
A irnia-se gnu o Sr. Nereu Ramos estaria dis
posto a entregar ao Senador Ivo d’Aipino, para
relatar, a mensagem presidencial e o reiatorio

Correia e Castro sobre a situação paulista
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Deputado João Ribas Ram* s
Transcorreu ontem. cBh 

18, o aniversário nataiido do 
Dr. Jo ã ;  Ribas Ramos, 
ilustre Deputado por Lajes 
ã Assembléia Legislativa do 
Estado.

A data natalícia do jo
vem parlamentar lajeano, 
mesmo ca sua ausência é  
sempre motivo de júbilo pa
ra os seus antigos, admira
dores e correligionai is. qu 
não desconhecem a .-u - m 
delar atuação ua política !a 
sua terra natal, desde > s 
primórdios da reconstitu- 
cionalisação de Santa Catarina.

O diléto filho de Lajes foi um dos que empresta
ram sua decidida colaboração á pclitic.a* construtiva do 
seu Estado, desde a primeira hora. Como j irnalista e 
orador nas campanhas eleitorais, onde sua presença se 
fez sentir em todos os quadrantes do município; como 
legislador e membro da ( omissão Constitucional, na 
Assembléia Constituinte e om outras altas comissões no 
seio daquela Assembléia, o Deputado -Toáo Ribas Ra
mos honrou as tradições da gente lajeana, pela sua 
conduta retilínea e de fidelidade ao programa do seu 
partido - o PSD - e pelo acatameutc* as diretrizes do 
grande chefe, Dr. Nereu Ramos.

Na política do Estado a figura moça do ilustre 
aniversariaute se impo? como legitimo representante 
da nova geraçao lajeana, conservando a tradicionalida- 
de honrada e austera dos seus antepassados.

Grande numero de telegramas foram passados 
d’aqui ao Dr. Joio  Ribas Ramos, por motivo de seu 
aniversário, numa eloquente demonstração de aplausos 
e solidariedade á sua atuação como representante do 
nosso município na Assembléia de Estado.

Correio Lageano envia ao seu grande amigo sin
ceras felicitações, ua sua data natalícia.

U m  M n i s L o  d o  S u 
p r e m o  T r i b u n a *  M i 
l i t a r  d e s a c a t a d o  p o r  
u m  C a p i t ã o  d a  M a 

r i n h a  i
A’ vista do desacato que o | 

ministro Washingtou Vaz dei 
Melo sofreu, iu  igreja Cruz 
do« Militares, de dois oficiais 
ajudantes de ordens '1o minis
tro da Marinha' almirante Silvio 
Noronha, o presidente do Su
premo Tribunal Militar, almi
rante João Azevedo Milanez,

mensagem do presidente da RepübPca 
n u m  nhando ao Sanado o relatório

paulista
Rio, 1G - E’ a seguinte a men

sagem do presidente da Repu
blic encaminhando ao senado, 
o reiatorio do ministro da Fa
zenda a proposito da situação 
tin >e eira de São Paulo.

"Excelentíssimo Senhor Pre
sidente -lo Senado Federal — 
Tenho aíhonra de enviar a Vos
sa Excelência o reiatorio de 
Senhor Ministro da Fazenda 
sôbre a situação fi a i d..

Estado de São Paulo.
Esse relatório resultou dos 

seguintes fatos anteriores;
A vista de um «Manifesto á 
Nação» que me foi entregue 
na presença de altas autorida
des, subscrito por muitos re 
presentantes federai» e esta
duais do Estado de São Paulo, 
— determinei o encaminhamen
to do mesmo so Ministro da 
Justiça e Negocios Interiores 
para que se apura-se a pro
cedência das alegações ali ern- 
tidas na parte relativa á com
petência dos poderes federais, 
fican lo incumbido, ao mesmo 
tempo, o Ministério da Fazen
da de dar infor nações sobre a 
aludida desordem f nsiic» ira da
quele Estado d • Federação;

posse pgora desse reiato
rio, rabe-me enviado ao Sena 
do Fedt-n!, porquanto é essa 
alta Corporação que detem a 
represem, ção dos Estado« (Cons
tituição, artigo 60), cabendo- 
lhe pi Ivativamente (Artigo 63, 
II em harmonia com o artigo 3'J) 
função fisedizadora das unida 
des federativas, no tocante ao 
crédito externo.

E’ que entendi do meu de
ver comunicar a Vossa Exce
lência o teôr desse relatório do 
sr. Ministro da Fazenda, para 
que o senado Federal, tome as 
providências cabíveis.

Apresento a Vos«a Excelên
cia, sr. Presidente do Senado 
Federal, as expressões de minha 
al*a consideração e do meu su
bido apreço.

Rio de Janeiro, 8 de junho 
do 1!)IS Furro Dutra ».

distribuiu uma nota a imprensa
A reportage-m identificon ho

je que o ajudante de ordens do 
ministro da Marinha, almirante 
Silvio Noronha, que desconsi
derou e tentou agredir o minis
tro do Supremo Tribunal Mili
tar si ■ Washington Vaz de Me
lo no adro da igreja Cruz dos 
Militares, é o capitão-tenente 
Jorge Noronh*, sobrinho d que- 
le titular.

O caso desse 1-mentavel in
cidente causi u grande agitação 
nos círculos militares, princi- 
palmer.te nos navais, em virtu
de da nota de desagravo do 
Supremo T ribuna l  Militar divul
gada hoje por t< los os matuti
nos e vespertim « da imprensa 
carioca.

A respeito noticia-se qu os 
ministros da Aeronáutica e da 
Guerra trataram hoje em uma 
reunião com o presidente da 
Republica daq iila ocorrência,

pois, alem do relato do ofendi
do, ministro Vaz de Melo, ha 
o testemunho do general Zeno- 
bio da Costa e do coronel 
Nelson Melo que assistiram á 
deplorável cena.

E foi o proprio general Ze- 
nobio da Costa que, com a for
ça da sua utoridade, dispersou 
o capitão tenente Jorge Noro
nha e mais duas pessoas não 
identificadas, que se presumem 
serem também oficiais da Ma
rinha.

Sr la . lia ria  M. de Sá
Mais um risonho aniversário 

natalicio verá transcorrer em 
24 do corrente a distinta srta. 
Maria Madalena de Sá, dileta 
filha do Sr. Oliveims de Sá, 
iuJnstriaiista nesta cidade.

Godinhn & Socas
Rua Correia Pinte, 23 — End. Tel. «Sonho» — Cx. postal 

61 -  Zajes — Saota Catarina

Temos para pronta entrega:
Maquinas de costura — de pé e mão, Suecas e Singer 

Fogões VJallig — vários tamanhos

Picadores de carne — numeros diversos, procedência sneca

Pneus Dunlop — para caminhões e automóveis

Arame farpado -- rolos de 23 e 45 quilos

Depositários das afamadas massas alimentícias e biscoitos 
Marchionatti =  de Cruz Alta, R. Or. Sul.

Deposito de óleo « Texaco»
Revendedores dos acreditados Radios R; C. A. Victor

Vinhos «Lotus* dc Urussanga * Borgon ha» e «Libefrau mi
ch» de Bento Gonçalves.

Representantes:
da Cia. Importadora «Jobrasil, Joinvile 

H. Douat & Cia. - -  Joinvile

Fabrica de Chocolates — «Saturno» — Blumenau 

Luiz Vlichieloii — Caxias do Sul
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Dia 19
A Srta. Ana Maria, filha 

Jo Sr. Vidal A. doa Santos, 
residente era Capão Alto.

— Odilon, filho do Sr. 
C rilo José da Luz, do co
mercio local.

— A menina Doroti, fi- 
Jba do Sr. Pompeu Sabati- 
:ii. do comercio desta praça.

Dia 20
A menina Miriam, filha 

do Sr. Angelo Rossi, indus- 
trialista nesta cidade.

— O jovem Ivone, filho 
do Sr, Octacilio Amarante.

Lha 21
A Exma. Sra. D. Her- 

n enegilda Campos Schwin
den. esposa do br. Osvaldo 
Schwinden.

— O Sr. Luiz Saldanha 
do Amaral funcionário pos
tal nesta cidade.

Dia 22
A Srta. Irene Cordova, 

filha do Sr. José Batista 
de Cordova, residente em 
Painel.

— AJerbal, filho do Sr,

Jorge Pereira, do comercio 
local.

— O Sr. Raulino Rosar, 
do comercio desta praça.

— A Exma. Sra. D. Ma
ria Cristina Antunes- espo 
sa do Sr. João Maria Pi
res, de Serro Negro.

Dia 23
0 Sr. JoSto Batista de 

Cordova, comerciante no dis 
trito de Painel.

—  A  menina Mary Alba, 
filha do Sgto. Fenfa Dis- 
cher, do 2 Batalhao Rodo
viário.

Dia 24
A Exma Sra. 1). Maria 

F. Zorzi, esposa do Deputa
do por Campos Novos. Cel. 
Gasparino Zorzi.

Dia 25
O Cap. Serrano Caminha 

do comercio de Porto Ale
gre.

O Sr. Célio Andrade; fun
cionário do I. A. P. C. nes
ta cidade.

— 0 '.Io Sgto. Joao Duar
te Meireles, do 2o Btl. Rodo 
viário.

