o T  Evilásio Heusi do 
comercio desta praça.

Al miro Lustosa Ifii 
xeira d« Fre.il.aa

acompanhado de « a  «cm», 
osposa. regressou de Porto Ale 
gre o nosso colega de imprensa 
Al miro Lustosa leixeira de 
Freitas.

an6po|j,Procedente de Flori 
onde se encontrava a ne„ 
regressou o sr. Mauro Uj(jCl0'
do comércio desta Praça. tiro

6bdy Daeo
Encontra se nesta cidade 

compaiiliado de sua exa-.a ’ * 
posa o Sr- Abdy Dacol, [û  
cionário da Prefeitura Municir,' 
do Curitiba nos e nosso corre 
pondente naquela cidade. *

-  Orly Rogério, filho do Sr. (le’ fechar com chave de ouro 
Lealdino Trindade Branco, de

Cordova, de Capão Alto. 
Dia 31

0 Sr. Otávio bafaeli, Ve
reador Municipal.

- Pedro Osni, filho rio Sr. 
Otávio Nunes, residente em 
Capão Alto.

Dia 1 de Junho 
O Ten. Jurandir Osório, do 

2 Batalhão Rodoviário.
Dia 2

0 Sr. Francisco May. in-

— O jovem Joel O. Sá, fdho 
do Sr, Oliveiros de Sá, indus- 
irialistn local.

— O jovtm acadêmico Wil 
son Vidal Antunes, atualmente 
cursando a Faculdade de Direi
to de Curitiba-

Dia 4
A menina Neusa, filha do Sr- 

Julio Joaquim de Moura, do Co
mercio desta cidade.

— O menino Edison Rogério 
f lho do Sr. Mario Waldrigucs, 
de Vigia.

— O Sgto. Mileto Rodrigues

a su- gestão

dustrialista neste Município, <ja Costa, do 2o Batalhão Rodo 
— O Sr. jose Paulino de viário.

A V E M A R I A
A’ MARA REGINA

A tarde vem caindo, lent&mente 
E os sioos repicando a Ave Maria.
Me curvam era oração que, docemente 
Dirijo à Mãe de Deus, nossa alegria !

Seis horas, seis batidas langorosas,
Que tangem Hinos místicos d’amor 
Divinas preces, límpidas piedosas,
A ti, Maria, Mãe do pecador!

Maria, mãe d’amor, candida e pura,
Ao pobre, ao que pauece grande dôr, 
Consola, dando um pouco de ventura.

Oh ! Virgem Mãe, és nossa fortaleza, 
Acojhe com carinho e terno amor,
Os filhos teus, tão cheios de incerteza.

Maria da Serra

Agradecimento
Renato Sanise e família, Oisela, Aldo Varela e senhora, 

Guilherme Lopes Pereira e familia (ausente) Pery Silveira e fa
mília (ausente), filhos e genros do sempre lembrado

Nicolau Senise

falecido a 7 do corrente, agradecem a todos que acompa
nharam o feretio e assistiram a Missa de 7U dia, bem como nos 
que enviaram cartões e telegramas.

Lajes, 25 de Maio de 1948

L e r e s  t ü D  f í t s l d S
O Sr Ubirayara de Almeida 

Valhiii, do alto comercio desta 
praç e sua exma. esposa D. 
Carr> em Gamborgi V-llim, es
tão com o lar em festas pelo 
nascimento de sua primogênita 
Alzira Gui ornar, ocorrido em 25 
do corrente.

O casal Sr. Pedrinho Ghiorzi 
e sua exma. espesa estão de 
parabéns por motivo do nasci
mento de sua filha Dalma Ju 
çara, ocorrido em 26 deste mês.

O Sgto. João Severo de Li- 
I ma e sua exma, esposa D. Ma
ria de Lourdes de Lima, feste
jaram no dia 24 do corrente, o 
nascimento de seu filho Valae- 

I mir.

— O jovem casal Túlio Ri
beiro -  Lina Pouce Ribeiro, da 
sociedade local, estão festejan
do o nascimento de sua filhinha 
Elaine, ocorrido em 26 deste 
mês.

H e i v a d o s
0 Sr. Armando Reck do 

comorcio de Porto Alegre, 
contratou casameuto com á 
srta Ana P. Varela, filha 
do Sr. Ernestino Passes Va
rela, aqui residente.

r K J» Vem lvens dos Passos 
M°f>‘enegro, do comércio 

desta cidade, contratou casa 
mento com a distinta srta. Ade- 
laide Uene Bleyer,, filha do sr 
Hilar.o Bleyer, Prefeito de São 
Joaquim. 030

8 een ,il senhorinha 01-
m‘en?orH Wecchie,ti* f>'»o orna-
lTuía e n . SÜ0’^ ade flor'*nopo.mint e filha do Sr F n « /
Wecchietti, ,|t0 funcionário pü° bheo estadual contratou casa
mento o distinto jovem * n. ■

s a ' s r i r S j S
Ra" ’ose  <“  U. Tiloca

0 0 R K B 8 P 0 s 0 B N HI h
M aria da Serra

Agradecemos o belo soneto que enviou-nos. A nossa pj. 
o-iua literária está sempre aberta ás expansões intelectuais 
dos nossos eonterrâneos, por isto remeta sem ccnstrangimo 
to, suas produções e também o seu verdadeiro nome, sómentt 
para conhecimento do jornal.

Túlio Ribeiro e Lina Ponce Ribe iro

participam aos pareufes e pessoas de suas relações 
o nascimento de sua filha ELAINE, ocorrido em 26 
do corrente, na Maternidade Tereza Ramos.

Lajes, 29-5-948

Ernestino Passos V arela  
e Senhora

têm o prazer de participar o coulrato de casamento dc 
sua filha Ana, com o Sr. Armando Eeok

Lajes, 24-5-948 Ana e Armando 
confirmam

Ubirajara de Almeida Vallim e

Carmem Gamborgi Vallim

participam aos parentes e pessoas de suas re

lações, o nascimento de sua primogénita AL

ZIRA GLIOMa R, ocorrido em 23 deste mês.

LAJES, 28 de maio delé/iS

Pedrinho Ghiorzi e senhora

Participam aos parentes e pessoas de suas re-
Y n rx  ° nascimenl° de sua filha DALMA 

,ARA, ocorrido em 26 do corrente.

I-AGES, 28 de maio de 1948

Câmara dos Vereadores do Município
Lajes

Expediente
l m . í S l J0/ QH1NA KAMOS DE ALMEIDa 
L ajes iq  HdC 8cíird o  c om  o p a re ce r  da Comi^sSO- 

‘,,es* 18 de maio de /94S

Ass- Dr. Aristóteles S. Waltrick 
P re sid e n te
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Prefeitura Municipal de Lajes
ESTADO DE SANTA CATARINA

DECRETO
de 21 de maio de 1948 

O Prefeito Municipal de Lajes, resolve- 
CONCEDER LICENÇA.

De acordo com o art. 92, § 1», alínea a do Decreto lei es
tadual n° 700, de 2« de outubro de /942. 
a Maria José Matos do careo de Porlessor, Padrão C 

do Quadro Unie.o do município (Escala mixta municioal Üe Vi
gia, no distrito de Capão a Uo).

Prefeitura Municipal de Laje*, em 21 de maio dc 194S.
Assinado: — Vidal Ramos Júnior 

• Prefeito Municipal:
.lairo Ramas

.  Secretário

L E I  No 15 
de 25 de maio de 1948

Eu, Vidal Ramos Júnior Prefeito Municipal de Lajes 
Paço saber que a Câmara votcu e eu sanciono a se
guinte

L E I
Art. lo — Fica o Poder Executivo autorizado a alienar 

mediante concorrência pública e sem prévia autorização do IV  
der Legislativo terrenos do Patrimônio Municipal até a área de 
quatrocentos me*ros quadrados (400 m2).

§ Único — O arrematante fica sujeito à multa de lo„/° 
cobrada anualmente na base do preço do custo do terreno s  ̂
não edificar dentro do prazo de um ano.

Art- 2o — Duas ve2es por ano entrarão em concorrência 
pública terrenos do Patrimônio Municipal para a construção da 
«Casa Própria» que só pederão ser arrematados por pessoas 
que Dão possua bens imóveis.

§ único =  A critério do Poder Executivo poderá ser feito 
o pagamento em prestações mensais iguais de acordo com o 
montaete da arrematação não ultrapassando o prazo de seis (6) 
ui ases.

