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“Não podemos transigir, quando estiver em 
causa a lealdade para com a nossa Pátria.”
Toda a imprensa comenta esta enérgica declaração do Gal. Dutra, 

como um brado de alarma á conciêncía da nacionalidade 
- ■ contra o perigo comunista. - - - - -

D i r e t o r
e

Gerente

Alcibiades Dutra

CORREIO 
LAG EANO

Sem anário ]

Sábado
17 de Maio de 1947j 

ANO —  VI. N.» 393

Santa Catarina R ed a çã o  e o ficin as: Rua Quintino B ocaiuva , n.° 14 L a g e s

FDTEBOL
Domingo ultimo, em disputa da «Taça Pre

feitura Municipal» e onze medalhas oferecidas 
pelo 2‘ Batalhão Rodoviário, jogaram pela ter-, 
ceira vez os fortes conjuntos do S. C. 14 d e s 
Junho versus O. E. Ginásio Diocesano.

Foi uma das mais disputadas e de mais be
los lances, que já se realizou, oferecendo um 
belo espetáculo ao numeroso publico que com
pareceu e que vêm concorrendo para o brilho 

das nossas tardes desportivas. Terminou a peleja pela contagem 
4x2, a favor do G. Diocesano.

O Ginásio jogou com um quadro completamente diferente 
dos de outros jogos, o que lhe deu mais homogeneidade, jogan
do também com um pouco de sorte. O 14 de Junho apresen
tou-se com algumas falhas, das quais são culpados os seus di
rigentes.

Amanhã, domingo, teremos a ultima partida, salvo se hou 
ver empate. *

Os quadros que jogaram domingo passado, estavam assim 
constituídos:

14 DE JUNHO
Benito — Felix e Pacheco — Jonas, Nelson, (depois Leonidas) 
e Sálvio (depois Brandão) — Gerson, Aldo Neves, Luiz, Eusta- 
lio e frnani.

Lajes vae ouvir o celebre te- F akcííliento  
nor “ Pequeno Caruso “

G. D IOCESAN O

Hélio — Pastelão e Osmar — De Carli, |orge e Nuta =  
nel, Renato, Meireles, Aloisio e Nagib (depois Renée)

M. BARROS

Leo-

Comércio de Automóveis 
João Buatím S .A .

Avisa aos seus amigos e freguezes que tendo si
do extinta a Carteira de Importação e Exportação, 
os pedidos que foram encaminhados, por mtermedio 
da firma, a essa Carteira, automaticamente ficaram 
cancelados, podendo os interessados fazer novos 
pedidos de veiculos e produtos Fm . Por 110880 _
termédio, produtos estes que serão entregues -■
dias apôs os pedidos, quanto a Caminhonetes comer- 
ciais de 114 e 122 polegadas -  Caminhíe. de 134 
158 e 194 polegada», á gasolina ou óleo cru.

Concessionários Ford
Lajes — Rua Mal. Deodoro. 54

Patrocinado pela iinpren- de. 
sa, Prefeitura Municipal e q  Pequeno Caruso tem 
Clube 1* de Julho, reunir-1 e9tad0 em intima companhia 
se-ã a culta sociedade la- j dos mais destacados eletnen- 
jeana, nos salões do !■ de (oa da nossa terra, tem vi-
Julho, para ouvir, na pro 
xima quarta-feira, o popu
lar e afamado teuor bra
sileiro, João Cavaliére, que 
já perlustrou o celebre «Sca- 
la» de Milão e as «Operas» 
das grandes capitais euro
peias, elevando bem alto o 
nome cultural do nosso 
país.

Carioca da gema, Caru- 
sinho surgiu ainda menino, 
de dentro dos jornais brasi
leiros pela mão do grande 
e notável jornalista José 
Carlos Rodrigues, o desco
bridor de tesis Chateau- 
briand.

sifado vários solares fami
liares de Lajes, onde a sua

Pia 9 do corrente faleceu 
em Bocâina do Sul, onde 
residia há longos anos, a 
veneranda senhora D. Anto
nia Rodrigues Machado, ca
sada em segundas núpcias 
com o Sr. Jaeintho Macha
do, deixando grande prole 
em vários municípios onde 
residiu, como Lambem aqui

culta e expressiva palestra) em jjaj e9 
de ‘‘diseuse”  de escol, o tem' Pelo8 8eufJ doteg de cora_ 
credenc.adoco.no um cava- D Antonia d9ÍX0U um
lhe.ro de fino trato e muita grande circulo de relações. 
cultura. jaendo a sua morte muito

Estamos informados que|9eQtl^a- 
os acompanhamentos ao te
nor ‘ patrício, serão feitos
pela Srta. Ana Luiza Pires, 
cujo preparo técnico, como 
pianista, vêm se firmando 
cada vez mais em nosso
meio.

Consorcio

.1

Formou sua maioridade 
cultural na Bélgica, apri 
morando-se em Paris, Ber
lim, Roma, Londres e outros 
centros importantes, voltan 
do á sua pátria laureado 
por professores de renome 
e pela critica da grande im
prensa europeia

Não temos espaço para
citar a opinião dos grandes 1 Clara de Souza Ribeiro, 
orgãos da Europa e do Bra-| 
sil sobre a personalidade) 
artistica e cultural do grau j 
de ‘ virtuose” patricio, mas 
podemos adiantar que La
jes se sentirá honrada oom 
a oportunidade que “ Caru- 
siuho”  nos oferece, do ouvi- 
lo, porquanto ele veio aqui 
em busca de repouso à j 
grande altitude e porque a;

[cultura musical dos lajea-^
I nos, o atraiu á nossa cida

A extinta era progenitora 
dos Srs. Octacilio e Deroilio 
Couto, destacados elementos 
desta cidade, a quem apre
sentamos pezames.

* * * A campanha lançada 
pelo sr. e sra. Aderbal R. 
da Silva no sentido de se 
proporcionar aos lázaros, o 
maravilhoso remédio que 

Reaü/.ou-se em 3 dc cor-»lhes poderá restituir a saúde, 
rente o enlace matrimonial f está encontrando e oncontra- 
do Gr. Armando Burger de'rá o mais decidido apoio de 
Castro, funcionário federal ■ todos os catarinenses, som- 
nesta cidade, com a Grta.• pre unidos nas cruzadas de 
Yolamla Waltrick Ribeiro,[solidariedade humana, num 
filha do Sr. Aristiliano!edificante exemplo de amor 
Waltrick Ribeiro e de D. [ás nobres tradições cristãs

do povo barriga-verde.

%i - n

Máquinas Agrícolas
Por deteimin çâo do Ministério da Agricultura, devem 

ser recolhidas á Estação Fitotécnica, até o dia 15 de Junho 
próximo vindouro, toda e qualquei máquina agrícola que 
esteja em poder de agricultor, Sociedade Agrícola ou in
tendente distrital, pertencente àquela Estação.

Pedimos o máximo interesse daqueles que tenham sob 
seus çnidados máquinas emprestadas pela Estação Fito
técnica, para execução desta determinação.

