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Em visita a Lajes o Exmo. 
Sr. Ministro da Viacão

Honra insigne para La 
jes e sua gente Constituiu, 
sem dúvida, a visita de S. 
Exa. o Sr. Oel. Edmundo

o comando do 2o Btl. Rdv. o 
fcreceu a S. Excia. uma cliur" 
rascada em aprasivel local pro- 
ximo ao acantonamento da 2a 

. „  ’ Companhia do referido Bata-
de Macedo Soares, conspi-'Ihão.
cuo e dinâmico detentor da A festa fui concorridissima ten-
importante pasta  da P ia çà o  do ali comparecido a oficiali-
e Obras Públioas e um dade do. BaJalhÍ°* autoridades, 
. . ... representação das classes con-dos mais ilustres aUxil.areSiSei.vadorasv e muitas oas
do honrado Presidente da gradas.
República, General . Dutra. Após o churrasco o Sr. Mi-

Èscolhendo S. Catarina 
e a nossa terra para início 
de sua inspecç&o oficial às 
obras supervisionadas pelo 
seu Ministério, 8. Exa. obe
deceu a um programa prees- OEM A S. EXCÍA. 0 SR. 
tabelecido e, consoante suas1 MINISTRO DA VlAÇlO

nistro inspeccionou demorada- 
mente as obras da grande ro
dovia federal, colhendo ótima
impressão.

BANQUETE EM HOMENA-

palavras textuais para dar 
execução a incumbência re
cebida pelo eminente Che
fe da Naçào e em cumpri
mento às promessas do a- 
tual Presidente, progra
madas na sua plataforma 
de governo.

A CHEGADA
*As 21 horas do dia 21, 

chegou S. Excia a esta cida 
de, acompanhado de seu 
oficial de Gabinete, Dr. Vie- 
gas. Fora da cidade foram 
ao seu encontro o Ten. Cel. 
Paulo Horta Rodrigues, co
mandante do 2% Btl. Rodv. 
o sr Vidal Ramos Júnior, 
Prefeito Municipal, o dr. 
Mário‘Carrilho, Juiz da Co
marca e outras pessoas 
gradas.

*No «hall» do Grande Ho
tel Rossi o aguardavam as 
autoridades civis, militares 
eclesiásticas, representantes 
da imprensa, das classes con
servadoras, operárias e po
vo.

Após ligeiro contato com 
os elementos desta cidade 
S. Excia. retirou-se em com 
panhia do Cel Horta Rodri
gues e outras pessoas para 
uma oonferência. 
CHURRASCADA OFERECIDA 
PELO COMANDO DO 2- Btl.

Rdv.
No dia seguinte às 12 horas

"Pelas colunas de CORREIO LAGEAKO trans
mito as minhas saudações ao laborioso povo de 
Lajes, fazendo votos pelo crescente progresso deste 
rico município e do Estado de Santa Catarina, 
para o qual o governo da União cooperará no 
que for possível, principalmente, através da cons
trução de suas estradas de ferro e de rodagem'*.

’ As 21 horas, do dia 22 
do corrente, no Hotel Rossi, 
realizou-se o banquete ofe
recido a Sua Excelência. 
Compareceram além do Sr. 
Ministro, o Prefeito Muni
cipal, o Juiz gda Comarca, 
o Comandante do 2. Bata
lhão Rodoviário e oficiali
dade, o representante de 
S. Exa. Kevraa. Sr. Bispo 
Diocesano, o Promotor Pu
blico da Comarca e o De
legado Regional de Policia, 
representantes do comércio, 
da classe operária e da 
imprensa. Ao champagne 
saudou sua Exa. em elo
quente e incisiva alocuçàe, 
em nome do Sr. Prefeito 
Municipal, o advogado Boi. 
Argeu Furtado. Em seguida 
levantou-se S. Exa. o Sr. 
Ministro Edmundo de Ma 
cedo Soares, para em pa
lavras repassadas de fé e 
patriotismo dizer das im
pressões que o empolgaram 
ao visitar esta terra e cons
tatar de visu o seu cres
cente progresso. Bordou 
comentários em torno das 
palavras de De Laguardia: 
“ Felicito-o, Sr. Ministro, 
porque o Sr. bem chào pa
ra construir estradas ’ a- 
crescentando que aquelas 
palavras encerraram uma 
verdade e uma admoesta-

çao. tomando-se a extensão í 
enorme do nosso território] 
e escassez da nossas vias! 
de comuuicaçào. Frisou S. 
Exa. que devemos tenninar | 
dentro de 2 a 3 anos a es- 
trada-tronco Porto-Alegre* 
Rio e, mais tarde, a liga
ção S. Luiz do Maranhão- 
Jaguarão. Finalizando, S- 
Exa. elogiou o progresso de 
Lajes e S. Catarina em 
cujo meio conviveu durante 
8 anos e cujo progresso 
muito o tem preocupado 
devido às solidas e nume
rosas amizades de que des
fruta neste Estado. Agra
decendo as atenções rece
bidas por parte das autori
dades e povo de Lajes, le
vantou a sua taça em 
honra do Sr. Prefeito Mu
nicipal.

Prolongada salva de 
palmas coroou as ultimas 
palavras do Sr Ministro da 
Viaçào. Serenados os a- 
plausos, fez uso da palavra
0 Juiz da Comarca, Dr. 
Mario Teixeira Carrilho, 
que em eloquente improviso 
levantou o brinde de honra 
a S. Exa. o Sr. Presidente 
da RepubFoa.

OUTRAS VISITAS

Regressando à nossa ci
dade S. Excia. o Cel. Mace
do Soares aproveitou a tarde 
daquele dia para, era com
panhia do sr. Prefeito Mu
nicipal e do Comandante do 
2. Batl Rodv., visitar as rea
lizações io governo do Es
tado.

S. Excia. e autoridades 
percorreram o edifício do 
.nstituto de Educação, onde, 
pelo diretor do estabeleci
mento lhe foi apresentado o 
corpo docente e, logo após,

1 dirigiu-se para a Matornida 
de «Teresa Ramos», obten

do daquelas modelares ins
tituições ótima j-impressào, 
porquanto aproveitou o en
sejo para tecer elogiosas 
referências àquelas notáveis 
realizações do governo es
tadual.

Dia 23, pela manhã o sr. 
Ministro da Viaçiío e Co
mitiva percorreram, em ins- 
pecção, a rodovia federal, no 
trecho compreendido entre 
esta cidade e a ponte do 
rio Pelotas, donde regres 
sou ao meio dia, para pros 
seguir a sua viagem, se 
guindo com destino a capi 
tal do Estado.

“ CORREIO LAGEANO” 
OUVE O SR. MINISTRO

Procurado pelo nosso 
Diretor, o Sr. Cel. Macedo 
Soares recebeu-nos cordial
mente e, «m palestra, acen. 
tuou que a muito que ali
mentava o desejo de co
nhecer Lajes e a sua gen
te tendo agora satisfeito 
essa sua aspiração.

