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Medo da responsabilidade
A gravidade da situaçAo 

politica do Brasil é, antes 
de tudo, resultado da crise 
de autoridade na direçAo 
dos partidos democráticos, 
gerando profunda indiscipli 
na nas fileiras. O fenômeno 
é especialuiente caracterís
tico nos quadros da UDN 
A questão dos mandatos co 
munistas está servindo pqra 
revelar mais uma vez a fal
ta de homogeneidade desse 
partido e principal mente a 
situaçAo equívoca em que 
se mantém, com a idéia 
pouco lisonjeira, de ficar a 
duas amarras.

No momento em que o 
país exige uma definição 
clara e insofismável dos seus 
dirigentes, em face do pro
blema da invasão vermelha, 
a UDN tergiversa e deixa 
que o assunto permaneça 
numa atmosfora de dúvida.

NAo quer so comprometer, 
com o pensxm^at ' de, ha
vendo a o vas eleições bene
ficiar-se com os votos bol- 
chevistas. Ao mesmo tempo 
não deseja desligar-se do 
govêroo, assumindo uma a- 
titude franca de hostilidade 
ao presidente da República. 
Recorre, entAo, ao proces
so cômodo de considerar a- 
berta uma questão funda
mental para a vida do Bra- 
til.

Assim poderá ao mesmo 
tempo contentar os parti
dários de Moscou e o gene
ral Dutra. E ’ o mesmo mé
todo pelo qual. sem recusar 
o convite que lhe formulou 
o presi lente da República 
para colaborar no seu gover
no, apontou para isso dois 
dos seus mais ilustres cor
religionários, mas oom a 
ressalva de que nAo represen
tariam o partido no gabiue- 
te.

Os srs, Raul Fernandes e

Clemente Mariani nAo pre
cisavam, para ocupar os 
p >st08 mu que se encontrara, 
d > apadrinhamento ia UDN. 
Possuem méritos próprios.

Se, porém, foram desig
nados pela agremiação brt- 
gadeirista para servir ao 
ministério d x general Dutra, 
só o poderiam fazer com a 
credencial da representação 
partidária. Relembramos es 
se episódio para confirmar 
a impressAo generalizada 
de que a UDN ião aceita 
responsabilidades, embora 
lhe agrade essa espécie de 
aliança clandestina com o 
poder.

No caso dos mandatos 
vermelhos, seria fácil traçar 
uma linha reta. a UDN 
está convencida de que os 
comunistas constituem um 
sério perigo para a nacio
nalidade, que formam um 
agrupamento sem vinculaçõ 
es com o Brasil eobediente 
a uma potência estrangeira, 
ameaçando a própria inte 
gridade nacional, segundo 
a promessa do sr. Prestes 
de lutar pela Rússia, se esse 
país nos atacar, estaria no 
seu dever eliminar os seus 
representantes das Câmaras 
políticas, onde agem como 
traidores e sAo elementos ne
fastos aos interesses da co
munidade brasileira-

Ss pelo contrário, acha 
que nAo há nenhum risco 
na existência dessa agremia
ção, denunciada pelo briga
deiro Eduardo Gomes, pre- 
oisamente pelo seu caráter 
dissolvente dos mais nobres 
sentimentos de patriotismo, 
entAo cumpria à UZ)N tomar 
virilmonte a sua defeza e 
colocar-se ao seu lado sem 
vacilação.

O que a opinião pública 
reclama é que a UDN siga 
uma linha certa, de modo

iqueo povo possa julgá-la, 
jao invés de tomar por ata
lhos e devezas, nessa políti
ca furta-cor, em virtude daj E ' profundamente lamen-

dos

A insinceridade
qual nunca se pode dizer 
onde e com quem está esse 
partido.

Falta-lhe coerência e so-

tavel, a insinceridade 
tempos modernos.

Arte Amizade. Negocios, 
Politica, em tudo susalion-

ças crescem, ficam homens, 
o trigo floresce, a seára a- 
madurece, vilas se transmu- 
tam em cidades, estas em 
metrópoles, até a arte pro-

bretudo talta-lhe coragem ta sob a capa vergonhosa 1 gride, nAo . . .  esta nAo pro-
para desempenhar um papel!do modernismo, a insince-l gride, retrocede até a era 
definido. jridade. De fato, onde est Ao'primitiva das cavernas,

Essa duplicidade carece Miguel Angelo, Rafael, Co- borrões em nome de arte
ria de importância, se se rot, Victor Hugo, Zola, Du

mas e tantos nomes eternos 
na história da arte, da lite-

tratasse de uma corrente 
pouco numerosa e sem
maior responsabilidade n a 'ratura e sobretudo da sin- 
vida da República. Mas nAo jceridade ? Estes eram sin 
é assim. E' o segundo par-1 coros, tinham seus ideais e
tido peia -xpressão numé
rica e o de maior projeçAo, 
se considerar-mos a sua 
miasAo restauradora das 
instituições democráticas e 
a luta feliz que sustentou 
contra a ditadura do Esta
do Novo

«G Jornal», de 2 f da julho).]

venceram ou por eles se 
sacrificaram.

A amizade essa é negó
cio, palavra vã que só tra
duz hipocrisia, falta de es
crúpulos e finalmente o in
teresse, os nomes da insin
ceridade. Onde estAo a 

I Honra, ideais, a amizade e 
a falta de interesse, a leal
dade? Respondo estAo só- 
mento . . .  No dicionário.

A politica, essa existe é 
a paixAo nacional, o mate
rial de maior consumo no 
paiz inda mais que os se
los, é o vicio absorvente e 
necessário a nação. De fato 
a pnlitica sob certo ponto 
de vista é a mola que co- 

vernàdores do Paraná e Santa loca na administraçAo o

A conferencia dos governadores
Notioia? dos corresponden- 

' tes que acompanharam os tra
balhos <la conferencia dos go-

Catarina, dão conta do êxito da 
reunião, de grande alcance pa
ra a vida dos dois Estados vi— 
sinhos.

O Sr. Aderbal R. da Silva 
foi homenageado durante todo 
o percurso da estrada de ferro, 
rfesde Joiuvile até Pnrto União, 
sendo cumprimentado pelas 
autoridades e crescido numero 
de pessoas, principalmente em 
Jaraguá, Serra Alta, Mafra, Ca- 

' noinhas e Valões. 
j A sua chegada a Porto Uui- 
iâo foi festiva e entusiástica, 
i vondo-se na estação local, ver
dadeira multidão que aplaudiu j vernador Moisés Lupion tam 

1 vibrantemente o chefe do Exe-|bem recebeu grandes homena- 
cutivo Catarinense, tendo umajgens na divisa do dois estados 
Companhia do 15« Batalhão | A conferencia realizou-se na 
de Engenharia prestado as con- sede da Sociedade Beneficente! 
tinencias do estilo. Em seguida e Recreativa Operária de Por 
houve revista à tropa. 0  g<*- to U lião.

escolhido pelo povo. Assim 
da politica dependem o in
telectual, o artista é o zé 
povinho. Se estes a soubo- 
rem dirigir, transmuta-se a 
mesma em progresso, para 
a nação e conjuntamente o 
povo.

Ah, o progresso existirá 
esse também ? Claro existe 
progresso em tudo, as crian

moderna.
E a politica, nAo progri

de com a naçAo em ideais 
mais elevados, que são Ne- 
reu Ramos, Eurico Gaspar 
Dutra e Vidal Ramos Jú 
nior, Visconde do Taunay, 
I tio Branco e tantos vultos 
da nossa história ?

Tudo progride, até certa 
confusAo em politica, po
bre BRASIL, tão culto e 
ao mesmo tempo tAo des
conhecedor da tua divisa. . . 
«Ordem e Progresso», é es
ta divisa que tem em letras 
douradas o nome de Zé 
povinho e o zé povinho, 
necessita de com calma, o r
dem de espirito e de ideais, 
progresso de sua elevação, 
pensar no Brasil e pensan
do no Brasil, pensa em seu 
torrão Natal e consequente
mente em Vidal Ramos Jú 
nior, este ao menos é sin
cero, vede Bua sinceridade 
na administraçAo em Lajes, 
que nAo pode de forma al
guma ser negada, é eviden
te, não pode ser taxada de 
insincera, sua ordem e seu 
progresso estAo na Bandeira 
Brasileira e agradeço a este 
ilustre cmterraneo esta ver
dade, pois se nAo fosse La
jes. eu seria insincero com 
o amargor do modernismo, 
Lajes pelo menos é sincera, 
é o meu torrAo, e acima de 
tudo de VIDAL RAMOS 
JUNIOR e sua familia.

