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Em Lajes Sua Emcia. o Sr. 
Cardeal Primaz do Brasi! e 
Arcebispo do Mio de Janeiro
A chegada do ilustre Príncipe da Igreja Dom Jaime deB arros Câmara —  
A brilhante recepção no Aéroporto e na Catedral -  0 banquete ofere
cido a S. Emcia. no Clube 14 de Junho pela Prefeitura Municipal * Di

versas netas
Um acontecimento que pas

sará á historia de Lajes como 
um dos mais brilhantes fatos 
do Ano Santo de 1950, foi, 
>em duvida, a chegada a esta 
cidade d<> insigoe Cardeal Pri- 
o ;z do Brasil. Dom Jaime de 
Barros t  âmara.

A cidade amanheceu festiva 
muite embora a confirmação de 

-sua Vindí chegasse nos uHimos 
momentos, não daudo m^rgjrr 
a maiores preparativos. A's 
12,30 horas sobrevoava a cida 
de o bimotor da FAB, oo ser
viço do Oabmete do ministro 
da Aeronáutica, pilotado pelos 
destacados Azes da nossa For
ça Aérea, Tenentes, Paes de 
Carvalho e Colombo Cristovão. 
tr-zendo ainda o Sargento me
cânico Fumar da Costa Seabra

Sua Emcia. o Sr. Dom Daniel 
Hostin, querido Bispo da nos
sa diocesa, altos digiiatarios dr 
Clero, o Sr. Prefeito Municipal 
Sr. Juiz de Direito, Srs, repre
sentantes do 2' Batalhão Rodo- 
váno, Srs. representantes ca 
Câ-nara Municipal, Srs. Deputa
dos, Sr. Deleiegado Regional 
de Poliría, chefes de reparti
ções, diretores do Aéro Clube, 
pessoas gradas e povo, enchiam 
as dependencias do Campo, 
quando aterrisou o possente 
bimotor.

Aberta a porta da nacele, 
apareceu a figura alegre e pa, 
ternal do grande Arcebispo, que 
desceu do aparelho no braço do 
Sr. Alcibi&des Dutra, diretor 
desta folha, que após oscular O 
Anel do divino Pescador, apre 
sentou-lhe as boas vindas da 
Imprensa de Lajes, solicitando- 
lhe uma pose para a maquina 
fotográfica do representante do 
«Jornal do Dia» de Porto Ale 
gre, que se aproximava. Hpós 
es?e primeiro contacto com a 
imprensa, Sua Eminência abra
çou ír.iternalmente o ilustre 
prelado de Lajes, Dom Daniel 
Hostin. seguindo-se as apre- 
sentaçõ.s das altas autoridades 
e pessoas gradas.

0 .'g inizado o corteyo, formou- 
se uma Ma de autos interminá
vel, tão grande era o número 
de carros que acompanharam 
Su» Emcia. alé á porta da Ca 
tedra!, em cujas adjacências 
milhares de pessoas aguarda

vam a sua chegada A‘ porta je na grande estima dedicada á 
do tradicional templo, saudou nossa cidade, que ele conheceu 
o ilustre visitante, o Sr. Dum | há vários anos. Disse que srn- 
Daniel Hostin, em magistral dis- tia-se sathfcitn em visitar Lajes

e seu grande Biipo, Dom Da-curso entrecortado de aplausos.
Apresentou as boas vindas 

em nome da cidade, ■» Sr. De
putado Ftderal Major Octacilio 
Costa, que referindo se ao pas
sado de L~jes citou episodios 
ligados á 'historia e á indule 
cristã do povo lageano e d’- 
zenJo do júbilo eom que esta- 
ve sendo recebido o iiustre vi
sitante pelo mundo católico ser
rano. O substancioso “discurso 
do depntado Octacilio Costa foi 
muito aplaudido.

Agradecendo a carinhosa re- 
epçào e os conceitos emitidos 

oeles oradores, Dom Jaime fa
lou ao pavo de Lajes, dizendo 
io seu interesse no progresso 
ie Santa Catarina, seu berço

U L T I M A  HOR A

Sensacional declaração do 
5r. Cardeal Dom Jaime Ca- 

mara sobre a sucessão 
presidencial

niel, que fois*u ccnsagrande e 
a quem devis essa gratidão. 
Por fim agradecru ás autorida
des, oradores e aos fiéis alí | 
presentes, dando a ledos a suai 
Benção Apostólica, transmitindo 
aos bjeanos a Benção Papal, 
que etc trouxera do Vaticano 
pura o povo do Brasil.

A hora em que encerramos 
nosso expediente, está-s: rea
lizando no salão do Clube 14 
de Junho, o banquete ofereci
do ao insigee sacerdote, pela 
Prefeitura Municipal, ao qual 
comparecerão as altas autori
dades e representantes de to
das as classes sociais.

No banquete hoje realizado, no Clube 14 de 
junho, oferecido pela Prefeitura Municipal ao Sr. 
Cardeal D. Jaime Camara, a nossa reportagem entrevis
tou Sua Eminência, perguntando se era verdade a sua 
adesão a candidatura A droa ldo  Mesquita da Costa, 
como propalou a Agencia M eridional, do Rio, pub li
cado pelos «Diários Associados».

Sua Emcia. surpreendido pela interpelação do nos
so diretor, respondeu: «SIM» e N Á O » , esclarecendo 
depois,- ‘ Sim p o rqu e  não desejo que me tomem como 
hostil a candidatura do M inistro A droaldo, e « N A O *  
porque desejo ficar neutro nessa questão.

Nota da Redação: Resumindo a declaração de Sua Emi
nência ao nosso diretor, informamos aos nossos leitores 
de que, «SIM e N Á O »  foi em essência, a sua res
posta.

Quem é o Chefe ?

Câmara Municipal deLajes
Estado de Santa Gatarina 

RESOLUÇãO N. 19 

rit 9 de março de 1050
Eu, Solon Vieira da Costa* Presidente da Câmara 
Municipal do Lajes, Faço saber que a Câmara apro
vou e eu promulgo a seguinte

Consta que assumiu a orien
tação da política udenista na 
região sfirana, o Sr. Rupp Jú
nior. Na impo»sib:lidade dá- 
quele político percorrer agora 
os municípios desta zona con
fiou essa missão ao seu so
brinho o deputado Waldemar

Fala-se com insistência 
o Cel. Aristihano Ramo»,

que
não

tendo, como é evidente, concor
dado com esse procedimento 
do Sr, lrineu Bcrnhausen, pas
sou lhe um tebgrama energico 
e em termos ásperos 

Dizem a ilida que dentro d:
Rupp que já esteve em Curi- poucos dias chegará a esta ci- 
tibanos, duas vezes nesta ci-idade o Sr. Rupp Júnior, paru 
dade e quinfa-feira foi 
Joaquim deixando Botn 
para o fim deste mês.

a São coordenar a política udenista 
Retiro neste municipioi

RESOLUÇãO:

Art. 1' — Ficam aprovadas as contas apresentadas 
sr. Prefeito Municipal, relativas ao exercício de 1949.

Art. 2 — Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das reuniões da Câ nara Municipal, 9 de
1930.

ass. Solon Vieira da Costa 
Presidente 

João Pedro Arruda 
P Secretário 

Aureo Ramos Lisboa 
2 Secretário

)
AERO CLUBE DE LAOES - SOCIEDADE HÍPICA 

LAGEANA E ALIADOS FOOT.BAa L CLUBE

A-viso
As Diretorias das Sociedades acima avisam os Srs SY>ci >s 

. ;e o público em geral, que mudaram as suas Sédes .Sociais pn- 
mar<*“ c ra o Edifício Marájoaia - 1 Andar - Salas 4 e 6.

i Lajes, 8 de Março de 1950

{elo.
é
t.

1
f l C R f l Q E C I f n E f l T O

Atiho Travaglia

Assinaturas -  Anuncias -  Reportagens
No graode orgfto associado do Rio Graude do Sul

Diário de Noticias
Procure o Agente - LIDIO S ILVA 

Café Brasil —  Lajes

Encontra-se nesta cidade, a ne
gócios o Sr. /.filio Travagli»,

„  . . p. . | . ,  , . , esfi*rça<ln viajante da importan-Qui.ino Furtado ,á «•t»be-j( f aJf Comtrc1a, , Nu.
do da enfermidade ^  ° ' veg.çSo |t,j í Ltca » (N.viU).

1 com sede em Itaj í
tecido da enfermidade que 
levou á cama vem, por 
meio, agradecer ao distinto mé
dico Dr. Acaoo Ramos Arrnda, 
pela dedicação com que o tva 
tou, assim como, agradece a 
todos os bons amigos e pes 
soas de suas relações que o 
visitaram interessando-se por 
sua saude.

L»je*, 10-3-950

Dí- IIIHTI ii CÂKPIS
De aun viagem a Pouo Ale

gre, regressou, acompanhado de 
sua rama. família, o Dr. Ohnio 
de Campos, DD. IVamotor Pú
blico desta oomarca.
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SRTA. SELVA 0UN8 A

Din 12
A Fxnia. Sra- D. Almira da 

S. íSi?va, esposu do Sr. Osn' 
Tolenlino da Silv*, do alto co
mercio desta cid»de.

— Sita. Maria <1e Lourdes 
Scóss. filha do Sr. Luiz Scó*s.

Dia 14
A Exma. Sra. D. Maria Ho- 

norina Ramos esposa do Sr. 
João Luiz Ramos.