Apesar de vir acompa
nhando o ritmo, de traba
lho do Estado de Santa Ca
tarina, admirou o progresso 
de Lajes, o aspecto movi
mentado da cidade e os seus 
edifícios, sentindo-se, ou- 
trossim, sensibilizado pelas 
inúmeras atenções que 
aqui estava recebendo dos 
lajeanos.

Ao despedir-se, íncumbiu- 
nos de transmitir a sauda
ção que acima publica
mos.

EDITAL de PRAÇA
O Doutor Aristeu Ruy Qo- 
vêa Schiefler, Juiz de Direi
to da Comarca de Curiti- 
banos, Estado de Santa 
Catarina, na forma da lei, 
etc. _

Faz saber aos que o presen
te edital virem, noticia tiverem 
cu interessar possa que aos 
vinte e nove dias do mes de 
Abril do cprrente ano, ás ca
torze horas em frente ao fó
rum, nesta cidade, o porteiro 
trará á publico pregão de ven
da e arrematação os bens se
guintes. tresentos e dezoito pi
nheiros com a bitola de quaren
ta centímetros de diâmetro aci
ma, com casca situados no i-  
movel Guarda-Mor, no primeiro 
distrito desta comarca, em co 
mum com outros, e confrontan
do ao norte, com terras de Al- 
zerino Almeida, ao sul com o 
Rio Marombas, ao leste cora 
terras dos sucessores de Cle
mente da Silva Ribeiro e ao 
oeste com o Rio Correntes e 
terras de Apolinario da Silva 
Ribeiro, avaliados ao preço de 
nove cruzeiros cada pinheiro 
daquela bitola para cima, per
tencentes ao interdito Maximino 
da Süva Ribeiro. E para que 
chegue ao conhecimento de to
dos mandou expedir o presente 
que será afixado nesta cidade, 
no logar de costume e publi
cado no jornal «Correio Lage- 
ano», de Lajes, Dado e passa
do nesta cidade de Curitibanos 
aos dezoito dias do raês de 
março Je mil novecentos e 
quarenta e seis. Eu, Romário 
de Oliveira Lemos, escrivão o 
datilografei. Curitibanos, 18 de 
março de 1946 (as.) Aristeu
Ruy de Gouvêa Schiefler. Juiz 
de Direito. (Selado com duas 
estampilhas estaduais no valor 
total de tres cruzeiros, inutili
zadas). Certifico estar confor
me com o original que afixei 
no logar de costume. Dou fé 
Curitibanos, 18 de março de 
1946. O escrivão: — Romário 
de Oliveira Lemos.

0  E S T A D O *
Venda avulsa na En- 

graxataria Polar.

Assine « Correio Lageano»

Badio Clube de Lajes
CONt/lTE

Convida-se os senhores 
subscritores e demais in
teressados, para uma reu- 
niào a se realizar domin
go, dia 24 do corrente, 
às 20 horas, no Cine 
Teatro Carlos Comes.

Ruralistas concorram para a nossa Brands festa du trabalho

A V  E x p o s i ç ã o  A g r o - P e c u á r i a ,
_ _ _ _ _ _ _ _ _  — a  realizar-se nesta cidade nos d ia s 20, 21 e 22 d j a b r i
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A.niversarios

Dia 23
0  jovem expedicionário 

Emiliano da Silva liamos, 
filho do Sr. Sebastião da 
Silva Ramos.

Dia 24

(fazendeiro em Painel.
— Maria Venize, filhado 

nr. Livino Qodoi.
Dia 28

O jovem José Otávio, fi
lho ar. Agenor Varela, do 
comercio desta cidade.

— A exma ara. D. An-

C o r r e i o  L a g e a n u
~ H1II | ■— |M || ----

Afirm a Andrade, Le

mos & Cia. amplia
bs seus negocios

2a PAGINA
_ 'i-a <

Ramon Herni. iÜho do sr. j tonia Pereira de Liz, espo- 
Francisoo Puuci Primo, deisa do sr, Juvenal Pereira
Cerro jYegrn

Dia 25
A sta. Olga Maria Ra

mos, filha do sr. Joao da 
Silva Ramos, Intendente de 
Capão Alto*

— A menina Neusa Ma
ria, filha do sr. Pericles 
Lopes, do comercio desta ci
dade.

Dia 27
O menino Celio, filho do 

sr. Vinoco Camargo Vieira,

de Liz, fa/eudeiro em Painel.
Dia 29

Manoel Antonio Wolff, 
filho do sr. José Wolff, do 
comercio local.

— O menino Cesar Ta- 
deu, filho do sr. Prancisco 
Branco, do c miercio desta 
cidade.

— A exma. sra. D. Ma
ria Benta Borges, esposa 
do sr. Outubrino Vieira 
Borges.

Aniversário de casamento j res, filha do sr. Francisco
Completa a 26 do corrente, ^res Ferraz, fazendeiro em 

mais um aniversário de feliz)Curitibanos. 
consorcio, o distinto casal Dr. t i « •
Salvio Arruda e dona Dinahj t e n O fe  B ütm Z
Arruda. ■

Encontra-se nesta cidade, pro 
cedente de Porto Alegre, o Dr 
Alexandre Giitierrcq ex-Diretor 
da estrada de forro Paraná 
S. Catarina e forte fazendeiro 
no Paraná.

S. Sa. veio a Lajes em visita 
ao seu filho, Dr. Victor Gutierrez 
Diretor da Matsrnidade Terez* 
Ramos.

N oitada
Contrataram casamento em 2 

do corrente, o Sr. Herasmo 
Furtado e a Sta. Sulamita 
Athaide, filha do Sr. Heitor 
Athaide.

Tú lio  Ribeira
Ca?. Flavia Cias da CastroRegressou de Curitiba, acom

panhado de seu pai, Sr Edmun-, , , . _
do Ribeiro, o jovem Tulio Ribeiro, * Fllivj0 Dias de «kstro, atual- 
da Base Aerea daquela capital, j mente servindo no S. I. da 3a.

Região Militar, em Porto Ale
gre.