(Assinado) CLOVIS DA COSTA RIBEIRO 
Agronomo Chefe

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA 
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Dia 17

C Sr. Walmor Antunes dos 
Santos, ruralista era Capão Al
to.

— A Srta. Neusa Arruda, fi
lha do Sr. José Maria Arruda, 
fazendeiro neste município.

— O menino José Carlos fi
lho do Sr. Lidonio Vinhas, ge
rente das Casas Pernambuca
nas.

Dia 18
A Exma. Sra. D. Julia Furta

do, presidente da Associação 
Beneficente Santa Izabel.

— O Sr. Eviuo José Vieira, 
fazendeiro em Cajurú.

— O Io Srgto José Setti, do 
2o Batalhão Rodoviário.

Dia 19
O Sr. Anibal Ramos, indus- 

trialista nesta cidade.
— A Exma. Sra D. Gilda 

Mota da Silva, esposa do Sr. 
José M. F. Silva, comerciante

nesta praça
. == A Exma. Sra. D. Heron- 

dina Campos Winter, esposa do 
Fernando Winter, do comer

cio desta cidade.
O Sr. Alceu Goulart, co

merciante local
— Airton Rogério, filho do 

Sr. José Luiz de Oliveira Ramos,
I fazendeiro neste município.

Dia 20
A Srta. Zuzete Lima de Scu- 

|Sa, filha do Prof. Trajano Sou- 
; sa, /ente do Instituto de Educa- 
;ç3o e Escola Normal «Vidal 
Ramos».

=  O Sr. Edmundo Soldatelli, 
ex-Expedicionário da F.E.8.

Dia 21
O Sr. Orival Andrade Cordo

va, funcionário do Centro de 
Saude.

Dia 22
O Sr. Túlio Ribeiro, funcio

nário da filial do Banco Na
cional do Comercio.

— O menino Carlos Antonio, 
filho do Sr. Nicanor Antonio 
Cândido.

R dizer que a música arran
cada das cordas daquele vio- 

i lino me pareceu uma mensagem 
do Céu . . . pela suavidade 
com que me penetrava aos ou
vidos.

A música morreu ... ao longe.
Era noite na casinha bran

ca da colina.
’A distância tremiam as lu 

zes da cidade e eu queria en- 
gubr com os olhos a escuridão 
além da minha janela.

Eu queria abraçar quem so- 
jluçava noite a dentro. Soluços 
! que eu via penetrarem até bem 
) dentro de minha alma triste 
I E havia melancolia na voz 
(do trem que chorava ao longe, 
í dentro da selva, 
j E aquele soluço . . . 
j Depois eu vi. Vi afastar-se 
jtocandos as mãos no céu a bela 
(deusa de cabelos negros, que 
(queria rasgar as nuvens escu- 
jras procurando Luz.

Eu vi a Saudade se afastar 
I voando de minha janela e amei 
|as nuvens onde ela se escon- 
i deu. Só a Saudade me visitou na

Ícasinha branca da colina.
Só . . . mais ninguém.

WILSON

Enlace Dr. joão Ribas Ramos - 
Túlia Matos

Dia 10 do corrente realizou-se em Porto Alegre o enlace 
matrimonial do Dr. João Ribas Ramos, ilustre deputado por La
jes à Assembléia do Estado e a distinta Srta. Túlia Matos, fino 
ornamento da sociedade de São Joaquim e filha do Sr. Aparicio 
Matos e de D. Maria Matos, atualmente residindo naquela capi
tal.

O ato civil teve lugar na residência da noiva, sendo para
ninfos; por parte do noivo: o Sr. Aparicio Matos e exma. espo
sa, Sr. Lauro Antunes Fiamos e exma. esposa. Por parte da noi
va: Dr. José da Fonseca Nunes de Oliveira e exma. esposa e 
Sr. Manoel da Silva Ramos e exma. esposa.

O ato religioso realizou-se na Igreja da Imaculada Concei
ção, sendo paraninfos, por parte do noivo: o Sr. Vidal Ramos 
Junior e exma esposa, Sr. Publio Matos e D. Tereza Martorano 
Cantisani. Por parte da noiva: o Dr: Agripa de Castro Farias e 
exma. esposa e Sr. Antonio Martins de Qliveira e Srta. Terezinha 
Martins de Oliveira.

O jovem par, que se acha em viajem de núpcias, fixará re
sidência em Florianópolis.

Agradecimento

M a t i n a s !
Rompe a manhã e linda vem a aurora 
Abrindo as portas de ouro do Levante 
E o dia no seu braço auriflamante,
Um divino sorriso esboça agora.

Seguindo rosea senda espaço afora, 
Assoma Pbebo alegró, radiante 
E a terra sua meiga e terna amanle 
Toda se enfeita nesta doce hora

jOdqo se fora então por mago encanto,
De estrelas despe o céu seu longo manto.
E veste belo roupão de azul turqueza.

Paira em tudo uns tons leves de alegria 
E o homem, mixto de amor e de poesia, 
Bemdiz e adora á Deus e á natureza!.,.

Qeraldino Azevedo

Noivados
0 Sr. Odilon Vieira da 

Bocha, fazendeiro neste mu
nicípio. contratou casamento 
com a Srta. Aurora Cordo
va da Costa, filha do Sr. 
Zacarias Ferreira da Costa, 
ruralista no distrito da cida
de e de D. Inácia Cordova 
da Costa.

I Ü Sr Enio dos Santos 
Macedo, do comercio desta 
cidade, contratou casamento 
a 10 do corrente com a Srta. 
Elisabeth Moreira da Silva 
filha da Sra. D. Etelvina Mo
reira da Silva.

Alfeu Chaves \fJolff e Tininha Waltrick Wolff, vêm, por 
este meio, agradecer às pesssoas que compareceram aos atos do 
seu consorcio matrimonial, realizado em 14 do corrente, aos que 
gentilmente enviaram presentes e também aos que enviaram 
telegramas, fonogramas, cartas e cartões.

Lajes, lõ de Maio de 1947

Diogo Alves Vieira e Zacarias Ferreira da Costa í

Aaa Alves Marcilina Inácia Cordova da Costa
participam aos parentes e pessoas 
de suas relações, o contrato de 
casamento de seu tittio ODILON, 
com a Srta. Aurora Cordova da 
Costa.

participam aos parentes e pessoas 
de suas relavSes, que sua fiiha 
AURORA, contratou casamento 
com o Sr. Odilon Vieira da Ro
cha.

Lajes, 15 de Maio de 947 ODILON e AURORA
confirmam

0  S A P A T O  C H lL
Uma sapataria diferente

Onde V. So. sempre encontra o que deseja

Visite, sem compromisso, as nossas exposições de sapatos 
de todos os tipos e preços, para homens, senhoras e cr.an-

S e m p r e  n o v i d a d e s !
Rualò de Novembro

DRS. AGRIPA FARIAS E 
JOSÉ DA FONSECA NU

NES DE OLIVEIRA

I Acompanhados de suas 
, exmas. esposas, passaram 
'aqui, de regresso de Porto 
I Alegre, os Drs. Agripa Fa
rias e José da Fonseca Nu
nes de Oliveira, residentes 
em Florianópolis.