— O Sr. João de Araújo 
Vieira, fazendeiro neste Muni
cípio.

A Exma. Sra. D. Maria 
Candida de Oliveira, esposa 
do Sr. Jeromnio Xavier de 
Oliveira, Intendente de Antonio 
Inácio.

— Julinho MoUra, filho do 
ír .  .Tulio Joaquim de Moura.

O Sr. Lauro Severiano Ri
beiro, fazendeiro neste muni
cípio.

Dia 15
a Exma. Sra. O. Editli Car 

valho Vieira esposa do Sr. 
coão de Araújo Vieira fazen- 
ueiro neste município.

— A Exma. Sra. D. Alice 
Walliick Avila, esposa do Sr 
Lu*z Coelho dc Avila.

— A Sita. Alda Ramos, 
filha do Sr. Otávio de Souza 
Ramos.

— O Sr. Dariu Antunes d« 
Medeiros, ruralista «qui resi
dente

Dia 16
A Exma. Sra. D Adilia Mi

randa Sássi, 5sposa do Sr. Gui- 
do Wilmar Sássi, íut ionário 
da Diretoria de celrada de Ro
dagem.

Dia 17
A Exma Sra. D. Alzira W< lff 

esposa do Sr. José C. W«>lff. 
comerciante nesta cidade. |

=  O Sr. José Oerente pro
prietário do Restaurante Brasil

— Mauro Morais, filho do 
Sr. Alfredo Martins de Morais.

Dia 18
O Jovem Milton, filho do Sr. 

Fortuna*.- Muuiz, do comercio 
deeta cidade,

— O Sr. lzidio Godinho de 
Oliveira, fi zendeiro em Capão 
Alto.

2rv r A  L U XA
* N

Impressões de Lages
t'or Guilherme Subalini

<|o niou torrúo nfitnl. fui rrvor. ou niriL 
nhecerAÉ je!.?T cida« |e cmignon .nada com mu,to acerto de «Ptilll̂

^ S i t u a d a  - ^ n i f ^ i ^ onunr. o

Ŝ naranSd e/a 'd o  «interPand» Catarinense. Dotada de ruas bem U  
meirn Br""‘,ez“ “nvenienteine,ite calçadas, com belos j.ir
im p on d es, ela se oferece aos olhos do furaste ro . orno

ideal- niHartp de Lages inúmero- edifirios pti!
,Pam aos melhores das grandes capitais; destacam-se os 

nemns Tamoio» e «Mnrajoara». casa de diversões, ,,or exçelenci* , 
nemas lamoio mtlilto i,em decorados com mouvos indUena.'

i demos, confar Telégrafos, ainda nâ<> inaugurado, é uniâ  n

de de visitar, e de construção recente e dotada de todos os req„5 
í m i is pensa ve is para o funcionamento dos vanos setores da )Usiiç\  
èvldelfte naquele rc. iMo o conforto e a imponcncia da SaU 
:uri.

l>Cm Cin
«dos jardins e 

uma

edifícios públicos q,,t

)utro melhoramento em Lages, de real valor para o seu 
a estaca» dc radio - ZYW 3 - Radio U ube <le La

Sociedade Hí
pica Lageana

FOTO REX-LAGES

DOMINGO 12
Às 14 horas —  Grande carreira entre os afamados parelheiros 

«P1NQC DF. UL)M;>, c. 50 kg. de pro
priedade do Sr. Aristides Steffen e <ES- 
TKRLA DO D M * (Rosilha) s. peso, de 
propriedade do Sr. Evaldyr Alme ida.

Transcorre em 16 do corren
te o aniversário nutalicio da dis
tinta Srta. Selva Olmger, tino 
orunmento da sociedade local^ 
e filha do Sr. Adolfo OÜDger, 
alto funcionátio dos Correios e 
Telégrafos do Estado e de Do
na Adelma Olinger.

A Gentil aniversariante, que 
é formada p e l a  Escola) 
Normal Vidal Ramos, desta ci- 
d- o*-, g. za de grand*- prestigio 
si ciai, tendo feio p rte da di - í 
rc-t* r-a do Giêmio Kanialhête* 
Ilé-t o, sociedade composta da 
fina flor da .-oendade Injeana..

Delma Andrade
Cotiphta mais um risonho 

aniversário natalicio em 13 do 
corrente, a graciosa menina 
Delma, fi ha nr Si João Andra
de, comerciante resta cidade

r
c a sua estaçao ne r.-miu - ■■ -------. - -Jges -  qur t,
bem tive n ensejo dc visitar, si bem que na.» seja muito ampla, c , 

í tretanto bem instalada no edifício <lo Cinc Marajoara, possuindo õtj _̂ 
discoteca, auditório e . utros requisitos modernos que a tornam roJ 
tuada entre as suas có-irmàs. E de se prever, cm futuro bem proij 
i ma g r a n d e  ampliação das suas instalações, tornando se uma gn* 
emissóra. de vrz que é orientada ç m firmesa por . ma plêiade de 
tintas pessoas da sociedade de Leges.

No setor da religião, Lages ocupa lugar de destaque pela pa* 
religiosidade do seu povo e já por ser sede^de bispado. Os templos jj 

e artísticos. A catedral da cidade é monumental, apresead

Distancia — 600 metros • Prêmio; Cr$ 0 000 00

, CARLOS H. M A C H U R A

Liocrdente de Lorto Alegre, 
encontra-se nesta cidade o jo
vem Carlos H Machura. filho 
do Mnr. Romns Machura. 
residente.

aqui

Não Percam Todos a «HAIA)
Pela Diretoria

Cap. J. Sombra 
Presidente

Ibrahim F. Simão 
1. Secretario

inúmeros e artísticos, n  caicurai »»a u u au í c monumental 
do grandes obras d’ arte, sallentando-se os lindos vitrais que lhe 
prestam um cunho de raro esplendor. .

Com relação ao ensino, «i bclíi cidade serrana,, está hom M*rvj 
mórmente no que diz respeilo ao curso Ginasial. pois que dispõe dc . 
Instituto dc Educação, onde são ministrados o «i< Io Ginasial con-fluj 
de Professores, além do que, possue um Ginásio dirigido pela Cornai 
da.le Franciscana. Fi-te ultimo live ocas ao de visita Io interna e ciin. 
mente, tendo a melhor impressão de suas instalações, muito bem cuidaé 
e confortável, oferece aos esiudantcs internos toda a sorte de r cm 
ção e bem estar.

A vida econOmica de Lages se assenta no ramo agro-pecuà» 
afora o comercio e industria de madeira, que são bem desenvol»KÍ« 
constituindo fatores de g ande economia. A cidade dispõe de uma i*t 
nstalaua estação experimental para o traio e incentivo da agro-ja 

1 uaria. 
c

No tocante a assistência hospitalar Lages pode se orgulhar A 
possuir uma quasi perfeita irganização. Possue um Hospital de C;riil 
de, uma Casa de Saude e urn.i Materni ade que. no genero. se po 
afirmar que não há melhor no sul do Brasil e, quiçá, em todo o Pa 
Não se vae ao exagero quando a gente chega a externar a impresi 
de que não há em outros grandes centros do Paiz obra tão comptea 
como a Maternidade de Lages. Não é lima Casa que apenas imprcss* 
na o leigo no assunto, mas sim uma modelar instituição que temrrct 
bido por parte da classe médica nacional e extrangeira os mais ri) 
vados conceitos. As suas instalações são modernas e dotadas do Dur
mo conforto, a par de conceituado luxo. R notável, pelo aparclhaiw 
cirúrgico - o mais moderno - de que disõe. Enfim tudo ãli é avio 
conforto, fatores que inspiram confiança absoluta ás parturieutes que 
se internam. Finaimente e uma óbra que muito envaidece os La®** 
e que leva sobremaneira o conceito do seu dinâmico realizador- 
insigne lageano Dr. Nereu Ramos

Eis, em linhas gerais, o que vi em minha cidade natal, gmfJ* 
do de tudo a mais grata recordação.

j , Antonio José
Dia 14 do correDte completa 

mais um aniversário natalicio o ' 
menino Antonio José, filho <o 
Sr. Antonio M. V. Ribas, do 
alto comercio desta praça.

Soly Reis e Zilda Ribeiro Beis

Participam aos parentes e pessoas de su*s rel*çòe‘. o 
nascimento de sua primogênita RITA DE CASS1A, ocorrwH 
na Maternidade Tereza Rumos, em 23 do próximo pííSafo

Lajes, 10-3 50.

li» KELOiilO SíiTUTL!

E  m i to in á t i c o  c p o ssu i  n i iu la  a

f a m o s a  U m m o

J o a l h e r i a  W o l n y
Cristais-«abas,ro - Prata - Porcelana - Lo 

ças e vidros - Bijouterias, etc.
IjoilCfSSisuiirios (In? Hf-mniU r u \

Omegae Tissot
// VISITEM A NOSSA EXPOSIÇãO

Ruü Mal. Deodoro _ wj-a. .
------------------- Vaqlo Broeriog
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CORREIO LAGRANO 3 a PAI IN A

Prefeitura Municipal de Lajes
ESTADO DE SA N TA  CA TA R IN A

Continuação dn 3a página

btil. no distrito de Cerro Negro, para reger n rtps«e R da 
mesma escola, desdobrada pelo Decreto n' 8, de boje datado 
percebendo a gratificação prevista em Leh

Prefeitura Municipal de Lajes, em l' de março de 1930 
Assinado; — Vidal Ramos Jún or 

Prefeito Municipal

LEI N- 74
de 28 de fevereiro do 1930.

