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Fidelidade aos
pios

’ Embora integrando os partidos 
políticos, seja fácil encontrar pes
soas sem ideal e sem o necessá
rio espirito de coluboração é no 
leio des mesmos indi^cuiivelmen- 
te, qoe surgem 09 verdadeiros 
amigos do povo, os patriotas sin
ceros, os idealistas abnegados e 
cx estadistas de visio firme e 
ifgura.

Iniciando suas atividades ainda 
quando a juventude os guia en
tusiasticamente p-,ra a batalha da 
justiça social, êles se indentificarn 
tão acer.tu,idamente com as a»pi 
rações coletivas, que em todos os 
nu atos procedem como senão per
tencessem, esquecidos de seus pró
prios interesses pire só se preo
cupar com o bem est?r comum

princi- Os Vereado
res do PSD
O Diretorio Municipal do 

Partido Social Democrático, ba
seado nas escolhas feitas pelos 
Diretórios Distritais e da Ala 
Operaria do Partido, indicou 

.ao pov» Lajeano seus candida- 
I tos a Vereador, que são:

Otávio Rsfaeli -  Marcineiro. 
Waldo Costa - Criador. Otaci 
l’o Granzotto - Criador Manuel 
Antunes Ramos - CriaJor. Lu- 
percio de Oliveira K«eche - 
Serventuário da Justiça. Heicu- 
lano dos Anjos Agr icultor Jor 
ge Barroso Filho - Acadêmico 
de Direito e Professor. Ataliba 
Xavier de Alhayde - Industrial.

deire Edu arr*o Gomss. C2ndi ! deste município, realizada no 
dato á presi ência d i Repúbli-,Cine Mnrujoara cm 7 do cor-
ca pela UDN e PRP. •rente. Foi aclamado candidato

Vnm se, enlre o grande nu-1 a Prefeito, o Sr. Agnello Arru- 
mero de pessoas que compa-Ma, destacado criador e Gerea- 
receram, elemeutos de Iodos te do Banco «lnco» filial desti 
os oredos políticos, o que de- cidade Por absoluta falta de 
monstrou, mais uma vez o alto
gráu de hospitalidade da nossa 
gente.

a UDN e o PRP prestaram- 
lhe homenagens, orando em sua 
chegada o CH. Arisliliano Ra
mos. pela UDN, o Sr. Armin-7 
do Ranzolin. pela PRP, o aca
dêmico Rubens ;Nazareno Ne
ves, pela Ala n oça da UDN 
- O homenageado respondeu 
em curto discurso, recebendo 
grandes aclamações. Após os 
cumprimentos trocados com as 
autoridades locais S. Sa. con- 
ftreuciou com os seus correli

espaço deixamos de coinvents- 
o que foi a Convenção da UDN 
e a lista nominal dos sens can
didatos á Vereador, o que fa
remos no próx'mo numero.

as mgrati-

de cumpti-la é

fi
ro

I V / V " a V  W  -  _  - _ _

Os anos passam, os ambienles se modificam, 
dòeí se sucedem e se multiplicam os desenganos, mais êles nâo 
se cansam e nem se intimidam, nâo descreem e nem se revol 
tfni, porque cumprem um« missão e o prazo de c 
mais forte que o dtsprazer de todos os contratempos.

E’na legião dessts opostolos do civismo que se situa a f 
gura impoluta e cada vtz mais aureolada de glorias do precla
estadista c»tsrinense Dr. Nereli Ramos.

Nasceu êle para vencer unia jornada de empolgantes lutas 
doutrinarias em pról do bem estar e do progresso de sua terra 
n tal, e êle vem cumprindo triunfalmente táo alta missão.

Ba»tu que volvauios uo passado os nossos olhos, e vere
mos a estrada já percoirida cheia de mercas tnaltecedorcs e
assiualada de etapas decisivascarater integro e convencendo com--- «na han/fpi —Conquistando com seu cnrai«r m i^ iu  - . ______
ma eloquêDcis* flamejante, Nertu Rumos reuniu sob sua bandei- 
ra a maioria esmagadora da opiuião barriga-verde e estrondosa 
vitorias o guindaram aos irai* altos postos eletivos

Admirável condutor fde homens e estadistas prudeDte
*obio, deu a Santa Catarina a dedicação milagrosa de s ------ n humana e transformou

sua m 
lhe a

' c-l - 1 ‘ 1' l ‘ UC‘UU I.UU1 US 6VUS IWIIWI-
Aíy. ^  ♦ ' 'L* J," q I J a ' giouanos e seguiu para ltajaitrinl. Osni^ lolen :no d _ i | e outras cidades cio interior ca

tarinense.
Acompanharam o Brigadeiro 

a e s t a  c i d a d e ,  os

- Farmneentico Oscur Schwei 
tzer - Comerciante e Industrial 
João Xavier de Oliveira - Cria- 
d' r Celso Couto - Serventuá
rio da Justiça. Euclides Oran 
zotto -  Comerciante. Marcos 
Oniogi - Ftrreiro.

•fligeneia e da sua comprenssão humana 
pequtuês geogiáfica em g'guntesca exprestão econômica e po
Hlica.

Foi Nereu Ramos, sem duvida, do* homens de maior res 
Ponsabilidade que estruturaram o Raríido Social Democrático. 
E íoi ele. ainda, das colunas mestras que o sustentaram em 
r'begas renhidas e memoráveis, e que lhe asseguram o posto 
^  majoritário perante a op niâo pública Nacional.

E’ que «similhando lhe os postulados, por eles se bateu 
•ntransigenlemrnte, «isto qUe oh sua observância estavam con
substanciadas as aspirações do povo.Nereu Ramos Ri fiel aos stus priricipios. E porque foi fiel
*finpte soube colocar a unidade partidarl* acima de tudo num 
•dmiravel exemplo de saledoria democrática e de supenorida-
dí ••piritual. ,Por iaio a presença de Nereu Rumos, em qualquer re-
C| D do Est.do, é força eletrizante que arrebata as niulüdoes.

E' que o povo confia em quem jamais traiu pnncipios e
Sen>Pf? soube prestigiar a vontade de seus correhgion»rio«

Srta. Dorvali' 
na Braescher

Festejou dia 6 p p. seu ani
versário notalicio a gentil Srta. 
Dorvalina Braescher, fino or
namento da sociedade lageuna. 
A distinta aniversariante é fillr 
do Snr. Sebastião Braescher, 

lto funcionário do Instituto do 
Pinho, nesta cidade

Grande Festa 
aviatória

A direteria do Aéro Clube 
de Lajes vai promover amanhã, 
domingo, uma grande fést» 
aviatória realizando-se também 
o hsiismo do aviãu «Salgado 
Filho.»

O programa desta festa ú 
c ,, - - urn dos melhores organizados
Srs. Dr. Stanley lr‘n.e“ , nesta cidade e congtituirá m
Bcruhausen Dr. Adolfo Konder, aContecimento inédl,0 Es.âu 
e o piloto do avião. Gap. Arau j neSt, eidlde 0 Sr. N> n, ^ io
I0, jRiposo e o famoso paraquedis-

tta Vítor Soares, recordista de 
] saltos em paraquedas e que

A Convenção ,u'4 esp;UcuU
da UDN

A visita do Briga
deiro 'Eduardo Go-«

mes
A população de Lajes reoe- 

bcU corldignamenle  ̂ figura do 
gr»nde n ilitar Tencnte-Biiga-

Por g ntilezn do Sr. p*e - 
dente da Mesa, estivem s p'í- 
seDtes á Convrn^ão Udeni ta 
para a t  Co'ha de seus candi
datos, a Prc-ftito e Vereadores

res amanhã.
Tomarão parte nas provas, 

av-adoies de outros municípios 
e aviadores militares.

Não dê esmola contribua para
SLAN

(Trecho da plataforma do l'r. Osni Kcgis, 

candidato a Prcfeit < Municipal)

ASSISTÊNCIA MEDICA

Iniciaremos a assistência médica nos distritos, crian
do ambulatórips- A cidade, graças aos nossos govêrnos 
estaduais desde Nerêu Ramos a Aderbal Ramos da Sil
va, passando pelo de Udo Deeke, possue, hoje,- sua 
Maternidade, seu Centro de Saúde, seu Pavilhão de Mo
léstias Infeto cSntagiosas, além de eparelhado Hospital. 
Agora, necessitamos voltar nos para o interior e dar-lhe 
a devida assáAncia medica.

I
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Dia j2

— D. Alica. dd. esposa 
do si. A urino'Rosa, d. Di
retor de Correios e Telé
grafos.

O Sr. Dimas de Oliveira 
Waltrick, fazendeiro e cria
dor em CapRo Alto.

Cs J c e n e  Osni e Anto- 
nio. filhos do Sr. José 
Paulino de Souza.

Dia 13

O Sr' Menotli Borges, 
alto funcionário do serviço 
de Aguas desta cidade.

Dia 14

0 Sr. Nicanor Andrade 
do alto comercio desta ci
dade.
— A Exma. Sra. D. Caro- 
lina Camargo Vieira, es
posa do Sr. Vinoco Camar
go Vieira, fazendeiro em 
Painel,
— A Exma. Sra. D. Maria 
Luiza Pereira, esposa do 
sr. Valdomiro Alvés de Bar. 
ros fazendeiro em Antonio 
Inácio.

