
0 governador Aderbai R. da Silva obteve uma 
licença de 6 meses, assumindo o governo do 
Estado ojiresidente da Assembleia Legislativa
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Santa C atarii « rf a-  çà< e tficin> s Sua Uuintino Bocaiuva, n." 4 i ag’es

f i â m*  A6£8TA
A um repórter da * Revista doGibo” Sr. Ornar Èíont' d e q ie

PORTC ^LKG^E.
l í hoje na "Revista do Globo”, de 22 do mês pas-, 

sadu, u .‘ri reportagem sua sob o título. “ Assim se con- 
i;. a História dc Zebú”.

Nela alécn do ataque áquêle animal, se acham in- 
t-r,aladas algumas verrinas contra o Caracú, que, na sua 
« pimão, 'está hoje segregado nos campo» de alguns faná
ticos e derradeiros adeptos”.

Como criador desta raça de gado, no municípi'1 de 
3-ajes, bá mais de 30 anos e como estudioso que sou üi*‘ 
quMe bovino derrotado, peço permissão para contestar *»s 
afirmativas do repórter e ibe oferecer alguns dados que 
o ponham ao par do que realiuente está acontecendo cr,m 
o boi amarelo nacional,

Antes de tudo, porém, declaro que sempre fui contra 
a criação do bos iodicus na zona fria do Brasil. Aqui, por 
exemplo, êle em geral tem fracassado. Mas quem teve 
oçasiâo de ver o Nelore e o Qyr do norte de S. Paulo para 
cima, não pode concienciosamente afirmar que êle nfto seja 
um animal que encanta mesmo àqueles que nfto sfto faná
ticos. c-a Exposição Nacional realizada em S. Paulo, em 
outubro de 1946, havia lotes de reprodutores Nelore, cu
jo corpo, tirando a giba, muito se assemelhava ao de um 
perfeito Charolês.

Mas vamos a<» Caracú. E’ sabido que este gado teve
0 Seu período áureo. Pereira Barreto, Mário Maldonado, 
Paulo de Lima Corrêa, Morais Barros, Joaquim e Pruden
te Corrêa, Alfredo Penteado e tantos outros foram tervo- 
msos adeptos da seleção do gado nacional. Com a valo- 
risaçâo espetacular do Zebú o boi amarele sofreu uma 
queda sensível, tato, aliás, que se deu com todas as raças 
bovinas nas zonas onde o bos indicus teve entrada tranca.

A té o gado leiteiro u i vitima de tremendo desfalque, 
sobrepujado pelo boi indiano. O preço alcançado por este 
animal tez com que os outros fossem relegados a plano 
inferior.

E' consequência disto a falta de leite no Rio em 
•" Paulo e outros centros de população densa.

Mas o Caracú ião  desapareceu.
Mesmo na crise mais aguda, teve um grupor de pa

triotas que o livrou do extermínio.
Hoje ê!e surge novamente em muitas fazenoas c e 

S Paul1. 0 gado de Nova Odessa é um encanto. E co
nheço também diversas fazendas onde o ( aracú encie 
de orgulho a pecuária nacional. (

Não é preciso, porém, ir tão lcnge, para que o eru
dito repórter tique C' nhe*end>, se quizer, alguma cou 
fia do bovino que êle pretende reduzir a pó de mico.

Tenho aqui era Lajes umas SOO rezes desta raç i e 
«empre tive muito prazer em mostrar esta criação aos 
interessados.

Em t'i v.-reiro ou março de 1049 realizar-se a ^es a
01 1 a«le um . exposição interestadual Convido es e ja 
o ilustre repórter da ‘ Revista do Globo” para que no^

Importa,ite doaçã 
por intermédio dc 
< Correio Lageano >

OJsr. Osvsldo Viii i.z 
reituj-ro c i f  »rciant J t  i (f  
ça, por int**rrredio do ni o 
jornal, ofertou aos preso- d 
Cadeia civil deita cidade 8 
cobertores de 13 e 8 cidchõ - 
de palha. Esta doação importou 
em mais de 2 mil cruzeiros e 
veio jnstamente amenizar, a»s 
referidos reclusos, os ngores :o 
frio que se aproximam

Atendendo ao» des^/o* do 
Sr. Osvaldo Muniz, prorurarro9 
o Delegado de Policia. 1* Ten. 
Arruda Gamara, a quem trans
mitimos • oferta.

O gesto filantrópico do re
ferido comerciante foi muito e- 
logudo e veio provocar un: 
movimento de a$M-tencia jos 
rsclnsos da nossa ( adeia civil, 
merecedores de amparo na da
ra contingência em que ae en
contram.

Sabemo3 que a Empresa M.
A. de Soaiia Ltda. e os clubes 
loea/s seguirão o ex-mplo do 
sr. Osvaldo Muniz, ofertando 
agasalhos nos referidos presos.

Assine o Correio 

Lageano

K H a  i i o v h  iir-ai.«iriH n u
C L U B E  U D R J U H B O

Da diretoria do O obe 14 di Juhno recebemos o seguinte ofico. 
«limo Sr. Diretor do Correio Lageano - Nesta 

Comunico a V. Sa. qu* em Assembléia Oeral realizada ero 
i l õ  do corrente, f. < eleita a seguinte Diretoria que regeá os 

destines desta so vdade no período 1048 — 1049:
•’rest*'* rte, Cr. ( ebi Fenos Branco 
Vice-Pr vidente, Silvio ftamos 
Secre*â'iot Menotti Ramos Borges 
Oreoor Cap. Francisco Luz 
Tesoureiro, Platano Lenzi 
Bibliotecário, Cesar Andrade

C nsHlho fiscal : Dr. Ivo Guithon Pereira de Melo, Dr. Orly 
Machado Furtado, Nery Carvalho, Osy Rodri
gues, Erw n Spech, Aureo Ramos Lisbôa, Nics- 
oor Arruda, João Luiz Vieira,

VMho-me desta oportunidade para apresentar a V. Sa. os 
meus protestes d.- estima e distinta consideração.

Lajes, 28 de Maio de 1948 
Ass. Jairo Ramoa 

Secretario

E d ita l de Praca
(EXTRATO)

Perante o Exmo. Sr. Dr. Juiz de Direito da Comarca ae 
Lajes, serão vendidos em hasta pablica, por quem mais der e 
maior lance oferecer, alem da avaliação, no dia sete (7) do cor
rente mez e ano, ás dez horas, no edifício onde funciona o Jui- 
zo de Direito, á rua 15 de Novembro, conforme jedital publica
do no jornal «Outa Serrano» e afixado no lagar publico do 
costume os seguintes bens. separados no inventario dos bem 
deixados por Antonio Henkemaier, para pagamento do eredor 
Dionísio Pizza tt Cia. Ltda, a saber: -  seiscentas e setenta e 
.seis dúzias (676) de taboas de la , 2a e Sa qualidade, avaliadas 
por Cr. J  47.320,00, - Duzentas e tnnta e 7 dúzias e meia 
(237,5) de taboas de 4a. qualidade, avaliadas por <Jr$ 7.125,00 
oitocentos e vinte e tres (823) pinheiros de 45 cmts., avaliado» 
por Cr.$ 12.345,00. Tendo sido excluído du editai de praça 
quatrocentos e setenta e cinco pinheiros.

Lajes, 5 de Junho de 1948 
Darcy Ribeiro -  Escrivão de Órfãos.

dê h honra do 'seu comparecimento. Ele terá oportuni
dade de ver o que é aqui o Caracú e poderá fazer tinia 
crítica justa, com conhecimento de causa.

Agora vou lhe fornecer os dados que, de começo, 
premetí. Vai junto um artigo para mostrar que nem to- 
drs "se recolheram a um silêncio melancólico”. Envio 
também algumas fotografias de gado meu.

0 repórter, que certamente não é dominado pelo 
fanatism o, que faça o confronto entre estas e as que fo
ram publicadas na Revista, que. por sinal, as duas pri
meiras não são do gado combatido.

Levo ainda ao seu esclarecido conhecimento que to
dos os anos eu vendo grande parte da produção de tou- 
rinhos para a reprodução e que a maioria dêles tem saí
do para o Estado líder da indústria pastoril brasileira - 
o Hio Grande do Sul.

Peço que não leve a mal estas pálidas linhas e que 
aceite as saudações muito cordiais do patiicio ,

Indalécio A rru da.
Lajes, S. Catarina, Io de junho de 1948.

Clube Io de Julho
Grandioso B a i l e  

‘‘Caipira' dia 19, sa- 
bado, com Importan
tes surpresas.

Dia 20. dominga.
atraente baile Ca;pi- 
r.t Infantil.
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Din 5
A Srta. Iracema Fraga, filh« 

d«• Sr. Antonio Fraga, comer- 
cinnte nesta cidade.

- -  A menina Davina, filha do 
Sr. Sebastião Braescher, do co
mercio local.

