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Veras necessidades do povo e sentir lhe os anseios, é riever dos governant * 
Eis porque Aderbal liamos da Silva, ao iniciar a sua administração, deixa > 
conforto palaciano e se dispõe a visitar os mais longínquos rincões barrig. •

verdes, sem poupai esforços ou medir sacrifícios.
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Santa Catarina Redação e oficinas: Hua Quintino Bocaiuva, n.u «14 Lages

0  Governador Aderbal R. da 
Silva de passagem nesta 

cidade
Dia 20, terça-feira, chegou a 

Lajes, às 17.30 b., o Sr. Aderbal 
R. da Silva, Governador do Es
tado, em transito para o Municí
pio de Xapocó.

S. Excia. veio acompanhado 
dos Srs. Dr. Thieres Le n Fle
ming, deputado OiJ Louros Ribas.
Major Antonio Lara Ribas, 'foi
son Nunes, olmiaia de gaiinete.
Ten. Arruda Gamara, ajudante 
de ordens. Dr. Benoni Laurindo 
Ribas, João Assis, jornalista Jairo 
Callado, Ten Carlos Pacheco, ra- 
diotelegrafista e o fotografo Gar- 
los Lenze.

0 Sr. Governador do Estado 
foi recebido aqui pelas autori
dades civis, militares e grande numero de 
admiradores, hospedando-se na residência 
dal Ramos Júnior, prosseguindo viagem no dia seguin
te, pela manhã.

A rapida passagem do ilustre catarioense, nao per
mitiu ao povo de Lajes a satisfação de um contacto 
amistoso com S. Excia. que destruta de prol ondas sim
patias aqui, onde a sua trajetória política e administra
tiva é acompanhada com vivo interesse.

amigos e 
do tír. Vi-

Comércio de Automóveis 
João Buatím S.A .

Avisa aos seus amigos e freguezes que tendo si
do extinta a Carteira de Importação e Exportação, 
os pedidos qut> foram encaminhados, por intermédio 
da firma, a essa Carteira, automaticamente ticaram 
cancelados, podendo os interessados fazer novos 
pedidos de veículos e produtos Ford, por 110880 
termédio, produtos estes que serão entregues UO 
dias após os pedidos, quanto a Caminhonetes comer
ciais de 114 e 122 polegadas -  Caminhões de 134 
158 e 194 polegadas, á gasolina ou óleo crú

Concessionários Ford
Lajes — Rua Mal. Deodoro. 54

0  aniversário do Gal. Eu- 
rico Gaspar Dutra

Toda a imprensa do País re
gistrou com simpatia a passa
gem da data natalícia, a i8 
d > corrente, do Gal. Eurioo Du
tra, digníssimo chefe da Nação.

Cidadão impoluto, soldado 
modelar cuja vida foi consa
grada ao serviço da Pátria, a 
ele devemos a remodelação do 
nosso Exercito e a preparação 
da Força Expedicionária Brasi
leira que figurai nos campos 
de batalha, ao lad dos melhores 
exercitos do mundo, cobrindo- 
se de glorias.

Eleito presidente da República por maioria absolu
ta de sufrágios, assumiu o ilustre cidadão o posto de si- 
crificio que o momento lhe impunha, numa das fazes 
mais agitadas do nosso País e quiçá do mundo.

Suas virtudes civicas, sua capacidade de ‘ rabalh i, 
seus grandes predicados moraÍ9, dão-lhe a sere mdade 
precisa para enfrentar, como tem enfrentado, os gran
des problemas da nacionalidade, tanto no setôr interno, 
como no externo.

Ainda agora, sua figura austera e conciliadora esti 
em franca atividade como mediador na contenda 1 ■ Pa
raguai procurando pacificar aquele país visinho.

Da fronteira sul do nosso País, estão chegando as 
mais promissoras noticias do encontro de -v Excia. com 
os presidentes da Argentina e do Uruguai, numa demons
tração eloquente de sua atividade e do seu interesse 
com relação à política de boa visinhança e na s -luçào

as nações ami-
Manoel il/arques e o Prof. Djalma gas. J
Maingite, fazendo ambos um íonfço, ^ a  defesa das uossas orerrogativas de nação livre,
histórico sobre a gloriosa data dal . . . .  , . * °  , . . .nossa história arrancando ambos ca-, democrata e cmtã, deu na pouco provas da serem lade tí 
lorosas palmas da assistencm. (da energja cnm qUe age, quando da resolução do Egrégio

— — iTribunal Superior Eieitoral, no enso da cassação do re-A instalação do Mu- g ^ r o d o  Partido Comunista
. . j  I * Aos de toda a Nação, untamos os nossos sinooros.nicijiia de Lajes em votos pela sua felicidade pessoal e para que Deus o ins-

pire em todos os atos de sua profícua administra
ção.

A Batalha de 
Tuiuíi

COMEMORAÇÃO PROMO
VIDA PELO 2o BATA
LHÃO RODOVIÁRIO

A efeméride de hoje, relem
bra um dos maiores f-itos. das 
ermas brasileiras, na guerra do 
Paragum, em 1866.
TLPUTI’, figura na história da 
ossa Pátria como urna estrela 

que jamais se apagará, relem
brando à mocidade contempo
rânea uma das maiores ações do 
nosso glorioso Exercito

hte-sa grande batalha que se 
feriu no fia de hoje, a figura 
homéric le Mano<d Luiz Osó
rio era vista em todos os flan
cos do seu glorioso Exercito 
Onde havia fracassado um se- 
iôr, ordens suas eram dadas 
para imediatos reforços. E a 
grande batalha prosseguia en
carniçada.
Mallet, Sampaio, Flores, Andréa,
Argolo, Vitorino, Jacinto Ma
chado, Mena Barreto, Manoel 
Amaro e tantos outros denoda
dos cabos de guerra, foram os 
braços fortes e com ele os he- 
ióu do dia ** *Promovida pelo Teu. Cel. Hugo 
de Castro, digno comandante do 1- 
Btl. Rodoviário e demais oficiais 
dessa unidade tio nosso Exercito, a- 
qui acantonada, realizou-se hoje, às 
15 horas, no Salão Nobre do institu
to de Educação, uma sessão civica 
comemorativa da passagem do ani
versário da Batalha de Tuiutí.

Presentes o Sr. comandante e o- 
ficiais do referido Batalhão, altas au
toridades e convidá-los, teve iu ic io l(j (1g problemas do contiuente, entre 
ti sessão, talando sobre a data o Ien. | r ’

22 de Mípo uri 1771
O dia 22 do corrente as

sinalou mais um aniversá 
rio da i.istalação do nosso i 
Município, que por ato do 
Governo Imperial, transmi
tido ao Governador <la La 
pitania de São Paulo, o Mor- 

jgado de Matheus Botelho 
Mourão, foi desmembrai" 
daquela antiga CapHdoia e 
anexado a Santa Catarina.

Na Camara Municipal foi-1 
lavrada a ata de instalação 
do Município, com letra 
di proprio punho do Capi-

ministrativa, a Prefeitura 
Municipal decretou feriado 
para todo o município, has
teando a Bandeira Nacional,

tão Mor Antonio Correia|0 qUtí j0j secundado por to- 
Pinto, nomeado Regente de das a8 repartições publicas
Lajes.

Comemorando a data da 
nossa formação politico ad-

e muitas casas particulares, 
tendo o comercio serrado as 
suas portas.
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Para você

Dia 24
A exma. Sra. D. Clarice 

Machado Bianchini, esposa 
do Sr. Ivo Bianchini, fazen
deiro neste município.