Hipólito Castelnuevo 

i Asainem Correio Lageano
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í Paulino de Souza, do co
mercio desta cidade.

Dia 18
Dia 9 ' O Sr. Menote Borges, alto

A Exma. Sra. D, Maria funcionário estadual nesta 
de Lourdes Ramos, esposa cidade, 
do Sr- Uctavio Cordova Ra- Dia 14
mos, 1 Notário nesta cida- 0  Sr. Nicanor Andrade, 
de- do alio comercio desta pra

— A Exma. Sra. D. T eo-,ça.
dora Varela, esposa do Sr. 
José Passos Varela, indus- 
trialista nesta cidade.

— A Exma. Sra. D. Ca
rolina Camargo Vieira, es
posa do Sr. Vinoco Camargo

— o Sr. Waltor Hoesehl' Vieira, fazendeiro em Pai- 
Junior, do alto comercio nel.
desta cidade.

— 0  Sr. Antenor Vieira 
Borges, do comercio local.

— O Sr. Emilio Burger, 
do comercio desta praça.

— O Sr. Euclides Campos 
fazendeiro neste município.

Dia 10
0  Sr. Oliveiros de Sá, in- 

dustrialista nesta cidade.
— Carlos Antonio, filho 

do Sr Solon Vieira da Costa 
fazendeiro neste município

Dia 11
Ü Sr. Raul Pinto de Arru 

da, ruralista em Urupema.

Dia 12
O Sr. Dimas de Oliveira

— A Exma. Sra. D. Ma
ria Luiza Pereira, esposa 
do Sr. Valdomiro Alves de 
Barros, fazendeiro em An
tonio Inácio-

— O Sr. Liborio Schwei
tzer, do alto comercio desta 
cidade.

Dia 15
A Srta. Marisa Wolff, fi

lha do Sr. José C. Wolff, 
comerciante nesta cidade.

— A menina Nininha, fi
lha do Sr. Ootacilio Couto, 
Oficial do Registro de Imó
veis.

— A Exma Sra. D. Do- 
raçí dos prazeres Correa, 
esposa do Sr. Alcides Correa,

V0C8'
j E há este bilhete amassa 
Ido que um poeta triste nu 
’deu:
I « A Ti ada.
( «Pare um minuto apenas 
no óieu caminho, e olhe- 
me nos olhos.

j E o calor de seu olhar 
matará o frio enorme que 

! tenho na alma. Deixe-me 
jbeijá-ía, e o frescor de seus 
j lábios matará todo o mar 
: de sede que tenho no cora
ção. Sede de amor. 

i Eu amo muito os seus 
olhos verdes, mas você é 
intocável e inigmática como 
as estrelas lá do céu.

; Neste outono triste de fo- 
jlhas pisadas as estreias fo
gem de mim e não tenho 

I flores para beijar.
I Por isso pare, pare um 
! minuto apenas no meu ca- 
j minho, e depois vá que eu 
■ seguirei aqueles caminhos 
que só os poetas conhecem. 
Mas pare, para eu não 
morrer».

Grêmio Ramalhete Róseo
Em nome da Diretoria do Grêmio Ramalhete Ró

seo, tenho a honra de convidar os sócios dos Clubes 14 
de Junho, I • de Julho e do Grêmio Ramalhete Róseo, 
para assistirem à soirée a realizar-so no dia 23 de 

■ Agosto às 21 horas, nos salões do Club 14 de Junho, gen
tilmente cedidos pela sua Diretoria.

EUNICE R A FA EL! 
la Secretária 

Lajes 9 de agosto de 19 7 
Traje." Passeio.

WILSON

Waltrick, fazendeiro e cria -' ruralista em Poxilha Rica 
dor em Capão Alto. , — 0  2 Sgto. Estefano

— Os meninos Osni e Wojcik, do 2 Ratalhão Ro- 
Antonio, filhos do 8r. José doviário.

A Lagrima
Há uma lágrima sempre atenta em nossos olhos; 
Branca, redonda, clara, adamantina, pura,
E assim como no mar os tra;çoeiros escolhos,
Ela, escondida, a flor das pálpebras procura,

E, aí fica parada. Os intimos refólhos 
De nossa alma reflete, e quando uma ventura 
Em riso nos entreabre os lábios com doçura 
Ela, a lágrima, fica a nos tremer nos olhos.

Tu que és moça e que ris, e nao sabes da magoa 
Da vida, tem cuidado! Olha essa gota d’água;
Se nao queres, da vida, achar-te entre os abrolhos

Ri, mas rí devagar, que a lágrima traiçoeira, 
Talvez por te ver rir assim dessa maneira,
Trema e cáia, afinal, um dia dos teus olhos !

LUIZ EDMUNDO

Maestro Ademar 
Ponce

A data de 10 do corrente 
marcará o aniversário natalício 
do Maestro Ademar Ponce, R e
gente da Banda Infantil Carlos 
Gomes, desta cidade.

Nesse dia o estimado maestro 
receberá as felicitações dos seus 
alunos e inúmeros amigos do 
seu vasto circulo de relações,

Mario Teixeira Carnlho
Advogado

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

Resídenda — Rua Cel. Cordova, w 40 -  Fone H8
Escritório  -  Rua 15 de Novembro -  Edifício João Cruz Jo r. - Fone 6H

LA JES Caixa Postal n. 19 I Sta. Catarina

Dr. José Maria Torres 
de Miranda

Por motifo do seu afastamen
to da Chefia do D E.R., 3a. re
sidência desta cidade, foi ho
menageado pelos funcionários 
da referida secção, o Dr. José 
Torres de Miranda, que iníeri 
namente vinha ocupando aque 
le alto cargo.

A homenagem constou de 
uma cliurrascada no Campo de 
Aviação á qual compareceram 
iodos os funcionários da 33. 
residência e pessoas gradas, no
tando-se também a presença do 
Dr Ney Peixoto de Oliveira, 
Engenheiro-Chefe da mesma 
secção.

Falaram, proferindo entusiás
ticos dircursos, os Srs. Ouido 
Wilmar Sássi, João Wanderlcy 
e o Engenheiro Dr. Ney P. de 
Oliveira. Finalizando a alegre 
e significativa festa, o Dr. José 
M. Toires de Miranda, em belo 

; improviso, agradeceu a home- 
jnagem que lhe prestaram os 
seus colegas e amigos.

Nossa Vida
Ficamos noivos na estação floiída,
Noivos ficamos pela primavéra,
Tu eras para mim a minha vida 
E a tua vida para ti eu era.

E casamos, depois, rainha querida,
E sofremos no mundo de quiméra, 
Porém lutamos de cabeça erguida, 
Porque onde há amor o bem prospéra. 

Agora, em nosso lar, envelhecidos,
Vivemos praticando a caridade,
Amando nossos filhos, já crescidos.

E sentimos, os dois, sempre juntinhos, 
Que hoje a nossa maior felicidade 
Reside na saúde dos nétinhos 

8 . JUNIOR.

0 21° aniversário da Empresa M. A. de Sousa Ltda.
; No dia 12 do corrente 
'completará 21 anos de exis
tência, a antiga empresa 
cine-teatral fundada nesta 
cidade i-m 1926, pelo Sr.
Mário A. de Sousa, o pio
neiro e grande animador 
da cinematografia e do tea
tro em Lajes.

Jornalista, músico, pos
suindo em alto grau o gos 
to pelas artes, Mário Sousa 
foi impelido para essa em
presa, mais por afinidade 
artística do que mesmo pe 
lo interesse material. E  pro
va isto, a luta que mante
ve nos primórdios da sua 
tarefa, há 21 anos atrás, 
quando tudo era dificil.

Mas, sua tenacidade, seu 
dinamismo o seu grande 
ideal, que era dotar Lajes 
de um centro de cultura 6 
diversão, eucontraram écho 
na alma sensível e boa da 
gente lajeana, que coadju 
vou sua obra, confiante e 
esperançosa.

De como desincumbiu-se 
Mário Sousa da responsabi
lidade que assumiu, aí es
tão o Oine-Teatro «Carlos

I Pedro Eduardo
Completa seu 2U anivesário, 

dia 13 do corrente, o menino 
Pedro Eduardo, filho do Sr. 
Pedro Paulo Broering, do co 
mercio desta cidade.

Gomes» e este grande mo
numento de arte, que é o 
orgulho de Lajes; o Cine- 
Teatro * Marajoara», a ates- 

<tar a firmeza do seu caráter 
indomável, ua realização da 
gigantesca obra a que se 

jpropuzera.
j Em 1946 sua empresa 
: recebeu a valiosa coopera
ção de pessoas de grande 

!destaque nesta cidade, am
pliando seu raio de ação 
e tornando-se uma poderosa 
empresa por quotas de res
ponsabilidade limitada, com 
um grande capital.