Eu Vidal Ramos Júnior, Prefeito Municipal de Lajes,
Faco saber que a Câmara votou e eu sanciono a seguinte

LEI
Art r  — Fica a Firma José Holzmann, estabelecida com 

salsichana, produtos suinos o fábrica de binha, nests cidade de 
Lajes, à avenida 3 de outubro, isenta de todos os impostos mu
nicipais. pelo esp.ço de cinco (5) anos.

Art. 2’ — Esta lei entrará em vigor na data da sua pu
blicação, revogadas as oisposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Lajes, em 28 de fevereiro de 195C 
Assinado: — Vidal Ramos Júnior 

Prefeito Municipal.
Jairo Ramos 
Secretário

PORTARIA
de !• de março de 1950 

O Prefeito Municipal de Lajes, resolve:
DESIGNAR

Vicentina Scóss, Professora, Padrãc A, da escola mixt. 
municipal de São Oabriel, no distrito de Índios, para reger a 
fiasse B da mesma e.-cola, desdobrada pelo Decreto n* 9, de 
hoje datado, percebendo a gratificação prevista em liei.

Prefeitura Muuicipal de Lajes, em P de Março de 195C 
Assinado: — Vidal Ramos Júnior 

Prefeito Municipal

DECRETO N- 9 
de !' de março de 1930

O Prefeito Muu'cipal de Lajes no uso de sua« atri 
buicõvS,

DECRETA:
Art. 1* — Fica desdobra ia, durante o corrente exercício, 

a escola mixta municipal de São Gabriel, no distrito de ln 1ioc.
Art. 2* - Este Decreto entrará em vigor na data da sua 

publicação, revogadas as disposiçGes em contrário
Prefeitura Municip»l de L»jes, em 1. de m 

Assinado: — Vidal Ramo» Júnior 
Prefeito Municipal 

Jairo Ramos 
Secretário

março de 1950

i N‘ 439 Alexandre de Oliveira Arruda - Transferência de ter
reno foreiro - Sim-

Dia 6 de março de 195!)
N' 321 — MuUro Rodolfo - Aprovação de planta e licença pa

ra construir um prédio para Orestes Silva - Sim.
N' 430 Solou Alves Schlischtiug -  Transferência dc terreno 

foreiro - Sim.
N' 460 — Dr. Elis'ário de Camargo Branco - Transferência de 

terreno foreiro para o Acro Clube’ de Lajes - S'm.
N- 4(31 — Dorvul José Vieira. Transferência de terreno foreiro - 

Sim.
N’ 404 — Rosário Del Castanhel - Transferência de casa e 

terreno foreiro - Sim.
N' 472 — Otávio A. Ribeiro Ramos -  Licença para construir 

um galpão - S m.
N’ 475 — Herraelino Mun z - L-cença para retelhar um prédio

- Dite a ru’ .
N’ 47G — Dorviua Ribeiro de Oliveira - Professora Municipal

- 90 dias de licença - Sim.
N 480 — Dr. Klifiiáiio de Camargo Branco - Transferência de 

terreno foieiro para Esther Olive'rp - Sim.

LEI N’ 73
de 28 de fevereiro de 1950 

Ku. Vidal Ramos Júnior, Prefeito Municipal de La
jeS.Faço saber que a Câmara votou e eu sanciono a se

guinte
LEI:

Art 1’ — Fica aberto, por conta da anulação na dotação 
8-211, um crédito especial de cincoenta e sete mil e duzentos 
cruzeiros (Cr$ 57.200,00), para o pagamento a que se refere a 
Lei n- 61A, de 5 de setembro de 1949.

Alt. 2’ — Esta Lei entrará em vigor na data da sua pu
blicação, revogadas as disposiçõeb era contrário.

Prefeitura Municipul de Lajes, em 28 de fevereiro de
1950

Assinado. — Vidal Ramos Júnior 
Prefeito Municipal 
Jairo Ramos 
Secretário

Requerimentos Despachados
LMa 2 de março de 1950

N’ 56 — Salustiano Evilásio Ramos - Concessão dc um terreno 
no Cemitério - Sim.

N* 360 — Manoel Livinio Antunes de Godoy - Licença para fa- 
z ' r  melhoramentos em seu prédio - 8ira 

N’ 410 — Antonio Souza Matos e Aeelino Alves - Aprovação 
de planta de lote-nnento de terrenos - 8 im.

R- 420 _  Oenipe Moreira Branco -  Aprovação de planta e li
cença para construir um prédio p3ra Salustiano Ra
mos — Sim. , _ . ... . rv • - jjsj- 430 _ João Pereira Sobrinho e Ervmo V ieira - Divisão de
terreno foreiro • Sim.

Á Economia do Estado e a 
ação do seu Governo

AGRICULTURA - PECUARIA - V IA Ç À O  - OBRAS PÚ
BLICAS - INDUSTRIAS RURAIS, ETC.

(Continuação do numero anterior)

A Segunda Reunião Econômica, convocada para atualizar 
os Anais do prmei o (ertamp, naquilo que a mingua de tempo 

e a parcimônia de recursos não permitiram real zar, retr-çou o 
nograma qu; mais o melhor se'indica às nossas condições e 
necessidades.

A Piirreira Semana Ruralista, executada pelos técoicos do 
Serviço de Informação Agrícola, do Ministério da Agricultura 
expôs ao agricultor e ao pecuarista, as modernas conquistas na 
arte criar e plantar, reacendendo nos desanimados o amor à 
terra e ao campo e valendo aos que nele trabalham, novo in
ventivo e nov-s mergias.

Lajes, administradores, e povo, foram no ano findo, o pon
to alto da realidad” catarinense.

Os certames que alise inauguraram, atraíram S. Excia. o 
8r. Vice presidente da Republica, o Oovernador de Santa Ca- 
i .rina, altas autoridades do Ministério da Agricubura, Secretá
rios de Estado, e todo um contingente de interessados, provin- 
oos da comuna de outros municípios e unidades federadas.

PARQUE DE EXPOSIÇÕES

As feiras de Lajes se que vier a realizar de aqui por frente 
terSo reci tos próprios, especialmente construídos.

A Srtretária da Vução, Obras Públicas e Agricultura, pelo 
Acordo Üric e repartições subordinadas ou afins, fez construir 
na área i a Escola Prática de Agricultura «Caetano Costa», 
um parque permanente de exposições que ali ficará para servir 
ao progresso de ura povo e aprimoramento de uma econcmia

* ESCOLA PRATICA DE AGRICULTURA

O desenvolvimento alcançado pela agricultura que aban- 
tonou os processos rotineiros para integrar-se, como ciência e 

»rte, nes reais objetivos de uma produção crescente, melhor 
r mais barata, exige do Potíer Público que prepare os que a 
devam praticar.

Não somente escolas superiores que graduem doutores e 
onde pontifiquem cientistas, devem existir num psí» ondea po
pulação ruril anda pela casa dos 30.000,000. A coletividade 
campe-ire, Ldicada \ multiplicação da riquesa, mediante o apu- 
ramento dos ,rut •> da terra, proclama necessário o aperfeiçoa
mento do agií ultor e do pecuarista, para a concretização da 
sua alt-« fmalid- de.

Funcionam nc»te Estado, em atendimento aos reclamos dos 
núcleo» populacionais, diversos estabelecimentos práticos de agri
cultura.

Deles, salientamos a Escola «Caetano Costa», sediada no 
perímetro urbano e suburbano de Lajes.

Recentemente, pela lei n. 105, de 16-8-48, ob'eve a Esco
la, por permuta, uma área de terra agricultavei. no distrito de 
Carú, onde desenvolve os seus experimentos práticos.

E, assim, numa atividade quo alia a teoria á prática, vão 
os jovens futuros rgricultores serranos compenetrando-se da tua 
UDção e adquirindo os conhecimentos que os transformam em 
lavradores eficientes

Junto a Escola funcion: um Posto de Monta, sob a res
ponsabilidade da Diretoria da Produção Animal, com a finalida
de de processar o empréstimo de reprodutores das rnçss que 
se adaptam à reg ão, atem de prestar todo o auxilio à melho
ria dos rebanhos lageanos.

Afravés do Posto se realiz», também, o registro grnealo 
gfeo do gado, providencia de alta valia para incen ivar e garan
tir a pureza das raças.

( Coutiua na 71 página )

finethe. os novos e os v ífc s
De Altino Flores, nome já de 

sobêjo conhecido nas h-tras, 
cataiínensrs, rCc bemrs nm c- 
xeinplar do volume - Ooeihe, 
novos e os «velhos»

Nas sessenta e poucas pág - 
nas do livrinho, explana o au
tor, com mnita segurança e 
emdição, o tema sempre palpi 
txnte do entrechoque entre as 
tendências literárias de duas es
colas: a antiga e a moderna 
É obra de (elego recheada de 
inúmeras citações ilustrativas 
dos seus pontos-de-vistas e que 
bem levtla o acurado senso 
crítico d» autor, altino Flores 
inicia o seu ensaio com um es
tudo da p-rsonalidade d? Goe- 
the c do movimento literário 
sru contemporâneo, o f<m»so 
STURM-UND DKANG, deten- 
do->e entáo para < sn-iuçar, cccn 
detalhes e pesquisas, n movi
mento modernista de 1922 e o~ 
frutos cê!e oriundos. G01 tli *, 
os «novos e os «velhos» é po 
uma leitura que se recomenda 

ja tod"S os qne se interessam 
l pelas questões litcrári«>. do mo
mento e pelos rumos qu: toma
rão as letras pátrias.