Dia 15

A Exma. Sra. D. Doraci 
dos Prazeres Correia, espo
sa do Sr. Alcides Jorrêia, 
ruralista em Coxilha Rica.
— O Sr. Aureo Ramos 
Lisboa, destacado fazendei
ro e Vereador á Gamara 
Municipal de Lajes.
— 0 2 Sgto. Estefano Wo- 
jeik, do 2: Balalhao Rodo
viário

sr. Edgar Werner do co
mercio desta cidade.
— Etevaldo Roque, filho qo 
Sr. J ao Batista Lemos de 
Cordova, fazendeiro em 
Borel.

Dia 17

A Exma. Sra. D. Celeste 
í Couto, esposa do Sr. Octa- 
cilio Couto, Oficial do Re 
gistro de Imóveis desta ci
dade
— A Exma. Sra D. Emilja 
Paes Branco.
— Rogério Adonis filho do 
Sr. Tito Ramos, do comer
cio  desta praça.

— O Sr. Joaquim Leonel 
de Souza, residente nesta 
cidade;

— A Srta. Anita Pinheiro, 
filha do Sr. Tolentino Pi
nheiro .

Dia 18

Elma Helena, filha d<> 
^r. Solon Vieira da Cosia, 
fazendeiro neste município.

— A Exma. Sra. D. Maria 
Goetten, esposa do Sr. Ca. 
tulrno Gootten, comercian.

jte em Lebon Regis, Curi- 
tibanos.

Dia 19

Srta. Maria 
Celeste Couto

Dia 15 do corrente verá pas?ar 
mais um aniversáiic natalicio, 
a distinta Srta. Maria Celeste 
Couto fino ornamento da so
ciedade lígefEn e filha do 
Major Otncil'0 Couto, Oficial 
do Registro de Imóveis desta 
cidade .

A graciosa aniversariante re
ceberá muitas provas do qoan 
to é estimada no grande circulo 
de suas relações.

Dr. Joaquim Piuto de 
Arruda

Transcorre em 18 do corrente 
o aniversário natalicio do ilus
tre Joaquinense Dr. Joaquim 
Pinto de Arruda, Deoutado á 
Assembléia Legislativ i do Es
tado pelo PSD deílão J iaquim.

O dist nto aniver.ariantc é 
muito estimado nesta cidade, 
onde desenpenohu o cargo de 
Diretor do Centro de 8uuJe.

Acadêmico Wilson Antu
nes

Acompanhado de sua fxm?. es
posa e após sua viagem de núp
cias no Rio de Janeiro e São Pau
lo, encontra-se entre nós o distinto 
conterrâneo Wilson Antunes, »ca 
dfimitú de Direito, cursando a F<- 
culdade de Curit.ba e festejado jor
nalista naquela capital.

Wilson Antunes é um dos novos 
valôres catarinenses que hi nmn a 
terra m.tal, pela sua inteligência, 
contração ao tribalho e variada 
cultura, demonstrados na caritnl 
paranaense ondo vem dedicando 
suas atividades.

Em Coritiba, nnde rfs'de. ele faz 
parte, como membro, da Associa
ção Paranaense de Imprensa, é Di
retor do Boletim Informativo do 
DER do Paraná, Diretor-tespcnsa-
vel da Revista «O Trianon», Secretário do Conselho Ro 
rio do Paraná, Professor de L'-itim do «Oiuásio João Cán 
Prof<?sor de Inglez da FaculJale de Comércio «Plácido 
va» e do Colégio Prog esso, de Curitiba.

Ao nosso amigo, cuiéga e assíduo colaborador, feliz 
dia em Lajes.

do\ i 
lido
e Si 

es»

Srta. Nesy W altrick
Na pfeméride de 14 do cor

rente Dstrj.rá mais uma sle- 
gre data natalicia a g-ntil 
Srta. Nesy Waltrick, fino orna
mento da nossa sociedade. A 
graciosa aniversariante é filha 
do snr. Antouio de Oiiveira 
Waltrick, capitalista aqui resi
dente.

A Exma. Sra. Adelma
Olinger esposa do Sr. Adol. SRTA. MARlSA B- WoLFF
fo Olinger, alto funcionário 
do Correios e telégrafos 
desta cidade.

— A Srta. Esteia Duarte 
•filha do Sr. Veríssimo G.
Duarte, comerciante local

dia 16 — A Srta. Diva ADdrade, 
filha do Sr, Inácio Andra- 

A Exma. Sra. I). Raquel ;de» do comete o desta ci- 
Ramos Werner, esposa d o |dade'

Vva. Henrique dd Silva 
Ramos

partiripn as pessôas de suas re -3  
laçoes e parentes o contrato de 
casamento de sua filha JULIA 
com osr. Joaquim Enéas da Ko- 
cha Soares.

Leonor da J?ocha Soares e 
Raymundo José Soares

participam aos seus amigos e pa
rentes o contrato de casan.ento 
de seu filho JOAQUIM ENÉAS, 
com a srta. Julia Y'elho Ramos.

JUIJA e JOAQUIM 
confirmam

Lajes, 10-8-950 Rio de Janeiro, 10-8-950

Assine o «Vale do Itajaí

Srta. Maria Edenyr 
Duarte

Em 17 do corrente verá pas
sar seu aniversário natalicio a 
Srta. Matia Edenyr Durante, 

. silhueta da sncicd-de lccii. 
, Quena, cerno é chamada na 
intimidaJe, é Mb» do Sr. V.- 
riss mo G. Duarte, Coraeicianli. 
nesU pr ça.

Srta* I lva  Pereir 
da S ilva

An’versirii em 15 do corrm- 
a inteligente professora S ta. 
Marisa Brandão Wolff, fifUr* 
destacada no seio da socieda
de desta cidade e dileta filha 
1o Sr- José Wolff’ do alto co
mércio desta c;dnde.

A gracicsa aniversariante e 
Professora no G. E. «Alfredo 
1  ronmpoWski» da cidade de 
JoaÇubj.

F lav io  Arruda  
M achado

Transcorre hoje o nniverçá- 
ri° natalicio do Snr. Ffavn Ar- 
ruda Machado* conceituado fo
tografo proprietário do «Foto 
Amador», desta praça

Transcorre em 13 do c- rrenl 
o aniversário Natalicio dVSrt» 
11 va Pereira da bilva, dist:3’> 
elemento da nossa sociedade • 

j filha do Sr. Olicério Pereira dr 
! Silva exDeleg iüo de 1’uliCi 
‘ Substituto, desta cidaJe.

A graciosa aniversariaote 
in*el gente Comerciaria dfdic»i 
da sua atividade na jfilial desta 
cidade das conceitua as '' '• »*' 
Pnul», onr*e é n-uito esfirnada 
pelas tuas altas quabdaaes.

Srta. Odete Ge- 
vaerd

Verá passar mais um aletrre 
anive.sano uaUfic.o em 16 da 
corrente a graciosa Srta, O je. 
te U vaerd, aplicad» aluna da
EscoL Normal Vidal Ramos e
Ugur-t de nossa sociedade 

A " iv rr ,^an te  é 1(ir-‘ do
Snr. Bernardino 0 *vaerd, a|(0
tll Cl >n ,,, , fln o j u r Q
desta ctJade. u

j Assi 
1 —

ne o «Correio Lagedn0

lib ir io  Schweitzer
&

F-.st*jará mais um anivei ‘ 
rio natalicio em 14 do corrc,' ,t 
o Sr Libório r, c' '
nh cido espertistr do a r ®,,‘ . 
gente nesta cida.te da VAI»- '> 
concei'Uadu E:npres* Sul *'.o 
Gr üdens de a\í'Çâo-
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DE SAN1A CATARINA

EDITAL DE PRAçA, com o 
prazo de vinte di?--, para ven.

Coronel Cordova sem numero 
para ser protestada por falta de’ 
aceite e pag«mento, uma du
plicata no valor de CHS 570,00

Edital
juut/w u» v-aavw «ir p a ia  v en -  p i * v > v ,w
da e arrematação d0 imóvel m‘ !ca .p0r Caixas Registrado- 
penhorado nos autos da AcSo1 F l , l or‘a„  Â> contra o se- 
Executiva Cambial movida I Ju"° Felau' . 
porConrado Dom do Amaral ' i„r r  Presente» senhor- a - Júlio Felau, a v>r pagar o valer

da referida duplicata, cu dar as 
razões de recusa, notificando-o 
desde já d0 protesto, , caso não 
compareça uo prazo legal.

coníra João Maria da Silva.

O Doutor Do Guilhon Pereira 
de Mello, Juiz de Direito da 
Comarca de Lajes, Estado de 
Santa Catarina, na forma da lei, 
etc.

João Gualberto da Silva Fi
lho. Oficial de ProOstos em 
Geral, da Comarca de Lajes, 
Estado de Santa Catarina, na 
forma da lei, etc.

FAZ saber, que está em seu 
cartorio, nesta cidade de Lajes 
Estado de Santa Catarina, á rua 
Coronel Cordova sem numero 
para ser protestada por falta de 
aceite e pagamento, uma du- 

n a l j s plicata no valor de cr$ 2.508 C0
a,M* 9 de Agosto de 1950 ; emitida por Albino Dezo^di.
n  r»fin;,i a.  n  * . , contra o senhor Ângelo Tunat-

Faz saber aos que o presen- Tns n ° r ° u  K 1 1 1  esto5c .„ 1 »o.
te edital de praça, com prazo ' Ua er °  a va F'lho  ̂ Pelo presente, intimo o se

nOor Ângelo Tonatto a vir pa
prazo

de vinte (20) dias, virem ou de
le conhecimento tiverem, que 
uo dia dois do mes de setem
bro do corrente ono (2 9-50), 
pelas dez horas e trinta minu
tos (10,30), no saguão do Edi
fício do Forum, à íuá Benjamin 
Constant, nesta cidade de Lajes, 
pelo perteiro dos auditórios ou 
quem suas vezes fizer, será le
vado a publico pregão de veu- 
da e arremetação, por quemí

Edital
João Gualberto da Silva Fi
lho, Oficial de Protestos em 
Oeial, da Comarca de Lajes, 
Estado de Santa Catarina, 
ua forma da lei, etc.

