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sário de fundação do Rotary Club
h o m e n a g e a d c n  o s  s r s . v i d a l  r a m o s  j u n i o r  e  M ARI

Comemorado nesta cidade o 4 5 1 aniver- S H v Em
CAÇâO d< encrencas que ter
mina com a DlVlSãO dW con
jugei». M i tiH pslmas recebeu 

jo  rofarimm Agr.ello, ao termi 
nar. Surgí», entretanto, o «ami- 

DE SOUSA go da unça». O Ur. Bastos, co 
mo bom engenheiro, discordou 
da «Matematica» do Sr. Agnel- 
lo e propoz fosse envhdo um 
oficio . . . nesta altura o Sr. 
Agnello pediu o encerramento 
ds «Hora da Camaradagem» no 
que foi atendido pelo Presi
dente.

E assim, na mais sadia ex
pansão de alegria, terminou a 
beta e encantadora reunião com 

ique o Rotary lajcano, comemo-

DR. C E l.lo  R. 
RAMOS

Presidente do 
Rotary Clube de 

Lajes

SR 07 .Y R o  
DRIGUKS 

Secretário il 
Rotary Clube 

de Lajes

0 Gal. Eurico Gas
par Dutra chegou 
hoje ao Rio Grande

do Sul

Os rotarianos locais comemo
raram em 23 do corrente o 45° 
aniversário de fundação do Ro
tary Club, em brilhante soleni
dade que constituiu uma reunião 
especial no restaurante do Clu
be 14 de Jnnho

Compareceram ao ágape a dire
toria e socios do Rotary, varias 
exmas. damas rolárias, os h o 
menageados Sr. Vidal Ramo1- 
Júnior, acompanhado de sua ex-

senfava o aspécto seléto dos 
grandes dias da conceituada or
ganização internacional, notan
do-se varias flarrulas «otarianas 
e á cabeceira a Bandeira Nacio
nal.

Aberta a sessão pelo Sr. Pre
sidente, Dr. Céüo Beüsánc 
Ramos foi recebido pelo mesmo 
o grande Bôlo de aniversário, 
presente das damas rolárias, con
tendo 45 velas acesas qoe foram

ma. esposa Sra. D. Emitia Fur- * apegadas sob uma grande sal
va de palmas.

Durante o b»nqut?fa, fez a 
sudação aos homenageados o

Club, referindo-'e ás persona
lizai"? e traçando o perfil dos 
Srs. Vidal Ramo» Junior e Má- 
io Augusto de Sousa, como c i 

dadãos mer-cedores da estima e 
ia gratidão dos laje--ni>s pelo 
que de utd têm realizido em 
prol da terra ccmum. Terminada 
a oração do Secretário, falou o 
Sr. Vital Rimos Júnior agra 
Jecendo ? homenagem q te es
cava recebendo do Rotary Club. 
Do discurso do Sr Vidal Ramos 
Júnior, apantumos o seguinte 
trecho «Vossa homenagem co
moveu me profundamente. Re 
preseutando as classes liberais 
desta cidade, não só quizrstes

Bhomenageer minha pessoa pelo 
qUe tem feito por L^jes; fostes 

/ maia longe, demonstrastes que, 
acima da política e de p< ssiveis 

tado Ramos e Sr. Mario Augus-[diferenças, os homens podem t 
to de Sousa. Como convidadoaj devem entender-se pelo bem co- 
comparee11 atn, o Dr. Ivo Gai- mum».

Paul P. Harris
Fundador do Rotary Clube 

Internacional

nça eu'pessoa. G ’m vo?-: T_ __
quero dizer que ela lambem aI- * ^.u .0 aniversário de sou

Club. O Sr. Presidente aprs- 
decr m a Iodos e encerrou a reu
nião.

cança os lajeanos, os filhos des
ta terra, que, como minha se* 
nhora e filhos também o são, 
compreenderam e tornaram pos
sível minha realização. Sem eles, 
repito, nada podería ter feito, » 

Em seguida as rxmas. damas 
n tárias homenagearam a exma 
sta. d. Emitia Furtado Ramos, 
digníssima esposa do Sr. Vidal 
Ramos Junior, que recebeu pro
longada salva de palmas 

Proferiu a palestra do di«, o 
ilustre rotariano Dr. Luiz Boti-

Sr. Ozi Rodrigues. Secretário do /n i,  referindo-se ao acontecimen
to que se comemorava e fazen
do considerações sobre a atua
rão do Rotary Club, recebendo 
«o terminar uma longa salva de 
palmas.

Sempre em melo da maior 
alegria continuou a festa, até 
que o PresideDte, seguindo a 
praxe em todas as reuniões, de
cretou a «Hora da camarada-

Ihon P de Mello, Solon Viei
ra da Cost», a Srla. Olga Ro
drigues, menina MaPlene K. 
Vargas e o Sr. Alcibiades Du
tra, diretor desta folha.

A mesa em forma de U e ar
tisticamente ornamentada apre-

Em seguida Uvantou-se o Sr. 
Mario Sousa, ta<r bem para agra
decer a homenagem que estava 
recebendo. Do discurso do Sr. 
Mario Sousa anotamos o seguin
te tr*cho: «Esta homenagem 
uão pertence sómente á minha

Agradecimento
Por meio désta, venho de público agradecer aos proprie

tários da Farmacia Nussa Senhora das Oraças, ao Dr. C*r- 
mosino Camargo e a coP b on çâ o  do Departamento de Cor
reios e Telégrafos, désta cidade, que não mediram Naçrificios 
allm de que, em menos de 10 horas, «chegassem ás minhas 
mãos os medicamentos necessários para •> tratamento de meu 
filho, que foi mordido pm uni c io  atacado de hidrofobia.

Lajes, 20 de Fevereiro de 
Julio Rocker Junior 

Residente em C çador

1950

Noivado
O jovem NildoO. Souza, nos

so esforçado companheiro de 
trabalho, contratou casamento 
com a distinta Srta. Lygia Lopes 
Santos, da sociedade de Floria
nópolis e filh» do Sr. Antonio 
Santos, do comercio daquela ci
dade.

0 Episcopado católico 
britânico diz que o Tra -  
baihismo inglez não é 

socialismo
O Cardeal Boume e 

ele o episcopado católico 
tanico declararam que o tra - 
bulhiamo inglez não é socia
lismo, no sentido restrito <1s

com 
br»-\

Cheg( u as 10,10 ho as 
a Porto Alegre, o Gal. Eu
rico Gaspar Outra, Pr.-st- 
deute da Hepublica. Sun 
Exeia. recebeu honras ex 
cepcionais, pois o Governo e- 
o pnvo gaúcho*. aguarda 
vam oportunidad* para 
dem mlrar-lhe sua gratidSo, 
pelo muito que ele fez ao 
Rio Grando Após os cum
primentos e varias eolenida- 
des no palacio do Governo, 

Exeia «um grande cor- 
para Caxias,

VIDAL RAMOS JúNIOR 
Homenageado pelo Rotary 

Clube

gem*.
A Hora da Camaradngein é 

sempre no filial das reumõ-j, e 
nela os rotarianos 0ivtf>em-sP 
contando anedotas e casos de 
fino e sadio bumorismo, fazen
do rir os assistentes. Assim, 
entre outros, levantou-se o Sr. 
Agnello Arruda e citou a; con
clusões de um filosofo, citando 
a seguinte «Matematica conju
gal»

«O matrimônio € o RESUL-

palavr-, e que, sem entrar erajtejo seguirá 
conflito com sua fé, o» catnli-• atiru de inaugurar as grau- 
“ * e- d«rr n »  > u « , d8 75 . da

.U boü. P ."y ., . , „ „ doça„ dJad . . d a
„ . Exposição ali organizada.

DR. M ILT O N  MARQUES Fm todo o perourso en
tre Porto Alegre o Caxias
o Presidente Dutra será 
homenageado. Vario* mi
nistros e altos' dignatarios

A passeio encontra -se nesta 
cidiide o Dr. Milton Mniqut»,
«Ho funcionário do Ministério 
da Agricultura. O distinto pa 
tricio serviu ulguns aros na i a com panham  o Gal. llutra, 
Fazenda de Criação de L»jes, ne8Sa visita ao  Rio Grande, 
como sub-diretor, »qui deixan- 
do um va«to circulo de rela- 

oelos reais seiviçoi pres
lado» no riirnlisiDo la.jeuUo.

Todas as classes sociais to
mam parte na recepção ao 
Presidente.

NUVENS QUE PASSAM
Em Rio do Sul Oi Vereadores reelegeram, para o pre

sente exercício, os membros da Mesa que serviram em 
1949. O  interessante é que o Sr. Raimundo Mayr So
brinho, do PSD, fo i eleito Presidente por unanimidade, 
isto é, com votos do PSD, da UDN e do PRP. Justifi
cando os seus procedimentos, falaram os Vereadores Fran
cisco Gottardi da UDN e Max Meinicke do PRP.

Não houve modificação nos «quadros» terminandb 
tudo bem.
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Arcedilia Godinho dos 
Anjos

Transcorre dia 26 do corren
te, o aniversário* natalicio na 
Ex-na. Sra. D. Arcedilia Godi- 

va, comerciante nesta praça. ' nho dos Anjos, i spo a_do S .
-  0  Sr. Nelson Braescher Herculano Pereira dos A >1°’ . 

do comercio local. > residente neste município
V — 0  Sr. Dorgel Pereira dos ____ _ ____________

A Exraa. Sra. D. Hildi liei- ^njos, comerciante em caru. j
den Rodolfo, esposa do Sr. Os- Dia 1* de Março lA»»*iHnn Eodrdrrirnc lVffl-ui Rodolfo. | A Exmn. Sra. D. Norma Va-'Aini[tCn nOUngUeS Md

A meDina Mareia, filha do|rda Godinho, esposa do Sr. Ja- CtlâdO
J:- L-

Dia 26

( 'i pitão V alern n o de Morais, i rft^Godinho.
rrsiOente no Rio d-- Janeiro

=  O menino Luiz Carlos,, fi
lho do Sr. Patrocino de Olivei
ra. residente nesta c'dade.

Dia 27
ntonio Homero, filho do Sr. 

Sslustiano Ramos
O Sr. Sebastião de Araú

jo Onmargo, fazendeiro neste 
município.

Din 28
O menino Oesar Tadeu, filho 

do Sr. Francisco Branco do co
mercio desta cidade.

— O Sr. João Neves da Si|-

Dia 2
O Sr. Mario Ramos, indus- 

trialista neste municip'o residen
te em Porto Alegre.

Dia 3
A Exma. Sra. D Geni Me

deiros Tives, esposa do Sr. Lin- 
dolfo Tives, residente em Bo
caina:

— A Exma. Sra. D 
Feliciana Góss, esposa 
Ernesto Góss.

[ha 4
O menino Manoel, f lho d(, 

Sr. Manoel Voldevino de Cor. 
dova, residente em Capão AB0.

Completou ontem 15 anos o 
joveiu estudante Arnil• • • n Ku-tri 
gaes Machado, filho da Sr. ( ) j -  
Val to Machado, do com rcio 
de-ta cidade.

Em sua resitencia, á praça 
Vi lal Ramcs Sênior, o aniver
sariante ofereceu uma mesa de 

Maria ca,é com fmos dôces a todos 
do Sr 9Ui " foram cumprimentar.

T E A T R O
fem p a iih ia . ik  fiOinéili*
“Mario Sallaberry - Lucv 

Lamour
is e-itá drfinitivRtnente assentada a estreia da Co-r. 