-- A Srta. nilda Correia, fi
lha do Sr. Camilo Alves, dc 
l epâo Alto.

Dia ()
O Sr. Waldeck Aurélio Sam

paio, Escrivão do Civel e Co- 
r »rcio deste cidade.

— A Exma. Sra. D. A d e l ia  
Couto Neves, esposa do Sr 
João Neves da Silva, comer
ciante nesta praça.

—  A Srta. Reny Ramos; fi- 
th < do Sr. Sebastião da Silva 
Ramos

Dia 7
A  m en in a  A na  Emitia f i lha  

do Sr- Jorge Barroso infustria- 
lista nesta cidade

— O Sr. Leonf Per ira da 
Silva do comercio loc 1.

Dia 8
O Sr. .lulio Joaquim de 

Moura, do alto comercio desta
' > -O#*.

\ rrrnina Arine, filha do
a v Simz».

Dia 0
O sr. Silvio Pereira Telles, 

do alto comercio desta praça.
— O galante Nelson, filhi- 

nltn do sr. Ain indo Ranzoliu, 
comerciante nesta cidade.

Dia 10
A menina Ceres Maria, filha 

'in 1 to Zoamos, do eito co
mercio local.

— Vera Mareia, filha do 
sr Alzimiro Francisco de Sousa

D'- 11
O sr. Antonio Amorim, fun

cionário aposentado, residente 
nesta cidade.

— A Exma. Sra D. Maria A. 
Ramos, esposa do sr. Lauro 
Antunes Ramos, fazendeiro nes
te município.

— A menina Yolita, filha 
do sr. Luiz Coelho de Avila 
de Capão Alto.

Senhorita Boi nha
Socas

Dia <) do corrente verá pas 
sar mais um risonho aniversa
rio natalício, a distinta srta. Bo- 
linha Socas, destacado elemen
to nos meios culturais e artísti
cos da nossa cidade, e irmã d11 
Sr. Guilherme Socas, do alto 
comercio desta praça-

A aniversariante faz parte do 
Grupo Thíago de Castro, fun 
dado nesta cidade por amadores 
ia cultura teatral.

0  Entardecer
, J o do mundo, o homem soube afrvsde o piincipio ao muiiu«, -  --------  «=preciar 0

, iprer Denois vieram os portas, hörnen« sentimentais, Ch(J  entardecer. V ...... descreveram o nor doentardecer. Deno.s -  descrfVeran, o pôr do íól rn
0S dVo°raamM« bela, mais’tocante e mais próxima do eipirito 
mo a hora m °  é 3 hora eiD que a natureza se me|ani0r
S a  como se ela se estivesse preparando para o repouso qüe

3 n<TuedofórtMnsiçâo nesta hora, cada minuto quo passa, Se ,
estivermos contemplando, a natnreza toma novo aspecto, aquj 
etjiivci uiu* r /.«miinQ mie Kft torna m,m vorri. 1é o vérde esmeraldino dos campos que se torna mais verde ain. 
ria ali n carregado verde dos pinheirais, que pnncp.a a aci„. 
zentarse oferecendo assim, um desafogo para nossas tris,ezjs 
zen,a ______OS nt-cados do dia que passa. Nin.. ,

Noivados

RECONHECIMENTO
A’ Maria da Serra

Fremente de emoção. nu’a manhã fria e cinzenta em que 
os seres vivem cheios de incertezas, eu encontrei suas palavras 
íálidns e seguras e que eram dirigidas a mim.

Trêmula, os olhos razos d’agua, voltei meu pensamento 
para a distância, procurando encontrar êsse coiaçao bondoso 
que tão bem soube compreender-me.

E eu a vi com um rosto angelical e olhos ternos, um le
ve sorriso nos lábios e os braços abertos para receber a chuva 
c e graças que » Virgem lançava sôbre si.

Ajoelhei-me ante Nossa Senhora e agradeci-lhe, emociona
da, o ter ouvido suas preçes. . porque elas foram ouvidas.

E eu fico perdida em devaneios ao lembrar que foi alguém 
lá louge, alguém que desconheço mas que venero, que voltou 
seu olhar para mim

A mísera criatura que até agora eu era, esquecida pelo 
mundo impiedoso, alvo dos dardos enverenados do Destino, vem 
dizer-lhe através da distância, que foi você que trouxe á minha 
alma amargurada tudo aquilo que eu vinha procurando.

Quisera apertá-la em meus braços e dizer-lhe que, por 
suas preces, tenho agora o coração cheio de felicidades.

Nesses caminhos tortuosos que ora trilhamos, terei sempre 
ao meu lado uma sombra que me guiará: a lembrança de suas 
palavras e a fé com que me foram dirigidas;

Junho de 1948
Mar a  Regina

O Sr. Soli Reis, do comercio 
desta cidade, contratou casa
mento com a Srta. ZiM* Maria 
Ribeiro, fillia do Sr. Leontino 
Alfredo Ribeiro , do alto comer
cio desta praça e de D. OUvia 
Schmilz Ribeiro.

O Sr. Pedro Pereira dos An
jos, do comercio local, contra
tou casamento cora a Srta Ma 
ria Natalia Boldo, filha do Sr. 
Angelo Boldo, comerciante nes- 
t. cidade e de D. Irene Za-
nutto Boldo.

Erich Sell

se oterecenau « .r
e um confissionário para os pecados do dia que passa. Nêste é 
que se chega ao fim do entardecer, ai e que o homem tn» 
que conceber a existência de um Ser Supremo, capaz de Cr,ar 
tódas estas maravilhas. Assim cs bus . t t r  " t , n  FfSí!' ío  t 
com eles as tardes se vão. cada vez mais belas, cada vez mais 
coloridas, como se Deus fôsse um pintor que se estivesse esme
rando na arte de fantasiar as tardes.

»vi A a I O

Leontino Alfredo Ribeiro 
e Olivia Schmitz Ribeiro
participam nos parentes e pes
soas de suas relações o contrato 
de casamento de sua filha Z ilda, 
com o Sr. Soli Reis.

Viuva Constância Reis
participa no« parentes e pts_ 
soas de suas relações que $eU
filho Soli contratou casamento 
com a Srta. Zilda Maria Ribeiro.

Lajes, 25-6-948 Zilda e Soli 
confirmam

Ciube 14 de Junho

hm companhia do Sr. Arno 
Oracher, seguiu para P. Alegre, 
Sâo Paulo e Rio, o Sr. Erich 
Sell, do alto comercio desta ci
dade.

Os referidos comerciantes fo
ram efetuar compras de calça
dos para a nova sapataria quo 
instalarão na ctdade de loaçaba.

ií;mi hu to  (Ih

Arruda

Angelo Boldo e 
Irene Zanotto Boldo

Dor gel Pereira dos A rijos 
e Ivencia Ortiz dos J/yos

participam aos parentes e pes
soas dc suas relações o contra
to de casamento de sua filha Ma- 
ria K a la tia ,  com o Sr. Pedro 
Pereira dos Anjos.

participam ao« parentes e pessoa 
de suas relações que seu filho
P edro  contratou casamento com 
a Srta. Maria Natalia Boldo.

Lajes, 30-5-948
N atalia e Pedro 

NOIVOS

Enlace

De São Joaquim regressou o 
Sr. Raul Pinto de Arruda, con
ceituado ruralista no distrito de 
Urnpêma.

Cet. Ruoventura Lo-
De ordem do sr. Presidente convido os senhores associa

dos dêste Clube para o grande baile de aniversário a realizar-se 
dia 12 do corrente, cora inicio às 23 horas, bem como para a 
grandiosa soirée do dia 13.

|pes Pinto de Arruda

Realizou-se em 29 do p pas
sado na cidade de Erechim, 
Estado do Rio Grande do Sul, 
o enlace matrimonial da senho
rita Maria Amorim, filha do 
nosso conterrâneo sr. José Ma
ria de Amorim e sua esposa D.

Ercilia Di Francesco Amorim, 
com o sr. Desiderio Smaniolo, 
do comercio, filho do casal sr. 
Pedro Smanioto e D. Assuofi 
Smanioto, residentes naqueli 
cidade.

A noiva é neta do sr. Antonio 
de Amorim, residente nesta ci
dade.

NOTA • Baile, traje a rigor — Soirée, traje a passeio.
Servirá de ingresso o talão do mês de maio.
Só se fornecerá ingressos aos senhores convidados até 
ás 18 horas do dia 12.

Jairo Ramos 
Secretário

Convite-Missa
Filhos, genros, noras e Detos da sempre lembrada

Apolinaria Alves da Silva
Convidam as pessoas de suas relações para a mis
sa de 3° mês, que eerá celebrada día 9 do corrente, 
na Catedral, às 7,30 h iras.

Antecipam agradecimentos 
Lajes, 5de Junho de 1948

Regressou de Urnpêma, muni
cípio de São Joaquim, o Del 
Boaventura Lopes P. de Arruda 
abastado fazendeiro e prestigio' 
so político residente nesta cida
de.