— 0 menino Nilton, fi 
lho do Sr. Alberto Eineck, 
funcionário postal.

— A interessante Harde
ns, filhinha do Sr. Alzimi- 
ro Francisco de Souza.

Dia 25
A Srta. Helena Lenzi, es

tudante em Floriauopolis e 
filha do Sr. Hilário Lenzi, 
aqui residente.

— U 3o Sgto. Waldir 
Andrade Regueira, do 2o 
Batalháo Rodoviário.

Dia 26
0 Sr. Nery Carvalho, do 

alto comercio desta cidade. 
Dia '27

A Srta. Terezinha de Je
sus, filha do Sr, José Wolff, 
do comercio desta cidade. 

Dia 28
O Sr. Ely Rosa Cabral, 

residente nesta cidade.
— O Sr. Antonio A. Ron- 

caglio, residente nesta cida
de.

—  A menina Ely Rosa, 
filha do Sr. Aristides Ca
bral.

— 0 2' Sgto. Agenor Fio- 
Batalhão Rodo-res, do 2- 

viário.
Dia 29

A menina Terezinha, fi
lha do Sr. Hilário Bleyer, 

'Prefeito de São Joaquim.
I — O jovem Walter Sou- 
Iza, filho do Sr. José Pauli- 
Ino de Souza.
! — O Sr. Joáo Batista 
' Lemos Cordova, fazendeiro 
em Borel.

Dia 30
O Sr. Arnoldo Francisco 

da Rosa, do comercio desta 
cidade.

— O menino Reinaldo, 
filho do Sr Heitor Souza,

fInspetor Escolar.
, — A Exma Sra. D. Mar-
celina B. de Jesus, esposa 
do Sr. Manoel Alceno de 
Cordova, residente em Ca
pão Alto.

Dia 31
O Sr. Otávio Rafaéli, in- 

dustrialista residente nesta 
cidade.

— Pedrc üsní, filho do 
Sr. Otávio Nunes, residente 
em Capáo Alto.

Do fundo extremo deste si- 
jlêncio absoluto de uma noite 
de outono, ouvimos sons que 
quebravam a magia desta so
lidão.

E o som deste violino que 
toca ao longe é como u’a men
sagem do Céu.

Vem de vagar êsse som, e 
assim de mansinho vai pene
trando em nossa alma que pe
ie um c rinho. E nossa alma 

o tem, tem essa música, divina1

Tempestade nalm a
as

música, que sai dum coração j

O vento sibila na encosta dos montes, enquanto 
árvores vergam seus galhos varrendo a água qU(

se infiltra na terra. .
Gmssos pingos de chuva batem nas janelas pro.

duzindo ruidos seoos
Nuvens, cada vez mais e mais se agrupam escure.

cendo a terra. rj
Rápido um relâmpago risca o ceu iluminando aque-

las negras paragens.
Depois . . . tudo

nua

4

escurece. A tempestade conti je 7*̂ 
.Fic»

E’ assim quo eu sinto minha alma. Im a tempe» .,1
deFaUnlum'1 víoüqo dentro datado de angustias habita meu ser. Como & água d K r

chuva, a desconfiança e a dúvida se infiltram poucoi
1 ___ _____ A lí til An A Vlíipouco nas entranhas de meu coração. Alí, tudo é ne«I escuridão quase absoluta da 

noite amiga.
Voz amiga de violino que

Ü r í . r Ü T Í -  q «  nos[° Quando, de joelhos aos pés da V irgem  suplico n* 
envia mensagem de agonia ex - j sericórdia, sinto uma tênue luz ilumioa-Io um pouco

gro.

trema.
Não é mais ura carinho para 

nossa alma, mas é um pedido 
para que bebamos com 
ela aquele cálice de- amargura.

E o fazemos. De longe que
remos ser tristes e£ beber o 
fél cora o desconhecido iá de 
fora.

Não importa seu nome. E’ 
um coração que tala através do 
vento, e queremos lhe dar a 
nossa amizade, queremos so
frer com ele porque será como 
dar uma esmola a um cego 
que nos estenda a mão

Já não se ouve mais a voz 
dolorosa do violino. Agonizou 
na imensidão negra que há lá 
por fora

Morreu . . . morreu dentro da 
noite a voz do amor.

para ser substituída muito logo pelas trovas.
Tateando, vou de encontro à bases sólidas com 

rochas. Nada demove meu intento. Nada me faz retn 
ceder.

E quanto mais caminho, quanto mais eu sinto 
tempestade, mais eu me envolvo no emaranhado d< 
Destino !

Mora Regina
furitibanos, Maio de 1947

0 NOVO CINE-TEATRO MARAJOARA 
sará o orgulho de Lajes

Sem encenações^sem alardes, J

L A J E S
WILSON

Noivado
MARIO VIEIRA DA COSTA

Lajes! Princesa da Sorra!
O ’ meu berço, ó minha terra, 
Amada terra onde n;.sci;
Vives no meu pensamento,

Já provaste teu civismo, 
Teu nobre patriotismo, 
A tua brasilidade.
Tu és muito brasileira,

Eu não te esqueço um momento E’s a terra hospitaleira,
E eu tenho orgulho de ti. A terra da liberdade.

I Com a distinta Srta. Ivonneta 
! Montenegro, filha do Sr. Al- 
jfredo Montenegro, do comercio 
I desta cidade, contratou casa- 
I mento, no Rio de Janeiro, o Sr. 
j Ney Dourado, alto funcionário 
da importante firma Johnson & 

. Johnson, daquela capital.

Tenho orgulho de lajeano, 
De ti meu berço serrano, 
O ’ miragem da saudade! 
Tu és bela, és Princesa 
E o autor da naturesa, 
Cumulou-te de bondr.de.

Na coxilha verdejante,
Sob o ouro fulgurante 
Do sol, no teu céu tfe anil, 
Meu torrão hospitaleiro,
E’s auriverde, altaneiro, 
Como o pendão do Brasil 1

Na bela regiào serrana,
E’s a Princesa lajeana 
Que Correia Pinto fundou. 
Sonho heroico , bandeirante, 
Que ura dia triunfante 
Em cidade se tornou.

Minha Pátria em miniatura, 
Meio mundo de ventura 
Dos meus anos já passados 1 
Eu te exalto, berço amigo.
Terra que tem o jazigo 
De meus pais e antepassados.

Tens também a tua história, 
A tradição, a tua gloria,
O teu altivo passado.
Berço de ilustres serranos, 
De eminentes lajeanos, 
Oovernadores de Estado.

«Todos cantam sua terra», 
Pois esta pagina encerra, 
Simples cantares á minha, 
Que por Deus e a natureza 
Hoje é cidade-Princesa;
No porvir será «Rainha».

Máquinas Agrícolas
Por determinação do Ministério da Agricultura, devem 

ser recolhidas á Estação Fitotécnica, até o dia 15 de Junho 
próximo vindouro, toda e qualquer máquina agrícola que 
esteja em poder de agricultor, Sociedade Agrícola ou in
tendente distrital, pertencente àquela Estação.

Pedimos o máximo inleresse daqueles que tenham sob 
seus çuidados máquinas emprestadas pela Estação Fito- 
técnica, para execução desta determinação.