FAZ saber, está em seu car- 
rrais der e inaior lanço oferecer,ítorio, nesta t cidade de Lajes 
acima da avaliação de CHS.: Estado de òacta Catarina, rua 
23.500,00 feita por este Juízo, ojCoronel Cordova sem numero, 
seguinte b 'm  imóvel, penhorado l para ser protestada por falta de 
nos autos da ação supra rren-i aceite e pagamento, nma dupli- 
cionada, tendo os seguintes ca-1 cata no valor de CR$. 5 079,00

gar o valor da referida Duplica 
ta ou dar as razões de recujn 
notificando-u desde já do pro
testo, caso não compareça no 
prazo legal.

Lajes, 9 de agosto de 1950 
O Oficial de Protestos.

João Gualberto da Silva Filho

A Necessidade de Votar

Edital

rncteristicos: Uma gleba de ter 
ras, próprias para a agricultura, 
com, mais ou menos, 50 alque- 
res, situada na Fazenda dos 
Franças, no distrito de Carú, 
desta comarca, contendo pedra

No dia 2 do corrente 
inê  ̂ encerrou-se o prazo 
para o alistamento eleito
ral.

Porisso é boin lembrar 
aos eleitores a necessidade 
em procurar obter seu ti
tulo para que não faltem 
as urnas em 3 de Outu
bro.

O nosso Codigo Eleitoral 
entre outros, considera in
fração penal, deixar de 
votar sem causa justificada, 
prevendo a multa de cem, 
a mil cruzeiros para esses 
casos.

i A justiça [Eleitoral está 
firmemente determinada a 

.punir todo o eleitor faltoso 
luas urnas,

O voto é a manifestação 
da vontade do critério de 
escolha facultado aos cida- 
dões para a eleição dos 
seus governantes. O cidadão

João Gualberto da {Silva Fi
lho, Oficial de Protestos em 
Geral, da Comarcç de Lajes 
Estado de Santa Catarina, na 

a por írumann o* com- fQfma da 'lei, etc.
, contra o senhor Alfredo| Faz saber, aue e

que foge de manifestar a 
sua epimao pelo voto esta 
seguramente, obdicacdo d i 
um importantíssimo d.reitj 
abandonando um dever sa
grado. O dever do dar um 
bom governo a sua Patria. 

'ao seu Estado, ao seu Mu-. . .  Vmcipio.
Devemos irsistir pela 

imprensa o dever que tem  
o cidadfto, de votar, esco
lhendo o governo que con
sulte os interesses do Pais , 
do Estado, e do se u Muni
cípio.

Lajeanos ! No dia 3 de 
'Outubro proximo, ConeÍ9n- 
temente dirija.se as urnas 
o o roto Concientemí n te 
na certeza do ter acerta
do a escolha dos candida
tos, para a grandeza do 
nosso Pais.

O.M.

emitida por Trumann & Com
pnnhia, contra o senhor Alfredo i Faz saber, que está  em sen
N"r"e1s\  . cartorio, nesta cidade de Lajes

Pelo, presente, intimo o se— i Esta-do de Santa Catarina, á 
nhur Alfredo Nunes, a vir pa- rua ç 0rüDtíi Cordova sem nú- 
gar o valor da referida duplica-, mero> para ser Protestada Por 

ferro e sangas, confreutaudo de,ta, ou dar as razões de recusa, | a| â aceite e pagamento, 
um lado c m terras de Ventura * notific»ndo-o desde ]á do pro- uma duplicata no valor  de ctS 
de Moraes, de outro hdo cora.testo, caso não con.partçu no 57Q Q0 em|tjda por Caixas Re- 
F rmino Rodrigues de Albur- prazo legal. gistradorat. National S/A, con
qnerque, e de outro lado com oi tra 0 Senhor Julio Felau.
no Caveiras. - E quem quizer | Lajes, 9 de Agosto de 1950 Pelo presente, intimo o se- 
ariematar o imóvel acima des-J nhor j (,lio Felau, a vir pagar o
crjo. deverá comparecer, noj O Oficial de Protestos 
lugar, dia e hora acima citados,j.Joâo Gualberto da Silva Filho 
sendo êle entr»gue a quem mais
der e maior lanço oferecer, a- j _______________ _
cima da avaliação aludida, de
pois de pagos, no ato, e em 
moeda corrente Jdo país, o pre- 
Ço da afrematação, taxas e cus
tas judiciais, facultando-se, m» 
entanto, ao arrematante oferecer 
fiança idônea, por tres dias - 
E, para que chegue ao conheci 
mer.to de todos os int ressudos, 
se passou o presente edital, que 
nerá publicado e «fixado na for
ma da lei: — Dado e passado

Edital
João Gualberto da Silva Fi
lho, Oficial de Protestos em 
Geral, da Comarca de Lajes, 
Estado de Santa Catarina, na 
forma da lei, etc.

FAZ saber, que está em seu

° r  s s rdus do mes de agosto do ano. 
de mil e novecentos e emerenta
(’. 1-8-1950) Eu Wnldeck A. 
Sampaio Escrivão do Cível, o

roa Corouel Cordova sem nu- 
meio para ser protestada por 
falta de aceite e pagamento, 
nmn duplicata no valor de CHi>

valor da referida duplicata ou 
dar as razões de recusa, notiti- 
ficando-o desde já do protesto, 
caso não compareça no praze 
legal.

Lajes, 9 de agosto de 1950 
O Oficial de Protestos 

João Gualberto da Silva Filho

Prefeitura Municipal de Lajes
ESTADO DE SANTA CATARINA

Edital

datilografei, subscreví 8. 1-
assino. - Selos afinal. ^  COQtra Q senhor Eliziario

Wo Guilhon Poeira de Mello Ct^ 0°'presente, intimo o se-
„hor Ehzatio C o tlh o , a vir pa
gar o valor da refenda duplica
ta ou dar as razões de recusa, 
notific-ndo-o desde já do pro
testo. caso não compareça no 
prazo legal.

Lajes, 9 de Agosto de
0  Oficial de Protestes 

João G ualber to  da Silva Filho

Juiz de JUi eito

Waldeck A. Sampaio 
Escrivão ao Cível

Edital
João Gualberto da Silva Fi
lho, Oficial dz Protesto* em 
Oer*'., da Comarca de Lajes, 
E-tido de Sinta Catarina, na 
forma da lei, etc.
FAZ saber, que está em seu Assine o «Corre

João Gu-lberto da Silva Fi
lho, Oficia! de Pro’estos em 
Gera!, da Comarca de Lajes 
Estado de Santa Cetariua na 
forma di lei, etc.

Faz saber, que esta em seu 
cartorio, nesta cidade Lajes 
Estado de Santa Catariqa, à 
rua Coronel Cordova sem nu
mero, p»ra ser protestada por 
falta de aceite e pagamento, 
uma duplicata no valer de 
ir  f> 570,00 emitida por Caixas 
Registradoras National S/A, 
contra o senhor Julio FeLu.

Pelo presente, intimo o se
nhor Julio Felau a vir pagar o 
valor da referida duplicata, ou 
dar as razões de recusa, notifi
cando-o desde já do protesto 
casO não compareça no prazo 
legal

Lajes, 9 de Agosto de 1950 
Oficial de Protestos

Las«anoVJtão Gualberto da Silva Filho

1950

Movimento da Tesouraria, durante o mês 
rente ano
Saldo provindo do mêsde junho

Receita Orçamentaria
Imposto Territorial
Imposto Predial
Imposto de Licenças
Imposto S. Inoustrias e Profissões
Imposto S. Jogos e Diversões
Imposto S. exploração Agncola e Industrial
Taxa Rodoviária
Taxas de Expediente
Taxis, Custas Jd. e Emolumentos
Taxas de Fiscal zação e Serviços Diversos
Taxí de Limpeza Pública
Renda Imcbiliaria
R enda de CapJais
Serviços Urbanos
Receita de Míicado, Feira e Matadouros 
Receita de Omitérios 
Alienação de Bens Patrimoniais 
Divida Ativa 
Multas

DESPESA ORÇAMENTARIA 
Administração Geral Ct$
Exação e Fiscalização Financeira 
Segurança Pública o Assistência Social 
Educação Publica 
Saúde Pública 
FOMENTO 
tserviços Industriais 
Serviços de Utilidade Pública 
Encargos Diversos 
Créditos Especiais

de julho do cor- 

Cr$ 383-581,00

Cr$. 95,00
249.175.00 

5.538,0')
2.915.50 
4.640,i O

22.903,30
38.150.00

1 . t20,00
1 653,W) 