Dr.João Gualbsrta 
Furtado

Casa de Saúde Frtj Rogério
Possue uma secção completa para operações 

ouvidos, nariz e garganta, sob a orientaçào 
técnica do

Di*. T h p od ocio  C. A th e rin o
Com longa prática nos Hospitais do Rio de 

Janeiro
Tangará ( Munieipio Videira ) Santa Catarica

u-Acempanhado pelo Cap. Lu 
percio de Oliveira Koechc, D D 
Escrivão de Paz nesta cidade, 
esteve em visita a esta redação 
o Dr. João Oualberto Furtado 
integro Trumotor Público em 
Laguna.

O ilustre causídico, que con
ta com um vasto circnlo de re
lações em Lajes, regressou para 
aquela cidade em 25 di. p. pas
sado. ^

R Á D I O S
/'■nilli - 1'liilips llolamlezes - Milll^ 

Pilot - Clipper • luvictus
Iara corrente 90 — 1 20 — 140 — 220 Wolt»

 ̂ ^  olts para ltaterias

ARNOLDO NEIDRICH
Ua <" ° r,cia Pinto, 68 — Antiga Casa Sao Luiz
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Decreto-lei estadual

Prefeitura Municipal de Lajes
ESTADO DE SANTA CATARIIM

D E C R E T O
de 26 de maio de 1943.

O Prefeito Municipal de Lajes, resolve.

NOMEAR
De acordo com o art 15, item II, do
n° 700, de 28 de outubro de 1942
Ana Maria de Souza para exercer o cargo de Prof^-n, 

Padrào C do Qja.lro  U’nico do Município (Escola mixta mu-’ 
tiicipal de Olaria (lnbuto), no distrito de índios)

Prefeitura Municipal de Lajes, 26 de maio de 1918

Assinado ~   ̂ ida! Ramos júnior 
Prefeito Municipal 

Jniro Ramos 
Secretário

Edital de concorêrncia pública
De ordem do Sr. Prefeito Municipal faço público para co

nhecimento dos interessados, que. até às 15 horas, do dia 22 de 
de junho do corrente ano, acha-se aberta a concorrência públi
ca para a veuda dos seguintes terrenos do Patrimônio Munici
pal, destinados á construção da «Casa Própria», de acordo cnm 
o art. 2o, da Lein ' 15, de 52 maio de 1948:

1) um lote com a área de 834 in2, fazendo frente ao sul 
para a travessa da rua Cel Fausto, e confrontando ao norte com 
o Patrimônio Municipal, a leste cum Hélio Rodrigues Ribeiro e 
ao oeste com Severiano Teodoro da Rosa.

2) — um lote com a área de 94,50 m2, fazendo frente ao 
sul paia uma tua projetada (Morro do Posto), e confrontando 
ao noite com terreno de Célio de Oliveira tfaraos, a leste com 
Edmundo de Subtil Oliveira, e a» oeste com o Patrimônio Mu
nicipal,

3) — um lote com a área do 177,12 m2, fazendo frente ao 
noite para uma rua projetada, e confrontando ao sul com ter
reno do Patrimônio Municipal, a leste com o Patrimônio Muni
cipal e Altino Oarcia, e ao oeste também com uma rua projeta
da (Morro do Posto).

4) — um lote com a área de 361,3750 m2, fazendo frente 
ao oeste para uma rua projetada (Morro do Posto), e confrontan 
do ao norte: com terrenos do Patrimônio Municipal e de Felipa 
Antunes L ma, ao sul e leste com o Patrimônio Municipal.

5) =  um lote com a área de 283,50 m2, fazendo frent 
ao noite para a travessa da rua Sâo Joaquim, e confrontando ao 
sul e oeste com o Patrimônio Municipal, t a leste com Alfredo 
GançMves de Liz.

6) um lote com a área de 343,20 m2, fazendo frente ao 
norte para urna rua projetada (Morro »o Posto), confrontando 
ao sul e leste com o Patrimônio Municipal, e ao oeste com ter 
reno do José Albano;

7) — um lote com a área de 165 rr2, frzendo frente ao 
oeste para urra rua projetada (Morro do Posto), e confrontando 
so noite, sul e leste com terrenos do Patrimônio Municipal.

8) — um lote com a área de 352.50 n 2, fazendo freute a., 
sul para a travessa da rua Brusque. e confrontando ao norte e 
oeste com terreno de Foncjlck Mefuni e a leste com Hugo Bor
ges de Mello.

9) — um lote com a área de 218,6250 ro2, fazendo frente 
a leste para a rua do Lagcão, e confrontando ao norte com a 
estrada do Lagoâo ao sul com Otávio Silveira Filho e ao oes
te vértice do triângulo:

10) — um lote com a área dt 128,25 » 2 ,  fazendo frente
ao sul para a estrada do Lagoão, e confrontando ao norte com < 
o Patrimônio Municipal, a leste cuir um corredor, e ao oeste 
vértice do triângulo. # «

11) — um lote com a área de 185 m2 fazendo frente ao 
oeste para uma rua projetada, e confrontando ao norte, sul e 
leste com terrenos do Patrimônio Municipal (Morro dn Poste).

121 — um lote com a área de 163 50 m2, fazendo frente 
•ao oeste para uma rua projetada (Morro do Posto), e cention an
do ao norte, sul e leste com terrenos do Patrimônio Municipal.

18) -  ura lote com a área de, 67,50 m2, fazendo frente ao 
sul para uma rua projetada (Morro do Posto), e c,,' l r®1.1 an 
ao norte com o vértice do triângulo, a leste com o a riinoni > 
Municipal, e ao oeste com José Alves da Silva.

14) 1  um lote com a área de 154,50 m2, do frente
ao oeste para uma rua projetada (Morro do Po**0)- . 1
tando, e.o norte, sul e leste com o Patrimomo Mun'®ip* 1, .

15) -  um lote com a área de 238 m2, fazendo frente ao 
oeste para uma rua projetada (Morro do I ost.o), c 1
ao norte, sul e leste com o P atrim ô n io  Municipal-

“  - ' „ ' J ' i r r
5r?.%*.ar , r « r r w . Ä  —
Cého de Oliveira Ramos. _ faze,,do frente a

18) -  um lote com a área de 334,65 m2, fazenoo

C on tin u a  n a  l a  p d g m a

Oportunidade
Vende-se um caminhão Ford 

em perfeito estado, com reduriz 
da, tipo 46.

Os interessados devem enten 
dçr*se co,n Werner, Carvalho & 
Cia. Ltda. á rua Cel. Cordova, 
nesta cidade.

CATA VENTO
W I N C H A R G E R

t 12 - T2 - 110 Wolts
RATERIa S DK VIDRO 

E AUTOMuVEL 
PREST -  0 — LITEARN0LD0 HEIDRICH

Correia Pinte 08 - Antiga 
■ Casa São Luiz

Or. J. B. TEZZA
A dvogado

Rua Afonsn Ribeiro s,n. 

LAJES — Sta. Catarina

V e n d e m - s e
LOTES: de bons terrenos 

80 metros da Ponte do 
Cará em direçio á Fazen
da Experimental de Criação

Tratar com Agenor Vare
la e Aderbal Neves.

Vende-se
uma casa de Material com 5 

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

Tratar com Lauro Madruga 
Varela — (Costa) na mesma c a- 
sa,

Negocio de ocasião
Vende-se uma boa casa 

de material com 8 peças, 
poráo habilavel, bom terre
no, em Pcnto central.

Tratar nesta redaçfto

ATENÇÃO
O Escritório Técnico Co

merciai de Simon & Irmãos 
Regueira, eatabelecidj no 
ed. Marajoara 2. ardar sa
las, 8, 9 e 10' comunica
ao p' vo em geral que é o 
untou representante e depo
sitário doe livros das Edi
toras 1 PE ATLAS expos
tos na vitrine do cirte Mara
joara

I

Esctila Normal. “ Vidal Ramos ’’
A V I S O

De ordem do sr Diretor, comunico aos interessados qun 
se acha aberta na secretária do Grupo Escolar Modêlo Vidal Ra
mo», a matrkula ao primeiro ano do curso complementar, ane
xo a êsse 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 con
clusão do 4° ano primário.