Fogueiras e balões

Balão Verde
Um bal&o vai subindo, 
Um balão vem caindo 
Esperanças nascendo, 
Esperanças morrendo 
Nos corações...
Esta vida é uma fogueira 
Queimando ligeira 
As recordações

Também soltei meu balão 
Que nas asas do veut ; 
Levou minha ilusão . . . 
Foi queimando no espaço 
Ao som do compasso 
Do meu coração . . .
Era verde o baláo 
Minha esperança ao léo 
Mas queimou-se e apagou 
E agora é só cinzas 
Caindo do céu” .

Edgar Freitas

João Gualberto da S ilv i Filha
Junho é de intenso 

e adttvradores do
da Silva Ki-

rio nataücio. Na sociedade loial o « t  
mado aniversariante goza de rrerec o 
oresligio, pelo seu tradicional devotamento 
ás causas justas, pela sua cooperação a 
todos os empreendimentos que vizam o 
progresso de sua terra e pela atuação coi- 
reta que empresta ao desenvolvimento 
cultural de Lajes.

Correio Lageano associa-se ás homenagens que a socieda
de local tributará ao estimado conterrâneo no dia de seu aru. 
versário.

Consorcio
Em Florianópolis realizou-se 

o enlace matrimonial do Sr. 
helcio de Menezes, Contador e 
Fiscal do I A. P. I. atualmente 
em serviço nesta cidade, com n 
distinta srta. Zulma Machado, 
da sociedade daquela capital, 
filha do Sr. S. Machado Júnior, 
do alto comercio dali, e d° D. 
Adalgisa Machado.

Os nubentes viajaram para 
esta cidade, onde vão residir.

por FLORENCl O SANTO S

Dentro do abismo sinuoso e amplo da grande noite tropi- 
<al brasileira, abrem-se flor os de fôgo provocando no vácuo um 
( errame crepitante de pétalas, pelos flancos escarpados dêsse 
rbismosem extremos, correm num páreo de flâmas mil crateras 
( ispersas pelos ângulos da treva.

As estrelas espiam do alto a festa inquieta dos balões ci- 
landando, luzindo cá cm baixo, e sentem uma inveja doida de 
■ ão poderem també n dançar assim, com eles. apiso^ndo o colo 
i osculando a bôea de ébano da noite profunda e fria come 
i ma sentença de morte!

Inclinadas para a terra, cujo dôrso chicõteiam corr. as ra
diações de suas quinas cintilantes, as estrelas dirigem aos baiões 
um desafio irônico. Convidam-nos a subir mais alto, até chega
rem ao sólio era que coruscam, tremeluzem, brilham . .  . Mas os 
balões parecem indiferentes. . .  passam vrlorts, ci loridos, boju- 
ros de fumaça, eles vão passando, surdos aos apelos e aos 
clamores das estrelas.

Rompe do ventre da ferra a fuzilaria diabólica dos fogos 
< e artificio; corta os ares o milagre pirotécnico das lágrimas co
loridas dos foguetes, e a cauda luminosa dos buscapés, em suas 
t oreografias travessas, lembra relâmpagos flambando as espá- 
( uas da noite. De quando em quando, o éco da matilha das 
1 ombas ladrando cá em baixo, em detonações espaçadas ou 
i um contiuuo metralhar que ensurdece-..

Lar em festas
O Sr. /tdelmar Burger de 

Castro e sua jovem esposa 
exma. Sra. D. Orchidea Lenzi 
de Castro, estão de parabéns 
por motivo do nascimento de 
seu primogênito /vlelmar, ocor 
rido na Maternidade Tereza Ra
mos, em 4 deste mês. *

0 bMIe caip ira do Clube Io de lulhg
Reina grande animação para a Noite Caipira do Clube )• 

de Julho, a realizar-se h#je, em comemoração ao dia de Sia
João.

O sucesso da festa será o casamento de nho Ricardâo com 
a srta. Doca Gomes, numa festança fóra do comum, que mu. 
cará época nas festas sociais do 1» de Julho. Haverá concurjj 
de danças, numeros de canto, bailados caipiras e distribuiçãodt 
batata doce, pinhão, pipóca, amendoim, melado etc.

Os noivos sairào da residência da noiva em chirola, com 
acompanhamento á cavalo, de carroça etc.

Amanhã, domingo será realizado o baile caipira infantil, 
reinando alvoroço entre a petizada do Clube.

0 baile de gala dopr  
Clube 14 de Junho

Comemorando o seu aniver
sário de fundação, o Clube 14 
de Junho realizou, dia 12 do 
cmrente, um suntuoso baile de 
gala abrindo os seus salões á 
sociedade lajeana proporcionan
do uma noitada elegante de 
grande projeção nos anais do 
tradicional Clube.

A convite especial compareceu 
á encantadora festa a caravana 
Mariina que se encontrava nes
ta cidade.

As festas joaninas 
de Junho

no 14

ivos e guardando a direto- 
o máximo segredo sobre n 

surpresas a apresentar.

StH. ZlZK Willíf
Dia 24 do corrente festejiii 

seu risonho aniversario nahli- 
cio a distinta srta. Ziza Wolfi. 
filha do sr Afonso Wolfi 
do comercio desta cidade.

Hurt Taileu

, . i O veterano 14 de Junho rea-A nova d iretoria do! lizuá festas joaninas em seus
salões, constando de um gran-

Clube l° t!e Julho com

Não só de bíblico, mas qualquer coisa de apocalíptico 
existe na queima alucinante das fogueiras de São João, imensas 
e rubras, ardendo na calma úmida da Boite vagamente estrelada... ■ 

Qualquer coisa de majestoso e de profundo, de grave e de 
sol1 ve, de misterioso e de simbólico há, por certo, no amago 
d ti dição que manda erigir essas colunas de páus cruzados 
e i pcis incendiá-las para o grande sucesso da noite sanjoauina.

as regueiras ardem . . .  as fogueiras crepitam : .  . as foguei- 
12 sonham! Ou somos nós que sonhamos vê-las sonhando os 
so >hcs que não quisêramos... Esses piedosos, desgraçados so- 
nl os que sa acabam na bôea incandescente da foguuira intima 
que todos nós trazemos dentro do peito!

Com o comparecimento de 
186 socios, realizou-se domingo 
passado, 13 do corrente, a elei
ção oa neva diretoria e conse
lho fiscal do veterano Clube Io 
de Julho, tendo sido ele’ta a 
seguinte diretoria:

Presidente, Dr. Domingos Va
lente Júnior, Vice-presidente, 
Sebastião Braescher, Secretário, 
Erotides Godmho de Oliveira, 
Segundo Secretário. Hugo Bra’ 
escher, Tesoureiro Célio Castro 
Orador, Dr. Osni Regis, Biblio
tecário, Aureo Vida) Ramos, 
Procurador, Leopoldo Webber!

Conselho Fiscal, Srs'. Vidal 
Ramos Júnior, Silvio Garrborgi 
e Dr. Ney Peixoto de Oliveira.
. Após a eleição, o Presidente 

eleito, Dr. Domingos Valente 
Júnior, ofereceu aos presentes 
farta mesa de finos aper itivos 
oi,vindo-se nessa ocasião vários 
oradores.

dinarias surprezas.
Reiua entusiasmo entre os seus 

socios para s tradicional noite 
joanina, sendo grandes os pre-

Comptetará 2 anos de ididf 
em 24 deãte mes, o galante ( 
travesso menino Curt Tadri, 
filh'nho do Sr. Curt Fiua 
de Carvalho, do alto comercie 
desta cidade e de D. lsmêau 
Araujo de Caivalho;

Octaiio Simon
Regressou de Florianópol« 

onde se encontrava a negoem 
o Sr. Octavio Simon, soeu 
principal da firma Simon 8* I 
nãos /?egueira, desta praça-

Dentro da calma longa de abi-mo dessa noite sem margens, 
abrem-se flores de amaranto, dançam corolas luminosas, cantam 
coros distantes a sinfonia do-fôgo! Pois tudo é fume e cinza 
nessa noite de fogueiras e balões. Lume da alegria criadora de 
ilusões que chegam como b a lõ es  subindo . , Cinza de fogueira 
morU J ü sonhos que não vingaram . . .  .

Ao Clube de Julho as nos
sas felicitações pela acertada 
escolha dos seus novos dirigen
tes e também' pelo elevado nu
mero de socios que comparece
ram á eleição, numa démons 
tração de grande interesse pelo 
progresso da mais antiga e tra
dicional sociedade de Lajes

— Cube 14 de Junho
Convite -

A Diretotia do Club 14 de junho convida seus associai 
para o baile comemorativo da festa de S. João que reahzar-sO 
a 2o do corrente com inicio as 21 horas.

Traje, a carater

A DIRETORIA

í Uta! acordo com os estatutos da Sociedade, será #
8Dres«nt!ir/nda 16 pes' oas «stunhas ao Clube, salvo os qtie 
18 horas do‘ 08 W  só serão expedidos.tr

Adelmar Burger de Castro e 0  chid ca Leni' 

dt Castro

■?sc.memo h p" entes e Pisoas de
corrente n» ^*l,°  AGELMAR, ocorridocorrente, na Maternidade Tcreza.Ramos.

LaÍf s, 14 de Jpnho.de 1948.