Art. 3o — Os terrenos adquiridos de acordo com esta Lei 
só poderão ser vendidos depois de edificados o que deveaá 
constar nas respectivas scritur s:

Arl. 4o — A presente lei entrará em vigor na data da sua 
publicação revogadas as disposições • contrário.

Prefeitura Municip I de Lajes t m 25 de maio de 1948.
Assmado — Vidal Ramos Júnior 

Prefeito Municipal 
Jairo Ramos 

Secretário

L E I  N- 17 
de 25 de maio 1948

Eu Vidal Ramos Junior Prefeito Municipal de Lajes 
Faco saber que a Camara votou e tu sanciono a segunile

L E I

Art. 1. — Fica prorogada até o dia 30 de junho do cor
rente ano a cobrançi sem multa do Imposto sobre Exploração 
Agrícola e Industrial.

Art 2- — A presente Lei entrará em vigor na data da sua 
publicação revogadas as disposições em contrário:

Prefeitura Municipal de Lajes em 25 de maio de 1948.
Assinado — Vidal Ramos Júnior 

Prefeito Municipal 
Jairo /?amos.

Secretário

L E I N lõ 
de 25 de m*io de 1948.

Eu, Vidal Ramos Junior, Prefeito Municipal de Lajas, 
Faço saber que a Camsra votou e eu sanciono a seguinte

Art. i» — Ficam abertos, por conta do excesso de arre- 
radação do corrente exercício, os seguintes créditos. 

ESPECIAL
Gratificação ao Comissário de Vigilância 

Cr$ 400,00 mensais Cr$3.20Ü,(>0
SUPLEMENTAR.

Para suplementar a dotação 0-03-1 -  |̂aÍ5rJa’ 
de expediente para a Câmara Municipal Cr?» 5 000 00 
Art 2o — A presente lei entrará em vigor na data da 

sua publicação, revogadas as disposições em contrário
Prefeitura Municipal de Lajes, em 2o de maio de 1948.

Assinado — Vidal Ramos Junior 
Prefeito Municipal 
,Jairo Ramos 

Secretário

Continua na 8“ página

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.

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

O p o rtu n id a d e
Vende-se um caminhão Ford 

em perfeito estado, com reduzi
da, tipo 4ó.

Os interessados devem enten 
der-se com Werner, Carvalho & 
Cia. Ltda. á rua Cel. Cordova, 
nesta cidade.

Clube do Livro
Esta o-gau.z içã^ única no gênero em nosso ,pai« cuja fi

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

Janeiro O ASSALTO -  Afonso Schmidt.
Fevereirn • PAI OORJOT - Honeré Balsac:
Março - Um Vagabundo Toca em Surdina - Knut Hamsun 

Abril -  PUSSANGA - Pertgrino Júnior 
Maio -  MARIA -  Jorge Isaacs.
Junho -  NOITES BRANCAS -  Fédor DoMoiewski.

•

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

Vende-se
Uma boa casa de material á 

rua São Joaquim com luz, a- 
gua e 946 m'2 de terreno, com 
uma pequena padari».

n e g o c ia
Vcnde-se uma excelente cha- 

cara com a area de U3,00 m. 2 
com casa de residência, benfei
torias, horta organizada, conten
do dois areais funcionando, (a- 
reia de boa qualidade) 4 vacas 
leiteiras e boa freguezia. Dis
tante um quilômetro da cidade.

Tratar com Jsaac Ramos, nes 
ta cidade.

Se m e n te  de  t r ig o
A disposição dos interes

sados eneontra se a venda 
pele preço de Cr$ 180,00 o 
suco, semente de trigo na 
Estação Fitotécnica.

Aulas de Acorde,mi
O acordeonista DÉÜÉ 

avisa que está lecioiiRDdo 
em sua resideocia, á rua 
Afonso Ribeiro, 22. Forne
ce instrumento aos que não 
posSmirem.

D r  J . B  T E Z Z A
Advogado

Rua Afonso Ribeiro s n. 
LAJES — Sta. Catarina

IN ã o  e s q u e ç a !
Pague a sua ta x a  de aguaO

i í r .C f L ^ O  S tA fiv S . 
B R A N C O  I

A D V 0 C Í A D 0
ntSIDLNCIA t LSCSMVVQ

í:'Uc ' ' •'t : •: 0 '.lií
L A J E S

Atrruie chamad.-s ;>v.i >•■. co
m arcas d* S. Joà q>, n . I ji iti 
bdncs, 3 cm rít’1 iro * í .o h

Verônica Sell Pilar
Parteira - diplomada

Atende em domicilio e na Maternidade Tereza 
Ramos.

Residência: Rua Fausto de Souza, em frente ao 

; J/oinho Ipiranga

E x p r e s s o  C o ju rú
Linha de passageiros Lajes- Florianópolis

CAMINHONETES NOVAS, DIRIGIDAS PELOS 
PROPRIETÁRIOS

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

Rua Correia Pinto, enfrente ao Clube 1* de }u  

lho — Tel. 117 — Lajes

0  Sapato Chie
Uma sapataria diferente

Compra diretamente na? fabricas, artigos de alta
entese

Vende barato para vender muito
Calçados de todos os tipos, para todos os preços 

Rua 15 de Novembro »■=* Lajes

Pneus e Câmaras doar FIREST0NE — Acumula
dores DELCO E ETNA 

Correntes anti derrapantes para qualquer bitola 
Refletores de filamento U E — Gasolina Pan-am 

Cleos para motores Pan-am e A fabiloil

Peças e Acessórios em g*eral

D e S o to  - D o d ge  - C h e v ro le t  -  F o rd  
J. Wolff & Cia.
RuaTiago de Castro — Lajes

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA 
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JUÍZO DE DIREITO DA 
COMARCA DE LAGES

E d ita l  de P r a ç a
O Doutor Ivo Guillion Perei
ra de Mello, Juiz de Direito 
da comarca de Lajes, Estado de 
Santa Catarina, na forma da 
lei, etc .
F iz  saber aos que o presente 

edital, com o prazo de vinte (20) 
dias, vtrem, que dele conheci 
mento tiverem ou a quem inte 
ressar possa, que, no dia deze
nove do mês de junho do cor
rente (19 6 948, ás dez horas da- 
manhâ, na s»la das eudieiicias 
da M. M dr Juiz de Direito 
desta comarca, á iua Quinze de 
Novembro, número dezesseis, 
nesta cidade de Lajes, Estado 
de Santa Catarina, o porteiro 
dos auditórios, ou quem «uas 
vezes tizer, levará a público 
pregão de venda e arrematação 
por quem mais der e 'melbori 
lanço oferecer acima da avalia- 
çao de trez mil novecentos e 
vinte cruzeiros (Crf 3 920,00) o 
bem imóvel adiante declarado 
e que foi separado no arrola
mento e partilha do finado Di- 
mas de Liz Branco, ora em 
andamento no cartório do Civel 
desta comarca, para pagamen
to de taxas, custas e honorários 
de advogado, referentes ao cit - - 
do arrolamento : Uma gleba de 
campos e matos, com a área su
perficial de, mais ou menos, 
trezentos e noventa e dois mil 
metros quadrados (392.000,00 
m2), situada no lugar denomi

nado «Dortão de Ferro», dis
trito de Capão Alto, desta co
marca, dividindo, Ioda a comu 
nhão, com terra« dos sucesso
res de Cesario Waltrick, de Di- 
mas da Costa Ribeiro, de Ota 
cílio César de Oliveira, José 
Maria Waltrick, de Josê Maria 
Brancc e com o rio Caveiras, 
obtida por compra d** Vergilio 
Cesar de Oliveira Rosa, confor
me escritura registrada sob n 
3 478 do cartorio de registro 
de imóveis do oficial Otacilio 
de Oliveira Couto. -  E quem 
quizer airempp r, deverá com
parecer no lugar dia e hora 
acima mencionados, sendo o 
mesmo bem entregue ao arre
matante que mais dtr acima da 
aludida avaliação de C i f  
3.920,00. depois de pago no 
acto, am moeda corrente, o 
preço e mais as custas da ar
rematação, facultando-se, no 
entanto ao arrematante que a- 
presente fiador idoneo, o pa
gamento do preço e das cu«tas 
dentro de trêz (3) dias. - O 
presente edital será afixado e 
oublicado de. acôrdo cam a lei. 
T Dado e passado nesta cidade 
de Lajes, Estado de Santa C«- 
Oatarina aos vinte e nove dias 
do mês de maio do ano de 
mii novecentos e quarenta e 
oito (29 5 48). Eu, Waldeck 
A. Sampaio, Escrivão do Cível 
o datilografei, subscrevi e tam
bém assino.