Sallahenv - Lucy Lamour p «r . o próximo dia 1
r í . \ -  -  : ,sT h; p ci '1; do d* c - -,nde acaba de inaugurar o seu novo TeMro K jd «*® grano,

Lages a os.

Deputado Waldemar 
Lupp

Esteve alguns dias nesta ci
dade o Dr. Waldemar Rupp, 
conceituado advog do e Depu- 
tndo pela UDN de Campos No 
vos á Assembléia Legislativu do 
Estado.

Acadêmico Getulio Vieira

Enlace Prof. Souza Cunha - 
Celía Melim

Reahzou-se Gi-> 18 do corrente no palacete residencial da 
família Melim, nest» cidade, o enlace matrimonial do Professor 
Antonio de Souza Cunha Junior, diretor do Ginásio Itajaí, da 
cidade do mesmo nome, com a distinta Srta. Célia Melim, filha 
co Sr. Joaquim Melim Filho, do alto comércio desta praça e de 
Lioua Severina Santana Melim.

0  ato religioso foi efetuado na Catedral, tendo oficiado o 
Esmo. e Revtmo. Nr. D. Daniel llostin, ilustre Bispo de Lajes, 
sendo parauinfos, por parte do noivo, o Sr. Joaquim Melim Fi
lho e exrní. esposa e por parte da noiva, o Sr. Antonio de Sou
za Cunha, representa óo pelo Sr. Sélio Melim e a Srta. Lacy 
de Souza Cunha. „

O ato civil foi realizado na resideneia dos pais da noiva 
seodo paraninfos, por parte do noivo, o Sr. Manoel JoaquimDireito de Porto Alegre, onde 
Coelho, e exma. esposa e pela noiva, o Sr. Vicente Santana e pretende terminar seu curso 
exma. esposa. . jurídico.

A familia da noiva recepciouou em seu palacete residencial_______________________________ .
o grande numero de pessoas de suas relações que ali foram 
cumprimentar o jovem casal, oferecendo uma lauia mesa de fi
nos doce», frios, e escolhidas bebidas.

O ; nubentes seguiram para Itajaí, onde vão residir.

conju.M de Teatro do Rio de J aneiro iniciara  ̂
lu-rad,i lerporada, com chistosa comedia - O MUNDO i, DQ$
V \ I W D K O S de autoria de Armando Gonzaga, apl.■ udido 
leairóOgo, e r.u qual os seus intérP.et«s vem cbtendo grande t
mtrecí Jo sucesso. , , ,„

O público estava ancioso por uma teropornda de reatr0 
de Comédia. A s  grandes Companhias que ultimamente nos visit.. 
ramBibi Ferreira e Henriette Mcrineau - eram otrmos conjunto 
dramáticos e o nosso público não lhes regule* ti rp-i u.-os vi. 
brantes. Porém, agora, somos éco da vontade geral da n0|.» 
platéia, que deseja assistir espetáculos de bem humor, e $» 
possivél de gostosas gargalhadas- . . ,

E’ o que nos promete a Companma Mario Nallabf rry-Lui

m i ’0m o secretário da Companhia sr. Aristides Capelleti, , 
na Bilheteria do Cine Mar^joara encontra-se já a lista dos sr. 
frequentadores do Teatro que reservaram a sua assinatura .

C I N E M A
A Mulher de B iiieu
A gi o Je marca « A N i 'in » ,  de projeção m uidiil vni epre- 

sentar-nos m- próximo domingo mais uma de tuas produç-Gei* 
de classe: A MULHER DE BRANCO. Para garantir o êxito dés- 
te fihn* i -WirQ*r* eorregou sua interpretação aum elenc) ni 
lavei: ELEANOR PARKER. ALEXIS SM1LTIS Sydeney G RE UNS 
TRE ET e GIG YONG Ri i; n « rtc i t n « n a i r t i j r» tcr.ta umr| 
prodhção tão feliz, homogênea, e interessante mesmo em su»

Belo aviá" da Varig regres 
sou a Curitiba o jovem ac»dê 
mico Octwlio Vieira, 3‘ anista | cênas mais ligeiras, Tudo neste filme foi Combinado para agra
de Direito naquela cidrde e fi-, dor. Agrada, em cheio. Há drama e misttrio, romance delicioso 
lho do Sr. An?>tacio de Arau- intriga, enfim, um enredo atraente como poucos.

l)e passagem  por esta  Cidade o Dr, Adel 
B ra g a  de Carvalho, presidente da F ed era
ção das A ssociações Com erciais do Rio Gra

nde do Sül
Acompanhado de sua exma. esposa. Sra. D. Tereza Carva

lho e de sua gentil filha, a festejada jornalista Srta, Noely Car
valho, esteve algumas horas entre nÓ9 o Dr. Adel Braga de 
Carvalho, impottante homem de negócios e Presidente da Fede
ração das Assnciaçôss Comerciais do Rio Grande do Sul, onde 
desfruta de largo prestigio.

O ilustre pitricio esteve em ligeira visita a esta redação, o 
que nos honrou si.bremaneira, prometendo-nos alguns informes 
sobre o notável movimento que vem imprimindo á poderosa 
entidade que preside.

O Dr. Adel de Carvalho viaja em condução própria e des
tina-se u Curitiba, termo final de sua excursão.

jo Vieira, abastado fazendeiro 
aqui residente. Getulio foi pro
mover a transferencia de sua 
matricula para a Faculdade de

Ubiiajara de Almeida VaHim

A MULHER DE BRANCO fará sucesso invulgar.
E’ o graude cartaz anunciado pelo Marajoara para 

mingo, amanhã, ás 9 horas.
(LI

Punhos de Ouro

Regressou de São Paulo, on
de foi em visi*a á sua er.mn. 
familia e a negocio*, o Sr Ubi- 
rajara de Ab-ieida Vallim, des
tacado tlemfntv, Uo comércio e 
sociedade locais.

A «Metro» ainda un 
digna de todos os eplausos

vez nos brinda Com uma produçà» 
PUNHOS DE OURO. Se outros 

méritos não tivesse, este celulóide da marca do Leão apresenta-no- 
um conjunto de nrtisti s seltcionndos, entre os quais vamos re
ver o famoso MICKEY ROONEY, que desta vez iuterpreta um 
dos seus mais sensacionais personagens, que todos aphuLTJ 
sem reservas.

PUNHOS DE OURO é o grande cartaz para ainanhô. 
domingo, no CARLOS GOMES.

Waldemar Fonticielha
Esteve alguns dias nest* ci

dade, u distinto colega de im 
pr-n-a, fx-diietir de «O Tem
po» Iti Rio Grande, Sr. Wal 
dem r Fonticielha, Chtfe da 
Stcção de Publicidade da Em- 
preza de Viaçào Aérea Rio 
Grandense «Varig».

Leia e assine o 
CORREIO LAGEANO

Enlace Rosalvo Hildebran- 
do - Maria Julia Cordova

Realizou-se em 31 do próximo passado nesta cidade, 
enlace matrimonial do Sr. Rosalvo A. Hildebrando. com a 
tmta Srta Mana Juba, dileta filha do Sr. .Vão Batista Lem* 
de Lordova, criador em Capão Alto.
i * A fes,n “ atrimoninl realizou-se na resideneia do Sr. Hor 

f Z'ir, nesta cidade, sendo paraninfos, por parte do 
M 'V oso o Dr. OeBo Ramos Branco e exma. esposa c

Alceu Goulart e
Nilda Arruda Goulart

Participam nos parentes e pessoas de suas relações o 
nascimento de sua filha

MARIA TEREZA

«corrido em 16 do corrente, na Maternidade Tereza Ramos. 
Lajes, 24 de Fevereiro de 1950

•/END: r.SZ
UM DORMITORIO cora 6 

peça», estilio moderno, em pet- 
feito estado de conservação !

'  Trotar no Edificio Dr. Acácio ! 
apirt mento n‘ 9.

poi
esposa No *  

eaiidro dos Sniit'”5 1 
por parte da noiva, o Sr. Antonio A. MouWW.

ml«|

l-o. p "-.,* ua noiva; o Sr. Izidro Vieira "e exraa. 
,VI ’ I’01 Pa ,te <lo noivo, o Sr. Vidal ]

(xma esposa e

nunr-ro Ca»Sn* reCe^eu mu' foa cumprimentos Je >F!1numero de parentea e pessoas de suas relações.

luews Montenegi'o e
Adelaide Bleytr Montenft

S T  : S S  '  a. relações, o a.

JOàO CARLOS

Íd°  Lajes 824°dCt>T',nte’ na Maternida<le Tereza Rm ^aJes, 24 de Fevereiro de IR50
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Sociedade Hí
pica Lageana

Programa de ‘ carreiras” para o dia 26 -2 -1950  
D O M I N G O .  - - - - - - - - - - - - - - - -

As 14 horas —  Sensacional pareo entre os parelheiros 
«SERRO ALECÍrtE c. 50 ks. de pro” 
priedade do Sr. João Gustodio e «ES
TRELA DO DIA*, sem peso, de proprie
dade do Sr. Edgar Almeida,

CK$ 60 000,00 DE IREMIO EM 700 METROS

NÃO PERCA.M - TODOS A RAIA
Pela Diretoria

Cap. José Pinto Sombra 
Presidente

brahim F. Simão 
1* F ecre tá riu

Escola Técnica de Comer
cio de Lajes

Aviso aos senhores interessados que se acha aberta a ma- 
lrícnla para o I. e 2' anos do curso Técnico de Contabilidade, 
na Secretaria da Escola Normal VidaI Ramos, até o dia 10 de 
março próximo.

Documentação necessária Certidão de idade com firma
reconhecida, atestado de vacina 
e sanidade, certidão de conclu

são dc rurso ginasial ou notroal. atestado de residrncia.
Início das nulas 10 de março.

Osny Regis 
Diretor

Juizo de Direito da Comarca 
de Lajes Estado de Santa Ca

tarina

Edital
O Doutor Ivo Guilhon Pereira de 
Melio, Juiz de Direito da Comarca 
de Lajes, Kstado de Santa Cata
rina, na forma da lei, etc..

