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Dia da Bandeira
Transcrevemos abaixo o 

Boietim oficial do Sr. t/o- 
mandante do 2o BatalhSo 
Rodoviário, Cel. Otbon Du
tra Fragoso, lido no dia 19 
do corrente, quando se co
memorava o “ Dia da Ban
deira’, e o aniversário de 
fundaçAo do referido Bata
lhão:OIA DA BANDEIRA - ANI
VERSARIO Dü BATALHÃO

Meu* Camaradas !
A data de 19 de Novembro 

ó dedicada ao culto da Bandei
ra. Para nós, do 2* Batalhão 
Rodoviário, esta data é (hrpla- 
mcnte significativa porque coin
cide com o aniversário da nos
sa Uni fade.

A’ sombra do pavilhão sagra
do, símbolo e imagem da Pá
tria, flutuando ao vento livre 
da Democracia, cnmpre-noa re
verenciar, antes de mais nada, 
os feitos gloriosos das armas 
brasileiras qn-i ainda recente
mente souberam alevaolar o no
me da Nação, nos campos de 
batalha da Europa distante, na 
lota pela liberdade dos povos. 
E ao medirmos, em uuidades de 
ter-ipo, o caminho percorrido 
pelo nosso Batalhão, cumpre- 
nos também meditar sobre‘ o 
que temos feito para a grandeza 
e o progresso do Pais.

Si Monte Castelo, Montese e 
Castelnuovo são marcos incon
fundíveis, em cujos tôpos a 
Bandeira Brasileira assinalou 
feitos de honra e de glória e 
onde irmãos nossos tombados 
fecundaram com o seu sangue 
generoso o berço da cultura la
tina, marcos outros foram plan
tados, e o continuam sendo, 
através de nosso imenso país, 
pelo esforço tenaz e patriótico 
da Engenharia Militar, a qual 
temos orgulho de integrar. E

esta bandeira, que aqui vemos 
tremular, tem sido o estimulo 
permanente que nos move, na 
paz ou na guerra, porque ela é 
o retrato vivo da nossa Pátria, 
na grandeza oceânica dos nos
sos sertões, ua riqueza ainda 
Incalculável do nosso sub-solo, 
na magnificência deslumbrante 
do nosso firmamento e na ele
vação da nossa cultura politice, 
sintetizada nas expressões “Or
dem e Progresso".

De fato, precisamos ordem 
para poder trabalhar Precisa
mos trabalhar para poder pro
gredir. O cumprimento dêste 
lema é tão necessário à vida de 
nma nação como o é também 
*o funcionamento da oficina de 
trabalho que é o 2® Batalhão 
Rodoviário. Com satisfação po- 
demo* declarar, sem falsa mo
déstia, que outro não t«m sido 
o norte que tem orientado o ru
mo do nosso Batalhão e, mais 
ainda, que é u-n fato indiscutí
vel a nossa valiosa contribuição 
par* o progresso dêste recanto 
do Brasil que desde 1934 nos 
abriga.

A satisfação que temos de 
contemplar o maravilhoso espe
táculo de progresao desta região 
é a grande recompensa que 
nos conforts e estimula. E po
demos dizer mesmo que é a 
únioa que nos envaidece. Quem 
trabalha para o bem público, 
para a coletividade, não pode
ria pretender vantagens mate
riais. porque não o move no 
seu esforço o lucro, mas sim
0 patriotismo. Porém, não te
nhamos ilusões. Si setores es
clarecidos, da população que 
nos cerca, nos fazem justiça e 
reconhecem * valia do nosso 
trabalho, náo devemos nos sur 
preender que elementos mal avi-

1 s idos ou maldosos levantem 
criticas sem fundamento á nossa 
obra- Mas não importa. Não 
constitue deshonra, para quem 
sabe cumprii o seu dever ter

A Ido Athayde e Senhora

Darticioam sos parentes e pessoas de mas relações, o na‘ci‘ 
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c.uno inimigos e detratores indi- 
ví iuos estribados na ignorância 
ou na maldade. Eles nada re
presentam, analizados pelo as
pecto social de componentes da 
coletividade que nos circunda. 
Não devemos nos detêr. Conti
nuemos a nossa caminhada que 
o percurso é Logo e cheio de 
obstáculos. E’-nos indiferente 
que êles continuem a se arras- 
lar na sargeta da intriga. Os 
fatos falam por si mesmos La- 
jvS. era, na ocasião da chegada 
do Batalhão, pouco mais do 
que um vllar-jo, encravado num 
interior quasi inacessível. Mui- 
tjs de nós, aqui presentes, so
mos disto testemunhas. Hoje 
Lajes é uma cidade material- 
mente florescente, alvo de um 
progresso expressivo, graças às 
vias de comunicação que lhe 
foram proporcionadas e facilita
das. Até mesmo o acesso aos 
mais modernos aviões só foi 
possivel, graças ao esforço do 
Batalhão. Inúmeras contribui
ções, em múltiplos setores ou
tros, têm sido também prestadas 
desinteressadamente, engrande
cendo a terra. Sempre nos mo
veu um só objetivo: o engran
decimento e o progresso do 
Brasil, na zona que nos foi 
confiada e que é este pednço 
do país. A Bandeira agora des
fraldada, cujo culto temos exer
cido, com o cumprimento do 
dever, é o unico testemunho 
que de fato prezamos, porque 
êle nos dá a certeza de justiça 
no julgxmento da Pátria e no 
julgamento da história que são 
imortais.

Camaradas. Continuemos a 
trabalhar, dedicando os nossos 
melhores esfôrços, não medindo 
sacrifícios, melhor ainda do que 
o temos feito até agora, dentro 
do lemã “Ordem e Progresso’̂  
porque assim continuaremos aj 
honrar as tradições do Exército 
e aprimorar as nossas próprias 
qualidades d: patriotismo.

Tenhamos sempre em mente, 
antes e acima de tudo, o futu
ro da Pátria e agora, ao con
templarmos o vulto sagrado <la 
Bandeira, relembremos a citação 
do hino:

Salve, lindo pendão da espe
rança!

Salve, símbolo augusto da paz! 
Tua nobre presença à lembrança 
A grandeza da Pátria nos traz.

Salve. 19 de Novembro!
Viva i> 2° Batalhão Rodoviário!
Viva u Brasil!

Othon Dutra Fragoso 
Ten. Cel. Cm», do 2o B. Rodv.

Agradecimento
Ao comemorarmos, hoje, o primeiro aniversário do Cine • 

Teatro Marajó ira cumprimos o grato dever de tornarmos públi
co o nosso sincero agradecimento ao povo de Lages, pela co > 
peração permanente e gentil qu- nos tem dispensado nêstes já 
longos anos percorridos por esta Emprêsa, sempre a serviço do 
seu público, excliisivararnte, tendo como ideal e como bandeira 
cooperar cora entusiasmo no progresso e cultura da nossa terra. 
Nunca prometemos o impossível, nunca desejamos, eenâo, u bem 
e a felicidade de todos os que aqui, como nós, trabalham e co
laboram para conseguirmos nm engrandecimento sempre maior 
para Lajes e o seu povo.

Nossas tradições, pois, serão galhardamente mantidas p in  
o futuro.

E’ a única promessa que hoje repetimos ao nosso públi:s, 
ao reiterarmos os nessos agradecimentos.

Lages, 18 de Novembro de 1948.

Empresa M. A. de Sousa Lida.
NOTA A Empresa agradece os cumprimentos que lhe fo

ram transmitidos pessoalmente, por cartas, telegramas e fnno- 
gramas .

Relojoaria Specht 
Para o Natal

Anéis de ouro cora brilhantes -  Brincos de brilhantes • Re
lógios dr ouro com brilhantes - Relogios Oméga, Toxa e 
Record, Automáticos.