Afonso Simão 
Secretário

Dr. J. Gualberto Netto
Advogado

Causas eiveis- Comerciais - Trabalhistas -  Criminais e Fiscais

ESCRITOUIO E RES1DENCIA:

Rua Aristiliano Ramos, 7 - Caixa postal 58L a je s
F A R M A C I A  P I L A R
A mais nova farmacia de Lajes

FARMACÊUTICO RESPONSÁVEL

A ii t ü n i o P i l a r
COM MAIS DE 30 iNOS DE PRATICA

Variado sortimento de remédios nacionais e extiangeiros

Material antiséptico — Artigos de borracha — Ampolas 
e sôros de P  qualidade dos melhores laboratórios

Perfumarias nacionais e estrangeiras

Receitas escrupulosament.e manipuladas

PREÇOS BARATÍSSIMOS

A F aRMACIA PILAR fica situada na praça Vidal 
Hamos Sênior, ao lado do Armazém Duarte.Godjnho & Socas

Rna Correia Pinto, 23 — End. Tel. “Sonho” — Cx- postal 
61 — Lajes — Santa Catarina

Representante do antigo e conceituado

Instituto Carioca de Biolcgia Ltd.
Tem para pronta entrega:

VACINA CONTRA PASTEURELOSE DOS SUÍNOS
(BATEDEIRA)

Vacina contra a Manqueira (Carbúnculo Sintomático) - Con
tra diartéa dos Bezerros — Contra Carbúnculo Ilemá- 
tico =  Contra Garrotilho equino =  Contra Variola avia- 
ria -  Carrapaticida Carioca -  Sulfacura — Mefanutril -  Fe- 
notiasina e outros produtos.

C O N S U L T E M  F.M NOSSO E SCRIT 0K 10
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L o n e io  Lageano 4« I AOlNá

JUÍZO DR 
COMARCA

DIREITO DA 
DE LAJES '

E d i t a l  d e  P r a ç a
<) Doulor Ivo Guilhon Perei
ra ile Metlu, Juiz de O re.to 
na ('oraai* i <ic Z.aj<*s, Kst.aoo 
iir >»nta <'at*rina, na forma 
na lei: etc...
Faz aos que o presente edital 

corr. o prazo de vinte (20) dias, 
vire, que dele conhecimento ti
verem ou a quem interessar pos
sa, que, no dia vmie e um de 
junho do corrente (21 -09-48), as 
quatorze horas, na sda das au 
diêucias do M. M. dr. Juiz dt 
Pirrito desta com rca, à rua 
Quinze de Novembro, numero 
otzesseis, nesta cidade de Líijes 
Estado de Santa Catarina, o 
porteiro dos auditórios ou quem 
suas vezes fizer levará a públi- 
c.i pregAo de venda e arrema
tação por quem mais der e me
lhor lanço oferecer acima da 
avaliação de um mil e trezentos 
cuzeiros (Cr$ 1 300.00 ) o bem 
i «vel adiante declarado e que 
foi separado no arrolamento e 
partilha do finado Nazaio Bilten- 
n  uri da Cunha, oia em nda- 
r nto no cariorio do civt-1 des 
ta comarca, para pagamento 
de taxas, custas e honorários 
de advogado referentes ao ci
tado arrolamento : -  Na gleba 
de faxinais, sem fechos e sem 
benfeitorias, oom a área su
perficial, de, mais ou menos, 
duzentos e quatro mil metros 
quadrados, havida em menção 
no inventário de Am» Maria de

Je-us, procedido no Juizo de 
Orfães desta comarca, gleba 
esta situada no lugar denomi
nado “ Vau Ruim ”, 'distrito de 
Ca ú desta comarca, contendo 
sangas, banhados, ^vertentes, 
pedra-ferro, etc., em comunhão, 
dividindo c  m terras de José 
Maria de Farias, de Jorgino 
Waltríck, de Emihanj Antonio 
de Pinho, de Antonio Mnniz da 
Silva, Dorvalino Correia Mello, 
até encontrar as terras de Jo?é 
Maria de Farias, ponto de p<r- 
lida, UMA '»ARTE SOMENTE 
com a área superficial de cen
to e trinta mil metros qua
drados ( 130.000,00 m2 ). - E 
quem quizrr arrematar, deverá 
comparecer no lugar, dia e ho
ra acima mencir nados, sendo o 
mesmo bem entregue ao arre
matante que mais der acimi 
da av liaeão de Cr$ /.3J0.00 
depois de pagos ao acto, o pre
ço e mais as custas da arrema
tação, facultando-se, no entan
to, ao arrematante que a pre 
sente fiador idôneo, o pagamen
to do preço e das custas den
tro de trêz dias. O presente edi
tal será afixado de publicado 
de acordo com a lei. - Dado 
e passado nesta cu-auc de La 
jes, Estado de 8 nta Catarina 
aos vinte e nove , ias do mês 
de maio de mil novecentos e 4o 
oito (29-5-48). -  Eu. Waldeck 
A. Sampaio Escrivão do Civel 
o datilografei sub-cr-vi tam
bém assin,<

Ivo üuilhon P rena d» Mello 
Juiz de D rtilo 

Waldeck A > mpaio 
Escrivão do Civel

N': H ^í'tH
Luxuoso Álbum colorido, formato 26 x 35 cms fo
calizando 80 d.s mai, lindas « Girls » ae II llywood 

era 120 artísticas pases I nús .
Album Cr$. 140,00 Pedidos pelo reemboho á Ca>x» 

Postal 2.475 — Rio.

A u la s  rle Acnrdeou
C) aoordeonista D É D E  

lecionandoavisa que está 
ein sua resulencia, á rua 
Afonso Ribeiro, 22. fo r n e 
ce instrumento aos quo 
possuirem.

S e m a n t e  de  t r i g o
\ disposição dos intéres

sa I s encoqria se a venda 
p.-lc preço de t ’r$  180 ,00  o 
saco, semente de trigo na 
Rstação Fitotécnica.

Vende -se
Uma bua chacara situada 

no Lagofto ao lado da Nova 
Xarqueada Sao Sebastião.

►’tuno terreno oom 50,000 
m2. Tratar com o proprietá
rio Jatir Varela.

A T E N Ç Ã O

u s a  das Fabricas
Comprem tudo por menos diretamente das Fabricas

Completo sortimento de Casemiras . Se las — 
Brins -  Voiles — Chitas etc.

Únicos distribuidoie.- dos afamados produtos de lin
gerie iudesmalhavel VA LISERE

O Escritório Técnico Co
mercial do SIMON & IK- 
MA.US REQUEIRA, estabe 
lecido no Rd. Marajoara 2o 
Andar - Salas 8, 9 e 10 
comunica aos sra comer
ciantes. industríaliatas que 
a partir de l* de Julho fun
cionará o departamento de 
CuNTABILIDADR. aceitan
do desde já. todo e qual
quer serviço inherente ao 
ramo.

D r .  Valença
Cliuica exclusiva de

crianças

Oomultas: dis 2 às 5 horas 
ao Edificio Joâo Cruz à rua 

|i 15 du Noverabro — Tel 44

Varejo e atacaQu Rua Cel. Aristiliano Ramos, S

I N  n u  S C  K l  N A S- A .
Rua Cel. Coraova ( fundos do hotel Rossi) — Sta. 

Catarina - Endm ço Telegr. INDUSCRINA

MATRIZ: S2o Paulo — Filiais: Lajes, Ponta Grossa, 
União da Vitoria, Londrina, Guarapuava,

Anápolis e Porto Alegre 

A MAIOR FIRMA COMPRADORA DE

=  Crina - Cêra - Lã -
pagando os melhores preços

Oerente da Filial de Lajes: NICOLAU SOFFIAT1

Falta  Luz Em Sua Casa?
C o n s u l t e m o s  e resolva s e u  caso.

<TF[? VDOHIOS P A R A  LU/* L TO R Ç A  Movidos 
GERAUUJi _____  TTorrzene. desde ÕOn WattnS  S e o c r ú  e K e r ,  zene. desde 5 0 0  _

Únicos rep resentan tes  <ía M aster International l u
U ^para o Estado de t>anta Catarina:

Escritório Técnico Com ercial
de

Simon &  I rmãos Kegueira

Ed. M^rajosra And Sal. 8. 9 e 10 
Cx. Postal 130 - End: Tel: E stéco 

Laj es — Santa Catario^

Verônica Seil Pilar
P a r c e i r a  -  diplomada

Atendo on domicilio e na Materml-ide Tereza 
Ramos.

Residência: Rua Fausto de Souza, em frente ao 

J/oiaho Ipiranga

Comercio e Transportes
C  Ramos. S. A.

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

Caixa Postal 103 — Telefone 58 Telegr. SOMARC

Seccào de Vendas e Oficina Anei
Peças e acessórios pura caminhões INTERNATIONAL- 
FORD e CHEVROLET Pneus e camaras de ar para cimi 

nhões e automóveis — Baterias

CONCESSIONÁRIOS DA INTERNATIONAL HAR
VESTER MAQUINAS S/A.

Caminhões -  tratores -  maquinas agricolas e para cslra- 
das rle rodagem - Motores Industriais • Conjuntos Elelricts 

Desnatadeiras

DISTRIBUIDORES DAS CASAS PEATT S/A
Maquinas de escrever - Maquinas de somar -  M i m i o g r a f o s
D I S T R I B U I D O R E S  D A S  IN D U S T R I A S  «NEVE»

Arquivos - Fichários de aço - cofres etc.