743.8!)
5 687.' 0
2 823,50
5.213.50 

10.655,80 
5.070 00

543,50
6 737,00 

15.2 °.30
9 053,80

Cr? 776,623,70

Na Tesouraria *  
Ein Banco

Cr$
Ci$

.38 640,40
16.473.30

4 .16õ,0J
48.469,50 
15.752,90 
4,400,00 

103.587 90 
136.96?.60

35.538.30 
38.204.00

441.216,90
135.406,80
20(1.000,00

Cr$ 776.623,70
Lajes. 31 de julho da 1.950 

Hildebrando Miilon Reis Mario Lucena
Contador Tesoureiro
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As. DÁoini

j u iz o ;de direito da  co-
MARCA DE LAJES. ESTADO 

DE SAN1A CATARINA i

Edital de Ci 
tação

1) Dois textos (2 6) pera José 
Joaquim ile Cordova Passos, 
visto como além da parte a 
que por si proprio tinha direi
to, era também cessionário da 
parte de Plácido da Rosa Ma
druga, casado com Laura de 
Cordov* Passos M^drug* (Doc. 
n 5) 2) Um sexto 1/6 para 
Abel da Silva Ribeiro, cisado,O Doutor Ivo Guilhon P ereira , „  . i- , . r> .

de Mello, Juiz de Direito da C o - jcom  B tr tu h n a  de Cordova i a9-
. . «*-■--•- j - -----  oS Ribeiro 3) ■ U n sex;o (1,6Ji

para d. Cândida Evênci» de 
Cordova Passos 4) - Um sex
to (1,6) par» d- Veridiana de 
Cordova Passos. 5) Um sexto 
(1,6) para José do Amaral Va- 

j rela, casado com Ana Cordova 
Passos Varela. K* o que si vê 
dos últimos documentos men
cionados. Era 1918 faleceu em 
estado de solteira, d Candida 
Evência de Cordova Passoa, 
ficanJo sua parte para seus ir
mãos supra 'mencionados. Em 
17-2-1932, Joié Joaquim de 
Cordova Passoa, titnlar de 2,6

marca dc Lajes, Estado de Santa
Catarina, na forma da lei, etc.
Faço saber aos que o presente 

edital, com o prazo de 60 dias vi
ram  ou dele conhecimento tiverem 
que por parte de José de Cordova 
Passos V arela e sua mulher d. 
Theodora Koeche Varela, mc foi 
feita a seguinte PETiÇAO: «Eimo. 
Sr. Dr. Juiz de Direito. -  José de 
Cordova Passos Vareta e sua mu
lher d. Theodora Koeche Varela, 
brasileiros, maiores e capazes, p ro
prietários, domiciliados e residentes 
nesta cidade, sendo senhores e 
legítimos possuidores de umas gle
bas de terraa no imóvel «pro-in- 
diviso» denominado Morro Grande 
ou Morro do Caveiras, sito nos su-

pfloa mesmos. 4) - Paulo He- lea, pelo menu,o modo que e 9 
den, brasileiro casado, industrial, proptios. p»ra que, no prazo le-
domiciliado e residente nesta:gal, contestem ou confeasem *
cidade o qual adqu riu terras presente .ação, fieaud ,

loco citados para todos os de
m ais termos dela, até delinitiva 
fixação da® linhas demarcató- 
rias, pena de revelia, e abona
rem pro-rata as respectivas des- 
pezas. 2) - Mandar citar mr 
mandado o condommo P»u o 
Heiden e sua mulher, residen
tes aesta cidade» e por edital, 
cum o prazo de 60 dias, quais-

no imóvel, a tra v é s  de outros, 
de um dos herdeiros 5) - Os 
sucessores de Mode-r.» Ferreira 
de Araújo, desconhecidrs e re
sidentes em lugar inierto e não 
sabido, VI - Qae possuem bem 
feitorias próprias no imóvel di
videndo -) Os suplicantes, cr m 
duas casas de moradia relativa 
m e n te  boas, e Ires casas peque
nas, todas de madeira, e suas quer outros condomit os ou in-

burbios desta cidade, e uesejando d ts  tre s  q u a rta s  p a r te s  d o  im o-
' “ ......... J'”' vel' como vimos, e d. Verldia-

na de Cordova Passos, titular 
de 1,6, titulares, também, das 
partes n que tinham direito pe
lo falecimento de D. Candida, 
desistiram de seus direitos to
dos em favor de Vidd Passos

aviventar e fixar os rumos divi
sórios da mesmo, bem como proce
der à separação das partes perten
centes aos respectivos condômi
nas, respeitosamente veem, por seu 
procu rador, propor a competente 
ação de demarcação, cumulada com 
ação de divisão do mencionado im ó
vel morro grande, no decorrer de c«-

respectivas bemfeitorias, 2) 
Paulo Heiden, com ct»a de mora
dia, moinho e outras bemfeito- 
na» VII - Que nestes termos, 
requerem se digne V Excia. 1) 

andar citar por mandado os

teressadoa qu; porventura exis
tam, e suas respectivas mulhe
res, para acompanharem os ter- 
moa da açfto de demarçâo, e, 
no prazo legal, contestarem oU 
confessarem a ação de divisío,

coufrontanles mencionados no j ficando desde logO citado^ r» 
item IV dest», e por edital, com! ra todos ob seua lermos e ato9, 
(< prazo de 60 dias, qu isquer até final, e abonarem prO-rata, 
outros poasiveis interessados na as conieqoenteS despesas. 3) 
demarcação, do imóvel, bem Co-1 Nomear um curador para repre- 
mo as mulheres destes e daque-j sentar e defender os interes-

jo processo, se necessário, p ro v arão . Ribeiro (doc, n 6). Ficou este, 
1-) Que o imóvel dem arcando e divi- fleSlm stntJo proprietarÍO d l )  
dendo ptrtenceu em 9ua inteurida- ^  A . ,» a * ^  • jde a Antonio José Vieira, o q u a l 'rae*a^® dos 3,4 do imóvel di | 
em 20-8-1856 o vendeu a Maria ilajvidendo, além dc 2,5 da parte1 
Luz Guedes, também conhecida ' deixada p o r 'd. Cândida. fzm  . 
por Maria Guedes da Luz. casada 03 de maio de 19“6, Vidal P a s - 1 
com Jose Inácio de Oliveira (Uocs • „  _ „ .  .
I. IA e IB). Morto este, Maria « °8 R,be,‘° e sua m ulher d 
Guedes da Luz tornou-se proprie- Minervina s Csvalhciro raa sO , 
tária metade do f.fmovei, cabendo a venderam ao suplicante José d e 1 
outra metade aos filhos io casal. Cordova Passos Vaiela, as par-‘
Maria Guedes da Luz casou-se apos, . . .  ttA ______. { , \  .  .
em segundas núpcias com Modes- *es. 9 ue iveram  de Jose Jo a  
to Ferreira de Araújo, O qual veio quim  d e  Cordova PasSos e d ' 
tm ibem  a fali cer, tendo deixado Veridiana de Cordova Passo»,’
alguns filhos. Em virtude da morte 
de Modesto, Maria Guedes da Luz 
teve de dar inventario a metade du 
imóvel, metade esta que lhe per
tencia pela morte de seu primeiro 
marido, „ e que passara a per
tencer a ela e Modesto pelo casa- ,
mento que eh luaram. Desta m e ta-j. ,De r0 < 03
de que entrou ne inventario de i 'Untu im  n te Com 
Modesto, a metade, ou

bem como duas casas de ma
deira e h parte a que tinham, 
direito por herança de mâe, d, | 
Rertulina de Cordova Passos 
Ribeiro e de pai Abel da Silva : 

quais era filho • 
iuntuimnte com dois irmãos.

seja. ja ago  ̂
ra, a quarta parte de todo o imo 
vel, pertencia a Maria Guedes da 
Luz, como meeira, e a outra quarta 
parte aos seus filhos do segundo 
matrimônio. Acontece que em 
I4-7-2H7I. Maria Guedes da Luz fez 
venda de seus direitos ao reveren
do Arciprestc Camilo de Lelis No
gueira, direitos esses que corres
pondiam, como vimos, a quarta 
parte do imóvel dividendo, (does n' 
2 e 2Á. ). No dia seguinte, 15-7- 
1871, o referido padre Camilo ad
quiria também, dos filhos do pri
meiro matrimônio de Maria Gue 'es 
da Luz, a parte que possuíam no 
imóvel, parte esta, como ficou es
clarecido, correspondente à metade 
do mesmo imóvel. (Does. 2 e 2A) 
Ficou, assim o padre Camilo, de 
Lelis Noguei a como proprietá
rio de tres quartas partes de todo 
o iro  ’el dividendo. Com o fale- 
c mento do padre Camilo em 
1883, proce leu-se ao inventario dos 
bens por ele deixados, tendo sido 
neste inventario separada para 
pa amento ao credor José Joaquim 
ria Cunha Passos, eivre outros bens 
a parte que o padre Camilo pos 
suia no imóvel em questão - 3/4 
do mesmo. (Doc. n' 3). Para maior 
garantia, ainda, dos herdeiros de 
José Joaquim da Cunha Passos, já 
então falecido, a èles escriturou o 
herdeiro universal do padre camilo 
de nome Kosalino de Lelis Noguei
ra, também conhecido pelo nome 
de Rosaliro Antonio da Cruz (doc. 
tr  3A) em forma de escritura de 
«daçáo em pagamento», em 4-1-1901, 
a dita parte que o padre Camilo 
possuía no imóvel dividendo (Does. 
rr 4 4A e 4B em virtude desta es
critura e do diio inventario, passou 
todo 0 imóvel a p«rt*DCer a) 
Uma quarta parte aos sucesso 
res de Modesto Ferreira de 
Aranjo. b) Tres quartas partes 
aos filhos de Joaé Joaquim da 
Cunha Passos, em número de 
•r* . E«ta gleba, porém, ficou