Os ilustres itinerantes fo
ram àquela capital assistir 
ao enlace Dr. João Ribas 
Ramos — Srta. Túlia Ma
tos, dos quais foram para
ninfos.

Sociedade Feminina «Tiago de (lastro))
Realizou-se no sabado p. passado, na sede da S. Alan 

Kardeck, uma grande distribuição de agasalhos aos pobres pro
movida pela Soc. Feminina «Tiago de Castro» constando de a- 
cokhoados, eolchas, roupas e roupinhas para crianças:

A diretoria e associadas dessa filantrópica sociedade, per
correu as zonas pobres num verdadeiro sacerdócio de caridade, 
mitigando as agruras da vida a muitas famílias necessitadas des
ta cidade.

A atual diretoria da Sociedade Feminina «Tiago de Cis- 
tro», está assim constituída:

Presidente de Honra D. Mariquinhas Arruda, Presidente D. 
Lidia Granato Ramos, Vice-Presidente D. Ida Ranzolin Vieira, 
Secretária Srta. Wilma Carrilho; Tesoureira, D. Clarinda Ribeiro 
Schrnidt.

ace Alfeu C. Wolff -  Tininha Waltrick
Consorciaram-se dia 14 do 

corrente, nesta cid3de, o Sr. 
Alfeu Chaves Woíff, fazendeiro 
em Capão Alto e a distinta 
Srta. Dautina Conceição Wal- 
trick (Tininha), filha to Sr. Di
mas de Oliveira Waltrick, fa
zendeiro, no mesmo distrito, e 
de D. Dautina de Liz Waltrick.

O ato religioso foi realizado 
na Catedral, sendo paraninfos: 
do noivo; o Sr. Dimas rte Oli
veira Waltrick e exma. senhora, 
Padre Alfredo Setaro e Sr. Dar
ci Furtado e exma. senhora. Da 
noiva: o Sr José Xavier Wolff 

•e ejóna. senhora, Sr. José Au
gusto Steffens e Srta Tereza 
Steffens, Sr Dimas Costa Ri-

beiro e exma. Senhora.
O jato civil teve lugar no 

Grande Hotel Rossi, sendo para
ninfos: do noivo: o Sr. João Ri
beiro Branco e exma. senhora, 
Sr Antenor Varela Ubaldo e 
exma senhora, Firmino Rodri
gues Branco e exma senhora. 
Da noiva: o Dr Walmor Ribei
ro Branco e D Eulina Ribeiro 
Borges, Dr Elisiário Catmrgc 
Branco e exma senhora, e Sr 
Sebastião Prudente Vieira e 
exma senhora.

Ao grande numero de convi
dados foi oferecido no Grande 
Hotel Rossi uma grande mesa 
do doces e líquidos

Lajes
J

P A -.« de uma empregada parr. es-
r e c í s a - s e  criiório, com alguns conheci- 

entos de contabilidade. Resposta a esta redaç.io, em 
.rta fechada com as iniciais W 1 U.

LAURO ANTUNES RAMOS
Acompanhado de sua exma. 

esposa e veneranda múe D. 
Maria Joaquina, regressou 
de P. alegre o Sr. Lauro 
Antunes Ramos, industna- 
lista aqui residente.
Os distintos viajantes foram 

assistir ao enlace matrimo
nial do Dr. Joao Ribas 
Ramos, realizado naquela 
capital, a 10 do corrente.

SRTA. LEILA RAMOS VI-«

EIRA

Por motivo de seu aniver
sário natalício, foi muito 
cumprimentada a Srta. Leila 
Ramos Vieira, fino orna
mento da sociedade lajeana 
e dileta filha do Sr. Cesar 
Vieira da Costa, fazendeiro 
neste municipjo.

Fim sua residência, a dis- 
, tinta aniversariante ofere
ceu às suas inúmeras ami- 

Iguinhas um cock-tail,

LAR EM FESTA
O Sr. Dimas Muniz e 1). 

Anita Stefanes Muniz estilo 
de parabéns, pelo nascimen
to ile seu filhinho Mario o- 
corrido em G de maio cor
rente.

Cleonildes Ligocki 
e Senhora

tem o prazer de participar : 
aos seus parentes e amigos, ;l 
o nascimento de sua filha 
MARCIA. ocorrido em 4 
deste mês.

Lajes, 16-5-47
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Edital de Ci
tação

?  9,0l?,t0r ,lvo Gui>hou Pereira de J/ello Juiz de Direito da 
Comarca de Lages, Estado de 
.Santa Catariua, na forma da 
lei, etc.

PAÇO saber aos que o presente 
edital, com o prazo de sessenta 60 
dias, virem, ou dele .conhecimento 
tiverem* que por parte de Aureliano 
de Souza Machado e sua mulher Ma
ria Eulalia da Silva; Abílio de Sou
sa Machado e sua mulher Afaria da 
Conceição Souza; e Cecilio de Sousa 
Machado, brasileiros, lavradores, do
miciliados e residentes no lugar 
“Fazenda das Goiabeiras” , distrito de 
Oarú. desta Comarca, por seu pro
curador Doutor Osni de Medeiros 
llégis, me foi feita a petição de tèor 
seguinte; -  PETIÇÃO: “ Exmo. Snr. 
Dr. Juiz de Direito da Comarca de 
Lages. - Aureliano de Sousa Macha
do e sua mulher Maria Eulalia da 
Silva, Abílio de Sousa .Vfachado e 
sua mulher Alaria da Couçeiçao 
Sousa e Cecilio de Sousa Machado, 
este último viuvo, lavradores, domi
ciliados e residentes no lugar “ FA
ZENDA DAS GOIABEIRAS” , dis
trito de Carú desta Comarca, por 
seu advogado abaixo assinado, dizem 
e requerem o seguinte; -  1 ); -  Que 
há mais de trinta (3U) anos ocupam 
uma gleba de terras com a área su
perficial de mais ou menos dois mi
lhões de metros q u a d r a d o s  
(2.000.000 ms2l; no lugar “ FAZEN
DA DAS GOIABEIRAS” . distrito de 
Carú, desta Comarca, a que esta pos
se tem Sido mansa e pacifica, sem 
interrupção uem oposição alguma; 
2';: -  Que a gleba tem os seguiutes 
coiifroutantes: comum dos herdeiros 
de Cândido Inácio de Lins, comum 
dos herdeiros de R obrto  Branco de 
Camargo, comum de herdeTOs de 
José Manuel Gonçalves, terras de 
José Ferreira e terrenos de Anastá
cio ITaltrick. - A divisa com todos 
os extremantes, com excepção de 
Anastácio altrick, cuja demarca 
ção é teste mu uh a por marcos é feita 
por linhas secas. - 3-/' -  E, como os 
Suplicantes possuem o aludido terre
no, tal como se acha supra descrito 
há mais de trinta anos, mansa e 
pacifieainente, sem oposição ou em
bargos de ePpeCie alguma, querem 
legitimar sua posse, nos termos do 
Art. 550 do Código Civil. -  Para di
to fim requerem a V. Excia. se dig
ne designar dia, hora, locai para a