Variado sortimento em relogioa de pulso para ho
mens e sonhoras.Artigos para presentes
Canetas Parker “51” — Major — /únior -  “ V 5” em ouro
e aço. Correia Pinto 76 — Lajes

A N K IS  l) K -G R A U
Para Professores e gina 

sianoB

Relojoaria Specht

Armazém Grantde Curt Fruza de Carvalho
Rua Mal. Deodoro, juuto ao Cafó Ipiranga

Qrande empório de especialidades — Louças —

Compotas — bebidas Chocolates, etc.

Formidável estoque de Brinquedos e artigos para 
presentes

Preços módicos

Berlinda 11 Ligeira
iutomovel Citroen traçto dianteira

O único carro do mundo com o bloco encamisado. 
Sua traç&o dianteira conquista da técnica alemã 
a serviço das Democracias e do Brasil: é Revolu
cionária, Insubstituível. Nào teme o barro, Nfto der
rapa,. E leva Va. Sa. ondo desejar.

DISTRIBUIDORES:
Comercio e Transportes C. liamos ,s .4 Filial de La;,es.
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A Exma. "ra. D. Anua
1 mos, esposa do Sr. Tito
V rela Ramoe, do alto co-
lIltUK desta praça

— 1 Sr. Mauro Rosa,
C ..erriante nesla cidade.

Dia 29
■ 1 Sr. .Aurélio Branco da 

P' -a. ruralista em Antonio 
Inácio.

Dia 30
A Srta. Auricéles Einecke, 

{ilha do Sr. Alberto Ei
necke.

— O menino Antonio 
Rogério, filho do Sr. Fran- 
cieco Branco, do comercio 
desta cidade.

- -  0 Sr. Oscar GagliastriJ 
do comercio local

— 0 Sr- Sebastifto Braes- 
cber, do comercio desta ci
dade.

Dia I* de Dezembro
A Exma. Sra. I)- Prudên

cia Vieira da Cesta, esposa 
do Sr. Solon Vieira da Cos
ta, fazendeiro neste muni- 
oipio e Vereador Municipal.

- -  O Baoharel Henrique 
Ramos Júnior, Inspetor Fe
deral do Ensino nesta ci i 
dade. {

— O Sr. Erotides Lemos 
fazendeiro no distrito de!

Dia 4

O menino Rogério, filho 
do Deputado Dr. Joaquim 
Pinto de Arruda.

Srta. Terazinha 
Ramos

" ,ii« um risonho aniversário nata. 
liei'' verá trKusoorrer em 3 de De
zembro próximo, a distinta  Srta. Te- 
reziuha Furtado Ramos, fino orna- 
m e D to  da sociedade lajeana e dileta 
filha do Sr. Fidal Ramos Junior,  DD. 
Frefeiio Municipal.

A graciosa aniversariante, que gosa 
de grande estima em nossos meios 
sociais, receberá carinhosas provas ue 
aféto no seio do seu graude num er • 
ue relações.

□anilo Ccstro

Para você
(A todas os colaboradoras do “ Cor
reio Lageano'", com meu abraço 
amigo.)
“ Parece que as cidades longínquas 
Estendem para nós os braços ma
ternais” .

Helena Kolody
Deve huner um certo mistério  que I 

nos faz pensar que vamos encontrnr, 
em cada cidade por ende passumos 
o nosso amor.

As cidades, mesmo as conhecidas, 
exercem sobre nós uma fascinação 
extranha quando as vemos ao longe, 
e então parece que alguém muito 
terno e meigo nos está esperando, 
alguém cujo nome nos pareça poder 
abrandar tempestade ou provocar 
sonhos.

Grace ... Lúcia ... f e ra  ... Norma ... 
Sonia ...

O nosso amor pode estar,  pois. em 
qualquer cidade calma assim como 
aquelas entre as montanhas de M i -  
nas -  onde ca la  mulher é um escu
do em defesa do tírasil -  ou em P a l
meiras, no Paraná, em Lajes, em 
Vacaria, ou ainda em Oaçapava.

Qualquer cidade que avistemos ao 
longe e tenha crianças brincando na 
calçada e anmorados nos jard ins,  ai 
pode estar o nosso ajnor, mesmo 
também nas areias de Santos ou no 
Leblon, e entre as paraguaias da En
carnação.

Entretanto, a chuva chrgou e mes
mo a solidão ao meu redor diz que 
meu am or està longe, assim como 
que além do vale e depois do rio 
que não dá passagem.

Tudo dentro  em mim deseja com
panhia, como se você viesse a ser 
uma espécie de canção dolente para 
dar sono a este mundo cançado e 
sedento de carinho.

E procuro uma palavra que soe 
como rosa, beijo sussurro, sono, so
nho, calma, luz sobre as ondas...

WILSON

R enato R. Ba mos
Em gozo de férias encontra-se  nes

ta cidade, >> académico Renaio R. 
Ramos, filho do Sr. Celso Rosa Ra
mos, abastado capitalista aqui resi
dente.
O jovem conterrâneo está cursando a 
Academia de Medicina de Monte
vidéu.

Paind
Dia 2

A Srta. Zenita Lemos, filha 
do Sr. Atanàsio José de 
Lemos, rurabsta aqui re
sidente.

— O Cap. Mario Miran
da Santa Kosa, do 2- Ba
talhão Rodoviário.

Dia 3 de Dezembro festejará 
mais um aniversário natalício o 
estimado e popular comerciante 
Sr. Danilo Castro, propiietário 
da conceituada LIVRARIA DA
NILO, e elemento destacado nos 
meios sociais desta cid.idv 

O jovem aniversariante rece
berá ne»se dia muitas provas 
do apreço que desfruta no seu 
largo circulo de relações.

Enlace
Civil e religiosamente co n so rc ia - [ 

ram -se nesta cidade, o Sr. Pedro P e - . 
re ira  dos Anjos e a Srta. Maria Nata-1 
lia Boldo, f i lh ad o  Sr. ADgelo Boldo.l 
comerciante nesta praça e de D. Ire- * 
ne Zanotto Roldo.

QUEM NÀO ANUNCIA, SE 
ESCONDE, FAÇA SEUS 
ANÚNCIOS NESTE 

JORNAL

Alugam-se
duas salas próprias para 

escritório.
Tratar com Orly Furtado

A M A D O R !
Aproveito o máximo de seu 
filme, mandando revelar noSTUDIO KLINGER
Trabalhos entregues em 24 
horas;

Rua Correta Pinto - Edifício 
Heidrich, perto do Club Io 
Julho

“ Correio do Povo „O jornal mais lido no sul do pais
Comunica que, todos os tomadores de assinatura a- 
nual para 1949. receberão o jornal gratuitamente, 
como bonificação durante o mês de Dezembro.

Os interessados deverão dirigir-se ao Agente 
nesta cidade, Sr. Altino Walmorbida, Rua Cel. 
Cordova, 64.

Fraqoezi Nervosa e esgotamento Físico(Astisia no Homem e na Mulher)
A quem solicitar, setá enviado pelo correio a interessante 

obra do Dr. LOPES FERREIRA « ASTISM SEXUaL» -  
Tratamento Clinico e Dietico.
Junte ao pedido Cr$. 1000 para as despezas, dirigindo se a 
F. S. NEVES -  Caixa postal n° 2398 - Rio de Janeiro -•  
Brasil.

Deputado Octacílio Costa
, natalício do nosso ilustre 
'conterrâneo Major Octacilio 
; Vieira da Costa, Deputado 
l Federal por Santa Catarina.

Figura destinada no ce 
nário politioo do no9So Ee- 

| tado, o estimado lajeano 
| desfruta de largo prestigio 
j n«'s*e município, onde sua 
I açáo de fazendeiro tradicio
nal e polilico de projeção, 
fizeram-no ingressar na his
tória de Santa Catarina, ao 
lado de seus ilustres ante
passados.

A’s homenagens e demons 
trações de apreço que o 
distinto aniversariante vai 

Decorre em 2 de dezem-1 receber, juntamos as nossas 
bro próximo o aniversário felicitações.