O. w. s.

Revista Técnica
Recrbrmos do Diretório Acr- 

èmic» de Engenharia dc Pc- 
1 ná sua esplêndida REVISTA 
TÉCNICA.

Oe boa feição gráfica, a pu 
blicação paranaense reune co
laborações técnicas sobre cál

culos de vigas e outras, assina
das por nomes de relevo na 

(engenharia nacional.
Elogiavel sob todos os pon

tos de vista, é uma revista in- 
dicadft para todos os técnicos 
que se dedicam aos diversos 
r»mos de engenharia.

Agradecemos ao nosso con- 
teiràneo Jucundino Furtado, di
retor da Rrvista Técnica, pelo 
exemplar que nos enviou e 
cumprimentamos ao DAEP pela 
feliz iniciativa de sua publica
ção.

Motor Elétrico
Trifásico, 1420 ro'açõea, 220/ 

330 volts, - I HP, marca «Brom- 
berg» usado, mas mi perfeito 
estado,' bem como 1 eixo de 
transm>ssáo com 2,75 e 5 puliis 
de vários diâmetros. Vende-se 
todo em globo ou separado na 
Rua Cel. Cordova. a Pérola de 
Lajes.

E. C. internacional
%

Convite
Convidam-se o* Srs. si - 

oios e atletas  do E. C. In 
ternacional, para uma reu
nião, a realizar-se em sua 
sede social, no proximo 
dia 12 (Domingo) as 14 
horas.

A Diretoria agradece do 
antemfto o comparecimento 
de todos.

A DIRETORIA 

Lajes. 1 I de Março de 1950
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Juízo de Direito da Comarca 
dz Lajes Estado de Santa Ca

tarina

Edital
O DoM r Ivo Guilhon Pereira de 
Mello, Juiz de Direito da Comar
ca de Lajes, listado de Santa Ca
tarina, na forma da Lei- etc.
Faço saber a<> Baneo do Brasil 

S/A, sua agência da cidade de Va- 
e.iria, listado do Rio Grande do 
Sul. e a todos a quem intcre.1- 
nossa que na co iormjdade do art. 24. 
letr.•' C, da lei 2 N de 2-1-I9J8. fixe 
o prazo de .10 dias, para as de< la- 
rações dc credito-, na forma pres
crita no artigo 2 > da mesma. 1 i 
tudo em face da v guinte PETh, \ \ 0  
«lixmo. Sr Dr. Juiz de I >ii • itn 
HLLKODORü BERNA D1NO DA 
CUSTA, brasileiro, c.is Io. e.iador 
residente nesta Coiaarca. distrito >b- 
Bocaina do Sul, por seu procurador 
infra firmado, vem à presença de 
V. Excia. dizer que. desejando li 
quidar, nos tormos «Ia lei- ir <m»12. 
de 24 de Dezembro de 1949, a sua 
divida para cum a carteira de Crê 
dito Agrícola e Industrial do Ban
co do Brasil, contraída anterior- 
mente a 19 dc Dezembro de 1946. 
quer por isso, requerer os favores 
nela existentes, prineipalmente a 
forma de pagamento «Io seu debito, 
conforme facultam os artigos 4- e 7 
«Io referido diploma legal Na for
ma estabelecida pelo artigo 23 da 
Lei 2t>9, de 2 janeiro de I '40, o 
suplicante instrue a presente peti
ção, fazendo as seguintes declara
ções: n) a prova ele sua qualidade 
de criador é feita com a apresenta
ção da 3a. via do contrato, digo, 
contrato com o Banco do Brasil, 
registrado sob n- 364, Livro 4, fls. 
230-231, no cartório do Reg. de Imó
veis desta Comarca, 1 Oficio; b) to
dos os seus bens estão resumidos 
no seguinte: - 1) - as propriedades 
pecuarias denominadas Campo da 
Raia, Rio dos Cavalos e Carretei, 
no lugar denominado Figueiredo, 
distrito de Bocaina do Sul, desta Co
marca, no valor de CR$ 1ÒO.ixx),00; 
2) o gado constante do contrato, 
cm número de 101 animais, no va
lor de CR$ 69.000,00, c) - o seu 
credor é o Banco do Brasil, agên- 
cia de Vacaria, Estado do Rio 
Grand*- do Sul, conforme . ontratu 
de abertura de crédito sob garan-' 
tia pignoraticia. no valor de CR$ 
40.000 00, dos quais resta a pagar 
CR$ 20,000,00, inclusive juros e co
missão, d) • náo possue bens de 
terceiros em seu poder, e) - estima 
as «tespezas com a manutenção 
da» suas propriedades, em CR$ . . 
243X10,00, e os' {encargos essenciais 
à subsistenci*, sua e da fnmilia, em 
Cr$ 28,<00.00, f) - oferece como ga
rantia os animais a que se refere 
o contrato, em número de 101. Pa
ra efeito da citação do credordeclara 
que o nirsmo tem o seguinte, ende
reço: - Banco do Brasil - Agencia 
de Vacaria J- Vacaria - Estado do 
Rio grande «1o Sul. Ein Vista do 
Exposto - REQUER a V Excia a ex
pedição de carta-notificaçãt) ao 
« redor indicado, marcando-se prazo 
para a apresentação de seu cre
dito, assim- como determinando-se 
a publicação «Io edital, turlo de 
«rórdo com o rito estabeleciflo pela 
Lei 209, a r t i g o  24, 
prosseguindo-se nos demais termos 
«Ioprocesso até finalpelo que PeE.De- 
ferimento. Lajes, 9 de fevereiro de 
1950. (a Pp. João Gualberto «ia 
Silva Netto. Inscr. 408. Na petição 
acima transcrita, que estava devida
mente selada e com as estampilhas 
inutilizadas na forma la lei, foi exa
rado o seguinte DESPACHO: A.Co
mo requer. Façam-scas notificações 
tora da Comarca na forma da le
tra B do art. 24, da lei 209, de 
2-1-48. Publique-se o edital de que 
cogita a letra A do mesmo artigo. 
Prazo «Je 30 dias para as declara
ções de crédito, ciente o Dr. Pro
motor. Lajes, 9-2-1950. (a) Ivo Gui- 
ibon. - Em virtude do que passou-se
0 -presente edital, nas vias legais, 
para ser publicado no «Diário Ofi
cial do Estado» e num jornal local 
de grande circulação. Dado e pas
sado i-.psta cidade de Lajes, aos 
novè dias do mês de fevereiro do 
ano de mil novecentos e ciocoenta
1 '-2-l95(i). - Eu. Walderk Aurélio 
Sampaio, Escrivão do Civel, o da
tilografei, subscreví e assino: - Se
los afinal.

Iyo Guilhou Pereira de Mello 
Juiz «le Direito 

Waldeck Aurélio Sampaio 
Escrivão do Civel

Juizo de Direito da Comarca 
de Lajes Estado de Santa Ca

tarina

Edital
<) Doutor Ivo Guilhon Pereira de 
Mello, |uiz «le Direito da Cornar | 
«-n «le Lajes, Estado «le Santa Ca-j 
tarina, na lorma da lei, etc.
Faço saber ao Banco do Brasil 

S/A sua agência «Ia ciJad*- «le Va-| 
caria, Estado do Rio Grande do j 
Sul, e n to«los a quem interessar j 
.ios a que na conlormidade «Io ar- 

go 24, letra C. da lei 209 de 
2-1-1948, fixei o p azo «le 30 «!ias.