-l(doc n 
■«deiros v

7) Também outros her-1 
deiros venderam aos Suptican 
tes os direitos que poSsuiam no 
imóvel em questão, Conforme 
fazem cerlo os documentos de 
números 8, 9A e 10 anexos. 
II -  que as linhas divisórias do 
imóvel demarcando, são, con
forme se vê da escritura de 
20-8-1856 (doc. n' 1J e dos do
cumentos que se lhe seguiram as 
seguintes: Por Um lado, com o 
ric Caveiras, e por este acim» 

estrada geral, seguindo por 
ta até a porteira do rio C a

veiras III - oue o imóvel divi 
dendo é formado por terras de 
campos e m^tos, contendo saü- 
gi»8, veitentes, arroio*, banha
dos, pedra-ferro, etc., e fica si
tuado na costa do rio Caveiras 
subúrbios desta cidade IV. Que 
são confrontaDtes do imóvel 
demarcando: j  Paulo Heiden, 
Belizário Pinto, Antenor Varela, 
brasileiros, maiores, e capazes, 
domiciliados e residentes nesta 
cidade, e a Prefeitura Munici
pal de Lajes. V - Que s3o con 
dômino» do imóvel dividendo, 
além dos Suplicantes - 1) - O 
espolio de d, Cundida Evência 
de Gordova Passos, pois que 
não foram -nventariados os b:ns 
deixados pela mesma 2) - o es
polio loe Abel da Silva Ribeira 
e de sua mulher d. Bertulina de 
Cordova P h»sos Ribeiro, visto 
como não foram feito» os inven 
tários «lo» mesmoi 3) • O espo
lio de José do Amaral Varela e 
de »ua mulher d. Ana de Cor- 
dova Passos Varela, pi.i8 qUe 

;—nâo foram, «té a presente data,
di trittt Ja pela seguinte forma«nventérladus os b -ns deixados

S .A , Empresa de Viação Aérea Rio 
= Granúense ( V Á R I G ) =

P. Alegre - Lajes - Fpolis - Curitiba - São Paulo - Rio

Escalas
2a»-, 4as e 6a», 

F eiras
t

Escalas 4as 6as 
f  ming<

e Do-

Saida Chegada Sa ida
Ch> gada

P. Alegre 9,00 _ Rio 8,00
LAGES 10,25 10,10 S. Paulo 9,50 9,30
Fpolis. 11,35 11,15 Curitiba 11,35 11,05

Curiüba 13,05 12,35 Fpolis. 13,05 12,35
São Paulo 14.40 14,20 LAGES 14,10 13,55

Rio 16,10 P. Alegre 15,20

PASSAGEIROS — CORREIOS . CARGAS — VALO 
RES — REEMBOLSO.

Em trafego mútuo r0m a rede da VARIO para Santa 
Catarina, Rio Orande do Su', Uruguay e KLM pira todo o 
mundo.

AGENCIA —Rua 15 de Novembro n* 6 — Tr| 41 - Fnd 
Tel «VARIO» - Caixa Pcstal, - 182 - LAJES-Santa Catarina".

<es dos espolio» mencionado* 
no item v. 4) - Nomear um cu
rador pita representar e defen
der os interesses dos au
sentes. 5) Mandar citar 0 
Dr. Promotor publico da comar 
ca, pa'» os devido» fin» de di
reito. Propoêm se provar o al». 
gado, com documentos, teste
munhas. perícia» exunes. visto
rias, arbitramento», precatórias 
depoimeuto» pe»»oaia e demais

Í meios permitidos em direito. 
Dando 4 causa o valor de cin- 
coent» mil cruzeiros. (Cr$. 
50.000,00) p»ra os efeitos d» 
taxa judiciária. PP. Deferimen
to. Lajes, 21 de julho de H>50. 
(a) Pp. H dio Ramos Vieira».- 
Na petiç3o acima transcrita que 
estava devidamente selada e 
com as estampilhas inutilizadas 
na forma da ) ;t, foi exarado 
o segu-nt* DESPACHO > A. 
Façam-se as citações na forir» 
requerida. Edital de citação pj. 
ra os residentes fóra e para os 
auaentes incertos e desconheci
dos, com o prazo de 60 dia*, 
publicado no jornal oficial. No
meio Curador i  Lide aos m 
capazes, ausentes, incertos « 
desconhecidos, o dr. João Gud 
berto Netio, que, intimado, ser
virá sobre » fé d )  seu gráu - 
Nomeio AgiimeuSor o »r. Hani 
Walter Taggesell c peritos M ju- 
ro Rodolfo e Lidio Reis, que 
prestarão o devdo compromisso, 
L»jeí, 22 7 50. (a) IvoGu lbon». 
E, como teuham os Suplicantes 
pedido a citaçSo por edital, 
oandei passar este pelo quil 

cito e chamo a 'odos os inte
ressados incertos e não sab;dos, 
para todos os termos da açã» 
dé final, pena de revelia. 0 
Presente ediul será afixado no 
lugar publico de coslune e pu 
blicado ua Imprensa Oficial do 
Estado e na imprensa lural. 
Dado e passado nesta cidade 
de Lajes, aos vinte e dois dias 
do mês de julho do ano d: 
mil e neveceuto* e cincoeuta 
(22 7-1950). Eu Waldeck A. Sam
paio, Escrivão do Cível, o da
tilografei, subscreví e também 
assino. -  Selos afinal.

Ivo Guilhon Pereira de Mello 
Ju z de Dire^ o

Waldeck A, òampa>o 
Escrivão do Cive\

Temos o prazer de anunciar a instalação das

=  L O J A S  P A U L  -
Na prospera cidade de Lajes

r>____ __■ 9ro em frente doHotel Provezom ao lado da Caixa
Econômica.

Especialidade em TECIDOS de Seda Raiou Lã, Algodão - Arte- 
Ltus de malha «Heriiig* Chapéus SARK1S -  Confecções.

SSÕ PAUL tst
______________ ,B  s ,»t* Catarina desde 1891
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Tubos üe cimtnlo-amianio
<Tlpo Esgoto)

SRUSILIT
De 2 a 20" de diâmetro,  . t é  
4 m de  c o m p r i m e n t o .  p a r i  
e sg o to s ,  v e n t i lad o re s ,  águas 
pluviais, etc. Peças especiais 
e conexões  de todos  os tipo$.

leves
i n o x i o à v e i s

ECONÔMICOS 
DURA3ILÍ0ADE ILIMITADA

F ia a S f e
B RÀ51LIT

D istribuidores
Comercio e Transportes C. Ramos S.A.
RUA CEU. CORDOVA -  LAGES

A dvogado
Dr. Theodocio Miguel 

Atherino
Advocacia em geral 

Rua Hercilio Luz, 7 La|es 5. Cat.

Mario Teixeira Carrilhí
A dvogado

t Desembargador Aposentado)
Donsultas e pareceres. Ações, eiveis Com erciais  

criminais, de ac iden tes  no trabalho e traba lh is ta s

Residência -  Rua Cel Cordova n° 40 -  Fone 88
Escritório  -  B a .  15 4e ,  Jo io  Crur. Jor. F — N

Z.AJES — Caixa Postal n* 1* 3 ta-

D oenças e Operações
DE

OLHOS - OUVIDOS -NA RÍZ 'GARGANTA
(Cabeça — Pescoço — Boca)

Dr. J. ARAÚJO
ESPECIALISTA

Assistente do Prof. Sanson, do Rio de Janeiro, Membro da Socieda
de de otorino in  iugolcgia do Rio de Janeiro. Membro da Sociedade 
Pau Americana de ophtalmologia. Representante oficial, para Santa 
Catarina, do Comitê do Congresso da especialidade, em Montevidéo 
e Buenos Aires, em 1950. Diplomado em Bronco esofagologia, em 
Buenos-Aires e A/ontevidéo pelo Prof. Chevalier /ackson, dos Esta
dos Unidos. Curso de cirurgia da surdès com o Prof- Lampert de 

• Nova l'ork.
Operações de catarata, dos vesgos, receitas de oculos, etc. 

Operações do /iócio - papo, - do lábio e céu da boca fendido de nas
cença. Tratamento clinico cirúrgico das amídalas, das sinusites, das 

purgações dos ouvidos, da obstrução nasal etc.

RUA HERCILIO LUZ, 30 (Rua do Hospital LAJES

Dois lotei arborizados, sendo 
um de esquina, situados na 
parte calçada d» Avenida Flo- 
riano Peixoto (Chacara Lcnzi. 