Ao correr da ideia
Alguma cousa falta para orientar nossa época no caminho 

de espiritualidade-
Que será? A quem caberá a culpa? Porque o materialismo 

avança incessantemente?
Em outros tempos diziaraos! «O Brasil é um pais essencial

mente cristão»-
Poderemos, sem exagero, dizer hoje a mesma cousa?
Os comunistas são contados aos milhares e com as últimas 

providências tomadas pelo governo deixariam êles de existir ou 
mesmo de progredir?

Aliás este problema não é só do Brasil. Haja vista a últi
ma campanha política da Itália.

Não sou pessimisia, mas aponto o «mal» na esperança de 
que alguém aponte os meios de elimina-lo.

X X X

Realmente nossa cidade gosa lá fóra de um belo conceito 
que nos envaidece.

E porisso mesmo devemos envidar esfóiços para que tal 
concetio não só tenha razão de ser como de elevar se mais e mais.

E não passa de méro cumprimento de um dever o zelarmos 
pelo bom nome e progresso da terra onde nascemos Lamenta
velmente nem todos assim pensam e agem.

Há indivíduos que, de maus instintos, parecem ser inimi
gos do pregresso e são quais «caramujos que arrastam o peso- 
morto da própria inutilidade».

Para exemplificar falemos da arborização das nossas ruas.
A Prefeitura Municipal, há anos vem tratando com carinho 

de tal problema e, (é doloroso mas é verdade) o numero de ar
vores destruídas anualmente é maior do qu-« o das replantadas.

Erco Veríssimo, em seu livro «Olhai os lirios do campo», 
imaginou um museu para salafrários

Concretisada a ideia, os destruidores de nossas arvores não 
seriam candidatos à. inauguração de tal Museu?

X X X
MUITA ALEGRIA é o titulo de um filme que esteve paro 

ser exibido nesta cidade.
Tratando-se porém de assunto suspeito, a Empresa M. A 

de Souza submeteu-o a apreciação de uma comissão que foi eon 
tra a exibição.

Felicitações e aplausos á Comissão e à Empresa por uão 
terem permitido & semeadura da planta venenosa e corrosiva.

O cinema é uma escola que, conforme o filme, pode ser 
boa ou má.

No último caso influc deploravelmente sobre as multidões 
com efeitos qu» amesquinham a dignidade.

Seja como fôr, MUITA ALEORIA não presta.

K Á T I A

Fauvile Arruda Machado I
e Gecrgina Machado

participam aos parentes e pessoas de suas relações, 
o nascimento de sua primogênita Vera Mareia; ocor 
rido em 20 deste mês.

Lajes, ::6 - 11 - 948
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Prefeitura Municipal de Lajes
ESTADO DE SANTA CATARINA

Requerimentos Despachados

l)r. J .  G u a lb e r to
iSetto

Advogado
Rua Aristiliano Ramos, 7* 

Caixa Pos*al 58

N. 1607

N- 561

N-

N-

1612

1614

N* 1616

N-

N*

N:

N-

N-

N-

N-

iV

1611

1633

1635

1624

1617

1639

1637

1638

Ria 12 de novembro de 1;*48
“  ,v° tíuilboD Pereira d>- Melo - Trans-
trroncia de terreno forriro para sou nome -

I'ia 17 de novembro de 1948.
— duventino Coelho de A’vila -*Cancelamento 
de transterencia de terreno foreiro - Dirija-se 
ao Judiciário.

Isolina Candida da Rosa - Concest-ão de um 
terreno no Cemitério • Sim.
— Walrnor V. Teixeira de Freitas - Traiu Ce- 
rencia de terreno foreiro para o seu nome - 
Sim.

Max Bublitz - Transferencia de terreno forei
ro para seu nome - Sim.

Dia 18 de novembro de 1948 
- -  Osvaldo Muniz e sua mulher - Transferen
cia de casa e terreno foreiro • Sim.
— Genipe Moreira Branco Licença para 
construir um prédio á rua São Joaquim - Sim.
— Dr. João Pedro Arruda - Licença para 
pintar e fazer melhoramentos em seu prédio 
Sim
— Jorge Barroso Filho - Licença para construir 
um prédio à rua SSo Joaquim. - Sim.

Dia 19 de novembro de 1948
— Dr. João Pedro Arruda - Aprovação de 
planta e licença para construir um prédio para 
João Custódio Maciel • Sim.
— Pedro Delia Rooea •• Licença para pintar 
seu prédio à  praça Vidal Ramos Sênior - Sim.
— Pedro Pereira de Souza - Transferencia de 
lançamentos • Sim.
— Parque Teatro Popular - Licença para ins
talar se à  praça Santa Cruz - Sim; à  titulo 
precário,

Comissão Estadual de
Preços

♦

P O R T A R I A  V  20

O Presidente da Comissão Estadual de Preçcs de 
anta Catarina, no uso de suas atribuições, e

C onsiderando a baixa de preços da farinha de tri- 
o, ta n to  de procedência  norte-americana, como nacio- 
al e a rgen tina .

Considerando o que ficou resolvido em sessão de 
de novembro de 1948;

R E S O L V E :

Art Io - -  E ’ fixado, para todo o Estado do San- 
a Catarina, em Cr$. 7,00 (sete cruzeiros), o preço má- 
imo admissível do quilo de pão de trigo puro, do ti- k» populares -  «Paulista*, «Laguno «Franc«. e se-
nelbantes, «Sandwich», doce e ^  Sa ° * ‘ ~ .
uai«, em cuja composição se empregue iarinha de t.igo,
.."ha açúcar, £  * podar» expor
i veada « .  con.iòerado» de luxo, exclusivamente, 
levendo /preseotá-lo» de a.obo. os tipo», n* P™Porçâo 
ninima de 70 Io do pães dos tipos populares.

Àrt 3” — Esta Portaria entra em vtgor u» data de
ma publicação, revogada» a» d,sPol“i;°"  '

Floriauópoli». 9 de novembro de
Leoberto Leal

D  m rvo i J  o r t t r t

VENDE-SE
por preço de ocaisão uni ca

minhão “Volvo” para 6 000 qui
los, quasi novo.

Tratar com o proprietário 
João José Viero, á rua Hercilio 
Luz.

ALUGAM-ES
Salas

llll

Edifício
M ã RAJOARÀ

In fo rm açõescom a gerência do CINE TEATRO
M A PA JO A R A

Escola Normal Vidal 
Ramos

Acha se aberta a inscrição para o exame de ad
missão ao curso ginasial da Escola Normal Vidal ‘Ra
mos, Os interessados deverão apresentar seus requeri
mentos até o dia 30 de novembro na Secretaria da Es
cola, com os seguintes documentos: CERTIDÃO DE 
NASCIMENTO, ATESTADOS DE VACINA E DE SA
NIDADE.

Assembléia Geral Extraordinária
Cia. f .a tan n e iise  de Força e Luz SA
De ordem do Snr. Diretor-Presidente, convóco os 

Snrs. Acionistas para se reunirem em Assembléia Geral 
Extraordinária, a realizar se dia 11 de Dezembro pró
ximo, ás 16 horas, na Séde Social.

ORDEM DO DIA
1 - Aumento do Capital Social.

II — Outros assuntos de interesse.
Lajes, 11/11/948.

Ataliba da Costa A vila 
Diretor - Secretário

Desnatadeira
V i k m g

í  uecas

Arnaldo Heídricb
/?ua Correia Pinto, 86

Quer comer bem?
Vá no .R estauran te  do Clube 14 de

Ju n h oCOMIDAS APETITOSAS - AMBIENTE SELECIONADO Satisfaça seu paladar
Cosinha brasileira e italiaoa - Adega sortida

R efrigeração
C om ercial

Sp pingei*
Refrigeradores - Balcões -  

vitrina - Sorveteiras para B '- 
res, Hotéis, Restaurantes, Ar
mazéns, etc.

Representantes: ROSA 
LTDA - Contabilidade, 

Comercio.
Rua 15 de Novembro, 13 — 
Fone 77 — Caixa postal 31 

— Lajes — S. C.