Ivo Ouilhon Pereira de Mello 
Juiz de Direito

Waldeck Aurélio Sampaio

t o r r e i o  L a g e a n o

C ü t o r i i t  EsMual

4* TAGINa

üscoh Normal ‘‘ Vidul Ramos”
A V I S O

De ordem do sr. Diretor, comunico aos interessados que st 
acha aberta na secretária do Grupo Escolar Modêlo Vida 1 Ra
mos, a matricula ao primeiro ano do curso complementar, ane
xo a èsse educandário.

• (Este curso terá como uma de suas finalidades o preparo 
dos alunos para o exame de admissão ao curso Ginasial) .

DOCUMENTOS: Certidão de idade e certificado de 
co nclusâo do 4o ano primário.

Afonso Simão 
Secretário

i in p o stJ  T e r r i -  
t ‘. r i a l

A « ORGANIZAÇÃO 
CONTÁBIL E COMER 
CIAL LTD A. * avisa sua 
distinta clientela que nes
te mês de Maio éstá se 
procedendo a cobrança 
do Imposto Territorial.

V e n d e - s e
Um caminhão International 

D. 30 reformado com pneus no
vos, por preço de ocasião.

Aceita-se troca por terrenos 
no perímetro urbano da cidade. 
Tratar Rua Quintino Bocaiu
va, 20.

V E N D E ' S E
Com cerca de 4.000 pi 

nbeiros. no distrito de Cor 
reia Tinto, próximo á es
trada geral.

Tratar com Oracidos Ma
chado e Vidal Alvina, no 
mesmo distrito.

Salas para alugar
Alngam-se duas salas, 

próprias para escritório, na 
rua Coronel Cordova.

Tratar com Orly Furtado.

ACUMULADORES 
Atlas e Goodyar

ACORDEONS
Tupy

TRANSFORMADORES 
Com voltímetro

Gerson Lucena & Ga
Péças e Acessórios para Automóveis em Gerai

FORD e CHEVROLET
=  Representações e Senta Própria —

RADIOS
»Philco»

Concessionário»

PNF.US
«/Jrssil»

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

OLEOS
Mobilóil BUZINAS

•Sparton

MACACOS HIDRÁULICOS
Huda

TNEUS BICICLETAS 
Orionvrion

Fone -  140 Teleg. — «LUNAS d Cx . Tostai 81 - Lajes S C.

IM T o S T O  TERRITORIA L 
De ordem do sr Coletor lor 

no publico que, durani °  'Te* 
de maio corrente se , -cederá 
a cobrança do imposto ,lC1,|loa
refeiido correspondente »0 i •
semestre ao corrente mo.

Os contribuintes qu ss '
tisfizerem seus pagerm-ntoi den
tro do referido pr zo, poderão 
faze-lo uo mês de junho ‘■om a 
multa de 20°/.. T -rmmados os 
prazos acima citados, serão tx- 
tiaidas as certidões de divida 
para a Jtvida cobrar-ça execu
tiva.

Coletoria Estadual de Lajes.
2 de maio de 1948- 

Ivette Libo Moiitenegro 
Escrivã Interina

Casa das Fabricas
'  Com prem  tudo por menos diretameiite das Fabricas

c o m p ie ,B , ? t f - ° v ”  i t e ~

Uoicos dislribu.doi-es dos alamadoe produtos 
jrerie indesmalh.-we! V A L I S L R  b

Varejo e atacado
y*

INDUS CRINA S .  A.
Rua Cel. Cordova, ( fundos do Motel Ros > -  Sia< 

Catarina - Endereço Telegr. iNDUSCRINA

MATRIZ: S5o Paulo — Filiais: Lajes, Tonta Grossa, 
União da Vitoria, Londrina, Guarapuava,

Anápolis c Torto Alegro

A MAIOR FIRMA COMPRADORA DE

—  Crina - Cèra - La - Peles — =
pagando os m elhores preços

Oerente da Filial de Lajes: NICOLAU SOFF1AT1

P R ü O U T Q S  V E T E R IN Á R IO S
Instituto Pinheiros

( Caixa Postal, 1G3 - Florianópolis )

tem o prazer de comunicar aos Senhores Veterinários. Fa-(■ 
zendeiros e Farmacêuticos, que está iniciando o lançamtnl:r 
de uma grande serie tíêsses produtos.

OS PRIMEIROS JA’ A VENDA 8ÄO:

S ill 1 i n n d in  a : “ “ I L 0 * "
ampolis de 10 cm3 e frascos|| 
de 100 cm3.Vacina Centra Manqueira:

Soro Anti - Tetânico: a"’,olas dc 20 cms' 
llaciea contra brucelese: r'mc^ 20 
Vacina Anti -  Rábica I

Dns dois últimos, por serem os seus prazos de vai: ít 
a*ivarncnte curtos, o Instituto Pinheiros não manterá ĝ n- 

e.s estoques, atendendo, entretanto, a qualquer pedido defl- 
ro o prazo mínimo necessário ao preparo dos mesmos qii' 

I serao. sempre fornecidos com absoluta garantia de afr

ftii*r.^U V! meni e- 0 lnstit«‘o Pinheiros apresentará outros pr1' 
í i’nrn'v  firiD̂ riOS de 8 rande eficácia, como: TERNEKlNÓ 
RFSTDniaCina COntra diarreia infecciosa dos bezerros ) STH- 
VACINA p o v t d »’ ' A0INA CONTRA A BOUBA AVIARA

o Í l ? ONTRA 11 f>ESTE SUINA, efc. 
as t l i .p n - p T  consultas sôbre os mesmos, bem como sôbtf 
pondidas neinVtamma,S domést'c°s. serão pront3mente re> 
K o  s H Deparb, nent0 d‘  Veterinária, 

atenderá“ distam „T "’001' 0 P°ítal. °  INSTITUTO PINHEIR'1; 
quando nà,. «n . ? H .a fudoS ,,s pedidos de seus produto», 
licitante u' n tados na localidade de residência do;

e A H t

ä b Ua°ndo^oTaSCmn-ldD’ îorma,°  26 x 35 cmS ï jem ion S l,,,das 1 Girls » oe Hollywood
Alburn Cr$. ] 4Qu°o po,ses <le nús*

d ed,dos PGo reembols 
Postal 2.475 -  Rio.

so a Ca:)“
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j u í z o  t e  d ir e it o  da
COM A KC A DE LAGES

Edital de Praça
O Doutor Ivo Guiihon Perei
ra de Mello, Juiz de Direito 
da Cimarca de Lajes, Estado 
de Santa Catarina, na forma 
da lei, etc,.

Faz aos que o presente edi 
tal, com o prazo de vinte (20) 
dias, vire, que dele conhecimen
to tiverem nu a quem interessar 
possa, que, no dia vinte « um 
de junho do corrente (21 6 918), 
ás quatorze hora«, na sala da« 
aul ências do M..M. dr. Juiz de 
Dirtiíu di'sta comarga, á rua 
Quinze de Novembro, número 
dezessei«, nesta cidade de La
jes, Estado de Santa Calarina, o 
porteiro dos auditórios, ou 
quem suas vezes fizer, levará a 
público pregão de venda e arre
matação por quem mais der e 
meihor lanço oferecer aciiua da 
avaliação de um mil e trezentos 
cruzeiros (CRS 1.300.00), o bem 
imóvel adiante declarado c que 
foi scpaiado no ariolamento e 
partilha do fiuado Nazario B t- 
tencout da Cunha, ora em anda
mento no cartório do civel des
ta comarca, para pagamento de 
t xas, custas e honorários de 
advogados referente« ao citado 
arrolamento: - Na gleba de fa 
chinais, sem fechos e sem bem- 
feitores, com a área superficial 
de, mais ou menos, duzentos e 
quatro mil metros quadrados, 
havida em meaçã > no inventá
rio de Ana Maria de Jesus, pro
cedido no Juízo de Órfãos des 
ta comarca, gleba esta situada 
no lugar denominado «Vau 
Ruim», uisfrito de Carú, desC 
comarca, contendo sanga, ba
nhados, vertentes, pedra-frro 
c t c , em comunhão, dividindo 
com terras de Jo  é Maria d( 
Farias, de Jorgino Waltrick, d( 
Emiliano Aitonio de Pinho, de 
Antonio Muniz da Silva, 0< 
Dcrvalino Correia Melo, até en 
contrar as terras de J^sé Mari 
de Farias, ponto de partida. 
Una Parte Somente com a ár._ 
euparficial de cento e trinta m ( 
metros quadrados (130.000,00 
m2). - E quem quizer arrematar 
deverá comparecer, no lugar dia »• 
hora acima mencionados, sendo o 
mesmo bem entregue ao arre
matante que mais der acima d. 
avaliação de CR$ /.3D0.09, de
pois de pfgos no acto, o preç 
e mais as custas de arrematação 
facubando-se, no entanto, ai 
arrematante que apresente fia 
dor idôneo, o pagamento do 
preço e das custas dentro d: 
três dias. O presente edital se 
rá af.xido e publicado de aeoi 
do com a Lei. ■ Dado e passi 
do nesta cidade de Lr-yes, E« 
tadu de Santa Catarina, ao 
vinte e nove dias do n ês d 
maio de mil novecentos e qua 
renta o oito (29 5-IS). -  Eu 
Wal leck A. Sampaio, Éscrivâi 
do Civèl, o Jatilografei, sub» 
crevi e também assino