.Preço de ocasião. Tratar com 
J o a q u i m  Kau, na Casa Hoepcke

j u í z o  dk  d i r e i t o  d a ,
COMARCA DL LAJES 

ESTADO DE SANTA CA
TARINA

EDITAL DE PRAÇA » com 
prazo de vinte dias, para ven-t 
da e arre mutação do imóvel 
penhorado nos autos da Ação 
Executiva Cambial movida 

por Hilda Freitas Kõeche. con
tra João Batista Mello.
O Doutor lvo Ouillion Perei 

'* de Mello, Juiz de Direito da 
• Jomarca de Lajes, Estado d> 
Santa Catarina, na forma d 
lei, etc

Fsz saber aos que o presentt 
editsl de praça, com o prazo 
de vinte (20) dias vireni ou 
dele conhecimento tiverem, qn- 
no dia vinte e seis do correnti 
mês de agosto, (2J-8 50), pela- 
lez horas e trinta minutos (10 
30), no saguão do Edifício d' 

[Forum, à rua Benjamim Cons- 
{tant, nesta cidade de Lajes 
pelo porteiro dos uud-torios, ou 
que suas vezes fizer, será leva 
to a publico pregão de vend 
e arrematução, por quem mai 
ter e maior lanço oferecer, aci 
ma da avalisção de Cr$ . 
5.500,00, feita por éste Juizu 
o seguinte bem imóvel, penho 
raao nos autos da ação supri 
mencionada, tem.io os seguinte 
ruracleriíticos Una casa d 
oadtira, com uma porta « 

uma janela nos fundos e res 
pectivo terreno com a ãrea su 
perficia! de quinhentos e Seten 
ta e três metros quadrados 
confrontando dito terreno „con 
Inácio Gomes da Silva, con 
Maria Freitas, com Joã<> Jorgt 
a Silva e com a rua São Jou 

quim, nesta cidade. - E qlten 
quizet arrematar o iroovt-l aci 
m i descrito, deverá compare 
eer, no lugar, dia e hora aci 
ma citados, sendo ele entregue 
a quem m?is der e maior lan- 

i ço oferecer, acima da avalia 
ção aludida, depois de pagos 

i no ato, e em moeda corrente 
õo país. o preço da arremataçác 

! taxas e cu-tas judiciais, facul
tando se, no entanto, ao arre 
raatante ofcecer fiança idônea, 
por tiês dias. E para que che 
gue ao conhecimento de todo* 
os interessados, se passou o 
presente edital, que será publi
cado e afixtdo na forma da 
lei. - Dado e passado nesta c1- 
tíade de Lajes, Esiado de S**n 
ta Catarina, aos hê< dias d< 
mês de agosto do ano de mil 
novecentos e cincoente (3-8-50) 
Eu, Waldeck Aurélio S-nipaio 
Escrivão do Civel, o datilogra
fei, snb^crevi e também assino 
Selos afinal.
lvo Guilhon Pereira de Mello 

Juiz dê Direito 
Waldeck Aurélio Sampaio 

Esctivão do Civel

NEGOCIO DE OCASIÃO
Vendem-se

BLRTUZZI, RIBAS &
----  C i a . -----

Comercio e Representações
Run 15 de Novembro — Fone 05 — Cuixa Postal 21 
Eudereço Telegr. “Bertuzzi” -  Lajas Santu Catarina

Avima a sua distinta freguezia que iDvcreveu.se 
no famoso concurso CORREIO 1)0 POVO e Eq 
LHA Da f ALDE que diatribue gratuilamente 
‘2 milhões e 4 0 0 mil cruzeiros em valiosos promios e 
está distribuindo as cautelas aos freguezes da Secção 
de Porcelanas, cristais, vidros, galvanoplastia, la- 

’ queiroa, artigos para presentes etc.
Habilitfc.se a estes grandes sorteios mensais 

de Maio a Dezembro, comprando mais barato e 
ganhando prêmios

Cri 2.4)0.000,to em prêmios

Estúdio Rex —
Executam trabalhos fotográficos de todos os tipos e 

todos os tamanhos, com esmero e capricho
PREÇOS MODICOS

Atendemos chamados a domicilio, casamentos, ba 
tizados, aniversários, banquetes, etc

Secçflo de revelações e vendas de filmes
Rua Cal. Cordova junto ao Edifício novo do 

Correio

Expresso Grazziotin
Uma organização para bem servir

Porto Alegre, Vacaria, Lajes
De Pôrto Alegre - ás 2.as — 4as. — 5.as e sábados 

HORÁRIO: 2.as e 5.as ás 5.45 e 4.as e sábados ás 5 horas 
De Lajes ás 2.as — 3.as — 5.as e (>-as feiras

CAXIAS DO SUL á LAJES

j De Caxias do Sul • 3 as e 6.as-feir»s 
De Lajes - ás 4.as e sábados ccmb unndo eom Pôrto Alegre

VA C A R IA  á LAJES

DeVacaria - ás 8,t5 e 13 horas diariamente, monos domingos 
De Lajes - ás 5 e 14.30 boias diariamente menos domingos 
MAIS INFORMAÇÕES NAS ESTAÇÕES RODOVIÁRIAS

FAZENDA DE CRIAÇAO DE LAJES

venda dfi reprodutores a prnzo
A chefia da fazenda de Criacfio Je Lajes, informa 

aos srs. criadores e cabanheirue calanneuses, que está 
recebendo pedidos pata a importação de reprodutores 
da Republica Arg.vntina, que serão vendidos mediante 
o pagamento de 2p /. por ceuto no ato da entrega e 
2õ‘l. por cento anualmente durante 3 anos, sem juros.

M  _  T \ «  ,rv 1* í  M «f A «nica Que distribui as
F a r  H l  S C i S  I  O p i l i â r  famosas cautelas “Cor

reio do Povo“ “Folha da Tarde“ com direito a valiosos prêmios
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Prefeitura í l  ’ ’ a! de Lajes
ESTADO DE SANTA M A R IN A

DECRETO N- 3B
de 8 de agosto de 1950

O Prefeito Muuicipal de Lajes, no uso de suas alribui-

ÇUeS’ DECRETA:
Art. 1* - Fica aberto, por conta da arrecadação do corren

te exercício, ura crédito de Cr$ 126.015,00, para suplementar as 
seguintes dotações do orçamento vigente:

0- 33-1 -  Crí 10.000,00
0 44-3 — 5.500,00
1 - 11-1 =  20.000,00
3 03-1 --= 3.000,00
8 21-2 =— 17 515,oC
8-44-1 — 30 000,00
9.34.I — 40 000,00

Cr$ 126.015.0C
suaArt. 2' -  Este Decreto entrará em vigor na data da

publicação revogadas us disposições era contrário.
Prefeitura Municipal de Lajes, em 8 de agosto de 1050 

Assinado: Vidal Ramos Júnior 
Prefeito Municipal 
Jairo Ramos 
Secretário

^Requerimentos Despachados
Dia 1 de agosto de 1950

N- 1440 =  Mauro Rodolfo -  Aprovação de planta e lic6uça pa
ra construir um prédio pora Léo Kloch - Sim

N* 1444 — Mauro Rodolfo -  Apruvução de planta e licença para 
construir um prédio para Amoldo Heidrich - Sun.

Dia 3 de agosto de 1950
N- 1466 -  Crispim de Souza • Transferencia de terreno foreiro 

Sim.
N' 1467 — Sebastião Batista Nascimento e sua mulher - Trans- 

terencia de terreno foreiro - Complete as informações
N’ 1471 — Maria Benta da Luz - Professora Municipal • 30 

dias de licença - Sim.
>'• 1^72 =  Maria de Lourdes Gonçalves • Professora Municipal 

30 dias de licença - Sim.
N’ 1473 — Eh-y Teodoro da Casta - Transferência de terreno 

foreiro - Sim.
Dia 5 de agosto de 1050

N- 354 — Hilário Lenzi - Transferência de terreno foreiro 
Sim

N* 1490 — Maria dos Prazeres Amoiim - Transf. de terreno fo
reiro -  Sim.

N‘ 1485 -  Alfredo Rudorf e Alfredo Rudorf Junior Licença pa
ra demolir um prédio e construir uin muro - Sim.

Dia 8 de agosto de 1950
N‘ 1497 — Adelino Sérgio Pereira e José Maria Alves de Mo

raes - Permuta de terrenos • Complete as informa- 
_________çõ*>._______________________ ___________________

Dr. Valença
Clinica exclusiva de 

crianças

Consultorio Rua Cel. Aristi- 
. |>ano R-imos n* 8

Consultas das 14 ás '17 
horas — Fone 67

Residência: RuaC«l. A ris- 
liliano Ramos n 8 -  Fone 14

Dr. C E LS O  RAMOS 
BRANCO

ADVOGADO
ttESlCÈNCIA e ESCRITÓRIO 

(?ua Herclllo Lul
L A JE S

Af*nd« cbamadoi para asco 
marcas de 5. Joaquim. Curifi- 
banos, Bom Retiro e Pio doSul

Quer comer bem ?
Vá no restau n te do clube 14 

de Ju n h o
COMIDAS APETITOSAS — AMBIENTE SELECTO 

Satisfaça  seu  paladar  
Cosinha bra.ileira e italiana Adega sortida

Vende-se
Um excelente lote á rua Frei 

Rogério, próximo á residência 
do Sr. Alziro Lucena.

Tratar com Salustiano Ramos

Solteiros
#

A’ rua 15 de novembro N' 
21, Edifício da Companhia Te
lefônica, dá-se pensão a rapa- 
des Solteiros, com bôas referen
cias.