FARMACIA POPULAR
DireçSo técnica do farmacêutico diplomado

A N T 0 H10 M V. RIBAS
O maior e mais variado sortimento de medicamentos 

nacionais e estrangeiros

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

Moderno e aparelhado laboratório de tranipul^ ão - Serviço
caprichoso

A m ais B a ra te ira
Praça João Pessoa — Lajes

Dr. Valença
Cliuica exolusiva de 

crianças
Consultorio 1° andar do edi 

ficio Marajoara 
Consultas das 14 ás 17 

horas — Fone. 67
Residência: Rua Cel. Aris
tiliano Ramos 8 -  Fone 14

Doenças e Operações
DE

- Nariz - Garganta
,'(.'al>eça -  Pescoço -  Bocai

Dr. J . A raujoI $ p 1 c i a I i s li
Assistente do Prof SANSON do Rio de Janeiro 

Especialista dos Hospitais de Florianópolis

Está dando Consultas em Lajes, a Rua Hercilio 
Luz n° 30 — Rua do Hospital
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Prefeitura Municipal de Lajes
ESTADO DE SANTA CATARINA

L E I  N- 29 

de 22 de novembro .le 1948
Eu, Vidal Ramos Junior, Prefeito Municipal de Lajes, Faço
saber que a Câmara votcu e eu sanciono a seguinte

L E I :

Ari, 1® — Fica o Executivo Municipal autorizado a aleinar, 
mediante concorrência publica, os seguintes terrenos do Patrimô
nio Municipal, sitos no local denomiuado Conta Dinheiro, zona 
surburbana desta cidade:

1) -  um lote com a área de 690 m2, confrontando ao 
norte com um corredor a leste com a Estrada Federal, e ao Sul 
e oeste com o Patrimônio Municipal.

2) - um lote com a Area de 800 m2, confrontando a leste 
com a Estrada Federal, e ao norte, sul e oeste com o Patrimô
nio Municipal.

3) um lote com a área de 800 m2, confrontando ao leste 
com a Estrada Federal, e ao norte, sul e oeste com o Patrimô
nio Municipal'

4) - um lote com a área de 800 m2, confrontando a leste 
com a Estrada Federal, e ao norte sul e oeste com o Patrimônio 
Municipal.

5) -  um lote ecm a área de 800 m2, confrontando a leste 
crm a Estrada Federal, e ao norte, sul e oeste com o Patrimônio 
V unicipa).

6) -  um lote com a área de 800 m2, confrontando a leste 
com a Estrada Federal, e ao norte, sul e oeste com o Patrimo 
Municipal.

7) - um lote com s área de 800 m2, confrontando a leste 
com a Estrada Federal, e ao norte, sul e oeste com o Patrimô
nio Municipal.

8) - um lote com a área de 1.420,25 m2, confrontando ao 
norte com um corredor, o ao sul, leste e oeste corn o Patrimc- 
nio Mnnicip I.

9) - um lote com a área d* 1.290 m2, confrontando ao sul 
ccm uma rua projetada, e ao norte, leste e oeste com o Patri
mônio Municipal.

10) - um lote cora a área dr 632,25 m2, confrontando ao
norte com um corredor, e ao sul, leste e oeste com o Patrimô
nio Mnnicipal.

11) - um lote com a área de 474,50 m2, confrontado ao
norte com um corredor, e ao sul e leste com o Patrimônio Mu
nicipal. e ao oeste com uma rua projetada.

12) • um lote com a área de 800 m2, confrontando ao o- 
esfe com uma rua projetais, e ao norte, sul e leste com o Pa
trimônio Municipal.

13) um lote com a área de 80‘J m2, confrontando ao oeste 
com uma rua projetada, e ao norte, sul e leste com o Patrimô
nio Municipal,

14) -  um lote com a área de 800 m2, confrontando ao 
oeste com uma rua projetada, r ao norte, sul e leste o Patrimô
nio Municipal.

15) - um lote com a área de 800 m2, confrontando ao 
sul e oeste com -ima rua projetada, e ao leste e norte com o 
Patrimônio Municipal.

/6) -  um lote com a área de 520 m2, confrontando ao 
norte com um corredor, a leste cora uma rua projetada, e ao «ul 
e oeste com o Patrimônio Mnnicipal.

17) um lote com a área de 800 m2, confrontando a leste 
com uma rua projetuda, e ao norte, sul e oeste cora o Patrimô
nio Municipal.

18) um lote com a área de 800 m2, confrontando a leste 
com uma rua projetada, e ao norte, sul e leste com o Patrimô
nio Muuicipal.

19) - um lote com a área de 800 m2, confrontando ao sul 
e leste cora uma ruas projetadas, e ao norte e oeste com o Pa
trimônio Municipal.

20) - um lote com a área de 461,25 m2‘ confrontando ao 
norte com um corredor, e ao sul, leste e oeste com o Patrimônio 
Municipal.

21) - um lote com a área de 417,3750 m2, confrontando ao 
sul com uma rua projetada, e ao norte, leste e oeste com o 
Patrimônio Municipal.

(22 -  um lote com a area de 800 m2, confrontando ao 
norte com um corredor, ao oeste com uma rua projetada, e ao 
sul e leste com o patrimônio Mnnicipal*

(23 -  ura lote com a area de 800 m2, confrontando ao sul 
e oestu com ruas projetadas, e ao norte e leste com o Patrimô
nio Municipal.

(24 • um lote com a area de 680 m2, confrontando ao nor
te e oeste com iubs projetadas, ao sul com o Patriironio Muni
cipal, t- a leste com terreno da Estação Fitotécnica,

(25 - um lote com a area de 680 m2, confrontando ao norte e 
sul com Patrim. Mun. a leste com a Est. Fito», e a oeste uma rua

(26 - um lote com area de 680 m2, confrontando ao oeste
com uma rua projetada, a leste com a Estação Fitoténica e ao
n°rte e sul com o Patrimônio Monicipal,

(27 -  um lote com aiea de 680m2, confrontando ao oeste 
com uma rua projetada, a leste com a Estação Fitoténica e ao 
norte e sul com o Patrimônio Municipal,

(28 - um lote com a area de 680ro2, confrontando ao sul e
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oeste com ruas projetadas a leste com a Kstíção Fitotécnica
ao norte com o Parrimonio Municipal, .

(2!) - um lote ccm a arca dc S00n 2, confrontando ao nor
te e leste com ruas projetadas e a sul o oeste com o a n « 
Munlupa1, ^  ^  CQn) ,  area de hOOu.2, confrontando ao leste 
com uma rua projetada e ao norte, sul e oeste com o a rum

(3°1 • um lote com a area de 800m2, confrontando ao leste 
* com uma rua projetada e ao norte, sul e oeste com o latnmoni
Municipal, # 4 . . >

(32 - um lote com a area de 800m2, confrontando a lesL 
com uma rua projetada, e ao norte, sul e oeste com o Patrimô
nio Municipal, . , ,

33) - um lote com a área de 8«0 m2, confrontando ao leste 
e sul com ruas projetadas, e ao norte e oeste com o I alrimomo 
Municipal,

34) -  um lote com a área de 900 m.2, confrontando ao^nor
te com uma rua projetada, e ao sul, leste e oeste com o I atri- 
monio Municipal.

35) - ura lote com a área de 975 tn2, confrontando ao sul 
com uma rua projetada, e ao norte, leste c oeste com o l‘atri- 
monio Municipal.

36) -  um lote com a área de «00 m2, confrontando ao nor- 
te e oeste com ruas projetadas, e ao sul e leste com o Patri
mônio Muuicipal

37) - um lote com a área de 800 m2, confrontando ao oes
te cora uma rua projetada, e ao norte, sul e leste com o Patri
mônio Municipal.

38) - um |otc com a área de 800 m2, confrontando ao oes
te com uma rua projetada, e ao norte, sol e leste com o Patri
mônio Municipal.

39 -um lote com a area de 8C0 m2, confrontando ao oes
te com uma rua projetada ao a»rte, sul e lesle com o Patri- 
tnonio Muuicipal.
40) • um lote com a área de 800 m‘2, confrontando ao sul e 
oeste com ruas projetadas, e ao norte e leste com o Patrimônio 
Mumcipal.