justificação, na qUal deverão sor ou
vidos, independentes de citação as 
testemunhas Anastácio waltrick, José 
Inácio I orreira, João Mariano dos
fÍIÍu ’ ’ adeute Brftnco de Camargo,Elisiário Branco de Camargo e Pru-
dente Branco de Camargo, todos ca
sados, criadores, residentes no dis
trito de Carú, desta Comarca. -  Re
querem a citação dos atuais confron- 
tantes, bem como do representante 
do Ministério Publico e, por editais' 
dos interessados ausentes e desconhe
cidos, todos para acompanharem os 
termos da presente ação de usoca- 
piâo, e, findo o« prftsos deverá ser 
reconhecido e declarado o domínio 
dos Suplicantes sobre o aludido ter
reno, ticando citados ainda para, no 
praso legal, apresentarem contesta
ção e para seguirem a causa até 'fi
nal sentença, sob penas da lei. -  Pro
testa-se provar o alegado com o de-1 
poimento pessoal dos interessados1 
e de testemunhas, de vistorias e exa-1 
mes, peritagens e apresentação de do
cumentos. - Para efeitos da taxa ju - ’ 
dicial dá-se a esta o valor de dez ' 
mil cruzeiros ( 0 8  lo.000,001 D. A. 
esta. Pedem deferimento, -  Lajes ' 
7 Marco de 1947. - (a.,: -  pp. Osni 
de Medeiros Régis. -  Na petição que 
estava devidameute selada e com as I 
estampilhas inutilizadas na forma dai 
lei foi exarado o Seguinte DESPA- ! 
CtiO; -  A. Justifique-ae em dia  ̂
e hora designados, intimando-se as' 
testemunhas, ciente o Dr Promotor. 
Lajes, 7-3-17. - lvo Guilhon. - De
pois de feita a justificação e passado 
em julgado a respectiva sentença, foi 
exarado nos autos o seguinte DES
PACHO: - Expeçam -se mandado1 
editais na forma da lei. -  Lajes, 
26-4-1947. - (a ): - lvo Guilhon. - E 
como tenham os Suplicautes pedido 
a citação, por edital dos interessadas 
ausentes e desconhecidos, mandei 
passar este, pelo qual cito e chamo j 
os referidos interessados ausentes ej 
desconhecidos para todos os atos e 
termos da ação, até linal, sob pena* 
de revelia. Para os devidos efeitos J 
se passou o presente edital, que será 
afixado no lugar público de costume, 
publicado ua Imprensa Oficial do 
Estado e no jornal local “ Correio 
Lajeano” , na forma da lei, ficando 
ainda uma cópia nos «-autos. Dado e 
passado nesta cidade de Lajes, Esta
do de Santa Catarina, aos vinte e 
seis dias do mês de Abril do ano 
de mil novecentos e quarenta e sete 
(26-4-1917). Eu, ITalde.-k Aurélio Sam
paio, Escrivão do Cível, o datilo
grafei, e, por ordem do MAT. Jjiiz, 
subscrevo e também assino.

Ivo Guilhon Pereira de Mello. 
Juiz de Direito.

Waldeck Aurélio Sampaio 
Escrivão do Civel.

J. W olff & Cia.
Representações, Consignações e Conta Própria

FILIAL
Rio do Sul - S. Catarina

Rua Carlos Gomes, 98

MATRIZ
Lajes -  Santa Catariua

Rua Cel. Tiago de Castro, s. n.
Caixa Postal, 41

endereço teleoráfico «J O  W  O  L C O »

Concessionários da: Cia. Distribuidora Geral « Brasm o- 
tor> — Produtos da Chrysler Cor
poration — General Motors do Bra
sil S. A. — Produtos « Frigidaire*

R {présentantes : da Cervejaria Catarinense S. A. - doinvile
Revendedores : dos Produtos S. A. da The

Calorie Company

Agentes: da «União do Comércio e
de Seguros Gerais — Jomvile

Indústria» Cia.

C O L E T O R IA  E S T A D U A L
IMPOSTO TERIÍITORI AL

De ordem do sr. Oolot^r 
torno publico que, durante 
o mês de maio corrente, se 
procederá a cobrança do 
imposto aciuia referido cor
respondente ao 1- semestre 
ao corrente ano

üs contribuintes que não 
siicitiszerem seus pagamen
tos dentro do referido pra 
zo, poderão faze-lo no mês 
de junho com a multa de 
20°/0. Terminados os prazos 
acima citados, serão extraí
das as certidões de divida 
para a devida cobrança exe
cutiva.

Coletoria Estadual de Lajes.
2 de maio de 1947.

Alzemiro Francisco de Souza 
Escrivão.

VENDO
Ou admito sócio para negó

cio de papelaria, ann.nrinho, 
perfumarias e miudezas, por 
preço de fatura, situado no rr,e- ! 
Ihor ponto da cidade. Grande I 
freguezia de atacado e varejo- j

Ver e tratar na

CASA MELIM - R. DO SUL

Vende-se
Um terreno com a area 

de 10.000 m2, situado em 
«Conta Dinheiro» próximo 
ao calçamento da estrada 
federal.

Tratar com Max Beims.

P A I N E L
I A tres do corrente realizou- 
íse em Painel uma animada fes- 
tinha religiosa, em beneficio 

Idas Vocações Sacerdotais, pro- 
> movida pelas senhoras D. Al 
mira Gomes de Sousa, D. Ze- 
lina Andrade Machado, D. Ze- 
lia Arruda Melo e D. Hilda 
Melo; incansáveis e esforçadas 
Zeladoras da Obra das Voca
ções Sacerdotais.

Pela manhã do dia tres, o 
nosso bondoso Vigário Frei 
Anibal celebrou missa, profe
rindo, na ocasião, um belíssi
mo sermão.

A’ tarde realizou-se uma ani
mada quermesse, que devido ao 
mau tempo, fez-se nos salões 
do Clube 1- de Junho, gentil
mente cedido pela sua Direto-

ria. ,
O resultado geral da^festa foi 

do 1.735,70 cruzeiros, que de
duzindo-se uma pequena despe
sa na importância de 131,70 
cruzeiros, apresentou um said > 
liquido de 1.604,00 cruzeiros o 
qual será entregue, pelas Zela
doras- a S. Excia. D. Daniel 
Jlostm, nosso amado Bispo 

| Diocesano.
As distintas Zeladoras apre

sentamos as nossas felicitações 
pelo muito que têm feito em 
prol da Obra das Vocações, de
monstrando assim, mais uma 
vez o alto grau de religiosida
de dos painelenses.

Painel, 5-5-947.

O Correspondente.