-u <s relações, *em 4 do
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Prefeitura Municipal de Lajes
ESTADO DE SANTA CATARINA

decreto
«le 10 de junho de 1948 

°  Prefei,° V,unic,Pal de Lajes, resolve:

D * r i T ; 8' 1 !5' "• <lo Decreto-lei estadualn° 700, de 28 de outubro de 1942:
j-j , . °  f -  Darcüío Amara' para exercer o cargo de Continuo, 
Pâdrao L do Quadro í/nico cio Município

Preteilura Municipal de Lajes, em 10 de junho de 1948. 
Assinado: — Vidal Ramos Júnior 

Prefeito Municipal 
Jairo Ramos 

Secretário 
DECRETO

de 8 de junho de 1948
N O M Z p Vu, , ic' Pa' de Lajes, resolve:

De acordo com o art. 15, item II, do Decreto-lei estadual 
n° 700, de 28 de outubro ae 1942:
O sr. Alfredo Floriani paia exercer o cargo de Fiscal Au

xiliar, Padrão L, do Quadro Uríco do Município.
Prefeitura Municipal de Lajes, em 8 de junho de 1918 

Assinado -• Vidal Ramos Júnior 
Prtfeito Municipal.

Jairo Ramos 
Secretário

juízo DE DJKET0 DA ! 
COMARCA DE LAGES

Edital

’••'lencia de La uru de
Liz Marin.!,,

«Loja Luz S errana  33»
CONVITE

Pelo presente convidamos a todos os ílr.*. para os festejos 
klaçonicos a saber

Dia 23 — Sessão Magna na *éde da Loja ás 20 horas 
Posse da Nova Admisiraçâo para o 5948-49 (V.1. 
Iniciações. L.’.)

Dia 24 =  Sessão branca para uoração de Lowtons - ás 
19,30 horas
Sessão Magna de Elevação e Exaltação - ás 21 h«ras 
Banquete no Restaurante Sul America, ás 22 horas 

Dia 27 =  Convescote Maçónico.
«LOJA LUZ SERRANa 33»

Expresso Grazzíotín de 
Transportes Ltda.

derbal Neves 
Secretário

Secretaria da Segurança 
Pública

DELEGACIA DA ORDEM POLITh A E SOCIAL. SERVIÇO
DE F1SCALISAÇÃO DE AR.M MUNIÇÕES, etc.,

E D I T A  .
De ordem do Senhor Doutor D legado da Ordem Política v 

Social e de conformidade com * 'it ção do senhor Presi
denta do Conselho Florestal M i- éno da Agricultura «o
exmo. sr. Doutor Oovernad-ir -i F do. em telegrama numero 
22 de 28 5-1948, faço publico . ò do com o Código Flores
tal Brasileiro está proibido fab'ic vender ou soltar balões, ou 
engenhos de qualquer natureza qu .»<> »m promover incêndios 
nos campos ou florestas

Qs infratores ficarão sujeito* -* >1i trrtção e mnlta, estabe
lecidas pelo mencionado • ‘ódig . -|em í** outras penalidades 
previstas pelo Código Penal Br dtiro hiscahzaçâo Je Armas, 
Munições, etc. Florianó olt*, 10 m luni » de 1918 (») Francisco 
Vieira de Mello, respondendo pelo expe nente do S. A. M. »

Diarn. Oh I •> F-tado 14-6 948 
Laj *s, 16 de Junho de 1948 

rSebaitiâo Ramos Schmidt 
Fiscal Regioncl df Armas e Munições

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

DE. EUBEN/ TERRA;.
Bacharel em ciências Jurídicas e sociais, pela Faculdade d« 

Direito do Estado dc S3o Paulo

R R y . R É L I E  R A M C T  v l l H  A
bacharfehém ciências Jurídicas e Sociais, ,*1* Faculdade de 

"  Direito 4P Estado do. Rio de Janeiro
______  , ____ 6rò-

O Doutor Ivo Guilhon Pe
reira de Mello, Juiz de Di
reito da Conuca de Lajes Es
tado de Santa Catarina, na 
forma da lei, etc.
Faz público à todos que o 

presente edital virem ou dele 
conhecimento tiverem, que foi, 
por este Juizo, decretada a fa
lência do comerciante Lauro de 
Liz Machado, estabelecido no 
distrito de Palmeiras, desta co-i 
marca, requerida por ele proprioj 
e cuja sentença é transcrita a 
seguir : «Vistos, etc. Decreto 
a falência de Lauro de Liz Ma
chado, estabelecido no distrito tj 
de Palmeiras, com o comercie 
de pecos e molhados, d»da a 
caracterização de impontualida- 
de nâo justificada. Nomeio sin
dico o credor Almeida, Broe- 
rir.g Fixo o termo I ga| da fa
lência na data do primeiro 
protesto, ressalvando alteração 
posterior em face da verifica 
ção do estado de insolvência 
há mais tempo- Apresente o 
falido a relação de seus credo
res. Ficando estes d' s ie já in
timados para apresentarem os 
sens crédites .»ociimt « t-dos. 
Lajes, 9 df Junho J »948 (a) 
lvo Quilhon Pemr Mello 
Juiz de Direito» . E ira que 
chegue ao conheci m.-ntu de 
todos, mandou p -^ r  o pré
s ide  edital. que será fixado e 
publicado na jjfor n ta t-i. - 
Dado e passado r--  cidade 

p Lajes Estado d< nta Ca
tarina, aos nove dia-, «o mês 
ne junho rio ano de i nove
centos e quarenta e it . . . .
(9 6-1948J Eu, Wall k Aurélio 
Sampaio Escrivão r« ' ivel e 
Comercio, o datilogiafwi, subs
crevi e também assin - Selos 
afinal.

Ivo Ouilhon Pereira 'e Mello
Juiz de Direi

Rapidez
à Ron furto

Segurança
DE SOTO

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

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

Marto Teixeira Carrilho
Advogado

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

Residência — Raa Cel. Cordova rr 40 — Fone 88
Ecritórios - Rua 15 de Novembro -  Edifício Joio Crux Jor, Fono 66 

LA/ES — Caixa Poatil n. 19 — Sta — Catarina

Waldeck Aurelie s  np^io 
Escrivã« do C vel 

e Comeicio

0  Sapato Chie
Uma sapataria diferente

Compra diretamente nas fabricas, artigos de alta
classe

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

Rua 15 de Novembro ■= Lajes

V E N D E - S E

Assine Correio Logeeno

Uma boa casa de moradia si
ta á rua Herciho Luz n° 39.

Vzr e tratar na mesma casa 
com o proprietário João José 
Viero.

Aulas de Acordeon
O acordeonista DÉDÉ 

avisa que está lecionando 
em sua residência, á rua 
Afonso Ribeiro, 22. Forne 
ce instrumento aos que nao 
possuírem.

7’ -ff ia- 'Kfckétç*

Sapataria Moderna
DE

Joaquim Meltrn Filho
R. 15 de Novembro s/n. - (Ed. J. Duarte) T «j*:>

Para melhor servir ao seus distintos 
clientes, a SAPATA R IA M ODLRN A fcf 
ba de receber formidável remessa d.e cal 
çados finos de reputadas marcas naeio 
nais, bem como malas para v a g e is  

camisas, gravatas, meias e outros artigos 
para homens.
Visite a SAPATARIA MODERN.4, sempre com 
os melhores pteços da ptaçi.

Sapataria Moderna

JAPATARIA
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C O M A R C A  D F L A G b >

Edita) ris praça
O Doutor Ivo Guilhon Perei
ra 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 dele co 
nhecimeuto tiverem ou a quem 
interessar possa, que, no dia de
zenove do mês de junho do 
corrente (19U-Q4S), ás dez ho
ras manhã, na sala d rs audiên
cias do M- M. dr. Juiz do Direi 
to desta comarca, à rua Quinze 
de Novembro, nú nero dezesseis, 
resta cidade de Santa Catarina,
C porteiro dos a u d i tó r io s ,  ou  
quem suas vezes fizer, levará a 
público pregão de venda e arre- 
ii atação por quem mais der e 
r elhor lanço oferecer acima da 
av 11ação dt três mil novecentos 
e vinte cruzeiros (Ci# 3.920.00> 
o bem imóvel adiante declarado 
e que foi separado no arrol i* 
mento e partilha do finado Dimas 
ce Liz Branco, ora em anda- 
n ento no Cartório do Cive! 
desta comarca, pira pagamento 
d< taxa«, custas e honorários de 
advogado, referentes ao citado 
arrohmenlo Uns gleba de 
campos e matos com a área 
superficial de, mais ou menos, 
trezentos e noventa e dois mil 
melros quadrado» (392.000,00n>2) 
situada no lugar denominado 
«Portão de Ferro», distrito de 
Capão Alto, desta comarca, di 
vidindo, toda a comunhãr , com 
terias dos sucessores de Cesa- 
rio Waltrick, de Dimas da Cos 
ta Ribeiro de Oiucilio Cesar de 
Oliveira, Jo»é Maria Waltrick, 
oe José Maria Branco e com o 
r o Caveiras, obtida por com 
pra de Vergilio Cesar de Oli
veira Rosa, conforme escritura 
registrada sob n° 3.478 no car
tório de registro de imóveis do 
cficial Otacilio de Oliveira Cou 
to. E quem quizer arrematar, 
deverá comparecer no lugar, 
dia e hora cima mencionados, 
sendo o mesmo bem entregue 
ao arrematante que mais aer 
acima da aludida avaliação de 
CrS 3.920,09, depois de pugo í 
no acto, em moeda corrente, o 
preço e mais cuatas da arrema 
tação, facultmdo-se no entanto, 
ao arrematante que apresente 
fiador idoneo, n pagamento do 
preço c das custas dentro de 
três (3) dias. -  O presente erii- 
tal será afixado e publicado dei 
acordo com a lei. Dado e pas-; 
sado nesta c-idade de Lrjes, Es [ 
tado de Santa Catarina, aos viu j 
te e nove dias do n ês Je ma 
io do ano de mil novecentos e 
quarenta e oito (29-5 48). Eu 
Waldeck Sampaio, Escrivão 
do Civel, o datilografei, subs
crevi e também assino.

ivo Guilhon Pereira de Mello 
Juiz de Direilo

WalJeck Aurélio Sampsio 
EiCrivão do Civel

Bar Léé
Avisa aos seus distintos fre- 

guezes que mudou se para a rua 
15 do Novembro enfrente ao 
Cine-Teatro Marnjoara onde 
continuará a di pr>ição dc to
dos.