4t) - um lote com a área de 660 m2, confrontando ao 
nerte e oeste com ruas projetadas, ao sul com o Patrimônio 
Mnnicipal, e a leste com a Estação Fitotécnica.

42) - um lote com a área de 650 m2, confrontardo ao oes
te com uma rua piojetada, ao leste com a Esiação Fit9técnica, 
e ao norte e sut com o Patrimônio Municipal;

43) - um lote com a area de 640 m2, confrontando ao
oeste com uma rua projetada a leste com a Estação Fitotécnica
e ao norte e sol com o Patrimônio Mnnicipal.

44) - um lute com a área ne 630 m2, confrontando ao
oeste com uma rua projetada, a leste com a Estação Fitoté:ni-
ca, e ao norte e sul com o Petrimonio Municipal

45 um lote com a área de 610 m2 confrontando ao oeste 
e sul com ruas projetadas a lesle com a Estação Fitotécnica e 
ao norte cam o Patriraonia Municipal.

46) um lote com a área de 800 m2 confrontando ao norte e 
leste com ruas projetadas e ao sui e oeste com o Palnmonio 
Municipal. ,

47) um lote com a área de 800 m2 confrontando ao leste 
com uma rua projetada e ao norte sul e oeste com o Patrimônio 
Municipal.

48) -  um lote com a área de 800 m2 confrontando a leste 
com uma rua projetada e ao norte sul e oeste com o Patrimônio 
Municipal.

49) -  um lote com a área de 800 m2 confrontando ao les
te com um8 rua projetada e ao norte sul e oeste com o Patri
mônio Municipal.

50) • um lote com a área de 800 m2 confrontando ao leste
e snl com ruas projetadas e ao norte e oeste com o Patrimônio
Municipal.

51) um lote com a área de 1.050 tr2, confrontando ao norte 
com uma rua projetada, e ao sul, leste e oeste com » Patrimônio 
Mun icipsl.

52) - um lote coma área de 1.125 m2, confrontando ao 
sul com uma rua projetada, e ao norte, leste e oeste c«m o Pa
trimônio Municipal.

53; • um lote com a áre» de 800 m2, confrontando ao nor
te e oeste com ruas proj tadas, e ao sul e leste -com o Patrimô
nio Municipal.

54) - um lute com » área de 800 m2. "onfrontando ao oeste 
com uma rua projetada, e ao norte, sul e leste com o Patrimô
nio Municipal.

55) - um lote com a área de 800 m2, confrontando ao 
oeste com ntna rua projetada, e ao norte, sul e leste com 0 Pt- 
trimonio Municipal.

56) - um lote com a área de 800 ra2, confrontando ho ots- 
te com uma rua orojelada, e ao norte, sul e leste c m  o Patri
mônio Municjpal-

57) - um lote com a área de 800 m2, confrontando ao sul 
ni^MunicipaE1*5 pr° Ie,6daSl e ao nort* e com 0 Patrimo-

58) - um lote com a área de 600 m2, confrontando ao «or
le e oeste com ruas projetadas, , 0  sul com 0 Patrimônio Muni
cipal, e a leste com a Estação Fitolécnica U0

59) -  um lote com a área de 600 m2, confrontando ao
oeste com uma rua projetada, a leste com a Estação Fitotécnica 
e ao norte e sul com o Palnmonio Municipal. ,ca’

60) um lote com a área de 690 m2 eonftontanrtn
c«m uma rua projetada, ao leste com a Estação F. to técnica T m  
uorts e sul com 0 Patrimônio Mnnicipal. V lo,ecn|ca, a ao

(Qontinúa na 5.® pdgina)

T e rre n o  i  Venda
Vende-so 5.000,000 m2 situa 

do 11 a margem do rio Canoas 
distrito d«* Correia Pinto, cujo 
terreno presta-se para criar 
Campos e matos, por preço de 
ocasião, fechado quasi por na
tureza.

Tratar com Pedro Alves Ro
drigues, A’-mazem Rodrigues-U- 
es, Una Thiago de Castro

V endem -se
Uma parte de terra> de cam

pos e matos, ótima terra para 
agricultura, com a area super 
ficial de 300.U00 m2, inclusive- 
mais ou menos 100 pinheiros 
de comercio, uma casa de ma
deira e benfeitorias, situada no 
distrito de Carú, anzxa á Fa
zenda dos Vincents.

preço a tratar nesta redaç&o.

Contador
Devidamente registado do  

C.R. C. aceita escritas co
merciais e Ciscais e demais 
serviços contábeis.

Propostas e informações 
na gerencia deste jornal.

Taniliu de  Leite
Vende-se um com ótima 

freguezia, dispondo de vasi 
lhame, b"as vacas leiteiras, 
e carretinha com cavalo ar 
reiado
Tratar com Jorge Arruda 

Avenida 3 de Outubro

L eilões de K aça*

A Fazenda de Criação de 
Lajes tem para a venda a razão 
de Cr$ 12,00 (Doze cruzeiros) 0 
quilo, leitori vacinados contra
a peste suína

\ ? E N D E ~ S E

üm terreno c<>m propriedade, 
medindo 12x30, situado além 
do Carohá Avenida 3 de Outu
bro e mais 2 lotes em esquinas.

Preços a tratar com 0 Sr 
Antonio Alves Vieira, no mesmo 
local

Assine Correio Lajeam

Dr. CELSO RAMOS 
BRANCO

ADVOGADO
RESIDÊNCIA e ESCRITÓRIO 

Pua Hercílio lu i
L A J E S

Afende chamados para as co
marcas de S. Joaquim, Curifi 
>anos, Bom Retiro e Rio doS«1-
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Prefeitura Municipal de Lajes
ESTADO DE SANTA CATARINA

(Continua ào da 4* página)

ao nor- 
Patiimo-

confrontando
e oeste com

confrontando ao
Pa~

com nina rua projetada* f  TêsuT com 7 E s ta ç a ^ F ? ^ 0 80 ° PS'C 
norfe e sul com o Patrimônio Municipal Fl otécnica. *

com uma*rua*projetada, ao com 30
ao leste e sul com a Estação Fitotécnica nmomo Munic,Pal’ c

03) - um lot» com a área de 800 m2, confrontando

S .ciK 5 c£ l ruas proje,lldas’ e ao su' e oeste com«
Ó4) - um lote com a área de 800 m2 

leste com uma rua projetada, e ao norte sul’
Patrimônio Municipal.

05) -  nm lote com a área de 800 n»2 
leste com uma rua projetada, 9 ao norte, sul e Veste com o 
tnmonio Municipal.

00) - nm lote com a área de 800 m2, confrontando a leste 
com uma rua projetada, e ao norte, sul e oeste com o Patrimo 
mo Municipal.

07) • um lote com a área de S00 m2, confrontando ao sul 
e leste com ruas projetadas, e ao uorte e oeste com o Patrimô
nio Municipal.

08) - um lote com a área de 1 200 m2, confrontando ao 
norte com uma rua projetada, e ao sul, leste e oeste cem o Pa
trimônio Municipal.

69) ■ um lote com a área de 1.275 m2, confrontando ao sul 
com uma rua projetada, e ao norte, leste e oeste com o Patri
mônio Municipal.

10) -  um lole com a área de 800 m2, coufrontando ao 
norte e oeste com ruas projetadas, e ao sul e leste com o Patri
mônio Municipal.

71) -  um lote com a área de 800 m2, confrontando ao 
oeste com uma rua projetada, e a<> norte, sul e leste com o Pa
trimônio Municipal.

72) -  um lote com a área de 800 m2, confrontando ao oes
te com uma rua projetada, e ao norte, sul e leste com o Patri
mônio Municipal.

73) -  um lote com a área de 800 m2, confrontando ao 
oeste com uma rua projetada, e ao norte, sul e leste com o Pa
trimônio Municipal.

74) -  um lote com a área de 800 m2, confrontando ao oes 
te e sul com ruas projetadas, e ao norte e leste com o Patrimô
nio Municipal.