Favo sab>r ao Banco do Brasil 
S Á , sua agência da cidade de Va 
caria, Kstado do Rio Grande do Sul. 
e a todos a quem interessar possa 
que na conformidade do artigo 24. 
letra C, da lei 209, de 2-1-1948, lixei
0 prazo de 30 dias, para as decla
rações de créditos, na forma pres
crita no artigo 2ô da mesma lei. tu
do em face da seguinte PETIÇAO:- 
Kxmo. Sr. Dr. Juiz de Direito. DER- 
CILIO PUCCI, brasileiro, casado, 
criador, residente no disirito de Cam
po Belo <io Sul. desta comarca, por 
seu procurador infra assinado, vem 
a presença <le V . Excia. dizer que, 
desejando liquidar, nos termos da 
Lei 1.002, de 24 de Dezembro de 
1949, a sua divida para com a Car
teira de Crédito Agricola e Indus
trial do Banco do Brasil, contraída 
anteriormente a I9 de Dezembro de
1 J46, quer por isso, requerer os fa
vores nela existentes, principa’mente 
a forma de pagamento do seu dé
bito, conforme facultam os urtigos 
4- e 7 do referido diploma legal. Na 
forma estabelecida pelo artigo 23 da 
Lei 209, de 2 janeiro de 1948, aplicá
vel ao caso, o suplicante instrue a 
presente petição, fazendo as seguin
tes declarações: A ) a prova da sua

qualidade de criador é feita com a 
apresentaçSo da 3* via do contrato 
com o Bauco do Braail, registrado 
sob n" 44, livro n" 4, fia. 44 no carto 
riodoReg. de Imóveis festa Comarca, 
2“ Ofício: b) todos ok seu» b«n» es- 
táo resumidos oo seguinte: IJ a pro
priedade pecuária denominada «Pin- 
tos», no ilistrito de Campo Belo.com  
a área de 8.5OO00U m2, no valor de 
CHS 245.000,00; 2°) o gado referido 
no contrato, em número de 98 ani
mais, no valor de CR í 77.900,00; e, 
o seu credor é o Banco do Brasii

< lainção de crédito, ciente o Dr 
Promotor. - Lajes 2-2 50 (u) 
Ivo Guilhon». - Em virtude <lo 
que passou-se o presente edital 
nus vias legais, paru .ser publi
cado no Duírio Oficial do Es
tado» e num jcrnal local de 
grande circulação. Dado e pas
sado nesta cidade de Lajes, 
acs dois dias do mês de feve
reiro Oo ano dé mil novecentos 
e cincoentu (2 2 1950), Eu Wal- 
deek Aurélio Sampaio, Escri
vão do CilM, o datilografei 
suhscrevi c tombem assino, 
selos afinal.
I vo Guilhon Pereira de 

Mello
Juiz de Direito

Wclderk Aurélio Sampov
Escrivão d<* Civil

Juizo de Direito da Comarca

industrias postoril e agrícola, e 
confrontam corn terras do Es
tado e com terras do domiuio 
particular. 4J - Q ue os limites 
das terras denominadas «Cam
pina*, ou «Lageado do Xaxim», 
são os seguintes: Ao norte com 
terras de Moysés Moraes dos 
Santos, ao Sul com terras do 
Governo do E s t a d o, a 
n e s t e  c o m  terras de 
Pedro Bueno de Camargo e, n 
Lesle Com terras de Inácio Pe
reira pelo lageado do Xaxim. - 
5J Que os eondomino9 da ter
ras <|< nominadas «Campina», 
ou «L je-do do Xaxim», além 
dos su;>l'caotes, mais os senho- 
u*s. 5eha«tião Ribeiro da Silva 
Pires maior, Prudência Freitas 
de Oliveira casada Com Izauri- 
no Cor!, va de Oliveira, Senho- 
rinha Freitas de Souza, casada
com Sebastião Camargo de 
Souza, Clarinda, casada com, 
digo, Clarinda de Freitas Cor-

de Lajes Estado de Santa C a-1d° va*JcaS®daf om AMan°el Pe-I reira de Cordova, Ana Ribei
tarina

Edilül de O ta c ã o
O Doutor Ivo Guilhon Pcrei 
ra de Mello, Juiz de Direito 
da C omarca de LfjeS, Esta 
do de Santa Catarina, na for
ma da lei. etc , .

Faço srber aos que o presen
te e d i t a l ,  com prazo dc 
sessenta di"s viiem ou dele 
conhecimento tiverem que por 
parte de Antonio Ribeiro da 
Silva Pires e outros, me fo' 
fp'ta a seguinte FFTIÇàO: 
«Exmo. Sr. Dr. .luiz de Dir< ito. 
Dizem Maneei Ribeiro da Silva 
Pires, José Kibeiro da Silva, 
Joaquim Ribeiro Pires, João 
Batisia Ribeiro Pires, Manoel

agência de Vacaria Estado do RioGr.do  
Sul, conforme contrato de abertura de 
crédito sob garantia pignoraticia, no 
valor de C R / 45.300,00, restai.do pa
gar CR 22.850,00, inclusive juros e 
comissão; d) uSo possue bens de ter
ceiros em seu poder; e) estima as 
despezas com a manutenção da sua 
propriedade em CR. 18,1,00,00 e os 
encargos essenciais á subsistência sua 
e da família em CR 2o.b0o,00; f  o - 
ferece entro garantia o gado n 
que se refere o contrato, do 
qual segundo a regra do utt. 
6‘ da Lm 1.002, será posterior
mente liberada, parte não nes
ses, d'go, necessária á garantia 
do déb to remanescente. Para 
efeito da citação do credor de
clara que o mesmo tem o segui
nte endereço: Banco do Brasil A- 
ger.cia de Vícaiia Vacaria Esta
do Rio Grande do Sul. - Em 
vista do Exposto RKQUEIÍ a 
V7. Excia. a expedição de car- 
ta-not.ificação ao Credor indica
do, murcando-se prazo para : 
apresentação dc seu crédito berr 
como determinando-se a pnbli 
cação do edital, pura conheci
mento de terceiros, porventura 

J interessados, 'udo de fcôrdo 
| com o r.to estabelecido pela 
1 Lei 209, art. 24, prosseguindo- 
Se nos demais termos do 
processo. até final P e E. 
Deferimento Laje9, 2 de feve
reiro de 1950 (><) Pp. João 
Oualberto da S. Netto, Inscr. 
408». Na petição acima, que 
estava devidamente selada com 
as estampilhas iuutJizndas na 
forma da lei, foi exarado o se
guinte DESPACHO: A. Corno 
requer. Notifique-se na forma 
do art. 24, letra B, lei 209, de 
2-J-48. Publique-se edital - le
tra A, do mesmo artigo. Fixo 

io  prazo de 30 dias, para a de-
I

. 10
de Freitas, Joaquim Emilio da 
Silveiia. João da Silva S Iveir*. 
Emiha da Silva Silveira, Aua 
da Silva Silveira, Mana Pru
dência Ribeiro da Silva, Sebas 
tiana Ribeiro da Silva, Francis
co Miguel, Sebastião Antunes 
Lima, João Maria Ribeiro de 
Oliveira, Sebastião, digo, Sebas
tião Ribeiro da Silva, vulgo F • 
bíf-tiã" Brián, João Pr i- 

dente de Freitas, José M»ii.
d < Silva, 4 ur• liano Pinto Ribi 1 
r«>, Man<'< I P n*o Ribeiro, )n ■■ 
Pinto Ribeiro. J ão Madrug 
Jo‘ é Mar'- G<nÇ-lves, Pa»h
X*v'< r Co rei , *nastacio Del- 
fes, Dan Antunes Lim*, Ns'- 
ciso Caru» "  . João de Deu». 
Izaltino i > Jesus, Monoel Ri
beiro de Oliveira. Domingos 
Marqm s ca Sdva, Moy.-és Mo
raes dos Santos' João Maria 

Pires de Freitas e João Mario Vamn, Mancilio da Silva Ribei-
Ribeiro da Silva, domiciliados ro, Polidoro Ribeiro da Silva,
e residentes no distrito de C»-imaiores, Maria Paulina da Sil- 
pão Alto, desta comarca de va Silveira, casada com Jo,-é 
Lajes, ptr seu procurador infra‘ Antonio Pereira, Jorquinn da 
assinado, como fazem certos Silva Ribeiro, casada com Esta 
com os ídcIuscb trasbdos de pro-«nilau V.anano de Oliveira, Doi- 
curações que sendo senhores einizia da Silva Ribeiro, Maria 
legítimos possuidores por jnsto ti- Mn Silva Ribeiro, Paulina da 
tulos e aquisições legais de-por-í Silva Ribeiro, Maria Felicidade 
tesideais de matos, faxinais e Ida Silveira, Paulina da Silva 
terras lavradias, situadas no»C<>iiea, Maria Benta Ribeiro d3 
lugár denominado «Campina», Silva, viuvas, Cândido Lisboa
ou «Lageado do Xaxim», no 
distrito de Campo Belo do Sul, 
desta comarca de Lajes, dese
jando sfpaia-las das partes per
tencentes ao1* demais condomi- 
nos, querem propor a necessá
ria ação de medição e divisão 
na qual provarão: \) Que as 
terras de matos, faxinais e la
vradias, denominadas «Campi
na» ou «Lageado do Xaxim», 
per1< mentes, digo, pertenceram 
lUtnm aos finados Joaquim 
Jo-é do Oliveira, que as adqui- 
iiu por compra ao Governo do 
Estudo, (doc. n 1), 2) Que eom 
o falecimento de Joaquim Jc*é 
de Oliveirc, as terras d< non i- 
nadas «Campina» ou lageado 
do Xaxim». foram inventaria

e João Vanin. Assiu Sendo, 
Requerem os supPenntcs, de 
conformidade com os dispositi
vos legais, a nomeação de Cu- 
curador «aii-de» aos menores 
a citação pessoal dos condomi- 
nos residentes nesta comarca, 
dos tu'ores dos me.-mos e do 
cuia<ior «ali-de» qne fôr no
meado e dos ( oiifrontantes do 
digo. e des confrontnntes do 
dito imóvel, por mandado, bein 
como a citação Pessoal do Sr. 
Dr. Promotor Público da co- 
muca e por edital dos interes
sados incertos e não sabidos 
com piazo tia lei, papa no pra
zo legal coostestar-m ou con
fessarem esta ação, ficando des
de já citados paru os demais 
termos da açao, ficando, dige, 
»té final, sob pena de revelia 
e aboe »rem as custas pio-rala. 
Nestes termos, dando os su
plantes a presente causa para 
o valor de cinco mil ernzeiros 
r r$ 5.00(»,0o para o efeito da 
taxa judiciária ao EsLdo, pro- 
test-m d xsde já haverem suas 
quotas purtp- nos frutos e r. n- 
dimenlos do lmovel, cuja me
dição e divisão ora requerem, 
bem como a restituição de 
qualquer porção de terras in
devidamente ocupadas, indeni
zação de benfeitorias e danos 
< au»ados, como é de Lei. A. 
es*á com dois traslados de pro
curação, uma procuração parti
cular e quatro documentos que 
tcompanham, pedem Deferi 
mento. L»jes, 30 de janeiro 

e 1950 (a) pp. Celso Rumos 
Branco, advogado». Na petição 
«cima que estava devidamente 
-elada com as estampilhas inu
tilizadas na forma da lei, foi 
exarado o seguinte DESPA 
CJIO «A. Citem se por man
dado os confrontautes residen
tes nesta comarca e por editais 
os incertos e não sabidos, No
meio agrimensor o Srt llans 
Walt^r Tagessel. - Suplente 
João Severiauo Waltrick- peri
tos O-wuldo Lenzi e João Ma
ria Furtado. 'Curador a lide 
João Gualherto Netto. • Laje-, 
31-1-50 (a) Ivo Guilliou». - L 
romo„’ os suplicantes tenham 
pedido a citação por edital dos 
interes.-ados incertos e não 
sabidos, mandei passar o pre
sente edital pelo qual os cito 
e chamo afim de comparrce- 

jrem a este Juizo, findo o pra
zo deste mesmo edital, uara

de, digo viuvas, herdeiros de 
Manoel da Silva Silveira e de 
.Marinha, casada com Cândido 
Lisboa, de nomes ignorados- 
Josil Cordova de Freitas, me
nor na pessoa de seu pai, di
go, filho de João Piudente de 
Freitas, /.elia Freitas da silva.
Norma 1<reitas da Silva e Zelilpassou-se o presente edital, que 
Freitas da Silva, menores filhasJSerá afixado no lugar público 
de Sebastião Ribeiro da Silva,|<Jo costum e, c publicado na lm- 
todos domiciliados e residentes, pre,Jsl1 Oficial e local. L>ado e

constestarera a ação de m ed - 
çáo e divisão do mencionado 
imóvel, e pura os demais tei- 
mos até final. Sob pena do re
velia. Rara os devidos efeitos

nestu comarca de Lajes, alera 
de outros que pOr ventura 
existam e cujos nomes não são 
fonhecid "S. -  f»J que possuem 
liei f in ims no imóvel denomi- 
nmhi «< 'iiiupina» ou Lageado 
do X x li.» us senhores Manoel 
R.b». io da áilvu Pires, José Ri

das e partilhadas entre u viuva bei»o dn Silva, Joaquim Ribel 
Maria Madalena, e seus stte jio , I res Jcão Batista Ribeiro 
filhos, de nomes Maria, casada f i r e s ,  M»uod Rires de Freitas, 
com Manoel da Silva Ribeiio, * João Maria da Silva, Sebastião 
Leopold'na, casada com Pedio Ribeito da Silva Pir«<s, Joaqu'm
T n / .4 í \ I *_n ' _n D n ■ 11 nJosé de Oliveira, Raimundo An
tunes de Oliveira, Redro Antu