Ivo üuilhon Peieira dc Mello 
Juiz de Direito

Waldcck Aurélio Sampaio 
Escrivão do Civel

L E I A  E•. «•

Assine Correia Latent

j u í z o  d e  d i r e it o  da

COMARCA DE LAGES

Eiiitãl de praça
O Doutor Ivo Quilhon Perei
ra de Mello, Juiz de Direito 
da Comarca dc Lajes, Estado
de Santa Catarina, na forma 
da lei, etc..

F í-z saber aos que o presente 
edital, com o pr; zo de vime 
(20) dias, virem que dele conhe
cimento tiverem ou a quem in 
teressar possa, que, no dia 22 
de Junho do enrrente ano 
(22-6 948), as quatorze horas 
na sala das audiências deste 
juizo à rua Quinze de Novem
bro número dezssseis nesta ci
dade de Lajes F.stado de Santa 
Catarina o porteiro d<>s auditórios 
ou quem suas vezes fizer leva 
rá a publico pregão venda e 
arrematação por quem mais der 
e melhor lanço oferecer acima 
das respectivas avaliações os 
bens imóveis adiante declara
dos e que foram separados no 
inventário do finada Fausta 
Soares Rath ora em andamento 
nc cartório do Civel desta co
marca para pagamento de taxas 
custas e honorários de advoga
do: -  Na gl-ba de compos e 
matos e cultura com a área su
perficial de novecentos e sessen
ta e nove mil duzentos e ses
senta e seis metrr.s quadra
dos (969. 266 00 m2) situada 
no di-trito de Carú desta co
marca em comum com terras 
de Feliiberío Soares Ralh Ru- 
tina Soares Ratli de Morais 
Carlos Augusto Soares Rath Jo  
é Luiz dç Ca«tro e sus mulher 

Vita li na .alba Rath de Moraes' 
Aracy Rath de Morais e seu j 
marido e outros obtida pela] 
inveiiláriada em herança de sua 
mãe dona Guiomar Soares Oli
veira Rath conforme escrüufa 
pública de partilha amigavel de 
bens de raiz procedida no in- 
veutário de Guiomar Soares .de 
Oliveira Rath, em 11 de junho 
le 1929 lavrada pelo tabelião 
1e cidade de Porto Alegre se
nhor Mario Gilberto Mariath 
e registrada sob n° 3.909 em 
6 de março de 1934 no livro 
n° 3 0  folhas 113V á 114 con 
frontando dita comunhã’ Ao 
'Jorte e Leste, com terrcuos 
le João José Rodrigues, a Oes- 
re, com digo, limitando ao Nur- 
,e, desde o marco n° 1 até o 
le nú ( ero do/.c com terras 
nedidas c demarcadas de José 
Noues Vargas ou seus sucesso 
res, ao sul, com terras devolu
tas do marco número doze até 
ï be numero doze até o  ̂ de 
Úmero vinte c oito e dêste 
te o de número trinta e um, 

:om terras legitimadas de João 
josé Rodrigues ou que lotam 
lêste, daí, para Oeste, com ter- 
as demarcadas de Antonio Ma- 
hado de Carvalho ou que foram 
este, até o marco r.úmcro I»iri

ca e quatro, dêste marco para 
Noroestes e norte, até o dc nú- 
nero trinta e sete, com tetras 

devolutas, com as servi toe« 
idmitidíS e que foram estabele 
rida» pelos confrontantes, UMA 
PARTE SOMENTE oom a área 
«uperficial de quinhentos mil 
metros quadrados (000.000,00 
m2) avaliada p<ls qiiamia de 
cinco mil cruzeiros (Ci?> • • • • 
5.000,00). -  Una gleba de cam
pos e matos, situada na fazen 
da «Santo Antonio do Caveiras», 
distrito de Prinel, desta cornar-

ca, com a área superfiai de 
quatrocentos e trinta e sete 
mil e quinhentos metros qua 
drados (4b7.500,00 m2), obtida 
pela inventariada em herança 
de sua mão dona guiomar Soa 
res cie oliveira Rath, conforme 
registro número 3 909, feito em 
6 de março de 1934 com as 
seguintes conficnt. ções: Ao 
Norte con? o Rio Caveiras, Ao 
Sul, Leste e Oeste, com o mes
mo rio e outros coulominos do 
dito imóvel, com as servidões 
admitidas e que íoiam es*abrie- 
cidas pelos confrontantes, ava
liada pela quantia de quatro 
mil trezentos e setenta e cinco 
cruzeiros (Cr$ 4 375,00). - E 
quem quizer arrematar, nma ou 
duas glebas deverá comparecer 
no lugar, dia e hora acima 
mencionados, sendo os mesmos 
bens entregues ao arrematante 
que niii> der acima das aluJi- 
das avalRções de Cr$ u 000,00 
e Ci$ 4.37500 respectivameote 
depois ;de pago no acto em 
moeda corrente, o prtço e mais 
as custas da arrematação facul
tando-se no entanto ao arre 
nifttaiite que apresentar tiador 
idôneo o pagimento do preço 
e das custas dentro de trez. • 
O presente edital será afixido 
e p u b l i c a d o  de acôrdo 
con a lei. • dado e pas
sado nesta cidade Estado de 
Santa (Jdtaima aos vinte e no
ve dias Ho mès de maio de 
mil novecentos e quarenta e 
oito (29-5-4S). Eu Waldeck A. 
Sampaio Escrivão do Civel o 
o datilografei subscrevi e tam 
bém assino

Ivo Guilhon Pereira de Mello 
Juz de Direito 

Walltck Aurélio Sampaio

Um lote “Caracú”
Destinado a Blumenau, pas

sou por aqui um exceltr.te lote 
Je vacas «Caracú*, procedente 
da Faze ida IL-ld vista do Dr. 
Indalécio Anuda e filhos.

O luiinogeiito lote pizou. na 
balança municipal, 500 quilos 
em média, alistando a ótima 
jastagern dos campos da Co- 
xilha /?iea c a qu lidade dns j 
produtos da conhecida e ren- j 
tos* raça Caracú.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

CATAVENTOS
W I N C H A R G E R

6 - 1 2 - 3 2 - 1 1 0  Wolts 

BATERIAS DE VIDRO 
E AUTOMÓVEL 

PREST -  U — LITE

ARN0LD0 HEIDRICH

Correia Pinte, 08 - Antiga 
Casa São Luiz

Vende-se
uma casa de Material com 5 

Peças com Luz e agua bom 
terreno situada à rui Floriaró- 
polis esquina da Praça Joea 
Nrvts ótimo ponto para negó
cio.

Tratar ccm Lauro Madruga 
Varela — (Custai na mesma ca
sa.

R A D I O S
Zenith - Philips Hnhndezes - Milliard 

Pilot • Clipper * liivietus
Para corrente 90 — 120 — 140 — 220 Wolts 

6 Wolts para Baterias

Rua Correia Pinto, 68 — Ant:ga Casa São Luiz

A O rganização Contábil e Comercial Ltd a.
SECÇÃO DE C0STRUÇÕE3

Já iniciou suas atividades, estando apta á execuçãi 
de qualquer serviços, para o que dispõe de competente 

profissionais

Construções em geral, sob contrato ou da minis- 
tração. Exeeiiçuo de projetos, orçamentos t 

cálculos.

Escrtóiios — R. Quinze de novembro 13, Lajes.