O Cap. Flavi t veio acompa
nhado de sua exma. esposa, do
na Maria Julia, filha do Sr. Hcn-

Contrataram casameuto, 
o sr. Oriva! A. Cordova, fun
cionário do Centro de Saú-

Um Rela Fxgnipío
O Papo Pio XIT v ■ n da;) to a 

Igreja Otóüci» unia oticala- 
çâo merecedora dai mais fran
cas simpatias. Aquelj velha 
covenção contia os que p

especial o grande rabino de 
J; rusJem, ileõtzog. Para, os 
intolerantes, o gesto do Papa 
podiri causar surpresa e estado 

m* ! de alarma. Mas, quem conhece 
í r ’ a formação moral de Pio Xll.o 

itencem a outr .s relig'óec, a o jge|( eepjrito claro e digno do 
A. coucrituada firma dc-ta pra-1 ue  ̂ parece está desaparecetioo j g cu|0 XX, nada achará de a- 
a, Amínde, Lemos & Cia. que q  atuai p apa disse, liá bem ncnnal, neste ato de tão alta 

opera no iam o flie representa-! p0UCO> qUe a farfilia humana e s;gnjfjca^ac . A explicação está
çcks, com ignições e conta pro - ;„ ,na s5 e que sobre ela éLvem acjm;l jjp (ransce dentes consi-
pria, com a entrada do n ov o ; cajr as bênçãos de Deus. Is- ° ; d trações teológicas: o grande 
socio Sr. Ubiraj.ra Almeida quer d jz t r  que católicos, protes-1 r.1jjjn0 f z parte da famdía hu- 
Va lim, acaba de ampliar seus tinteS) espiritas, muçulmanos,: nana e jito basta> 
negocios e aumentar seu raio j u d e u S i ateus, todos se tornam pio’ xil, com atitudes ccmn
tle ação por todo o Estado de djgnos da felicidade de viver auer exprimir ao mundj

católico que não e mais pos
sível alimentar odios re!igic-o,

Santa Catarina. em paz

Escritório jurlíl co Comerciai
Diretor: Dr. Elisidrio Camargo Branco — Advogado

Rua Frei Rogério 54, - Caixa postal, 54 -  Fone, 54
End. Telegr: «ELIBRANCO» — Lajes — S. Catarina

Departamento Jurídico e Comercial: rua Correia Pinto. 84 
Outros Departamentos: rua Frei Rogério, 54

_ no mundo. Nas pala
Fozetr. parte da referida fir- vra. ‘ do Santo Padre não houve 

ma os Srs. Culio M. zlndrade, intolerância exclusivista. t* e tüdos os homens se Ue
José Vieira de Lemos e UOira-. Agora mesmo, um telegrama | ^  fralernizar sejam quai 
j.;ra Almeida Vallim, Ires Jo-|()(l Cidi.de do Vaticano diz que ! forem as *uas crenças 
veni comerciantes já bastante pjo X || recebeu em audiência .Diário Carioca»
conhecidos nesta praça, ondt j 
se fizeram credores da confian
ça do comercio em ger I pela 
atuação criteriosa que vêm 
mantendo em suas transações.

Recentemente estiveram em 
Sào Paulo e Rio d1- Janeiro os 
socios Ubirajaia e José Lemos 
que foram firmar contratos com 
importantes fabricas e firmas 
daquelas capitais, paia repre- 
senta-las com exclusividade pa
ra todo o estado de Santa Ca
tarina. Entre as grandes fabri
cas e firmas aqui representadas 
por Andrade, Lemo» & Cia. ci- 
tamo : Industrias «Mester», mo
veis de aço, artigos de refrige
ração, etc. «Fabrica Cruzeiro 
Ltda.» artefatos de borracha.
«Columbus Ltda.» Importadora 
e Exportadora; produtos de ga- 
laliie, borbonite, ebonite e po- 
lopaz. «Inael» Industria Nacio
nal de Artefatos Elétricos S. A.
«União Mercantil Paulista Ltda.» 
artigos para lavoura, etc. «Fa
brica Arte» lustres, castiçais, 
ub.tjours decorações eletricas, 
alem de muitas outras.

Possue também a referida 
firma uma secçáo de seguros, 
sendo Agentes da importante 
Companhia Nacional de Segu
ros de Vida .«Columbia», com 
séde no Rio de Janeiro.

----------------------------- 1

F OL1 2 casas de 
l'J ijL materi

al, recém construídas de pro
priedade do Sr. João Batista 

rique Ramos Junior, aqni resi- Dias, à Travessa Tiradentes, 
dente. (banhado).

Chefe, Advogado Ananias 0 ’ DonHell, Co
branças, Inventários, Ações, Civeis, etc.

D E P A R T A M E N T O S :
Jiiridica ■
PíUllP! P : ‘ l 1 — Chefe, Jocundino Pereira dos Anjos
L J l l l c l  Olii I Representações e Conta própria

lí llnu I Oranja Camargo Branco a 11 kins. da 
l ll l l  «II cidade

Inform ativo -  Biog,aflco- “ g l i
III<i IIOt Pt n I — Madeira»;, Lenha, Leite, Queijo e 
l i lL l .ob l  Ia l •— Manteiga

lm i .h i  !i 'l  l‘ Í 0 __Administração de imóveis, compra
1III I 1 11 I I «i e Venda ()e casas, chacaras, lotes, 

URBa NO Armazéns, empresas etc.

lm . ih i l iu  pilt __ Venda de fazendas, terras para
n , , ' U i l lr t , l l ]  “  colonização e pinhais, serrarias, 

RURAL empresas diversas

rnnSÍPllPÒOQ -  A carK° da firma Barontini, Dela-u u u o i i  u yu  .íi 3zza & Cja> Ltda_

~y

RIO G. DO SUL

Filial em Sào Paulo
RUA PAULA SOUZA, 146 -  CAIXA POSTAL 

1282

mc
SUCESSORA DE ABRAMO EBERLE & CIA. — CaXIAS DO SUL

â-gvmoía ii3 Rio de Janeiro
AV RIO BRANCO -  106 - 108 16 ANDAR, SALAS

1609 13 - Cx. POSTAL, 69

Fabricantes de artigos para m ontaria em geral
acordo com a orientação da firm», fundada há quasi 50 anos, se distinguem pela sua superior qualidade, solidez e 

** ~ esmerado acabamento.
Freioe; estribus; esporas; serrilhas; corre ites p»ra freios e para esporas; argolas e meia 
argolas para arreiamanto; ferragens para salas en geral; enfcit.*s para encoureamento; passado
res para loro?; Chapas para selas e serigotos; Ouampas com guarnições; etc.

\RTIGOS DE COURO: Chicotes' aperos completos de c.ouro dc gado e anta, lisos e trançados; barrigueiras so-
brechinchas; caronas; mantas de feltro; badanas da couro de veado; lombilhos; malas para 
ponchos, etc, etc. .

ARTIOOS para fabricantes de malas, para selarias e sapatirias, tais como. fivelas e afiveladorespara cintos, fivelas 
para calçad, botões de pressões, rebites e ilhóses, etc.

Á yenda nas bias cosas do ramo, desta Praça

R e g istro  de Railios
A Agencia Postal Telegrefic 

desta cidade, avisa aos interes 
sados que o praso para o rrgií 
tro de rádios termina a 31 d 

I corrente mês.