Fazem parte da Empresa 
M. A. de Sousa Ltda., oe 
seguintes socios: Sr. Mário A. 
de Sousa, Mário Grant, Dr. 
Walmor Ribeiro, João Luiz 
Ramos, João Cândido de 
Andrade, Sebastião de As 
sis Vieira Branco, Dona 
Rosita lí. de Arruda Sorn- 

i bra e a firma Bertuzzi & Ri
bas, desta praça.

«Correio Lageano» con- 
:grat!ila-se com o Sr. Mário 
Sousa e com os demais so
cios da grande Empresa 
Cine-Teatral, pelo transcur
so da auspiciosa data.0 SAPATO CH1C

Uma sapataria diferente
Onde V. Sa. sempre encontra o que deseja

Visite, sem compromisso, as nossas exposições de sapatos 
de todos os tipos e preços, para homens, senhoras e crian
ças. Sempre novidades!
Rualò de Novembro _ Lajes
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Prefeitura Municipal de La je s
ESTADO DE SANTA CATARINA

Hdilul lit- Ciincorrêiieia Pública
De ordem do Sr. Prefeito Municioal faço publ.co para co 1

nhÍ  Í  ,S : terref dOS «té às 9 horas do dia 19 do correute mea, acha-se aberta a concorrência publica para a ven 
da dos seguintes terrenos do Palrimonio Mumcipal- P í

1) um lote com a área de 36,60 m2 , fazendo frente a
,eS nPmradtarat Vefl,dH Mar*5chal « coitrootündo ao nortecom uma travessa da mesma avenida, ao sul com terreno do
Silva™0*1'0 ■"“n,CIpal e 30 oeste com ‘erreno de João Jorge da(

2) -  um lote com a área de 191,6750 m2. fazendo frente1' 
a leste para a avenida Marechal Floriano, e confrontando ao nor- 
te e sulcom  errenos do Patrimonio Municipal, e a i  oeste com 
terreuo de Galdino Joâo Duarte

3) -  um lote com a área de 150,1625 m2, fazendo frente 
ao norte para a praça do Tanque, e confrontando ao sul com 
terreno de Francisco Vicente de Ataíde, e a leste e oeste com ter- J 
reno do Patnmonio Municipal

4) -  ura lote com a área de 148,1250 m2, fazendo frente 
ao norte para a praça do Tanque, e confrontando ao sul com 
terreno de Afonso Ribeiro Sobrinho, e u  leste e oeste com ler- 
lenos do Patrimi-nio Municipal.

5 lote com a área de 174,87 m2, fazendo frente ao 
norte para a piaça do Tanque, e confrontando ao sul com ter
reno de João Cruz Junior, e i leste e oeste com terrenos do Pa
trimônio Municipal.

0) -  um lote com a área de 245,25 m2, fazendo frente ao 
norte para a rua Benjamin Constant, e confrontando ao sul com 
terreno do Cel. Belisário José de Oliveira Ramos, a lesta terre
no de Nilson, Idaiva, Helena e Rogério Fiúza de Carvalho e ao 
oeste terreno de Senhorinha Pereira Neves.

7) — um lote cym a área de 260,9775 m2, fazendo frente 
ao leste para a avenida Marechal Floriano, e confrontando ao 
sul sul com tçrreno de Antonio Martins, ao norte com terreno 
de Paulo Heiden, e ao oeste com a rua Marechal Deodoro.

8) — um lote com a área de 462,7275 m2, fazendo frente 
ao norte para a rua Emiliano Ramos, e confrontando ao sul 
com a praça do tanqne, a leste cor, terreno de Ernesto Batista 
de Góss e ao oeste com terreno de João Maria Waltrick Coelho

9 -  um terreno com a area de 70,5675 m2, fazendo frente
ao sul para a rua Emiliano Ramos, e confrontando ao norte
com terreno d“ Dr. Indalécio Domingues da Arruda, a leste com 
uma travessa da rua Emiliano Ramos, e ao oeste com terreno de 
Ulisses Andrade.

10) =  um lota com a área de 90,72 m2‘ fazendo frente a 
leste para a avenida Marechal Floriano, e confrontando ao nor
te com terreno de José Oustódio Maciel, ao sul com terreno do 
Patriraonio Mun-cipal e ao oeste com terreuo de Proê icio An- 
tuues de Andrade.

11) — um lote com a área de 257,3750 m2, fazendo frente
ao sul para a avenida 3 de Outubro, e confrontando ao norte
com terreno de Renaio Bifoni, a leste com uma rua projetada, 
e ao oeste cora terreno do Patnmonio Municipal.

12) — um lote com a área de 123,50 m2, fazendo frente
ao norte para a avenida 3 de Outubro, e confrontando ao sul
com terreno de Tito Rimos e Cia., a leste cora terreno do Pa
trimônio Municipal, e ao oeste com terreno de Cristiano Meim- 
berg.

13) — um lote cora a área de 1.419,3750,iu2 fazendo trenté ao 
norte pata avenida 3 de Outubro, e confrontando ao sul com ter
reno de Jeremias José da Silva, a leste com o rio Caiahá, e 
ao oeste com terrenos do Patrimônio Municipal e de José Holz-

14) -  um lote com a área de t .286,50 m2, fazendo frente 
ao norte par. a avenida 3 do Outubro, e confrontando ao sul 
com terreno de Jeremias José da Silva, a leste com lerreno do 
Patrimônio Municipal, e au oeste com o rio Carahá

15) _ um lote com a área de 72 m2„ fazendo frente ao
sul com a avenida 3 :le Outubro, e confrcotando, ao sul com
terreno de Hildo C a s a g m id e , a leste com uma rua projetada, e 
ao oeste com terreno do Patnmonio Municipal

dova.
21) — um lote com a área de 156 m2, fazendo frente ao 

sul para a avenida 3 de Outubro e oonfrontamlo ao norte com 
terreno de Cândido Bampi, a leste com terreno do Patrimônio 
Municipal e ao oeste com uma rua projetada.

22) um lote com a área de 336 m2 fezendo frente ao 
sul para a avenida 3 de Outubro, e confrontando ao norte com 
terreno de Amoldo Martins Albino, e a leste e oeste com terre
nos do Patrimônio Municipal.

23) =  um lote com a área de 120 m2, fazendo frente ao 
sul para a avenida 8 de Outubro e confrontando ao norte cora 
terreno de Qerminiano Cordeiro a leste com a estrada Lajes Cu- 
ritibanos e ao oeste com terreno do Palrimonio Municipal.

24) — um lote cora a área de 137,50 m2, fazendo frente ao

c a leste e oeste com ter-
süI para a avenida 3 de Outubro e 
com terreno de Alfredo Brando Teles, 
renos do Patrimônio Municipal,

25) — um lote com a área de 60 m2, fazendo frente ao sul 
para a avenida 3 Outubro e confrontando ao norte com terreno 
de Gregório Rosa Matos e a leste e oeste com terrenos do PatrF 
monio Municipal.

26 --  um lotejcom a a área de 235m2, fazendo frente ao sul 
para a avenida 3 de Outubro, e confrontando ao norte com ter
reno de Francisco José Bampi e a leste e oeste cora terrenos do 
Patrimônio Municipal.

\?ENDE~SE
UMA CAMINHONETE marca 

International de pouco uso, com 
cabine americana e carroceria 
te aço, com 5 pneus novos to

dos lameiros, capacidade para 
1000 Kls. de carga.

UMA LIMOUS1NE FORD V/8 
4 portas, tudo em perfeito es- 
tído de conservação e funcio
namento. Ver e tratar com o 

confrontando ao norte! proprietário DORIVAL RIBAS
à rua João Je Castro s/n.

VKNIIK-SK ”ma chacara 
com a área de

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

Trat i cc m Antonio Waltrick27) —. um lote com a area de 99 m2, fazendo frente ao • Ul. Q • •„. . Vieira, Rua Benjamim Constant.sul para a avenida 3 de Outubro, e confrontando ao norte com1 • . . J
terreno de Veríssimo Qaldino Duarte e a leste oeste com o Pa- 1 
trimonio Municipal.