Av. A .tu le  E ns 318, Poito Ahgre

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

OFERTA ESPECIAL PARA ESTE MÈS:
M iias Nylon (Americanas) Lr.§ 39,00

Vestidos Efecê -  nossa exclusividade

' Rua 15 de Novembro, 22 — eafrente á Farmácia
São José

Cerâmica N. Sra. Aparecida
de jorge B arroso

Deposito permanente de TELHAS tipo francezas 
TIJOLOS DE DOIS TAMANHOS

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

Vende cm pequena e grande escala
Rua Mal. Deodoro — LAJFS — Ponte Grande

C. Montenegro & Cia.
varejo

N a d a  A lé m  de C r . J 25,00
REPRESENTAÇÕES - SEGUROS • ESCRITAS EM 

GERAL - ALIANÇA DA BAIIIA CAPITALIZAÇÃO 

Rua Marechal Deodoro — Lajes
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O- I AG IN \

r j i z o  d e
COM A KC A

DIREITO I>A nuio 
DE LAJES

legal .le obtê-lo. E esta é cintes, pedido a citação por
P -

Edital de Citação
O Doutor Ivo Oailhon P.-rei- 
i :i d- Mello, Juiz de Direito 
da Comarca de Laje", Estaco 
de Santa Cat»rina. na forma 
da lei. etc

F?z saber aos que o presente 
edital, com o prazo de sessenta 
f(jõ) dias, virem ou dele conhe

a açui» que vera propor para ob | Uit"I d°s mteres» < paSçar
tenção do reconhecimento de <• desconhecidos, . Q os
seus direitos e para que possa este, pelo qual c  o ,,nhe-. _ . . j  .  : r. f.,;.4oc Mii/entes e desconmmanter devidamente Lgslisada a 

I propriedade qu" de tatu já Ine
r. ferides auzentes I  eidos p.ra todos os termos da

pertence S“ — Para dito fim 1 ação até final, sob pena , • 
requer a desgn»cão do d>a ho

! r a e local para a justifie çã

devidos
e edital

af x.ido no lugar pu-

! velia. -  Cara os 
tos, se passou o pnsrn

exigida pelo artigo 451 do Co [ que sera —  -  .
-  K ■ ■* - -  - -  — 1 bíien de costume, publicado ndigo do Processo Civil m  qual 
aeverão ser inquifidas as tesie- 
rr.unhs Francisco liiocencio Ri
beiro, Uatulino Simão, José Ma 
ria dos S nfos digo José M*tia 
dos Anjos, Leovegildo Esiiirrio

cimento tiverem, que pr r parte l da Silva, brasileiros proprietários
de João Francisco da tSilva Mo 
ta, brasileiro, proprietário, do
miciliado e residente no dis
trito de Caiu, desta Comarca, 
the foi dirigida a seguinte Pe
tição: — Exmo. Sr. Dr. Juiz. de 
Direito da Comarca de Lajes,
João Francisco da S. V.cta, brasi 
teiro, proprietário, doniierli:do, 
digo, domiciliado e residente no 
distrito de Caiú, des*a comarca 
p’ i «eu procurador fbaixo as 
sinado, conforme procuração in- 
clusi, vem, cera o respeito e 
devido acatamento, p'*rnte V 
Ex.ia. expor e requerer: I o - Ilá 
mais de trinta arais. possue o 
suplicante, como seu, no lugar 
denominado Retiro Fazenda 
Nova de Cerito, distrito de Ca 
rú, desta Comarca, sem qual
quer interrupção w sem qual 
quer opos ção, um terreno ccn 
a area superficial de, mais ou 
irenes, I36.416rrs2, onde tendo 
um rancho exerce sua ativida 
de zgncola.. 2o — O imóvel eu: 
questão confronta com terras de 
requerente e de Francisco Iuo 
cencio Ribeiro. 3» — Que as 
terras acima ditas, estão co.n- 
pletaraente fechadas por cerca« 
d- arame, digo, de madeira. 4 
— Mas embora possuindo, raan 
*a e pacificamente, com o «a 
nimus sibi habendi», por maL 
de trinta anos, nào tem o su 
rdicante qualquer titula formal, 
pelo qual prove sua qualidade 
de proprietário, digo, de pro 
prietario do mesm# imóvel. 5o 

Ora, institui o artige 550 do 
Codigo Civil, «aquele que, per 
trinta anos. sem oposição, pos 
suircomo seu um imóvel, adqui- 
rirhe-s o domínio, independente- 
mente de titulo e boa fé. que. 
em tal caso se presume: poden
do requerer do Juiz qu: assim 
o deebre per sentença, a qual 
lhe servirá de titulo para a 
transcrição no registro de imo- 
veis.> 6o — Semelhantes requi
sitos são demonstrados peio au 
tor: tem % coisa como sua, por 

ais de trinta anos sem qual
quer oposição de outrem. A
tranquilidade da posse é decor- j e t c . ' J u lg o  procedente par-
rente da ausência de qualquer |___  5______ _ 1. ,
tpr>-içào exteiior. E a continui
dade é decorrente da ocupaçae 
ininterrupta pelos trinta ano« 
necessários é prescrição. O ani 
mo de dono é fundado indubi 
tavelmente nos melhoramentos 
introduzidos no iinovcl por con
ta e iniciativa de suplicante o 
qu: não faria se de bôa fé não 
■estivesse crente de ser dono da 
mesma- Ocorrentes assim os ele- 
meniaris requisito« que estru
turam o usocapiáo trintenário 
está o s pliesnto em condições 
de srr legitimamente titulado 
dono da propriedade que possue 
e u uftue há mais de tres dé
cadas. 7® — Ass’m sendo para 
«upiir a falta de titulo habii em 
qu*.* pos»a assentar o seu do
mínio »> suplicante tem na ação 
ne u"ocapião fundada no art. 
550 do Codigo Civil e no arti
go 454 da Lei Trocessual o

residentes e domici’i-dos em 
Carú Requer outrossim depois 
de feita a ju -̂tificação a citação 
pessoal do confrontante Francis 
co Inocencio Ribeiro bem como 
por precatória do Dominio da 
União do representante do Vi 
nisterio Publico e p*ir editai- 
de sesstnta dias dos interessa
dos ausentes e desconheci-'* s 
todos para acompanhar os ter
mos da presente ação de u-oca- 
pi$o depois da tem in-çào do 
prazo dos editais uos termos oo 
art 455 do Codigo do Proces
so Civil, por meio da quni 
deverá ser reoonheci.lt» e 
declarado o dominio do su 
plicante sobre « aludido 
terreno, ficando c i t a i  s. 
ainda para no piazo legal, 
apresentarem con testação  t  
para seguirem a  causa até 
final senten ça , sob as pe
nas da lei. Protesta se pro
var o alegado, ei necessário 
iõr. com os 
pessoais de interessados e| 
de testemunhas e 
Dá-se a esta, 
mento de taxa judiciária, o 
val< r de C r $  2 .0 0 0 ,0 0 .  — 
Pede deieriinenlo. La jes, õ 
do abril de 1348. — P p 
Celso liamos Branco , advo
gado. Na petição que esta
va devidamente selada e 
com as estam pilhas inoiili- 
e a ja s  na forma da lei foi 
• x arad o  o s e g u ir te  Despa
cho: «A —  P ara  a justifi
cação prévia designe-se dia 
hora, feitas as in tim ações 
necessárias, citem-se, digo, 
«iei.te o Dr. Promotor. -  
Lajes. 6 -4 -4 8  — lvo Gui- 
hon.*> Realizada a ju s t if i 

cação, foi proferida ptln  
VI. M. Dr Ju iz  de Direito, a 
seguinte fe n te n ça :  «Vistos

“ il
que produza os deviJos 
feitos, a justificação promovi la 
ior João Francisco da Silva 
Aotta, constante dos depoimrn 
•s de fis., por força da qu«l 

■s requerimentos, digo, os re- 
|uerentr*s den onstr«.ram estar 

na posse da gleba constante da 
inicial, há mais d*: tiinta aoos, 
sem interrupção, nem oposição 
e portanto, com rs requisites 
para o u-ocapiâu. Citem-se, por 
ed tais de 69 dias, os interessa
dos au/.t-ntes e desconhecidos e 
pessoalmeate e digo, pessoal- 
meute o confrontant* Francisco 
In» cencio Ribeiro. Eip«ça-.se 
precatória para a citaçã» do 
Dominio da União, em Florianó
polis. Custas pflos rcqurrenCs. 
— Lajes, 7-5-48. — Ivo Gui- 
Ihon Pereir» <le Metlo, Juiz de 
Direito. «E como os Suplicantes, 
digo, E como tenham os Supli-

linpren-a Olicial do Estailo e 
na lnpr<*n«a Iccal, ficando ain l? 
uma cópia juntos aos autos Da
do e. passado nesta ritía-e f 
Lajes aos sele dias do mrs «•' 
Maio do ano de mil novecentos
e quarenta e oito (7-5-1948) Eu. 
Waldeck A. Sampaio, Escrivão 
do Civel. o datilografei, subs
crevi e por orJem do MM. Juiz, 
também assino.