JUIZO DE direito  DA 
COMARCA DE LAJES

Edital de praça
O Doutor Ivo Ouilhon Pe
reira de Mello, Juiz de Direi
to da Comarca do Lages, Es
tado de Santa Catatina, na 
forma da lei, etc.

Faz saber aos que o presen
te edital, com o prazo de vinte 
(20) dias, virem, que dele co
nhecimento tiverem ou a qnem 
interessar possa, que, no dia 
viut° e três de junho do cor
rente ano (23 ü 948), ás dez 
horas, na sala das audiências do 
Vt.M. dr. Juiz de Jireito da co 
marca, á rua Quinze de Novem- 
bio, numero dezesseis, nesta 
cidade de L»ges, Estado de 
Santa Catarina, o poiteiro dos 
auditóiios, ou quem suas vezes 
fizer, levará a público pregão 
de venda e arrematação por 
quem mais dt-r e melhor lanço 
oferecer, acima das respectivas 
avaliações, os bens imove'S 
adiante declarados e qne foram 
penhorados a Cerilo Machado 
e -ua mulher ü. Catarina Malu 
che Machado, ua Ação Execu
tiva que lhes movem Aífonso 
Friisch e outros 1) Uma Casa 
construída de madeira limpa, 
forrada, envidraçada e assoa
lhada, coberta de z nco, com 
um avarandado em roda, cora 
três janelas e uma porta de 
frente, com cozinha, e quatro 
gdpões de madeira, sendo três 
cobertos de tabuinhas e um dc 
telhas de barro, com pomar, la 
voura, pntreirc, mangueiras e 
mais bemfeitorias, situada em 
um invernadinha de campos, 
na Fazenda Velha dos Maluche 
ou Rincão da Serra, distrito de 
lndins desta comarca de Lajes 
havida em herança por faleci
mento de seus sogros e pais, 
avaliada pela quantia de vinte 
e quatro mil cruzeiros (CR£ 
24.000,00). 2) Uma invernadi
nha de cempos e matos, onde 
eslão situados a casa, galpões 
e mais bembeitorias acima des
critas, com a área superficial de 
oitocentos mil metros quadrados 
(800.000,oo m2). mais ou me
nos, havida em heranpa de seus 
sogros e pais, própria para a 
industria pastoril, com sangas, 
vertentes, banhados, pedra fer
ro, etc., situada na antiga Fa
zenda dos Maluche, ou Rincão da 
Serra, no distrito de índios des
ta comarca, dividindo com torras 
de J o s é  Maluche, ao Nor
te, ao S u l  c o m  t e r r a s  
de Augusto M a l u c h e ,  a 
Leste, com terras de Bêrnardi- 
no Liz da Costa, e a Oeste, 
com terras dos executados Ciri 
lo Mach do e su i mulher, ava
liada pela quantia de cincoenta 
e seis mil cruzeiros 
56 0(10,00) 3) Uma Inventada 
de campus e matos, com a 
área superficial de tiês milhõesde 
■tneiros quadrados (3.000 000,00 
m2), mais ou menos, também 
silnada na antiga Fazenda dos 
Maluche ou Rincão da Serra, 
no distrito de Índios, desta co
marca, havida em herança de 
seus sogros e pais, contendo 
«adgas, banhados, vertentes, 
pedra-ferro, etc., própria para as 
industrias pastoiil e agrícola, 
dividindo ao Norte com terras 
de Jo>-é Maluche, ao Sul, com 
terras de Augusto Maluche, a 
Leste, com a inverutdinha aci
ma descrita, onde estão situadas 
a casa, galpões e bemfeitorias 
supra-mencionada?. e a Orste. 
com tciras d-s executados Ci-

rilo Machado e sua mulher, 
avaliada pela quantia duzentos 
e vinte mil cruzeiros (CRS--- 
220.000,00). E quem quizer ar
rematar qualquer um dos hê» 
bens imóveis acima descritos, 
ou todos eles, deverá compare
cer no lugar, dia e hora supra 
mencianados. sendo os mesmos 
bens entregues aos arrem a tan tes  
que mais derem acima daŝ  res
pectivas avali ções de CR> • • • 
24 000 00, - C R$56.000,,'>0 e C R £  
220 000,00, depois de pago no 
acto, em moeda corrente, o 
preço e mais ns custas da arre
matação, facultando-se, no en- 
snto, ao arrematente que apre
sentar fiador idôueo, o paga" 
mento do preço e das custas 
dentro de três. O presente edi- 
t -.l será afixado e publicado de 
acordo com .. lei Dado e pas
sado nesta cidade de Lages, 
Estado de Santa Catarina, aos 
vinte e nove dias do mês de 
maio do ano de md novecentos 
c quarenta e oito (29-5-48). Eu, 
Waldeck A Sampaio, Escrivão 
d<) Civel, o datilografei, subs
crevi e também assino

Ivo Guilhon Pereira de Mello 
Juiz de Direilo

Vvaldeck Aurélio Sampaio 
Escrivão do Civel

A T E N Ç Ã O
O Escritório Técnico Co

mercial, do S1MON & IR
MÃOS REQUEIRA, estabe
lecido no Ecl. Marajoara 2o 
Andar - Salas 8, 9 e 10. 
comunica aos srs comer
ciantes, industrialistas que 
a partir de 1* de Julho fun-l 
cionará o departamento de,
Co n t a b il id a d e , aceitan
do desde já, todo e qual
quer serviço inherente ao 
ramo.

Veiiíleiii- v’p
Treis casas por preço de 

«galinha morta».
Informações com Silverio 

Lenzi.

Mudas
Venda de mudas de arvores 

frutíferas e videiras em geral, 
viveiros Pedro Grendene e Ir
mão - Farroupilha cora centro - 
le de sanidade e etiqnetagem 
feito pela Secretaria da Agri
cultura do R. G. do Sul.

Pedidos por intermédio de 
[limas Ribeiio.

Rua Correia Pinto n» 64 
Lages.

Dr. CELSO RAMOS 
BRANCO

ADVOGADO
RCSIDÊncIA e ESCRITÓRIO 

Pua Hgrcílio Luz
L A JE S  '

Atende chamados p a r a d o -  
m a rc a s  de S. Jo a q u im ,  Curitj. 
banos. Bom Retiro e R10doSul.

PRODUTOS VETERINÁRIOS
Instituto Pinheiros

( Caixa Postal, W3 - Florianópolis )

„ r>ray»r do comunicar aos Senhores Veler nários Fa- 
« L S m “  ra.m.c.lilicos «»« «•«  iniciando 0 l .n p » « * ,  
de uma grande serie dêsses produtos.

OS PRIMEIROS JA’ A VENDA SÃO:

. I ■ , tubos de 10 e vidros de 100S u l f  a g u a n i d i n a  • comprimidos de 060 g.

„ . • ■ ampolas de 10 cm3 e frascos
Vacina Contra i f l a n p i i a . de m o e n a

. . .  t  i" • • ampolas de 20 cms-
Sóro A n li - T e la n sc o .
„ . l I • ampolas de 20 cm3 e frascosVacina contra nrucelose - a .  m o c *
Vacina Anti -  Rábxa ampolas de 5 cm3 e de 10 cm3 e 

frascos de 100 cm3.

Dos dois últimos por serem os seus prazos de vali lez 
relativamente curtos o Instituto Pinheiros não manterá gran
des estoques atendendo entretai to » q rrh  uir pedido dm- 
tro do prazo mínimo necessário ao preparo dos mesmos que 
assim serão sempre fornecidos com absoluta garantia de ati
vidade máxima.

Brevemente o Instituto Pinheiros apresentara outros pro
dutos veterinários de grande eficácia, como. lERNLRlNA 

Buco Vacina contra diarreia infecciosa «los bezerros ) STIL- 
(RESTROL, e ainda, VACINA CONTRA A BOUBA AVIARIA, 

VACINA CONTRA a PESTE SUINA, etc.
Quaisquer consultas sôbre os mesmos bem como sôbre 

as doenças dos animais domésticos, serão prontamente res
pondidas pilo Departamento de Veterinária.
Pelo cjstema de reembolso postal o INSTITUTO PINHEiROS 

atendniá diretamente a todos os pedidos de seus piodutns 
quando nã‘> encontrados na localidade de residência do so
licitante.