"â  £ #  U i  .
Al:T;ada em Poucos Mine»

F.ra r-o>i=oR minutos a r.ova rcw ü »^  
Mcndoco — com-xa a circular n0 j 5, A-jj 
aliviando o« acesso» e o» ataques oa "JJj 
ou trnnquile. En-, pouco Ic:ü,:o £ 
dorcilr boai. res.urtnrto livre e !•*“, K|> 
Mendotc allvio-.i. incsrao que o o’ '*' 
antigo, porque dissolve o remove o n  
quo olislrúc a» via» respiratórias.  ̂
a 6ua eaergln, anulnanco sua 
rendo-o » e n i l r - « e  promotummeuie 
Mcndoco tem lido tanto êxito Q'J0 L m *' 
rece com a . garanti» de dar ao 
re-oiravüo livre e lacll rapidamenle * 
plelo alivio do sofrimento da asma 
co» dlea Peça Mendoco. hoje O**® , I 
qualquer tarmacla. A nossa geran"^.
»ua maior proteçào.

M e n d a c o / Í
I Agora também a Crt
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ÓÒPrefeitura Municipal ia Lajá
ESTADO DE SANTA CATARINA 

DECRETO

de 14 de março de 19R5.
O Prefeito Municipal de Laje?, re<=olve- 

NOMEAR:
De acordo com o art: 127, n 9, da lei n 
5o, de 30 de dezembro de 1935- 

Axdté schumacher para exercer o cargo de Intendente Dia- 
tutal dc Bocaina do Sul.

Prefeitura Municipal de Lajes, em 14 de março de !9íô. 
Assinado: — Vidal Ramos Júnior 

Prefeito Municipal.
João de Costa Neves =  Pelo Secretário.

' DECRETO

de 18 de março da 1940.
O Prefeito Municipal de Lajes, resolve-

NOMEAR:
De acordo com o ar t. 127, n. 9 da loi m 55, 
de 3l) de dezembro de 1935:

Doutel Vieira de Andrade para exercer o cargo de Inten
dente Distrital de Painel.

Prefeitura Municipal de Lajes, em 18 de março de 1946. 
Assinado: — Vidal Ramos Júnior 

Prefeito Municipal.
João da Costa Neves — Pelo Secretáuo.

PORTARIA

de 7 de março de 1946.
O Prefeito Municipal de Lajes, resolve:

ALTERAR:
A escala de férias dos funcionários desta 

parte que se refere aos Srs. Hermes de Ataíde 
ministrador do Mercado, Padrão I — Oscar Amâncio Ramos — 
Guarda-Livros, Padrão N -  , marcando as mesmas para o mês 
de abnl do corrente ano.

Prefeitura Municipal de Lajes, em 7 de março de 1946. 
Assinado: — Vidal Ramos Junior 

Prefeito Municipal.

O Doutor Mario Taixeira Oar-1 
rilho, /uiz de Direito da Co-! 
marca de Lnjes, Estado de Sar- 
ta Catarina, na forma da lec 
etc.

E III T A I,
t az sabor aos que o presente edi

tai virem ou dele conhecimento ti
verem, que cor: o prazo de sessen
ta d:as (tíO), se estando proceden
do a justificação de auziencia de 
Cristiano de Oliveira H altriok, no 
processo de divisão de uma casa, 
no qual c mesmo possue uma parte, 
e em vista do que, pelo presente c- 
dital, cita e chama o aludido condo- 
mino para comparecer ou fazer-se 
representar, no prazo de sessenta 
dias. aliin de falar em dito processo, 
aíé lii-.al, sob pena de revelia, ci
entificando-lhe que as audiências 
deste duizo são diariamente no Edi
fício da Prefeitura Municipal, sala de 
audiências. E para que ningem pos
sa alegar ignorância, mandou passar 
o presente edital e outros de igual 
teor para serem publicados na im
prensa local e afixado no lugar pu
blico de costume, ficando copia nos 
autos. Dado e passado, nesta cidade 
de Lajes, aos vinte e cinco dias do 
mez de fevereiro de !94f> (25-2-1Ü46). 
Eu. Darcy Ribeiro, escrivão de Ór
fãos, o datilografei, subscreví e as
sino.

,selo ex-causa).
Mario Teixeira Carrilho 

/uiz de Direito 
O Escrivão: Darcy Ribeiro

Prefeitura, na 
Furtado — Ad-

PORTARIA
de 19 do março de 1946 

0  Prefeito Municipal de Lejes, resolve:
Uonceder licença:

De acordo com art. 155, letra a, combinado com 
o art. 157, do decreto-lei estadual n. 700, de 28 
de outubro de 942:

A Afonso Silvano que exerce o cargo de Professor, Padrão 
A, constante do Quadro Unico do Município (Escola mixta Mu
nicipal de Boa Vista, no distrito de Índios), de trinta (30J dias 
com todos os vencimentos, a contar da presente data.

Prefeitura Municipal de Lajes, em 19 de março de 1946. 
Assinado — Vidal Ramos Junior 

Prefeito Municipal

DECRETO- LEI N- 2
de 13 de março de 1946.

O Prefeito Municipal de Lajes, na conformidade do dispos
to no art. 12, item 1, do decreto-lei federal n° 1202, de 8 abril 
de 1939, e devidamente autorizado pelo Sr. Interventor Federal,

DECRETA.
Art. Io — Fica prorrogado até o dia 31 de março do cor 

rente exercício, a cobrança, sem multa, dos impostos de Licen
ças e Industrias e Profissões, nos distritos de Antônio Inácio, 
Lêrro Negro e Anita Qaribaldi.

Art. 2" — Ruvogam se as disposições em contrário. 
Prefeitura Municipal de Lajes, em 13 de março de 1946. 

Assinado: — Viaal Ramo-' Junior 
Prefeito Municipal 

Ulderico Canali — Secretário.

R equerim entos d esp ach ad os
Dia 12 de ir.arço de 1946

N. 351 — João Nerbass — Aprovação de planta e licença para 
construir — 2. despacho: Sim.

N. 352 — Osvaldo Pruner — Licença para pintar um prédio de 
propriedade do Sr. Celso Rosa Ramos — Sim.

Dia 13 de março de 1946
N. 359 -  Ângelo Rossi — Transferencia de terrenos — Sim. 

Dia 15 de março de 1946.
N. 369 — José Bertoti — Transferencia de um terreno — Sim. 

Día 18 de março de 1946
N. 727 — Osvaldo Vieira de Camargo — Dispensa Ja contri- 

buiçáo dc calçamento do Centro Espírita Alan Kar- 
dec — 2. despacho: Sim.