R I P A S
Para cercas e telhados à venda na

• •  —  ’iistrial Madeireira L ajeaiu Li
Próximo à Maternidade — Lajes

la.

-^áháreiénv'
>>; ti

H É L I O  C A H Ç Í
(étiV ctênnai jurídicas e ’Suciétt’; -pela Faculdade m‘ ”  • .U; 1 Direito do Estado .db Rio de Janeiro

v. . y ' ;«. .-. • /  í  •!: •
Aceitam ò patrocínio de todo e qualquer serviço de sua pro
fissão : — causas cíveis (doações, testamentos, inventários, di
visão e demarcação de terras, etc.), criminais, orfanológicas, etc.

Bar e Restaurante

C R U Z E I R O  0 0  SUL
D e Francisco Xavier 

Pereira (Chico)

INAUGURADO á rua 
Benjarain Constant, es

quina Porto União.
cosinha de primeira ordem, 
refeições a qualquer hora do 

dia e da noite 
Bebidas e Miudezas

Visite esto bar e rastau- 
rante

Artefatos de Alunrnio
Da afamada marca «ROYAL* 0 mais resistente

Entrega imediata - Exclusivistas 
no Estado:

FERRAZ & WALTMCK
Rua Cel. Cordova — Edifício Anibal Ramos — Lajes

Redes Estaduais íé ie a s  Ltda. REAL ”
Viagens aéreas com todo o conforto, entre Curitiba -  São 
Paulo -  Rio e Porto Alegre, só nos luxuósos aviões da «Real»

Reservem passagens nesta cidade com  

C. MONTENEGRO & CIA.

Automóveis 
Caminhões 

Caminhonetes 
Maquinas Agrícolas 

Conjuntos Estacionários 
Peça» e Acessórios 

Refrigeradores Domésticos , 
Refrigeradores Comerciais 

Artigos Domésticos Elétricos 
Baterias 

Motores

Madeiras 
Cimentos 

Casolina 
Querosene

O leos *
Feça Dv Soto, Dodge 

International, Ford. Chevro* 
let, etc.

Pneus e Câmaras de ar 
Seguros Oerais

Rádios

Rádios para Bateria
da afamada, marca «JEFFERSON» - ultima novidade

TEMOS PARA PRONTA ENTREGA

—  l i r a ja r a  de Almeida Vallim  &  Cia. ltd a . -
RUA MAL. DEODORO LA.) ES
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Prefeitura Municipal de Lajes
ESTADO DE SANTA CATARINA

DBCKETO N- 17 
de 2 de maio de 1947

O Prefeito Municipal de Lajes, usando da atribuição que 
lho confere o art. 12, iv 111, do Decreto-lei federal n1 1202, de 
8 de abril de 1939,

DECRETA;
Arl. Io — Fica desdobrada, durante o corrente exercício, 

de acordo com os artigos 4' e 5‘ do decreto-lei n; 20, de 8 de 
setembro de 1941, por conveniência do ensino, n escola mixta 
municipal de Turvo, no distrito de Capào Alto Alto.

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

Prefeitura Municipal Lajes, em 2 de maio de 1947.
Assinado: — Jairo Ramos

Prefeito Mnnicipal.
Ivannyr Montenegro Secretário Substituto. 

PORTARIA 
de 2 de maio de 1947

O Prefeito Municipal de Lajes, resolve
DESIGNAR:

De acordo com o art. 6‘, do Decreto-lei n1 20,'de 8 de
setembro de 1941:

lvandina Arruda Muniz que exerce o cargo de Professor, 
Padrão G, do Quadro Unico do Município (Eseoli mixta muni
cipal de Turvo no distrito de Capão Alto) para reger Ja Classe 
B da mesma escola, desdobrada pelo Decreto n° 17, de hoje 
datado, percebendo a gratificação prevista em lei.

Prefeitura Municipal de Lajes, em 2 de maio de 1947. 
Assinad«: — Jairo Ramos

Prefeito Municipal.

DECRETO N 18 
de 6 maio de 1947

O Prefeito Municipal de Lajes, usando da atribuição que 
lhe confere o art. 12. n. lli, do decreto-lei federal nr 1202, de 
8 de de abril de 1939, e de acordo com o Decreto-lei n' 6, de 
3 de julho de 1944,

DECRETA:
Art. 1. — Fica concedida, à Conferencia Vicentina de La

jes uma subvenção de Cr$ 1.200.00, para o corrente exercí
cio.

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

Prefeitura Municipal de Lajes, em 6 de maio de 1947.
Assinado: — Jairo Ramos

Prefeito Municipal.
Ivannyr Montenegro =  Secretário Substituto.

DECRETO N- 19 
de 8 de maio 1947

O ^refeito Municipal de Lajes, usando da atribuição que , 
lhe confere o art. 12, n‘ I, do decreto lei federal n' 1202, de 8 
de abril de 1939, I

DECRETA:
Art. 1’ ■ Fica permitido aos Funcionários Municipais a consig

nação em folha para a Caixa Economica Federal no Estado, de 
conformidade com as normas estabelidas no Decreto-lei Esta
dual n- 159, de 8 de agosto de 1938:

Art. 2o — O pedido será processado na Secretaria da Pre
feitura Municipal, depois de preenchidas as formalidades legais.

Art. 3o — Este decreto entrará em vigor na data da sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Lajes, era 9 de maio de 1947.
Assinado: Jairo Ramos *

Prefeito Municipal.
Ivannyr Montenegro — Secretário Substituto.

PORTARIA
de 12 de maio de 1947

O Prefeito Municipal de Lajes, resolve:
DESIGNAR:

Léo Antonio Batista Ribeiro, ocupante do cargo de Escri
turário, Padrão M, do Quadro Unico do Município, para sem pre- 
jui*o de suas funções, responder pelo expediente da Contadoria, 
enquanto durar empedimento do respectivo titular Sr. Oscar 
Amancio Ramos, que se acha em gozo de férias.

Prefeitura Municipal de Lajes, em 12 de maio de 1947.
Assinado; — Jairo Rarpos

Prefeito Municipal.

D E C R E T O  
de 9 de maio de 1947.

O Prefeito Municipal de Lajes, resolve:
DISPENSAR:

Matilde Rafaeli Paes do çargo para o qual foi nomeada 
por Decreto de 27 de tevereiro de 1947.