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

FARMACÊUTICO RESPONSA’VEL:

A ti t o n i o P i l a r
COM MAIS DR 30 ANOS DE PRATICA 

Variado sortimento de remédios nacionais e exbangeiros
Material antiséptico — Artigos de borracha — Ampôlas 

e sôros de l* qualidade dos melhores laboratórios

Perfumarias nacionais e estrangeiras
Recedas escrnpulosamente manipuladas

PREÇOS DA RA TISS/MOS 
A FARMACIA PILAR fea Situada na praça Vidal 

Ramos Sênior, ao lado do Armazém D ua r te.

Verônica Sell Pilar
Parteira - diplom ada

domicilio e na Maternidade Tereza 
Ramo»,

denci». R u ,  Fausto de Souza, em trente ao 

J/oinho tpiranga
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Preferfura Municipal de f
EST ADO DE SANTA CATa

t r i’ S

Requerimentos Despachados
Dia 9 de junho rie 1948.

N

( o I

- Catarina de Santi - Licença para construir 
uma casa da material á rua São Joaquim - 
Sim.

■ Mário Augusto de Souza - Concessão do um 
terreno d o  Cemitério - Sim, de acordo ccm 
a informação.

N' 760 — Mauro Rodoilo — Aprovação de planta e 
licença para construir uma garage - Sim. 

N- 7G1 — Mauro Rodolfo - Aprovação de planta e li
cença para construir um prédio para Nel

son Nerbass - Sim.
Dia 15 de junho de 1948

L 7 7 9  —  

h. 78« -  

S 795 —

N- 799 — 

T> • F 00 -

L • 4-05 —

»• 775 — 

N 769 

N- 788 -

Arruda & Rau Lida. . Aprovação de planta 
e licença para construir um prédio para 
Rubens Borges - Sim.

I.aura Madruga Varela - Lançamento de 
Bar e Hotel - Diga de quem adquiriu o 
Hr.rel.
Moellmann & Brüggmann Ltda. — Aprovação 
de planta e licença para construir um pré
dio para a oficina para a Firma Hoepcke - 
Sim.
Teodoro Luiz Rosa - Licença para fazer re* 
paros no prédio do Sr. Trajano Souza - Sim. 
Arruda & Rau Ltda. — Licença para fazer 
melhoramentos no prédio do 8r. João Luiz 
Ramos Sim, após pagamento do que for 
devido.

José Araldi - Lbença para fazer melhoramen- 
io8 «-m seu prédio Sim.

Dia iy. de junho de de 194s

Hélio Bosco de Castro - Licença para faze 
melhoramentos em seu prédio - Sim. 
Hermelino Kiheu' da Silva - Alinhamento e 
licença para construir um muro Sim 

Lavinia VI. Teodora Rosário ■ Transferencia 
de terreno foreiro Mm.

CFNThO OPEHARiO flE UJES 
C o n v i t e

Em r .on.e da Diretoria de« la «ociedade, convido os opera- 
os socios e não socios d,«t -< cirdade e o povo em gera l  pa- 
1 assistirem a festa que r«b soeíedade vae promover em bone- 
cio dos pcb(p; de-t cid de a n-.-lizar-se dia 4 de Jullio p. V. 
a sede social desta on-dade a ma Hercilio Luz.

Pnra angr.tiar donativos ftii oig nizado diversas comissões 
nmo segue.

»CIDADE: -  Leopoldo Weber, sebastião Muniz. Octavio 
:jf.ieli Gti éri<> P. d S'lva, OsWaldo Primer e João D. Bracher.

PONT? GRANDE /4nli< Moriani, Saturnino Subtil e 
ezefredo Mnniz.

VARSEA Vüorvmo M. d.,s Santos e Celso Silva 
VILA VICENTINA Const ncio Oliveira, Fernando Ko- 

Irigues e Jacob Barr pi _
1'OPACABa NA ~  Waldemiro P. dos Anjos, Alcides ban

ana, Aristides Cabral e Ângelo Boldo.
AVENIDA M. PEÍXTO: =  Henrique A. de Chaves e Isau-

o Machado C1 •
CHACARA LENZI: =  João Santana, Ernesto Floriam e

oaquim Barros ,, „  . -o. „
MORRO DO FOSTO: — Vitcrm Bertrli, Mano /staide

tomoaldo A. do Pilar. _ ,, . . „
2o. BATALHÃO RODOVIÁRIO: --  Sub- Tn Vaucim e

-Uiz Franc».
L» jts, 10 de Junho de 1948 

sibestiao Kun z dos Santos 

Io Secretário

|JUIZO DE DIREITO DA
c; m a r c a  DF LAGES

F « tal de praça
11 [)■ utor lv Ou l l io n  Pc-rei- 
r It- Mel'i , .1 uiz e I ijri-ito 
da COinar l,»j, s Esi do

S hiiI» i *-»ríiió. .. f-.uni- |
d» In 'Ur

F:z a. s quw o pre‘<iitre edi- 
dita! cen n prezo » vinte 
(20) dias. viu, qne dtle c o l ie -  
cimento tiverem ou a quem in
teressar possa, qne, no dia vin 
te e u.rt de junho do corrente 
(2I-0 48 ás quatorze hora--, na 
sala das audiências do M. M. 
dr. Juiz de Direito desta comar
ca, à rua Quinze de Novembro, 
numero drzesseis, nesta cidade 
de l ajes, Estado de Santa Ca 
tarina, o porteiro dos auditórios 
<'U quem suas v»-zes fizer, le- 
vaiá a publico pregão de ven
ta e arrent; tação por q. em 
mais dar e melhor lanço ofe
recer acima da avaliação de 
um mil e trezentos cruzeiros 
(Cr$ 1.300,00), -j bem imóvel 
adiante declarado e que foi se
parado no arrolamento e par
tilha do finado Nazario Bitten
courts da Cunha, ora em anda
mento no cartório do civel des
ta comarca, para ppgamento de 
taxas, custas e honorários de 
advogado referentes ao citado 
arrolamento: -  Na gleba de fa- 
hinais sem fechos e sem bem- 

feitorias, cóm a área superficial 
te, mais ou menos, duzentos 
e quatro mil metros quadrados, 
havida em menção no inventá- 
■ io de Ana Maria de |e»us, pro- 
••-dido no Juizo de Órfãos des
ta comarca, gleba esta situada 
no lugar denominado «Vau 
Ruim», distrito de Carú, desta 
comarca, contendo sanga», ba
nhados, vertentes, pedra-ferro 
etc. , em comuhâc, dividindo 
cora terras de José Maria de 
Farias, de Jorgnio Waltrick, de 
Erailiano Antonio de Pinho, de 
Antonio Muniz da °ilva, de 
Dorvalint Correia MOc, até 
encontrar as terras de José Ma
ria de Faria-., ponto de partida, 
UMA PARTE SOMENTE com 
a área superficial de cento e 
irinta mil metros quadrados 
(130.000,00 m2) - E quem
quizer arrematar, deverá com
parecer no lugar di# e hora a- 
cima mencionados sendo o mes- 
i o bem eniregue ao arrematan

te que mai* der acima da ava
liação de í 'i$ 1.300.00. depois 
de pagos no seto. o preço e 
mais a» custas da arremataçã", 
lacultaedo-se no ent nio, ao ar- 
lematante que »presente fia 'oi 
idôneo, o pagamento do preç-i 
e das cU't»s dentro de três dia- 
O presente edital será af xudo e 
publicado de acordo com a lei 
Dado t passado nesta cidade 
de Laje«, Estado de Santa Ca
tarina. aos vinte e nove dias do 
mês de maio de mil novecen 
tos e quarenta e oito (29-5-48) 
Eu, Waldeck A Sampaio, Es 
crivão do Civel, o datilografei, 
subscrevi e também assino.
Ivo Ouilhon Pereira de Mello 

Juiz de Direito
Waldeck A. Samooio 

Escrivão do Civel

C. iVlontenegio 6  Cia.
V S T  ; 0

Nii* A ém o» Cr.S25,00
REPRESENTAÇÕES - SEGUROS ESCRITAS ztM 

GERAL - ALIANÇA DA B AHt A CAPITALIZAÇÃO 

Rua Marechal Deodoro — Lajes

Não esqueça!
P a p e  a sua iax;i 

(i’agu a

A Organização Hoiiiab I e CofiMTcial Ltda.
SECÇÃO DE CONSTRUÇÕES

Jfi iniciou suas atividade«, estando apta á execução 
de qualquer serviços, para o que dispõe de competente 

profissionais

Construções em geral, sob contrato ou adminis
tração. Exectição de projetos, orçamentos fc 

cálculos.

EscrtóriüS — R. Quinze de novembro 13, Lajes.
Av. Alberto Bins3l8. •'nu,. Ai>i>ie

Comercio e Transportes 
C. Ramos. S. A.