A dvogado

Dr. Rubaldo José Schuch
A d v o ca c ia  em Geral

Rua Barao do Rio Branco, 12- Lages S. Catarina

T.A.C. Transportes Aéreos 
Catarinense

Carlos H oepcke S.A. Com. Ind.
Rua Correia Pinto, 52 — (NOVOS AGENTES)

PARA O SUL PARA O NORTE

OSNIRECIS
<■ ADVOGADO *■
Praça João Pessoa 

Edij. Dr Acácio - 1:andar
IflJFS

tS-crnta C a t a r i n a

Vende-se
Vende-se ótima casa de resi 

dencia. a rua Cel Fausto de 
Souza, com 4 quartos, sala de 
jantar, Escritório e demais de
pendências inclusive quarto de 
banho completo com agua 
juente e fria, fogão lareira e 
armario írabutido Terreno am
olo com quintal, deposito de le-

Dr. Caetano Costa Junior
Especialista em doenças dos

O lhos-Ouvidos-N ariz-G arga n ta
Consullóno: Edif. Dr. Acacio 2' Pavimento 

das 9 ás 11 e das 3 ás 5 horas.

Segundas - Q uartas - Sextas Terças • Quintas - Sabados

ESCALAS PARTIDA CHEGADA ESCALAS PARTIDA CHEGADA

Rio 7,00 P. A legre 7,00

Paranaguá 8,45 8,15 Lajes 8,20 8,00

Santos 10,10 9,50 Flpolis 9,35 9,05

Curitiba 11,00 10,30 Joinvile 10,30 10,10

Joinvile 11,45 11.25 Curitiba 11,25 10,55

Fpolis 12,50j 12,20 1 Paranaguá ViTKj 11,45

Laje* 13.55 13,35 Santos 13,40 18,10

P A legre 14,65 1 Rio 14,55

- Importante emprego de capital
N egócio  de O casião

VENDEM SE um conjunto de propriedades como sejam: 
Uma casa de negoco com estoque, um deposito, um engarra
famento com estoque de bebidas, um a ç o u g u e 
completo, uma oficina de madeira, completa, quatro casas de 
moradia, um  bilhar, u n  caminhão International K5-46 r-iluzido 
e com rodado Ford, u na cam,nhonete Chevrolet, uma outra 
casa de moradia com rádio Z»nith e fogão de ferro n 1, gra- 
nitado, uma Oficina de Ferraria, compLta, um carro de cava
los pata a entrega de Compras, com arreiamento, uma Garage 
para dois carros, dut< pedreii - de pedras para alicerce.

Tratar com o proprietário Sr. Tiago Debétio. Em frente 
ao novo Campo de Futebol (Conta Dinheiro) — Lajes — Sta. 
Catarina.

STDD10 KL1NBER
MUDOU-SE

Para o Prédio da

Companhia Telefônica

Vende-se
Por motivo de mudança de 

residência, vende-se uma cha- 
cara, bem localizada, no Conta 
Dinheiro, próximo a estrada 
Federal e outra casa na rua 
São Joaquim com todo o con
forto.

Tratar na mesma com a pro
prietária Viuva de Francisco 
Freitas.

J é r s e i s

—  V a l i s é r e :
C a s a  E d u a r d o

Dr. Hélio Ramos Vieira
ADVOGADO

Afies eiveis e comerciais (medição divisão e demarcação 
Us"cal,iâo. servidões, cobranças, falências, e»c. 

./n ta y js , doações, testamentos, contratos sociais e suas 
alteruç,*., alvarás, etc.; ações criminais.

R. 15 de Novembro n° 6, I o A. -  LAOES 
Aceita chamados para as comarcas vizinhas.
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Verdades da Semana
<Porsobr'  a ,uz x t r dt
— CoUboração nova.semunalmente e8Critfl nnr

bil e criteriosa, condensando os fatos P° pen ha~
dencia, verd , ie, cr.ric, e hua. *ri,mo aU ’ C° m ,Ddepen'

— Chegou o Brigadeiro. Un# onda , „
no Homem puxando, rasgando, chorando e b l i n d o  8Van̂ ° U 
o herói de Copacabana, pela primeira vez tevV m S  V  ' M 
.momevel e se foi para o avião diiendJ D e Z  Z Í \  T V

C°me Vi,°  N'“  “» s' « l » ^  5.1o ChS» «
=  Trazido para o palanque de supücio, sofreu Ouviu dis 

curse.ra grossa, tomou sol e viu meia duzia de lencinhos Km . 
COS, agitados pela ala moça, gente de chupeta que não têm 
titulo de eleitor De vez em quando o B n e a d - i r i ? ° . tem 
olhar pela multidão eiboçava um sorriso e dizia' c o n ^ o  '  i 3° 
mo: -  Será que é ío isso? b a
. . “  0  orLd°r P°pulista esfriou a massa qumdo falou no 

C h e f e  Phmo. Dizem que o discurso foi á m0du da crônica escri
ta por Genolino Amado e lida por César Ladeira.

— 0 principal orador foi deselegante em atacar o Gover
no. Isto não se usa mais, nem é do feitio da propaganda do 
Brigadeiro, que leva para um pboo superior a sua campanha.

fo r  fim, os meninos da ala moça ergueram o Briga
deiro nos braços, jogando-0 eotno petéca.e que não foi lá mui
to do seu agrada. Homem austero, respeitável, não estava para 
semelhante briucadeira, qus só se faz para jogador de foot- 
ball - Ademir, Jair, Barbosa . . .

— O Homem estava verdadeiramente apressado. Deixou 
qs perús fumegando. assim como filas de moças e mnços, que 
• esperavam na porta do Club 14. Cravos, violetas, discursos 
murcharam e mofaram.

=  Na comitiva também veiu o amigo de Lajes, Adolfo 
Kor.der. Agarrou se com o Cel. Atanasio. n0nversaram muito. 
Em certa altura da conversa ouviu-se o Adolfo dizer Zéca, vo- 
çe se lembra do meu tempo de Govêroo, que eu vinhi até os 
Índios para nfto ver Lajes?

— A Convenção udenista foi um sucesso. Também, no Ma 
rajoara, teatro de gi-anfioo . . . Por isso é que nâi tem nenhum 
operário na Chapa, mas tem candidato sem partido registrado 
aqui, como o do P. L.

— O candidato a Prefeito pela U D N. não quer saber dc 
phtaforma. Está verdadeiramente contra o lrineu. que apresen 
tou sua grande plataforma no discurso de Florianópolis. Aliás, 
senhor Agnelo, se o amigo qtiizer governar somente dentro do 
orçamento, uáo fará nada. Abra um creditosinho para fazer al
guma coisa . . .

— Porque será que nos discursos da convençfto udenista 
tiSo se fez referencias ao deputado Sebastião Neves? O que é 
que h«? Ele também é filho de Deus.

Pedro Serrano

A v i a ç ã o
Velocidade e altura espantosa

[r segunda e espetacular experiência realizada receutemcnte — 
lorida, os engenheiros aeronáuticos norte-americano conseguiram 
mçar seu famoso foguete duplo, que »onsiste de uma *v 
lemã sobreposta por outro foguete menor, pesando ambas 
meladas e medindo 20 metros de comprimento, Ao atingir a 
I-Ura de 15 000 metro, em 63 segundos, o foguete menor se 
esprendeu numa velocidade de 5 800 quilômetros por hora, 
rossfguindo a «V-2» até 48,500 metros de altura,

5.000000,000 de dólares em aviões

A fim de aumenta, de 48 para 69 o numero de £U ?os  
éreos, conforme foi projetado. a Fôrç» Aérea do 
les dirigiu uma circular às 200 fabricas nacionais d ,
lenando que as mesmas iniciem imediatamente a Ç
• parelhos, peças e scbressalentes no valo, de 5, ° ^ f PÜ>Û nh°ee 
lólures, informnndo, entretanto, que não seiuo a s e

publicnniente o tipo dn produção, o numeio 
quaisquer outros dados.

Cândido Bampi

na

Transcorreu dia 4 do cor
rente o aniversário natalicic, 
do Sr. Cândido Bampi, ele 
mento muito benquisto no 
seio da sociedade local e des
tacado membro do comercio 
e da industria desta cidad?

O aniversariante reside há 
10 anos em Lajes, sendo 
grande o acervo de realiza 
Ções do estimado comercian
te, durante esse tempo

Montou uma Fotografia 
no ponto mais central da 
nossa cidade, sendo o pior.ei 
ro d» fotografia artística en 
Lajes. Instalou, mais tarde.
Uma casa de artigos elétricos, 
á rua Correia Pinto, sendo * 
mais completa da cidade.

Verificando a necessidade 
de uma Lbrica de tt óveis e 
esquadrias aqui, foi a C r x h j
do Sul, trazendo e maquiná _____
ria completa, técnicos e operários especializados, instaDndo em 
Lajes n primeira grande fábrica desse ramo, que é a conceitua
da «Industrial Madeireira Lfgeanu Ltda.» que faz,honra á re
gião serrana catarinense Orande numero de famílias vieram a 
seu convite localizar se neste município onde ele possue pinhei- 
rais e serrarias.

Cândido Bampi tem sido um elemento ut,l ao nosso mu
nicípio, como colonizador, homem de negocios e amante do 
progresso. E’ brasileiro nato, natural do Rio Grande do Sul e 
descendente daqueles heroicos colonizadores, oriundos da penín
sula Ibérica, que transformaram o nordeste liograndense numa 
forja de trabalho e progresso. Aqui em Lsjeo o seu prestigio 
de trabalhador dinâmico e realizador permite-lhe giande numero 
de amigos e admiradores, que aproveitando sua data natalicia o 
foram cumprimentar em sua residência.

Tome Café Gostosão
dos quais feriu gravemente um pescador que ali se encontrava, 
o comandante daquela base determinou a sbertura de um inqué
rito policial—militnr, tendo o brigadeiro Luiz Leal Nettc dos Reys, 
comandante da 3a. Zona Aérea, determinado que se apure a 
responsabilidade de tão grave irregularidade.