Ivo tjuilbon Pereira dc 
Juiz de Direito

Mc'lo

Waldeck Aurélio Sampaio 
Escrivão co rivel

Prefeitura Municipal de Lajes
estado de s a n t a  c a t a r in a

Edital th* Concorrência
n* ordem d». Sr. Prefe.tó Vun.cpal faço publico, , q

occa inte e-sT  que a«é dia 21 »M prox.mo rues de j„n|̂  f  
,ossa n.hre . qa()frta conCorrencia publica para,» ve.s^
13  hora, ne a ^  pertencente a esta Prefei;ürí

As propostas deverão ser entregues em envelopes lacrai,. 
, „  „V«, serão kberta'- na oreseDca dos m i.,.. .  .

ne-ta

u:u caminhão Ford, lip° 
ostas dev 
•a e serã<

no dia e hera supra mencionados
secretaria c serão

c Uk® - " - *
secretaria da 1’rtfeitura Municipal

preseoça 

cm 25 de

dos intéressé 

rriâio df

Jairo Ramos 
Secretár o

Dr. Rgra.irdJ Etch 
verry

Já  há alguns dias, permanece 
entre nós, o Dr. Bernardo Et- 
cheverry. adiantado e compe
tente cabanhiiro r,a n publica 
Uruguai e no visinhu Estado do 
Rio Gr:nde do Bnl.

Ontem um grupo ds criado
res e caçadores, ofereceram uma 
suculenta perdizada ao ilustre 
uruguaio.

F.in nome dos presentes, fa- 
depoiment» s j |ou 0 fcre,.fn .jo a festa u Dr.

Acacio Ramos Arruda em b ri— 
vistorias .! lh3Ltes e sinceras palavras, no 

para pama-sMue f°' muito aplaudido.
°  O Dr. Etcheverry, fino repre

sentante da cultura í/ruguaia, 
agradeceu em lindus palavras 
de rico vocabulário da lingua 
de sua terra.

Em s.guida usaram da pala-j 
vra ainda os Srs lbraim Simão, 
Dr. José Boltini, l>r. Afonso Ri
beiro e o .sr. Agutlo Arruda, 
sendo todos mudo aplaudidos.

A pedido gerai representado 
pelo Dr. Acacio, falou mais uma 
vez e Dr. Etcheverry, que dis
se Ja sua surpresa pela pecua 
lia Lageana e das grandes pos-! 
sibilidades que a aguardam num 
futuro muito proximo- Disse ter 
encontrado nas raças europeas 
aqui, um desenvolvimento que 
raramente tem visto, rassmo era 
tampo» de pumeir* qualidade.

O dr. Etcheverry encerrou a 
sua bela palestra, confiante no 
progresso se npre crescente des- ', 
ta terra, e da sua pecuaria, da
da a dedicação e esforço de 
seus ruralistas.

Dentro da mais intima satis
fação. ternjincu a jn«ta e mere 
cida homenagem ao nr. Etche 
verry, simpático propulsor do 
progresso pecu-rio no Sul do 
Brasil onde exerce suas ativi
dades comerciais.

Mario Teixeira Carilho
Advogado

(Desembargador Aposentado)
Consultas e pareceres. Ações eiveis, Coraerciaig, 
criminais» de acidentes no trabalho e trabalhistas

Residência = Rua C el. C ordova , n 40  — Fcne 88

Pua 15 do Xovembro -  Edifício João C tiiz  Jor, Fom C»; 
— Caixa Poatal n. 19 — Sta — Cotariiu

Escritório - 
LA/ES

Material antiséptico — Artigos 
e sôros de Ia qualidade dos

de borracha — Ampolas 
melhores laboratórios

Perfumarias it>cio?iais e estrangeiras 

Receitas escrupulosammte manipuladas

PREÇOS BARATÍSSIMOS

A F aRMACIA PILAR fica situada na praça ViJal 
Ramos Sênior, ao lado do Armazam Duartò.

L’
Li- L E I A

Assise Correio Lageana

Negocio lie ocasião
Vende-se. . Por preços convi

dativo«: um rádio General Eletri- 
C, 6 vátvuU» 3 ínixas « 2 on
das. e outro t.po Standart, 0 
valvulas e 2 ondas edi.is est.b, 
lizadores, um com voltímetro e 
outro com lâmpada, af ptoprit- 

......1 ratar na residência do u o
Sra,en í“‘; à ma Frc' Uab” ef  ou na Diretoria de EsUadas d Rou
dsgem. E K0

Gora lorea pa*- 
C Jtiatr uções h luz a gazolina >]quipau»eDtos P

Mnipameotos para industrias ett'gc 
4u*P«tmentos para concretos

F A R M A C I A  P I L A R
A mais nova farmacia de Lajes

FARMa CEUTICO  RKSrONSAAEL

A li t d n 1 n I* i i a i*
COM MAIS DF, 30 tNOS DE PRATICA

Variado sortimento de remédios nacionais e txtiangeiruç

Escritório Técnico Ct»mercial
Simon &  irm ãos Regueira

Edif cio MAlíAjOARA — 2® andar — Salas 9 e B> — 
Lajes — S. Catarina.

' P^ra s°b re  os segu ; ntes ramos: 

Contabilidade - Representações • 
cnsignações - Conta Própria £ 

tíeguros
r e p r e s e n t a n t e s  f.x c l u s i v o s  p a r a  o £

' •ado d e  s a n t a  c a t a iu n a  da

Sa ís íe r In te n n t iio iia l Ine.

/
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Prefeitura Municipal de Lajes
ESTADO DE SANTA CATARINA

Requerimentos Despachados
N- 682 

N- 69S —

N 709 -

N* 5J2.

N 681

Transferencia
Dia 20 de maio de 1948.

— Manoel Aotonio Waltrick — 
de terreno foreiro Sim.

— Cânnosino Camargo de Araújo - Transforên 
cia de casa e terreno foreiro - sim.

Dia 21 do maio de 1948.
Anastácio de Araújo Vieira — Licença ]>a 
ia demdir um prélio, reconstruir um muro 

o lazer um galpão Sim.
Dia 94 de maio de /94S

— Modesto Casagrande - Licença para cons
truir alem do rio Carahá - Sim.

— Aristide« Antunes doa Santos Concessào de 
um terreno no Cemitério — Sim.

JUÍZO DE Dl LEITO  DA’ 
COM AH CA 1)10 LAGES

Eixtal ile P!> ça
O Doutor Ivo üuilhon Perei
ra de Mello, Juiz de Direi
to d Cotrarc- de Lages, Es 
t?do de Santa LLtarhia, na 
forma da lei, et.

Faz :.ber aos que o preseD- 
te edit I, com o prazo de vinte 
(20) di as, virem, que dele co- 
nhecirento tiverem ou a quem 
interessar possa, que, no dia 
vinte e três de junho do cor
rente ano (23-6 918), ás de/ 
hor3S, na sala nas ojoiencias 
do MM. di* Juiz de Direito da 
comarca, á rua Quinze de No 
vembro, número dezesseis nes
ta cidade de Lages, Estudo de 
S»nt* Catarina, o porteiro dos 
auditó ios, ou quem suas vezes 
fizer, levará a público pregão 
de venda e arrematação por 
quem mais der e melhor lanço 
oferecer, acima das respectivas 
avaliações, os bens imóveis 
adiante declarados e qne foram 
penhorados a Cenlo Machado 
e sua mulher d. Catarina Ma- 
lurhe Machado, tia Açio Execu
tiva que lhes movem Affonso 
Fritsch e outros: - 1) Uma Ca- 
s„ construída de madeira limpa, 
forrada, envidraçada e assoalha
da, coberta de zinco, com um 
avarandado em roda, com um 
avarandado em roda. com trê- 
janelas e urra porta da frente, 
com cozinha, e quatro galpões 
de madeira, sendo três cobertos 
(te tabuinhas e uri de telhas de 
barro, com pomar, lavoura, po- 
tieiro, mangueiras e mais bem- 
feitorias, situada em uma invpr- 
nabinha de campos, na Fazenda 
Velha dos Maluche ou Rincão 
da Serra, distrito de Índios des
ta comaica de Lajes, havida 
em herança por falecimentos de 
seus sogros e pais, avaliada pe
la quantia oe vint» e quatro mil 
cruzeiros (CRS. 24 000,00). - 2) 
Umá invernaduiha de campos e 
matos, onde estão situados a 
casa, galpões e mais bemfeito- 
rias acima descritas, com a área 
superficial de oitocentos mil 
metros quadrados (SOO 000,00 
ni2), mais ou mei.os, havida em 
herança de seus sogres e pain, 
própria para a iudustna pasto
ril, com sangas, vertentes, bau 
hsdos, pedra ferro, etc., situada

Negccio de ocasião.
Vende-ae uma boa casa, 

de material com 8 peças, 
porão habúavel, bom torre- 
no, em P< nto central.

