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âpistrij 
da 

• Comí 
sntamti 
scguin:

as q«
indúslí 

I, porá 
)ara 

essa dt 
•me-ei 
ional É 
de men 
um Ba» 

il, atuis 
lo Bras 
.lo re s«  
de sua 
ides 
destrua 

o, o í«’ 
rnfrenta 
ancoNi 
trabalh 

ide dos 
ve o 
of Ne*
rcirnen»

into oo 
ando • 
opera*

Segunda-feira realizar-se-á a grande Convenção Municipal, pro
movida pelos Diretórios do P. S. D., afim de ser escolhido e indica
do ao sufrágio do eleitorado lajeano, o candidato ao Governo 
—  Municipal de L a j e s ---- - -

D i r e t o r  j

e
Gerente

Alcibiades Dutra

CORREIO 
LAGEANO

Sem anário

Sábado
14 de Junho de 1947J
A N O  —  V I .  N .o  3 9 7

Santa Catarina R ed ação  e oficin as: Rua Quintino B o caiu v a , n.° 14 I ag*es

“ 0 homem se agita e a hu
manidade o conduz ”

Nesla afirmaç&o filnsófí-l 
ca pensanvs, após auscul
tarmos a opinia > de ele
mentos representativos do! 
nosso município, sobre o 
conclave que vae escolher, 
no proximo dia 1G, o cán- 
didato ao govêrno muuicipal 
da nossa terra.

Desde o mais modesto 
eleitor do Partido Social 
Democrático, ao mais gra
duado representante das di
versas classes que formam 
a elite da política local, en
tre citadinos e distritais, do
mina o mesmo pensamento, 
quanto ao homem que se 
deseja ver à testa da admi
nistração *ie Lajes.

Sem discrepâncias, o no
me de Vidal Ramus Júnior 
aflorou aos lábios de todos 
os nossos entrevistados, num 
côro uníssono e convicto, 
como que a dizer: o homem 
que se procura está a í , ser
vindo Lajes hd mais de um 
lustro.

Edificante ! a unanimida
de com que o Partido So

cial Democrático e respeitá
vel parcéla de elementos 
apolíticos do nosso municí
pio apontam Vidal Ramos 
Júnior como o preferido, o 

, eleito.
E ’ que, o ilustre filho de 

Lajes agigantando sua ter
ra natal, agigantou-se a si 
próprio, no conceito e na 
gratidão do seu povo e hoje 
sente que já  não se perten

ce, que é conduzido e que 
nao pode negar à sua terra 
e à sua gente, mais esse sa 
orifício que lhe impõem.

A Convençáo que h<>mo 
Jogará, dentro de mais al
gumas horas, a escolha do 
candidato ao cargo de go
vernador do município, re
veste-se, neste momento, de 
uma importância toda espe
cial, porque, seguindo os 
postulados da pujante agre
miação partidária que é o 
Partido Social Democrático, 
éla será a assembléia ratifi- 
cadora da política adminis
trativa até aqui seguida 
sob a orientação do super 

! homem de Santa Catarina o 
Dr. Nereu Ramos e ligará o 
passado glorioso de Lajes ao 
seu brilhante futuro, na pes 
soa de Vidal Ramos Jú 
nior.
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Grêmio Ramalhete Roseo
Em nome da diretoria do Grêmio Ramalhete Roseo, tenho a honra 

de convidar os srs. secios dos Clubes 1* de Julho, 14 de Junho e Rama
lhete Roseo para assistirem ao grande baile “ Peterpan a realizar-se dia 
28 do corrent« mès, ás 21,30 horas, nos salões do Clube 1* de Julho, gen
tilmente cedidos pela diretoria.

/.ajes, 14 de /unho de 1947
Eunice R afaeli

l a Secretária
TRAJE: Senhoras e Senhoritas; à carater 

Cavalheiros; à vontade.

Aviso
A Comissão Municipal de 

Preços de Lajes avisa aos 
senhores consumidores que 
EXIJAM dos seus fornece
dores a pesagem do pão no 
ato da compra, e o paguem 
ao preço estabelecido, à 
base de um cruzeiro por 
cento e cinquenta gramas

Assinem Correio Lageano

Partido Social Democrático

Convite
Os Diretórios Municipal e Distritais do Partido 

Social Democrático, convidam os seus correligionários 
e o povo em geral, para participarem da Convenção 
Municipal, que se realizará às 20 horas do dia 16 do 
corrente, no Teatro Caries Gomes, quando será esco
lhido e indicado aos snfrágios do eleitorado lajeano, 
para as próximas eleições, o candidato do Partido ao 
Govêrno Municipal de Lajos.

Comércio e Trans
portes C. Ramos S.A.

Matriz: FLORIANOPOLIS

Filial. Rua Cel. Cordova, sn  — Lajes 
Caixa Postal, 103 — Telefone, 58

Secção de Vendas e Oficina Anexa
CONCESSIONÁRIOS DA:

lotornationil Harwester Maquinas S i .  
e Kaiser F m e r  Corporation

DISTRIBUIDORES DA:

C asa P ra tt S.A. e Im lu strias «NEVE^ Ltda.
Caminhões — Tractores — Maquina3 agrícolas e para 
Estradas de Rodagem =  Motores Industriais — Conjuntos 
Elétricos — Desnatadeiras - -  Peças e acessórios em geral =  
Automóveis marcas KAISER e FRAZER — Maquinas de 
escrever — Arquivos e Fichários de aço — cofres etc.

As festas Joaninas do Clube Io de Julho terão, este ano, um cunho de 
___________________________ originalidade
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C orre io  Lageano

srta  Nfida oiínger (jpa []í|e co rrid a  de b ic ic le ta s  em Joinvile

Dia 14

Dia 18
1 O jovem Francisco May, 
f’ilho do sr. Francisco May, 
industrialista neste munici-

Mais uira risonha primavera 
completará em 15 do corrente 
a graciosa Srta. Nilda Olinger, 
filha do Sr. Adolfo Olinger, 
funcionário do Telegrafo desta 
cidade.

A Exma. Sra. D. Alzira 
Ribeiro, esposa do Sr. Afon
so Kibeiro, fazendeiro nosle 
munioipio.

— 0 menino Paulo, filho 
do Sr. Janí Rarrms, fazen
deiro aqui residente.

S rta . Ivon ete  M ontenegro
pio.

— O menino Ivan Cesar, 
filho do sr. Anuindo Ran- 
zolin, comerciante nesta ci
dade.

Dia 15
O menino René, filho do 

Sr. Raul Pinto de Arruda, 
ruralisla residente nesta ci
dade.

—0 Sr. João Luiz Ramos 
Júnior, aqui residente.

Dia 16
A Exma Sra. Leonor Bur- 

ger, esposa do Sr. Emilio 
Burger, do comercio de3ta 
praça.

Dia 19
— A srta. Ana Maria, t'i- 

í lha do ar. Vidal H. dos 
Santos, residente em Capão 
Alto.

— Odilon, filho do sr. 
Cirilo Jcsé da Luz.

— A menina Dorotí, fi- 
4ha do sr. Porapeu Sabatini, 
do comercio desta praça.

A 17 do corrente festejará 
sua dat» natalícia, a distinta 
Srta. Ivonete Montenegro, dileta 
filha do Sr. Alfredo Montene
gro, do alto comercio desta 
praça.

sob o p atrocín io  da « Jo b ix s ili
0 V PRÊMIO SERA’ UMA BICICLETA DA AFAMA- 
DA MARCA «HUSQVARNA* - INFORMAÇÕES NA 

FIRMA QODINHO & SOCa S

Dr. C aetan o d a C o sta  Jor.