*Varig-Aero-Esporte» - uma Escola de Pilotagem modelar

Embora largamente conhecida no Rio Grande do Sul e nos 
meios aeronáuticos do país, muita gente ignora que no Aeropor
to de São João, em Porto Alegre, está sediada a VAE (Varig- 
Aern Esporte^ Escola de Piloiagem Elementar e Avançada a única 
no Brasil que pertence e funciona anexa a uma Companhia de 
Aviação - a VAR1G Fundada em junho de 1937, foi a Escola 
VAE, ura ano e meio mais tarde, filiada ao Aero Clube do Bra 
sil, tendo, desde então, não só desenvolvido os cursos que já 
possuía como iustituido outros, todos sempre moite concorridos, 
a jolgar pelos 745 alunos que firmou desde a soa fundação, nas 
seguintes especial'dades: Desporto ou Recreio -  140. Monitores 
76, Volovelistas • 445, Paraquedista^ - 13, AerOraodelista - 71.

Possui hoje uma eorsiceiávi! frota de tv ôcs; composta 
de 6 Paulistinhns C'ap-4, 5 Fairclnlde PT-19, 3 Muniz 9. 2 Bu- 
rher Jugmann, 1 TaiLr Oraft, I Culver Cadet e 2 Bucker Stu 
dent. Um corpo de .renonndos profissionais, sob a direção do 
comandante Bordinr, instrui os alurrn por avançados métodos co
mo o de filmes falados, dispondo ainda esta modelar Escola de 
Pilotagem de todos os aparelhnmeutos técnicos necessários, in
clusive os engenhosos «Lin k  Trainers».

Excelente lote no 
Copacabana

Vende-se abaixo do preço de 
custo, por motivo que será ex
plicado.

Informações com Frederico 
Schlegel, Morro do Posto — 
Lajes.

Precisa-se de 2o 
cruzeiros

Oferece-se garantias ótimas, 
avalista ou bens de raiz, juros 
a combinar.

Iuformrções nesta redação.

Vende-se um b in g a lô
Novo, todo de alveoaria, com 

instalações de luz, agua e sani
tária.

Procure os encarregado . C 
Montenegro & Cia. =  Lajes 
Bazar - Rua Marechal Drodoro-

Vende-se
Por motivo de mndançn, ven

de-se o Armazém Santa Luzia, 
sitos á rua São Joaquim, com 
ótma freguezia e execelente 
ponto, Vende-se também uma 
maquina de costura de pé, em 
completo estado.

Tratar com o proprietário no 
mesmo Armazém.

Vende-se
Uma pequena chacara. Sita a 

Travessa da Avenida 3 de Ou
tubro, com uma casa de ma
deira, localizada em esquina- 

j Vende-se também uma casa 
[no mesmo local. Facilita-se o 
pagamento.

; Tratar 
1 Martins.

con Alio Ramos

em

Mulheres na Força Aérea

O’,,. Th» m.8 W
ifcirnou que estão já  sendo regis . . .• p 0rf,a devendo
«  »* K -» 1 „ «„ icÔ  s õ .  inau-
s mesmas entrarem eni exame ass m i semelhante
urado A função das voluntárias austr-banas AjiáForCe( „rffa_ 
que deserr pei.harnui na «Women s ' ndial com o objeti- 

“zação criada durante a segunda g“«r “ aer0náUtica daquele 
0 de auxiliar diversos setores técnicos da aer 
'»ís.

Pescador atingido pelo «sviao
m DPitencentc a Base

Devido ao* vôos rasuntes que u  ̂ |t»curnssá, num
lé ea de Santa Cmz realizou sÔbre a prâ.a oe

Chegou o novo estoque de 
calçados de todos os tipos 

e para todos os preços
V isite a sua Sapataria

0 Sapato Chie
A mais barataira sia cidade

Dr. João Gnalborto 
Netto

Advogado
Rua Aristiliano Ramos 7 

Caixa Postal 58

Pr. C ELS O  RAMOS 
* B R A N C O

‘ ADVOGADO
RESlCt'NCIA t  ESCRITÓRIO 

Rua Hercíllo Lui •„
L A J E S  ^

Atende chemedoi para ai eo 
marcas de 5 Joaquim, Curiti 
bano?. Bom Refiro e R>o doS>.i
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Correio Lageano
Lages, 12 de Agosto de 1950

. , . . , nnisi JTMN Duelos ccido nunca foramcelebrisararo o imortal DON vira(T) err, cinema,
filmados, e cooanos ?unruosos oi.mo J c ô f ,e e5pan|1(,lft da
moslrando-nos o luxo e grandiosidad p espt:taculo
qoela época, constituem o mais belo e P b

M igrande, notável elenco deste filme excepcion .
Eis o espetáculo sensacional, que o Mar“/ ü8r“ î edrj?CfeQta(1° „mo..í;= ^ p  ns.ru o oual existe grande eotu-mhlinn

O birajara de Almeida 
Vallím

Mai» Um aniversário natalirio 
verá passar em 14 do corrente 
o Snr. ITbirajara de Almeu|a 
Valiiin do comercio desta cij». 
de.

Dr. Jorge Maisonette

As Aventuras de iDon Juan
Em Tecnicolar tom Errol Flynn

O êxito m»is sensacional do ano, n09 Estados Unidos, foi 
a exibição deste monumental filme umas das maiores realisações 
da «Warner», -  AS AVENTURAS DE DONJUAN.

As aventuras do famoso personagem que o mundo jamais 
esquecerá, foram, neste grandioso filme, realisadas com o maior 
brilho e esplendor! Nunca o Cinema apresentou um espetácu
lo como este, cheio de cenas amorosas „e de aventuras, que

Assine “Correio Laçjecino”
V ergilio Mendes Ouriques e

M aria l). Antunes Mendes
participam aos parentes e pessoas de s u a s  relações n nas

cimento de sua filha, que na pia Batismai recebe
rá o nome de Abelina Aparecida, ocorrido na Ma
ternidade Tereza Ramos.

Lajes, 31-7 1950
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N Ó S  CONHECEMOS 

MELHOR  

O  SEU FORD

Prevenir é melhor que remeoiar! Habi
tue-se, de tempos em tempos, a subme
ter seu Ford a um exame do m to-, dos 
freios e de tôdas as partes vitais. Ê o 
melhor meio de conservá-lo sempre em 
forma. Para êsse fim, utilize o nosso

Serviço Ford. Como Revendedores Ford, 
sòmente nós temos mecân cos trein dos 
pela Ford, usamos ferramentas especiais 
para trabalhar com Ford, adò.amos mé
todos aprovados pela Ford e na'ural- 
mente, só utilizamos peças Ford legítimas.

R eve nded ore s nesta c idade:

Com ércio de Autom óve is João  Buatsm  5 .  A ,

Esteve alguns dias nes'a ci
dade o dr. Jorge Maisonette, 
ilustre Promotor Publico d, 
Comarca de Campos Novos s 
aqui muito estimado.

Àcacio Arruda Filho
Regressou para Oaritiba onde 

cursa '• Colégio Paranaense o 
jovem Acacio Arruda Filho, 
filho do Dr. Acacio Rimos 
Arruda conceituado meJico 
nesta c<dide.

Antonio Edu Vieira
Seguiu para Curitiba afim de 

reiniciar seus estudes oaqueU 
capital, o nosso presado colabo 
;ador Autonio Edu Vieira.

Antonio Edu é filho do Sr. 
Leandro Vieira, abastado fa
zendeiro neste mnnicipio

Geta!do M oaiensgro
Acompanhado de sua exm«, 

•sposa encontra-se neste cida
de* o Sr. Geraldo Mont*negro, 
doyccn.ercio de Rio de Janeir»

Dr. Nelson 
Luz Ribeiro
Esteve nesta cidade o Dr. 

Nelson Luz Ribeiro ex-Juiz da 
Comarca de ^ão Joaquim e 
que acaba de ser promovido a 
instância superior, por mereci
mento.

O Dr. Nelson vem fazendo 
uma carreira biilhaote n% Ma- 
gistrfldura do nossO Estado, 
tendo sido trasnferido para a 
Comarca de Campos Novos.

O novo Juiz de Campos No
vos é filho do conhecido cap'- 
Jlista de Florianópolis, Sr. Jo.ê 
Antonio Ribeiro.

DON JUAN, o maior espadachim da época rcmantica tm  que viveu, foi novamente filmado com um esplendor nunca visto! Um

verdadeiro monumento do cinema moderno !

Amanhã DOMINGO, No MARAJÓ ARA
Um grandioso e extraordinário espetáculo, como poucos, até hoje apresentado nos últimos vinte anos*

AS A V E N T U R A S  DE Q0N JUAN
. ■ - - - - - - - - - - —  Com os g ran d es  e con sag rad o s a s tro s  —

E R R O L  F L Y N N  e V 1 V E C A  L I N D F O R S
Além de muitos outros artistas de relevo Além de milhares figurantes «nir» ....

,  n  _  .  g 68 eDtre m,l'tares e povo! grandes mutidões J
em formidável, uran- a  m  i /% I
Jioso De.lun.br.nt. I  O  C  f l  I C  O  I O  T  P-e-niedo p.|a ACACEM IA  de é.tes « ciencies

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA 
Digitalizado pelo Instituto José Paschoal Baggio - Contrato FCC nº0151/2016 