Gerson Lucena & Cia
Péças e Acessórios para Automóveis em Geral

ACUMULADORES 
Atlas c Goodyar

FORD e CHEVROLET
Representações e Cinta Própria =

ACORDEONS
Tupy

RADIOS
«Philco»

Concessionários
OLEOS

Mobilóil
BUZINAS

Sparten

TRANSFORMADORES
Com voltímetro

PNEUS
«Brnsil»

FERRAMENTAS 
Purolite e Williams

AUCACOS niDRAULlCOS 
Buda

PNEUS BICICLETAS 
Orion

Fono -  HG Tele" — «tiim a o  0rio“
LU N A S » Ç x . po s ta , 8 j _ L a j 0 8  s< c
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JUIZO DE DIREITO da 

COMARCA DE LAJES

Edital de Praça
O Doutor Ivo Ouilhon Pe
reira de Mello, juiz de Direito
da comarca de Lajes, Estado
de Santa Catarina, na forma
da lei etc.
Faz saber aos que o presente 

edital, com o prazo de vinte 
(20) dias, virem, que dwle co
nhecimento tiverem ou a quem 
interessar possa, que, no dia 
22 de junho do corrente ano 
(22 0 018), ás quitorze horas, 
na sala das audiêncus dêste 
Juízo, à rua Gni nze de Novem 

t>ro, número d.-zesseis, nesta- 
ciJade de Lajes, Estado de San
ta Catarina, o porteiro dos an- 
ditórios, ou que n suas vezes 
fizer, levará a público pregã > 
de venda e arrematação por 
quem mais der e melhor lanço 
oferecer acima d »s respectivas 
quem mais der e moveis adian
ta declarados e que foram se
parados no inventário da finada 
fausta Suares Rath, ora em an
damento no Cartório do Cível 
desta comarca para pagamen
to de taxas, custas e honorários 
de advogado: ■ Na git-ba dc 
campos e matos e cultura, com 
a área superficial de novecen
tos e sessenta e nove mil du
zentos e sessenta e seis retros 
quadrados (969-266, oo m2), si 
tuada no distrito de Carú, des
ta comarca, em comum com ter
ras de Feliiberto Soares Rath, 
Eulina Soares Rath de Moraes, 
Carlos Augusto S ares Ratli. Jo  
sé Luiz de Castro e sua mulher, 
Vitalina A!ba R th de Morae«, 
Aracy Rath de Moraes e seu 
marido e outros, obtida pela 
inventariada em herança e sua 
mâe dona Quiomar Soares Rath. 
digo, Guiomar, Soares de Oli
veira Rath, conforme escritura 
(ública de partilha am gavel dc 
bens de raiz, procedida no in
ventário de Guiomar Soares te 
Olivein R„Ih, cm 11 de junho 
de 1929, lavrada pelo t beliáo 
de cidade de Porlo AL-gre, se
nhor Mario Gilberto Moriath e 
registrada sob n° 3 999. em G 
de março de 1934, no livro n°
3 G, folhas 113 V à 11 4 con
frontando, dita comunhão: Ao 
Norte e Leste, com terrenos de 
João José Rodrigues; a Oeste, 
com, digo, limitando ao Norte, 
desde o marro n° 1 até o de 
número doze com, terras credi-

pe s sdemarcadas de José Nu- 
nes Vargas ou seus sucessores, 
ao Sul. com terras devolutas 
do marco número doze até 
o do número vinte e oito e 
deste até o de númjro trinta e 
um, com terras legitimadas de 
jo3o José Rodrigues ou que fo
ram dêste, daí, para Oeste, com 
trrras derramadas de Antonio 
Machado de Carvalho ou que 
foram dêste, alé o marco de 
número trinta e quatro, dêste 
marcoQ para Noroeste e Norte, 
até o de número trinta e sele.’ 
com terras devolutas, com as 
seividões edraitidas e que fo
ram estabelecidas pelos confron- 
tantes, uma parte somente com 
a área superficial de quinlmn 
tos mil metros quadrados (500 
000,00 m2) avaliada p e l a  
quantia dc cincojjmil cruzeiro- 
(CRS5.000 00). -  Uma gleba d» 
campos e matos, situada na Fa
zenda “Santo Antcnio do Ca 
veiras’,, distrito de Painel, des 
ta comarca, com a área super 
f'cial de quatrocentos e trinta e 
sete mil e quinhentos metros 
quadradas >437.500,00 n,2), obli 
da pela inventariada em heran 
ça dc sua mãe dona Guiomar 
Soares de Oliveira Rath, con 
formo registro número 3.909, 
feito em (i de março de 1934, 
com as Seguintes confrontações: 
Ao Norte, com o rio Cavtiras; 
Ao Sul, Leste e OeMe, com o 
mesmo rio e outros condomincg 
do dito imóvel, com as servi
dões admitidas e que foram es- 
t belecidas pelos confrontantes, 
avaliada pela quantia de quatro 
mil trezentos e setenta e cinco 
cruzeiros (CR$.4.37500). - E 
quem quizer no lugar, dia e 
hora acima mencionados, sendo 
os meamos bens entregues ao 
arrematante que mais der acima 
das aludidas avaliações de Cr$ 
5-000,06 e CF#. 4.375 00, res
pectivamente, depois de pago 
no acto, e n moeda corrente 
o preço e mais as custas da ar 
rnnatação facultando-se no en
tanto ao arrematante que apre
sentar fiador idôneo o pagamen 
to do preço e das custas den
tro <Je três. O presente edital se
rá afixa Jo e publicado de acôr- 
j o  coin a lei. Dado e passado 
nesta cidade Estado de Santa 
Catarina aos vinte e nove dias 
<lo mês de maio de rv.il nove
centos e quarenta *• oito (29-5 
48). - Eu Waldeck A. Samp io 
Escrivão do Cível o datilogra, 
ft-i subscrevi e tf n buii assino 

Ivu Guilhon Pereira de Mello 
Juiz de Direito 

V , . ,  I /i i Sampaio j

ALUGAM-SE

Salas
110

edifício
MABÂJOARA

Informações
com a gerência 
do CINE - TEATRO

MARAJÓ A BA

Bar Lélé
Avisa aos sens distintos fre- 

guezes que mudou-se para a rua 
15 de Novembro enfrente ao 
Cine-Teatro Morajoara onde 
continuará a di-prsição de to
dos.

Otimo negocio
Vende se por preços convi

dativos: um rádio General EletrP 
c, 6 válvulas 3 faixas e 2 on
das, e outro tipo Siandart, 6 
válvulas e 2 ondas e duis esLbi 
lizadores, um com voltímetro e 
outro cora lâmpaUa, ue proprie
dade do Sr. Vitorvino dos Santos-

Tratar na residência Jo  pio- 
prietário, à rua Frei Gabriel, ou 
na Diretoria de Eatracl-s de Ru- 
dagem

Pr. CELSO RAMOS 
BRANCO 

advogado
dcsidíucia  t f  

Rua H erc í l io  L u t

LAJES /
Atende chamados para as co

marcas de S. Joaquim, Curitj 
banos. Bom Retiro e Rio doSul.

C. Montenegro & Cia.
varejo

Nada Além de Cr.$25,00
R E P R E S E N T A Ç Õ E S  - S E G U R O S  - E S C R I T A S  EM  

G E R A L  - ALIANÇA DA B A H I A  C A P I T A L I Z A Ç Ã O  

R ua M arechal Deodoro —  L a jes

PRODUTOS VETERINÁRIOS
Instituto Pinheiros

( Caixa Postal, 103 - Florianópolis )

tem o prazer de comunicar aos Senhores Veterinários, Fa
zendeiros e Farmacêuticos, qne está iniciando o lançamento 
de uma grande serie dêsses produtos.

OS PRIMEIROS JA’ A VENDA SÃO:

S u M a g u a n  d n a :
Vacina Contra Manqueira:
Sôrn Anti - Tetãnco:
Vacina contra brucslose:
Vacina Anti - Rábica:

Dos dois últimos por serem os seus prazos de validez 
relativamente urtos, o Instituto Pinheiros não manterá gran
des estoques, atendendo, entretanto, -• qualquer pedido den
tro do praz » mínimo necessário ao preparo dos mesmos que 
assim, serão «empre fornecidos com absoluta garantia de ati- 
vidado máxima.

Brevemente o ln-tituto Pinheiros apresentará outros pro
dutos veterinários de grande eficácia, como: TER NE RI NA 
( Bnco-Vacina contra diarreia i if-criosa do  ̂ bezerros ) STIL- 
BESTROL. e ainda, YACINX CONTRA A BOUBA AVIARIA, 
VACINA CONTRA a PESTE SUlNA, etc.

Quaisquer consultas sôbre os mesmos, bem como sôbre 
as doenças dos anim iis domésticos, serã> prontamente res
pondidas pelo Depirlaruento de Veterinária.