Mais um aniversário natalício 
verá passar em 20 deste mês' 
o benquisto e conceituado mé
dico lajeano, Dr. Caetano dai 
Costa Júnior.

Promovida pela «Lane» «* 
sob o alto patrocínio da Com
panhia Importadora «Jobrasil» 
distribuidora exclusiva, em San
ta Catarina, das já reputadas 
bicicletas suecas marca «Hns- 
qvarna», detentoras de vários 
prêmios, será realizada no dia 29 
de Junho corrente, em Joinvile, 
mais uma grande prova do es
porte do pedal. Trata-se de 
uma grande e interessante pro
va ciclistica, levando em con
sideração OS valiosos premIOS 
que serão distribuídos pela «Jo- 
brasil» e que são «s seguin
tes:

Alem dos prêmios acima, se
rá, oferecida à equipe vencedo
ra, ainda pela «Companhia Im- 
portadora «Jobrasi!» uma ar- 
tistica taça.

INSTRUÇÕES E INSCRIÇÕES

Dia 17
Silvio Manoel, filho do 

Sr. Silvio Gamborgi, aqui 
residente.

— Aldo, filho do Sr. 
João de Araujo Vieira, fa
zendeiro residente nesta oi- 
«Jade.

— O menino Curt, filho 
do Sr. Max Beiras Filho, 
comerciante desta praça.

Dia 20
A menina Míriam, filha do 

sr. Angelo Rossi, industria
lista nesta cidade.

— U jovem Ivone, filho 
do sr. Otacilio Amarante.

Esteie nesta cidade o Dire
tor da Comp Im p. “ Jobra- 

de

I o LUOAR — Uma bicicleta 
de corrida, completa, marca 
«Husqvaroa».

I»

! Esteve alguns dias nesta ci 
dade, a negoc'os, o Sr. Oeraldo

Dia 21
A Exma. Sra. D. Herme- 

negilda Campos Schwinden, 
esposa do sr. Oswaldo Sch
winden, comerciante nesta 
cidade.

-  0 sr. Luiz Saldanha do 
Amaral, funcionário postal 
nesta cidade.

Hoepfner, diretor gerente da 
“ Companhia Importadora Jo- 
brasd” uma das mais opulentas 
organizações comerciais de San
ta Catarina, com sede em Join
vile.

2o LUOAR =  Cr$ 250,00 em 
dinheiro (oferecido pela «Lane») 
e ura jogo de dinamo e farol, 
marca «Phoebus» com sistem 
de duas luzes.

3o LUOAR =  Um jogo de 
tfinamo, marca «Phoebus. com 
sistema de uma luz.

Enclausurada
CRUZ e SOUZA

O’ Monja dos estranhos sacrifícios,
Meu amor imortal, Ave de garras 
E asas gloriosas, triunfais, bizarras, 
Alquebradas ao pêso dos cilícios.

A “Jobrasil” é importadora e 
distribuidora de grandes e im
portantes firmas americanas e 
européias e mantem agentes 
compradores em Estocolmo, 
Zurick, Londres e New York. 
E’ membro de várias Camaras 
de Comercio dos Estados Uni
dos t da Europa.

5ã<> agente# distribuidores da 
“Jobrisil” em Lajes, a concei
tuada firma local, Oodinho 8« 
Socas, cujos socios ofereceram 
ao Sr. Geraldo Hoepfner e seu 
secretário, Sr. Zeno Jair Caeser, 
um almoço no |Clube 14 de 

! Junho, ao qual compareceram 
varias pessoas gradas.

Reclusa flor que os mais revéia flagícios 
Abalaram com as trágicas fanfarras, 
Quando em formas exóticas de jarras 
Teu corpo tinha a embriaguez dos vícios.

Recital de Piano
Para onde fôste, ó graça das mulheres, 
Graça viçosa dos vergéis de Ceres,
Som que o meu pensamento te persiga ?

Por onde eternamente enclausuraste 
Aquela ideal delicadeza de haste,
De esbelta e fina ateniense antiga ?

D E N T R O  D A  N O I T E
7 1/2 da noite. Por cima de um outeiro a lua já apareceu.
Juntas, caminhamos pelas ruas desertas ouvindo o som de 

nossos passos ecoando na noite silenciosa.
Nossos corpos mal agasalhados recebendo o rócio da noi

te, parecem estar em levitação.
O vento murmura com saroasmo em nossos ouvidos os 

segredos que traz das sombras em comunhão.
Alguma cousa que não vemos, uma força inevitável nos 

guia para um só ponto. Não sentimos o constrangimento tão 
comum entre duas criaturas e abrimos nossos corações para as 
queixa se confidências.

Uma vez ou outra deixamos escapar uma gargalhada que 
se perde lá longe na mata.

Cantarolando baixinho, vamos aspirando o perfume das 
flores raras dos jardins de inverno.

Subimos os três pequenos degráus que nos levam à espa
çosa varanda e ali ficamos como massas innertes esquecidas do 
mundo.

Curitibanos, junho de 1947
MARA REGINA

Terça-feira, dia 17 do corren-i 
I te, às 20,30 horas, no Salão No- 
1 bre do Instituto de Educaç&o, 
realizar-se-á um recital de pia
no pelo consagrado pianista e 
folklorista brasileiro, Fioravante 
Testa, em beneficio do Abrigo 
de Menores de Lajes.

Fioravante Testa é catarinen
se e na sua arte foi consagrado 
em vários Estados do Brasil, 
na Argentina e no Uruguai, co-< 
mo um dos expoentes da nova 
geração de músicos que tem 
honrado a cultura musical do 
Brasil.

Tocará em Lajes a pedido de 
amigos e para fins beueficentes, 
pois, encontra-se de passagem 
e em viagem de recreio

Falecimento
Faleceu no dia 7 do corrente, 

a Exma. Sra. D Maria Moreira 
Batista, viuva do Sr. Fortunato 
Dias Batista, há muito faleci
do. j

Nafural desta cidade, a vene-. 
randa senhora deixa a prante-l 
ar- lhe a morte grande nume- i

Dínamos e Faróis para Bici
cletas, Suissos «narca 

“ Phoebus “
F a ro l  T ip o  «iA> — Standard, COM sistema de luz

baixa, suporte, lampada e cabo, 
90 mms.

F a ro l  T ip o  «A» — idem idem, SEM sistema de luz
baixa.

F a ro l T ip o  *B» — Sport, COM sistema de luz bai
xa, suporte, lampada e cabo 
76 mms.

F a ro l  T ip o  «B» — idem, idem, SEM sistema de luz
baixa.

Farol T ip o  «Junior» — «Sem sistema de luz baixa,
com suporte, lampada e 
cabo, 82 mms.

R efle to res  T ra z e iro s  — Modelo “C3” com cabo e
lampada.

D inam os de 6 volts, 0,30 e 0,35 amperes, com su
porte.

Luz intensa — Execução elegante — Completamente 
cromados — Regulador autom ático de tensão da  cor
rente — Acabamento superior  — Modelos diversos 
p ara  quaisquer gostos e bicicletas.

Importadores e Distribuidores Exclusivos para Santa Catarina

COMPANHIA IMPORTADORA “JOBRASIL”JOINVILLE
Visitem as exposições dos distribuidores locais:

GODINHO & SOCAS
Rua Cel. Cordova no 24 

— L A G E S  —

ro de parentes e um vasto cir
culo efe relações em razão das 
grandes virtudes que possuia.