28) — um lote corn a área de 72 m2, fazendo 
sul com a avenida 3 de Outubro e confrontando ao

nesta ciJade.

frente ao '
norte com I

* 84 m2, fazendo 
e confrontan1o ao 
leste e oeste com

frente ao 
norte com 
o Patrimo-

16) _ U(7i lote corn a área de 303 m2, fazendo frente
para a ovenida 3 de Outubro, e confrontando ao sul

ao
comnorte para a o»* « — — ■—■-----  • i

terreno de Cristiano Meimberg, e a leste e oeste com terrenos do
Patrimonio M u n iO p a l^  _ ^  ^  mJ> f>ze„do (,™ t.

ao norte para a avenida 3 de Outubro, e confrontando ao sul 
com terreno de Paulo Piciniui e a leste e oeste com terreno do

Pa,r" r 10-  Mur í r ' c „ ™ .  ™  « * .  r * « » » «  <""*■ «
norte D ara  a avenida 3 de Outubro e confroutando ao sul com 
terreno ae Aurelüw Silveira de Sonza, e a leste e oeste co.n
."renos doHaWtrronio Municiai. ^  ^  ^  |Mendo „  ,  a0

‘ ' . o Ap Outubro e confrontando ao sul comnorte para a avenida 3 de Outubro e Cüm terrcnc9
terreno de Abel Bilveira de bouza e a
do Patnmonio Municipal. m2 fazendo frente20) -  u.n lote a í r «  de 1« , »  .onU ido jo
ao norte para * avenida 3 de uuiuuiu• in„*p mm terreno do Patrimonio
com terreno de lberê Lorreia a I Mauricio Ribeiro de Cor- 
Munioipal e ao oeste cora terreno

terreno Je Oervá-io da Silva Pinto e a leste e oeste com o 
trimonio Municipal,

29) — um lote com i áre< J 
sul para a avenida 3 de Outubro 
terreno lí  Aristitiano Waltrick e a 
nio Municipal.

30) — um lote com a área de 343,20 faz-ndo frente ao
sul p ra a ; v- nida 3 de Outubro, e confrontando ao norte com
terreno Carlos Korb a leste com terreno do Patrimonio Munici 
pai e ao oeste cmn uma rua projetada.

31) — um lote co n a área 396,40 m2 fazendo frente ao sul
para a avenida 3 de Outubro e confrontando ao norte com terre
uo de Atílio Fioriani e a leste e oeste |com terreno Patrimonio 
Municipal. ,

32) — ura lote com a área de 91,80 m2 fazendo frente ao
sul pare a avenida 3 de Outubro e confrontando ao uorte com
terreno de Osório de Liz e a leste e oesfe com o Patrimonio Mu
nicipal.

33) — um lote com a área de 134,64 m2 fazendo frente ao 
sul para a avenida 3 Je Outubro e confrontando ao norte com 
terreno de José Stclfen, e ao oeste com uma rua projetada, tem 
a fôrma triangular.

34) — um lote com a área de 959,7750 m2 fazendo frente 
ao sul para a avenida 3 de Outubro e confrontando ao norte cora 
terreno ie José Steffen a leste cora a travessa da avenida 3 de 
Outubro i- ao oeste com o Patrimonio Municipal.

35) — um lote com a área 563,20m2 fazendo frente ao sul para 
a avenida 3 de Outubro «confrontando ao nerts cora terreno de 
José Maluche, e a leste e oeste com o Patrimonio Municipal.

36) — um lote com a área de 838,30 m2 fazendo frente ao sul 
para a avenida 3 de Outubro e confrontando ao norte com ter
reno do Dr. Joâo Pedro Arruda a leste com o Patriraonio Muni
cipal e ao oeste com uma rua projetada.

37) — um lote com a área de 486 m2 fazendo frente ao sul 
para a avenida 3 da Outubro e confroutando ao norte cora terre
no de Amoldo e Rodolfo Steffen e a leste e oeste cora o Patri
raonio Municipal:

38) — nm lote cora a área de 316,20 n2 fazendo frente ao sul 
para a avenida 3 de Outubro o confrontando ao norte com terre
no de Abel Silveira de Souza e a leste e oeste com o Patrimonio 
Municipal.

39) — um lote com a área de 561,60m2, fazendo frente 
ao sul para a avenida 3 de Outubro, e confrontando ao norte 
com terreno de Paulo Picinini.o a leste e oeste com o Patrimo
nio Municipal.

40) — um lote com a área de 229m2, fazendo frente ao 
sul para a avenida 3 de Outubro, e confrontando ao norte com 
terreno do Club T de Maio, e a leste e oeste com o Patrimonio 
Municipal.

41  ̂ — um lote com a área de 36m2, fazendo frente ao sul 
pira a avenida 3 de Outubro, e confrontando ao norte com ter
reno de Lidovico Antonio Silveira, e a leste e oeste com o Patri
monio Municipal.

42) — ura lote com a área de 54m2, fazendo frente ao sul 
para a avenida 3 de Outubro e confrontando ao norte com terre
no de Otacilio Vieira da Costa, a leste com o Patrimonio Mu
nicipal e ao oeste com a Imobiliária Ana Costa Ltda.

43) — um lote com a área de 296,80m2, fazendo frente ao 
«norte para a avenida 3 de Outubro, e confrontando ao sul cora 
j terreno de Max Pedro Benns, e a leste e oeste com o Patrimo
; nio Municipal.

44) — um lote com a área de 312,8250m2 fazendo frente 
ao norte para a avenida 3 de Outubro e confrontando ao sul 
com terreno de Alexandre Zanio! a leste e oeste com o Patrimo
nio Municipal.

Continúa na 5a. página

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
caiuva com 30 mt de frente.

Tratar nesta redação.

Dr. CELSO RAMOS 
BRANCO

ADVOGADO
RESIDÊNCIA e ESCRITÓRIO 

Rua Hercilio Luí
L A J E S  '

Atenda chamados para as co
marcas de S. Joaquim, Curiti 
banos, Borp Retiro e Rio doSul.

Olimo nogocio
Vende-se unia boa e grande 

casa de material, sita à rua Erai- 
liano Ramos 72, com instalação 
eletrica e sanitária, com gara- 
ge õ benfeitorias, grande terre
no amurado dando fundos na 
rua do Tanque.

Tratar com Joâo Waltrick 
Coelho, na mesma casa.Dr. Valetiça

Clinica exclusiva de 
crianças

Consultas: das 2 às 5 horas, 
no Edifício Joáo Cruz, A rua 
15 de Novembro — Tel. 44

Residência: rua Benjamim 
Constant, 9
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J. Wolff & Cia.
Representações, Consignações e Conta Própria

MATRIZ FILIAL
Rio do Sui - S. Catarina 

Rua Carlos Gomos, 98
Lajes -  Santa Catarina

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

ENnKltKÇO TELEGRÁFICO C.J O W O L C O *

Concessionários da : Cia. Distribuidora Qeral « Brasmo- 
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 h'irestone S. A. da The 

Calorie Company
Agentes : da «UniSo do Comércio e Indústria» — Cia. 

de Seguros Gerais — Joinvile

Automóveis 
Caminhóes 

Caminhonetes 
Maquinas Agrícolas 

Conjuntos Estacionários 
Peças e Acessórios 

Refrigeradores Domésticos 
Refrigeradores Comerciais 

Artigos Domésticos Elétricos 
Baterias 
Motores

Madeiras
Ciinentos 

Ciisolina 
Oleos ene 
Queros 

Peça De Soto, Dodge 
International, Ford. Chevro

let, etc.
Pneus e Câmaras de ar 
SegurosGerais 

Rádios

Comércio e Transportes 
C. Ramos S. A.

Matriz: FLORIANOPOLLS 
Filial. Rua Cel. Cordova, s n — Lajes 

Caixa Postal, 103 — Telefone. 58

Secôão de Vendas e Oficina Anexa
CONCESSIONÁRIOS DA:

Internationa! H arw esler M aquinas S i .  
e Kaiser Fra ze r Corporation

DISTRIBUIDORES DA:

Casa Pratt S .A . e Industrias cNBV8>Üda.
Caminhões — Tractores — Maquinas agrícolas e para 
Estradas de Rodagem =  Motores Industriais — Conjuntos 
Elétricos Desnatadeiras --  Peças e acessórios em geral — 
Automóveis marcas KAISER e FRAZER — Maquinas de 
oscrever — Arquivos e Fichários de aço — cofres etc.