Pelo sistema de ree nbôlso po;tal, o INSTITUTO PINHEiROS 
atenderá diretamente a todos os pedidos de seus produtos, 
quando não encontrados na localidade de residência do so
licitante.

L E I  A E
Assine Correio legeeno

tubos de 10 e vidros de 100 
comprimidos de 0,60 g.

ampolas de 10 cm3 e frascos 
de 100 cm3.

ampolas de 20 cms-

ampolas de 20 cm3 e frascos 
de 100 cm3

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

Clube do Livro
Esta organização única no gênero em nosso Pai> í 

nalidade é difundir o gosto pela leitura fornecendo a s • 
sociados obras de reconhecido mérito literário a í,' xo. 
tem programado para este ano os seguintes lançamen os.

•Taneiro - O ASSALTO -  Afonso Schmid».
Fevereiro • PAI GORIOT - Honeré Balsac. H
Março - Um Vagabundo Toca eru Surdina - Kniit h 

Abril -  PUSSANOA - Peregrino Junior 
Maio -  MARIA -  Jorge Isaacs. ,fniewski
Junho -  NOITES BRANCAS -  Fedor Do.toiewsk

Dispendendo apenas Cr$ 7,50 mensais você poderá ç j Cy BE 
J"fnsalmente em sua própria casa a obra edlta. p a. ajX£/ c re- 
DO LIVRO- para tanto, basta, preencher o cup&o abaixo 
“ ctê-lo a J. R. de Olivtira - Lajes - Sta. Catarina.

Nome; -  
Rua; -
Cidade

N°

Sapataria Moderna
DE

Joaq u im  M elim  Filho
R. 15 de Novembro s\n. - {Ed. J . Duarte) Lajes

Para melhor servir ao seus distintos 
clientes, a SAPATARIA MODERNA ftea 
ba de receber formidável remessa de cal 
çados finos de reputadas marcas nacio 
nais, bem como malas para viagens 
camisas, gravatas, meias e outros artigos 
para homens.
Visite a SAPATARIA MODERN.l\ sempre com 
os melhores preços da praça.

Sapatara Moderna
II S g q  f õt el f Dóa !l c ^ ] [ ^ ] [ ^
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torieio Lageano
Instruçõr.s especiais destinadas a rego 
lar o concurso para provimento em car
gos c a  classe inicial ca cari e:ra da e s 
criturário do quaiiio iihco  do municip o

No concurso serão observadas 
bs seguintes condições:

1° - Nacionalidade - O candi
dato deverá ser brasileiro nato 
ou naturalizado na forma da lei;

2o Sexo - Poderão inscrever- 
se candidatos de ambos os 
sexos.

3o - Idade Mimma: 18 anos 
Completos máxima. 35 anos

4o - Serviço Militar • O can
didato do sexo masculino deve
rá apre«Riitar, no ato da rnscri- 
ção, prova de quitação com o 
serviço militar.

5° -  Quitação Escolar O can
didato, quer do sexo masculi
no, qner do sexo feminino, de- 
vtrá apresentar, no ato da ins
crição, prova de quitaçao esco
lar.

00 Provas As provas do con
curso serão de seleção (elimina
tórias) e de habilitação.

7o Provas de Seleção • As 
provas de seleção serão as se
guintes.

a) prova de sanidade e capa
cidade física, que terá por fim 
verificar que o candidato não 
apresenta doenças transmissíveis, 
alterações orgânicas tu funcio
nais dos diversos aparelhos e 
sistemas, bem como contra in- 
diCdÇâo para o exercício do car
go, por anomalia morfológica 
ou funcional.

b) prova escrita de Português, 
constante de:

1 Redação de ofício, relatório, 
parecer ou informação, forne
cidos os dedos,

II Correção de textos e reso- 
ução de questões objetivas que 
envolvam conhecimentos sôbre 
assuntos do seguinte programa 
de Português.

1) Ortografia oficial (acôrd) 
entre a Academia Brasileira de 
Letras e a Academia de Ciên
cias de L;sbôa, revigorado pelo 
decreto-lei no 5 106, de 13 de 
janeiro de 1943).

2) Flexões nominais de gêne
ro, número e gráu.

3) Formas de reverência e 
sua concordância.

4) Conjugação de verbos re
gulares, irregulares, defectivose 
pronominais,

5) Sintaxe de concordância.
6) S/ntaxe de regência.
7) Formação de palavras. Sig

nificação dos sufixos e prefixos 
de uso mais frequente.

c) prova de trabalho dactilo- 
gráfico, constante de três par
tes, pelas quais se apurem.

/) oficiência quantitativa (ra
pidez do trabalho), pela cópia 
de um texto impres=o.

2) eficiência qualitativa (per, 
feição do trtbalho), pela cópia 
de originais, em parte manus
critos.

3) prática na feitura de 
tabelas.

d) prova escrita de História 
do Brasil, constante de

Resolução de questões obje
tivas sôbre assuntos do seguin 
te programa.

1) Descobrimento do Brasil,
2) Capitanias hrreditáiias.
3) Governos gerais,
4) Entrada e Bandeir-s,
5) Invasão holandesa,
6) Inconfidência mineira,
7) Independência. D. Pedro 1,
8) Periodo regencial (1831- 

1840

9) D. Pedro 11,
10̂  Abolição da escravatura,
11) Proclamação da República,
12) Governos republicano!» 

até a presidência Washington 
Luiz,

13) A denominação da ilha 
en; que se acha situada a capi
tal do Estado,

14) Os povoadores de S ã c ' 
Francisco, Laguna, Ilha de San
ta Catarina e Lajes,

15) primeiros presidentes da ;
província, 1

16( Guerras dos Farrapos, 
invasão de Lajes e tomado d» 
Laguna,

17) Repercussão da procla
mação da Republica em Santa 
Catarina Junta Provisória,

18) Governo do Estado até 
os nossos d ia s .

Cada uma das provas de se
leção valerá até cem (103) pon
tos e só será habilitado o can
didato que obtiver em cada 
uma delas gráu igual ou supe
rior a cinquenta (50) pontos.

8' Prova de Habilitação As 
provas de habilitação serão as 
seguintes

a) prova escrita de Corografia 
do Brasil, condante de resolu- 
de questões objetivas sôbre as
sunto do seguinte programa.

1) Situação geográfica
2) Limites
3) Bacias hidrográficas
4) Agricultura. Industrias ex

trativas vegetais e minerais. Pro
dutos animais e industriais dos 
derivados- Industrias manufatu- 
reiras.

5) Viação ferroviária, fluvial 
marítima. Principais portos.

0) Cidad->s principais
7) Estado de Santa Catarina. 

Situação geográfica,Cidade prin 
cipjis. Industrias extrativas ve
getais e minerais Produtos ani
mais e industria dos derivados. 
Industriais manufatureiras. Via
ção rodoviária, férrea, fluvial, 
marítima e área. Principais por
tos e aeroportos.

b) prova escrita de Matemá
tica, constante da resolução de 
questões objetivas sobre as
suntos do seguinte programa.

1) Operações fundamentais so
bre números 'liteiros e fracioná
rios.

2) Sistema métricio
3) Regra de três
4) Porcentagem
5) Juro simples
ü) Câmbio direto
c) prova escrita de noções de 

Direito Constitucional, constan
te da resolução de questões 
objetivas sôbre assuntos do se
guinte programa.

\) Organização do Estado fede
ral forma de governo brasileiro.

2) poderes que competem à 
Úniâo, ao Esfado e ao Município

3) Atribuições e prorrogati- 
vas do Picsidente da Republica,

4) Nacionalidade e cidadania.
5) Da familia e sua proteção 

pelo Estaco.
6) Direito e deveres do cida

dão brasileiro.
,i) prova esc:i*a de Ni ções 

de Estatística, constante da reso
lução de questões objetivas so
bre assuntos do seguinte pio- 
grania.

1) Disiiibuição de frequenci
2) Representações tabular.
I)  Diagutra em barras, cur

vas e sectores, .
4) Média aritmética, simples 

e ponderada,
5) Números índices.
9 " -  Julgamento Das Provas- 

O julgamento de cada uma das 
provas obedecerá o seguinte 
critério.

Português - Redação, 40 pon
tos, cada texto para corrigir 10 
pontos r cadi questão 10 pontos.

Dactilografia • Eficiência quan
titativa, 30 pontos, eficiência 
qualitativa, 30 pontos, e feitura 
de tabelas, 40 pontos.

Noções de Estatística -  Cada 
questão, 25 pontos, repreaenta- 
ção gráfica, 50 pontos

História do Brasil, C o ro g ra f ia  
do Brasil, Matemática e Noções 
de Direito '''onstitucional, cada 
questão, 20 pontos.