(Assinado) CLOVIS DA COSTA RIBEIRO 
Agronomo Chefe

Sílvio  V ie ira
^or telegrama recebido pela

silenciosamenle cumprindo a 
promessa feita ao povo lajea- 
no, de oferecer-lhe uma casa 
de espetáculos digna do pro
gresso da cidade, vêm a Em- 
prêsa Cine-Teatral M. A. de 
Sousa Limitada, desincumbin- 
do-se desse notável empreen
dimento, que será o orgulho

Não temos espaço p» 
transmitir aos nossos leitor 
tudo o que vimos, entretail 
devemos externar a nossa ad 
miração e mesmo surpresa, 
ante de sua beleza arquitetôr 
ca, decorações em estilo nu 
rajoara, dimensões avaittajad; 
sistema de ventilação, acústi 
e demais aprimoraraent 
da sala de espetáculos do

lit
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do nosso povo e a prova de
que temos em Lajes elementos ne-Teatro Marajoara, que dei 
capazes e dignos para a c«n-,tro de 4 meses deslumbrará 
cretizaçào de um grande ide^l.«cidade couro o  mais modei 

Dia 15 do corrente fomos; e encantador centro artístico 
convidados pelo Sr. Mario A. Santa Catarina e onde se ei

Î-V
di

de Sousa, sócio-gerente da re
ferida Emprêsa, para uma 
visita às obras do Marajoara. 
A’ entrada da grande constru
ção fomos recebidos pelos Srs.

pelhará a boa vontade e o 
truismo desse punhado de 
jeauos, fundadores dessa En 
presa, que não mediram sacrl 
fidos no cumprimento das obri 
gações que assumiram peraaMario Sousa, João Luiz Ramos

e João Andrade sócios da Em-Jte o povo de Lajes e que 
presa, que geiitilmente nos pro --ceberão, por certo, o  agrad

__ ^______________  _̂__  porcionaram um visita comple-| mento e o amparo desse mesi
Empresa M.A. de Sousa, pro-- jIa em ,odo °  gran(le edifício| povo que uunca desmereceu 
prietária do Teatro Carlos Qo- G quasi concluído. tradições de seus antepassada

S-A 
ce 

' -E  
co

- A
Ur

-  A 
Pi

mes, sabemos que o concerto 
do afamado barítono patrício 
Sílvio Vieira, vae realizar-se em 
l l  de junho p. futuro. M inistério da Guerra - 2 °  iiatallião Rodoviário
... „. . .. .. i EDITAL DE PRAÇAA lberto  iSl Illões r ilh o  De ordem do Exmo. Snr: General Diretor da Moto-Me»

nização, torna-se publico qne serão vendidos em hasta poblie 
três (3) caminhões marca f.H R V R m  p t  _____1Esteve alguns dias nesta ci

dade, o Sr. Alberto Simões Fi- Batalhão R o Â T ™  CHKVKOLET- Per.encan.es a.
lho. Chefe da carteira de Credi-IH„  ̂ ? ,s in,erjessad°s Poderão ver os referidos veículos, n* >' 
fo e Cobranças da Ind e Com 0c a ou .a.de’ to.dos °.s d,as úteis das 7,30 ás 11,30 e
Assunção S.A., com sede em 
São Paulo e distribuidora dos 
afamados radios “ Jefferson" dos 
quais são representantes nesta 
cidade, a conceituada firma 
Ubirajara Je Almeida Vallim 
& Cia. Ltd a.

Por 60 mil cruzei
ros

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

Tratar com Pedrinho Ghiorzi.

di I
.V*,“ -1?»30 devendo apresentarem suas propostas em tv
velopc lacrado, até o dia trinta (30) do corrente

Acantonamento em Lajes, em 19 de maio de 1947.
Antonio Carlos Pires e Albuquerque 

Capitão 1. Ex. Almoxarife.

M s  Estaduais A éiea s Lida. “  R E A L "
Viagens aéreas com todo o conforto, entre Curitiba -  S3o 
Paulo -  Rio e Porto Alegre, só aos luxuósos aviões da « Real*

Reservem passagens nesta cidade

C. M ONTENEGRO & CIA.

F

com

jfc.s

N
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Prefeitura Municipal de Lajes
ESTADO DE SANTA CATARINA •

DECRETO N- 20 
de 14 de maio de l9-i7

O Prefeito Municipal de Laj.-s, usando da atribuição aue

8 de an u de I939, e em cumprimento ao que estebelece o de- 
creto-lei federal m 9669, de 29 de agosto de 1946,

DECRETA*
o. HnA 7 7  Fi?  assim redig 'do o artigo l , do Decreto n- 2l, do 7 de dezembro de I94ó;

«Pica criada a üomissãu de Arbitrainenio de Aluguel dite- 
taraente subordmada ao Prefeito, constituída do Guarda-Livros 
riscai Leral e Escriturário -  Padrão P” .

uh 2 decreto entrará em vigor na data da sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Lajes, em 14 de maio de 1947. 
Assinado: — Jairo Ramos 

Prefeito Muuicipal 
Ivannyr Montenegro — Secretário

P O R T A K I A  
de 14 de maio de Dj47-

O Prefeito Municipal de Lajes, resolve- 
DESIGNA R:

De acordo com o § único, do art. 1*, do 
Decreto n* 2 l ,  de 7 de outubro de 1946:

O Sr. Oscar Amancio Ramos, Guarda-Livros desta Prefei
tura, para dirigir os trabalhos da Comissão de Arbitramento de 
Aluguel.

Prefeitura Municipal de Lajes, em 14 de maio de 1947. 
Assinado; Jairo Ramos

Prefeito Municipal. •
#

Requerimentos Despachados
D'a 13 de ma;o de 1947

N' 611 =  Otávio da Silva Ftgundes • Fechamento de uma es
trada -  2 ‘ despacuo: Sim, fic ndo o requerente res
ponsável por quítlq KT çãs ou iidenização que possa 
surgir.

Dia t4 de maio V 1947
N‘ 652 — Vidal Domingos CoGh<> e su* nulher - Transferen

cia de um terreno ■ 2 ‘ lespacho: Sim:
Dia 16 de ui io de 1947

N' 255 — Arnaldo Oliveira K eche Aor. vição de planta e li
cença para construir -  2 despacho: Sim 

N 673 — Evaldo Amaral - Aprovação de planta e licença para 
construir -  2 despacho: Sim.

N- 675 — Afonso Cesar de Carvalho -  Licença para construir 
uma casa à raa São Joaquim -  Sim.

N- 676 — Arruda & Rau Ltda. -  A provção de planta e licença 
para re ormar um prédio para o Snr. José Batalha da 
Silveira - 2 despacho: — Sim.

0 Sr. un» Ruhms 
Va p iTpi PSPiitn u Ü iv  
Sll mi iaiiisellio i..iHîtiii- 

Livü Ma r iu  mo
Por decreto do Presidente da 

Repúblic.', acab i de ser desig
nado representante do Brasil 
no Con-tlho Consultivo Marí
timo Provisório, a reunir-se em 
Paris, o Sr. Mauro Ramos.

O ato do chefe do governo 
foi muito bem recebido, por 
isso que se trata de um téonieo 
de reconhecida competência em 
questões marítimas, estando 
apto a prestar relevantes servi
ços aquela organização interna
cional e ao Brasil-

0  Sr. Mauro Ramos que teu 
desempenhado outras importan
tes comissões, sendo atualmen
te membro da Comissão da Ma
rinha Mercante nas quais dei
xou a marca da sua inteligên
cia e do seu dinamismo, deve 
embarcar, dentro em dias, para 
a capital francesa.