Prefeitura Municipal de Lajes, em 9 de maio de 1947.
Assinado: =  Jairo Ramos 

Prefeito Municipal 
Ivannyr Montenegro — Secretário

D E C R E T O  
de 9 de maio de 1947 

O Prefeito Municipal de Lajes, resolve:

NOMD e R/cordo com o art. 15, item V, do Decreto-lei es
tadual n. 700, de 28 de outubro de 1942:

Adelina de Souza, para exercer, em substituição,
I durar o impedimento do respectivo titular Sra. Maria 
des Souza Andrade, o cargo de Professor, Padrão C, do Qua
dro Uuico do Município (Escola mixta municipal de Potieiro 
Grande, no distrito de Índios), percebendo a gratificação previs
ta em Lei. . in í_

Prefeitura Municipal de Lajes, em 9 de maio de 
Assinado: — Jairo Ramos 

Prefeito Municipal 
Ivannyr Montenegro — Secretário

PORTARIA
de 12 de maio de 1947

O Prefeito Municipal de Lajes, resolve:
CONCEDER LICENÇA;

De acordo com o art. 163, do decreto-lei estadual n.
700, de 28 de outubro de 1942:

A Vicentina Scóss ocupante do cargo de Professor, Padrão 
C, do Quadro Unico do Município (Escola mixta municipal de 
Fazenda dos Bastos, no distrito de Correia Pinto), de sessen
ta dias, com todos os vencimentos, a contar de 10 do corrente.

Prefeitura Municipal de Lajes, em 12 de maio de 1947. 
Assinado: — Jairo Ramos 

Prefeito Municipal.

PORTARIA
de 12 de maio de 1947

O Prefeito Municipal de Lajes, resolve:
ALTERAR:

A escala de férias dos funcionários desta Prefeitura, na par
to qne serefeie aos Srs. Oscar Amancio Ramos e Zenaide da 
Costa Avila, marcando as mesmas para os meses de maio e ju
nho respectivamente.

Prefeitura Municipal de Lajes, em 12 de maio de 1947. 
Assinado -  Jairo Ramos 

Prefeito Municipal

VENDO
Uma caminhonete Ford A  m0. 

delo 29 com motor lecentemcn. 
te retificado e com 4 pneu, 
novos. Tudo por preço de oc*. 
sião.

Ver e tratar na

CASA MEL1M -R . DO SOI,

Avise
José C. Wolff, proprietário 

da «Alfaiataria Wolff» avisa aos 
seus amigos e fregueses, qut 
transferia seu estabelecimento 
para a rua Correia Pinto, entre 
o Banco N. do Comercio « o 
Armazém Narciso, onde eonti. 
nua ás ordens de todos.

Lajes, 9 de Abril de 1947

Vende-se

Esquadrias^
Fabricam-se uom rapidez qualquer quantidade 

de Portas - Janelas e Venezianas, na

Industrial Madéireira Lajeana Ltda.
Próximo à Maternidade — Lajes

DR. 10Ã0 UOSTA NETT0
Alta Cirurgia — Doenças de Senhoras — Partos
Operações: de Estomago, Intestino, Apendicite, Figcdo e 
Vias Biliares. Tireoide, Bocio (papo / Hérnias, Varizes e He
morroidas. Rins e Próstata, Utero. Ovários e SeioS. Tumo
res era geral. Cirurgia dos Ossos e Articulações. Fraturas. 
Cirurgia dos Defeitos Congênitos e Adquiridos.

Tratamento Médico e Cirúrgico da Tuberculose Pulmonar
Atende no Hospital N. S. dos Prazeres -  residência 

Rua Correia Pinto, 3 — Tel. 195

Consultório: Praça João Pessoa (e m  c im a  do C a fé  C fU Z S ir o )

Uma boa casa de material 
com instalações sanitarias, bom 
quintal, etc,. Preço de ocasião 

Tratar com Silverio Lenzi.
I

4 lotes á venda
Nas ruas Marechal Deodoro 
e Travessa Siqueira Campos,, 
medindo dois lotes 12,00 ma 

, x 15,00 ms de fundos, e os 
outros dois 10,00 ms x 39,00 
m de fundos.

ír. CELSO RAMOS 
BRANCO

a d v o g a d o
RESIDÊNCIA e ESCRITÓRIO 

Rua Nercilio Luz
LAJES

A t e n d e  c h a m a d o s  p a r a  as co 
m a r c a s  de 5. J o a q u i m ,  C u rJ i  
b a n o s ,  B o m  R e r i r o  e i?.0 doSu!.

De Carli & Cecconello
Exclusivistas RENNER

Praça Júlio de Castilhos, 1899 -  Fone 404 -  Knd. Telegr. «LUVR>

Caxias do Sul
Artigos finos para homens, senhoras e crianças — ArtmcK 
eclesiásticos -  M.udezas -  Secção especializada de Per uma 

nas - Apetrechos para tenis (raquetes, bolas encordoamentos)’

CAPAS - PALAS - SAPATILHAS DE LÃ -  CAPA
CETES - VENDAS POR ATACADO

Assinem Correio Lageauo
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Prpfpifura Municipal de Lajes
ESTADO DE SANTA CATARINA

Requerimentos Despachados
Dia 6 de maio de 1947

N- 624 =  hélio Ramos Vieira — Cópia das Atas da Comissão 
Municipal de Preços — Sim, por certidão.

N- 626 — Solon Vieira da Oosta — Subvenção para a Conferên
cia Viceutina para o corrente exercício. — Sim, a 
mesma concedida em 1946.

N- 321
Dia 7 de maio de 1947

Maria dos Prazeres Amorim — Transferência de uma 
casa e terreno foreiro. — 2‘ despacho: Sim.

N- 573 =  Leovegildo Justino da Silva e sua mulher — Trans
ferência de terrenos — 2 despacho: Sim.

628 — Arnda & Ráu Ltda. — Aprovação de planta e licen
ça para construir um prédio para Antonio Duarte e 
Silva — 2' despacho: Sim

N

Dia 8 de maio de 1947
N- 1349— Anastácio Gonçalves de Araújo — Transferência de 

um terreno — 2o despacho: Siui.
N ‘ 608 — Trajano José de Souza — Licença para fazer melho- 

rameutos em seu prédio — 2' despacho: Sim.
N: 633 — D Antídio José Vargas — Licença para fazer melho

ramentos em seu prédio — 2 despacho: Sim.

Dia 9 de maio de 1947.
N- 644 =  Angelo Burigo — Transferência de uma casa e terre

no foreiro — Sim.
N- 645 =  Egídio José Antonio Rossi e sua mulher — Trans

ferência de um terreno — Sim.
Dia 10 de maio de 1947

N’ 643 — José de Cónlova Passos Varela — Cassar concessão 
de terrenos — Nada tenho a deferir. As concessões 
datam de 1917, 1920 o 1937.

Dia 12 de maio de 1947.
N. 651 =  Vicentina Scóss Professora Municipal — 90 dias 

de licença — Sim, 60 dias,

EMPOEZA AUTO-VIAÇÃO «BRASIL»
Linha Regular de Transporte de Passageiros

FLORIANOPOLIS — BOM RETIRO — LAJES
Carros Novos e*Confortaveis

HORÁRIO:
Lajes -  Florianopolis — 2as. e 5as. Feiras
Florianopolis -  Lajes — 4as. e Sabados

SAÍDAS ’AS 5 HORAS DA MANHÃ

Dr. Cândido Ramos Vieira
ADVOGADO

Formado pela faculdade Nacional de Direito da Uni
versidade do Brasil

Rua da Conceição, 8 — RIO DE JANEIRO

P o r 60  m il cru ze i
ros

Vende-se uma Jboa casa de

moradia, à rua Florianópolis, 
sn. emfrente ao mercado novo,

I
Tratar com Pedrinho Ghiorzi.