Era mãe dos senhores Euri- 
co, Antouio, João e Senhoras 
Maria Luiza, Guilhermina, Elvi- 
ra e Isolina Dias Batista.

Os atos de seu sepultamento 
tiveram lugar, dia 8 às 13,30 
horas com grande acompanha
mento.

Oficina Mectnica
Comunico aos meus distinti 

amigos e freguezes, que insti 
lei á Praça da Bandeira, s/n 
uma oficina aparelhada para ata 
der a qualquer serviço do ram 

Antecipadamente agradeço 
preferencia que me dispensarei 

Lajes. 2 de Junho de 1947 
Alberto Hermann (GERMANÍ

Os interessados desta cida
de poderão colher melhores in
formações ou providenciarem 
suas inscrições, com os distri
buidores locais da Companhia 
Importadora «Jobrasil» Srs Go- 
dinho & Socas, à rua Cel Cor
dova n° 24.

O regulamento que regerá 
esta sensacional corrida, será 
publicado em breve.

Todos os prêmios a serem 
disputados na corrida de 29 do 
corrente estão expostos na «Ga
leria Príncipe» em Joinvile.

Bela ocasião se oferece aos 
ciclistas lajeanos para tomarem 
parte nesse importante certame, 
e ainda mais, a oportunidade 
de conseguirem pilotar uma das 
afamadas bicicletas de corrida 
«Husqvarna» modelo 519.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA 
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P A G I N A

Editai de Citação
de Meüo^ J u i i ^ e 'o ireU o^d * j ^°“ r̂o"^ar|*e8.> bem como a do re- 

U|re“ o dn i presenunte ao ministério Público e, 
por editais, doa interessados ausen
tes e desconhecidos, to los para aoom-irnnhamm n» i ; ___  , ‘

Direito da 
Comarca de Lajes, Estado de 
Santa Catarina, na forma da 
lei, etc.

Faz sabor aos

Glnbr' Kntsilfliro ile 
il,TOp0fHle.lltP8

que o presente edi- 
tal, com o prazo de sessenta (60) 
dias virem, ou dele conhecimento 
tiverem, que por parte de Euzebia

panharem os têrmos da presente 
ação de —usocapião, findos os pra
zos deverá ser reconhecido e de
clarado o domínio dos Suplicautes

Maria Leite e outros, todos ’ V r^ i- ta°do' a V d a ^ 0 ÍmCVel> f,Ca" d°  C‘~para no prazo lê a.1, 
apresentarem contestação e para se- 

) Refero causa até final sentença 
I sob pena da lei. — Protesta-se 
I Provar o alegado com o depoimento 
I pessoal dos interessados e de tes- 
I temunhas, com vistorias e apre9en- 

■ i taçâo de documentos. — Para efeito 
Mana Nunes da ' v!uvo» [ (*e taxa judicial dá-se a esta o va-
\f.HHP NnnL  d  ̂ vmva* 1 lor de Cr f  16.000,00 — D. e A. es-
M t d ® T^UA e rr da. C° j ta e seuj ta, Pedem deferimento. Lajes 7 de
mando J °8Ó Honorio do Amaral, maio de 1947. ----- a -  Pd Ósni de
todos brasileiros lavradores, donu-1 Medeiros Ré-is -  P‘ °  ^
ciliaaos e residentes uo lugar Cer- ■

leiros, lavradores, domiciliados e re
sidentes no lugar denominado Cer
ro Pelado, distrito de Carú, desta 
Comarca, me foi feita a seguinte PE
TIÇÃO — Exmo. Sr. Dr. Juiz de 
Direito da Comarca de Lajes. _ Eu
zebia Maria Lo.te, Viuva, e seus fi 
lhos Antonio Nunes da Costa

ro Pelado, distrito de Carú, desta 
Comarca, por seu advogado abaixo 
assinado, dizem e requerem o se
guinte: 1- — Que há mais de trinta 
(30) anos ocupam em comum um 
terreno de quatro milhões de me-

, , - Na petição que < secretário-geral, ar. Matias Atvos;
estava devidamente selada e com as l.o  secretário, sr. Otávio Balestra; 
estampilhas inutilizadas na forma dala.a secretária, srta. Jfaria C. Tunes; 
n íirv  exarado o seguinte DESP \- tesoureiro-geral, sr. Rubens Santos; 

~  *  Justifique-se em dia e ; bibliotecário, sr. IPilson Nunes; Lo e
hora designados, na sala dos despa
chos deste Juizo, feitas as intimações 
necessárias. — Ciente Dr. Promotor

tros quadrados (4.000 000), mais ou i Público. — Lajes, 8-5-47 — (a V — 
raemos, no lugar Cerro Pelado, dis- Ivo Guilhon. -  Realizada a justifica- 
trito de Laru, desta Comarca, e çáo teudo sido ouvidas algumas tes- 
que esta posse tem sido mansa e pa- temunhas, o Meretísslmo /uiz de Di- 
cifica, sem interrupção nem oposi- reito da Comarca proferiu a seguin- 
çáo alguma; 2 ) -  que o terreno te SENTENÇA: -  Cistos, etc., JU L- 
tem as seguintes divisas e confron-1 GO por sentença a justificação de
tações: ao Norte, o Rio Passo Fundo; 
n Oeste e Sul, polo mesmo rio Pas
so Fundo e por sangas, seguindo 
por uma coxilha seca e confronta 
com terenos de sucessores de Antonio 
Ferreira de Souza Machado e sua 
mulher; seguindo pela mesma co
xilha seca limita com terrenos dos 
sucessores de José Nunes de Pulgas 
e sua mulher, até 'encontrar as di
visas com sucessores de Laureano 
José Vieira e sua mulher e outros; 
deste ponto, ainda pela coxilha se
ca rumo a Norte, confronta com ter
ras de sucessores de Josè Moreira e 
dos antigos Posseiros Modestos, até 
o rio Passo Fundo, ponto inicial. — 
E, como os Suplicanes possuem 
o aludido terreno, tal como se acha 
supra descrito, há mais de trinta 
anos mansa e pacificamente, sem o- 
posição ou embargos de espécie al
guma, querem legitimar sua posse, 
nos têrmos do artigo 55D do Cod. 
Civil. Para dito fim.requereina-V. Ex- 
cia se dignar, designar d:a hora e 
local para a justificação na qual de
verão ser ouvidos, independente de 
citação, as testemunhas Antonio 
Araorim, Pedro Amorim, Pedro Pe
reira de Oliveira, proprietários, atu
almente residentes nesta ciuade de 
Lajea, e José Camilo de Farias re
sidente no lugar Amola Faca des
ta Comarca e Severiano Rodrigues 
Andrade, residente no distrito de 
Carú, desta Comarca. — Requerem, 
outrossim depois de feita a justifi
cação, a citação pessoal dos atuias

Edita! de Praça
O Doutor Ivo Guilhon Pe- d<* Lajes, própria para indus-
reira de Mírlo, Juiz de tria postoril, contendo sangas,

, . ,  , _ t ■ Direito da Cornares de banhados, vertentes, pedrafer-
Pauíoò cfubT Br“ o°dee Corres01 H eS! Es,ad°  de Santa ro etc dividindo, toda a co-
poudentes, entidade que vm< por Catarina, na forma da lei munnâo, com terras de João
inspiração da revista “ Carioca”, uni- etc. Netto e Marcos Pires, ao Nor-
ficar todas as pessoas que se corres- Faz saber a todos quantos te; ao Sul, com terras de João 
pondem .ou venham a se correspon- éste ed^al, com o prazo de Vicente Rodrigues; a Oeste, com 