Emilio da Silveira, Paulina da 
Silva Corrêa, José Maria da

nes de Oliveira, BoriifaCio Mn-iSilva, Sebastião Antunes de Li- 
tunes de Oliveicp, Redro Antu-tina, Aureliano Pinto Ribeiro, 
nes de Oliveira, Gregorio A n -1 de Oliveira, José Maria Gonçal- 
tunes de Oliveira e que, sejoi- ves, Paulo X>vier Correia
tas as vendas entraram no re- 

'gime da comunhão em que se 
acham (doc. n’ 2). 3) * C^ue iis 

.terras cuja mfdição e divisão 
se requer são propriai pira as

passado nesta cidade de Laj"*? 
E^indo de Santa ''atarim, aos 
trinta e um dias do mês de 
janeiro do ano de mi! nove
centos e ciiicoenta (31-1-50). • 
Eu Waldeck Aurélio Sampaio 
Escrivão do Cível,, o datilogra
fei Subscreví e também assin1'. 
.Selos afinal.

Ivo Guilhon Ver eiva 
Mello

de

Anastacio Delfes, Dário Antu 
nes Lima, Narciso Carneiro, 
João de Deus, [z «Itino de Je
sus, Manoel Ribeiro de Olivei
ra, Domingos Marques da Silva

Juiz de Direito

Waldeck Aurélio Sampaio
Escrivão do Civel

Nae dê esmolas, «outrilnjn
para a ;L A N
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FARM AC IA POPULAR
DiraçlO técnica do farmacêutico diplomado

A N T 0 N I 0 MV. RI BAS
O maior e mais variado sortimento de medicamentos 

nacionais e estrangeiros

A sua Farmacia de Confiança
Completo sortimento >le perfumarias e artigos de toucador 

Moderno e aparelhado laboratório de manipulação - Serviço
caprichado

A mais Barateira
Praça JoSo Pessoa LajesNegocio de Ocasiào

VENDE-SE UMA FAZENDA

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

Preço de ocasião. Tratar com o proprietário do Hotel Sul 
América.

Jérseis

= —  V  a  1 i s  é  r eCasa Eduardo
Não confie o concerto de seu Badio a qualquer 
entendido mas sempre a uma oficina de idonie- 

dade comprovada
Procure a oficina de Radio - Técnica - Diri

gida por José Gallian
Universal

Rn» Marechal Deodoro ao lado da Caixa Econôrnici 
Edifício ERVIN SPECKT

5. 3. Publn >d»dt

Chegou o novo estoque de calçados de to* 
dos os tipos e p a r a  todos os preços

Visite a sua Sapataria

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

Aviso
A Companhia Catarinen

se de Fôrça e Luz S/A. avi 
sa aos Snrs. Consumidores 
que nfto mais iará cobrao 
ça á domicilio- r*eró cortada 
a ligação do contribuinte 
que estiver em atrazo di 
dois (2) meses

Q E k ENCIA

Lajes, 11 do Agosto de 194‘-

l)r. Valença i
('linica exclusiva de 

crianças
Consultorio Rua Cel. Aristi- 

Lan o Rímos n 8
Consultas das 14 ás 17 

horas — Fone 67 
Rrsitírncia: Rua Cel Aris- 

tiliano Ramos n 8 -  Fone 44 |

Pr. C E LSO  R À H 0 5  
B R A N C O

ADVOGADO
rzsicíncia c zscm róa o  

Rua Hercí^o LuS
LAJES *

Atende chamado» para ai eo- 
ma-cas de 5 Joaqu m, Curltl j 
banos, Bo Retiro < JoSol. I

Quem casa 
quer casa
Portanto sl quiseres i 

corrprar uma casa, num j, 
preço modico, bem lo
calizada, entenda-se com (• 
Silverio Lenzi.

Dr. João Gaalberto
Nelto
Advogado

Rua Aristil ano Rimos 7 
Caixa Postal 58

Aluga-se
Um apartamento com 8 peç\. 

e completa instalação san.fári ■ 
oom pintura nova. Juutoa resi 
iencia do Sr. Bub Hoesohl.

Tratar cem Tulio Ribeiro na 
rua Eimilano Ramos.

OSNl RECIS
.  A D V O G AD O  *■„
Praca João Pessoa 

Cdi|. Dr Acacio - 1:andar
IAJFS

sSa nta Pata rina

4n P .V lTW f

Dr. Caetano Costa Júnior
Especialista em doenças dos

O lh os-O avidos-N ariz-G iirgaiitn
C o n s u ltó r io : Edif. Dr. Acacio - 2- Pavimento 

uns 9 ás 11 e 3 ás 5 horas.

l a j e s  b a z a r
C. Monteneg-ro &  Cia.

C011PRE bARATO VISITANDO A SF.CÇW:

A r fg  'S no ih a

Quer comer btun ?
Vá no restaurante do clube 14 

de Junho
COMIDa S APETITOSAS — AMBIENTE SELEClo| 

Satisfaça seu paladar
r o*inha brasileira e italiana • lega so-tida

_ 1

HOTEL SANTA R O SA
Rua Cel. Serafim Ue Mour», enfrente ao MOINHO 1P1- 

Ra NGA - Lajes

PREDJO HECEtf C O N S T R U ÍD O  TUDO NOVO 
COSINH A D E  PRIM EIRA ORDEM  ASSEIO Ei- 
QIENE TOTAIS ATE N D ID O  PELOS PROPRIETÁ

RIOS.

Preços Sem concorrência
Proprietário: Manoel Ramos da Silva

Padai ia e Confeitaria Carioca:
de Ernesto Guidalli
Rus Correia Pinto, 54 —  F c"-. 62 —  L»jes

RreaChb̂ c m0lÍArn°  e Vari*dissimo sortimento de enfeites pa- 
pnr« .5 .»  C d<?Ce.s Ví,r,os estilos: Rosinha? - bonequinlus 
corações -  estrelinhas - velinhas, etc.

O maior estoque de Chocolates e Bombous.
0 Biscoitos —  ( ucas- —  Doces

Preparados com farinha de 1«. qualiJade 

PREÇOS DA TABELA OFICIAL

Ginásio em um ano
únxo°anoC nH oEregi?ne d o ^ r t ^ o T  ConC,U, °  f níH ’ ern ,U"I|
nossa garantia g rt 91 ~  a n 'C° Madurez». I *

CURSO KOLBER —  M é t o d o  m o d e r n
Ção, EspecialisU°da^A er onáutÍm " ' F Técnica d« APV'Alegre. c? ’ Lscüa Ue Cadetes de F°

CURITIBA - Av Visc r  , A- ,• ' isc. Guarapuava. 20o6
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JU IZ O  de DIREITO DA C O 
M A R C A  DE LAJES, ESTA
DO DE S A N TA  C A T A 

RINA

Edital
O D ou tor Ivo Guilhn Pereira d< 
Mello, Juiz de Direioto da Comar
ca de Lajes. E-tado de Santa 
Catarina, na forma da lei. etc.

Faço saber ao Banco do Brasil 
S.A.. agência de Vacaria, Estadi 
>lo Rio Grande do Sul. e a todos t  
quem interessar possa que na con- 
fomíidade do artigo 24, letia C, d; 
lei 209 de 2—1 — 194B. fixei o prazo df 
10 dias, para as adèclraçôes de cré

ditos. na forma prescrita no artigi 
25 -da mesma lei, tudo em face d; 
da seguinte PETIÇÃO; «Exmo. Sr 
lu.z de Direito. - AM ADEU VIEIRA 

Í5KANCO. brasileiro, casado, criadoi 
rc-idente nesta comarca, distrito d< 
Campo Bello do Sul, por seu pro 
curador infra firmado, vem á prc 
sença de V. Excia dizer que, dese 
jan o liquidar nos termo- da lei N 
1.002. de 24 de Dezembro de I94v 
a sur. divida para a com a carteir; 
de Crédito Agricola e Industrial di 
Banco do Brjsii. contraida anterior 
mente a 19 de Dezembro de 1946 
quer por isso requerer os favores 
nela existentes, principalmente a 
forma de pagamento de seu debito 
conforme facultam os artigos 4. i 
7 do referido diploma legal. Na 
forma estabelecida pelo art. 23 da 
lei 209. de 2 de janeiro de 194 
aplicavel ao caso, o suplirante ins- 
tiue a presente petição, fazendo as 
seguintes declarações: a a prova 
da sua qualidade de criador é fei 
ta com a apresentação da 3a. 
via do contrato com o Banco do Br 
stl. registra I sob n* 43, livro n 
fls 43 no cartório do Reg. de Ino 
veis desta comarca, 2- Oficio; b 
to Io» os seu -b en - estão resumido no 
seguinte: 1. a propriedade pecuária 
denominada «Cucas», no distrito de 
Campo B -Io do Sul, com a ãrea de 
de 2 toO.OO m2, no valor de Cr$. . . 
120,000,00, 2* o gado referido no 
contrato, em numero de 48 rezes,- 
valor^Je Cr$ 34.*00,00, c) o seu cre 
d r é o Baoco do Brasil, agên
cia de \ acari» Estado do Rio 
Grande do Sul, conforme cor 
tratn de abertura de eréd;to sob 
gar iPtia pignoraticia, no valor 
d- <> 20.00 00, restando pagar 
C rf 10.000 00, inclusive juros 
e comissão; d) não possur ben- 
de tecreiros em seu poder; e) 
estima as desptzas com a ma
nutenção da sua propriedade, 
em C 't  14 400.00 e rs encar
gos essenciais á subsistência, 
stia farrilia. em O S  12.000,00; 
f) oferece como garantia os 
anim ais a que se refere t con 
trato, em número de 48, dos 
qir-is, segu n do  a regr» do ar 
ligo 6 da L ei ] 002, serão pos 
teriormente liberados os não 
necessários á g«ranlia do débi
to remanescente. Para efeito da 
citação do credor, declara que 
o mesmo tem o seguinte en 
dereço: Banco do Brasil -  A- 
gência de Vacaria - Vacaria 
Estado do Rio Grande do Sul. 
Em face ao exposto REQUER a 
V. Excia a exped;çâo de carta- 
ni tificaçáo ao credor indicado, 
marcando-se-lhe prazo para a 
apresentação do crédito, bem 
como determindo-se a publica
ção do edital árj», digo, par* 
conhecimento de terceiros por
ventura interessados, tudo dr 
pcôrdo com o rito estabelecido 
paia Lei 209, art. 24, prosse
guindo-se nos demais termos 
■ o processo, ate final, pelo que 
P e E deferimento. Lajes, 2 
de fevereiro de 1950. - (as) J. 
Gnalberto da S. Netto, Inscr. 
408*. - E na petição acima, 
que estava devidamente selada 
e com ns estampilhas inutiliza
das na forma da lei, foi exara 
do o s guinte DESPACHO: »* 
A. Coroo requer. Notifique-se 
na forma do art. 24, letra B,