19° - Nota Final - A nota fi
nal do candidato será a média 
ponderada das notas obtidas, 
observados os seguintes pesos.
Português 2
Dactilografia 2
História do Brasil 
Corógrafia do Brasil
Estatística
Matemática 1
Noçõ*s de fiireíto Constitu

cional. 1
í-6 Srrá considerado habilita

do o ü-ndidato que obtiver, 
por e9Sn ferma, nota igual ou 
su p erio r a cinquenta pontos. Em 
caso de empato, será observada 
a seguinti* ordem de preferên
cia para o desempate.

a) melhoi prova de Portu
guês.

b) melhor prova de Dacti
lografia,

c) melhor prava de Históiia
do Brasil,

d) melhor prova de Mate
mática-

Observações Gerai* • a) A 
inscrição implicarão conheci 
mento das presentes instruções 
por parte do candidato e o 
compromisso tácito de aceitar 
as condições do concurso tais 
como aqui se acham estabele
cidas, b) a correção de lingua
gem será observada em todas 
hs provas, c) o concureo será 
válido por dois anos, a contar 
da data da homologação.

V e n d e -se
Uma boa casa de material á 

rua São Joaquim com luz, a- 
gua e 940 m2 oe terreno com 
uma pequena padaria.

j J .  B a ta lh a  üa S ilv e ira
Cirurgião - Dentista

Das 8 ás 12 horas 
Rua Mal. Deodoro, 41

Sala de espera em comum com 
o Ur. ArmaudoCarvallio

ADVOGADO
Praça João Pessoa 

Edi[ Dr Acacio - Landar

; cSanta Catarina

Prefeitura Municipal de Lajes
ESTADO DE SANTA CATARINA

Requerimentos Despachados
Dia 2" de maio de 19-tS

N. 717  _  Catarina de Santi - Licença para construir. 
Junte a planta.

Dia ‘.:ò de maio de 19<sf8
H‘ 704 _ Manoel Batista de Arruda Concessão

um terre.io no Cemitério Sim.
N- 602 — Roldão Sá - Licença para construir uma cêr- 

ca - Sim, após pagamento do que for de- 
vido.

jj- 070 _  José Elias de Melo - Alinhamento e licença 
para construir uma casa de madeira á rua 
São Joaquim - Sim.

jj. 676 — Paulo Michels - Licença para construir um 
muro • Sim.

N- 671 — Joaquim Waltrick Coelho - Licença para 
um muro - Sim, após pagamento do que for 
devido.

Ria 29 de maio de 1948
N- 691 — Mauro Rodolfo - Aprovação de planta e 

liceoça para construir um prédio para aSra. 
Ema Feigel - Sim.

Dia 31 de maio de 1948.
N' 731 — Ervin Specht - Licença para fazer uu» pucha 

do em seu prédio • Sim

A O r g a n iz a ç ã o  C on táb il o C o m e rc ia l Uda.
/SECÇÃO DE CONSTRUÇÕES

Já  iniciou sua9 atividades, estando apta á execução 
de qualquer serviços, para o que dispõe de competente

profissionais

Construções em gercil, sob contrato ou daminis- 
tração. Exetuçâo de projetos, orçamentos t 

cálculos.

Escrtórios — R. Quinze de novembro 13, Lajes.

Av. Alberto Bins 318, Poito Alfgre

Expresso Cajurú
Linha de passageiros Lajes- Florianópol

CAM INHONETES N O V A S ,  D I R I G I D A S  PE  
q . .  P R O P R I E T Á R I O S
- «i as quartas e sabados ás 6 horas e nos demais J i  

semana, quando houver lotação.
Rua Correta Pinto, enfrente ao Clube 1' de 

lho -  Tel. 117 -L a je s

)

ESCRITÓRIO, DE ADVOCACIA

T tc i
f  C au envdênclas jurídica* t social», pela t) 
V/ Dire)lo. do £ s U d a  dc Paula

jU • ^a!S c Sociais,- mreuo 4o EstadoAfo Ri<? da Janel 
Aceitam o DatfonV y  '
«Mio : — cau -ji
vuso e demarcação '  Î  ^lamentos, j

0kV ° e lerr**' *tc.), criminais, orí
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Prefetfura Municipal de Lajes
GSTADO DE SANTA CATARINA

Edital de concorrência pública
Conclusão da 3a página

leste para a rua São Joaquim, e confrontando ao notte com ter 
reno de Nilson Varela Barbosa, ao sul com uma rua projetada 
c ao oeste com terreno de Dimas Arceno,

19) — um lote com a área de 160 ra2, fazendo frente ao 
oeste para a rua São Joaquim, e confrontando ao norte, sul e 
leste com o Património Municipal.

20) — um lote com a área de 225 m2, fazendo frente ao 
oeste para a estrada da Pedreira (Próximo ao Morro Giande\ e 
confrontand) ao norte, sul e leste com o Património Municipal.

21) — um lote com a área de 300 m2, fazendo frente ao 
sul para uma rua projetada (Conta Dinheiro), e confrontando ao 
norte, leste e oeste com terrenos do Património Municipal.

22) — um lote com a área de 185,40 m2, fazendo frente 
ao sul para uma rua projetada (Conta Dinheiro), e confrotando 
ao norte, leste e oeste terreno do Património Municipal.

23) =  um lote com a ârea de 300 m2, fazendo frente ao 
oeste para uma rua projetada (Várzea), e confrontando ao nor
te. leste e sul com terrenos Património Municipal.

24) — um lote com a área de 145 m2, fazendo frente ao 
norte para uma rua projetada (Conta Dinheiro), e confrontando 
ao sul e oeste com terreno de Alaíde Rosa, e a leste com o Pa
trimónio Municipal.

25) — um lote com a área de 327 m2, fazendo frente ao 
norte para um rua projetada (Alem do Lagoão), e confrontando 
ao sul, leste e oeste ccm terrenos do Patrimunio Municipal:

26) — um lote com a área de 300 m2, LzenJo fronte ao 
sul para uma rua projetada, e confrontando ao norte com o Pa
trimónio Municipal a leste com Zenita Rodrigues da Costa, e ao 
oeste éom Tumaz Manoel Martins (Alem do Lagoão).

27) — um loie com a área de 312,60 m2, fazendo frente 
ao sul para u na rua projetada (Várzea), e confrontando ao norte 
rambern com uma rua pioyLfada, e a leste e oeste com o Patri
mónio Municipal.

28) =  um lote com a área de 400 rr-2, fazendo frente a© 
sul pata uma rui projetada (Conta Dinheiro), e confrontando ao 
norte, íeste e oeste com o Património Municipal.

29) == em lote com a área de 360 m2, fazendo frente ao 
oeste para uma ru . projetada (Várzea), e confrontando ao norte 
sul e leste com o Património Municipal,

30) — um lote com a área de 250 m2, fazendo fren*e ao 
sul para uma rua projetada, (4lem do Lagoão), e confrontando 
ao norte, com o Património Municipal, a leste com Fortunado 
Alves de Oliveira, e ao oeste com João Marçal Brasil

Osipreços minimos de alienação são os seguintes:
r

Lote n- 1 Cr£ 6,00 por m2,
Lotes n-s 2 a 19 Cr$ 4,00^,poi m2,
Lotes n s 20 a 30 Cr$ 2,00 por m2,

As propostas deverão estar acompanhadas de uma certidão 
fornecida por esta Prefeitura, de que o proponente não possue 
iuiovel, e serão abertas no dia 22 de junho do corrente ano, 
às 15 horas, na Secretaria da Pre feitura Municipal, em presença 
dos interessados ou quem os representar, devendo estar devida
mente seladas, em envelopes fechados, nos quais deciarem o 
preçj máximo que oferecem pelo imóvel ou imóveis acima de
clarados, bem assim quaisquer outros esclarecimentos ou ofer
tas sòbre o assunto.

Durante o prazo de 15 dias serão julgadas as reclamações 
de*quem se julgar com direito acs tcirenos ora em concorrên
cia

O proponente cuja proposta fôr aceita, deverá tfttu r o 
ragamenio ern 15 dias.

Lajes, em 28 de n aio de 1948.

Francisco Furtado Rímos 
F'scal Geral

0  Sapato Chie
U m a  s a p a t a r i a  d if e r e n te

Compra diretamente nas fabricas, arligos de a
classe

V en d e b a r a t o  p a r a  v e n d e r  m u ito
Calçados de todos os tipos, para todos os Pr Ç 

Rua 15 de Novembro «= Lajes

R o t t r y  Club
Por um destacado grupo de 

rotarianos, será fundado dia 12 
do corrente, nesta cidade, o Ro
tary Club, secção de Lajes.

Para essa solenidade excur- 
Lionarão até aqui rotarianos de 
• vários Estados do Brasil.

Major Felicio Vieira 
de Mello

Encontra se nesta cidade o 
Major Felicio Vieira de Mello, 
abastado fazendeiro em Sáo 
Joaquim e influente chefe po
ético do P.S.D. naquele Mu 
nicipio.