De Carli & Ceccondío
Exclusivistas RENNER

Praça Julio de Castilhos, 1899 — Foae 404 — Eud. 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 - SAPATILHAS DE LÃ -  CAPA

CETES - VENDAS POR ATACADO

Dr. Cândido Ramos Vieira
ADVOGADO

Formado pela faculdade Nacional de Direito da Uni
versidade do Brasil

Rua da Conceição, 8 — RIO DE JANEIRO

JUIZO DE DIREITO DA 
COMARCA DE LA JES

Edital de Praça
O Cidadão Hermelino Ri
beiro da Silva, |uiz de 
Paz, no exercício de Juiz 
de Direito da Comarca de 
Lajes, Estado de Santa O.i- 
tarina, na form ada lei, etc., 

Faz saber aos que o presente 
edital virem, que dele tiveiem 
conhecimento, ou a quem inte
ressar possa, qne, mo dia vinte 
e tres de agosto do corrente 
ano (23 8-1947), ás dez horas, 
na sala das audiências deste{ 
Juizo, á rua Quinze de novem-, 
bro, número dezesseis, nesta' 
cidade de Lajes, o porteiro dosi 
auditórios levará a publico pre
gão de venda e arrematação 
por quem mais der ou melhor 
lanço oferecer acima da avalia
ção de oitocentos cruzeiros 
(CrS 800 00), os bens adiante 
declarados e que foram separa
dos no inventário judicial do! 

, falecido Jo-é Chaves Motta, re-j 
querido por Geraldino Motta d e , 
Matos, para pagamento ao çre-j 
dor Inácio Bernardo de Moraes: I 
- Uma gléba de matos terras 
de cultura, com a área superfi
cial de cento e vinte mil trezen
tos e trinta metros quadrados 
(120.330ms2), situada na Fa
zenda denominada «Recreio»,

) no distrito de Cerro Negro, des
ita Comarca de Lajes, obtida

Ipela inventariar.te por herança 
de sua sogra Maria José de Sou
sa, e avaliada p=li quantia de 

|0r$ 800,00. - E quem os quizer 
[arrematar deverá comparecer 

no lugar, dia e hora 3cima 
mencionados, sendo os mesmos 
bens entregues ao arrematante 
que mais der acim3 da aludida 
avaliação de Ct$ 800,00, depois 
de pago no ato, em moéda 
corrente, o preço e mais as cus
tas da arrematação, facultando- 
se, no entanto, ao arrematante 
que apresente fiador idor.eo o 
pagamento do preço fc das cus
tas dentro de tres dias - O 
presente edital será publicado 
na imprensa local e afixado no 
lugar publico de costume na 
forma da lei, — Dado e passa
do nesta cidaae de Lajes aos 
trinta e um dias do mes de Ju
lho do ano de mil novecentos 
e quarenta e sete (31 7-1947). •
Eu Waldeck Aurélio Sampaio! 
Escrivão do Civel que o dati
lografei subscrevi e também | 
assino.

Hermelino Ribeiro da Silva 
Juiz de Direito em exercício 

Waldeck Aurélio Sampaio 
Escrivão do Civel

lí Oficina mecânica
“International“

Rua < V  or lova, 8. n.

Completamente oparelh  / ta para atrndev quaisquer 
serviços de mnrertns de ■ominhões, automóveis e 

motores em gero!

Dirigida. |M>r competente técnico

Serviço rápido e garantido
LAJES ____________________ Sta. Catarina

Pa^ta. Mecanica
Vendem-se 3 Fabricas de Pasta Mocânica, com óti- 
rra produção, situa tas no Município de Lajes.

P I N H E I R O S
Vendem-se 8 mil pinheiros e a area de 3.700.000m2 
situados na divisa do Município le Lajes emn o FIs- 
tado do R. G. do Sul.

E
60 mil Pinheiros deO.tõ acima, distantes 25 quilôme
tros desta cidade de Lajes.

o —
Informações na Organização Contábil e Comercial Ltda,

Rua Quinze de Novembro n 13

ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA í

D E . EHJBENÍ TES3PA
Bacharel em ciências jurídicas t sociais, pela Faculdade de, 

Direito do Estado de São Faulo

; DD. H E L IC  DAÁ4CJ- V I I I E 1

vi*áo e demarcação de terras, etc.), criminais, brfanolégicas, etc.

Artefatos de Alumínio
Da afamada marca « ROYAL» 0 mais resistente

xLntreg*a imediata - Exclusivista3 
no Estado:

FERRAZ & WaLTRIUK
Ruo Cel. Cordova — Edificio Aníbal Ramos — Lajes

0R. I0ÂÕ CÕSTA NETT0
Alta Cirurgia -  Doenças de Senhoras — Partos
v í T m Z  deTEs,0n: a8°- Apendicite, Figado e

D- 1 ire° ' de> Boc,°  (papoj. Hérnias, Varizes e He- 
noroidas Rins e Próstata, Útero. Ov.rios e Seios Tumo-
CiVurpía''*dós ' n T f  r°S ° ’ SJS d Articulações. Fraturas. Cirurgia dos Defeitos Congênitos e Adquiridos.

Tratamento Médico c Cirúrgico da Tuberculose Pulmonar

Atende Z n c pital- Nn S;  dos Prazeres - ResidênciaKua Correia Pinto, 3 — Tel. 195

Consultmo: Hraça J„ao Pessoa (em ciai de Cllí tllUlill)

M o to risa
Oferece seus serviços apre

sentando boas «eforericias.
Procnrar à rua Sáo Joaquim, 

17, Lajes-

Q Sapato Chie
Avisa as Exmas. famílias e modistas que já está re

cebendo encomendas de

“ Ponto a Jour ” e “ Picot”
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Prefeitura Municipal de Laje s
ESTADO DE SANTA CATARINA

Vl. CONTINUAÇÃO DA 3a PAGINA

M iia l de Concorrência Pública
45 — um lote com a áre* .te 1.520,70m2 fazendo frente ao 

,n0rr n o T h 3 a; enÍdV 3 nde Outubro e confrontando ao sul eom
K tim onto  ' dr0 S'e,fC°  '  * " S,e '  " « '«  »

40) — um lote com a área de 2.147m2 fazendo frente ao 
r?renoP rtea r  Y ' " * 3 .3. de ° utubro e confrontando ao sul com 
Muniapal. °  *  3 ,es,e e *,es,e com 0 Patrimônio

47) — um lote cora a

De acordo com o art. 72, do Decreto-lei esta
dual n- 700, de 28 de outubro de 1942:

A Professora, Padrão C, Maria Dolores da Silva, da escola 
mixta municipal de Tributo, no distrito de Indioa, para a de Ola
ria (Tributo), no mesmo Distrito.

Prefeitura Municipal de Lajes, em 31 de julho de 1947.
Assinado: — Jairo Ramos

Prefeito Municipal 
Ivannyr Montenegro — Secretário.

DECRETO
de 29 de julho de 1947 

O Prefeito Municipal de Lajes, resolve:
NOMEAR:

I De acordo com o art: 15, item IV, do Decrelo-
I lei estadual n- 700, de 28 de outubro de 1942:
| Maria Benta Luz para exercer o cargo de Professor, Padrão 
I C, constante do Quadro Unico do Municipio (Escola mixta mu- 

área de 254,0575m2 fazendo frente a o ,nicipal dc CapSo do Chiqueiro, no distrito de Capão Alto).

4 lotes á venda
Nas ruas Marechal Deodoro 

ie Travessa Siqueira Campos, 
medindo dois lotes 12,00 ms 
x 1500 ms de fuados e os 
outros dois 1000 ms x 3900 
m de fundos.

leste para a avenida Marechal Floriano e confrontando ao norte 
ôom terreno do Patrimônio Municipal ao sul com uma travessa 
aa mesma avenida e ao oeste com terreno de Alexandre Zaniol.

48) — um lote cora a área de 20m2 fazendo frente ao sul 
para a avenida 3 de Outubro e confrontando ao norte com ter
reno de Lauro Severiano Ribeiro e a leste e oeste com o Patri
mônio Municipal.

49) um lote com a área de 234m2 fazendo frente ao sul 
para a avenida 3 de Outubro e confrontando ao norte com ter- 1 
reno de Irmãos Martins e a leste e oeste com o Patrimônio Mu- 

.nicipal.
50) um lote com a área de 2.986,60m2 fazendo frente 

ao norte com a avenida 3 de Outubro e confrontando ao sul 
com terreno do Dr. Domingos Valente Junior a leste com uma 
rua projetada e ao oeste com o Patrimônio Municipal.

51) — um lote com a área de 84 «2 fazendo frente ao sul 
para a avenida 3 de Outubro e confrontando ao norte com ter
reno de João Catdoso Rocha a leste com uma rua projetada e 
ao oeste com o Patrimônio Municipal.

52) um lote com a área de 660.0750 n 2 fazendo frente ao 
sul para a avenida 3 de Outubro e confrontando ao norte com 
terreno de Fortunato Ovidio do Amaral Muniz e a leste e oeste 
com o Patrimônio Municipal.

53) =  um lote com a área de 144,45m2 fazendo frente ao 
sul para a avenida 3 de Outubro e confrontando ao norte com 
terreno de João de Deus da Costa Carvalho e a leste e oeste

Prefeitura Municipal de Lajes, em 29 de julho de 1947.
Assinado: — Jairo Ramos

Prefeito Municipal 
Ivannyr Montenegro — Secretário. 