VENDO
Ou admito sócio para negó

cio de papelaria, armarinho, 
perfumarias e miudezas, por 
preço de fatura, situado no me
lhor ponto da cidade. Grande 
freguezm de atacado e varejo- 

Ver e tratar na

CASA MELIM - R. DO SUL!

N- 664 

N- 647

Dia 17 de maio de 1947
Pedro Waltrick Sobrinho e sua mulher — Transferen

cia de terreno - 2- despacho: .Sim.
D'a 19 de maio de 1947

Célio Fiúza de Carvalho e sua mulher — Transferen
cia de um terreno — Sun.

Bar e Restaurante

CRUZEIRO 0 0  SUL
De Francisco Xavier 

Pereira (Chico)

INAUGURA DO á rua 
Benjarain Censtant, es

quina Porto União.
cosinha de primeira ordem, 
refeições a qualquer hora do

dia e da noite 
Bebidas e Miudezas

Visite este bar e restau
rante

C0LET0D1A ESTADUAL
ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA

•. R R .  R L IE E N T  T E R R A
Bacharel em ciências jurídicas e sociais, pela Faculdade <*• 

Direito do Estado de São- Paulo

I K. t l  l  IC KÃ.UCÍ VII I» 1
Bacharel em ciêucias jurídicas « Sociais, peia Faculdade de 

Direito do Estado do Rio de Janeiro £

Aceitam o patrocínio de toáo e qualquer serviço de sua pro- 
tssáo: — causa* cíveis (doações, testamentos, inventários, di

visão e demarcação de terras, etc.), criminais, orfsnológicas, etc.

— _ _ _ B I Ü C I E T A S  — —
Pura homens e senhoras

Aguardrm a* superiores, da marea C Z, de oroc-Menua 
Tchecoslovaea. (fp.. torpedo com breque trazeiro coa 

pedal e aro 28 x 1—1/2.)
Veidcd res nesta cidade

C- Montenegro & Cia.

' IMPOSTO THRUITORTAL 
De ordem do sr. Coletor 

torno publico que, durante 
a mês de maio corrente, se 
procederá a cobrança do 
imposto acima referido cor
respondente ao 1* semestre 
ao corrente ano

Os contribuintes que não 
s.-itisfizerem seua pagamen
tos dentro do referido pra 
zo, poderão faze-lo ao mês 
de junho com a multa de 
20°/o. Terminados os prazos 
acima citados, serio exí.rai- 
das as certidões de divida 
para a devida cobrança exe- 
citiva.
Coletoria Estadual de Lajes.

2 de maio de 1947. 
Alzemiro Francisco d* Souza 

Escrivão.

j. Wolff & Cia.
Representações, Consipaçies e Costa Própria

MATRIZ FILIAL
Lajes -  Santa Catarina

Rua Cel. Tiago de Castro, s. n.
Caixa Pontal, 41

ENDEREÇO TELEGRÁFICO «J O \V O L C O»

Rio do Sul - S. Catarina
Rua Carlo. Gomou, 98

Concessionários da Cia. Distribuidora Geral *Brasmo- 
tor* — Produtos da Chrysler Cor
poration — General Motors do Bra
sil S. A. — Produtos «Frigntaire»

Representantes : da Cervejaria Catarinense 8. A. - Joinvile 
Revendedores : dos Produtos Firestone S. A . da The

Caloric Company

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

Automóveis 
CaminhOes 

Caminhonetes 
Maquinas Agrícolas 

Conjuntos Estacionários 
Peças e Acessórios 

Refrigeradores Domésticos 
Refrigeradores Comerciais 

Artigos Domésticos Elétricos 
Baterias 

Motores

Madeiras
Cimentos 

Casolina 
Querosene 
O leos 

Peça De Soto, Dodge 
International, Ford, Chev 

let, etc.
Pnens e Câmaras dear 

Seguros Oerais 
Radios

D R . | 0 Ã 0  C O S T A  N E T T O
Alta Cirurgia — Doença9 de Senhoras — Partos
Operações: de Estomago, Intestino, Apendicite, Fígado e 
Vias Biliares. Tireoide, Bocio (papo/ Hérnias, Varizes e He
morroidas. Rins e Próstata, Utero. Ovários e Seios. Tumo- 
reA era geral. Cirurgia dos Ossos <s Articulações. Fraturas. 
Cirurgia dos Defeitos CoDgemíos e Adquiridos.

Tratamento Médico e Cirurg co da Tuberculose Pulmonar
Atende no Hospital N. S. dos Prazeres - Residência 

Rua Correia Pin‘o 3 — Tel. 195

Cônsult-rrio: Praça João Pessoa (jin tiffl] dl Café CfUZIÍri)

% F A R M Á C I  A , P O P U L A R
* r*' ' díreçio técnica do ía^àõelitieo diplomado* r*. ’ direção técnica do íaimacéutieo diplomado 

ANTÓNIO iM. V. RIBAS
Grande estoque de drogas naqionats e estrangeiras — Com- 

V pleto sortimento de perfumarias e artigos de toucador
aderno e aparelhado Uboratórí de manipulação,— Sarviço, 
A ---caprichoso Preços locdicos — aleifde in o i l e-■—* V' T- -» ♦ ' • - ( r *-

PRAÇA JOÃO PESSOA -  LAJES

A rtefatos 4e Alunfnio
Da afamada marra «KOYAL* O mais resistente

Entrega imediata - Exclusivistas 
no Estado:

FERRAZ & W \ U ’ H M
Rua Cel. Cordova — Edifício Anibal Ramos — Lajes

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

Sub-Agentes nesta cidade

C. Montenegro & Cia.
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Prefeitura Municipal de Lajes
ESTADO DE SANTA CATARINA

DECRETO-LBI N. 5 
de 16 de maio de 1947

Processo
117/47

O Prefeito Municipal de Lajes, usando da atribuição que 
lhe confere o art. 12, n- 1, do Decreto-lei federal n° 1202, de S 
de abril de 1947,

DECRETA:
Art Io — Fica o Executivo Municipal autorizado a alienar 

mediante concorrência publica, os seguintes terrenos do Patri
mónio Municipal, sitos nos perímetros urbano e suburbano desta 
cidade;

1) = u m  lote com a área de 43,86 m2, fazendo frente ao 
norte com a rua Serafim de Moura, e confrontando -ao snl com 
terrenos de José Fernandes da Silva, a leste com terreno de Ota- 
líbia Ferreira Batista, e ao oeste com terreno de José Vargas 
Júnior.