75) -  nm lote com a área de 1.162,50 m2, confrontando ao 
norte com uma rua projetada, a leste com a Estação Fitotécnica, 
e ao sul e oeste com o Patrimônio Municipal.

76) - um lote com a área de 687,50 m2, confrontando ao 
norte com uma rua projetada, e ao sul, leste e oeste com o Pa
trimônio Municipal.

77) - um lote com a área de 687,50 m2, confrontando ao 
norte com uma rua projetada, e ao sul, leste e oeste com o Pa
trimônio Municipal.

78) -  um lote com a área de 930 m2, confrontando ao sul 
com uma rua projetada, a leste com uma rua projetada e terre
no da Estação Fitotécnica, e ao norte e oeste com o Patrimônio 
Municipal

19) - um lote com a área de 1.000 m2, confrontando ao 
sul com uma rua projetada, t- ao norte, leste e oeste cora o Pa
trimônio Municipal.

80) • um lote com a área de 7o0 m2, confrontando ao sul
com uma rua projetada, e ao norte, leste e oeste com o Patri
mônio Municipal. „ _ . . . .

81) - um lote com a área de 750 ra2, confrontando ao sul
com uma rua projetada, e ao norte, leste e oeste com o Patn- 
monio Mumcipal^e ^   ̂ área rfe m  ^  confrontand0 ao nor
te e oeste com ruas projetadas, e ao sul e leste com o Patn- 
moniOg Municipa«.* ^  # área de 80Q (|l2 a fron tando  ao oes
te com uma rua projetada, e ao norte, sal e leste com o Patn-

r s S r - s i : .* : - - - “ "'
monio Municipal. _ confrontando ao sul

86) ■ um lote com » ice» <te o P.lcimo-
t  orate com ru.s pro|etattes, e ao norte e irais com
nio Municipal.

87) - um lote com a 
te e leste com ruas projetadas, c >o

área de 800 m2, confrontando ao nor- 
buI e oeste com o Patnmo-

nio Municipal. . fin0 m2 confrontando a leste
88) - um lote com a área de 8W mz „ Patri-

com unia rua projetada, e ao noite, Sul
monio Municipal. o00 ci confrontando a les-

89) -  um lote com a á.ea de »ou m-, CQm q Patri.
tc com ima rua projetada, e ao norte, sul 
monio Municipal. ____ de '800 m2, confrontando »

n norte, sul e oeste com o 1 a-lote com a
leste cora JmTruVpV]êtVda, e ao norte, 
trimonio Municipal.

91) -  um lote com a área de S00 m2, confrontando a Itste 
e sul com ruas projetadas, e ao norte e oeste com o Palrimo- 
nio Municipal.

92) - nm lote com a área de 825 m2, confrontando ao nor
te com uma rua projetada, e ao sul, leste e oeste com o Patri
mônio Municipal

93) - nm lote com a área de 862,50 m2, confrontando ao 
sul com uraa rua projetada, o ao norte, leste e oeste com o Pa
trimônio Municipal.

94) - um lote com a área, de 825 m2, confrontando ao 
norte cem uma ruã projetada, e ao sul, leste e oeste com o 
Patrimon o Mnnicipal

95) - ura lote com a área de 862.50 m2, confrontando ao 
sul com uma rua projetada, e ao norte, leste e oeste com o Pa
trimônio Municipal.

96) - um lote com a área de 800 m*, confrontando ao 
norle e oeste com ruas projetadas, e ao sul e leste com o Patrj- 
munio Municipal.

97) • um lote com a área de 800 m2, confrontando ao oes
te com uma rua projetada, e ao sul leste e norte, com o Patri
mônio Municipal.

98) - um lote com a área de 800 m2, confrontando as 
oeste com uma rua projetada, e ao norte, sul c leste com o Pa
trimônio Municipal.

99) • um lote com a área de 800 m2, confrontando ao oes
te com uma rua projetada, e ao norte, sul e leste com o Patri
mônio Municipal.

100) um lote com a área de 800 m2, confrontando ao sul 
e oeste com ruas projetadas, e ao norte e leste com o Patrimô
nio Municipal.

101) - um lote com a área de 824 m2, confrontando ao 
oeste com uma rua projetada, ao norte com a Estação Fitoté
cnica, e ao sul e leste com o Patrimônio Municipal.

102) - um lote com a área de 1.030 m2, confrontando ao 
oeste com uma rua projetada, e ao norte, sul e leste com o 
Patrimônio Municipal.

103) um lote com a área de 840 m2, confrontando ao oes
te com uma rua projetada, e ao norte, sul e leste com o Patri- 
monio Municipal.

104) - um lote com a área de 840 m2, confrontando ao
sul e oeste com ruas projetadas, e ao norte e leste com o Pa
trimônio Mumcipal,

105) um lote com a área de 901, 25 m2, confrontando a 
leste com Estrada Federal, ao norte com a Estação Fitotécnica, 
e ao sul e oeste com o Patrimônio Municipal.

106) - um lote com a área de 1.030 m2, coufrontando a 
leste com Estrada Federal, e ac norte, sul e oeste com o Patri
mônio Municipal

107) um lote com a área de 840 m2, confrontando a les
te para Estrada Federal, e ao norle, sul e oeste com o Patri
mônio Municipal.

108) um lote com a área de 840 m2, confrontando ao les
te com Estrada Federal ao sul uma rua projetada, e ao norte e 
oeste com o Patrimônio Mnnicipal.

109) - um lote com a área de 720 m2, confrontando ao 
snl para uma rua projetada, e ao norte, lesto e oeste com o Pa
trimônio Municipal.

110) - um Icte com a área de 800 m2, confrontando ao 
norte para uma rua projetada, ao sul, e oestr com o Patrimônio 
Municipal, e a leste com a Estrada Federal

111) - um lote com a área de 800 m2, confrontando a 
leste com a Estrada Federal e ao norte sul e oeste com o Pa
trimônio Municipal

112) um lote com a área de 800 m2 confrontando a leste
com a Estrada Federal e ao norte sul e oeste som o Patrimônio 
Municipal. '

113) - um lote com a áres de 800 m2 confrontando a les
te com a Estrada Federal e ao norte sul e oeste com o Patri 
monio Municipal.

114) um lote com a área de 800 m2 confrontando a teste 
••om a Estrada Federal ao sul com uma rna projetada e ao norte 
e oeste com o Patrimônio Municipal.

115) • um lote com a área de 1.000 ra2, confrontando ao 
norte com uma rua projetada, e ao sul, leste e oeste com o Pa
trimônio Municipal.

116) - um lote com a área de 1.000 iu2, confrontando ao 
sul com uma rua projetada e ao norte, leste e oeste com 0 Pa
trimônio Mnnicipal.

117) - um lote cora a área de 800 m2, confrontando ao 
norte e oeste com ruas projetadas, e ao sul e leste com o Pa
trimônio Municipal:

118) -  um lote com a área de 800 m2, confrontando ao 
oeste com uma rua projetada, e ao norte, sul e leste com o Pa
trimônio Municipal.

119) - um lote com a área de 800 in2, confrontando ao 
oeste com uma rua projetada, e ao norto, sul e leste com o Pa
trimônio Municipal.

120) - um lote com a área de 800 m2, confrontando ao 
oeste com uma rua projetada, e ao norte, snl e leste com 0 Pa
trimônio Municipal:

121) - um lote com a área de 800 m2, confrontando ao 
snl e oeste com ruas projetadas, e ao norte e leste com 0 Pa
trimônio Municipal.

122) - um lotu com a área de 800 m2, confrontado ao nor
te e leste com ruas projetadas, e ao sul e oeste com c Patrimô
nio Municipal.

123) - um lote com a área de 800 m2, confrontando a 
leste com uma rua projetada, e ao norte, sul e oeste com 0 Pa

{Continua na 6.* página)

Pinheiros á  venda
Próprios para - serraria 

vendetn-se de 3 a 4 mil pin
heiros, situados á margem 
da estrada de Santa Tere- 
zinha do Salto, próximo â 
Usina da Força e Luz.

Informações nesta redaçao.