Dia 19 de março de 1946
N. 380 _  Afonso Silvano -= Professor Municipal -  30 dias de 

licença para tratamento de saúde. Sim

0 preceito do <íi;t,
TKANHTO LIVRE

, O nariz filtra, umedece e 
j aquece o ar que entra nos 
, pulmões :A boca, porém, 
nAo tem êsso papel. Tudo 
o que impedir a livre pas
sagem do ar pelo nariz 
constitui ameaça à saúde 
porque obriga o indivíduo 
a respirar pela boca. Os 
mais Ireqüéntes obstácu
los a que so respire pelol 
nariz sio: congestões da 
mucosa nasal, tumores, des-‘ 
vio do septo nasal, aumen- , 
to de volume das amída- 
las, carnes crescidas na 
garganta, polipos e corpos 
estranhos. »

Verifique se é perfei
ta sua respiração na
sal, e, caso contrário 
mande examinar ua-

Elevados os Subsídios de 
Deputados e Senadores

6 mil cruzeiros por m ês e cruzeiros por 
sessão  -  de 0 mil cruzeiros a ajuda de custo

O presidente d a Republica assinou o seguinte decreto-lei 
«Considerando que a fixação de subsídios c de ajuda de 

custo dos deputados e senadores constante do Decreto lei 8.229, 
de 27 de novembro de 1945, não correspondeu ao encarecimen • 
to do custo de vida;

Considerando que, depois de estabelecidas tais vantagens 
o Governo Federal reajustou os vencimentos dos serv:dores ci
vis, militares, reformados, inativos e pensionistas cm bases equi- 
tatjvas;

Considerando que se justifica o aumento proporcional dos 
subsídios dos deputados e senadores, decreta:

«Art. I o — Ficam aumentados para Cr$ 9 000,00, Cr$ . . . 
6.000,00 e Ct$ 300,00, respectivamente, a ajuda de custo, o sub
sidio e a gratificação por sessão a que comparecerem, fixados 
para os deputados e senadores pelo decreto-lei 8 229, de 27 de 
novembro de 1945.

Art. 2o — O pagamento das diferenças correrá por conta 
da Verba I =  Pessoal — Consignação I — Pessoal Permanen
te n. 03 — Subsídios, Consignação 111 — Vantagens n. 14 — 
Gratificação de representação, c consignação IV — Indenizações, 
n. 22 — Ajudas de custo, do anexo IS do Orçamento Geral da 
Repubiica feitas, oportunamente, as supleraentações necessárias 

Art. 3o — Esta lei entra em vigor na data de sua publica
ção, revogadas as disposições em contrario».

P n m n r p - ç p  Uína ma9uina de costura, r iepée em perfeito 
b U l I ip i  u  Ou estado de conservação.

Tratar nesta redação.

Construtora Lajeana
ARRUDA & RAU, LTDA.

Projetos e orçamentos por empreitada ou administração 
em todo o Município. *

Construções em alvenaria, concreto armado, madeira, refor
mas, demolições, etc.

Escritório: Rui Nlal.Deoioro, edifício Paulo Brocriog, 1. andar

João S. W a ltr ick
Agrimensor Diplomado.

Carteira Profissional n° 564. 
MEDIÇÕES E DWÍ SÕE S DE TERRA 

Aceita «erviços nos municípios vizinhos. 
Lajes — Praça, da Bandeira, sjn.

Oporíunidade
Vende-se uma confortável e • | ~ 

moderna residência, com 0 
dormitorios, sala de visitas, sala i 
de jantar, copa, cozinha, duas j 
varandas, instalações de pri
meira ordem, agua quente e 
fria, possuindo ainda um depó-j 
sito e dois quartos no pavi-, 
mento superior. Amplo terreno 
com entrada para automovcl..

Situada cm ótimo ponto da j 
cidade.

Tratar com Arno Lange.

ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA
Dr. Rubens Terna

Bacharel ein ciências jurídicas e sociais, pela Faculdade de Direito do 
Estado de São Paulo

Dr. Hélio Ramos Vieira
Bacharel em ciências jurídicas e sociais, pela Faculdade de Direito do 

*  Estado do Rio de .Janeiro
Aceitam o patrocinio de todo e qualquer serviço de sua profis
são: - causas cíveis (doaçOes, testamentos, inventários, divisão 
e dcmarcaçao de terras, etc. ), comerciais ( contratos sociais, 

falências, etc.), criminais, orfanológicas, etc.
Rua Cel. Cordova -  Edíficio Centenário LAJES - S Catarinn

F A Z E N D E I R O S !
Oataventos Wincbarger de 6 a 12 vit*.

Baterias Durex, vaso de vidro, recém chegada*, 
grande capacidade e durabilidade.

Um ano de garantia

Voz da Cidade”n a
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No Palco:
o seus comediantes apresentai) Io espetáculos para rir, cora um 

e l e n c o  artístico de Ia ordem, era drama», comédias 
e variedade», com os seguintes artistas:

NÈNA BATISTA — FLAVIO TETTO — JUREMA BATISTA — P ET RO NI LA e RODRIGUES, a dupla tuagica -  CAMARGO 

NETO, cantor de tangos — Nô, e seus sambas de « breack » — Aguardem a e»tre:a de RAl L MORENO.Aos domingos e feriados, grandes matineés
B R E V á

Telegrama do Papa ao 
Presidente da Republica
RIO, 1*1 (AN) — O presidente Burico Gaspar Dutra 

recebeu de Sua SaDtidado o Papa Pio XII, o seguinte tele
grama: «Excelentíssimo seohor Furico Gaspar Dutra, pre
sidente da Republicado Brasil. Rio de Jaueiro DF. Muito 
nospenhoram os agradecimentos delicadamente apresenta
dos por vossencia, por havermos elevado à púrpura o ar
cebispo de São Sebastião do Rio de Janeiro e o arcebi&p̂ o 
de São Paulo.

Muito nos alegramos por haver dado a essa nobre e 
querida nação uma nova prova do nosso atéto paterno 
que hà de estreitar mais as suas relações com a t-é de 
São Pedro.

Ao excelentíssimo senhor presidente enviamos afe
tuosamente a nossa benção apostólica, (a) Pius PP XII»,

Financiam ento para  
os pequenos a g r i 

cultor

Já está  redigido o d ecreto -le i reiruiam en-o  o
taml d o<JL g r e v e 110 p:i!S

'•es

D R .  J O Ã O
A lta  Cirurgia — I

Operações: de Estoroago, II 
Tireoide, Bor.io (papo). Hern 
LTtero, OvArios e Seios. Tan 
cuUções. Fretaras, Cirurg

Tratamento Medico e 
Atende no Haspital H. S-

Consultorio 15 de A 
d.

( L A J E S  Residência J

C O S T A  N E T T 0
)oenças de Senhoras — Partos
teetino, Apendicite, Fiando e Vias Bilinres. 
ias. Varises e Iíemorroidas. Rins e Próstata 
nores em geral, Cirurgia dos Ossos e Arti- 
a dos Deleitos Congênitos e Adquiridos.