Processo 3 21/47

Vende-se um reboque
Para madeira, adaptavel 

em qualquer chassis.
Tratar com Romualdc 

Viralda, à rua Getulio Var
gas, 30.

V«niie*seDECRETO-LEI N- 18 
de 31 de julho de 1947

O Prefeito Municipal de Lajes, usando da atribuição que t Na sede do distrit0 de An. 
lhe confere o art. 12, n* l, do Decreto-lei federal ir 1202, de 8 tonio |nácio uma boa proprie. 
de abril de 1939, dade sendo um espaçoso lote

DECRETA: je duas casas das quais ama
Art. !• Fica aberto, por conta do excesso de arrecada- 

çâo do coirente exercício, um crédito especial de trinta e sete 
mil e cincoenta cruzeiros (Cr$ 37.050,00), para fazer face às des
pesas decorrentes do Decreto-lei n 4, de 19 de abril do corren
te ano.

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

Prefeitura Municipal de Lajes, em 31 de julho de 1947.
Assinado; — Jairo Ramos

Prefeito Municipal 
Ivannyr Montenegro — Secretário.

contem algum estoque de mer
cadorias pois trata se de ótimo 
ponte e casa comercial.

Trntar com o proprietário 
Argemiro Antunes Uma, na 
mesma localidade.

com o Patnmonio Municipal. ,
54) um lote com a área de 843,3750m2 fazendo frente 9 .  , _ , . .. . |Q, Q

ao sul para a avenida 3 de Outubro e confrontando ao norte,n uo o de a )ru de 1939,

DECRETu N 29 
de31 de julho de 1947

0  Prefeito Municipal de Lajes, usando da atribuição 
lhe confere o art. 12, ir III, do Decreto-lei federal

Dr. J .  B ftZZA
Advogado 

Rna Afonso Ribeiro sn 

LAJES — Sta. Catarina

Art. 1-
D E C R E T A : *

— Fica criada uma escola mixta municipal
distrito de ín-

com terreno de Álvaro Cardoso Rocha e a leste e oeste com o|
Patrimônio Municipal. j

bb) — um lote com a área de 467,‘.250m2 fazendo frente no io ca | denominado Olaria (Tributo), no 
ao sul para a avenida 3 de Outubro e confrontando ao norte com , dj os 
terreno da viuva João Kegueira e a leste e oeste com o Patrimo- j * _  Je c r e to  eQtrarà em vi na data
mo Municipal. ; , , , . . .  - . .

56) — um lote com a área de 121,50m2 fazendo frente ao da sua publicação, revogadas as disposições em contra-
sul para a avenida 3 de Outubro e confrontando ao norte com rio.
terreno de Waldir Andrade Regueira e a leste e oeste com o Prefeitura Municipal de Lajes, em 31 de julho de 1947.
Parimonio Municipal

57) — ura lote com a área de 16650m2 fazendo frente ao 
sul para avenida 3 de Outubro e confrontando ao norte com 
terreno de Avelino Alves Ferreira e a leste e oeste com o Patri
mônio Municipal.

58) — um lot-* com a área de 285 25m2 fazendo frente ao 
sul para a avenida 3 de Outubro e confrontando ao norte com 
terreno de Max Beims e a leste e oeste com o Patrimônio Muni- 
cipal

59) um lote com a área 8G8m2 , fazendo frente ao sul para
a avenida 3 de Outubro, e confrontando ao norte com terreno de Oecilia 
Valente Ferreira, e a leste e oeste com o Patrimomo Municipal.

Os preços minimos de alienação são os seguintes:
Lotea n s I a 10 -  Cr« 15.00 o metro quadrado;
Lotes n-s 11 a 41 -  Cr» U,00 o metro quadrado;
Lotes n s 42 a 59 -  C r f  B.00 o metro quadrado.

As propostas serão abertas no dia 19 do corrente roes, às 9 horas,
na Secretaria da Prefeitura Municipal, em presença dos interessados, ou 
uuem os representar e deverão estar devidamente seladas, em envelopes 
fechados n L  quais declarem o preço máximo que oferecem; pelo Imoyel 
ou imovè'8 acima declarados, bem assim quaisquer outros esclarecimentos

*  ° " C ,S « b"  di» « * ,  jntg»d.s r t t t e w M  d. ' « *sss: z X i^ riru . ►“ s .“  s «ia-
Secretário.

DECRETO
de 31 de julho de 1947 

O Prefeito Municipal de Lajes, resolve:
NOMEAR: £0(n „ , 5, iMm IV d .  I > J *

lei estadual ir  700, de 28 de outubro de 1 9 « .  
lair Waltrick de Cordova para exercer o cargo de Profes 

S a * C  c° ,aU nte do Quadro Unico lo- MunirSP» (&>'<*•» 
mixta municipal dc Laicad» Orauda. mi d»m to  d. Pamcl).

I aies em 31 de ju ho de 1947.Lajes, AJsSÍnado -  Jairo Ramos .
Prefeito Municipal 

Ivannyr Montenegro — Secretário.
DECRETO

de 31 de julho de 1947 
O Prefeito Municipal de Lajes, resolve;
REMOVER:

Assinado: — Jairo Ramos 
Prefeito Municipal 

Ivannyr Montenegro — Secretário:
DECRETO N- 28 

de 3l de julho de 1947
O Prefeito Municipal de Lajes, usando da atribui

ção que lhe confere o art. 12, n‘ III, do Decreto-lei fe
deral n' 1202. de 8 de abril de 1939,

DECRETA:
Art. 1- — Fica criada uma escola mixta municipal 

no local denominado Lajeado Grande, no distrito de 
Painel.

Art. 2- — Este decreto entrará em vigor na data 
da sua publicação, revogadas as disposições em contrá
rio.
Prefeitura Municipal de Lajes, em 31 de julho de 1947.

Assinado: — Jairo Ramos
Prefeito Municipal 

Ivannyr Montenegro — Secretário.
Processo 100/47

DECRETO-LEI N- 19 
de 1* de agosto de 1947

0 Prefeito Municipal de Lajes, usando da 
ção que lhe confere o art. 12 n- I, do Decreto-lei 
n' 1202, de 8 de abril de 1939,

DECRETA:
Art. 1* — Ficam extintas as dividas municipais, 

oriundas de impostos, Taxas, Indenizações e Restituições 
que, descontadas as multas, n&o excedam de cem cruzei
ro s’(Cr$ 100,00).

§ Unico: — O devedor de mais de um exercício 
ou de mais de um Imposto, Taxa, ou Indenização e Res
tituição, só gozará desse beneficio, si a soma das divi-

C0NTINUA NA 6a PAGINA

atribui-
federal

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.

VENDE-SE
Uma casa, frente de material 

com 6 peças, luz. bom terreno, 
à rua Jeronimo Coelho.

Tratai com a proprietária na 
rua Mui. Deodoro, b8.

OSN! RECIS ADVOGADO
Praça João  Pessoa 

Edi[. Dr Acácio -  Vandar

< 5an ta  C a t a r i n a

Imobiliária “ Ana Custa" Ltd a .
Venda d6 lofes e casas, den
tro do perímetro urbano, zo
na A, a vista e a prestações. 
Tratar com Clovis da Gosta 
Ribeiro c Darcy Ribeiro.

Assinem Carreio Lageano
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Grande B a r a t i l h o “1IÍ=*fsI
»

Só anda desealeo quem quer

o S A P A T O
CHEGOU A VEZ 0 0  CALÇADO

C HI C - iniciou grands 6 roal liquidação d.6 
todo o seu estoque de calçados pa

ra homens senhoras e crianças

Grande Redução nos Preços

10" e 20" DE DESCONTO
S APROVEITE ESTA OPORTUNIDADE

I
Faça uma visita em 0 Sapato Chie

e compre o melhor calçado pelo menor preço

Todos ao SAPATO CHIC
À casa que está  revolucionando a cidade

pQa II D Q q  |,rB õ o l[^ õ ]fp Q a | | pQa j f p Q q  || pQa |[p <^1I pQa |j d ^ | | II pQqll<=>Q=ã}\ opa ir < 5 õ a lf p Q a  II pQa l! p Q a  || opa li opôll p Q a  IfB Q cz j || c=>Ç>a )[c

Prefcilura Municipal de La je s
ESTADO DE SANTA CATARINA

CONTINUAÇÃO DA 5a PAGINA

das, excluídas as multas, nfto exceder àquela importân
cia.

Art. 2' — As dividas a que se refere o artigo pri
meiro, já ajuizadas, ficarão também extintas, cabendo 
ao beneficiado o pagamento das respectivas custas.