(!-i 2^9) d* 2-1-48). PulAique-
>v o fú 11- í (itira a , do mesmo 
artigo) Eixo o prazo de 30 

Ls para a declaração de cré- 
tito, ciente do Dr. Promotor. 
I.ajrs 2-2-50. - (a) Ivo Gui- 
llion». -  Em virtuae do que 
oassou-se o presente edital nas 
vias legais, para ser publicado 
no «Diário Oficial do Estadr» 

num jornal local de grande 
reulação. Dado e passado nes- 

* cidade de Lajes, aos vinte, 
digo, aos dois dias do mêsj

de fevereiro do ano mil nove
centos « cincoeuta (2-2-1950) 
Eu, Waldeck Aurélio Sarnpaio 
Escrivão do Civel, o datilogra 
fei, subscreví e também assino 
. Selos afinal.-

Ivo Guilhon Pereira de 
Mello

Juiz de Direito

Waldeck Aurélio Sampaio 
Escrivão do Civel

D h .  S  A  N S  0  N I
----------- Medico - Especialista-------------

Cursos da Especialidade em S. P., Campinas * R d< Jaueiro

CLINICA KLGICO CIF.tiRGICA

(lhes. Ciiviiiis. Ktiiz e Garganta
lialamento Moderno das Doenças dos Olhos

____________________________ Eletroterapia____________________________

CONSULTORIO - Rua Bcnjamin Constant
Edifício Amélia Waltriek -  em frente ao f  ORUM

HORÁRIO: Das 9 ás 12 e das 14 ás 17 
Residência Permanente em L A J E S

S.A. Empresa de Viação  
Aérea Rio Grandense Varig

Horário dos aviões e escalas

PASSAGEIROS - CORREIO - CARGAS - VALORES
Ent tráfego mútuo o  m a rrde da VARIG para Santa Catarina. 

Rio Grande do^Sul, 1'ruguay e KLM para tono o mundo

AGENCIA -  R U \ 15 DE NOVEMBRO N- 6 TEL 41 I.AJES

M ario T eixeira  Carrilho
Advogado

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

criminais, de acidente» no trabalho e trabalhista»
kesidencia — Rua Ce/. Cordova n% 40 -  Fone 88

Escritório — Rua 16 4* H*»e«*Wr»— Fdifirio João Cruz Jor. Fone 88 
LAJES — Caixa Po*uJ *• ls 3;«. Catarina

u o u o
A L J A D O D

de

Hotel Sul America
Grande edifício de 3 andares, situado no coração da cida

de, próximo á Estação Rodi-viária

Contém anexo um excelente Bar e Restaurante

0 T IM O S  QUARTOS • COSINHA DE PRIMEIRA 
OR D E M  - fcERVIÇO ESMERADO - COM GARA-

GE

Atendido pelo proprietário Alfredo Larsen e «ua 
extna. familia

Lajes — Santa Catarina

Escalas 2as. 4as. e 6as feiras Escalas

----------------------------------  |
3as., e 5as. Feiras e Sab ,

Chega la Saida Chegada Sr-iila |

P. Alegre — 8,(*) Rio — 7I« |
Lajes 9,10 o,2o S. Paulo 9,10 9,30

Fpolis. 10.15 10,35 Curitiba 10,45 11,15

Curitiba 11,35 12,05 Fpolis. 12,15 12,35

São Paulo 13,20 13,40 Lajes 13,25 13,4(t

SRio 15.05 — P. Alegre 14,50 —

Doenças e Operações
DE

IL H O S - O U V ID O S  N A R IZ -G A R G A N T A
(Cabeça — Pescoço — Boca)

DR. J. ARAÚJO
ESPECIALISTA

Assistente do Prof. Sanson, do Rio de Janeiro, Membro da Socieda
de de oto-rino lai mgolcgia do Rio de Janeiro. Membro da Sociedade 
Pau Americana de cphtalmologia. /representante oficial, Kara Santa 
Catarina, do Comitê do Congresso da especialidade, etr. Montevidéo 
e Buenos Aire», em 1930. Diplomado em Bronco esofagologia. em 
Buenos-Aires e A/ontevidéo pelo Prof. Chevalier /ackson, dos Esta
dos Unidos. Curso de cirurgia da surdès com o Prof- Lampert -le

Nova yòrk.
Operações de catarAta, dos vesgos, receitas de ociiIob, etc. 

OperaçOes do /fócio - papo, - do lábio e céu da boca fendido de nas
cença. Tratamento cIídíco cirúreico das atnídalas, das sinusites, .Ias 

purgações dos ouvidos, da obstrução nasal etc.

RUA HERCILIO LUZ, 30 (Rua do Hospital) LAJES

fraoueza Nervosa Esgotamento Físico
(Astisia nu Homem e na Mulher)

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

Tratamento Clinico e Diebco;
Junte ao pedido Cr$ 10,00 para despesas, dirigindo-se a 

F. S. NEVES Caixa Postal n° 2398- Rio de Janeiro • Brasil

Advogado

Dr. Rubaldo José Schuch
Advocacia em Geral

Rua Bar&o do Rio Branco, 12 La^es - S. Catarina

& tauiGifinnjda MjuJiadcr
R M  SC ÀC r t  CA STR O , 3 0

»-C A T A R I N A

AMPLIAÇÕES - REPRODUÇÕES - COLORIDOS etc-
FOTOGRAFIAS PARA DOCUMENTOS EM 30 

MINUTOS.

Dr. Hélio Ramos Vieira
ADVOOADO

cíveis e comerciais (medição, divisão e demarcação 
dc ’. rr<%', usncapiâo, servidões, cobranças, falências, etc. 
irr er» d-ivs, doações, testamentos, contratos sociais e suas 
a<íi'uç"er, alvarás, etc.\ ações criminais.

R. 15 de Novembro n# 6, Io A. -  LAOES
NDTA: Aceita chamados para as comarcas vizinhsa.

Náo dê esmola, Contribua para a S U N

Advogado
Dr.Theodocio Miguel 

Atherino
Advocacia em geral

Rua Hercilio Luz, 7- Lajes - S. Cat-
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Prefeitura Municipal de L ajes
ESTADO DE SANTA CATARINA

K eq u erim erS  aliados
Dia 14 de fevereiro de 1950

N 2447 — Joaquina Batista de Arruda - Transferência de lan
çamentos e de terreno foreiro -  Sim.

Dia 16 de fevereiro de 1950
N' 38 — Bruno Beeari e sua mulher - Transferencia de terre

no foreiro Sim.
N- 47 — Dr. Walmor Ribeiro Branco - Transferência de casa 

e terreno foreiro - Sim
N- 132 =  José Cândido Antunes - Aprovação de planta e li

cença para construir - Sim
N‘ 255 — Francisco Furtado liamos - Aprovação de planta c 

licença para construir - Sim.
N. 2G0 — Nereu José Luiz - Licença p ira fazer melhoramen

tos em seu piédio - Indeferido.
N* 290 — Mauro Rodolfo - Aprovação de planta e licença pa

ra construir um prédio para Zenita Rosa Machado 
- Sim.

N‘ 292 — Senhorinha Silveira Flores -  Transferência de terre
no foreiro • Sim.

N" 296 - -  Nicanor de Castro Arruda - Licença para retelhar 
seu prédio - Sim.

N‘ 299 — Dinarte Antums Wolff e sua mulher - Transferência 
de terreno foreiro - Sim.

N" 311 — Alcides Almeida Rocha -  Transferência de casa e 
terreno foreiro - Sim.

N’ 315 — Euríco de Castro Arruda - Transferência de terreno 
foreiro - Sim

N- 316 — Ana Labes He drich - Transferência de terreno fo
reiro - Sim.

N‘ 817 — Teodósio Furt* Io Sobrinho e sua mulher - Transfe
rência de terreno foreiro - Sim

N‘ 337 — Orestes Alves da Silva e *na mulher - Transferência 
de casa e terreno foreiro -  Sim.

PORTARIA
de 16 de fevereiro de 1950 

O Prefeito Municipal de Lajes, resolve:
CONCEDER LICENÇA
De acôrdo com o art. 162, da Lei n’ 71, de 7 de de
zembro de 1949

A Oraldina Rodrigues Bitencourt. Professora, Padrão A, 
do Quadro Unico do Município (Escola mixta municipal de 
ARAQA, no distrito de CARU), de trinta (30) dias, com todos 
os vencimentos, a contar da presente data.

Prefeitura Municipal de Lajes, em 16 de fevereiro de 1950 
Assiuado: — Vidal Ramos Júnior.

Prefeito Municipal.
PORTARIA

de 15 de fevereiro de 1950 
O Prefeito Municipal de Lajes, resolve

DESIGNAR:
Zena Abdallah, Professora, Padrão A, da escola mixta mu

nicipal d j Km. 19 da Estrada Lajes.-Passo Socurro, no distrito 
de Capão Alto, para reger a classe B da mesma escola, desdo
brada pelo Decreto n 5, de hoje datado, percebendo a gratifi
cação prevista em Lei.

Prefeitura Mucicipal de Layes, era 15 de fevereiro de 4950. 
Assinado: - Vidal Ramos Júnior 

Prefeito Municipal.
PORTa RIA

de 10 de fevereiro de 1950 
O Prefeito Municipal de Lajes, resolve:

CONCEDER LICENçA.
De acôrdo com o art. 162, da Lei n- 71 de 7 de
zembro de 1949

A Laura Ribeiro de Castro, Professora, Padrão A, do 
Quadro Unico do Município (Escola mixta municipal de Pi
nheiros Ralos, no distrito de Caru), de sessenta (60) dias, com 
todos os vencimentos, a contar da presente data

Prefeitura Municipal de Lajes, em 10 de fevereiro de 1950 
Assinado:-Vida! Ramos Junior 

Prefeli* Municipal 
DECRErO N 5 

de 15 de fevereiro de 1950
O Prefeito Municipal de Lajes, no uso d* suas atribuiçõs

DECRETA:
Art. 1* • Fica desdobrada, durante o corrente exercício, a 

escola mixta municipal do Km. 19, da Estrada Lajes - Passu 
Socorro, no distrito de Capão Alto.

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

Prefeitura Municipal de Lajts. em 15 de fevereiro de 1950. 
Assinado. - Vid«l Ramos Júnior 

Prefeito Municipal.
Jairo Rarros 
Secretário.

JUIZO de DIREITO DA C O ',  
M A R C A  DE LAJES, ESTA-! 
DO DE SAN TA C A T A 

RINA

Edital de Ci
tação

O Doutor Ivo C.uilhon Pereira de
Mello, Juiz de Direito da Cnmar
ca de Lajes, Estado de Santa Ca
tarina. na forma da lei, ele.