Cirúrgico da Tuberculose Pulmonar 
03 Prazeres 0 ni Materniuads Teresa Rimos

0 lembro, 21 ( Kdificio da Telefônica) 
is 5 — S Sioras
tio llranco 6 =  Fone 135 S. Catarina

EMI' m k  A U T ü -V IA C Ã II  » B f t A S I I , » *

Linha Regular de Transporte de Passageiros 
FLORIANOPOLIS — BOM RETIRO — LAJES

Carros Novos c Confortáveis
H O R Á R I O :

Lajes -  Florianopolis — 2as. 0 5as. Feiras 
Florianopolis -  Lajes — 4ss. e Sabados

SAIDA3 ’A3 5 HORAS DA MANHA

RIO, II (Meridional) — Di •movimento grevista que se ar- 
„  vulg.j um ve.iperlino que, já re-Jticule ou se .pretenda articular

It o. 1 Lm tedos os digido, devetá ser promulgado,! será considerado subversivo,
eirculos, como bem reiiete dentro de poucos dias, um de-'podendo as autoridades repres- 
a imprensa, foi recebida al- ereto regul imentamio as greves, sotas ag r no c->so com a ener- 
viçareiramente a noticia da Aai3n,a Que. ü'e acordo com asjgia necessária. Será estabelecí- 
assinatura do plano de fi- ^isposiçdes contidas ,.c referi- da_ distinção j-ntre dissídio co- 

f  , do decreto, uma vez declarado' letivo normal ou le£3l. disst-
nar.eiamento dos produto* 0 dissidij ccIcliv0 por qua)_j di0 que poderá ser chamado
do primeira necessidade,* quer das cía ŝes de trabalhado-1 ilugitino, s* ndo legitimo acjtie-
previsto no decreto-lei 7.774. res, logn a Justiça do Trabn-Uc cuj-i procedê icia poderij
de 24 de julho de 1945. Iho tomará conhecimento do justificar uma gn-v»* econômica,

A o  ministro da AcrricuI- cas0 ex °hcio, -consjdi-rsudo o i como o caso de uma reclnma-
tura cabe dar DrovWenoias *SUb j,ídice»> P ^ icam io . dês-jção de aumento d e  salario. Os tura caotí dar proví lenous se modo, qualquer tentativa de disMdios ilegítimos serão os
essenciais para que não paralisação do trabdho. Nessa criados por infuêucia de fnto- 
falte aos lavradores assis- hipótese, estando o dissídio co- res de ordem política, atuandoletivo «sub-judice», qualquer; 11a sombra.que no ca- 1tencta técnica 
30, deverá ser dada pelos 
agronomos e técnicos agrí
colas em geral.

Ao ministro Neto Campeio 
competirá, agora, distribuir 

jos técnicos pelas zonas agrí
colas, afim de que tornem 
realmente úteis os trabalhos 
Je cultura da lerra.

4  lot9S  á  v a n d a
.Nas ruas Marechal Deodoro 
•e Travessa Giqueira Campos, 
medindo dois lotes 12,00 m 
x 15,<>0m de fundos, e os 
outros dois 10,00 m x39,cO' 
m de fundos.
Tratar nesta redação .

O conforto da vida em 
farr.iiia e a necessidade da 

vida comercial exigem 
um telefone

Faça instalar um tHcfone em ‘ 
sua casa *

Ótima aplicação da capiiai
Oferecemos uma industria rendosissima para pessoa que 

disponha de mais ou menos Ct§ 2.000.000,00.

Não precisa de conhecimentos técnicos. Pera maiores 
detalhes, dirija-se à “ CONSTRUTORA GRAFICA LTDA’’.

Rua Visconde de Taunay, 486 — C. P. 8.S11

Representante
t - um (0 n relações em tipografias e papeladas

i n f o r m a ç õ e s  a c i m a

Dr. Hdmuth Probst
üitEroiãc - Ssi

Especialista em substancias acrílicas:
°" ‘7  C Denta,,‘Ira* ~  Estética perfeita 

oturações -  tratamento da Piorréa 
: U \ CEL. CORDOVA LA ES
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Os Criadores Gaúchos Mão Se Deixarão 
Enganar e Zelarão Pdo Paírhnonío 

Rural Kío-Grandense

\-ix rs t ■A-í̂ tmsistz^ei -mm
52 PAGINA

fa-
3Ti- i
pro-

•para que se mantenha

Encontra-se nesta capital o 
rir. João Magalhães Vieira, pre
sidente da Cooperativa Oasti- 
lliense de Carnes, ç membro
do Conselho Deliberativo da ção consequente para 
FederaçSo das Asso;iaçõ?s Ru- listas rio Estado 
rais do Rio Orande rio Sul, Ontem a tarde

U rendimento liquido, por quilo vivo de novilho é  ib;en,e rural serrano com a 
praheamente o msemo da safra de 1945 __Apela ’ n'»>gação do decreto 1,077. 1

à classe para oue se mantenha coesa e confiante ' AMBIENTE DE CON- I
! FIANÇA

que veiu á Porto Alegro a fim' — «O ambiente rural serrano 
 ̂ v p-rticipar ria reunião desse.— inicia — é de confiançi ah-, 
'>rgao, convocado para exami- soluta na ação das entidades 
nai o decreto 1077, e a situa-| representativas dos criadores 

os rura- gaúchos: |
a Federação Rural e o Instituto 

m a tarde, o dr. Maga- de Carnes.
! Em nenhum momento os cria
dores da sorra, representados 

I por silas maiores cooperativas, 
icomo a Rural Serrana e a que 
preside, e pela Associação Ru
ral de julio de Castilhos, vaci
laram naquela confiança.

Aliás as cooperativas mencio
nadas reunem -em stu seio cs 
maiores invernistas e criadores 

I da leg/ão e, por conseguinte, 
jsinto-me dreder.ciado e no de
ver de afirmar que não há, de 

! modo algum, moíivos para alar 
| me nos meios rurais serrano e 
que, em'nenhum momento, os 

] ruralistas de minha zona desce
ram a mamfestações de desa
grado a proposito da orientação 
e atuação quér da Federação 
Rural quér do Instituto de Car-
lItS.

OTIMISMO
- Que aelia da safra deste 

ano?
— Encaramos com otimismo 

a safra do ano corrente. A Co
operativa Castilhense iniciou su
as matanças a Io do corrente 
na charqueada União, c tam

bém está abatendo no estabele
cimento saladeril São João dos 
de o dia 10, que arrendamos 
ao sr. Miguel Waihri.h.

Até agora vamos trabalhin.lo 
advamente e estamos com ins
crições que permitem calcular 
até o fim da safra, que a C o o 
perativa v nha a abater acima 
de 40 000 rezes.UEN Dl M ENTO DO NOVILH O

Repiicanrio informações divul- 
g-das, deixando transparecer 
perigos á economia rural pelo 
sancionar! < rito do decreto 1.077, 
p dr. Magalhães Vieira ciose- 
nos:

— «Para elucidar melhor 0 
assunta, verifiquemos quanto 
pode liquidar, por quilo vivo

■Cr$ 0,10 por quilo vivo, Ci$ 
45,0j. Taxa de Cr# 1,00 por 
quilo de charoue, Cr? ICO, Tc- 
1»l, Cr£ 305,00

Duriuzindo-se < ssa importa.'- 
c j.1 do rendimento calculado •.
:n Os:

Rendimento, Ci$ 1.262.20 
Custeio t t-xus, C\$ 305,00. To
tal, Cr$ 987,20.