Edital de Praça
O Doutor Ivo Ouilhon 
Pereira de Mello, Juiz de 
Direito da Comarca de 
Lajes, Estado de Santa 
Catarina, na forma da lei, 
etc.

Faz saber a todos quantos 
este edital com o prazo de vinte 
(20)dias virem, que o porteiro dos 
auditórios deste Juizo, ou quem 
suas vezes fizer, trará publico 
pregão de venda e arrematação a 
quem mais der e maior lance 
oferecer sobre a avaliação, no 
dia dezenove (19) de maio do 
corrente ano, às quatorze horas, 
á porta da sala de despacho 
deste Juizo; á rua Quinze de 
Novembro, número dezesseis, 
nesta cidade de Lajes, os bens 
penhorados, à Sebastião Soares 
Ramos e sua mulher, no exe
cutivo que por este Juizo lhe 
move Rosendo Antunes da Silva, 
a saber: — Uma gleba de ter
ras de campos e matos com 
a área de um milhão de metros 
quadrados (1000:000 ms2,) mais 
ou menos, situada no luger de
nominado «Rio do Tigre», no 
Distnto de Cerro Negro, desta 
Comarca de Lajes, confrontando 
com o Lageado dos Ferreiras, 
Lageado do Tigre e herdeiros 
do finado Emilio Luiz, em co 
munhão com terras dos suces
sores do finado Elisiário Alves da 
Silva, no valor de oito mil cruzei 
ros (C$r 8000,00). E, para que 
chegue a noticia a todos que 
queiram arrematar, se passou o 
presente, que será publicado 
e fixado de acordo cou» a lei. 
Dado e passado nesta cidade 
de Lajes, aos quatorze dias do 
mês de Abril do ano de mil 
novecentos e quarenta e sete 
(14-4-1947). — Eu, Waldeck
Aurélio.Sampaio, Escrivão do 
Civel. que a datilografei, subs
crevo e também assino 

Ivo Guilhon Pereira de Mello 
Juiz de Direito.

Waldeck Aure lio Sampaio 
Escrivào do Civel.

Dr. J. B. TEZZA
Advogado

Rua Afonso Ribeiro s;n

LAJES — Sta. Catarina

OSNI ÍíECIS
ADVOGADO

Praça João Pessoa 
Edif. DrAcácio - Pandar

L f i J I S
<5-arila C a t a r i n a

M atriz :
FLORIANOPOLIS

Filial CuritibaJ 
Mostruário em Tubarão

Sairia «desencarnado» ia  palasio
MACEIÓ’, (Asapress) -  Ou

vido pela reportagem do um 
vespertino sobre a noticia de 
que teria estado em palacio um 
deputado pernambucano, a fim 
de tomar satisfações ao gover
nador Silvestre Péricles, sobre 
o fechamento da Juventude Co
munista, s.s. assim se expressou 
«Nada. Nunca dei satisfações
de meus atos a ninguém, du
rante toda a minha vida. Se es
se deputado ou outro tivesse 
tido esse topete, era possível que 
saisse daqui desencarnado. A

r\i(noticia publicada é apeins 
ivel, por ser infundada».

Falando sobre as cumemoi 
Ições do «Dia do Trabalho,
■ clarou: «Com relação aos „ 
homens comunistas, corja 
invejosos despeitados e 

'sados na vida, sò aparecem 
Alagoas as sobras de suas 
meraorações: nào se animaffi 
botar as unhas de fora porq 
to sabem perfeitamente que ĵ 
serào aparadas com as proviu, 
cias de estilo. Se duvidam $ 
experimentar porque nào 
uma que não faça».

Dr. Caetano da Costa Júnior
Especialista em Olhos, Ouvidos, Nariz e Garganta 

Aparelhado para toda a clinica e cirurgia da 
especialidade.Consultório: AT p„,me„l0

BIÜCLETAS
Para hom ens e senhoras

Aguardem as superiores, da marca C Z, de procedência 
Tchecoslovaca, (tipo torpedo com bréque trazeiro contra- 

pedal e aro 28 x 1-1/2.)
Vendedores nesta cidade

C . M ontenegro  &  C ia .

Autos -  Caminhões - Caminhonetes
só da superior marca «PEUQEOT» 

Sub-Agentes nesta cidade

C. Montenegro &  Cie.

Mario Teixeira Carrilho
Advogado

( Desembargador Aposentado )
Consultas e pareceres. Ações eiveis, comerciais, 

criminais, acidentes no trabalho e trabalhistas

Rim Cel. Cordova, 40 -  Cx. postal, 19 -  Fone*S8 -  Lajes

A genciaLarlos Hoepcke S. A. Comércio e Indústria"
MLIAIS EM. LAJES -  LAGUNA—BLUMENAU JOAÇABA -  JOINVILE- S. FRANCISCO DO^UL DE «PEDIÇAO E

SECCÕES DF ™LEGRAÍ'IC0 11 O E P c  K E DESPACHO EM SANTOS
SECÇÕES DE FAZENDAS, FERRAGENS, MAQUINAS E DROGAS V P

Fazendas nacionais 8 estrangeiras, Algodões, Morins e Cambraias Casemiras Teci 
dos para Cortinas e Tapeçarias, Colchas, Cobertores, Acolchoados Panos 
mesa, Lonas, Tecidos rayon lisos eestampados, Linhas para bordar e serzir r s 
para bordar, Perfumarias, Armarinhos, Charutos, etc. ’

Ferros em barras para ferreiros e construções, chapas de ferro, folhas de fiandrna .a 
nos galvasadosi e fitiuga,* artigos de louça esmaltada, vidros para vidrã,.!“ ' 
obras de vidro e cristal, louças sauitarias, camas de ferro e madeira T i t ’ 
ol.o e «m pó, serra para engenho, conservas em geral, vinho» nkcionais e

è'
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K
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■f* 
Cl T 
Cl"1

Dr. J 
1*1
fci
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m
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m !jirflo
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Cará. 
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estrangeiros

MãJCinarioaSe’mBl“é r Í H a a T ° r' tricicletM’ brinquedos.
cos, ferramentas ™ara'todM o T fiM ^ fres^ i,çòe? ’ iato- j™ * 3- Guinchos. -VUf*T 
to sortimento de material m n  ►' . otres e caixetas de aço, fogões, o»*pl» I
feiar madeirt,6 motores e íe tA cos^ tc^ 6* urogas em geral, por atacado

Agentes da General Motor, do Brasil S. A.

ï * *

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



A P A  P I T A I  A casa Que procura ter sempre as maiores novidades U n i  11 A L  em artigos para homens, senhoras e crianças
Bua Correia pinto, 80

A r m a z é m  N a r c i s o D e José M. F. Silva
RUA COKREIA PINTO,.33 A — Tel 46.