Matriz : FLORI A N OPOLIS 
Filial Rua Cel. Cordova s/n — Lajes 

Caixa Postal 103 — Telefono 58 =  Telegr. SOMARC

Secção de Vendas e Oficina Anexa
Peças e acessórios para caminhões INTERNATIONaL- 
FORD e CHEVROLET • Pneus e camaras ie ar para cami

nhões e automóveis — Baterias

CONCESSIONÁRIOS DA INTERNATIONAL HAR- 
VESTER MAQUINAS S/A.

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

De»natadeiras

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

Arquivos - Fichários de aço - cofres etc.

S A D I O S
Zeh ill) - Philips Holandezes - Milliard 

Pilot - clipper * lnvictus
P ara  corrente 90 — 120 — 140 — 220 Wolts 

6 Wolts para Baterias

Rua Correia Pinto 68 — Antiga Casa São Luiz

Senhores Oentistas
Façam suas compras em São Paulo, 
pelo menor preço e melhor qualidade. 

Serviço perfeito de reembolso postal.
Peçam-nos catálogos

Dental Itú * Grossi & Cia. Ltda.
Av. Rangel Pcst. ua, 22 — Caixa Postil, 251
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.1Ü1Z0 PE DIREITO DA 
COMARCA DE LAJES

Edital de praça
O Doutor !vo Ouilhoii Perei
ra de Mello, Juiz de Direito 
da comarca de Lajes, Estado 
de Santa Catarina na forma 
da lei, etc.

Faz saber aos que o presen
te edital, com o prazo de vinte 
(20) dins, virem, que dele co
nhecimento tiverem ou a quem 
rnteressnr possa, que, no dia 22 
He junho do corrente ano (22-6- 
948), ás quatorze horas, na sala 
das audiências deste Juizo, á 
rua Quinze dc Novembro, nú
mero dezasseis, nesta cidade 
de Lajes, Estado de Santa Ca
tarina, o porteiro dos auditó
rios, ou quem suas vezes fizer, 
levará a público pregão de ven
da e arrematação por quem 
mais der e melhor lanço ofere
cer acima das respectivas ava
liações, os bens imóveis adiante 
declarados e que foram separa
dos no inventário da finada 
Fausta Soares Ralh, ora em an

e trinta e sete mil c quinhentos 
metros quadrados (437.500,00 
m2). obtida pela inventariada 
em herança de sua mãe dona 
Guiomar Soares de Oliveira 
R*th, conforme registro número 
3 909. feito em 6 de março Oe 
1934 com as seguintes confron
tações Ao Norte, com o rio 
Caveiras. Ao sul, Leste e Oeste 
com o mestro iio e outros con- 
dominos do oito imóvel, com as 
servidões admitidas e que foram 
estabelecidas pelos confrontan
tes, avaliada pela quantia dc 
quatro mil trezentos e setenta 
e cinco cruzeiros (CrS 4.375,o0). 
E quem quizer arrematar, uma 
ou duas glebas, deverá compa
recer no lugar, dia e hora aci
ma mencionados, sendo os mes
mos bens entregnes ao arre
matante que mais der acima das 
aludidas avaliações de Ci$. • : 
5 000.000 e Cr* 4.375,00. res- 
pectivamente, depois de pago 
no acto. em moeda corrente, o 
preço e mais as custas da arre 
mataçáo, facultando-se no en
tanto, ao arromatante que apre
sentar fiador idôneo, o paga
mento do preço e das custas 
dentro de tiês. - O presente 
edital será afixado e publicado

Dr.Valença
Clinica exclusiva de 

crianças

Consultas: das 2 às 5 horas 
no Edifício João Cruz à rua 
15 de Novembro — Tcl 44 j

Rn« Cel Ariftiliano Ramos, 8 i

damento no Cartório do Civel j ,jÇ acordo com a lei. - Dado e 
desta comarca, para pagamento I p3Ssado nesta cidade, Estado 
de taxas, custas e honorários de | ^  s anta Catarina, aos vinte e 
advogado: -  Na gleba de cam- nove j i as (j0 mês de maio de
pos e matos a cultura, com a 
área superficial de novecentos 
e sessenta e nove mil duzentos 
e sessenta e seis metros qua
drados (969 266,00 m2), situa-

mil novecentos e quarenta e 
oito (29 5 48). - Eu Waldeck A 
Sampaio, Escrivão do Civel, o 
datilografei,subscrevi e também
assino.

J .  Batalha da Silveira
Cirurgião - Dentista

Das 8 ás 12 horas
Rua Mal. Peodoro 41

Salas de espera em comum com 
o Dr. Armando Carvalho

da no distrito de Carú, desta j vo ci-niltion Pereira de Mello
•Juiz de Direito 

Waldek Aurélio Sampaio
comarca em comum com terras 
de felisberto Soares Rsth, Eu- 
lina Soares Rath de Moraes,
Carlos Augusto Soares Rath,
José Luiz de Castro e sua mu
lher, Vitalina Alba Rath de Mo
raes Aracy Rath de Moraes e 
seu tnatido e outros, obtida 
pela inventariada em herança 
de sua mie dona Guiomar Soa
res Rath digo, Guiomar Soares
de Oliveira Rath, conforme es- Previno <os senhoICS habi 
critura publica de partilha «nu- ,antes des,a Rpgiâo que> a caça

Serviço de Fiscalização 
de Armas, munições etc. 

Lajes, 4.“ Região

Edital

gavel de bens de raiz, proce
dida no inventário de Guiomar 
soares de Oliveira Ralh em II 
de Junho de 1929, lavrada peto 
tabelião de cidsde de uorto 
Alegre, senhor Mario Gilberto 
Mariath, e registrada sob n° 
3.909 em 6 de março de 1934, 
ao livro n° 3—g, folha 1I3V á 
114, confrontando, dita comu
nhão Norte e Leste, cora ter 
renos de João José Rodrigues, 
a Oeste, com, digo, limitando 
ao norte, desde o marco n° t até 
n d t  n* 12, com terias medidas e 
d -marcades de José Nunes Vargas 
ou seus sucessores, ao sul, com 
terras devolutas, do marco doze 
até o de número vinte e oito 
e deste ate o de número trin
ta e um com terras legitima
das de João Jose Rodrigues 
ou que foram deste, daí, para 
oeste, com terras demarcadas 
de Autonio Machado de Carva
lho ou que foram deste, até o 
marco de número trinta e qua
tro, deste marco para Noroeste 
e Norte, alé o de número trinta 
e sete, com terras devolutas 

com as servidões admitidas e, 
que foram estabelecidas pelos 
confrontantes, UMA PARTE 
SOMENTE com a área super
ficial de quinhentos mil metros 
quadrados (560.000,00 m2) ava
liada pela quantia de cinco 
mil cruzeiros (Cr$ 5.00,000). 
Uma gleba de campos e matos, 
situada na Fazenda «Santo An- 
tonio do Caveiras», distrito de 
Painel, desta comarca, com a| 
área superficial de quatrocentos 1

só poderá ser exercida por quem 
estiver devidamente legalizadi 
para êsse fim e, como nesta Re
gião náo existem caçadores pro
fissionais, serão punidos de a- 
cordo com a lei todos aqueles 
que forem encontrados fazendo 
quaisquer transaçães com peles 
de animais, ou aves abatidas, de 
modó a auferir lucros de qual
quer natureza.

lndepeudente deste edital, se 
rão punidos severamente os in
fratores com multas e mais pe
nalidades estabelecidas no Co- 
digo de Caça.

V
Lajes, /6 de junho de 1948 
Sebastião /?amos Schmidt 

Fiscal Regional

Um fogão
Desapareceu da residên

cia do Sr. Pelro Carvalho 
Pereira no lugar denomi
nado Dom Jesus, distrito 
de Caru, um fogão novo 
da marca «Geral» n° 2. 
Pede se á pessoa que sou
ber o sou paradeiro, o obsé
quio de informar o seu pro
prietário, que será gratica- 
do.

Otimo Negocio
J

Vende se por preços convi
dativos: um rádio General Eletri-1 
c, 6 válvulas 3 faixas e 2 on | 
das, e outro tipo Standart 6 
válvulas e 2 ondas e dois estabi
lizadores um com voltímetro e 
outro com lâmpada de proprie
dade do Sr. Vitorvino dos Santos.

Tratar na residência do pro
prietário à rua Frei Gabriel ou- 
na Diretoria de Estradas de Ro
dagem.

A LU G A M -SE
Saias

no
E d if íc io

MARÂJOARA
Informações*

com a gerência 
do CINE - TEATRO

MARAJOARA

A lu g a -se
Uma confortável reside», 

eia, com agua quente e fria, 
garage e quintal.

Tratar com o construtor 
Ráu.

Assine Correio Lageaao

Cerâmica N. S r a .  Aparecida
de J o r g e  B rroso

n itn nermanente de TELHAS tipo trancezaaPeosito r?™ j”o s  UE [)0[n t a m a n h o s

T ído menor igual ao das outras fabricações 
Tipo maior igual aos maiores existente

Vende em pequen« e g ra n d e  escala
Rua Mal. Deodoro — LAJES — Ponte Grande

Dr. J. Gualberto Netto
Advogado

Pausas eiveis- Comerciais - Trabalhistas -  Criminais e Fiscais

ESCRITÓRIO E RESIDÊNCIA:

Rua Aristilíano Ramos, 7 - Caixa postal 58
Lajes

Pneus e Câtn&ras d e a r  FIRESTONE — Acuniul?-. 
dores DELCO E ETNA ; 

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

Cleoa para motores Pan-arn e Mobilcii

Peças e Acessórios em geral

Ba seto - Dodgs - Chevrolet - Ford 
J. Wolff & Cia.