Vende-se
Vende-so uma «ala de 

jantar com 9 peças um 
quarto de casal com 6 pe
ças e uma geladeira.

Tratar nesta redação.

Ótimo negocio
Vende-se uma boa ca>a de 

moradia com grande terreno, 
situada á rua hercilio Luz, n: 39.

Ver e tratar, com o proprie
tário Joâo Jos4.Viero, na mes
ma rua.

T O C A  C I S C O S
R. C. A.

PAILLARD
WEBSTER

automátidosARR01D0 HEIDRICH
Rua Correia Pinto, 68

Vendem -se
Cinco lotes de bons ter

renos á rua São Joaquim 
Tratar com Odilon Couto 
Lalão. )

V endem -se
Vende-se o prédio onde fun

ciona o Hotel «Sul América», 
situado á praça Vidal Ramos 
Sênior.

Vende-se também a existência 
do referido Hotel. Os interessa
dos podem informar se com o 
Sr. Ilermelino Ribeiro, no mes
mo Hotel ou em sua residência 
á praça Siqueira Campos (Santa 
Cruz) nesta cidade de Lajes.

O motivo da venda não de
sagradará o comprador.

C o le tu r ia  E s ta d u a l
I  mpostfí Territorial

De ordem do Sr. Coletor tor
no publico que, durante 0 mês 
de Novembro corrente, se pro
cederá a cobrança do imposto 
acima referido correspondente ao 
2.° semestre do corrente ano.

Os contribuintes que náo sa
tisfizerem seus pagamentos den
tro do referido prazo, poderão 
fazê-lo no mês de Dezembro 
com a multa de 20°o. Termina 
dos os prazos acima citados se
rão extraklas as certidões de 
d<vida para a devida cobrança 
executiva Colctoria Estadual d 
Lajes, 9 de Novembro de 19*8. 

lvette Lobo Muntenegro 
Escrivã interina
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Prefeitura Municipal de Lajes
ESTADO DE SANTA CATARINA

(Continuação da 5.* página)

Irimonio Municipal.
124) • um lolc com a área de 800 ra2, confrontando ao 

leste com uma rna projetada, e ao norte, sul e oeste com o Pa
trimônio Municipal.

125) • um lote cora a área de 800 m2, confrontando a leste 
cora uma rua projetada, c ao norte, sul e oeste com o Patrimô
nio Municipal.

126) - um lote com a área de 800 m2, confrontando ao 
sul e leste com ruas projetadas, e ao norte e oeste com o Pa
trimônio Municipal.

127) - um lote com a área de 91*2,50 m‘2, confrontando ao 
norte com uma rua projetada, e ao sul, leste e oeste com o P& 
tiimonio Municipal,

12<S) - um lote com a área de 912,50 m2, confrontando ao 
norte com uma rua projetada, e ao sul, leste e »este com o Pa
trimônio Municipal.

\29) - lote com a área de 837,50 m2. confrontando ao sul 
com um rua projetada, e ao norte, leste e oeste com o Patrimô
nio Municipal.

130) - um lote com a área de 837,50 m2, confrontando ao 
sul com uma rua projetada, e ao norte leste, e oeste com o Pi- 
trimoniq-Municipal-

131) • um lote com « área de 800 m2, confrontando ao 
uorie e oeste com ruas pjojetadas, e ao sul e leste com o fatri- 
n onip Municipal.

132) - um lote com a área de 800 m2, confrontando
0 'Ste com uma rua projetada, e ao norte sul e leste com o
trimonio Municipal.

133) - um lote com a área de 800 m*2, confrontando
oeste com uma rua projetada, e ao norte, sul e leste com o Pa
trimônio Mnnicipal.

134) - um lote com a área de 800 m2. confrontando ao 
oeste com uma rua projetada, e ao norte, sul e leste com o Pa
trimônio Municipal.

135) • um lote cora a área de 800 m2, confrontando ao sul 
e oeste com ruas projetadas, e ao norte e leste com o Patrimo- 
uic Municipal.

136) -  um lote com a área de 800 m2. confrontando ao
norte com uma rua projetada, a leste com a Estrada Federal, e 
ao sul e oeste com o Patrimônio Municipal. I

137) -  um lote com a área de 800 m2, confrontando a 
leste com a Estrada Federa!, e ao norte, sul e oeste com o Pa
trimônio Municipal.

138) - ura lote com a área ds 800 m2, confrontando a leste 
com a Estrada Federal, e ao norte, sul e oeste com o Patrimô
nio Municipal.

139) -  um lote com a área de 870 m2, confrontando a 
leste com a Estrada Federal, ao snl com um corredor, e ao nor
te e oeste com o Patrimônio Municipal

140) -  um lote com a área de 800 m2, confrontando ao 
norte com uma rua projetada, e ao sul, leste e oeste com o 
Patrimônio Municipal.

141) -  um lote com a área de 750 m2, confrontando ao 
sul com um corredor, e ao norte, leste e oeste com o Patrimô
nio Municipal.

142) um lote com a área de 700 m2, confrontando ao 
norte e oeste com ruas projetadas, e a* sul e leste com o Patri
mônio Municipal.

143) -  um lote com a área de 700 m2, confrontando ao 
oeste com umi rua projetada, e ao norte, sul e leste com o Pa
trimônio Municipal.

144) - um lote com a área de 720 m2, confrontando ao 
oeste com uma rua projetada, e ao norte, sul e leste cora o Pa
trimônio Municipal.

145) - um lote com a árta de 810 m2, confrontando ao 
oeste com uma rua projetada, ao sul com um corredor, e ao 
norte e leste com o Patrimônio Municipal.

146) - um lote com a área de 800 m*2, confrontando ao 
norte e leste c<»m ruas projetadas, e ao sul e oeste com o Pa- 
tiimonio Municipal.

147) - um lote com a area de 800m2, confrontando a leste 
com uma rua projetada e ao norte, sul e oeste com o Patrimônio 
Municipal,

148^ -  um lote com area de 520m2, confrontando a leste 
tom uma rua projetada, ao sul com um corredor e ao norte e 
oeste com Patrimônio Municipal,

149) - um lote com a area de 450m2, confrontando ao sul 
cam um corredor e ao nerte, leste e oeste com e Patrimônio 
Municipal

150) • um lote com a area de 615 m2, confrontando ao 
norte com uma rua projetada, • ao sul, leste e oesle com o Pa
trimônio Municipal,

151) -  ura lote com area de 613 m2, confrontando ao sul 
com um corredor e ao norte, leste e oeste com o Palrimoaio 
Muni-ipâl,

152) • um lote com a area de 590 m2, 
norte com uma rua projetada e ao sul, leste e oesle com 
monio Municipal,

153) -  um lote com a area de 580 m2, confrontando ao 
sul com um corredor e ao norte, leste e oesle com <> Patnmonio

Municipal,
154) - nm lute com a area dc 555-75 m2, confrontando ao 

m-rto com uma rua projetada e ao sul, leste e crste com o Pa
trimônio Municipal,

155) - um lote com a area de 522,50 ru2, confrontando ao 
su! c«m ura corredor e ao norte, leste e oeste com o Patrimonio 
Municipal,

156) - um lote com a area de 407,50 m2, confrontando ao 
norte e oeste com ruas projetadas h ao sul e leste com o Patri
mônio Municipal,

157) -  um lote com a are de 432 m2. confrontando ao oes
te com nma rua projetada, so sul com ira corredor e ao norte 
e leste cora Patrimônio Municipal,

Art. 2* - O preço mínimo de alienação é de Cr$ 2,00 o 
metro quadrado.

Art. 3* -  A presente Lei entrará em vigor na data da sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Lajes, em 22 de novembro de 1948.

Assinado: - Vidal Ramos Júnior 
Prefeito Municipal.
Jairo Ramos 
Secretário

Edital de C oncorrência P ública
De ordem do Sr. Prefeito Municipal faço público, parj co

nhecimento dos interessados que, até ás 15 horas, do dia 7 de 
dezembro do corrente ano, acha-se abérta a concorrência públi
ca, para a venda dos terrenos do Patrimônio Municipal, cons
tantes da LEI N- 29, de 22 - 11 - 1948.. acima publicada.