Faz saber aos que o presente e- 
dital.com o prazo de trinta (30) dias. 
virein e conhecimento, digo, e dele 
conhecimento tiverem, (pie por por
te de Herculano José Pereira c João 
Batista Pereira, bra-ileiros, casados, 
a.-ricultores, domiciliados e residen
tes no distrito de Capão Alto, nes- 
t i ci mãrca, lhe foi dirigida a se
guinte PETIÇÃO: «Exmo. Sr. Dr. Juiz 
de Direito da Comarca. - Herculano 
José Pereira e João Batista Pereira, 
àmhos brasileiros, casados, agrlcul- 
loies. residentes e domiciliados no 
distrito de Capão Alto. nesta com r- 
ca e suas mulheres, por seu advogado 
abaixo assinado, vem para ile V. Ex- 
cia., expor e requerer o -eguin- 
te 1 Há mais de trinta anos 
possu-m os »'i >■ nu », como 
seu um erreno Co m • área de 
cent-> e sessenta mil melros, 
quuor»dos (160,000 m2) mais
ou mrnos, r.<> lug*r denominado 
«Quarteirão da Reserva» no dis
trito de Capão Alto nesta co 
marca, no qu. i residetr mantem 
suas casas, benfeitorias e culti
vam su s lav. uras. 2' - A pos- 
s» ro» supDcar.tes *ero sido 
• n-a e p-cdica nunca sofreu 
intrrrupçâo ou oposição de 
quem quer que arja e sempre 
foi t>dn de boa fé. abás presu- 
n iv I, pelo carater trintenário 
d« mesma. Tinham pois, os 
Suplicantes «ammus sibi haben- 
di». 3‘ O imóvel em questã# fa- 
zij |». rte da então Fazenda 
« L*g"» dos Patos, tendo sido 
da masma separado em 1894., 
quando Policarpo José Pereira 
o adquiriu por compra, tendo 
tomado posse do me*-mo nesse 
ano. Apos a morte de* Policarpo 
José Pereira, oc-uridoem 1918, 
o- Suplicantes, qnr residiam 
com aquele senho*, continuaram 
oa posse do imóvel, sem quais 
quer embargos >le terceiros. 4- 
O terreno rtf rido tem atual— 
men e as st K % confronta
ções: de um d p< r linha se
ca com terra je Joaquina Ma
ria da Silva e D^rviimo Maria 

'dos Santos, dividindo taipas 
ide pedras e erreas de arame, 
dr outro lado com terras de 
Luiz da Silva Neves dividindo 
por um banhulo e parte de 
uma sanga. - 5 Embora pos 
suindo e se imóvel «mansa e 
pacificamente, por mais de trin
ta anos, com «animus s bi ha- 
tendi» não tendo os,

os suplicantes, quaisquer titulos, 
Icom os quais provem, a tod > o tem. 
po sua qualidade de propriedade- 
Ora, o artigo 550 do Codigo Çivii 
lhes faculta a legitimação da pso- 
se, uma vês preenchidos os requi
sitos: Possuir um imóvel, b) o  m > 
seu, c) por mais de trinta anos, d) 
sem interrupção ou oposição i ) 
mansa e pacificamente. 6. Preen
chendo os Suplicamentes, digo, <s 
suplicantes todos os requisitos da 
lei, vêm perante v. Excia, requererem, 
a designação de dia e hora e locai 
para as justificações preliminares, 
exigidas pelo art 451 do Código 
de Processo Civil, para a qual de
verão ser inquiridas as seguintes 
testemunhas: a) Pedro Antunes dos 
Santos. -  b Djalma Vieira Neves e 
i ) Manoel Ozorio do Amaral, todos 
íesidentes no Quarteirão da Reserva, 
distrito de Capão Alto. - REQUEREM 
outrossim, depois de feita a justifi 
cação da posse, a citação pessoal 
dos confrontantes Joaquina liaria da 
Silva, Dorvãlino Mariano dos San
tos e Luiz da Silva Neves bem ccd 
n.o o Reprenseutante do Ministério

Público, e por editais 30 l̂ia^  
mdos os interessados ausentes, 
desconhecidos, para ocompanhare^ 
os termos da presente açao d e j  |0 
eapiao, contestarem, querendo, 
gutrem a causa até f  ma! sob pena 
de uma ves decorridos os prazo, 
do art 455 do C. P. Civil, ser julga
da procedente a açao -transcrição  
mandado que autonse a 
Dá-se o presente o valor He -K »  
3 200,00. Protesta-Se provar o alega
do com depoimentos pessoa dos
interessados, testemunhas, vistorias 
e documentos Nestes Termos. Pede 
Deferimento. Lajes 17 de dazembro 
<le piqq. . (a): p p. Edésio Nery La- 
on». - Nn petição acima que estava 
,|, vidamrnle selada e com as estam- 
l.ilhns ui lilizatlas na forma ‘ ia \e( [\ 
loi I \a ado o seguime DESPACHO.

\. Como Pede, Justifique-se em 
<lia e hora <jue forem designados, 
ciente o Dr. Promotor. - Lajes, 21-1. 
digo, 2 - l - ! ‘ 50. (a) Ivo Guilhon Pe
reira de Mello, Juiz de Direito.» - 
Realizada a justificação foi Pro" T l<ld 
pelo MM. Juiz ■* seguinte 5tN - 
TKNÇA. «Vistos etc. Julgo 
procedente, para que pro
duza os devidos efeites, a justi 
ficação promovida por HercU 
lano José Pereira e João Ba 
tista Pereira oonstantes dos de
poimentos de fls. 8 a 9, por 
força da qual os requerentes 
d e m o n s t  r a r a m  estar na 
posse da gleba de tirra* com 
160.000 m2. mats ou menos, 
situada no lug»r «Quarteirão 
da Reserva», distrito de Capão 
Alto, desta coo «rca, com as 
confrontações da inicial. Citem 
se, por mandado, os confron
tantes e por editais, com prazo 
de trinta dias, o» interessados 
«usentes e desco ihecidos Ex-

I peça-se precatória p^r» a tj, i 
; ção do Dominio de U.iiào, ,_L 
I Florianópolis, ciente o Dr.’ |<u, 
■motor. - Custas p?los r,.qUf 
rentes. P.R-L Lajes, 24 de n 
neiro de 1950 (a) Ivo Ouilhg 
Pereira de Mdlo, Juiz de Dm 
to». - E como tenh-m ,>$ Sl)| 
pliesntes, pedido a ciUçao PoJ 
edital dos interessndos au»eiirt,l
e desconhecidos, mandei |iassi(|
este. pela qual oito e chamo 0s| 
referidos * usentes e *Wrnr,|,f 
cidos, pura todos os termos dJ 
ação até final; sob pena u« 
velin. Rara os devido*- t-feitos, 
se passou o presente editai’ 
que serã afixado no }l»g»r 
blico de costume publicado na 
[n prensa Of ciai do liNt-ilo e 
na Imprensa Local, ficando umJ 
cópia junta aos autos. Dado U 
p.ssadu nesta cidade de Lajts 
aos vinte e quatro dias rio niês] 

. de jamiro do ano de mil nov*. 
centos e cincoentr (24-1-1950 
Fu, Waldeck Aurélio San p?i, 
Escrivão rio Civel, o datdogra , 
fei, subscreví e também assino, 
Selos afinal.

Ivo Guilhon Vereira de 
Mello

Juiz de Direito

W aldeck Aurélio Sampaio
Escrivão do Civel

Leia e assine o 
CORREIO LAGEANO

N ã o  p e ça m ! . . E x i ja m , o

SABÃO FULGOR
Granzottc, Silveira & Cia. Ltda.

Caixa Postal, 79 — Lajes

Farmacêutico Diplomado
Pela Universidade do Paraná, coin longa prática 

de vendas, manipulação e laboratório. Procura co lo 
cação.

Informações com o Sr. Liotu.lo CaS grande

COLETOmí ESTADUAL
IMPOSTO DE INDUS

TRIAS E PROFISSÕES
De ordem do Sr. Coletor, tor

no publico que, durante o mês 
de Fevereiro corrente, se pro
cederá n cobrança do Imposto 
«cirna referido correspondente 
so 1° semestre do corrente ajto. 
üs contribuintes que não satis- 
f>zere n seus pagamentos deu 
t*o <1" referido prazo, poderão 
fizê Io n*> mês de Março com 
ruults de 20•>/„, Terminados os 
prazos aenua citados aerão ex- 
tiãid.*> «v 0’rtidões de divida 
p u-íi a d Vida cobrança execu
tiva.

CnMoiia Estadual l.ajes,
2 de Fevereiro de 1950.

Alzimiro Francisco de 
Souza 

Escrivão.

Nao dê esmolas, contribua 
para a S I  AN

Vendem-se
Duas casas de icáter»! a 

Rua Joâo de Castro.
Tratar com Fulvio Pinto, 

Marechal Deodoro, 56.

Rosa Lim itada
Contabilidade CuLuerc 

Rua 15 de Novembro 

tone 77 - Caixa Posta 

Lajes— S. Catarina

Kiiearrega-se
da compra e venda i 
causs, terrenos pinha 
serrarias, campos eto.
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Juizo de Direito da Ccmarca 
de Lajes Estado de Sar.taCa-j 

tarma I

fijiís- legi nários e Matias

Edital
O Doutor Ivo Guilhon Perei
ra de Mello Juiz de Direito 
da comarca de Lajes, Estado 
de Santa i tarina, na forma 
da lei, etc.

Faço saber ao Banco do Bra
sil 
de
Grande Sul; e a todos a quem, 
interessar possa que na confor- • 
inidade do artigo 24, letra C.

Tmho lido Matias e Legioná-. 
'ios, estes numerados de 1 a 3.

Ignoro si nesies estarão dois 
que eu sei terem visitado o tal 
«Boite», motivo de taatos aran- 
zéis jornalísticos 
Son absolutamente contrário às 

imoralidades das casas suspeitas 
e

juízo az  Direito aa Comarca 
de Lajes Estado de Santa Ca- W W W 111 i l  i p l

1 tarina
! n f a  i É ^ á f g f f n i  l

Edital
0  Doutor Ivo Guilhon Pereira de 
Mello. Juiz ele Direito da Comarca 
de Lajes. Estado de Santa Catari
na, na forma dn lei, etc.

1 aço saber ao Banco do Brasil 
minha principal guerra a elas ® /A , s im  agência da cidade de V a -

consiste em lá nâo por os pés- ca,ia' i-sUul° ,l0 Kio (' rande <l0 n , , „„ • . , . K e a todos a quem interessar possa,(Jt i eto-as ainda aconselltan— que na conformidade do artigo 24.
209, de 2-1-48. lixei o 

dias para as declara-.
r j ? s. ções de créditos, na forma prescrita J

_____ __ ,, no artigo 25 da mesma lei, tudo emo e-se, accnselno e jamais, face da seguinte PETlçAO: «Exm«>, 
mes~o que est vesse ?o  meu al- Sr. Dr. Juiz de Direito - AKY MA 

da lei 200 ri- 9 1-1049 fixei Q‘ cance. usaria de meios violentos CEDO DA SILVA, brasileiro, «ios-! 
zo  de 3 0  dias, para as de jP015 °  Hvre-arbítrio é e se- «iui.ado. criador, residente no .bstri-i

sduci «to Diiicw uu ora- | «vw.— que iui lonionii! S . A. sua Hgência na cida- d°  os 9 Ue co n ,ig °  privam n nâo letra C, da lei 
e de Vacaria, Estado do Rio, e «"chafurdarem em tais misé- Pr«*\de

Faleceu dia 22 du corrente, 
no Hospital local, a Exma. Sra. 
D. Elvira Waltrick Coelho, es
posa do Sr. Gentil Walfriok 
Branco, antigo fazendeiro neste 
município.