Rua Tiago de Castro — Lajes

Falta luz em sua Casa?
Consulte-nos e resolva seu caso.

GERADORES PARA LUZ E FORÇA • Movidos » 
gí-zolina, oleo crú e Ker< zene, desde 500 watts 
Únicos representantes da Maeter International Inc. 

para o Estado de Santa Catarina:

beriório  Técnico Comercial
de

Simon & Irmãos Regueira

EJ. Mdrajoara 2» Ar.d. Sal. 8 9 e 10 
Cx. Postal 130 - Eiid.* Td- /rstéco 

Lajes — Santa Calarina

acumuladores
Atlas t  Goodyir 

AOORDEONS
Tupy

TRANSFORMADORES
Com voltímetro

Gerson Lucena & Cia
Féyâs c Aces órios para Automóveis cm Gerat

FORD e CHEVROLET
Representações e Centn Propria =

r a d io s
«Philco»

Conoessionários
PNEUS
«ßrnstU

OLEOS
Mobilóii

BUZ

j u r a m e n t a s
d r o h te  e W ill i , , , , ,

Com voltímetro
» VT 1111,|„, - - '

Föne -  mg Teleg. -  <Llm. Q ,
______________ __________UNAS * <■*- Tostai 81 - L&jos S

m a c a c o s  h i d r a u /
Buda

PNEUS BKTCLI 
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Homenagem Ju sta
Pelo Decrrto n° 247, de 10 

de .1u"ho corrente, o Qovernc 
do Estaao .denominou «PRO
FESSOR EDUARDO PEDRO 
AMARAL» as escolas reunida«- 
do distrito de lpira, no muni
cípio de Concordia, numa jus
ta e merecida homenagem ao 
sa u d o so  educador, que pela 
si' atuação no raagi>tério c«ta: 
rin-nse, conqaiiton um lugar de 
d e s n q u e ,  recebendo, agora, nes- 
t.1 homenagem, o ptêmio do 
seu dedicado trabalho, que é 
um preito de reconhecimento e 
gratidão ao ilustre educador.

Eduardo Pedro do Amaral 
nasceu em Lajes, e por mais de 
vinte anos dedicou sua vida ao 
magistério, -.endo que a moei 
dade de hoje - quasi tôda - 
aprendeu as primeiras letras 
pela dedicaçao do competente 
condutor do ensino, qu- em 
vida - no final da sua missão 
recebeu injustiças e ingratidões 
daqueles que mais lhe deviam

Por essa homenagem justa d< 
Govérno do Zfstado, as nossas 
calorosas felicit çòes e os nrs- 
sos cumprimentos á sua dis
tinta familia, aqui residente.

Transcrevemos abaixo o te
legrama recebido pelo senhor 
Prcfessor Eduardo Amaral Fi
lho, diretor do Grupo Escolar 
«Vidal Ramos»

«N° 1.630 Decreto 247, 10
Junho 1948, Ooverno Estado 
denominou Professor Eduardo 
Pedro A inaral escolas reunidas, 
distrito lpira, município Con
córdia, justa e merecida home
nagem seu sau loso ilustre pae 
elemento sempre destaque ma
gistério catarinense (*) Elpi- 
dio Barbosa, diretor Educação».

SECÇÃO LIVRE

Aos espiritas e 
maço.ts de 

Lajes
Devemos ter muita cautel < 

com o Rotary Club, «tão asso
ciando-no' a ele sem primeiro 
estudarmos a sia finalidade e a 
SUa origem.

O espirita pratica já a frater- 
nidad* por que é cristão e den 
tro do cristianismo há tudo oi 
que precisamos para sermos fra
ternos e unidos. Cristo já ensi
nava que a união fax a força, 
pregava aos homens o amor e 
a fr-ternidade, mandando qu> 
amassemos o próximo curau a 
nós mesmos

Para ser maçon é preciso ser 
livre e de bons costumes. A 
maçmaria combate o vicio e 
defende a liberdade do homem, 
incitando-o a dar, si necessário 
for, a propria vida em defesa d • 
liberdade e da moralidade. Den
tro do espirithnro o da maço
naria, existe oe sobra o que o 
Rotary quer ensinar.

Fraternidade, igualdade, jns 
tiça e tolerencia. o Brasil tem^ 
nas desde a Constituição de 9> 
O grande Rio Branco prgcav» 
h Paternidade dos pevos, com o 
um ideal brasileiro e não inspi
rado no rxtraDgeiro. O Rotary, 
com ideais nascidos na America 
do Net te, encontrou já entra-

0 Festival Litero ■ 
Teatral • Musical do

Colégio Diocesana
Pela «Academia Frei Veloso» 

do Colégio Diocesano, foi leva- 
io a -fedo no Cine-Tcatro Ma- 
rajoara, em a noite de 16 do 
cerrente, um grande festival li- 
tero-Musical, no qual tomaram 
pnrte alunos e alunas do referi
do educandátio. O programa não 
podia ser imlhor, dada a varie
dade de numeros representados e 
a Ótima interpretação desempe
nhada pelos estudantes En- 
*re os Labs lhos apresenta
dos, »notamos os belíssi
mos côros vocalistas e o côro 

ginasianas, os ch.s-icos das 
pequenas pianistas Vanira Wulff 
e Aleid* Schweitzer, Conto da 
Saudade, por Adelaide Stefani, 
Invocação á terra, homenagem 
ao Sr. Mário Souza, por Araco- 
lí Goulart, Canto dos índio? do 
Norte, dedicado ao Cine Tea
tro Marajoara pelo cckc. Emfim, 
todo- os alunos desempenha
ram-se bem dos seus papeis, o 
que de nonstrou a rxcelente di
reção dos Padres Franciscanos 
no ensiao da arte teatral e ble- 
ro-musical do- alunos do Colé
gio Diocesano.

Espetáculos dessa naturezi de
vem ser repetidos mais vezes, 
porque constituem ótimo esti
mulo ao gosto artístico dos alu 
uos e excelentes noitadas para 
todos os que apreciam o pro
gresso intelectual e artístico da 
geração nova dos nossos esta
belecimentos de ensino.

Mais de mil pessoas lotaram 
o Cine-Teatio Marajoara na noi
te desse grande festival, o que 
demonstra o interesse do pú
blico. especiaimente das famílias 
dos alunos, pelo Teatro do Es
tudante

nhado no Brasil esse mesmo 
ideal que trouxe como novidade.

O no-so Brasil quer continuar 
com os seus proprios ideais 
cristãos dentro do verdadeiro 
cristianismo pregtdo pelo Mes
tre. Assim, o Rotary chegou 
tarde, porque no nosso p.fs já 
se pratica, através dos dogmas 
Jo espiritismo, da maçonaria e 
outras instituições, o ideal da 
fraternidade, da igualdade, do 
companheirismo, já se prega o 
amor ao próxieio e se exalta a 
virtude. Cada brasileiro, de boa 
vontade, lem Cristo dentro do 
seu coração

Não podemos ser espirita, 
maçon e rot riano ao mesmo 
tempo, é demais, acabamos não 
sendo nada,

Lajes, Junho de 948 
A■ liamos

Agradecimento
Dor vai Paira vem, por este 

meio, agradecer ao Sr. Clrilo 
Luz, o obséquio prestado n» le
galização dos seus papeis, afim 
de poder viajar para a Argentina.

Lsjts, 17 de Junho de 1948

Dr. J . B. TEZZA
Advogado

Rua Afonm Ribeiro s n. 

LAJES — Sta. Catarina

Em Lajes o rep re 
sentante da podero

sa c o n ip rh ia  
«W arner Eros»

Sr. Afonso Ueiier
Procedente de Porto Alegre 

esteve entre nós alguns diis o 
snr. Afonso I Lei ler, gt »ente da 
Warner Bros. First National 
South Filmes Inc.. poderosa 
Companhia produtora dos fa
mosos filmes “Warner”.

O sr. Heller veia especial
mente a Lajes contratar com a 
Emprêsa M. A. de Sousa Ltda., 
proprietária dos Cine-Teatros 
Marajoara e Carlos Oomcs, a 
produção da “Companhia Nu
mera Um” - como é conhecida 
no mundo os negócios cine
matográficos para • 1948/49.

Antigos fornecedores da Em
prêsa M. A. da Sousa, a War
ner Bros. First. National mais 
uma vez vai f»zer exibir em 
Lajes, no Marajoara e Carlos 
Gomes, os seus grandes filme;, 
entre os quais se destacam as 
consagradas produções recen- 
temente exibidas era Porto Ale
gra: “Acordes do Coração”, 
“A Cruz de um Pecado”, "Que 
o Ceu a Condene”, além de 
muitas outras, que constarão da 
relação geral publicada1 nontra 
secção desta farn&i, inclusive, 
uma re-ediçâo da inesquecível e 
popular “Sempre em meu Co
ração” .

Desta fôrma, o público da 
Lajes e a veterana e esforçada 
Emprêsa M. A. de Sousa Ltda. 
es*ão de parabéns.