ira as declarações «le créditos na 
i ima prescrita no artigo 25 «Ia 
mesma lei tudo em face «Ia se- 
; mnie petição: - Exmo. Dr. Jujz «le 
Direito. LpIZ MARCELO DE ME
LO, brasileiro, «pisado, criador, resi
dente no «bstiito «le Carú. desta 
Comarca, por seu pro uradur, o ad
vogado que esta subscreve, vem à 
nresença de V. Excia. dizer que, 
desej-ndo liquidar, nos tem es «Ia 
Lei tv 1.002. «le 24 de Dezembro 
«le 1940, a sua dívida para com a 
Carteira de Crédito Agrícola e In
dustria do Banco do Brasil, «ontraí- 
da anteriormente a 19 de Dezembro 
«le 1946, quer por isso, requerer os 
favores neta existentes, principal- 
mente a forma «le pagamento do 
seu débito, conforme facultam osj 
artigos 4. e 7- do referido diplomai 
legal .Na !« unn cmíI cU ciécprlo arti-1 
go 23 «Ia Lei 209, de 2 de Ja-! 
neiro de 1948, o suplicante instrue1 
a presente petição, f.iz ndo as se
guintes dei ’a rações: 1 A prova da 
sua qualidade «Je criador é feita 
com a apresentação da 3a. via do 
contrato com o Banco do Brasil, I 
registrado sob n- 277, Livro 4, fls. 
240-241, no cartorio do Reg. dej 
Imóveis desta comarca, 1- Oficio, | 
b) - todos os stus bens estão resu
midos no s e g u i n t e :  1) a
p r o p r i e d a d e  p e c u á r i a  
denominada Campinas, no distrito 
de Carú, desta Comarca, no valor 
de Cr$ 30.000,00; - 2) o gado cons- i 
tante «lo contrato, em número de 
24 animais, no valor de CR$. . . . 
20.400,00: - c) - 0 seu credor é o 
Banco do Brasil, agência de Vaca
ria, Estado do Rio Grande do Sul, 
conforme contrãto de abertura de 
crédito sob garantia pignoraticia, no 
valor de CR$ 12.000,(X), dos quais 
resta a pagar CR$ 6.000,00, iuclu- 
sive juros e comissão; d) não pos
sue bens de terceiros em seu po
der e) estima as despesas com a 
manutenção da propriedade, em 
CR$ 14.4(X),00, e o t encargos es
senciais à' subsistência, sua e da 
familia, cm CR$ 18.000,00, f) -  ofe
rece como garantia o gado a que se 
refere o contrato, em número dc 
24 animais. Para efeito da citação 
do credor, declara que o mesmo 
tem o seguinte endereço: - Banco 
«1j  Brasil - Agência de Vacaria,-Va 
cara. Estado do Rio Grande do 
Sul. Em vista do exposto REQUER | 
a V. Excia. a expedição de carta-1 
notificação ao credor indicado, mar J 
cando-se o prazo para a apresenta
ção do seu crédito, bem como <lc- 
terminando-se a publicação do edi
tal. tudo de acôrdo com o rito e s 
tabelecido pela Lei 209, artigo 24, 
prosseguindo-sc nos demais termos 
ilo processo até final, pelo | que, P e 
E. Deferimento. Lajes, 9 de feverei
ro de 1*»50. (a) Pp. João Gualberto 
da S. Netto Inscr. 408. - Na petição 
acima transcrita, que estava devida 
mente selado e com as estampilhas 
inutilizadas na forma «la lei. foi exa
rado o seguinte DESPACHO: A. 
Como requer. Façam-se as notifica
ções na forma «la letra B do art. 
24 «la lei 209, de 2-1-1948. Publique- 
se o edital de que cogita a letra 
A «Io mesmo artigo. Prazo de 3p 
«lias, para as declarações «le credi
to, ciente o Dr. Promotor, Lajes, 
9-2-50. (a) Ivo Guilhon. Em virtude 
do que passo.i-se o presente edital, 
nas \ ias legais, para ser publicado 
no «Diário Oficial do Estado» e 
num jornal local de grande cir
culação. Dado e passado nesta ci
dade <le L jes, aos nove «lias do 
mês «le fevereiro «lo ano de mil no
vecentos e cincoenta (9-2-1950). - 
Eu, Waldeck Aurélio Sampaio, Es
crivão do civel, o datilografei, su
bscreví e assino. Selos afinal. -

Ivo Gu Ihon Pereira dc Mello 
Juiz de Direito

Waldeck Aurélio Sampaio 
Escrivão do Civel

Pr. C E L SO  RAMOS 
BRANCO

ADVOÚADO
RESIDÊNCIA e ESCRITÓRIO

(?uü Hercííltj l.ut
LA JES *

Afende cltamadot para as co
m arcas de 5. Joaquim, Cu ri ti - 
banos, Bom Refiro e Rio doSul.

Vendem-se
Du»s casas ur máterial 

Rua João de (_aktro.
Tratar com Fulvio Pinto 

Marechal Deodoro, bl).

.Rosa Limitada
Contabilidade Ctimercio 

Rua 15 de Novembro 13 

Fone 77 - Caixa Postal 81 

Lajes—S. Catarina

UiiiiH rregit-se
da compra e venda de 
caeaa, terrenos pinhais, 
serrarias, campos etc.

t.
OS M l RECIS
« ADVOGADO
Praça Joio Pessoa * 

EdiJ. DrAcácio - Randar

LfiJIS
«5-anta C a t a r i n a

DP. S A N S 0  N E
______ _____ Medico - E s p e c ia l i s t a ----------_____

Cursos da Especialidade em S I>-, C em p i« .  •  R- de J .e ,iru
CIIKICA MEDICO CIRÚRGICA

Olhes. Ouvidos. N a iiz  e Garganta
Tratamento Moderno das Doenças dos Olhos

A T A k i i i  TO RIO  - Kuu Bcn jxm in C onstant C O N S U L lu ix iv g  . ao F 0 RUM
Edifício Ameba Waltru-K
HüRARIO Du* 9 a- 12 e dus 14 ás 17
R esidência  P erm anente en  L A J E S

S.A. Empresa de Viaçào 
Aérea Rio Grandense Varigj

Horário dos aviões e escalas

Escalas 2as. 4as. e Oas feiras Escalas
Chegada Saida

P. Alegre _ * 8,00 Rio

Lajes 9.10 9,25 S. Paulo

Fpolis. 10.15 10,35 Curitiba

Curitiba 11,35 12,05 Fpolis.

.São Paulo 13,20 13,40 I.ajes

Rio 15,05 — P. Alegre

3as., e 5as. Feirase Sah| 
'Chegada S i<ÈT"

PASSAGEIROS - CORREIO - aRGAS VALORES
Em tráfego mútuo com a rede da VARIG para Santa Cata 

Lio Grande do Sul, Uruguey e KLM para todo o mundo

AGENCIA — R J A 15 DE NOVEMBRO N- 6 TEL 41 LAJES

Mario Teixeira Carrilho
A dvogado

(Desem bargador Aposentado)
Jonsnltas e pareceres. Ações eiveis, Comerciais 

criminais, de acidentes no trabalho e trabalhistas
Residência — Rua Cel Co:dova n° 40 -  Fcne 88

Escritório — Rua 15 de Novembro—Edifício João Cruz Jor. FoneSO 
LAJES — Caixa Postal r  19 Sta. Catarina

V E N D E ' S E
UM DORMI lORlO cora 6 

peças, estilo moderno, eni per
feito estado dê conservação

Trotar no Fdificio Dr. Acácio 
apartamento n' 9.

c a m o m i l i n a
PARà A DENTRÂO DAS (MANCAS

[ J O U O
ALJADOD

d e

LaviGjQvruda J^achadcr
RLA JOÃO OE CASTRO , 2 0

LAJE4 * LCATAI^INA

AMPLIAÇÕES - REPRODUÇÕES - COLORIDOS e'C( 

FOTOGRAFIAS PARA DOCUMENTOS EM 30
m in u t o s .

N ào peçam! . . Exijam , o

SABÃO FULGOR
Granzotto, Silveira & Cia. Ltda.

_____________ Postal, 19 — Lajes

Farmacêutico Diplomado
d e 1v en d » n Í mraSÍda>1,6 d o  « * ,„  lo n g a  pratica

<rauiP,llaÇ3o e laboratório. Procura c o lo cação.
l.»forn,,í 3 «  com 0 s ,  L ionu,o  C aJ>g(u ode
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FARMACIA POPULAR
DireçSo técnica do farmacêutico diplomado

AN10NI 0 M V. R I BAS
O maior e mais variado sortimento de medicamentos 

nacionais e estrangeiros

A s o a  F a r m a c ia  d e  C o n f ia n ç a
Completo sortimento de perfumarias e artigos de toucador 

Aderno e aparelhado laboratório de manipulação - Serviço
caprichado

A m ais Barateira
Praça João Pessoa — Lajes

Negocio de Ocasião
VENDE-SE UMA FAZENDA

Com 7 milhões, bôa casa de moradia, benfeitorias, man 
gueiras, potreiros, horta, matos e ótima agua, com todo o apa- 
relhamento de uma Fazenda de movimento, localizada junto A 
Estrada Federal, -15 minutos da cidade.

Excelente ne
gócio

Vende-se uma chacara com 
1655 m2. de ótimas terras, ten
do bôa casa de moradia, pró 
xiir a ao Campo de Aviação.

j Também se vende uma outra 
chacara com 300 mil m2. com 
casa de residência, galpões, 
mangueirac e outras benfeito
rias, no quilômetro 12, na es
trada rte Lajes - Vacaria.

Tratar com Juvêncio Muniz

( SESINHO)
Revista infantil  mensal

Recebemos o ultimo numeu- 
da interessante e popubr re
vista infantil «Sesinho» conten
do copiosa literatura infantil, 
ilustrada com lindas gravuras 
em côres.

A conceituada revista é edita
da pelo «Serviço Social da !n- 

i dústria no Rio de Janeiro e tem 
cimo Diretor o Sr. Vicente Qni 
marâes.

Agradecemos a oferta.
Preço de ocasião. 

América.
Tratar cora o proprietário do Hotel

Aviso
Jé seis

=  V a l i s é r e
Casa Eduardo

A Companhia Catarinen 
ae de Fôrça e Luz S/A.avi 
sa ai>s Snra. Consumidores 
que na maia ta>á cobran
ça ã domicilio S irá  corta Ia 
a ligação do contribuinte 
qut: estiver em atrazo de 
dois (2) meses

A GERENCIA

Não confie o concerto de seu Hadio a qualquer 
entendido mas sempre a uma oficina de idenie- 

dade comprovada
Procure a oficina de Radio - Técnica* Dirl- - 

gida por José Gal im i
Universal

Rua Marrchal Deodoro ao lado da Oaixa Econômica 
Edifício ERVIN SPECKT

cohmh anu. educas. 
enjOqs ( toais as ru- 
tuaiacBu aa tsiôMica. 