A extinta pertencia a uma
grande e tradicional família la- 
jeana e goz-va de grande esti
ma s« mio uma esposa exemplar, 
mãe carirk-sa e possuia muitos

dates de caráter e coração. Pe
lo seu gênio amavel e comuni
cativo, Dona Elvha desfrutava 
de um grande circulo de relações.

Deix» a prar.tear-lhe a m irte, 
seu esposo, oito filhos, neto', 
genros e muitos parentes. Aos 
atos de sen sepultamento com
pareceu um grande nutnero de 
pessoas.

pr«zo ae ot) a ia s , para as a e - , ' ,  ~o ~ u".'"■'~ 10 de Painel, desta comarca, por seu
clarações de créditos, na form a.'Ça se,T'f)r«  h vre-srb itn o  até on- pro.urador infra firmado, v«r j * fl? SP pçharrp pm lium tirKífri» . .i~ u i. 25 da^mes- de se esbarre 

alheio.
emprescrita no srtigo 

toa lei, tu Io em face da seguin 
te PETIÇãO Exmo. Sr. Dr.
Juiz de Direito. - ZACARIAS.
FERREIRA DA COSTA, brasi
leiro, casado, criador, residente 
no distrito de Bocaina do Sul, 
desta Comarca, por seu procu-) 
rador, advogado que esta subs-, 
creve, vem à presençj de V.
Excia. dizer que desejando li
quidar, nos termos da lei n- 
1002, de 24 de Dezembro de 
1949, a sua qualidade, digo, a 
divida para ccm a Carteira de 
Crédito Agricola e Industrial dr 
Banco do Brasil S. A. contraí
da ar.teriormente a 19 de de
zembro de 1946, qu-r por isso 
requerer os favorrs n<4a exis
tentes, principalmente a forma 
de pagamento do seu deb to, 
confirme facultam os artigos 4o 
e 7* do referido diploma legal 
Na forma estabelecida pela lei 
209, de 2 de janeiro de 1948, 
aplicavel ao caso, o suplicante 
instrue a presente petição, fa
zendo as seguintes declarações que vocês me desej-m o mesmo, 
a) a prova da sm qualidade de 
criador é feita com a apiesen- 
tação da 3 via do contrato com 
o Banco do Brasil, registrado 
sob n’ 287, livro n' a fIs. 251- 
252, no nartório dc Regts-

vein a pre-
livre-arbítrio sençn <te V. Kxcia. dizer que. dese-j 

jaiido liquidar, nos termos da Lei I 
1 1.01)2, de 24 de Dezembr.i de 1949, |

Si alguém em ouvindo taisp! Sl'a !Íivida» parí! co,m ,a C«r|cira•__ , Ide Credito Agrico a e Industria doconselhos tenta, embora com ar-tu___  _____ :J.. _______Banco fio Brasil, contraída anterior- 
gumeulos falsos, provar a «ir.o- menta a 19 de dezembro de IOJA 
cència» dos lupanares, calo-me.

Continuar seria «clamar no 
deserto».

Insistir seria «lançar pérolas 
a porcos».

Verberar seria provocar «dis
cussões estéreis» quais entre 
Matias e Legionários que já des
preocupados do objetivo prin
cipal da questiuncula. atacam e 
defendem «pontos-de-vistas».

X X X

Matias e Legionários: Palavra 
que se eu os identificasse, gos
taria de, pcgsndo-os pelas ore
lhas, faze-los bater cabeça con
tra cabeç* até cantarem os «ga
los».

x x x
E afinal de contas é provável

a apresentação do seu credito, 
assim co ro  determinando-se a 

tro de Imóveis, desta comarca, publicação do edital, p ra co- 
1* oficio. - b) Iodos os seus nhecimi-nto, também de terceiros, 
bens estão resumidos no seguin- porventura interessaaos, tudo 
te: 1) a propriedade p^cuaria de acordo com o rito estabele
denominada «Fazenda Caçidor» 
no distrito de Bocaina du Sul, 
desta comarca, no Volor de
200.000. 00. 2) o gaio constante 
do cuntreto, em nú nero de 169 
rezes, no valor de 104.600,00. 
c) o seu credor é o Banco do 
Brasil, agencia de Vacaria, Es
tado do Rio Grande do Sul. 
conforme contrato de abertura 
de crédito sob garantia pigno- 
ratiria no valor de Cr$. . . • 
00.500,00, restando pagar O S -
30.250.00, inclusive juros e co
missão. d) não possue b;ns de 
terceiros em seu poder, assim 
com o  os s e u s  b e n s  
se e n c o n t r a m  em, di
go, seus bens não seencontiam 
em poder de terceiros, e) esti
ma as desp*zas com a manu
tenção da sua propriedade, e 
da que lhe está arrendada, em 
Cr$ 36.000,00 e os encateos 
essenciais ã subsistência, sua e 
ds familia em C '$  24 000,00, f) 
oferece como garantia o gado 
a que se refere o contrato, em 
número de 169 rezes Para efei
to da citação do credor declara 
que o mesmo tem o seguinte 
endereço Bsnco do Brasd - 
Agência de Vacaria - Vacaria 
Estado do Rio Grande do Sul. 
Em vista du Exposto: REQUER 
a V. Excia, a expedição de 
carta notificação ao credor in
dicado, marcando-se prazo pare

1946,
quer, por isso requerer o - favores 
nela existentes, principalmente a for
ma de pagamento de seu débito con
forme facultam os artigos 4- c 7- da 
mesma lei acima referida. - Na for- j 

. ma da, digo, na forma estabelecida j 
* pelo art. 23 da Lei 209, de 2 de ja- 
I neiro de 1948, o suplicante instrue a 
I presente petição, fazendo as seguin- I tes declarações: - a) a prova da sua 

qualidade de criador é feita com a 
apresentação de certidão do contra
to com o Banco do Brasil, registra
do sob n 311 - A. livro 4-A, fls. 
267v. a 268. no cartório do Reg. de 
Imóveis desta Comarca, 1 Oficio;! 
b) tudos os seus trens estão resumi-' 
dos no seguinte: i a pro,>ri< dade I 
pecuária denominada «Santo Anto-1 
nio» no distrito de Painel, com a I 
área superficial de 5.000.0()0m2. e no I 
valor de CR$ 300.000.00; 2} o gado ' 
constante do contrato, em numero ' 
de 108 animais, no valor de CR$  
88.400,00; c) o seu credor é o Banco 
do Brasil, agencia de Yacaiia. Esta
do do Iíio Grande do Sul, conforme 
contrato de abertura de crédito, sob 
garantia pignoraticia, no valor de 
CR3> 51.300.00, restando pagar duas 
prestações, inclusive juros e comis
são. d) não possue bens de terceiros 
em seu poder, e) estima as despe- 
zas de manutenção de sua proprie
dade. em GRS 18.000,00 e os encar
gos essenciais a sua subsistenci i, 
em CRS 14.400,00. - f) oferece como 
garantia os animais a que se refere o 
contrato, em numero dc KW, dos 
quais segundo a regra do art. 6 da 
lei 1.002. serão posteriprmente libe 
rados os não necessários á garant a 

.d o  débito lemanescente. - Para c- 
art. 24, prosseguindo- so nos da citação do credor, declara

- que o mesmo tem o seguinte ende
reço: Banco do Brasil - Agencia de 
Vacaria -  Vacaria - Estado do Rio 
Grande do Sul. Em vista do expos
to: REQUfcR a V. Excia a expedi-

Expresso Grazziotin
Uma organização para bem servir

Porto Alegre, Vacaria, e Lajes
D ; Ròrti Alegre - ás 2.as — 4us. — 5.as e sábados 

HORÁRIO 2.as e 5.as ás 5.45 e 4.as e sábados ás 5 horas 
De L*jes ás 2.as — 3.as — 5.as e R.as feiras

C A X IA S  DO SUL A ' LAJES

De Caxias do Sul 3 as e 6 as-feirns 
De Lajes - ás 4.as e séhi dos remb n» ndo com Pôrto Alegre.

V A C A R IA  á LAJES

De Vacaria - ás 8,15 e 13 horas diariamente, menos domingos 
De Lajes - ás 5 e 14.30 h.ir^s diariamente menus domingos 
MAIS INFORMAÇÕES N a s  ESTAÇÕES RODOVIARUS

Macaco de Tráz

cido pela lei 209, de 2-1 -48,

Cap. Antonio Carlos Pires 
=  e Albuquerque ----- -
Transfendo para o Rio de| 

Janeiro, esleve em visita de 
despedida á nossa redação, o 
Capitão Antonio Carlos Pires e 
Albuquerque, distinto oficial do 
noss o fxéicito e que t qui >er 
viu no 2' Bat Ihâo, deixand i- 
nm grar.de numero de nm; 
gos t a d m i r a d o r e s  
janto naquela n ff i d a d e 
entre Os colegas, comandados í

e iuncionários civis como no 
seio da socied ide local, con 
quistados pela distinção com 
que tiatava a todos e pela sui 
inteirrzi de caráter no cum
primento de seus deveres de 
militar e de cidadão.

Ao Cap. Pirrs e Albuquer
que deseyimJS feliz estadia etc 
sua unva missão.

demais termos do processo, até 
final, pelo qu«, P e E. deferi
mento. - Lajes, 30 ce janeiro 
de 1950. Pp. (-) João Gualber- 
to S. Netto», Nu petição acima 
foi proferido o seguinte DES
PACHO.» - «A. Como requer. 
As notificaçõ s fora du comarca 
sejam feitas na forma da letra 
B, do art. 24, da lei 209, dc 
2-1-1918 Publique-se o edital

Edição de hoje: 8 páginas

de que cogita a Ptra A, do 
mesmo firt. F x o  o prazo de

de '''

çâo «te cartii-notificaçào ao credor 
indicado, marcando-se prazo para 
apresentação «1 • seu crédito, bem 
como determinando-se a publicação 
do edital, para conhecimento de ter
ceiros porventura interessados, tudo 
de acord 1 com o r>to estabelecido 
pela lei 2u9. art. 24, prosseguindo-se 
nos demais termos do processo, até 
final, polo que. P. e E. Deferimen
to. 2 <Ie fevereiro de 1951)

„ „  . .  . | , Gualberto S. Netto, Ins
3 0  dias para a declaração de ril , , h: jr na petição acima,
crédito ciente o dr Promotor, j foi pmfericlo o seguinte DESPACHO: 
Lajes, 30 de janeiro de 1950
(a) Ivo Ouilhon». - Em virtude 
do que pu'sou-se o presente 
edittl nas vias legais, para ser 
oublicado no «Diário Oficial 
do Estado» e num joinal local 
de grande circulação Dado e 
passado nesta cidade de Lajes, 
aos trinta dias do mês de ja
neiro do ano de mil novecentos 
e cincoenta (30 1-1950) - Eu, .̂.... .....
Waldeck Aurélio Sampaio, E s -  d0j8 dias do mês de fevereiro «Io 
erivão do Givel, o datilografei, ano <le mil novecentos e cincoenta
subscreví e também assino. Se- <2-2-1950). - Eu. Waldeck Aurclm ,llu • Sainn.nn ksrriv.-io do ( ive

A. Como r«-<]uer. As notificações 
fora du comarca, sejam feitus nd 
forma da letra B, do art. 24. fl i lei 
209. «le 2 1-48. Publique-se u cdii-d 
de que cogita a letra A, «1o mesmo 
artigo, Prazo de 30 dias paia as 
declarações de crédito, ciente o Dr. 
Promotor. - Lajes, 2-2-50. (a) lv«» 
Guilhon». - Em virtude do que pas
sou-se o presente ejital nas vias 
legais para ser publicado no «Diário 
Oficial do Estado» e num jornal lo
cal de grande circulação. Dado e 
passado nesta cidade de Lajes, aos

Agradecimento e M issa
As f«milias Gentil Waltrick Branco e Waltrick Coelho a- 

baladas com o falecimento de sua sempre lembrada esposa, 
filhz, irmã, s-og'a e avó

Elvira Waltrick Coelho
Agradecem a toda9 as pessoas que os confortaram, visi

tando, enviando flôres, cartões, telegramas e acurapanbando a- 
qtule ente querido até sua ultima morada.