A novel sociedade tem âmbito na- vinte (20) dias, virem, que «terras de herdeiros e suces- 
cional e dentro em breve deverão ser porteiro dos auditórios deste sores de Joâo José Rath e com 
empossadas as diretorias de suas sec- Juizo, ou quem suas vezes fi- terras de Amalio Nunes, e a
com;ntambéV“ mTod«s8 £ *  zer. ‘rará a publico pregão de Leste com terras de Senhori-
brasíleiras. venda e arreinatapão, a quem nha de tal, tendo o nome de

Na Capital do Estado já foi eleha mais dér e maior lanço ofere- Cantagalo o lugar onde está
a l.a diretoria do Clube Brasileiro jcer sobre a avaliação no dia situado o terreno penhorado,
de Correspondentes -  secção de São vinte e um (21) de junho do no valor de vinte mil cruzeiros

corrente ano, às dez horas, à (Cr$ 20.000,00). E para que
porta da sala de despachos des- chegue a noticia a todos que
ce Juizo, à rua Quinze de No- qubiram arrematar, se passou 
vembro, numero dezesseis, nes- o presente edital, que será pu
ta cidade de Lajes, dos seguin
tes bens penhorados a José Ro- 
1riguj s e sua mulher, ia Açâo 
Executiva Cambial que neste 
Juizo lhes move Lindorio Paes

assim constt
tuida

Presidente, sr. Cypriano do Carmo; 
vice-presidente, dr. Antonio Seiki;

fls. processada a requerimento do 
Dr. Osni Tfégis. — Defiro a inicial.- 
Expeça-se mandado de citação aos 
confinantes do imóvel. -  Façara-se 
as citaçSes dos interessados certos e 
incertos, expedindo-se edital com o 
prazo de 30 dias. -  Expeça-se preca
tória para a citação da Diretoria do 
Domínio da União. -  P. em Cartó
rio. - lntime-se. - Lajes, 28 de maio 
de 1947 =  (a.): - Ivo Guilhon P. 
de Mello, E como tenham os Su
plicantes pedido a citação por editais 
dos interessados ausentes e desconhe
cidos, mandei passar este, pelo qual 
cito e chamo os referidos ausentes e 
desconhecidos, interessados, para to
dos os atos e termos da ação até fi
nal, sob pena de revelia. -  Para os 
devidos efeitos, sê passou o presen
te edital, que será atixado no lugar 
público de costume, publicado na 
Imprensa Oficial do Estado e Im
prensa local na forma da lei, ficando 
ainda uma cópia nos autos. - Dado 
e pas-ado nesta cidade de Lajes, Es
tado de Santa Catarina, aos tres dias 
do mes de Junho do ano de mil .n o 
vecentos e quarenta e sete (3-6-1947). 
Eu. Waldeck Aurélio Sampaio, Es- j 
crivão do Civel, o datilografei, e, por 
ordem do Mdf. Juiz subscrevo e 
também assino.

Ivo Ouilhon Pereira de Jfello 
Juiz de Direito

fPaldeck Aurélio Sampaio 
Escrivão do Civel-

2.o diretores do Departamento de Di
vulgação e Cultura, respectivamente, 
srta. Lucy Goulart de Farias e sr. 
Adib Afoysés Salomão; diretor de co
municações, sr. Hélio José Pinheiro 
Silva.

Qualquer pedido de informações e 
noticias mais detalhadas a respeito, 
deverão ser dirigidas ao Clube Bra
sileiro de Correspondentes =  Secção 
de São Paulo — Caixa postal, 2468.

“ Correio Lageano” agradece a par
ticipação e apresenta os seus melho
res Aplausos a tão útil acontecimento, 
augurando que esse punhado de mo- * 
ços n moças estudiosos atinjam o 
seu desiderato.

blicado e afixado de acordo 
com a lei. Dado e passado nes
ta cidade de Lajes, aos trinta 
dias do mês de maio do ano 
de mil novecentos e quarenta 

de Farias; — Uma parte de e sete (30-V-1947). — Eu, Wal- 
matos e fachinais, era comum, deck Aurélio Sampaio, Escrivão 

Isem fechos e bemfeitorias, ha- do Civel. que o datilografei, 
vida pelos executados por com- Subscrevi e também assino, 
pra e herança, com a área su
perficial de um milhão e seis-, 
centos mil metros quadrado- 
(1.600.000 m2), situada no diss 
trito de Carú, desta Comarca

MelloIvo Ouilhon Pereira de 
Juiz de Direito. 

Waldeck Aurélio Sampaio 
Escrivão do Civel.

V E N D M uma chacara 
com a área de 

4 milhões e meio, distante 5 
qnilometros da cidade, com 
boa casa, galpões e uma olaria, 
pomar, açude de carpas, bons 
matos, benfeitorias de pedras, 
ótimo terreno para criar.

Tratar ccm Antonio Waltrick 
Vieira, Rua Benjamim Constant, 
nesta cidade.

VHIIlifVSH

DR. |0Â 0  COSTA NETTO
Alia Cirurgia — Doenças de Senhoras —  Partos
Operações: de Estomago. Intestino, Apendicite, Figado e 
Vias Biliares. Tireoide, Bocio (papo/ Hrrnius, 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

C on su ltór io : Praça João Pessoa (em cima do Cale Cruzeiro)

Na sede do distrito de An- 
tonio Inácio u na boa proprie
dade sendo ura espaçoso lote 
e duas casas das quais uma 
contem algum estoque de mer
cadorias pois trata se de ótimo 
ponto e casa comercial

Tratar com o proprietário 
Argemiro Antunes Lima, na 
mesma localidade.

Dr. José Antunes
MEDICO

"V  » Í  GERAL -  GI- 
C U ir-P A R T O S  
^ ' " ' i u l  Sáo Joté 

.r io ,‘ aparelhado 
Intervenção cirur- 

Dicar .com «erviço moderno de
Raio« X , Bisturi eletrico, 
Raios ultra violeta, ondas 

curtas e ultra curtas

J. Wolff & Cia.
Representações, Consignações e Conta Própria

MATRIZ FIL IA L
Rio do Sul - S. Catarina

Uua Carlos Gomes, 98
Lajes -  Santa Catarina

Ru» Cel. Tiago de Castro, ». n.
Caixa Po9tal, 41

ENDEREÇO TELEORáFICO i j  O W O L C O»

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

Representantes : da Cervejaria Catarinense S. A. - Joinvile
Revendedores: dos Produtos Firestone S. A. da The

Calorie Company

Agentes : da «União do Comércio e^lndústria* — Cia.
de Seguros Gerais — Joinvile

Automóveis 
Caminhões 

Caminhonetes 
Maquinas Agrícolas 

Conjuntos Estacionários 
Peças e Acessórios 

Refrigerai!ores Domésticos 
Refrigeradores Comerciais 

Artigos Domésticos Elétricos 
Baterias 
Motores —

Madeiras
Cimentos 

Gasolina 
Oleos ene 
Queros 

Peça De Soto, Dodge 
International, Ford, Chevro

let, etc.
Pneus e Câmaras de ar 
SegurosOerais

Radios

toi 
\v 
>0*. 
tf" 
ito. 
0 » 
'fi-

Artefatos de Aluminio
Da afamada marca .« O V A L . 0 mais resistente

Entrega imediata - Exclusivista» 
uo Estftdo.

FEPItAZ & WALTHILK
Rua Cel. Coiilova-  Edifioi AniW Ramos “

Dr. CELSO RAMOS 
BRANCO

ADVOGADO
RESIDÊNCIA e ESCRITÓRIO 

R ua H e rc ílio  L u i
LAJES

Atende chamados para as co
marcas de 5. Joaquim. Cu ri ti 
banos. Bom Retiro e Rio doSul.