(M a a d b i iat(STi«os
3. 3. Pmblh ,J.d.

is estimais
eom

À BASE OE PUCHUPY

Chegou o novo estoque de e. 1 ;tdos de to
dos os tipos e  para todos os | reç s

V isite  a sua Sapataria

0  S a p a t o  C h i e
A mais barateira da cidade

ajes, 11 de Agosto de !94

l )r . Velença
Clinica exclusiva de 

crianças

Consultorio Rua Cel. Arisli 
liano Ramos tv 8

Consultas das 14 ás M7
horas — Fone 67

Residência: RuaCel Aris- 
tiliano Ramos n- 8 -  Fone 44

,

Quem casa  
quer casa
portanto sl quiseres 

comp.-,r uma essa, num 
preço modico, bam lo
calizada, entend.-se com 
Silverío Lenzi

Dr. João Gualberto , 
Netto !
Advogado

Rua Ariatil ano Ramos 7 
Caixa Postal 51

• Aluga-se
Um apartamento com 8 peças 

e completa instalação Sanitária 
com pintura nova. Junto a resi j 
dencia do Sr. Bub Hoesohl.

Tr itarccm Túlio Ribeiro na t 
tua Emiliano Ramos.

Dr. Caetano Costa Júnior
Especialista em doenças dr.s

Olhos-Ouvidos-Nàriz-Gargaiita
Cqnsullório: Edif. Dr. Acacio - V  Pavimento 

uas 9 ás 11 e 3 ás 5 horas

L A J E S  B A Z A R
*

C. M ontenegro & Cia.
COMPRE bA RATO VISITANDO A SECÇaO:

Artigos do Om

Quer cooier bem ?
Vá no restaurante do clube 14 

de Junho
Cu MIDa S APETITCtèAS — AMBIEN i E SELECTO 

Satisfaça seu paladar
Cosioha brasileira e italiana \degh  sortida

HOTEL SANTA ROSA
Rua Cel. Serafim de Moura, enfrente ao MOINHO IP1- 

RaNUA - Lajes

PRÉDIO RRCBVt CONSTRUÍDO TUDO NOVO 
COSINHA DE PRIMEIRA ORDEM ASSEIO HI
GIENE TOTAIS ATENDIDO PELOS PROPRIETÁ

RIOS.

Preços Sem concorrência
Proprietário: Manoel Ramos da Silva

Doenças e Operações
I)K

O LH O S -  O U VID O S N A R IZ  - G K G A N T A
(Cabeça — Pescoço -  Boca)

DR. J. ARAÚJO
E S P E C I A L I S T A

Assistente do Prof. Sanson, do Rio de Janeiro. Membro da Socieda
de de oto-rino im ingoloKÍa do Rio de Janeiro. Membro da Socieda le 
Pau Americana de ophUlmolugia. /íepresentanie oficiai, para Santa 
Catarina, do Comitê do Congresso da especialidade, err Montevidéu 
e //ueno» Aire-, em PISO. Diplomado em Bronco eeofag ologla, em 
Ruencs-Airi» e .Wontevidéo pelo Prof. Chevaliir /acksoo, doa E-ta- 
dos Unidos Curso de cirurgia da surdèt com o Piot- Lampcrt de

Nova 1'ork.
Operações de catarata, dos vesgos, receitas de oculoa, etc. 

Operações do Meio  - papo, - do lábio e céu da boca fendido de nas
cença. Tratamento clinico cirúrgico das uinMalaa, das sinusitee, das 

purgações doa ouvidos, da obstruçilo nasal etc.

RUA HEROILIO LUZ, 30 (Rui do Hospital) LAJES

Ginásio em um ano
POR CORRESPONDÊNCIA — Conclua o ginásio em i m 

único ano, pelo regime do art. 91 — antigo Madureza. Use 
nossa garantia.

CURSO KOLBER — Método moderno
Tamb«m, por Correspondência: Escola Técnica d*t Avia

ção , Especialista da Aeronáutica, Esccla de Cadetei de Porto 
Alegre.

CURITIBA - Av. Vise. Guarapuava. 2056
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JUIZO de d ir eito  d a  c o 
m a r c a  DE LAGES, ESTA
DO DE SANTA CATARINA

EDITAI, DE PRIMEIRA 
PRAÇA, com o prazo de 
vinte dias, para veuda e arre- 
mntação de imóvel penhora- 
do nos autos da ação exeou 
tiva movida por lnacio Go
mes de Campos, rontra Pç- 
nro Westarb, na forma abai
xo.

O Doutor Ivo Ouilhou Pe
reira de Mello duiz de Di
reito da comarca de La
jes, Estado de Santa Ca
tarina, na forma da lei, etc. 
Faz saber aos que o pre

sente edital de primeira praça, 
com o prazo de vinte dias, vi
rem ou conhecimento dele tive
rem, que no dia vinte e cinco 
de março p. vindouro (25-111-50) 
As dez horas e trinta minutos, 
no saguão do edifício do Fo 
rum, á n u  Benjamin Constan- 
t, nesta cidade, pelo porteiro 
dos auditórios, ou quem suas 
vezes fizer, será levado a pu
blico pregão de venda e arre- 
•natação, por quem m>is der e 
uiaior lanço oferecer, acima da 
avaliação de CR$ 4.800,00. fei
ta por èste Juizo, o seguinte 
imóvel, penhorado nos autos da 
ação supra-mencionada, tendo 
as seguintes características e 
confrontações: - Do,s Lotes de 
teir», conOguos, sitUJdos no lu 
gur «Ponte Grande» distrito 
desta cid de, medindo, ambos, 
quarenta (40) metros n» fre«'te 
e nos fundos, por sessenta (60) 
metros de cada lado, confron
tando de um ledo, com her
deiros de Bibiano Lima, de ou 
tr<>, com um corredor de outro, 
com os Florianis e, finalmente, 
de o u t r o ,  c o m  o 
rio P o n t e . G r a . n d  e. E 
quem quizer arrematar o imo 
vel acima descrito, deverá com
parecer no lugur, dia e hora 
supra-citados, sendo ê'e entre
gue a quem mais der e m»ior 
lanço oferecer acima da aludi
da avabação, depois de pagos, 
no ato, em moeda corrente do 
pôís, o preço da arrematação, 
taxas, e custa3 judiciais, facul
tando-se, no entanto, ao i#re- 
matante oferecer fiança idônea 
por três dias. -  E para que ch*- 
gue a noticia a todos os inte
ressados, se passou o presente 
edital, que será publicado e afi
xado na forma da lei. - Dado 
e passado nesta cidade de La
jes, listado de Santa Catarina, 
aos quatro dias dO mês de 
nurço do anc de mil novecen-

Prefeitura Municipal de Lajes
ESTADO DE SANTA CATARINA ,

DECRETO N- 6 
de 25 de fevereiro de 1950

O Prefeito Municipal de Lajes no uso d& suas atribuições,
DECRETA

Art. 1* • Fica criada urna escola mixta rauuic.pal no local 
MATADOURO, distrito da cidade.

Art. 2" - Este Decreto entrará tm vig"r na dat» da sua 
publicação, revogadas as dispo.ições em contráiio.

Prefeitura Municipal de Lajes, em 25 <le fevereiro de 1950 
Assinado — VidM Rarros Júnior 

Prefeito Municipal.
Jairo Ramos 
Secretário.

DECRETO
de 25 de fevereiro de J950 

O Prefeito Municipal de Lajes, resolve- 
NOMEAR

De acordo com o art. 16, letra b, da Lei n1 71, de 
7 de dezembro de 19*9-

1’ureza Silveira de Azevedo para exercer o cargo de Pro
fessor, Padrão A, do Quadro Unieo do Município (Escola mix
ta municipal de Matadouro, no distrito da cidadej

Prefeitura Municipal de L^jes, em 25 de fevereiro de 1950. 
Assinado: — Vida 1 Ramos Júnior 

Prefeito Municipal 
Jairo Ramos 
Secretário.

DECRETO N- 7 
de 28 de fevereiro 19o0.

. «« . i Hh * aies no uso df suas atribuirA.o  Prefeito Mumc.p l de ^ jes ,  £ EcRETA. W

Ar, i- _  Fica criada uma escala m'Xta Municipal n„ , 
cal denominado Fazenda d„s Puccl. no d.stnto de Campo B,

d o S AH. d ir
PUbl":p‘? " l . u ” eM L ^ l T U f r «  28 d .  « « « * .  d, ,»n

A ssin ado. -  Vidal Ramos Juuror 
Prefeito Municipal 
Jairo Rarros 

Secretário

DECRETO N- 8 
de 1‘ dc narçn de 1P50

O Prefeito Municipal de Li jes no u‘o }-t suas atribuiçõ ,
D E ( Kd  I A

Art p — Fica desdobrada, durante o corrente exercício1 
a escola mixta municipal de Barra do Subtil, no distrito de Cer.

f ^  ArL 2' — Este decreto entrará em vigor na data de sn« 
publicação, revcgndss as disposições em contrário.

P.efeiluro Municipal de Ls>jes, em P de março de . 950. 
Assinado =  Vidal Ramos Júnior 

Prefeito Municipal 
Jairo Ramos 

Secretário 
PORTARIA

de P de março de 1950 
O Prefeito Muüicipal de Lajes, resolve:
DESIGNAR:

Anton o Ribeiro Pacheco, Professor, Padrao A, do Quadroí 
Unico do Município, no escola mixta municipal de Barra d» Su-

Continua na 3a. página
DECRETO

» -de 28 de fevereiro 1950 
O Prefeito Municipal de Lajrs, resolve:

NOMEAR:
De acordo com o art. 16, letra b, da Lei n* 71, de 
7 de de/.embro de 1949

lraceni Andrade de Oliveira para exercer o cargo de Pro
fessor, Padrão A do Quadro Ünico do Município (Escola mixta 
municipal de Fozmda dos Pucci, no distrito de Campo belo do 
Sul).