Aproveitam a oportunidade para convidar os parentes e 
p*s-ô 's  amigas para a Missa de 7- dia que será celebrada no 
dia 28 do corrente, terça-feira, ás 7,30 horas, no aliar mór da 
C altdial.

A todos sua eterna gratidão 
Lnjes, 25 de Fevereiro de 1950

Ios aíinal-

Ivo Ouilhon Pereira de 
Juiz de Direito

Mello

Walteck Aurélio Sampaio 
Escrivão do Civol

Sampaio, Escrivão do Civel, o da- 
i tiiogrnfei, subscreví e também assi

no, Selos afinal.

i Ivo Guilhon Pereira de Mello 
Juiz dc Dirfito

I Waldeck Aurélio Sampaio 
Escrivão do Civel

José Glauco Ramox
e Senhora

Participam ao.s parentes e pessoas de suas relrções, o 
nascimento de seu primogênito JOSK' GLAUCO, ocorrido em 
20 do corrente, nu Maternidade Tereza Ramos.

Lajes, 23 de Fevtreiro de 1950
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A Capital A  casa que procuia ter sempre as m aioresn ^
em artigos para homens, senhoras e crranças

Pnn Correia Pinto, 80 “

A Economia do Estado 
ação do seu Governo

[ ração do país 
^  ta rubrica. E

Santa Catarina pode co^ orgulli",
lc

dizer se digna d» ndnn

..«„;i.i,.i„« são os edificn s uue gimrd,.m n Jn>nçt

s"b es-

AGRICULTURA -  P E C U A k IA VIAÇÃO OBRAS
p ú b l i c a s  i n d u s t r i a s  r u r a i s , k t<

e os postos sanitários, são os edifícios <luc 8uar< 
it Lei.

o-O o O-o

A imprensa tem como finalidade precípua 
sua função trazer o público ledor ao corrente tios 
mentos mundiais e, paiticulurmente, dos locais. Fugiria ela ao 
seU objetivo se não procurasse interpretar o sentimento mnum, 
mostrando ás grande- massas populacionais o de'*i>volvmento 
das atividades públicas e particulares, pertinentes « temas de 
seu imediato interesse.

Assim lhe compete demonstrar os resultados obu 'os pela 
administração da coisa comum, analizar-lhe os "fetto>, criticou-

neces-

? miude, nesta visão de 
IV,mi ado sempre, como 
poder Público edificado,

do c o n s t r u t i v a m e n t e  quaud 
sidade de tal se manifestar, e, apludindo iniciativas
zações que, pelo vulto ou valia, assim, o mereçam. complemento de construção ou feitura-de reparos, em própriosproblemas catarinenses e de realizações do compí m e u u u c o  ■* s** V - n, , i innn’
Poder Público, nos mais variados setôr*®, estão aguardando «tadua.s, i m p o r t a n c . a s u p e n o r a r ^

Executar»,na se <bia< na Maternidade Jereza «amos, na

UM POUCO DE ECONOMIA

Dissemos que nos reportaríamos, 
conjunto, ao caso especial de L jes, 

mfo, m ir R* exemplo, o que nessa comuna tem o
C(|flteci- em cumprimento ao seu programo a^non.-t,«i,vo.

N3o voltaremos anos p ,ra demon-trar n que em t 
tros recebeu do Governo, a Prineefca d < S- rra. Basta-oos, aos 
que conhecemos a magnífica cidade d » planalto, que reco < e- 
mos que nela funcionam uma das mais modernas instPu.çoes e 
ampaio á maternidade, uma E*col» Normal, um Centro de 
Saúde, uma Escola Agrícola e, que aqui se levnDtou, faz pouco 
o mais imponente forura do Estado. .

Estas construçõçs p l a n e j a d a s  e executadas 
concr«i-1 peta Diretoria de Obras Públicas, teem sua conservação garan

tida por esta Repart ção que inverteu no exercício findo, como
Uma séne de problemas catarinenses e 
r Público, nos mais variados setôr^s,

oportunidade de ser-m transferidos ao conhecimento geral. Dekg^  Ke{íionai de Polícia, na Escola Prática de Agricultura
«Caetano Costa», no Crupo Escolar « ! 'arreia Pinto», no Centro 
de Saúde e no Grupo Escolar «Vidal Ramos».

As obras do Forum foram concluídas e os prédios do 
S e rv iço  de A l t<< mento de Aguas, tiveram diversos melho
ramentos necessám", entregues aos responsáveis.

E-ta uma puci-la, apenas do muito que, dentro das suas 
finalio, des e-peeífie s realizou a Diretoria de Obras Públicas 
ii" prósp* ro mun eípio serrJno.

ABASTECIMENTO DE AGUA

Lajes, pent: obrigatório de passagem das estradas que,
*Ie Porto Alegre pelo interior demandam o norte do país, tron- 
■o rodoviário de importância, cid, de de. crescimento vertiginoso, 

não podia deixar de possuir um serviço de abastecimeuto de 
água próprio, de administração e supervisão sua, que se de
senvolvesse á medida do progresso que a caracteriza.

0  prefeito Vidal Ramos Junior, empreendedora figura de 
homem público, foimado na escola de lionr • aos compromissos, 
se agigania com o  seu município, cresce com ele, administra- 
'he as rendas com parcimônia, mas, sem relutância quanto * 
mpresns que resultam de necessidades ou que servem ao pro

gresso da sua te<ra e da sua gente.
Por sua inspiração e pelas gestões que soube realizar, La

jes possui hoje um modelar serv ço de abastecimento de água.
O Gov*rno do Est»do por su * vez, sentindo qut as in- 

gência» da cidade eram argumentos bastante para, por si, jus
tificarem uma transação, aquiesceu em vender á edd d de ser
rana, o Serviço de AgUa que alí mantinha. Publicada a auto
rização legislativa (lei n' 283, de 29-7 49), o decreto execu'ivo 
n‘ 240, de 14 de novembro de 1949.

I

Vamos analisar, h je, alguns 
aspectos da econoun- catarinen
se, fundando-nos nas atividades 
da Sèoretaria d i Vri >ção. Obr»s 
Públicas e Agncubu

E‘ que, na sn- óíb;’ i,' ext^n 
Su e tr-balhos", girau a U>t b- 
dade dos assuntos qu - perti- 
nem a econofhiu priv da e pú
blica. A terra e a floresta, o 
caça, a pesca, as a g u o ,  o lei 
t<-, o triga, a mandioca, o milho 
e o feijão, a alfafa, <> -rroz, tu
do enfim, provindo do solo ou 
nele e dele dependendo, merece 
o sea significativo amparo e 
benefício. As safras se escoam 
com segurança, as rodovias se 
ampliam sertão a dentro e cen^ 
duzem a portos, cuji constru
ção, não raro se subordinou ou 
ainda se subordina, á sua su
perintendência.

As forças econô nicas do Estado, a ]tiel • i qne dão vi la e 
cor,ciência ao organismo público, teem na Secretaria da Agri 
Cultura, o seu grande defensor e dela recebem como permanen
tes incentivo*, os influxos de uma continuada proteção.

AS OBRAS PUBLICAS
A razão dos Governos é a realização do bem coletivo.
As populações delegam seus atributos aos qne. no seu en

tender, são capazes de efetivarem quanto aspiram E, por con
fiarem, esperam e recebem coin alegria, os frutos do mandato 
que propiciaram.

O sftrr das obras públicas, compreendo no quadro da 
ndmin>Strlçãó catarinense, uma série de atribuições que váo des
de diminutos reparos até a construção dos Centros d? Saude. 
Maternidade.®, tiiupos Escolares, etc.

Tudo que pertine a inversões públicas em instálções pnra 
o abrigo das múltiplas atribuições do Estado, ou é feito direla- 
m?nte pelo órgão próprio ou lhe tem a assistência e a fiseuli/.a- 
ção, com perraauêncin.

Tentará unii
as igrejas cris 
tãs do mundo

Cidade do Vaticano, 13 (Cj 
— Acredita se que o p«p’a 
Pio XII fará uma importante 
declaração este ano, abr»ud0 
caminho para uma colabcit). 
ção mais estreita entre as Igrcjn 
cri-tãs.

Adimta se que o documento 
tom rá a fofma de novas ins
truções aos bispos católicos 
sobre a titude a ser toinadi 
para a colaboração coro asou 
tras comunidades crjstâs, no 
que se refere nos prqbleni 
sociais e morais.

Ao que se ncreHita, o docu 
mento autoriz rá a realiziiçãi 
de conferências entre catolicos 
e protestantes, sacerdotes e lei 
gos, pata clim nar os mol-eu- 
tendidos e prep rar c caminho 
não para a unidade, mas para 
uma ação unificada nos pro 
blemas fundamentais.

Segundo afirma um jornal, 
o Vaticano «i>>»»<>ndp Icvni 
avante o estabelecimento de 
uraa forte frent*- uuuiu cristã e, 
tratando do ocidente europeu, 
realizar « união da Cristandade 
contra o ateismo mur.dial e «i 
forças anti-religiosas, visando, 
além disso, a inclusão dos lu
teranos alemães.

Adroaldo 1. Andrade

I

Continua no próximo número

Cèlio Batista de Castro e
Maria do Carmo da Silva Castro

Participam a0s parentes e pessoas de suas relacõ*s o 
nasem -nfo de sua filha VERA LUCIA, ocorndo em 2 3 ’docorrente.

L*jes, 25-2 950

Completa hoje mús um ani
versário natalício o jovem A 
drcaldo José Andrade, filho do 
Sr. Allino Alves Andrade, E‘ - 
crivão Distrital em Bocaina do 
Sul.

C a], D r . Olava Marques
Transcorre hoje o aniversário 

natalicio do Capitão Dr Olavo 
da Silveira Marques, médio' do 
2o Batalhão Rodoviário e ele
mento destacado nos meios so
ciais desta ciduae.

Leia e assine o 
CORREIO LAGEANO

—  Amanhã - Domingo, ás 9 horas no MARAJOARA
" A marca mundialmente prestigiosa — «WARNER BROS», vai apresentar ao nosso Ti;l>'iç0 mais uma d

S jn u lh e r  de B r a n c o
grandes produções

-  Com um dos mais seletos elencos, artistas consagrados como;.
K E A N O R  PAKQUKK, A LK X IS  RMITIl. -QIC, Y O im O  K S V m « v

Um E 'petaeulo do classe!
Romance sentimental!

Um grande rcmahcè! 
Drama ’e mistério! Filme notável! 

Lm grande cartaz!
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