((

Linha Regular de Transporte de-Passageiros 
FLORIANÓPOLIS —  BOM RETIRO —  LAJES

Carros Novos e Confortáveis

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

SAÍDAS ’AS 5 HORAS DA MANHÃ

Autos - Caminhões • Caminhonetes
só da superior marca «PEUOEOT»

'■'ub-Agentes nesta cidade

ß. Montenegro &  Cia.

I■
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Prefeitura Municipal de Lajes
ESTADO DE SANTA CATARINA

DBOKETO-LEI N- 9 
de 3 de junho de 7947

Proc. 199/47
O Prefeito Muntcipal de Lajes, usando da atribuição que 

lhe confere o art. 12, n° l,  do decreto lei federal n* 1202, de 8 
de Abril de 1939,

DEC/?ETA;
Art. T — Fica o Executivo Municipal autorizado a doar à 

Mitra Episcopal de Lajes, para amplnçâo da Igreja São Judas 
Taden, um terreno pertencente ao Patrimouio Municipal, sito no 
prolongamento da rua Marechal Deodoro, zona C urbana desta 
cidade com a área de mil e dezenove metros onze decímetros e 
vinte e cinco centímetros quadrados (1.019,1125m2), confrontando 
ao norte com a rua acima ntada, ao sul com terreno da Mitra 
Episcopal, a leste cora terrenos Antonio Nunes da Costa, de 
Aristides J  de Souza, e de Bu-*no Alves Pedroso, e ao oeste 
cora uma rua projetada

Art. 2o — O terreno nâo poderá ser alienado.
Art. 3‘ — Este decreto-lei entrará em vigor na data da 

sua publicação, revogadas as tisposiçoes em contrário.
Prefeitura Municipal de L jes em 3 de junho de 1947. 

Assinado — Jauo Ramos 
Prefeito Municipal 

Ivannyr Montenegro — Secretário

DECRETO
de 4 de junho de 19+7

O Prefeito Municipal de Lajes, resolve:
NOMEAR;

De acordo co< o art. 15, item IV, do Decreto- 
lei estadual n 700. de 28 de outubro de 1942;

Raquel Ramos Werner p-r -x-rcer o cargo de Professor, 
Padrão O, constante du Quadr « Ú n > do Mnnicipio (Escola 
nixta municipal «Professor S í tv  ioio» no distrito da cidade).

Prefeitura Municipal de L je-., mu 4 de junho de 1947.
. Assinado; — J-úro Ra nos

Pretcto .Viunu <o I 
Ivannyr MonUrnegro '>'-cretário

DECRETO-LEI N 
de 3 de juuli<> d+ 

O Prefeito Municipal de L i j  >, u 
lhe confere o art. 12, n I, do «i < ■ 
de abril de 1939,

Art.
DECRETA:

vuectivamente:

Júnior — 2' despacho. Sim.
N* 742 -  Arruda & Ráu Ltda. -  Aprovação de planta e licen

ça para construir nm prédio para o Sr. Ulisses Kioas 
2- despacho: Sim, de acordo com a informação.

N* 743 =  Arruda 8i Ráu Ltda. — Aprovaçáo de planta e licen- 
çalpara construir um prédio para a Cia. Catarinense de 
Força e Luz n A. — 2- despacho: Sim, de acordo
com a informação. .

N- 750 — José Antonio da Cruz e sua mulher — Transferencia 
de uma casa e terreno foreiro — Sim.

Dia 9 de junho de 1947
N: 749 — B rtuzzi <fc Ribas — Licença para construir um gal

pão — 2- despacho: Sim.
N* 752 — Emiliano Antunes Ramos —Licença para construir um 

galpão — 2- despacho; Sim.
N* 754 — Arcádio J o ?é Postali — Licença para construir uma

I casa à rua Sáo Joaquim — 2‘ despacho: 5im, de
acordo com o despacho do Sr. Fiscal Qerul.

Dia 10 de junho de 1947
N* 763 — João Godinho de Menezes e sua mulher =- Transfe

rencia de ura» casa e terrenos foreiros — Sim.
N- 765 — Waldir, Emilia, Wilma, José Jubal, Dinalva, Teimo e 

Joaquim F <i- Godoy — Transferência do um terreno 
— junt a Oaria de Aforamento.

N* 767 — A iru d a  & Ráu Ltda — A p ro vaç ão  de planta e l icen
ça para levmtar o prédio da Sra. Rosena Cascaes 
2 ‘ despacho: Si-n.

N* 769 — Oracides Alves de Moura — Ooncessão de u n terre
no no Cemitério — 2* despacho: Sim.

Agencia Municipal <le
Esta t i s l c  i

Do Sr. Deobaldino de An
drade, Agente Municipal de 
Estatística nesta cidade, re
cebemos um oficio comuni
cando a mudança da sua 
repartição para a rua Cel. 
Cor dova n° 52.

Vfindé-se
Um terreno com a area 

de 10.000 m2, situado em 
«Conta Dinheiro* próximo 
ao calçamento da estrada 

, federal.
Tratar com Max Beims.

10
1947
nclo da atribuição que 
föderal n* 1202, de 8

— Ficam denomin 
Monte Ca î 
Baepesidí 
Ruy Barbo i,
Sebastião Furta in 
Pereira de Oliveira,
Felipe Schmidt 
Castro Alves 
Presidente Roosevelt,
Cesar Sartori,
São Joaquim,
Tiradentes e 
7 de Setembro, 

as ruas que: partindo,
da rua Manoel Tiago de Castro à ru i Florianópolis, 
da praça Siqueira Campos à rua Vnrechal Deodoro, 
da praça da Bandeira à avenida Marechal Floriano, 
da praça da Bandeira à rua João de Castro, 
da avenida Marechal Floriano ao Asilo Vicentino, 
da praça da Bandeira à rua Pereira de Oliveira,
<la praça Joca N ves à estrada da Loraba Sêc»,
da rua Castro Alves à avenida Mal. Floriano
da rua Jeronimo Coelho à rua Presidente Roosevelt,
da rua President» Roosevelt à avenida Marechal Floriano,
da rua Castro Alves à rua Marechal Deodoro e
da praça da Bandeira à rua Presidente Roosevelt;
Art. 2o — Este decreto-lei entrará em vigor na data da sua

publicação revogadas as disposições em contráno.
Prefeitura Municipal de Lajes, em 3 de junho de 1947.

Assinado — Jairo Ramos
Prefeito Municipal.

Ivannyr Montenegro — Secretário.

Requerimentos Despachados
Dia 4 de junho de 1947

N* 733 — Alvina Maria da Silva — Professora Municipal — 90 
dias de licença — Sim.