Prefeitura Municipal de Lnjes, em 28 de fevereiro de
1950

Assinado — Vidal Ramos Júnior 
Prefeito Municipal 
Jairo Ramos 
Secretario

Advogado

Dr. Rubaldo José Schuch
Advccacia em Geral

Rua Barão do Rio Branco, 12 - La^ea S Catarina

A dvogado
Dr. Theodocio Miguel 

Atherino
A dvecacia em geral

Rua Hercilio Luz, 7- Lajes - S. Cat-

Fraqueza Nervosa Esgotamento Físico
(Astisia no Homem e na Mulher)

A quem solicitar, será enviado p*lo correio a interessante 
obra do Dr LOPES FERREIRA «ASTISIA SEXUAL» -  

Tratamento Cliuico e Dietico:
' Junte ao pedido Cr$ 10,00 para despesas, dirigindo-se a 
F. S. NEVES Caixa Postal n° 2398 Rio de Janeiro • Brasil

tos e cincoenta ^4-111-1950). Eu, Ivo Guilbon Pereira de Mello
\X / . , l r lao l /  À I t1 ol ia Q . i n i r  kíllfl (4 O. T ■ I « r* / Ia Pt . r  i  /,Waldeck Audio Sampaio, Es
crivão do Civel o datilografei 
6ubscrevi t  também assino 
Selos afinal.

Juiz de Direito

Waldeck Aurélio Sampaio 
Escrivão do Civel

A mais vantajosa venda de lotes
Preço de Lotes a Dinheiro C$ 3.ooo,oo
Preço de Lotes em prestações Cà$ 4.ooo,oo

(Sendo Cr$ t . 000,00 dt entrada e 0 restante em lo  meses,
Crf 3oo.oo por pagamentos mensaisou

Também vendem-se Chacaras no mesmo terreno com a metragem a von 
tade do comprador por preço a combinar, sendo estas chácaras em: C am prg, 

________________ Matos e Pinhais ——

-  ---------

Dimas ftreeno e Jcsé Alfredo Fernandes "c,'"g‘r-d;n"mi"‘d0 Pi-Anexo com o
loteamento dos Srs UIIIIOO NlbGIIU G IL'9G NIIIGUU fCllldlIUCã nheiro Seco (P. Grande)

Vendas estas legalizadas e desembaraçadas de quaisquer repartições 
PARA MELHORES INFORMAÇÕES PROCUREM OS PROPRIETÁRIOS SENHORES
Acelino A lves ou Antonio de Souza M atos, MKSTA

LOTES C O M  15 MTS. DE FRENTE POR 30 DE FUNDOS.
CIDADE

Dr. Hélio Ramos Vieira
ADVOGADO

Afies cíveis e comerciais (medição, divisão e demarcarão 
de terras, usucapião, servidões, cobrança», falênci.S, etc. 
inventários, doações, testamentos. contratos sociais e suas 
aO ruçõec, alvarás, etc., ações criminais.

R. 15 de Novembro n° 6, Io A. -  LAOES
NO 1 A- Aceita chamados para as comarcas vizinhas.

Expresso Grazziotin
Uma organização para bem sérvir

Pôrto Alegre, Vacaria, e Lajes
lI01tA IG O ° 2^ e^rer * 4ns‘ ~~ 5 .«k e sábados
De 1 ajes°ás2 2 as 5 a q 5 - 6 4'as e sába',oS 5 ,lúrí* Jes ás 2 as -  3-a« — 5.as e 6.as feiras

CAXIAS DO SUL A 1 LA 1FS

De Caxias do Sul - 3 as e 6.as-feirns
Lajes - ás 4.as e sábados combinando com Pôrto A kg.

V A C A R IA  á LA ifç

De Lajes*- V e ^ s o h o r t T d d ‘«ri.>mente, menos domi'ff
MAIS INFORMAÇÕES NAS f e r S Í Í ,  UODOvI a ROS
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Economia do Estado e a
ação do seu Governo

AGRICULTORA - PECUARIA - V IA Ç A O  - OBRAS PM 
BUCAS - INDUSTRIAS RURAIS, ETC

(Continuação da 3' página )

Executa, a Escola ainda, Acordo com o Serviço Florestal 
do Estado. pertinente à prática de medidas que visam a 
recomposição aas florestas e a conservação do solo.

V IA Ç A O  E TRANSPORTES

A dinâmica das economias se gera pela intensidade do regi
me de trocas. 6

E t s se realizam através dos contratos ccmercia s efetiva 
dos através de uma das vias de transporte dominante.». No ar, 
na terra ou no mar, o progresso se propulsiona E, a rapidez é 
o sí-rbolo da nossa era.

D i, o se fazerem necessários, no interior, onde a navega
ção aérea não é um fato, e, ond.- as ferrovi s escasseiam, sis
temas rodoviários que deem facil acesso aos centros dec nsur.o 
e ás z mas de produção.

As estradas £e rasgstn em extensão e profundidade, alcan
çando os últimos rincões e aproximando os centros populacio
nais entro si, com o fito de Ihis garantir facilidades transacio
nais e de sobrevivência.

N este E-tado, um Plano rodoviário em execução, tem Como 
características básicas o adensamento das rebções comerciais e 
a interligação d»s sedes comunais entre si.

Não tem descurado o Oovèmo de S. Catarina desta im- 
purtante parcela das suas atribuições.

Ao fomento á agricultura e á pecuári* tem feito acompa 
nh?.r uma melhoria ssnsivel nos meios de comunicação, dimi- 
nuindo as distâncias d js principais rotas, fortalecendo a pavi
mentação par um t ráf<o pesado e intenso, recompondo as es
tradas até fazê Ias -uf >-i it - ao surto J.- pr gr-sso que ucs 
amma.

A Secretaria da VtaçSo. Obras públicas e Agricultura e o 
Departamento de EGiada- Rodagen , pi los seus titulares, 
a omp-nliam de «visu», o desenvolvimento do programa adrr.i-> 
uisTativo que Lhes incumbe concretizar. Dentro das possibilida
des financeiras que o- < iç mentes públicos lhes entrrgam, pro
curam atender, aos interv de todas as regiões do Estado, 
distribuindo entre el s, pelas, Residências do DER, os recursos 
votados.

Conservando, melhorando e ampliando o sistema rodo
viário, pr tica-sa a política de valorização do trabalho e redi
me-se o homem rural, dispondo-o com a nurcha vitahzante das 
máquinas, qj« c »rr.*m -n  todas as d reçõis, sem embara
ços. sem trop ços, continu-mente

Lajes, pela iu- alt importância econômica, limítrofe que 
é do Rio Grande do Sul, junto convergente das rodovias fede
rais que do norte se projetam para o sul do pai», tem recebido 
do Governo a mais desvelada assistência.

(Continua no próximo número)

Edital de Convocação
FABRICA DE PASTA M EC A N IC A «BRASIL* S.A. !

Assembléia Geral Ordinária

Convidam se os srs. acionistas a se reunirem em assembléia 
geral ordinária, no dia 15 de Março dc 1950 às 14 horas na 
*ust sede social previsória. à rua 15 de novembro n‘ l i ,  af’in 
de deliberarem sobre o seguinte

I =  Apresentação do relatório, balanço e contas de Lucros 
e perdas referente uo exercício findo de 1949

II =•• Eleição de nova diretoria,
III — Aasuutos de interesse geral da sociedade

Lages, 1 de Março de 1950 
João Luiz Vieira -  Diretor Presidente

Ordem dos M k  gados do Brasil
SECÇÃO DO ESTADO SANTA CATAlíINA 

Sub-secçáo de Laj°a 
E D I T A L

Dc ordem do senhor Presidente desta Sub secção, ficam 
os Senhoras advogados das comarcas de Lages, Dom Retiro, 
São Joaquim e Ouritibanos intimados pelo presente edital h, no 
praz ) dc 30 (trinta,! dias, saldarem seus compromissos decor
rentes das anuidades e mult-s até o ano de 19o0 incha!vo. De 
corrido o prazo acima referido, serão aplicadas «os fa to-os a.- 
6»»Sõe, previstas <m lei. ^  f  dc u>rç0 de ,„ 50

Hélio Ramos Vieira
'PoomirPirn

I)i*. V ic to r G u tie rre s
De sua viagem á capital a 

R^rúbiica regressou o Dr. Vi 
rtor Gutierres, conceituado né- 
dico aqui residente e Diretor 
>ia Maternidade Ter-zn Ramos.

O ilustre pediatra que se vem 
not biliz ndo pelos importan
tes trabalhos praticados em nos
sa Maternidade mo< êlo, no sr-- 
tôr de sUa especialidade, tem 
acompanhado de perto o progr - 
sso da ciência na parte que 
compete á sua especialização, 
Pediatria, Ginecologia e Partos.

Cândido Bampi
Regressou de C xias do Sui 

onde foi :c  >mpanh’do de su 
exma família assistir as gran
des festas do 75‘ aniversário 
daquele município, o Sr. Cân
dido Bampi, destacado membro 
do comércio e da sociedade lo
cal.

Aníbal Albaide
Já se encontra restabelecido 

da grave enfermidade que o le-* 
vou a intern r-se no Hospital' 
'ocal, o nosso velho colega de 
imprensa Aníbal Alcântara de 
Athayde, co-proprietário da 
Gráfica 3 A

ü a n te  M&rolto
De C?X'as do Sul, ende foi 

tcompanhido de sua exma. fa
mília, efim de assistir ás festas 
<ili realizadas, regressou o sr. 
Dante Msrotto, conceituado co- 

ereiante nesta cidade.