2) — ura lote com a área de 108 m2, fazendo frente ao 
norte com a rua Serafim de Moura, e confrontando ao sul com 
terreno de José Vargas Júnior, a leste com terreno de José Ma
ria Fernandes da Silva, e ao oeste com a rua Curitibanos;

3) — um lote cora a área de 205,20 m2, fazendo frente ao sul 
para a rua Florianopolis, e confrontando ao norte e leste com 
terrenos de Olímpio Olinger, e ao oeste com terreno de Manoel 
Padilha Sobrinho;

4) — uni lute com a área de 450 m2, fazendo frente a leste
com a estrada que conduz ao Cem tério, e confrontando ao nor
te, sul e oeste com terrenos do Património Municipal;

5) — ura lote com a área de Ô00 m2, fazendo frente a leste
cora a estrada que conduz ao Cemitério, e confrontando ao nor
te, sul e oeste com terrenos do Património Municipal;

6) um lote com a área de 280,50 m2, fazendo frente ao sul 
para uma rua projetada, e confrontando ao norte, lest- e oest>> 
com terrenos do Património Municip >;

7) — um lote com a área de 360 m‘2, f >z ut r.-unte a les
te com um.i ru i projetada, e contron an 1 • > norte e oeste com
terrenos da Património Municipal c a ,ui com terreno de lda- 
lina Alves de Souza;

8) um lote com a área de 435,0375 m2, Lzcndo frente 
ao nurte para uma rua projetada, e confront n > o sul cora ter
reno de Luiz Gonzaga Ua Silva. , 1 -i ? com terreno 
do Património Municipal, e ao oeste co c te io de José Alves 
da Silva;

9 — um lote com a área de 27,82 . 2, fazendo frente ao 
sul para uma rua projetada, e confrontando ao norte com ter
reno dn Património Municipal, a leste com terreno de Dulce da 
Silva Rosa e ao oeste com uma rua projetada;

10) — um lote com a área de 200 m2 tazendo frente ao 
oeste para a rua S3o Joaquim, e confrontmdo ao norte, sul e 
leste Com terrenos do Patrimomo Municipal;

11 — um lote com a área de 10S m2, fazendo frente ao 
sul para uma rua projetada, e confront indo > norte, leste e 
oeste com terrenos do Patriraonio Municipal;

12 — um lot'1 com a área de 330,40 m2, fazendo frente a 
leste co n a rua Jeronimo Coelho, e confrontan lo ao norte com 
terreno da Severiana Maria de Jesus, ao sul cora terreno de 
Gentil Coelho da Silva e ao oeste com a rua Tiradentes

13 — um lote com a área de 256 m2, fazendo frente 
norte cora a travessa da rua São Joaquim, e conlrontando 
sul, leste e oeste com terrenos do Património Municipal.

14) — um lote com a área de 600, m2, fazerulu frente ao 
sul para a travessa da rui Sào Joaquim, e confrontando ao 
norte com terreno de Júlicj Nunes, a leste com terreno de Maria 
Clara e a oeste cora terreno de José Maria Waltrick.

15) -  um lote com a área de 618,75 m2, tazendo* frente ao 
sul para uma rud projetada, e confrontando ao norte e oeste 
com terrenos do.Património Municipal e a leste com terrenos de 
João Ramiro e de Benjamin Mota.

16) — um lote com a área de 506,76 m2, fazendo fientt 
ao norte para a estrada da pedreira, e confrontando ao sul, leste 
e oeste com terrenos do Património Municipal.

17) =  um lote com a área de 324 m2, fazendo frente ac 
sul para uma rua projetada, e confrontando ao norte e leste com 
terrenos do Pdtriraonio Municipal, e ao oeste com terreno de 
Zenita Rodrigues da Costa.

18) — um lote com a área de 3.741,6875 m2, fazendo fren
te ao sul para uraa rua projetada, e confrontando ao norte com 
terreno do Patrirr.or.io Municipal, a leste com terreno de José da 
Silva Ribeiro e ao oeste com uma rua projetada.

19 — um lote com a área de 301,50 m2, fazendo frente ao 
sul para uma rua projetada, e confrontando ao norte e leste com 
terrenos de Paulo Picinini e ao oeste com terreno de Lavinia 
Ribeiro Alves.

20) — um lote com a área de 450 m2, fazendo frente ao 
norte para uma rua projetada, e coufrontando ao sul e oeste 
com terrenos do Património Municipal, e a leste com terrenos de 
José Elias de Melo.

21 — um lote com a área de 210 m2, fazendo frente ao 
sul para uma rua projetada, e confrontando ao norte, leste e 
oeste cora terrenos do Património Municipal.

22) =  um lote cora a área de 497,4750 m2, fazendo frente

ao norte {«ara a estradada da pedreira, e confrontand 4 lotes a venda
" sle e oes"  com d* P‘ demS 2/ Í S « " d o  fr«nle a o .« - ,

’ Nas ruas Marechal Deodor0
e Travessa biqueira Catnpog
medindo dois lotes 12,00 m,'
x 15,00 ms de fundos, e
outros dois 10,00 ms x 39,00
m de fundos.

23) -  um lote com a area de BUUiuz, * ,prreno
te para uma rua projetada, e confrontando ao noT terrenos
de Antonio Cândido de Oliveira, e ao sul ® les
do Patrimônio Municipal. _____ . . frpn»,, a

24) -  um lote com a área de 5.000m2, fazendo frente a
leste para a estrada Lajes-Curitibanos, e confrontando ao norte, 
sul e oeste cora terrenos do Patrimônio Municipal.

25) um lote cora a área de 5.000m2, fazendo ften 
oeste com a estrada Lajes-Curitibanos, e confrontan o ao nor , 
sul e leste com terrenos do Patrimônio Municipal-

26) -  um lote com a área de 5.000m2, fazendo frente a 
oeste com a estrada Lajes--Curitibanos, e confrontando ao not e 
com uma rua projetada, e ao sul e leste com terrenos do a 
trimônio Municipal.

27) — um lote com a área de 5.000m2, fazendo frente ao 
oeste com a estrada Lajes-Curitibanos, e confrontando ao norte, 
sul e leste com terrenos do Patrimônio Municipal.

28) — um lote com a área de 5 000m2, fazendo frente a 
.leste com a errada La)e-Curitibanos, e confrontando ao norte
com uma rua projetada, e ao sul e oeste com terrenos do Patri
mônio Municipal

29) — um lote com a área de 3.000m2, fazendo frente a 
leste com a estrada Lajes-Curitibanos, e confrontando ao norte 
com uma rua projetada, e ao sul e oeste com terrenos do Pa
trimônio Municipal

30) — um lote com a área de 300m2, fazendo frente ao 
l sul e leste com ruas projetadas, e confrontando ao norte e oes
te com terrenos do Patrimônio Municipal.

31) — um lote com a área de 300m2, fazendo frente ao 
sul com uma rua projetada, e confrontando ao norte, leste e 
oeste com terrenos do Patrimônio Municipal.

32) — um lote com a área de 5.000m2, fazendo frente 
oeste a estrada Lajes- Curitibanos, e confrontando ao norte, 
e leste com terrenos do Patrimônio Municipal.

Art. 2‘ — Os preços mínimos de alienação serão os 
guintes:

Lotes n°s. 1, 2 e 3 — Cr$ 15,00 o metro quadrado.
lotes n°s. 4 e 5 — Cr$ 12,00 o metro quadrado.
lotes n°s. 6 a 14 -= Cr$ 4,00 o metro quadrado.
lotes n°s. 15 a 32 — Cr$ 2,00 o metro quadrado.
Art. 3’ — Este decreto-lei entrará em vigor na data 

sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Lajes, era 16 de maio de 1947.

Vende-se

Em ponto central,um ban
galô de estilo moderno, se ido 
também ótimo ponto comer 
ciai situado numa das es
quinas da rua Quintino Bo- 
caiúva com 30 mt. de frente, 

Tratar nesta redação.

ao
sul

se-

Pr. CELSO RAMOS 
BRANCO

ADVOGADO
RESIDÊNCIA e ESCRITÓRIO 

Rua Hercílio Luz
L A J E S

Atende chamados para asco 
marcas de S. Joaquim. Curiti 
banes, Bom Retiro e Rio doSul.