N* 739 — João Cândido da Silva e sua mulher ~ Transferen
cia de um terreno — Sim. ,

Dia 6 de junho de 1947
)N‘ 729 — Arruda 8i Ráu Ltda. — Aprovação de planta e licen

ça para reformar o prédio do Sr. Ouilherme Ladwíg

NÂO £’ OÜlütílSAS. .  -
Queremos cooperar com o publico, com os iaumeros fregueses 

que são do Brasil inteiro I

CASAS
PERNAMBUCANAS

Quem for podre que se quebre-Qsem fo rfo rte q u e  se a p a n te!1 4 oies á  v e n d a

ür. J. B. TEZZA
Advogado 

Rua Afonso Ribeiro sn  

LA JES — Sta. Catarina

VENDO
Ou admito sócio para negó

cio de papelaria armarinhos 
perfumarias e , miudezas por 
preço de fatura, situado no me
lhor ponto da cidade. Orandc 
freguezia de atacado e varejo* 

Ver e tratar na
CASA MELIM - R. DO SUL

VEJAM SÓ UMA PEQUENA AMOSTRINHA DOS 
NOSSOS PREÇOS

Brim de 8,80 por 6 80 — Cobertor de 28,00 por
26.00 — Cacha de i 7,00 por 12,80 — Mescla de
13.00 por 10,00 — Flanela lisa de 12,00 por 9,80 
Flanela lisa de 13,50 pur 10,50 — Flanela estampa
da de 13,50 por 10,80 — Tricoline desde 6,80 — Ze- 
fir especial de 5,50 por 4,60.

Chamamos a  atenção p ara  a  grande rem arcação  
de preços do nosso form idável sortimento de B rin s  

e Tricolines fio  tinto
BOMBA ATÔMICA NOS PREÇOS DOS TECIDOS 

LANÇADA PELAS

Casas Pernambucanas
P.ctilhiis, Muiiiis lletalbiis

Rua 15 de Novembro

Nas ruas Marechal Deodoro 
e Travessa biqueira Campos, 

| medindo dois lotes 12,00 ms 
| x 15,00 ms de fuados, e os 
jj outros dois 10,00 ms x39,u0 
\ m de fundos.

LAJES

Vende*se
Em ponto central, um ban

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

Tratar nesta redação

Assinem o «CORREIO LaGEANO»
loão S . Waltrick <jôr«)

Agrimensor Diplomado 
Carteira Profissional n. 564

IÇÕES E DIVISÕES 
;  DE TERRAS
Aceita serviços nos.municípios 

vizinho«

lajes — Praça da Bandeira, s n

Br. Cândido Ramos Vieira
A D V O G A D O

Formado pela faculdade Nacional de Direito da Uni
versidade do Brasil

Rua (ia Conceição, 8 — RIO DE JANEIRO

OSNI R 
a d v o g a d o

Pf-aça J o ã o  P e sso a  
Dr A c á c io  -  la n d a r

■LflJFS
c S o n ia  P c ^ a r l n f t

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



Tabelado o Açúcar
A COMISSÃO MUNICIPAL D F  p p f p h c  u 

t d i d “ " ' “ " da c<" ' ,irtdad'  ■«'

-  ^ í x r ^ rs "  ; : . x os oc":oa d°asuc” « i s r i s ;
Cristal aoido .........................<>* 3|80 0 quilo
Refinado extra . . pr*  i ’m  „ ‘f. V

Cor^idcrand0 que estes (jreçcjs sa° vaíjjo,,’ 
município*. da orl htoiâne. ; s

Oon-derando que p«t • os municípios do planalto poocrâo 
sei icrescidos ainda as d<-. ivsas de transportes;

p . R E S O L V E :
Fazer ciente a to los os varejista do mu.iicipio de Lajes 

be i co no todo< o> con u n.dores que ficou tabelado o preço 
en quilo açúcar e cujo preço é- '

«jrisial moino . . . . . .  Cr$ 4,20 o quilo
W -f i n a d o  e x ' r a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Q #  4>40 0 J u i lo

Qualquer transgi. ssao deverá ser comumeada a Co rissão
Municipal de Preços, fim de que sejam -.puradas as responsa- 
bili * e» e aplic mas penalidades previstas em Lei.

L | s, 10 de junho de 1947
D-ubaldir.o de Andrade 

Presidente

[ Ni^iPiisa pelo ppazo 
.de dois anos qualquer 

aeão  de despejo
A Comissão de Justiça da 

Camara aprovou O texto da no
va lei de inquilinato, que entra 
rá em vigor na data da sur 
publicação.

Essa lei, composta de 13 ar
tigos, regula a conduta de lo
catários e locadores defendendo 
os inquilinos da pressão dos 
proprietários.

A tenção S rs . forn eced ores de Leite de L a je s
A V I S O

A GOMISSÀO MUNICIPAL DE PREÇOS de Lajes convi
da todos os fornecedores de Leite para segunda feira próxima 
as luas horas da tarde comparecerem na Prefeitura Municipal de 
Liiji afim de tratarem junto da mesma assuntes de importante 
int o »se p ra a classe.

Laje», 10 de maio de 1947
Deobaldino de Andrade

» Presidente

___ . .   rl?, a<7 ■> * ■

P R Ü D E N  C I A  
CAPITALIZAÇÃO
Combinacões Sorteadas

E M  M A IO  D E  1 9 4 7

Plano «  A . ”

S B  A j B S D Q R B  Z Q C j
C Y X  E  N Z O G  Lj F  U Lj

Plano
•

Do 1° ao 6o Do 7° ao 12°

F G  27 MS 15 YB 32 AfH 28 S H  27 XQ 10
I QN 22 Z V  2 0  Y I  5 V T  2 !  OU 20 Y L  19

Todos os títulos contemplados serão
LIQUIDADOS IMEDIATAMENTE

! AOENCIA EM LAJES — Rua Marechal Deodoro, 48

I i

V I N T É M

Aluga ui-se qu artos
Com pensão e fornece-se 

contida em marmitas.
Pensão S. Antonio — 

Sobrado, junto ao Mercado 
velho.

Bar e Restaurante

CROZEIRO DO SUL
De Francisco Xavier 

Pereira (Chico)

INAUGURADO á rua 
Benjamin Constant, es

quina Porto União.

cosinha de primeira ordem, 
refeições a qualquer hora do 

dia e da noite 
Bebidas e Miudezas

Visite este bar e restau
rante

Comissão Municipal de Pre
ços de Lajes

O Presidente da Comissão Municipal de Preços no uso 
das suas atribuições e considerando que a CEP em sua sess&o 
de 16 de maio de 1947, conforme a portaria n° 6 fixou em Cr$ 
235,00 o preço da saca de farinha de trigo, com cinquenta qui
los, posto Moinho;

considerando que este preço prevalece também para a 
farinha de trigo importação;

considerando que é permitido o acréscimo do custo de 
transporte para as municipios não produtores nem importado
res dirétos, acréscimo este a ser fixados por esta Comissão;

considerando que acréscimo de Cr$ 10,00 atende perfei
tamente as despesas de transporte nos demais municipios exc- 
ç&o feita aos municipios imeapazes de auto abastecimentos que 
são os centrais;

considerando que o art. 1° da referida portaria fixon o 
preço de 5,60 no máximo permissive! para o quilo de farinha 
de trigo a granel no varegista em todo o território estadual, 
►•xeção feita aos municipios db Lajes, Curitibanos e Bom Re
tiro, onde a fixação será efetuada pela Comissão Municipal de 
Preços local.

RESOLVE:
Fixar o preço da farinha de trigo em quilo em todo o 

município de Lajes, a granel, no varegista à Cr$ 6,00 o qui
lo.

Qualquer transgressão deverá ser comunicada a Comissão 
Municipal de Preços, afim de que sejam apuradas as 
resposabilidades e aplicadas as penalidades previstas em Lei.

Lajes, 10 de junho da 1947.
Deobaldino de Andrade 

Presidente

VENDO
U '»a caminhonete Ford A mo 1 

delo 29 com motor recentemen 
te retificado e com 4 pneus 
novos. Tudo por preço de oca- j 

ião.
Ver e tratar na

CASA M ELIM -R. DO SUL,

Dr. Valença
Clinica exclusiva de 

crianças

i ’onsultas: das 2 às 5 horas, 
no Edifício Joào Cruz. à rua 
15 de Novembro — Tel. 44

Residência: rua Benjamim 
Constant, 9

Por 60 mil cruzei
ros

Vende-se uma boa casa de
moradia à rua Florianópolis 
s n. emfrente ao mercado novo 

Tratar com Pedrinho Ghiorzl.