A n lo n io  Edu V ie ira
Seguiu para Curitiba o jo

vem estudante Antonio Edu 
Vieira, aluno do Oinasio Para
naense daqela ciJ i Is.

Assistência a Lavoura 
Mecanizada

\  ários têm sido, no Brasil os surtos de mecaniziçãi d, 
lavoura. Com a derrubada de nntigos cafeziis em São Paulo, 
Minas e Rio, e sus substituição pelus culturas de Algodão, 'nau 
dioca, milho e cana de açúcar, com o desdobramento de novas 
e fertilíssimas regiões no norte do Paraná e em Goias com o apro
veitamento de novas terras no Nordeste, beneficiadas j»cl is obras 
contra as secas, com as tentativas de leaclimatação do trigo o do 
cultivo d<- arroz em terra- altas, gradaevamente foi sen lo cria- 
■ ia. no Brasil, n mentalidade moderna da lavoura mecanizad i, 
sist» ma indispensável á policultura

t )  fluxo  de tratores e implementos agrícolas em nosso 
P 'ív, «So foi, contudo, constante. Quando nos recordamos de 
que já. ein 1922, haviam tratores em uso no Brasil, e compa- 
ramov a quantidade reduzida de tratores que possuímos atu 1- 
••ipi te aos 1.904.859 de propriedades ngrícol os, segundo o últ m > 
rec-n-eamento <1o Instduto Brasileiro de Geografia e Esta'í>tiei,, 
compreendendo uma área de 197.720.2-19 hectares, sonios leva
do- • procurar as Causas de lâo graudt? deficiência de in»qm 
nário.

A mais provável é, sem dúvida, a dificuldade de «ssi.-tên- 
cia mecânica, eterno entrave a tôda e qualquer rr-ecaniz ção 
iuiu país de grandes distâncias como o posso. Na verdade, 
aoucos são os que se arriscam a empatar paite de seu Papitul 
em mnquinario agrícola sujeito a tornar se ineficiente em virtude 
de acidente mecânico, falta de peças de substituição, etc.

E’ essa a explicação que nos ocorre, diante da grande po
pularidade que estão alcançando entre nós os tratores Foid, re
tem emente introduzidos em nosso país. Além do fato de se
rem de manejo simples e perfeitamente adequados ás nossa* 
condições de trabalho e de terreno, não se levando ainda em 
conta seu pteçO accessivel e baixo custo de manutenção, p2rece 
que o fato de a Compnuhia Ford já ter colocado perto de 1.000 
iratores no Brasil se deve á certeza Jos compradores de que 
contarão, nos mais longínquos rincões, com assistência rápida e 
eficaz.

Porque é êssr um fator que não pode «er subestimado, 
precisamos de máquinas agrícolas, é verdade; mas precisamos 
acima de tudo que essas máquinas representem um capital em 
constante atividade e não um pêso morto ua economia nacional

Belíssimo 
Loteá ven

da
Localisado na chácara do 
Snr. Lauro Paes, medin
do 50 metros de frente 
(estrada Federal calçada) 
por 150 metres de fundo 
(7.500 metros quadrados) 
(terreno de propriedade) 
Do referido lot« Que é o 
de N- 4, descortina-se 
toda a cidade numa bo
nita vista. Já estão oer 
cados a frente e ua ‘Vs 
lados,

Preço com Danilo Tliiago 
d» Castro. Não s? aceita 
intermediários.

Não dê e sm o'a , Contribua para a S L A N

Precisa - se
De um moço ou moça que 

queira aprender os oficios de 
tipógrafo, imjireSsor e encader-_ 
uudor. |

Apresentar se na «Gráfica 
SA, á rua Correia Pinto 38. *

b *  'V,

I N T E R V E N D A S
£ 4 ^

Transportes. Seguros. 
Representações

“Coleção Saraiva”
Cada mês um livro 
Cada livro Cr$. 10,C0

Balas QDINTELLA
i .

Sementes “Arke“
de horti liças 

Conservas "IFA

Pma Perfeita Organização Transp rtadora
a serviço do comércio e da industria 

Arame farpado

Canos galvaniz“dos

Telhas de zinco

Chapas de ferro

Telhas de alumínio
Tapeis para tod s fms
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C a p i t a l Realisa neste momento a
------  M A I O R  L I Q U I D A Ç ã O

De sua h istoria . Remai caçã
Completa de todo o seu grande estogue

Sümente Durante o Mea de Março - -

Aos Interessados
Considerundo que exigências legnis nos impediram de 

prosseguir a venda do* bilhetes de sorteio d* NASH 1949, 
em beneficio da SOCIEDADE DE ASSISTÊNCIA AOS LAZA- 

ROS, comunicamos aos benemeritos a/lquirentes que pror
rogam o p i>.1 de sorteio pura n extração de São João, 
em Junho próximo, pela Loteria Federal

‘'omunicnmos outrossim que está sendo providencial i n 
prévia autorização do F\mo. St. Ministro da fazenda, pata 
a necessária regularização.

A comissão organizadora.

Padaria e Confeitaria 
— = C a r i o c a = ------

de Ernesto G uidalli
Ru» Correi» Pinto, 5-1 — TC’w> 62 — Lajes 

O maior estoque de Chocolates e Bombons.
Pão — Biscm/os — Cucas -  Doces 

Freparados tu tarinha de Ia. qualidade

Aguardem a chegada do 
fantástico sortimento de 

artigos de
=  P A S C O A =

[Secretaria da Seugnrança Pública' Inspetoria de 
Veículos e Trânsito Público • Delegacia Regional 

d? Lajes Estado de Santa Catarima
Tabela de preços de corridas de automóveis de aluguel, no per i- 

metro urbano desta cidade:
CORRIDAS:

— do Pouto de automóveis ao Campo de Aviação Cr$ IS,00
— do Campo as Agencias de Aviões ou a praça 15,(K)
— do Campo de Aviação as ruas compreendidas no perímetro 

urbano
—da Praça de automóveis a Raia
— da Praça a Maiernidade
— da Praça ao Posto Agro-Pecuario
— da Praça ao posto Fitotécnico
— da Praça a Boite Veraneio
— da Praça ao Posto Coral
— da Praça ao Cemiterio
— da dgèüiia Rodoviária .aos hoteis e 

da cidade
— da Praça ao Hospital dt Caridade

Corridas acrescidas de chamados a domicilio, dentro do perime- 
tro urbano, terão um acréscimo de 5,00________ , _____________________

confiando-o ao econômico

e rápido SERVIÇO FORD!

residências no centro

20,00 
• 20,00 
• 15,00

15.00
20.00
15.00
15.00
15.00

15.00
10.00

Peças Fo r d L egí t i mas
... irmãs gêmeas das peças 

originais do seu Ford. Aji stam- 
se como uma luva, rendem 

mais e duram mais.

Atecônfcos Ford 
C sp ee ia l iza d o s  ... que

conhecem com perfeição 
o seu Ford e, por isso 

mesmo, podem oferecer 
um serviço melhor e 

mais econômico.

© M é t o d o s  a p r o v a d o s  
p e la  fá b r ic a  ... planejados pelos 
mesmos engenheiros que construiram 
seu Ford. Mais um fator de 
economia e rapidez do serviça

F e r r a m e n ta s  e s p e c ia i s  
Ford ... fabricadas de acordo 
com especificações dos 
técnicos Ford, especialmente 
para dar maior precisão 
e eficiência ao 
Serviço Ford.

Nós conhecemos melhor o seu Ford

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

Todas as demais corridás de viajens e fora do perímetro urbano 
deverão ser antecipadamente contratadas pelas partes. •

A não observância da tabela acima estipuladas, implica na apli
cação <lc multas e em casos de reicidèneias, a apreensão da Carteira do motorista.

Lajes, 10 de Março de 1950

TliN. ARRUDA CâMARA 
Delegado Regional de Policia

SEBASTIÁO BRAESCHER
Regressou de Porto Al gr* 

onde encontrava-se a aegocios 
> Sr. Sebastião Bráescher, çlie 
fe d"» Secção de Guias do In" 
cituto Nacional do Pinho, nesta 
cidade.

Amanhã -  Domingo, no MARAJOARA ás 9 horas
ULTIMO ESPETÁCULO DE ASSINATURA DA COMPAHIA DE COMÉDIAS

Mario Sailaberry - Luey Lmnoui*
a  c v v c A r i n K T i i  v  F v r j u  i r  t m c u i mAPRESENTANDO A SENSACIONAL É ENGRAÇa DISSIMA COMEDIA:

Pancada de Amor _
Com um brilhante desempenho de toda a companhia.

Q knroc Grande Veaperal a preços populares: n b  O l iu rd b  POLTRONAS Cr$ 5,O0 Meia Entrad;Entrada 0r$ 3,00 
Ha qual será levada a cena a desopilante comedia em 3 atos:

VO U  ENTRAR NESSA MARMITA X*-.

Amanhã domingo, no 
Carlos Gomes**-v-

1 Sessões Colossais
As 2 horas — Kx>biç3o de Todo o Seriado de enor

me sucesso, 12 episódios:

0 Agente Federal 99
H  • O  UM ESPETÁCULO FORM1DA-rlS O iioras v e l  i n e s q u e c í v e l  i

Primeira apresentação ao publico de Lajes, do 
colossal Filme:

O Gangster
h historia lugici e inlim di uri tida dl ctimi i  pirdicil!
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