P re fe ito  H ilário  H leyer
Encontra-se nesta cidade o 

Sr. Uilario Bleyer, esiorçado 
Prefeito do município de São 
Joaquim e Chefe pulitico pes 
sedist? de real prestigio, no fu- 
turoso Município:

Expresso Grazzíotín de 
Transportes Ltda.

__ oè
í n t l B i ____

R ap id ez
C on forto

S e g u r a n ç ao  *
DE SOTO

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

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

Falência de Antonio 
Debetier

AVIS3 AOS INTERES
SADOS

Aviso aos interessados que, 
havendo Raugel & Cia. co
merciantes estabelecidos na * 
cidade de São Leopoldo, Es
tado d« Rio Grande do 
Sul, por intermédio do s r  
dr. Elisiário de Camargo 
B ranco, requerido habilita
ção de crédito, nos termos 
do art. 98 oa Lei de Falên
cias, acham se, por dez (10) 
dias, em meu cartório, á rua 
Quinze de Novembro, núme
ro dezesseis, nesta cidade 
de Lajes, a petição dos re
querentes, a declaração de' 
crédito e os documentos 
que instruem; as informa
ções do falido, por seu pro
curador, e do sindico. — 
Dentro desse prazo, podem 
os interessados apresentar 
as impugnações que enten
derem.

Lajes, B de junho o« 1948. 
Waldeck Aurélio Sampaio 
Escrivão do Civel e Co
mércio.

OUins negocio
Vende-se uma excelente cha 

cara com a área de 18,*'00 m2, 
com casa de residência, benfei
torias. horta organizada, conten
do dois areais funcionando, (a- 
reia de boa qualidade) 4 vacas 
leiteiras e boa freguez a: Dis
tante um quilómetro da cidade-

Tratar com lsa c Ramos, nes
ta c/dade.

Senhores Dentistas
Façam suas compras em feão Paulo, 
pelo menor preço e melhor qualidade. 

Serviço perfeito de reembolso postal.
Peçam-nos catálogos

DentiiI llú -  G rossi k Gin. Ltdn.
Av. Rangel Pest2na, 22 — Caixa Postal, 251

Mano Teixeira Carrilho
Advogado

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

Residência — Rua Cel, Cordova, ir 40  — Fone 88
Ecritórios - Rua 15 de Novembro -  Edifício João Cruz Jor, Fone 66 

LA/ES — Caixa Poatat n. 19 — Sta — Catariua

Pneus e Câmaras de ar FIRESTONE — Acumula
dores DELCO E ETNA 

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

Cleos para motores Pan-am e Mobiloil

Peças e Acessórios em geral

D<t Soto - Dodge - Chevrolet - Ford 
J. W o lf f  &  Cia.

Rua Tiago de Castro Lajes

OR. J0Ã0 COSTA NETT0
Alta Cirúrgica —• Doenças do Senhoras — Parto

uPF.ttAÇOKS : de Estornado. Intestino, ciapend ite. Figado e Vias Bi
liares. Tiroide liocio (/*apoj. Hérnias Varizes e Hemorroidas. Rins 
o Próstata Utero Ovários e Seios. Tumores emgernl. Cirurgia dos Os
so- e Ártico laçfleí. Fraturas: Cirurgia, dos Defeito« Congénitos e ad
quiridos.

T ratam en to  Médico e C irúrgico da Tubercu lose Pulm onar
Atende no Hospital N. S. dos Prazeres e Maternidade Te- 
reza Ramos - Residência Rua Correia Pinto, 3 -  Tel. 19b

Consultorio: Praça Cel. João Costa (em  c mi do Café  C ru z e iro )
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ß. f  f  PIT t  I A casa que procura ler sempre as maiores ■«»v.dadei 
l  f l  r l  I A  L  em artigos para homens, senhoras e crianças

Dann C' ftVrPÍíl, T í l l t O *  8 0

Correio Lageano
Lajes, 29 de Maio de 1948_________

O renome conquistado em todo o mundo pela poJercsa 
Companhia produtora de filmes, a «Matro Ooldwin-Mayer* -  a 
marca do Leão, está plcnamente justificado. Os sous filmes, se
jam, mesmo, os de modesta categoria, sâo produções que me
recem, por parte de seus 'diretores artísticos e comerciais, o 
mais carinhoso tratamento.

Isto quer dizer, que, desde a escolha do « argumento» a 
filmar, até á seleção dos quadros técnicos e artísticos, a «Motro» 
coloca á disposição de seus realizadores lodos os recursos nece- I 
ssários á produção de uma obra cinematográfica digna de fi-l 
gurar entre o que de melhor se apresenta ao público de qual
quer nação.

Por isso, o «selo de garanti?» de uma produção de Cine
ma americano, a maior parte d rs vezes està com aqueles filmes 
que ostentam, de inicio, essa cabeça magestosa do «Leão».

«Rosa de Esperança», O Vento Levou», «Escola de Se
reias», «Marujos do Amor», «Romance no México» -  São 
produções aclamadas pelo publico como «maravilhosas», e trazem 
ó «selo» da Metro. E como estas, dezenas de outras.

ANOS DE TERNURA é também, como não podia dei
xar de ser, um filme da «Metro» . E por isso, deste já pode 
er incluído na lista das grandes produções do ano

Anos de Ternura, porém, traz uma outra notável recomen
dação : é um romance belíssimo de A. J .  Cronin.

Filmado pela «Melro» com um Diretor como Victor 8aville 
e um elenco do qual fazem parte: Charles Csburn, Tom Drske, 
Beverly Tyler, Gladys Cooper.

Anos de Ternura é o mais belo e apaixonante romance da 
juventude. Porque é a saudosa recordação da nossa própria vi
da de jovens e de sonhadores.

Temos a certeza de que, principalmente as senhora? e as 
moças, vão extasiar-se ante a belesa e encantamento das cenas 
deste magnifico filme da «Metro», de?te adoravel poema da mo* 
cidade.

Anos de Ternura é o grande cartaz do Marajoara para 
amanhã, Domingo, ás 7,30 Horas.

Odio nu C o ra çã o
Eis uma grande atração de pubiicc, para amanhã, domingo’ 

no Carlos Oorues Vamos mais um? vez assistir e vibrar de 
emoção ante as cenas formidáveis, arrebatadoras* desta produ
ção da FOX, com Tyrone Power, Gene Tierney, e George «San- 
ders.

Um grande, Colossal Espetáculo.

Francisco de Pauia Ramos
Com avançada idade, faleceu día 31 do p. passado, 0 Sr. 

Francisco de Paula Ramos, natural desta cidade, antigo fazen
deiro e comerciante.

O extinto pertencia i  grande e tradicional família Ramos, 
deixando viuva a Exma. Sra. D. Maria Furtado Ramos, vários 
filhos e neto.«. Sua morte foi muito sentida em todos os círculos 
sociais e os atos de seu sepultamento tiveram grande acompa
nhamento. saindo o feretro da Av. Mal. Floriano, residência da 
fp.milia, ás 13 horas do dia lo  qo corrente, para o Cemitério local.

CfiMIHHllES c o n s fru id o S  FORD 1348
inteiramente novos hojo, sempre novos

O »  novos caminhões Ford “Super- 
Construídos” são fabricados com 
■obra de capacidade. Tõdas as suas 
partes de Importância têm mais 
resistência do que é normalmente 
necessário. Por isso, êsses novos 
caminhões Ford “Super-Construidos" 
ttabalham com maior facilidade, me
nor desgaste e duram mais., valem

ouro pelo trabalho que prestam! 
Conserve o excepcional valor do se« 
caminhão Ford, trazendo-o, de vez em 
quando, a nossa oficina. £le se sen
tirá “em casa”... e o senhor também 
— pois tudo aqni é Ford: método de 
serviço, mecânicos, peças legitimas, 
ferram entas especializadas... e a 
vontade de bem servir t

NÓS CONHECEMOS MELHOR O SEU FORD

Revendedores nesta cidade:

Comércio de Automóveis J. Buatim  S. A.

Silverio Lenzi
Regressou de Porto Alegre o Sr. Silverio 
aqui residente. Lenzi, capitilists

Anos de Ternura
— UMA DAS m a io r e s  p r o d u ç õ e s  da «METRO» — E 0  

CARTAZ ESPLENDIDO QUE O

M a r a j o a r a

Carlos Gomes
UM PROGRAMA COLOSSAL, ESTUPENDO !

AMAMUÃ -  D o m in go , á s  8  HORAS
CX» vai apresentar o seu formidável Romance Je 

Aventura«, Históricas:
Anuncia para amanha, Domingo, ás 7,30 Horas 

São principais protagonistas.

C H A R L E S  C O B U R N ,  T O M  D R A K H  
B E V E R L Y ,  T Y L E R  H U M E C R 0 N Y N 
GLADYS COOPER, RICHARD HAYDN

U li Romance^Consagrado de A. J .  C R O N I N

Odio no Coração
09 grandes astros: T I R Q N E P O W E R
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