Bicicletas Suecas marca 
“Husqvarna”

P a ra  im ediata en treg a
Modelo 511 — Luxo para homens 

„ 519 — Corrida para homens
,. 523 — Exporte para homens
,. 552 — Luxo para moças quadro 19M.
„ 10O1 — Standard ("exportação) para homens-

P a ra  en treg a  dentro  de 4 5 /60  d ias
Modelo 542 — Luxo para meninos 

„ 547 — „ „ me.tinas
„ 557 — ,, ,, rapazes, quadro 19”.
„ 612 — ., „ Senhoras
,. 538 — Bicicletas para transportes de cargas.

MOTOCICLETAS LEVES, modelo 38, motor de 1 cilindro, 
dois tempos, 3 velocidades, magneto rotativo sistema 
BOSCH de alta voltagem; 4 HP; Peso 70 quilos; consumo 
40 klms. com 1 litro.

AÇO SUPERIOR — ACABAMENTO ESMERADO — 
CORES SORTIDAS — LInHAS ELEGANTES — 

COMPLETAMENTE EQUIPADAS.
Importadores e Distribuidores Exclusivos para Santa Catarina

COMPANHIA IMPORTADORA “ J O B R A S I L ”

J O I N V I L L E
Visitem as exposições dos, distribuidores locais:

GODINHO & SOCAS
Rua Cel. Cordova n° 24 

—  L A G E S  —

Carlos Hoepcke S. A. comércio e Indústria
KHIAIS EM: LAJES — LAGUNA—BLUMENAU— JOAÇABA -  JO IN V IL E -  S. FRANCISCO DO SUL

ENDEREÇO TKLEOKAKIOO H O E P C K E

SECÇÕES DE FAZENDAS, F E RRAGENS, MAQUINAS E DROGAS

. . .  Ai^odões, Morins 0 Cambraias Oasomiras, Teci 
kzendas nacionais e estrang«1 ’-los8 Oolchos, Cobertores, Acolchoados, Panos par

Matriz:
FLORI ANOPOLIS

Filial Curitiba 
Mostruário em Tubarão

Agencia

DE EXPEDIÇÃO E 

DESPACHO EM SANTOS

Aieodões, Morins e Cambraias uasemiras, i c u -
------nais e estrangm ras, . h’ Cobertores, Acolchoados, Panos para

dos para C ortinas 0 - .estam pados, Linhas para bordar 0 sorzir, La
mesa, Lonas, Tecidos rayon 1«>°» VCharutos, etc.
para bordar. Perfum arias, chapas J e ferro, tolhas da flandres. «a-

erro* em barras para ferreiro» artigos do louça esmaltada, vidros para vidraças,
nos galvasadosi o fit.iri ^ ’ aa^anitarias, cama.s de ferro e madeiro, Tintas a 
obras de vidro e cristal, lo v . conservas em gerol, vinhoB nacionais s 
alao • #m P6, serra para engenao, ___

estrangeiros
M otocicletas, Bicicletas a motor, tricicletas, brinquedos.
Maqutnario em geral para oficinas meoanioos, fundições, ato. Talos, Guinohos,}Maca

cos, ferramentas para todos os fins, cofres e caixetas de aço, fogões, osinple- 
to sortimento de material para instalações eletrioas, arados, maquinas dsebsas- 

f-ciar madeira, motores eletricos. etc.
D rogas em geral, por atacado

Agentes da  líeneral Motors do tirasil S. A.
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A P  A D I T A I  A casa que p.ocura ter sempre as maiores novidades 
U A r l l A L  em artigos para homens, senhoras e crianças

Pua Correia pinto, 80

Bancos que se desvirtuam
Caminhamos decididamente 

do inflacionismo da moeda e 
do crédito para a deflação, es
pecialmente do crédito. O ciclo 
que atravessamos é perigoso, 
mas, é necessário, porque o in
flacionismo fatalmente nos le
varia ao drbacle financeiro e 
quiçá á bancarrota.

A’ nova ordem econônico- 
financeira, sobreviverão os que 
tiverem que sobreviver, seguin
do a norma dos fenômenos do 
após-guerra Orande número de 
estabelecimentos comerciais, in
dustriais, entidades e indivíduos, 
chegarão à insolvabilidade, oca
sionando prejuízos à terceiros.

Os bancos serão atingidos 
em maior ou menor escala, con
forme a aplicação de fundos 
qoe fizeram e a couduta man
tida durante o tempo da infla
ção.

Negócios que ontem eram 
considerados ótimos, amanhã, 
em plena deflação, se tornarão 
péssimos negócios para o ban
co que os realizou, redundan
do em completo prejuízo. Daf 
a incerteza dos bancos em sal
varem os capitais empregados 
nos últimos anos ou nos últi
mos momentos da inflação, 
muito embora cercados da 
maior garantia, porque na hora 
do prejuizo virão as sonegações, 
os subterfúgios, as falências 
fraudulentas e outras práticas 
anormais e próprias do «salve- 
se quem puder».

Queremos chegar à conclusão 
de que os bancos e principal
mente os pequenos bancos, se
rão atingidos, como já o estão

sendo, pela detlação que se es
boça no pafs.

Os chamados bancos de de
pósitos e descontos, cujo fundo 
disponível é composto de di
nheiro alheio, não podem e não 
devem fazer negócios arrisca 

| dos, fornecer dinheiro para es
peculações, empréstimos alongo 
prazo, embora garantidos b de
vem manter uma linha impecá- 

j vel nas suas relações comer
ciais, abstendo-se de acompa
nhar os entusiasmos coletivos 
e principalmente EVITANDO 
EMISCU1R-SE EM LUTAS PO
LÍTICAS, que desvirtuam e en
fraquecem a sua — já por na
tureza — frágil estrutura.

O que diremos de um banco 
que emprestou discricionária
mente durante o período de 
inflação, estimulando o câmbio 
negro e que ainda hoje apre
senta um volumoso saldo cre

d o r  em conta corrente e de cujo 
I saldo não espera receber meta
de ?

0  que diremos de um banco 
que, esquecendo a sua qualida- 

I de de depositário da confiança 
pública, fez-se arauto de uma 
facção política, financiando-a 
— dizem por aí — e procuran
do perseguir adversários políti
cos por meio da sua carteira de 
cobranças ?I

| Sim, porque a verdade deve 
,ser dita, afim de que o público 
jseja despertado e orientado no 
sentido de prever os aconteci
mentos, defender seus interes
ses enquanto é tempo e poder 
julgar os que erraram.

Mario Teixeira Carrilho
Advogado

( D esem b arg ad o r A p osen tad o )

Consultas e pareceres. Ações eiveis, comerciais, 
criminais, acidentes no trabalho e"trabalhistas

Rua Cel. Cordova, 40 -  Cx. postal, 19 -  Fone 88 -  Lajes

Edital da Praça
O Doutor tvo Guilhon Pereira 
de Mello, Juiz de Direito da Co
marca de Lajea, Estado de Santa 
Catarina, na forma da lei, etc.