Assinado: -  Jairo Ramos 
Prefeito Municipal 

Ivannyr Montenegro — Secretário

ao
ao

De Carli & CecconeDo
Exclusivistas RENNER

Praça Julio de Castilhos, 189S -  Fone 404 — End. Telegr. «LUAR»

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

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

CAPAS - PALAS - SAPATILHAS DE LÃ -  CAPA
CETES - VENDAS POR ATACADO

iM P M Z A  AUTO-VIAÇÃO «BRASIL»----- - -----

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

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

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

SAÍDAS ’AS 5 HORAS DA MANHÃ

Al 11 «MUI -s e  q u artos
Com pensão e fornece-sê 

comida em marmitas.
Pensão S. Antonio -  

Sobrado, junto ao Mercado 
velho.

OSNI RECIS 
advogado

Praça João Pessoa 
Edif. Dr Acácio -  Pandar

<5anta C atarina

Radios para Bateria
. . . . . . . i P I S S Ü s »  « . . . . . . . . . .

RUA MAL. DEODüRO

e n t r e g a  

rajara de Almeida Vallim & tia. Ltda.
l a j e s
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Prefeitura Municipal de Lajes
ESTADO DE SANTA CATARINA

Wital de Concorrência 1’útdica
. D! n ^ m d° ,Sr‘ Prefeit0 Municipal faço publico, para c o 

nhecimento dos interessados que, até às 15 horas do dia 6 de 
junho do corrente ano, acha-se aberta a concorrência publica 
para a venda dos seguintes terrenos do Património Municipal- 

*) =  um lote com a área de 43,86 “  '  - -

norte,

norte com
um
a rua

leste paia a estrada Lajes-Curitibanos, e confrontando ao 
sul e oeste com terrenos do Patrimônio Municipal.

25) — um lote com a área de 5.000m2, fazendo ftente a! 
oeste com a estrada Lajes-Curitibanos, e confrontando ao norte, 
sul e leste com terrenos do Patrimônio Municipal.

26) — um lote com a área de 5.000m2, fazendo frente a 
oeste com a estrada Lajes-Curitibanos. e confrontando ao norte 
com uma rua projetada, e ao sul e leste com terrenos do Pa
trimônio Municipal.

27) — um lote com a área de 5.000m2, fazendo frente ao 
oeste com a estrada Lajes-Curitibanos, e confrontando ao ncrte, 
sul e leste com terrenos do Patrimônio Municipal.

28) — um lote com a área de 5 000m2, fazendo 
leste com a estrada Laje-Curitibanos, e confrontando

 ̂ ,. , -----  fazendo frente ao com uma rua projetada, e ao sul e oeste com terrenos
, j | . L ra im de Moura, e confrontando -ao snl com raônio Municipal

Ferrefri f riiandes d a .Sllva’ * leste com ierreuq de Ota- 29) — um lote com a área de 3.000m2, fazendo 
lúiiior » 3| e ao oeste com terreno de José Vargas leste com a estrada Lajes-Curitibanos, e confrontando

o\ . . com uma rUa projetada, e ao sul e oeste com terrenos do
' 0 , com 2 area de 108 m2, fazendo frente ao triroônio Municipal

no. e com a ruâ Jserafim de Moura, e confrontando ao sul com 301 — um lote com a área de 300m2, fazendo frente ao
erren ,J0S^ Vargas Junior, a leste com terreno de José Ma- sul e leste com ruas projetadas, e confrontando ao norte e oes- 

na ernandes da Silva, e ao oeste com a rua Curitibanos; te com terrenos do Patrimônio Municipal.
) um ote com a área de 205,20 m2, fazendo frente ao sul 3l) — um lote com a área de 300m2, fazendo frente ao

para a rua Florianopolis, e confrontando ao norte e leste com sul com uma rua projetada, e confrontando ao norte, leste e 
nrrfn^S u O h mpio Oiinger, e ao oeste com terreno de Manoel oeste com terrenos do Patrimônio Municipal.
Padilha «-Obrinho; 32) — um |0te com a áre» de 5.0Q0iu2, fazendo frente ao

4) — um lote com a área de 450 m2, fazendo frente a leste oeste a estrada Lajes-Curitibanos, e confrontando ao norte, sul
com a estrada que conduz ao Cemitério, e confrontando so nor- e leste com terrenos do Patrimônio Municipal.
te, sul e oeste com terrenos do Património Municipal; 33) — um lote com a área de 527 m2, fazendo frente a

5) um lote com a área de 600 m2, fazendo frente a leste leste para a rua Porto União, e confrontando ao norte com ter-
coni a estrada que conduz ac Cemitério, e confrontando ao nor reno de Agenor Waltrick, ao sul com terreno de Francisco Perei-
te, sul e oeste com terrenos do Património Municipal; ra e ao oeste com terreno de Evandel Xavier So2res.

6) um lote com a área dc 280,50 m2, fa/endo frente ao sul 34)|— um lote com a área de ‘293,25 m2, fazendo frente ao 
para uma rua projetada, e confrontando ao norte, leste e oeste norte para a travessa da rua São Jaaquim, e confrontando ao sul, 
com terrenos do Património Municipal; leste e oeste com terreno do Património Municipal.

frente a 
ao norte 
do Patri-

frente a 
ao norte 

i*a-

7) — um lote com a área de 360 m‘2, fazendo frente a les
te com uma rua projetada, e confrontando ao norte e oeste com 
terrenos da Património Municipal, e ao sul com terreno de lda- 
iina Alves de Souza;

8) — um lote com a área de 435,9375 m2, fazendo frente 
ao norte para uma rua projetada, e confrontando ao sul com ter
reno de Luiz Gonzaga da Silva, a leste 
do Património Municipal,

35) — um lote com a área de 85,20 m2. fazendo frente a 
leste para uma rua projetada, e confrontando ao norte e sul com 
terrenos do Património Municipal, e ao oeste cora terreno de 
Bruno Antonio da Silva

36) — um lote com a área de 182,70 m2, fazendo frente a 
leste com com uma rua projetada, e confrontando ao norte e

cum terreno sul com terren» do Patrimonío Municipal, e ao oeste com terre- 
de José Alves no de Lourenço Antonio da Silva.

1 A71 — um lote com

-A sso ciação  dos 
Ex-Combatentes do 

Brasil
E D I T A L  N» 1 

Levamos ao conhecimento 
dos Ex-Combatentes do Estado 
e deste Município, que foi fun
dada em Florianópolis, A AS 
SOCIAÇAO DOS EX-COMBA
TENTES DO BRASIL — SEC- 
Ça O d e  f l o r i a n o p o l i s . 
s a n t a  c a t a r i n a , a quai,
necessita ter conhecimento da 
situação atual daqueles que to
maram parte na 2a. Orande 
Guerra Mundial, afim que pos 
samos fazer estender aos mes 
mos, os benefícios instituídos 
por nossos Estatutos. Para isso, 
solicitamos endereçar seus in
formes para a Caixa Postal n° 
253 • Florianopolis • Santa Ca
tarina.
(a) -  Gerson Bosco dos Santos 

Presidente

e ao oeste com terreno
da Silva; j 37) — um lote com a área 360 m2, fazendo frente ao norte

9 -  um lote com a área de 27,82 m2, fazendo frente ao para uma rua projetada, e confrontando, ao sul, leste e oeste
sul para uma rua projetada, e confrontando ao norte com ter
reno do Património Municipal, a leste cora terreno de Dulce da 
Silva Rosa e ao oeste com uma rua projetada;

10) -  um lote com a área de 200 m2, fazendo frente ao 
oeste para a rua São Joaquim, e confrontando ao norte, sul e 
leste com terrenos do Património Municipal;

11 — um lote com a área de 108 m2, fazendo frente ao 
sul para uma rua projetada, e confrontando ao norte, leste e 
oeste com terrenos do P .trimonio Municipal;

12 — um lot- com a área de 330,40 m2, fazendo frente a 
leste com a rua Jeronimo Coelho, e confrontando ao norte com 
terreno da Severiana Maria de Jesus, ao sul cora terreno de 
Gentil Coelho da Silva e ao oeste com a rua Tiradentes.