Esso total dividido pelo pê- 
so médio do novilho, isto é, 
■150 quilos, dar-nos-á o rendi
mento liquido do novilho por 
quilo vivo que será de Cr$ 
2,Ui! Praticamentfc o mesmo da 
safra passada.

VIG1LANCIA E COESÃO
Por tudo isso, concitoa meus

co npanheiros e colégas a que 
se mantenham coesos em torno 
das entidades que defendem

o novilho gcrJo, deduzindo-se reolmente a pecúaria gaúcha.
as taxas criadas pelo decreto-lei 
1.077.

Não posso acreditar que os 
criadores riograndenses se dei-FARMACIâ P O P U LA R

direção técnica do farmacêutico diplomado

ANTONIO M. V. RIBAS
Grande estoque de drogas nacionais e estrangeiras — Com

pleto sortimento de perfumarias e artigos de toucador. 
Moderno e aparelhado laboratorio de manipulação _ Servi

ço caprichoso — Preços modicos — atende à noite
PRAÇA JOÃO PESSOA -  LAJES

Ut. novilho =- explica — de xem iludir uu mistifienr com
450 quilos, em média, produz 
aos preços atuais.

100 quilos de charque a Cr$ 
147,00 a arroba, Cr$ 980,00. 28 
quilos de couro a Cr$ 4,50 o

as manobras dos interessados 
em prejudicar a nossa econo
mia rural.

Não havendo, como realmen
te não há, mctivos para qual-

SapatO

quilo, Cr$ 126,00. 28 k. de sêbo a quer apreensão ou alarme, a- 
Cr$ 73,00 arroba Cr$ 136,00. pélo veemuitcmente parados ru- 
Miudezis em geral, Cr$ 50,00. ralistas para que aguardem con- 
Totsl Cr$ 1.292,20. fiantes, e certos de que lhes

O cu.ieio desse novilho será será feita justiça, ]o desenrolar 
de CrS 100,00. Adicionando-se! des acontecimentos. As cifras 
a essa importância o produto, falam bem alto e, todos os cri
das taxas estabelecidas no de- adores hão de zelar pelo patri- 
ereto 1.077 temos: jmonio rural do Rio C/raude do

Custeio, Cr£ 160,00. Taxa de!>ul.
Mandado publicar pela Associação Rural de Lajes

A mais nova sapataiia de Lajes
Grande c variado sortimento de calçados para ho

mens, senhoras e crianças

Esla casa rtc«be semanalmente artigos de alta moda 

Não compre sem verificar os nossos preços 
Rua 15 de novembro, junto ao Café Cruzeiro m

Dr. Elisidrio Camargo Branco e Maria da 
Gloria de Pá Brito Branco

Participam aos parentes e pessoas de suas relações o 
nascimento de soa primogenit2 CARMEM LUCIA, ocorri
do cm 2 do correr.le.

Lajes, 1 8 - 3 - 4 6

Correio L ageano venda a v u lsa  a Cr.$ 0,40

Representações -  Consignações e Conta Própria
End. Telegr. « LEMAN » — Caixa Postal 25 — Telef. G

MAL. DEODORO — L A J E S  — SANTA CATARINAR e p r e s e n t a n t e s  d e :
Sorveteiras, geladeiras de todos os tipos, balcões frigoríficos e rnostruarios. eamaras 0 portas frigoríficas, 
instalações completas para bares leitarias e conleitarias, moveis de aço, conjuntos completos para 
bancos renartições, etc. mesas, arquivos, ficharios, armarios, guarda-roupas, arquivos voianles. mesas 
transportáveis, cpfres, moveis para terraços, jardins e praias, fogões para copa e cosinha e seoçao do 
brinquedos.

«Fabrica Cruzeiro Ltda.» — Artefatos de borracha 
«Columbus Ltda.» — Importadora e Exportadora, produtos de galalite, borbonite, Ebonite e Polopaz

“Inaer’ - Industria Nacional do Artefatos Eiletricos fe. A,
«União Mercantil Paulista Ltda .» — Artigos para lavoura, bandeiras de pano de todas as nações.

«Fabrica Arte» -  Lustres, castiçais, abatjours, decorações eletricas modernas e de estilo.
«Dib N. Abussafi» Industria de artefatos do couros, cintos, carteiras, suspensórios e demais artigos do ramo.

A FAMOSA CACHAÇA. DE MORRETES «A PREFERIDA»

Agentes da importante Companhia Sacional de Seguros de Vida ".COLUMBIA" do Rio de Janeiro
E muitas outras representações de Porto Alegre e Curitiba

RUA

Industras «Mester»

I
1I
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A CAPITAL
casa que procura ter sempre as maires ‘!®v,' ^ es em artigos para homens mulheres e Ci 1 11 •

----------- ■ Rua Correia Pinto, 80 - "

Contrato de casam ento
Contrataram casamento em 7 

do corrente, o jovem Aldo Ra- 
mos, filho do Sr. Armando Ra- PjlLmtliC 

• mos, adeantado criador neste' 
rr.unicipio e a Srta. Tulia Ca
margo Rosa. fino ornamento 
da sociedade desta cidade e fi
lha do Sr. Hcrtencio Camargo 
Rosa, forte fazendeiro aqui re
sidente.

C I N E MA
ard num g ra n d e  Film e da « I V  

ram ou n t)
O público de Lages vai ler amanhã, domingo, um balo,

Ohiquinho
O personagem numero 1 do elenco do Parque Teatro 

Guarani, cuj i temporada nesta cidade tem atraído multidões ao 
já célebre teatrinho da Praça João Pessoa.

Varias
VICTOR BUHR

Encontra-s3 nesta cidade

Sr. Dorval Puirn, ruralista neste 
j município.