P
fis
f f l

s '

A R M A Z É M  DE SECOS E M OLHADOS —  louças -  conservas • bebidas -  v idraria  e especia lidades
Artigos de Ia ordem, adquiridos em fontes idôneas -  Tem todo e tudo o que é

FILIAL • AKMAZEM TUPI > KUA CEL. FAUSTO — TEL. 99
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M E T E O R O S
Para A. R.

Foi numa noite linda de outono, em que a própria natureza 
como que compartilhando dos sentimentos humauos, onde em 
tudo se notava melancolia e tristeza, que se realizou a tradicio
nal prooissão do Senhor Morto.

A lua pálida e. fria espalhava pelos vales e chapadas, uma 
luz suave e cheia de profunda nostalgia.

No céu sereno e límpido, de longe em longe uma estreD 
brilhava, como si fosse uma lagrima cristalina, caida dos olhos 
puros de Msria, sobre o grande manto azul do firmamento.

Diante de uma multidão contrita e silenciosa, um orador 
sacro rememorava os sofrimentos de Jesus . . .

Tu com os olhos fitos no céu, dirigias talvez, à Virgem 
Santa, as tuas preces fervorosas.

Não longe de ti, eu contemplava aquele quadro maravdho- 
so, no qual se destacava o teu perfil encantador.

Voltando depois os olhos para o infinito, vi naquele instan
te dali se desprender uma linda estrela cadente, que se projetou 
no espaço, deixando atraz de si um rastro luminoso.

Entretanto, no crepúsculo de um sonho, e qoasi naquele 
mesmo instante, eu via passar deante dos meus olhos deslum
brados, um outro meteoro mais belo, mais suave e mais sen
timental.

Esse pf>rém nào se desprendia do céu como o primeiro, e 
sim do teu olhar.

Que ambos teriam a mesma duração efêmera, eu bem sa
bia. 0  que eu não sabia entretanto, era que sómente o primeiro 
desapareceria da minha imaginação, tão logo se perdesse no es
paço, ficando porém o outro, embalado com a magia do teu sor
riso, talvez para sempre nas minhas mais gratas e ternas evocações.

Lajes, Maio de 1947. EROS

0 povo fecha a sede do P.C.
Laguna, (E.) -  O povo lo 

cal, numa compreensível ex
pansão de entusiasmo patrióti
co, assim que teve conhecimen
to da decisão do Superior Tri
bunal Eleitoral, cassando o re
gistro do Parlido Comunista, 
acudiu em massa á sede daque
la ex-agremiação partidária, fe
chando-a por própria conta. A- 
pezar do grande numero de 
pessoas que tomaram parte no 
movimento, nào se registrou 
nenhum incidente pessoal. O 
fato serviu para demonstrar a 
repulsa do conciencia publica 
aos traidores da Pátria, que 
queriam transformai o Brasil 
numa sucursal dd Rússia impe
rialista.

P e r e ir a  T e i le s  L id a .
A antiga e conceituada fir

ma desta praça, Silvio P. Teiles, 
proprietária da «A Pérola de 
Lajes», livraria, papelaria e ti
pografia, acaba de alterar sua 
razão social com a entrada do 
novo socio Sr. Petronio Siquei
ra Paes, antigo funcio-, 
nario do mesmo estabelecitnen 
to comercial, que passará a gi
rar sob a razão social de «Pe-j 
reira Teiles Ltda.”

Vende-se
Uma gaita apianada, raar- 

(Ca «Tupi» com 80 baixos. 
i Tratar no Café [piranga.

Reunião
Econômico -  Agrícola

O Snr. Ministro d a Agricul- 
tura Dr. Daniel de Carvalho, 
em entrevista coucedida ao 
Diário Carioca, traçou em li
nhas gerais os lineamentos do 
programa administrativo que 
S. fxcia. pretende realizar, apli
cando todos os seus esforços, 
na expanção agrícola em larga 
escala, visaDdo de preferência 
uma adequada assistência ao 
produtor rural, com z coope
ração dos Estados e Munici 
pios.

Nesse sentido e sob os aus 
! picios da Secretaria da Viação,
I Obras Públicas e Agricultura de 
Santa Catarina, realizou-se em 
Florianópolis, nos dias 1* a 4 
de Maio, uma Reumão Econô- 
mico-Agricola, onde a convite 
compareceram todos os presi
dentes -das associações rurais 
e cuja finalidade consistia em 
debates dos assuntos que di
zem respeito aos problemas a 
gro pecuários do Estado.

A Associação Rural de Lajes 
fez-se representar na pessoa de 
seu presidente em exercido, Sr 
Tito Biauchitii, que apresentou 
naquele conclave, considerações 
atinentes às necessidades mais 
imediatas dos nossos rurxlistas 
assim enumeradas: Sal a um 
preçcr mais acessível, arame 
farpado, distribuição de semen
tes selecionadas, ferramentas a • 
gricolas e construção de b a 
nheiros canapaticidas, nos dis
tritos do Município que ainda 
não possuem, justificando que 
a nossa população bovina orça 
em cerca de 363.400 cabeças, 
distribuídas entre 5.200 criado
res, encarecendo a necessidade 
dos banheuos, considerando 
que o carrapato é um verdadei
ro flagélo ua criação, pela 
quantidade de sangue que reti
ra do.animal ,  enfraquecendo-o 
atrazando no seu crescimento, 
minando-o enfim na sua vitali
dade.

Todas as téses debatidas nes

sa Reunião Econômico-Agricola 
foram submetidas a apreciação 
do preclaro governador Sr. A- 
derbal Ramos da Silva, que na 
clarividência de homem de go
verno, emprestará, sem duvida, 
toda a sua atenção ao momen
toso problema agrário, como 
básico que é, para a vida de 
uma nação e numa conjugação 
de esforços com o Sr. Ministro 
da Agricultura, possam os nos
sos governos, concretizar o fo
mento agro-pecuário, arrancan
do dessa maneira o r.osso ho
mem do campo, da indiferença 
e desconfiança até agora man
tidas, dos propósitos oficiais de 
amparo e proteção.

Vende-se
Em ponto central, um ban

galô de estilo moderno, sendo 
também ótimo ponto comer 
ciai situado numa das es
quinas da rua Quintino Bo- 
caiúva com 30 mt. de frente.

Tratar nesta redação
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Alug.tm -se quartos
Com pensão e 

comida em marmitas.
Pensão S. Antonio — ^ eI 

Sobrado, junto ao Mercado 3 
velho.
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Todos os títulos contemplados serão
LIQUIDADOS IMEDIATAMENTE

AGENCIA EM LAJES — Rua Marechal Deodoro, 48
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J o a i h e r i a  G o m e s
A mais moderna no genero

Olerece aos seus livjruezes -  por preços motlieos
Aoeis de Ouro — Anéis de Brilhante — Relogios para Ho

mens e Senhoras, em Ouro, Chapeado e Aço
Canetas Parker , 51. e -Júnior.

S<m Mal. D eodoro -  E difício  B roering
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