13 — um lote com a área de 256 m2, fazendo frente ao 
norte cora a travessa da rua São Joaquim, e confrontando ao 
sul, leste e oeste com terrenos do Patiimonio Municipal.

14) — um lote com a área de 600, m2, fazendo frente’ ao 
sul para a travessa da rn \ Sào Joaquim, e confrontando ao 
norte com terreno de Júlio Nunes, a leste com terreno de Maria 
Clara e a oeste com terreno de José Maria Waltrick.

15) — um lote com a área de 618,75 m2, tazendo frente ao 
sul para uma rua projetada, e confrontando ao norte e oeste 
com terrenos do Património Municipal e a leste com terrenos de 
João Ramiro e de Benjamin Mota,

15) — um lote com a área de 506,76 m2, fazendo frente 
ao norte para a estrada da pedreira, e confrontando ao sul, leste 
e oeste com terrenos do Patrimonío Municipal.

17) =  um lote com a área de 324 m‘2, fazendo frente ao 
para uma rua projeiada, e confrontando ao norte e leste com | ano,

'com terrenos do ’ ’atrimonio Municipal, local; Alem do Lagoão
38) -  um lote com a área de 1 107,40m2, fazendo frente ao 

sul para a estrada que conduz ao Passo Fuudo, e confrontando 
ao norte cora terreno da Fazenda /Experimental d** Criação, ao 
leste com terreno de Mariana Waltrick e ao oeste cym terreno 
de Onval Batista

39) _  um lote "om a área de 573 m2, fazendo frente ao
norte pura a estrada Lajes-Passo do Socorro, e confrontando ao
sul co o uma rua projetada, a leste com terrenos do Patrimonío 
Municipal, e ao oeste com terrenos do Patrimonío Municipal.

40) =  um lote com a área de 360 m2, fazendo frente ao 
norte para uma rua projetada, e confrontando, ao sul, leste e oes
te com terrenos do Patrimonío Municipal, local: próximo ao Morro 
Orande.

41) um lote com a área de 3 180 m2, fazendo frente h
leste para o rio Ponte Grande, e confrontando ao norte com ter
reno de Proêncio Antunes de Andrade, e ao sul e oeste com 
terreno de Elisiário Prudente Vieira.

42) — um lote com a área de 525 m2, fazendo frente a 
Meste para uma rua projetada, e confrontando ao norte, sul e

Heck, Almeida 
& Cia.

A antiga e conceituada 
firma individual Manoel 
Heck, estabelecida em Cj - 
ritibanos, com o ramo do 
secos e molhados, refor
mou sua razão social, com 
a entrada do socio Sr. Olim 
pio Almeida, aumentan
do também, o respectivo 

jcapital social.
| Ambos*os socios aio ao- 
(tigos e experimentados c o 
merciantes naquela cidade 
e gozara de grande con
ceito na praça de Curitiba
nos e em toda a zona de 
campanha.

oeste com terrenos do Patrimonío Municipal, local: Várzea.
Os preços mínimos de alienação são os seguintes:

Lotes n“s 1, 2 e 3 — Cr$ 15,00 o metro quadrado.
Lotes n°> 4 e 5 - -  Cr$ 12,00 o metro quadrado.
Lote n° 33 — Cr$ 6.00 o metro quadrado.
Lotes n°s 6 a 14 e 31 a 36 -  CrS 4,00 o metro quadrado. 
Lotes n°s 15 a 32 e 37 a 42 Gi$ 2,00 o metro quadrado.
As propostas seráo abertas no dia 6 de junho do corrente 
às 15 horas, na Secretaria da Prefeitura Municipal, em

Dr. Valença
Clinica exclusiva de 

crianças

Consultas: das 2 às 5 horas, 
no Edifício João Cruz, à rua 
15 de Novembro — Tel, 44

Residência: rua Benjamim 
Constant, 9

terre^oT'lo' patrimoni^ Mun'icIpal^ e "ao” oeste com terreno de'presença dos interessados, ou quem os representar, e deverão estar 
Zenita Rodrigues da Costa.

IN) _ um lote com 1 área de 3.741,6875 m2, fazendo fren
te ao sul para uma rua pAjetada, e confrontando ao norte com 
tirreno do Patrimonío MUfecipal, a leste com terreno de Jose da 
Silva Ribeiro e ao oeste com uma rua projetada. ,

1Q _  u,n lote com a área de 301.50 m2, fazendo frente ao ! mações de quem 
sul para uma rua projetada, e confrontando ao norte e leste com ; correncta. 
terrenos dc Paulo Picinini e ao oeste com terreno de Lavima

20) -  um lote com a área de 450 m2, fazendo frente ao 
norte para uma rua projetada, e confrontando ao sul e oeste 
com terrenos do Patrimonío Municipal, e a leste com terrenos dc

)0Sé coo, a t o a  d .  2.0 „,2, fazendo frente ao
sul para uma rua projetada, e confrontando ao norte, leste t 
oeste com terrenos do Património Municipal.

22 = í ™  lote com a área de 497.4750 m2, hxendo frente 
ao norte para a estradada da pedreira, e confrontando ao sul, 
leste e oeste corn terrenos de Patrimonío Municipal.leste  ̂ ° « ,e C° inj ; com a área de 800U.2, fazendo frente a oes
te para uma rua projeiada, e confrontando ^  com  ^ e r í e T s  
de Antonio Cândido de Oliveira, e ao sul e leste com terrenos
do Patrimônio Municipal. .

24) — um lote com a área de 5.0QOm2, fazem o

devidamente seladas, em envelopes fechados, nas quais declarem 
o jireço máximo que oferecem pelo imóvel ou imóveis acima decla
rados, bem assim qu aisquer outros esclarecimentosou ofertas 
sobre o assuuto.

Durante o prazo de quinze dias serão julgadas as recla- 
julgar com direito aos terrenos ora em con-

O pro|ionente cuja proposta tor 
respectiva escritura dentro em 15 dias.

aceita deverá assinar a

Secretaria da Prefeitura Municipal de Lajes, em 22 de abril 
1947.

Ivannyr Montenegro — Socretário.

frente

Dr. Cândido Ramos VieiraADVOGADO
Formado pela faculdade Nacional de Direito da Uni

versidade do Brasil
Rua tia Conceição, Ö RIO DE JANEIRO

\o Pf*éò, âjperelhedo 
qualquer intèrvénçHo cirur- 
vCoÂs WWfc moderno d«weM kl©«#’ ' «erviço moderno de

Rafes X, Bisturi eletrlco, 
Ralos ultra violeta, ondas 
r ’ curtas e tíltra curtas

Dr. J. B. TEZZA
Advogado 

Rua Afonso Ribeiro s;n 

LAJES — Sta. Catarina

Vende-se
Uma gaita apianada, mar

ca «Tupi» com 80 baixos. 
Tratar no Café Ipiranga.
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A r m a z é m  N a r c i s o D«; José M. F. Silva
RUA CO KR EI A PINTO, 33 A — Tel 46.