Art. 3" — O encarregado da cobrança da Divida 
Ativa do Municipío, onviará, dentro de 30 dias, à Pre
feitura, a lista das dividas já ajuizadas atingidas por 
e9te decreto-lei.

Art. 4- — Aos devedores nao atingidos pelos bene
fícios constantes do artigo primeiro, fica permitido o 
pagamento sem multa, de seus débitos, polo prazo de 3 
meses, a contar da vigoncia deste decreto lei.

Art. 5- — Este decreto-lei entrará em vigor na 
data da sua publicação, revogadas as disposiçõbs em 
contrário.
Prefeitura Municipal de Lajos, em 1- de agosto de 1947.

Assinado: — Jairo Pamos
Prefeito Municipal 

Ivannyr Montenegro — Secretário.

Prefeito Municipal 
Ivannyr Montenegro — ■ Secretário.

DECRETO
de 1* de agosto de 1947 

ü Prefeito Municipal de Lajes, resolve:
EXONERAR:

De acordo com o art. 92, do Decreto-lei es
tadual n" 700, de 28 de outubro de 1942. 

Nadir Cunha Neis do cargo de Professor, Padrão C, 
do Quadro Unicc do Município (Escola mixta municipal 
de Encruzilhada, no distrito de índios).
Prefeitura Municipal de Lajes, em T de agosto de 1947. 

Assinado: — Jairo Ramos
Prefeito Municipal 

Ivannyr Montenegro — Secretário.

CDLETORIA ESTADUAL
Impostos de Industrias e 

Profissões

De ordem do Sr. Coletor 
torno publico que, duran
te o mês de Ago6to corren
te, se procederá a cobran
ça do imposto acima refe
rido correspondente ao 2° 
semestre do corrente ano.

Requerimentos Despachados

896

936

1001

1013

Dia 30 de julho de 1947 
Sebastilo Erotide» Paes Rranco e sua mulher -  Transferencia de

DECRETO
de L* de agosto de 1947 

0  Prefeito Municipal de Lajes, resolve:
NOMEAR:

De acordo com o art. 15, item IV, do De
creto-lei Estadual n- 700, de 28 de outubro 
de 1942:

Doralice Schneider de Liz Pereira para exercer o 
cargo de Professor, Padrão D, constante do Quadro Úni
co do Município (Escola «Professor Simplicio», no distri 
to da Cidade).
Prefeitura Municipal de Lajes, em 1 de agosto de 1947

Assinado: — Jairo Ramos

terreno - 2- despacho; Sim.
Vitorio Caon e sua mulher -  Transferencia de terreno -  2- 

despacho: Sim.
Artur Ramos Lisbon -  Licença para construir um galpão - Sim. 

Dia J ' de agosio de 1947
Manoel Marques Filho e sua mulher - Transferencia de um ter
reno -  Sim.
Dimas Muniz e sua mulher -  Transferencia de um terreno -  Sim. 
Serafim Rodrigues Felicio -  Transferencia de terrenos -  Sim. 

Dia 2 de agosto de 1947 
N- 1021 — Maria dos Prazeres Silva -  Transferencia de casa e terreno fo- 

reiro - Sim.
Dia 4 de agosto de 1947

Jonas Ribeiro de Rezende -Transferencia de uma casa e terreno 
toreiro -  Sim

1014
1015

N- 1024 —

Os contribuintes qne nào sa
tisfizerem seus pagamentos 
dentro do referido prazo, pode
rão faze-lo no mês de setembro 
com a multa dc 20°/,. Termi
nados os prazos acima citados, 
serão extraidas as certidões de 
divida para devida a cobran
ça executiva.

Coletoria Estadual de Lajes, 
2 de agosto de 1947.

Alzimiro Francisco de Souza 
Escrivão.

Autos - Caminhões ■ Caminhonetes
só da superior marca «PEUGEOT» 

Sub-Agentes nesta cidade

C . Montenegro &  Cia.

AGENTES
Pr6cisam-se agentes em 
todas as localidades, para 
vender artigos de metal 
de largo consumo, pelo 
sistema de reembolso pos
tal. Cartas para «Unidos" 
Caixa postal, 5231 - Sao 
Paulo.

Assinem  Correio Lageano
!
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M1 o'Sr T u,°  DA CUERRA Batalhão Rodoviáriu
5a. R. M. e 5a. D. 1.

beiião de anirn?i lS I

—  PUblÍCa 7 CaVal0s ,le contaria o 32 mo ares de traçao e carga, que foram ultimamente julgados im- 
| pi estáveis para o sarviço do Exercito. J 8 im

Acantonamento em Lajes, 7 de agosto de 1947.

Antonio Carlos Pires e Albuquerque 
Cap. I. Ex. • Tesoureiro e Almoxarife*

• » SAparelhos Fotográfi Francezes
L Y N X  II

A máquina fotográfica para o mais exigente 
foto-amador

A obra prima da Industria Otica Franceza

Importadores e Distribuidores Exclusivos para Santa Catarina: COMPANHIA IMPORTADORA “JO BBASKi”

JOINVILLE
Peçam informações, folhetos ilustrados e preços aos 

DISTRIBUIDORES LOCAIS.

G 09I N H 0 &  SOCAS
Rua Cel. Cordova no 24 — L A O E S

As Casas Pernambucanas
comunicam que mudaram sua filial desta cidade, para 
o edifício Armando Ramos, situado à

rua 15 de Novembro
ao lado do Cinema Carlos Gomes

Conrçou peias
s í d a s . . .

Refletiu-se inesperada- 
mente n°sta cidade o efei-ç 
to da deflaçáo da moeda, (j 
ou seja, da restrição dos1 
créditos, que determinou a 
queda brusca nos preços 
das mercadorias etn todo o 
País.

G que está acontecendo, 
j não é mais do que a norma 
, lização dos métodos de co- 
jinereio, desvirtuados pela 
'guerra. O fenômeno é c<>- 
jnhecido e nâo se pode di
zer que o comerciante que 

; hoje expõe sua mercadoria 
por preço abaixo do custo,

| tenha usurpado ou engana- 
tdo os seus freguezes duran
te o tempo da alta.

j Comércio é câmbio, e está 
'sujeito às oscilações mgus 
(disparatadas, obedecendo, 
jna>> sómente à lei da oferta 
e da procura, como também 
a muitos outros fatôres des
conhecidos para os leigos.

A atitude tomada pelo 
comércio de Lajes, remar
cando suas mercadorias com 
preços muito mais baixos, 
foi a mesma adotada pelos 
comerciantes de todas as 
cidades do Brasil, atingidas 
pelo mesmo desequilíbrio 
econômico-financeiro.

Nas grandes cidades, a 
remarcaçâo de preços che
gou a ser escandalosa, atin
gindo 50 e 60 porcento a 
diferença para menos, o 
que não causou surpresa aos 
que vêm acompanhando a 
evolução do comércio mun
dial no após-guerra.

De qualquer forma, tudoi 
se normalizará pela com-' 
pensaçao dos negócios fu 
turos, que virão ressarcir 
os prejuízos da hora 1 pre
sente, favorável aos aquisi- 
teres.

Assinem o «CORREIO LAGEANO »

V E N D E -SE
Uma carreta com tres animais 

muares, tudo em perfeito esta
do de conservação. Preço Cr$ 
5.500,00.

Informações, nesta redação.