.TOÃO AI)AMES
r Para Buenos Ayres seguiu 

SrrVictor Buhr, Prefeito de Rio Sr. Joio Adames, do cqmercio 
ilo Sul e elemento de grande desta cidade 
prestigio naquele prospero mu- Dr. LOURENÇO "WALTRTCK 
nicipio. Eucontra-se nesta cidade

JOSE’ FATUCHE Dr. Lourenço Waltrick.
Regressou de Curitiba o Sr. ARTHEMON MAZERON 

José Fatuche, negociante desta Está na cidade o Sr. Arthe Pr<,Ça. ! mon Mazeron, representante da

U Doutor Mario Teixeira Car
rilho, Juiz ite Direito da Co
marca de Lajes, Estudo de Sau- 
ta. Catarina, na forma da lei, 
etét

È l) I T A L

d , ' iCÍr . P » . m o Co“il". vai oferecer-nus uma .splandld. produçJo,
q„ e recanámenla foi axib.da «  W .  Alegre com anorm. 
cesso. Intitula-se: A Irresistível W ° st° ra;

Ei, aqui um espetáculo, que os «•
sis,ir Não só pela actuação bHlh.ntissIm. de Paulette Goddard, 
ainda, porque, ao lado da querida e galante artista cooperam, 
tambec? Frcd Mac Murray,'um galati impecável Edward Ar- 
nold, artista de classe, consagrado por muitos trabalhos 
notáveis; Roland Young, comediante destacado, e -inda, Porter
llall além de muitos outros. .

A Irresistível Impcstora,. vai agradar imensamente ao nos
so publico. Todo o filme é repleto de ótimas cenas alegres, de- 
liciosas, nas quais Paulette Goddard vai obter francos aplausos, 
o um retumbante e merecido sucesso. .

Sessões E legantes «M a r a jo á r a *
Despertou viva simpatia e grande interesse no nosso me

io social e elegante, à iniciativa da Empresa do Cine Cario» 
Gomes, promovendo, na quinta feira ultima, uma esplendida 
Sessão Elegante «Marajoara», na qual foi apresentado um pro

grama especialmentc organizado para essa Sessão Elegante.
Alem de um programa de complementos, foi exibida a in

teressantíssima produção da «Paramount» — A SULTANA DA 
ais e avó, em co- SORTE, que tem como principal artista a sedutora estrela Do- 

roty Lamour, Filme em belíssimo tecnicolor, muito alegre e lu
xuoso, agradou rauito a grande assistência que compareceu ao 
Cine Carlos Gomes.

N ovose  g ra n d es  su c e sso s
Todas as quintas feiras a Empresa M. A. de Sousa pro

mete uma nova e excelente produção, selecionada entre as me
lhores das produtoras americanas.

Estilo anunciados os seguintes filmes, que obtiveram êxito 
enorme em todos os Cinemas do mundo. O Fantasma da Opera. 
Alí Babá e os 40 Ladiões, O Bom Pastor, O Solar das Almas 
Perdidas, De Amor Também Se Morre, Louco Por Saias, A 
Morte Dirige O Espetáculo, Graças A Minha Boa Estrela.

Faz saber aos que o presente edi
tal, com o prazo de vinte dias (20 , 
a coutar da primeira publicação, vi
rem que uo dia treze de abril 
do corrente ano, ás dez horas, na 
sala de audiências da Prefeitura Mu
nicipal, nesta cidade de Lajes, será 
levado em hasta publica, por quem 
mais der e maior luuce oferecer, a- 
km da avaliação, o seguinte bem 
imóvel: na parte de matos e terras 
de cultura, situada no lugar deno
minado «Entre Rios, no distrito de 
Anita Garibaldi, desta comarca, com 
a area de um milhão e quinhentos 
mil metros quadrados, mais 'ou me
nos, obtido pela inventatiante por 
herança de seus pais 
mum com outros hei 
tando todo o terreno ao Norte cora 
o rio Marombas, ao Sul e Oeste 
com o rio Pelotas e a Leste ccm a 
fainilia de João José Rath, terreno 
acidentado, com sangas, banhados, 
etc, avaliado toda a area pela quan
tia de quatro mil e quinhentos cru
zeiros, uma parte somente -icom a 
area de oitocentos e cincoenta e o i
to mil trezentos e trinta ejtrès me
tros quadrados, mais ou menos . . 
(868,333 m2), no valor de dois mil e 
quinhentos e setenta e cinco cru
zeiros (Cr* 2 575,00), separada no 
inventario dos bens deixados pelo fi
nado JoSo Francisco Varela para pa
gamento do credor Francisco Anto- 
nio Varéla . E, para conhecimento 
publico se passou o presente edital 
que será afixado no lugar publi
co de costume e publicado na 
imprensa local. Dado e passado 
nesta cidade de Lajes, aos vinte e 
três de março de mil e novecentos 
a quarenta e seis (23-3-1946). Eu, 
Darcy Ribeiro, escrivão de Orfâos, 
o datilografei, subscreví e assino, 

(selo ex-cauSa).
/Mario Teixeira Carrilho 

Juiz de Direito.
O Escrivão: Darcy Ribeiro.

FÜLVIO PINTO
De Porto Alegre regressou o 

Sr. Fulvio Pinto, agente da 
«Prudência Capitalização» nesta 
cidade.

DORVAL PA1M
Para Porto Alegre seguiu o

conhecida organização cineinato- 
erafica «Fox Film».

TA BA.TARA MENEZES 
Encontra-se em Lajes o Sr. 

Tabujara Menezes, Inspetor da 
importante companhia cinemato
gráfica «Paramount Films».

Atrazo de M a la s  P o sta is
Em virtude do onorme atrazo

Diretor Regional dos Correios ejnado ao comércio e indústria ns 
I elegrafos do referido Estado, so- , 4a. Exposição Agrt»--Peculria > 
licitando urgentes providências I realizar-se nos dias 20, 21 e 22 
no sentido de que seja normali-,de Abril próximo entrante. 0> 
sada a temessa de malas postais interessados em conseguir «stao* 
e pacotes de jornais para esta ds» para expôr os artigos de su*
C1(lade'__________ _______________1 venda ou fabricação, devem*

dirigir com autecedencia à co-

Exposição Hgrs-Pecnária m is,i“ re,,!r“i '‘ '
Professora elogiada

A Sta. Doroti Muniz, prof^j

de la jes
Atendendo a um pedido do .. ^  4

Presidente da Associação Rural sora do Grupo Escolar Modèhj 
.lesta cidade a Diretoria da As-j«Vidal Ramos», acaba de 

de toda a correspondência proce-(sociaçào Comercial designou os elogiada em Portaria de 28-1 
dente do Rio G do Sul, que está snrs. Mario Augusto de Souza, 194^  do Departamento de Ed«-| 
causando consideráveis prejuízos Nery Carvalho e Wandich Silva cação do S I  í  maueii
ao comercio local, a Associação para fazerem parte da comTsskõ' cím que° v t ^  cumprildo os“ J 
Comercial dirigiu um oficio ao que orgamsará o Pavilhão desti-1 deveres vtm cuinPnuao

Domingo, im  2 Sessões: às 7 e 9

EDWARD ARNOLD, ROLAND YOUNG, PORTER HALL — em:
Paulette Goildurd -  Fresl Mae M urray

A Irresistível Impostora
Uma Super-Produção Modernissima da PARAMOUNT

UM DOS MAIS GOSTOSOS ESPETÁCULOS DO ANO!
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