Tratar nesta redaçáo
LOT ES; d.e bons terrenos 

80 metros da Ponte du 
Cará em direçá . á Fazen
da Experimental de Criação.

Tratar cum Agenor Vare 
la e Aderbal Neves

Lélé
Avisa aos seus distintos fre 

guezes que mudou se para a rua 
15 de Novembro enfrente ao 
Cino-Teatro Mofajoara onde 
continuará a dipr-,ição de to
dos.

Preços módicos. Procu
rem informações.

na ?nt g, Kazenda dos Maluche-, 
•'U Rincão da Serra, no distrito 
Je  Índios desta comsrco, divi
dindo com terras d« José Ma
luche, ao Norte, ao Sul, com 
trrra« de Augusto Maluche, a 
Leste, a Leste, com terras de 
Rernardino Ltz da Custa, e a 
Oeste, com terras dos executa
dos Cirilo Machado e sua mu
lher, avaliadu emcincoenta s seis 
n.il cruzeiros (CR$ 56.000,00) 
3) Uma Invern.ida de campos e 
matos, com a área superficial 
de tiês milhões de metros qua
drados $  000.000,00 m2), mais 
ou menos, tin bêm situada na 
antiga Faz nda dos Maluche ou 
Ruicãii d Serra, no distrito de 
ludios, desta comarca, havida 
e herança de stus sogros e 
pais, contendo sangas, banhados 
vertentes, pedra-ferm, etc., pió 
pria para as industrias pastoril» 
e agricõh, dividindo ao Norte 
com tertcis de José Maluch, ao 
Sul, com terras de Augusto 
Maluch ', a Leste, com a inver- 
nadinln acima descrita, oi.He 
estão situadas a casa, galp,ões 
e berrfeitorias supra-ineticionadas 
r: a Oeste, com terra dos exe
cutados Cirilo Machado e sua 
mulher, avaliada pela quantia 
duzentos e vinte mil cruz.iros 
(Oi$ 220 C00,00). E quem quizer 
arrematar qualquer um dos tr-;s 
b?ns imóveis acima descritos, 
ou todos eles, deverá compate 
cer no lugar, dia e hora supra 
mencionados, sendo os rneunos 
bens cntivgues aos arrematan
tes qiK maL derem acima das 
respectivas avaliações de Crjp 
24 000,00, -  Cr$ 56 000,00 e 
CrS 220 000 00, depois de pa
go no acto, em moeda corrente, 
o preço e mais as custas da ar- j 
rematação, facultando-se, no 
eníanto ao arrematante quo a- 
presentar fiador idônio o paga-) 
mento do preço e das custa* 
dentro de trêz dias. - O presente 
edital será afixado e publicado 
de acordo com a lei. — Dado e 
passado nesta cidade de Lejes, 
Estado de Santa Catarina, aos 
vinte e neve dia do mês de 
maio do ano de mil novecentos 
e quarenta e oito (29-5-48) Eu 
Waldeck A. Sampaio. Escrivão 
do Civel o datilografei subscre
vi o também assino.
Ivo üuilhon Poreira de Mtllo 

Juiz de Direito 
Waldeck Aurélio Sampsio 

Escrivão do civil

ATENÇÃO
O Escritório Técnico Co

mercial dn S1MQN & IR 
MÃOS LEGULlKA, estabe 
lecivlo no Ed. Marajoara 2o 
Andar - Salas 8, 9 e 10 
comunica aos sra. comer
ciantes. industrialistas que 
a partir te  U de Julho fun 
cionará o departamento de 
CoNTABILID\DE. aceitan
do desde já, todo e qual
quer serviço inherente ao 
ramo.

Ve-ndem-se
Uma boa chacara situada

no Lago&o, ao lado da Nova 
Xarqueadá Sito Sebastião.

0 ’timo terreno com 50,00C 
m2. Tratar com o proprieta-
rio Jatir Varela.

#

ALUGAM-SE

Saias
III)

Ed f c o
MAHÂJOARÁ

Informações
com a gerência  
do CIRE - TEATKO

MAKAJOARA

O SN lR m S
ADVOGADO

Praca João Pessoa 
Edip. Dr Acacio - Uandar

IflJFS
«Santa Catarina

Casa d e  Saúde Frd Rogério
Possue uma seção completa* para operações 
de ouvidos, nariz e garganta, s b a orientação 

técnir-a do

Dl*. TllMKÍiK‘ 111 Ã|||0 |ij|(j

Com longa prática nos íTi-spitais do Rio de
Janeiro

I T angará ( Município de Videira ) Santa Catarina

Prefiram os afam: d o s  vmhos
T R E N T I N 0

Produto puro engarrafado pelos fabricantes

Tintos; Virgem, exrra clarete e Barreira 
Bcanc-o: Trebiano ( Seco )
LiCoros< : Reserva ( Tipo Porto )
Compostos: Ferijvuith e Quinada 
Aguardente: Bigaccira Brilhante 

Representante exclusivo: Artnindo Ranzolin

Rua 15 de Novembró, 22 - Knd. Tel. ARL1N 
Lajes — Santa Catarina **

Expresso Grazzíotín de 
Transportes Ltda.

flapidez
Conforto

Spcçura neao  *
DE SOTO

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

Saídas de Lajes, ás 6 horas da manha diariamente
Informações na Est. Rodoviária

Comercio e Transportes 
C. Ramos. S. A.

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

Caixa Postal 103 — Telefono 58 Tek-gr. SOMARC

Eecção de Vendas e Oficina Anexo
Poças e acessórios pira caminhões INTERNATIONa L- 
KORU e CUE\ ROLET ■ Pneus e camaras de * r pura cami

nhões e automóveis — Baterias

CONCESSIONÁRIOS DA INTERNATIONAL HAU- 
VESTER MAQUINAS 8/A.

Caaiiiihões - tratores -  maquinas agrícolas e para estra
das de rodagem -  Motores Industriais • Conjuntos Elétricos 

Desnatadciras

DISTRIBUIDORES DAS CASAS PR ATT S/A
Maquinas de escrever - Maquinas de somar -  Mimiogiafos 
DISTRIBUI DOPES DAS INDUSTRIAS «NEVE*

Arquivos - Fichários de aço - cofres etc.
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Prefeitura Municipal de Lajes
ESTADO DE SANTA CATARINA

LEI N' 13
de 21 de maio de 194S

Eu, Vídal Ramos júnior, Prefeito Municipal dc Lajes, Fa
ço saber que a Camara votou e eu sanciono a seguinte.

LEI
Art Io Fica cancelada a dívida de João Eufrasio Oonlart 

para com a Prefeitura Municipal, num montante de Cr* 200 00 
■ epresentada pelos segmintes impostos: Industria e Profissão de
1946, Continuação de 1947, e Exploração Agricola de 194G e
1947.

Art. 2* Revogam-se as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Lajes, em 2t de maio de 1948 

Assinado: — Vídal Ramos Júnior 
Prefeito Municipal 
Jairo Ramos 
Secretário.

Lei N- 14
de 21 de maio de 1948

Eu, Vidal Ramos Junior, Prefeito Municipal de Lajes,
Faço saber que a Camara votou e eu sanciono a seguinte

L E I
Art. 1 •— Fica aberto um crédito especial de catorze mil 

oitocentos e sessenta cruzeiros (Cr* 14,86#,00), para fazer face às 
seguintes despesas

a) — Pagamento de proventos aos funcionários Alfredo Ri
beiro Schmidt e Jo io  Ribeiro Furtado, aposentados por Decreto 
de 7 de maio de 1948 Cr* 11.710,00

b) — Aquisição de placas para o Cemitério 3.150.00
Cr$ 14.860,00

Art. 2 — As despesas decorrentes do artigo anterior cor 
rerão por conta dos seguintes recursos.