Trator arado
« A mola, m piljiica,»

' 0 K
Facilita o trabalho da lavoura <om economia de tempo 
-  trabalho — dinheiro
Arando — cultivando — roçando -  c v ndo — nivelando

gradeando

PREÇOS ACESSÍVEIS — PRONTA ENTREGA

Informações com:

Godinlio & Socas
Rua Cel. Cordova, 24 - Lajes

Distribuidores e Agentes da linha:
r c a vicTOR radio s. a.

de OSNI TOLENTINC DA SILVA
Farmacêutico D.p oiifido 

Rua 15 de Novembro n° 25
L A J E S

Variado sortimento de m edicam ento» 
nacionais e estrangeiros

Perfumarias em grande variedade — Produtos opo- 
terapícos — Soros e vacinas — Produtos veteri

nários — Homeopatia.
MANIPULAÇÃO CAPRICHOSA E ESMERADA

Vende Barato e é C asa  de Confiança
Preços de drogaria

nt'
%

Redes Estaduais Aéreas Lid e . ‘ ‘ R E A L  ”
Viagens aéreas com todo o conforto, entre Curitiba -  São 

Paulo -  Rio e Porto Alegre, só uos luxuósos aviões da «Real»

Reservem passagens nesta cidaie com 

C. MONTENEGRO & CIA.

Dr. Aujor Luz
Médico — Operador — Parteiro

RAIOS X
ELETROCARDIOGRAF1A 

Ondas Curtas — Infra Vermelho — Ultra Violeta 
ALTA CIRURGIA

Consultório: EDIFÍCIO DA TELEFÔNICA — DAS 9-11 e 3-5 
Residência: Rua Emiliano Ramos 12

RICIUETAS

L

Para homens e senhoras
Aguardem as superiores, da marca C Z, de procedência 
Tchecoslovaca, (tipo torpedo oom bréqtie trazeiro contra- 

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

C. Montenegro & Cia.

Matriz:
FLORIANQPOLIS

Filial Curitiba 
Mostruário em Tubarão

Carlos Hoepcke S. A. Comércio e Indústria
FILIAIS EM: LAJES — LAGUNA—BLUMENAU — JOAÇABA -  JOINVILE— S. FRANCISCO DO SUL

EMDEKEÇO TKLEUBÁKICO H O E ,P  C l i  E

SECÇÕES DE FAZENDAS, FERRAGENS, MAQUINAS E DROGAS

DE

A gen cia
EXPEDIÇÃO E

DESPACHO EM SANTOSO

:

_ • oie-odôea, Morins e Cambraias Casemiras, Teci- 
F a z e n d a s  nacionais e estranzsiras, - g 0olchas> üobartorBH| Acolchoados, Panos para

srsSffBiiVSP* «r vr'Stelssr* bw“ r • ~ “ r*bord.r, X-arlura.r.M, ,Brro. fo il,,. Je  flin d r« . «,•
F e rro s  em barras para ferreiros • qa iouça esmaltada, vidros para vidrapas,

nos (Hilvasadosi e ■’sailitariad) camas de ferro e madeira, Tintas a
o u T  # .m l p~ eseCrra paia engenho, conservas em geral, vinhos nacionais e

estrangeiros
M o to cic le tas, Bicicletas a motor, tricicletas, brinquedos.
Maijuiiinrit) em geral para oficinas mecânicas. fuudnjJes, etc. Cilas. Guinchos, Maca

cos, ferramentas para todos os fins, cofres e caixetas de aço, fogJes, comple
to sortimento de in iterial para instala-^es elétricas, arados, maquinai js rb sn r- 

foiar madeira, motores oletricos. eio.
D ro jjas em geral, por atacado

Agentes d a  General Motors do Hrasil S. A.
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A P  A P I T A I  A casa que procura ter sempre as maiores novidades 
b A r l l H L  em artigos para homens, senhoras e crianças

Pua Correia pinto, 80

0 Fantasma de Canterville
O grande ator inglez CHARLES LAUGHTON apareceu a 

primeira vez na tela dos nossos Cinemas, interpretando o famoso 
monarca britânico Henrique VIII. E deste então, Charles Laugh 
ton se tornou um dos maiores cartazes dos filmes de alta clas
se, produções de arte, como «Motim a Bordo», «A Familia Bar
rett», «O Corcunda de Notre Dame» — e agora, o filme de 
hoje; O FANTASMA DE CANTERVILLE.

A “Metro” mais uma vez está de parabéns, ao apresentar 
ao nosso publico este original romance cinematográfico. Não só 
porém, pela presença no elenco deste ator notável, como, ainda 
pela cooperação brilhante ROBERT YOUNQ, WILLIAN GAR- 
OAN, REGINALD OWEN, UNA O’CONNOR e a maravilhosa 
menina, artista de raça =  MARGARET O ’BRIEN, que justifica 
ria, por si, só. a presença ao Cinema de verdadeira multidão.

O FANTASMA DE CANTERVILLE estará em exibição no 
Cine Carlos Oomes, hoje, domingo, em duas Sessões, às 7 e 9 
Horas, e segunda feira, às 8 Horas.

INGRID BEROMaN NOVAMENTt NA 
TELA DO NOSSO CINEMA

Na próxima semana iremos apreciar novamente a formo
sa e consagrada estrela Ingrid Bergman, na produção excepcio
nal da «United» — QUANDO FALA O CORAÇãO, desta vez 
ao lado do talentoso e simpático galan — Oregori Peck.

«Quando fala o Coração» irá obter, temos a certeza, egual 
sucesso ao que verificamos a poucos dias com o filme «Por 
quem os Sinos Dobram».

Adalberto Nunes e Leny Machado Nunes

participam aos parentes e pessoas de suas relações, o nas
cimento de seu filho AMAURI IELTO, ocorrido no dia 
26-7-47.

Lajes, 8-8-947

DECLARAÇÃO
O abaixo assinado declara não ser verdade o que afirma

ram, em declaração pelo jornal «Região Serrana», o Sr. João de 
Deus e outros, sobre uma suposta agressão de minha parte.

Pelo contrario, se houve agressão, esta partiu daqueles se
nhores conforme prova testemunhal que apresentei na policia, 
esclarecendo o incidente.

Lajes, 8 de Agosto de 1947 
JOAQUIM BARROS

Deputado Joa- ] 
quim Pinto de 

Arruda
Acompanhado de suas exmas. i 

esposa e progenitora, regressou 
a Florianópolis o Dr. Joaquim 
Pinto de Arruda, Deputado á 
Assembléia Estadual, por São 
Joaquim.

O ilustre parlamentar ser
rano esteve vários dias nesta 
cidade, onde desfruta de um 
grande circulo de amizades, ten
do sido por vários anos o Di
retor du 6o Distrito Sanitário, 
com sede aqui.

nâmico Diretor o festejado jor
nalista Osias Ouimarães, para 
fazer parte da caravana da im
prensa na importante conferen
cia dos governadores do Paraná 
e Santa Catarina, Srs. Moisés 
Lupion e Aderbal R. da Silva.

Para poder trazer ilustrações 
e reportagens sobre o histórico

acontecimento, a revista circula 
rá era 15 do corrente, ficand< 
suspenso o numero comum di 
Julho.

E' agente e correspondente 
d’ «O Vale do Itajaí» em Lajes 
o Sr. Edgard Werner, comerci
ante desta praça, com escritório 
à rua Mal. Deodoro, 58.

«Barriga Verde»
Em 1’ do corrente completou 

10 anos de existência, o valen
te orgão da imprensa catarinen 
se «Barrigi Verde» de Canoi- 
nhas.

Dirigido pelo brilhante jorna
lista Albino R. Budant «Barriga 
Verde» ocupa um lugar de des
taque no sei') da imprensa do 
nosso Estado.

Comemorando a passagem do 
seu IO1 aniversário, «Barriga 
Verde» circulou em edição es
pecial, com 40 paginas, em co
res, sobre papel assetinado, 
contendo variadíssima matéria 
e grande numero de clichés.

Ao colega, as nossas felicita 
ções.

ai»
Em nova fase acaba de cir

cular o r  numero do jornal u- 
denista «Itajai», que se edita na 
cidade do mesmo nome e obe
dece a direção do inteligente 
jornalista Dagoberto S. Alves 
Nogueira e a gerencia do Sr. 
Raul Heusi da Silva.

O stu 1* numero circulou 
com 18 paginas, muito bem 
impressqs, contendo copiosa 

1 matéria e vários clichés.
Aos colegas desejamos boa 

sorte.

Manicore para homens
Oferece seus serviços no «Novo Hotel» das 9 às 11 

13 às 17 horas

I 0 VALE DO ITAJAI
Esta conceituada revista de 

e das'Blumenau, foi honrada com um 
I convite, na pessoa do seu di-

Aparelhos Fotográficos 
Francezes
L Y N X  II  

Blocmetal N° 41
A máquina fo tográfica  perfeita para o amador. 

U m  produto de precisão da industria ó t ica  franceza.

Importadores e Distribuidores Exclusivos para Santa Catarina: COMPANHIA IMPORTADORA “JO B R A SIL”

JOINVILLE
Peçam informações, folhetos ilustradoâ e preços aos 

DISTRIBUIDORES LOCAIS.

GODINHO & SOCAS
Rua Cel. Cordova no 24 — L A G E S

Domingo —  dia 10 —  às 7 e 9 H o r a s - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
A «METRO» vai apresentar ura dos seus filmes de maior sucesso deste ano — a grande proáuçaó:

=  0 Fantasma de Canterville =
do qual e principal artista c  consagrado ator: CHARLES LAUGHTON todo^co^gradus- e,CnC° ° S seguin,es artistas,

Kobert Young William Gargan Keginald Owen -  e a genial garota M argaret (TBrieii
N. B. -  OS INGRESSOS PARA AS DUAS SESSÕES J/4’ ESTãO ’A VENDA
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