Faz saber a todos quantos èste edi
tal, com o prazo de vinte (20) d ias, f 
virem, que o porteiro doa auditório» 
deite Juizo, ou quem auaa vezea f i
zer, trará a público pregão de venda 
e arrematação, a quem mais der e

maior lanço oferecer aobre a avalia
ção, no dia cinco de julho do cor
rente, ás dez horas, à porta da aala 
doa deapachoa deste Juizo. à rua 
Quinze de Novembro, número dezea- 
aeis, neata cidade de Lajes, dos se
guintes bens penhorados a Leonel 
Rodrigues de Áfiranda e sua mulher, 
na /IçSo Executiva Cambial que nes
te Juizo lhos move o doutor Luiz

Corridas de b icic le tas  
e de revezam ento n es

ta  cidade ;
Patrocinadas pelo Clube 1‘ j 

de Julho e organizadas pelo 
Sr. Nelson de Castro Braescher,| 
realizar-se -ão nos dias 22 e i 
24 do corrente, imoortantes pro-! 
vas esportivas, constando d e , 
corridas de bicicletas e de re
vezamento, para atletas desta 
cidade

A corrida de bicicletas será 
às 15 horas do dia 22, havendo 
valioso« prêmios para os ven
cedores em r  2 e 3- lugares.

A corrida do Ficho, 1e reve
zamento, será às 20 horas do 
dia 24 (São JoãuJ, havendo prê
mios para os 1' e 2• lugares.

0  mapa com o percurso das 
corridas acima, bem como os 
prêmios, estão e n exposição na 
vitrine da Casa Safira à praça 
João Pessoa.

Comhsâo Municipal de Preços
TABELADA A CARNE

O Presidente da Comissão Munici
pal de Preços, considerando que a 
carne sem osso sai do matadouro ao 
preço de CrS 6,00 o quilo para o 
açougueiro;

RESOLVE:
1- — Tabelar o quilo de carne sem

osso ao preço de Cr# 7,00 o quilo.
2‘ — A presente abela entra em 

vigor na data da sua publicação, sen
do válida até o dia 30 de juaho de 
1947,

3- =  Qualquer transgreção deverá 
ser comunicada a Comissão Munici
pal de Preços, afim de que sejam 
apuradas as responsabilidades e apli
cadas a9 penalidades previstas em 
lei.

Lajes, 13 de Junho de 1947.
DEOBALDINO DE ANDRADE 

Presidente

Rodrigues Bica: -  Uma casa de ma
deira, com três portas de frente e 
duas janelas, com uma área na fren
te; um galpão de madeira; pomar e 
potreiro, tendo as seguiutes confron- 
taçSes: ao Sul, com a estrada de Pal
meira ao Passo Kelho do Rio Ca
noas; ao Norte, com terras de Sera
fim Mariano; a Deste, com terra« de 
Raulino Firtencio de Liz e a Oeste, 
com terras de José Domingues da 
Duz, no valor de cinco mil cruzeiros 
(Cr# 5.000,00). -  E  para que chegue 
anoticia a todos que queiram arre
matar, se passou o presente edital, 
qtae será publicado e afixado de 
acordo com a lei. -  Dado e passado 
nesta cidade de Dajes, aos doze dias 
do mes de junho do auo de mil no
vecentos e quarenta e sete. (lP-tí-1947). 
Eu, Waldeck Aurélio Sampaio, Es
crivão do Civel, que o datilografei, 
subscrevi e também assino.

Ivo Guilhon Pereira de Mello 
Juiz de Direito 

TTaldeck Aurélio Sampaio 
Escrivão do Civel

F U T E B O L
Domigo p. pas
sado excursio- 
non à visinha 
cidade de Va
caria, o União 
F. C. desta ci
dade, afim de 
jogar ali uma

partida amistosa.
Foi uma das mais disputadas 

pugnas jogadas entre os clubrs 
das duas cidades, pelo seu de
senrolar interessante, o que sur
preendeu aos amantes do espor
te rei.

O S. C. Brasil era o favori
to do dia, pois, jogando em 
seu proprio chão, com todos os 
truntos na mão, em completa 
forma e precedido de varias vi
torias ultimamente conquistadas, 
não poderia perder.

O União fazendo uma parlida 
de gala não desmereceu o bom 
nome do futebol lajeano sendo 
digno dos maiores elogios. Na 
peleja não houve vencidos nem 
vencedores, terminando por 
0x0, resultado este que o União 
e o esporte de Lajes devem quasi 
exclusivamente ao seu guardião 
Hélio, que foi o herói do dia, 
sendo elogiadissímo pela nume
rosa assistência vacariana. A 
dupla de backs também agiu 
na altura e a linha de ataque 
não desmereceu no estorço dis- 
pendido para que o quadro 
não baqueasse.

O quadro do S, C. Brasil 
jogou muito bem, o seu guar
dião demonstrou ser perfeito 
conhecedor da sua posição, a 
dupla de backs, bastante segura, 
principalmente do final do se
gundo tempo, quando os nos
sos assediaram mais a sua meta

A liuha intermediaria do Bra- 
sfl, bastante ajustada e o quin
teto de avantes, tido como in
vencíveis, de fato um dos melho-

rres que já pos«uiu o S.C. Bra- 
sil, entetanto, nada conseguiram 
deante da barreira formada-pelo 
trio final do União.

O Juiz foi o St. Oscar Silva, 
daquela agremiação, tendo-se 
revelado um dos melhores jui
zes que vimos atuar, tanto que 
já foi convidado para atuar na 
próx<ma visita do S. C. Brasil a 
esta cidade.

Queremos frizar a cordialida
de reinante e a amizade es
portiva em torno da visita do 
nosso quadro à lindi cidade do 
planalto gaúcho. 0  S. C. Brasil 
ofertou ao ünião F.C. a flamu- 
la do seu clube, sendo a eBtre- 
ga feita pela sua gentil madri
nha, Srta. Eny Ferreira.

A embaixada do União foi 
cumulada de gentilezas, tanto 
por parte dos vacarianos era 
geral, como pelos dirigentes do 
S. C. Brasil, principalmente do 
seu digno presidente Sr. Noel 
Marcantunio.

Em resumo, mais um passo 
foi dado no sentido do estreita
mento das relações esportivas e 
sociais entre Lajes e Vacaria, 
pata cujo êxito enviamos daqui 
o nosso cordial abraço aos 
bons amigos que nos distingui
ram.

Os quadros que se defronta
ram em Vacaria, estavam assim 
constituídos:

UNIÃO F.C.
Hélic — Felix e Osmar — Jo- 

nas (depois Leonidas), De Carli 
je Brandão — Ernani, Renato, 
Luiz, Eustalio e Renée.

, S. C. BRASIL
i Euclides — Teofilo e Rnssil— 
| Odilon, Ariosto e Brito — Lui- 
zinho, João, Noel, Ramon e 
Francelino.

M. BARROS

De Carli & Cecconello
Exclusivistas RENNER

Praçt Julio de Castilhoe, 1899 -  Fone 404 — End. Telegr. «LUAR»

Caxias do Sul
Artigos finos para homens, senhoras e crianças — Artigos 
eclesiásticos -  Miudezas -  Secção especializada de Perfuma

rias - Apetrechos para tenis (raquetes, bolas encordoamentos).

CAPAS - PALAS - SA PA TILH A S DE L l  -  CAPA

CETES - VENDAS POR ATACADO

J o a i h e r i a  G o m e s
A mais moderna no genero

Oferece ao? seus fregu ezes -  por p reços modieos
Anéis de Ouro — Anéis de Brilhante — Relogios para Ho

mens e Senhoras, em Ouro, Chapeado e Aço

Canetas Parker «51» e «Júnior»
Rua Mal. Deodoro — Edifício Broering
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