Haldo do exercício anterior Cr$ 3.186,40
Anulaçio na dotação 1-00-2-tscriturário -
Padrão O 4.500.00
Anulação na dotação 0-70-2 - Guarda-Livros
Padrão R. 5.500,00
Anulação na dotação 0-90-3 -  Motorista
Padr&o K  1.673,60

abertura, será ela submetida á

I— « < «« ' -

Mal de
I dentro de oito dias, f a r A - n»c jnscritos
'convocação dos candidatos I g en<aça0 sen
cartões de identificação, cuj ^.-..rados dia, hui 
prova, sendo no mesno ed.tal marcados
que se realizará o concurso. daS candidatos res d

Art. 7- -  O pedido de if or via postal-
tes em localidade distante poderá ser te P de inscriÇao; de- 

A„ .  8- -  O candidato que hz"  »» " ‘ anct„ da e auulados 
cltraçâo falsa ou inexata terá a msc .
todos os atos dela decorrentes. falsidade ou inexatidão das

Parágrafo LTnico =  APurf d;‘ inscrição, fic-rá êle,
declarações do candidato e an“l^ a j„sCrevcr-se em concurso, 
peio prazo de três anos, proibido de
ou p^ova de habilitação, promovi . 110S concursos ou pro

Art. 9- -  Os candidatos claSSlf,^ donS "°eSadoS ou roceber o
vas de habilitação, para que possam se ^  hadbjli’tará à nomea
certificado expedido pHa I rete .nm nrobatórios das decla-
ção, deverão apresentar os docum. t Pfi(p J c  ser verificad»
rações feitas nos pedid-S de : . condições exi-
*e o candidato satisfazia n a e p o c  da inscrição, as S
gid,s p«ia, instruções^do^concmno^ ^  ^ __________

Godinho & Socas
Rua Correia Pinto, 23 -  End. Tel. "Sonho" -  Cx- postal 

61 — Lajes — Santa Catarina

Representante do antigo e conceituado

Instituto Carioca de Biologfia Ltda.
Tem para pronta entrega:

VACINA CONTRA PASTRÜREL0SE DOS SUÍNOS
(BATEDEIRA)

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

CONSULTEM EM NOSSO ESCR1T0K10
C r*  14.860,00

Ari. 3- — A presente Lei entrará em vigor na data da sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Lajes, em 21 de maio de 1948. 
Assinado — Vidal Ramos Junior 

Prefeito Municipal.
Jairo Ramos 

Secretário

Regolamento para a realização de con
cursos para o provimento em cargos Pú

blicos Municipais.
DA INSCRIÇÃO.

Art. 1* — Cada concurso para provimento em cargos pú
blicos municipais, será precedido de edital do abertura d-; inscri
ção, assinado pelo Prefeito, coma fixação do prazo respectivo, pu
blicado 3 vezes na imprensa local.

Art. 2- — O pedido de inscrição constará do preenchimen
to de uma ficha fornecida ao candidato pela Prefeitura.

Art. 3‘ =  Juntamente com a ficha de inscrição, o candida
to as provas dc quitação com o serviço militar, tratando-se dc 
candidato do sexo masculino, e de quitação escolar, e tres ($) 
cópias de fotografia, com as dimensões de 3x3, bem ccmo as 
estampilhas e selos de saúde, exigidos.

Parágrafo U’nico — Se as condições do concurso ou pro
va de habilitação exigirem a apresentação de outro documento, 
o candidato deverá juntá-lo para que a inscrição pvssa ser pro
cedida.

Art. 4- — A ficha de inscrição não será aceita sem que 
esteja devidamente preenchida, ou contiver rasura ou emenda.

Ar: 5‘ — Somente aos ocupantes efetivos de cargos públi
cos municipais será permitida inscrição, quando hajam ultrapas
sado o limite de idade máxima fixado para cada concurso, po
dendo esta concessão ser estendida aos ocupantes de cargos pro
vidos em comissão, aos funcionários interinos e aos extranume- 
rários que contem pelo menos, três anos de efetivo exercício.

§ 1. — Nos termos do art. 21 § r  do decreto-lei n- 700, 
de 28 de outubro de 1942, todo aquele que ocupar interinamen
te cargo cujo provimento efetivo dependa de habilitaçao em 
concurso, será inscrito ex-officio, no primeiro que se realizar 
para cargos da respectiva profissão.

§ 2. — A aprovação da inscrição ex-officio dependerá Ja 
satisfação, por parte do interino, dentro dos prazos estipulados, 
de tôdas as exigências contidas neste Regulamento e nas instru 
ções especiais de cada concurso.

Art. 6 ’ =  Encerrada a inscrição no prazo prefixado no edi-

0 R .  JO Ã O  CO STA  N E T T 0
Alta Cirúrgica — Doenças du Senhoras — Parto

OPERAÇÕES : de Estomago. Intestino, ciapend ite, Fígado e Vias Bi
liares. Tiroide Rocio (Papo). Hérnias Varizes e Hemorroidas. Rins 
e Próstata Útero Ovários e Seios. Tumores emgrral. Cirurgia dos Os
sos e Articulações. Fraturas. Cirurgia dos Defeitos Congênitos e ad
quiridos.

T ratam ento Médico e Cirúrgico da Tuberculose Pulm onar
Atende no Hospital N. S. dos Prazeres e Maternidade Te
resa Ramos - Residência Rua Correia Pinto, 3 -  Tel. 10b

Consullorio: Praça Cel. João Costa (m ciffl! j| Café ClBZtill)

D p . J .  G u a lb e r to  N e tto
AdvogadoT

Causas eiveis-Comerciais-Trabalhistas-Criminais e Fiscais
ESCRITÓRIO E RES1DENCIA:

Bua Arístiliano Ramos, 7 - Caixa postal 58
Lajes

Senhores Dentistas
Façam suas compras em S&o Paulo 

pelo menor preço e melhor qualidade’ 
Serviço perfeito de roembolso postal, 

leçam-nos catálogos

Dtnfcl ltú -  Gmssi & Gia. Ltda,
«v. Rangel Pestana, 22— C a i«  postili 25l

Educar para o trag, 
sito

Acreditamos que, em tft1. 
os setores da atividade huma *  
há sempre os homens prudín?*' 
e os homens imprudentes- Q„, 
do se trata, porém, de autom" 
bilismo, o caso assume um , 
pecto de certa gravidade, 
mando pela correção ureent 
daqueles que, de posse de uri 
rarro, põem era perigo de vidT 
a si e aos outros membros d 
sociedade: Assim qualquer inf 
ciativa destinada a aumentar 
seguranç» dos pedestres e do! 
automobilistas deve ser encara
da como uma relevante contri 
buição para o bem estar públi
co.

Nesse sentido, digna de fraq. 
cos aplausos é a realização da 
Ford, fazendo publicar no 8ra 
sil, um interessante trabalho de 
Al Esper, chefe dos volantes de 
prova daquela companhia. Nes. 
sa publicação, intitulada “ComB 
ser um bom volante’’, o autor 
explana de maneira agradável 
e com inúmeras ilustrações obje
tivas as regras simples, nlu 
frequentemente esquecidas, par» 
se dirigir um carro com segu
rança, nas ruas e nas estradas 
Se os dossos motoristas, apren
dizes ou veteranos, tiverem sem- 
pre em mente aquelas regras 
básicas de bem dirigir, de uma 
coisa nodemos estar jtertos; di- 
miouiremos consideravelmente o 
número de acidentes de trinsilo.

Fazendo distribuição gratuita 
dessa publicação, entre os moto
ristas do Brasil, a Ford está 
prestando às autoridades brasi
leiras uma inestimável cotribui- 
ção, para solucionar o proble- 

I ma de trânsito.

A T EN Ç Ã O
O Escritório Téonico Co

mercial de Simon &  Irmãos 
Regueira, estabelecido no 
ed. Marajoara 2- andar sa
las 8, 9 e 10, comunica 
ao povo em geral que éo 
unico representante e depo
sitário dos livros das Edi 
toras IP E  e ATLAS expos
tos na vitrine do cine Mar*- 
joara.

J. Batalha ria Silveira,
I

Cirurgião - Dentista

Das 8 ás 12 horas 
Rua Mal. Deodoro, 41

Sala de espera em comum vo® 
o Jr .  Armaudo Carvalho

D r. V a le n ça
Clinica exclusiva de 

crianças

Consultas: das 2 às ,5 j’rí*! 
wo KJificio João Cruz *  ̂
15 de Novembro —

Rua Cel. Arietiliano
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