Vendem -se
LOTES: de bons terrenos 

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

Tratar,com Agenor Vare
la e Aderbal Neves.

V E N D E -SE
Uma boa casa de material á 

rua São Joaquim com luz, a- 
gua e 046 m2 de tem no com 
uma pequena padariz

Negocio i lo V js iã l)
Vendo-se uma boa casa 

de material com 8 peças, 
porão habitavel, bom terre
no, em Pr.ntò central.
Tratar nesta redaçA"

C A T  A V E N T O
W IN C H A jE R
6 12 -  32 - 110 Wolt;

J BATERIAS HE VIDRO 
SE AUTOMuVEL

PREST -  0 — LITE 

ARN0LD0 HEIDRICH

Correia Pinte 68 - Antiga 
Casa São Lniz

Vende-se
ii na casa de^Material com 5 

p çaç com Luz e agua bom 
terreno situada á rua Florianó
polis esquina da Praça Joca 
Neves ótimo pento para negó 
cio.

Tratar com Lauro ^Madruga 
Vareli — (Costa) na mesma ca-

*  ã  J  ^

AaVOGADO
P”aca João Pessoa

EdiJ. DeAcãcio - 1'andar
LfrJ  F5

cSanta CaTarina

Oportunidade
Vende -se nm caminhão Ford 

em perfeito estado, com reduriz 
da, tipo 46.

Os interessados devem enten

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

A T E N Ç Ã O
O Escritório Técnico Co

merciai de Simon & Irmãos 
Regueira estabelecido no 
eJ. Marajoara 2. andar sa
las, 8, 9 e 10, comunica 
ao pevo em geral que é o 
unico representante e depo- 
silàrio dos livros das Edi
toras IPE ATLAS expos
tos na vitrine do cine Mara- 
juara

Uma bna chaeara situada 
no Lagoão ao lado da Nova 
Xarqueada São Sebastião 

0 ’ti'no terreno com 50,000 
m2. Tratar com o proprietá
rio Jatir Varela.

Escritório Técnico Comercial
Simon & Irmãos Regueira

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

Opéra sobre os seguintes ramos:

Contabilidade • Representações - 
Consignações - Conta Própria e 

Seguros
REPRESENTANTES EXCLUSIVOS PARA O ES

TADO de  s a n t a  c a t a r in a  da

Master International Inc.
Geradores para luz a gaziima Equipamentos para 
construções Equipamentos para industrias em gera! 

Equipamentos para concretos

Or. JOÃO COSTA NETTO
Alta Cirurgia - •  Doenças d«t Senhoras — Parto

uPEllAÇ Ú ES  : de Estomago Intestino, ciapend ite, Fígado e VUs Bi
liares. Tiroide Bocio ( / ’spo / ITeruías Varizes e Hemorroida«. Rii.s 
e Próstata Útero Ovários e Seioa. Tumores eingeral. Cirurgia doe Os
sos e Articulações. Fratura3. Cirurgia dos Defeitos Cougenitos t  ad
quiridos.

Tratamento MéJlco e Cirúrgico da Tubtrculose Pulmonar
Atende no Hospital N. S. dos Prazeres e Maternidade Te- 
reza Ramos - Residência Rua Correia Pinto, 3 -  Tel. !9t>

I Comultorio: Praça Cel. Joilo Costi (tm cimj da Café Cruzeiro)

Casa de Saúde Frei Rogério
i

Possue uma seção completa para operações 
de ouvidos, nariz e garganta, sob a orientação 

i té mica do

j l)i*. Theodocio C. Atherino
Com longa prática nos Hospitais do Rio de 

Janeiro
Tangará ( Mtinioipiu do Videira ) Sta Catarina
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A P A P I T A Í  A CdSa tlue P l e u r a  fer sempie as mamres ‘‘^ id a d es  j 
A  u A i I Í  A L  em aríieos oara homens, senhoras e a ç.em artigos para

Run, Correia Pinto, 80

UM GRANDE TRIUNFO DA MARCA

DAS ESTRELAS -  A “PARAMOUNT"

Eis aqui uni dos legítimos orgulhos da ‘ Paramounf", a 
grande marca que tantos íilmes notáveis apresentou ao nosso 
público, e que, amanhã, vai delici *-lo com esta bmíssima produ
ção de HALL WALL1S -  “A ESPERANÇA NAO MORRE”. 
Hall Wnllis é o mesmo produtor de "Casa Blanca” e “Um 
Amor em cada vida” , e, com estas credenciais, o grande filme 
que o Marajoara vai aprescutar amanhã, terá, por certo, um 
grande sucesso.

A ESPERANÇA N.vO MORRE é uma produção pelo me
nos W) bela quanto o seu pióprio titulo-

Mas, não é somente a garantia de seu produtor, como, 
também, a do seu diretor, o consagrado cineasta William Die- 
terle, que já nos deu, da mesma fórma, grandes filmes, que, por 
sua vez, teve a interpretar sua vontade diretora os nomes au
reolados de grandes nomes do Cinema, como ROBERT YOUNQ, 
SYLYIA SIDNEY e ANN RICHARDS, além de muitos outros.

Além disto, que já era tanto, devemos citar o nome da 
premiada antora do livro que serviu de base para este filme, e que 
é uma escritora já consagrada, tambern. - L1LIAN HELLMAN.

Assim, pois, esta grande produção deve ter, entre nós, um 
grande e merecido sucesso.

O seu drama é o drama real da nossa vida, e em particu
lar, é o emocionante choque de dois sentimentos, que a assis
tência terá que lembrar sempre, e por muito tempo, tm sua raen 
te fará a seguinte pergunta: ”qne extranha força dominada este 
homem, para arranca-lo dos beijos carinhosos de sna esposa, 
para os braços de outra mulher?!”

Este grande Filme estará etn cartaz no Aíarajoara sòmente

amanhã, domingo, ás 7,”0 Horas, pois, segunda-feira teremos 
um outro belo filme - MEXICANA.

MEXICANA -  SEGUNDA-FEI/?A. NO Ma /?AJOARA

Este filme estupendo da “Republic” , com o notável cantor 
mexicano, TITO GUIZAR será o próximo cartaz da Marajoara.

E’ uma produção cem-por-cento agradavel, predominando, 
como o seu nome indica, os motivos mexicanos.

ROMANCE E FANTASIA -  amanhã, no CARLOS GOMES

O Carlos Gomes vai ler, amanhã, um grande dia, e com 
justos motivos, pois vai ser exibido ali o filme-espetáculo, de
veras primoroso, - ROMANCE E FANTASIA, produção de alta 
classe da RKO-Raóio, a marca gloriosa de “Os Sinos de Santa 
Maria”, qne breve veremos aqui.

ROMANCE E fANTAZIA é um grande, notável filme, e 
para confirma-lo ba^ta citar os seus protagonistas: OLAUDETTE 
CO^BERZ e JOHN WaYNF., e o seu produtor e Diretor • 
MERVYN LE ROY.

Eis o motivo do êxito esprrado amanhã, no Carlos Go
mes ás 8 Horas.

Correio Lageano
Lajes, 19 de junho de 1948_______

“Agora sei porque 
o Serviço Ford 

é mais 
econômico !

" O s  m o c â n  t o s  e sp ec ia lizad o s  

em  Ford  conhecem meu carro 
"até a alma". Trabalham me
lhor porque adotam ...

...p e ta s  leg itim as  

Ford  se ajustam com precisão 
ao meu Ford, funcionam me
lhor e duram mais. E...

T r a g a -n o s  o  seu  ca rro  ou 

cam inh ão  Ford  p a r a  um a  

in s p e ç ã o  p e r ió d ica .  A qu i,  

i l e  se  s e n t ir á ' em  casa  
e o  s e n h o r  ta m b é m !

. . .  m é to d o s  a p r o v a d o $ p o la  fá b r ic a , mais rá
pidos e econômicos. E economizo também 
nas peças, porque as ...

fe rra m e n ta s  e sp a 

c ia is  Fo rd  facilitam e 
abreviam o serviço. 
Como vê, além de 
dinheiro, economizo 
tempo também ...”

OUÇI

yOMflIOS MUSICAIS 

FORO

Kt  4os- f.lras, 90,30 

ho ra , - Eádio  Tupi, 
tm  ondet ler.gas 

(T C 40 fcct) • R id lo  

tiH iJo ro  S Paulo, am 

ondos longas (^60 

kc») • curto» 49.2* m

- 6.095 k s • 25.50 m

-  11 -7 6 j k c * ).

NÓS CONHECEMOS MELHOR O SEU FORD

Revendedores nesta cidade:
Comércio de Automóveis J. Buatim  S. A.

Sr' Viajante! nâ0 eW *ça, faça sua refeição no
b a r  a v e n i d a

AMANHA, DOMINGO, no MARAJOARA'

a e s per ança  não mor re
-  grandiosa produção da .Paraniount, com- *  U

EOBERT Y0UNG, SILVIA SYDNF.I E ANN RICHARDS

Amanhã, Domingo, no CARLOS GOMES:

R o m a n c e  e F a n t a s i a
Iirao da H KTj-RA m n _       V  * Clgrande produção da KI^O-RADIO — com CLAUDETTE C

ALBERT e JOHN WAYNE
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