ARMAZÉM OE SECOS E MOLHADOS —  louças -  con servas • bebidas -  v idraria  e esp ecia lid a d es  
—  = Artips de I* ordem, adquiridos em fontes idôneas -  Tem tudo e tudo o que é bom = = = = =

FILIAL < AHMAZEM TUPI > RUA CEL. FAUSTO — TEL. 99

CARREIRAS NO
Fradinho de 

Urupêma
Na excelente raia registrada do Pradinho de Urupêma, 

v&o realizar-se varias carreiras no dia 31 do corrente, salientan
do-se a principal entre os seguintes animais: «Lambari» de Ju 
velino Vieira e «Cartucho» de Herctlio Custodio, pela aposta 
do CrS 4.000,00.

Reina grande animação entre os entusiastas desta cidade, 
para essa tarde turfista no proximo domingo, dia 31 do corrente.

Otacilio e Clariíida Granzotto
Participam aos parentes e pessoas de suas relações, o nas
cimento de sua primogênita ELOISa  APARECIDA, ocor
rido na Maternidade Teresa Ramos, era 22 do corrente.

Lajes. 24 de Maio de 1947

Aos Srs. Coiourcianteà e Industriais
( 'A R T E I R A  P R O F I S S IO N A L  E L IV R O S  D E  R E G I S 

T R O S  D E  E M P R E G A D O S
O identificador profissioual do Ministério do Trabalho, nesta cidade 

de Lajes, chama a atenção paia os seguintes artigos das LeiS Trabalhistas:
Art. 13 — E’ adotado no Território Nacional a Carteira Profissional, 

para as pessoas maiores de 18 anos, sem distinção do sexo e que serà 
OBRIGATO’RIA para o exercício de qualquer emprego ou prestação de 
serviços remuuerados.

§ único — Excetuara-se da obrigatoriedade as profissões cujos re
gulamentos cogitem da expedição de ^arteira expecial própria.

Art. 41 — Em todas as atividades será obrigatório ao Empregador 
o registro dos respectivos Empregados, feito em livro próprio ou em fichas, na conformidade do modelo aprovado peio .Ministro do Trabalho, Indústria 
e Comércio.

Art. 55 — Incorrerá na multa de Crf 100,00 a Crf  500,00, aquele 
que mantiver em serviço, após trinta dias do exercício, Empregado sem 
Carteira Profissioaal ou prova de haver sido a mesma requerida.

Para que não aleguem ignorância é que o identificador abaixo assi
nado, torna público os artigos supra.

Para mais informações com ALFREDO MONTENEGRO — Identi
ficador Profissional. Lajes, em 23 de maio de 1947.

Despedida
Henrique Zauiol e familia, retirando-se para São Marcos, 

Caxias do Sul, onde fixarão residência, despedem-sn, por este 
meio, das pessoas de suas relações, por não poderem faze-lo 
pessoalraente, oferecendo seus préstimos naquela cidade.

Lajes, 23 de maio de 1947.

F esta  do Divino E sp i
rito Santo

Realiza-se amanhã, domingo, 
a tradicional festa do Divino 
Espirito Santo, na Catedral. As 
novenas começaram em 16 do 
corrente e prosseguem com 
grande afluência dos fieis. Se- ; 
rá Pregador por ocasião da ' 
Missa solene de amanhã, o 
Revmo. Frei Alfredo Setaro. |

São festeiros da festa do Di- j 
vino Espirito Santo deste ano, 
los Srs. Aristides Araldi e Can-í 
dido Bampi.

Lar em  fe s ta s
i

O Sr. Otacilio Granzotto, 
comerciante nesta cidade e sua ( 
exma. esposa D. Clarinda Gran
zotto, estão de parabéns pelo [ 
nascimento de sua primogênita - 
Eloisa Aparecida, ocorrido em | 
22 do corrente.

Falecimento
Faleceu ootem no Hospital 

desta cidade, o Sr. Diogo Alves 
Vieira, antigo e conceituado 
fazendeiro no local denominado 
Tributo, distrito da cidade.

O extinto que contava 70' 
anos de idade, deixa viuva a ' 
Exma. Sra. D. Ana Alves Mar-j 
celino e 17 filhos, sendo a sua 
morte muito seutida no seio! 
das suas inúmeras relações.

Acs atos de seu sepultamen- 
to compareceu um grande nu
mero de pessoas daquela loca
lidade e desta cidade.

í

E. MOSELE & CIA. LTDA
Avenida Rio Branco 579

Caxias do <Sul
Rio Grande do Sul

CHAMPAGNE 
VINH05 FIN05 
É 5UCCO DE UVA

5IGN fl au A MEUlOR QUALIDADt CM HA DC ÎUA PUREZA ABSOLUTA
tLASORADO Ni Io MODERNA IMTALLAÇiO ENOLOGICA DO PUZ

REPRESENTANTE EM LAJES:

Leoni P. da Silva
Praça Vidai Ramos Semor-Cx. Postal 81-End. Tel. SILPERA

RIPAS
Para cercas e telhados =  à venda na

Industrial M adeireira Lajea na Lida.
Próximo à Maternidade — Lajes

J o a i h e r i a  Gomes
A mais moderna no genero

b í m c e  aos seus f r e p e z e s  -  por preços modicos
Aüe,s d . Ouro -  Anéis de Brilhante -  Belogios para Ho- 

mens e Senhoras, em Ouro, Chapeado e Aço
Canetas Parker «51 * áe «Júnior»

Rua MaL.Deodoro -  E^ificio Broenng

Matriz :
FLORIANOPOLIS

Filial Curitiba 
Mostruário em Tubarão

I

Carlos Hoepcke S. A. Comércio e Industria Aí'nci>
, »,-r-TXT. ra. . . . .rrK ,. . ,  . j q a ÇABA — JOINVILE — S. FRANCISCO D O SU L DE EXPEDIÇÃO E

H O F P C ir •
despacho  em santos

FILIAIS EM; LAJES LAGUNA—BLUMENAU
ENDEREÇO TELEGRÁFICO

SECÇÕES DE FAZENDAS, FERRAGENS, MAQUINAS E DROGAS
Fazendas nacionais e estrangeiras, Algodões, Morins e Cambraias Casemiras, Teci

dos para Cortinas e Tapeçarias, Colchas, Cobertores, Acolchoados, Panos para 
mesa, Lonas, Tecidos rayon lisos eestampados, Linhas para bordar e serzir,Lã 
para bordar, Perfumarias, Armarinhos, Charutos, etc.

Ferros em barras para ferreiros e construções, chapas de ferro, folhas de flandres, ea- 
nos galvasadosi e fitinga, artigos de louça esmaltada, vidros para vidraças, 
obras de vidro e cristal, louças sanitarias, camas de ferro e madeira, Tintas a 
olao e <tm pó, serra para engenho, conservas em geral, vinhos nacionais e

I____

estrangeiros
Motocicletas, Bicicletas a motor , . .
Maquinario em geral para ofioiuM inàtomas tC lm õ °8’

cos terramentas para todos os fins, cofres e 1r *Us- ^ “ chos. -
to sortimento de material para '  ^  aço, fogões, coa

Drogas ira 6Cc
___ A9tnte* da CrtnfraL Xotor* «fa tírasU s Á

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