As propostas serão abertas no dia 7 de dezembro, ás 15 
horas, na Secretaria da Prefeitura Municipal, em presença dos 
interessados ou quem os representar, e deverão estar devidamen 
te seladas, em envelopes fechados, nas quais declarem o preço 
máximo que oferecem pelo imóvel uo imóveis acima declarados 
bem assim quaisquer outros esclarecimentos ou ofertas sôbre o 
assunto.

Durante o prazo de 10 dias serão julgadas as reclamações 
de quem se julga, com direito aos terrenos ora em concorrência

O proponente cuja proposta fôr aceita, deverá efetuar o 
pagamento dentro do prazo de 10 dias

Lajes, em 22 de novembro de 1948.
Francisco Furtndo Ramos 

Fiscal Geral.

Brevemente
grande concurso de a 
madnres da arte foto 
gráfica.

.5 valiosos prêmios
Inforniaç&ee no Studio 

Klinger.

Perdeu-se
Um maço com 6 traslados 

de escrituras e um mapa d- 
terras pertencentes a Antono 
Barboza da Silva.

A’ pessoa que achou, pede se 
entregar no Bar avenida, que 
será gratificado.

L E I  N* 27 
de 18 de novembro de 1948

Eu, Vidal Ramos Joaior, Prefeito Municipai de Lajes, Faço
saber que a Câmara votou eu sanciono a seguinte

L E l :
Art. 1° — Fica criada a Taxa Rodoviária, que incidirá so

bre os proprietários de imóveis rurais.
§ Io — SJo considerados imóveis rurais todas as proprie

dades situadas fora dos limites urbano e suburbano da séde mu
nicipal, e dos limites urbanos das sédes distritais.

§ 2* — A Taxa Rodoviária não terá incidência sobre o 
imóvel gravado com Imposto Territorial do Estado.

Art- 2o — A referida Taxa será cobradu á razão de Cr$ 
150,00, quando o contribuinte estiver sujeito an imposto sobre 
Industrias e Profissõesi e Cr$ 50,00 quando não estiver sujeito 
a*o pagamento daquele tributo.

Art. 3« — A receita da Taxa Rodoviária será aplicada to- 
talmeute na construção e reconstrução das estradas municipais 
dos Distritos onJe for arrecadada.

Art. 4o --  No mesmo distrito nào poderá o proprietário ser 
lançado em mais de um prédio, para os efeitos da presente lei.

Art. 5o — Esta Taxa será cobrada durante os meses de 
abril e mato de cada ano, a partir de 1949.

Art. 6o — A presente lei entrará em vigor na dãta da sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Lajes, em /8 de novembro de 1948 
Assinado: — Vidal Ramos junior 

Prefeito Municipal 
Jairo Ramos 
Secretário

confrontando ao 
Patrj-

U O U OAUADCG
. de

yj ta v io ^ r r u d a M jjc h a c to
Rt* JOÃO DC CASTRO.S C

LA-JfcV- ».CATARINA

Fotografias para documentos em 30 minutos 

Ampliações -  Reproduções de retratos novos e velhos 

Trabalhos coloridos — Cópias etc.

N egocio de O cas iio
Vendem-se, á vista ou praso, 

15 lotes juntos aos terrenos da 
sociedade ANA COSTA LTD A. 
á rna Correia Pinto, l f por 
170.000 cruzeiros.

Tratar com Rudolfo Doss, u«. 
Hotel Rossi.
(Vendem se também separada
mente).

Vende-se
A’ vista ou prestações e tam

bém troca-se por gajo, uma ca
sa nova de moradia, á Avenida 
Mal. Floriano. ( Chacara Leuzi ) 
Preço Cr$ 38 000,00.

Tratar cesta redação

L O T E S  E M

P r e s t a ç õ e s
Vendem-se lates para cons
trução ua Rua Marechal Deo- 
doro e na Travessa Santa 
Cruz Entradas módicas. Tra 
tar com o proprietário prof. 
Trajano Souza,

no Hotel Rossi -  LAJES

Otiino negócio
\  ende-se uma Leni mon

tada Fabrica de Balas coci 
prédio de material de 13mx 
l3m, com comodos rara 
familia e garage, maquina
ria e estoque de essencias. 
tintas e rotulos para traba
lhar algum tempo.

Ti atar na rua Benjamim 
Coustant n- 30*

OS.M RECIS
ADVOGADO

Praça  João Pessoa 
EdiJ. Dr Acácio - 1:aiclar

cSnrita Patarinfl
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CORREIO LAGEANO

Câmara Municipal de Lajes 
Estado de Santa Catarina

Miúentos Despachados:
n L .V E m ò \24Râ M T Q U ^ r0FELino8 , „ f .,

pela Câmara por ser de coorpeteocl de “ xéeútivo 

cimento' l,Ue*8° °  ‘— - 0 »

Prefeitura Municipal de Lajes
ESTADO DB SANTA CATARINA , '

EDITAL
De ordem do Sr. Prefeito Municipal faço público 

que, até o dia 7 de Deiembro próximo vmdcuro, 
acha-se aberta nesta Secretaria, a Inscrição ao Concur
so para o provime.rto dos cargos de Escriturários do 
Quadro Unico do Município.

Secretaria da Prefeitura Municipal, em 18 de No- 
vembro de 1.948 

Jairo Ramos 
Secretário

Para economia do Povo
A Casa Mussi

Otereca o preço de certas mercadorias, especialmente teci
dos grossos e roupas feitas, qie nm dos Irmãos Musssi 
conseguiu contratar depósito permanente da famosa fabri
ca de confecções DAVÍD CHAZAN. de Porto Alegre. As 
vendas nesta regiã* serão feitas pelo preço da fabrica, 
que não teri mais vibjante na zona.

Aí v a i!  Atlmiiviii
Ternos de combate, popular Cr* 175.00
Idem de elasticotini < 440,00
idem de tropical « 420,00
Casacos, caçadores de 1* < 130,00
Idem, combate, de casemir» C 140,00
Blusas de alpaca de seda » 50,00
Idem de linho < 45,00
Ternos para menores — n0*. 38 a 42 « 140,00

T ecidos
Zefir — de Cr$ 3,00 a 5,80 -  Xadrez N. S. da Ponte de 
Cr$ 7,50 para 6,20 — Brim K lo. diversas cores de Cr* 
10 00 — Brim colegial de Cr* 16,00 para 12,00 — Creto- 
tone 6/4 Cr* 22 00 — Brim «Arranca tôco» Cr* 12,00 
Brim diamantino Cr* 10,00 a 12.00 -  Tricoline de Cr* 

9,00 a 20*00 =  Chita de Cr* 3,50, etc. etc.Esta lista é apenas uma amostra dos preços baixos dos demais artigos
Visitem I CASA MUSSI, que M se irrspendem

A Empresa M. A. de 
Sousa Lida. recusou-se 
a ex ib ir um filme no
civo á  sociedade la 

jearia
Consignsdo á Empresa M A. 

de Sousa Ltda.., chegou a es
ta cidade, para ser exibido noCi 
ne-Teatro Marajoara, o filme 
ALEGRIA, MUITA ALEGRIA, 
que consiste num luxuoso des 
file de artistas de “cabarét” com 
suas danças excessivam-nte lú
brica* e em qnasi completa 
nudez.

Este filme estava destinado 
a produzir uma boa renda, pela 
curiosidade que sempre desper
tam os filmes dessa natureza, 
entretanto, o Sn Mario Sousa, 
cioso do bom conceito de suai 
Empresa e zelando pelo reco
nhecido recato da nossa socie
dade, recusou-se a exibilo, após 
uma demonstração realizada em 
presença de algumas pessoas de 
representação social e da im 
prensa.

A atitude do Sr Mario Sousa, 
diretor-Técnico da Empresa M. 
A. de Sousa Ltda., tem sido 
muito elogiado, pois, verificou- 
se que o referido filme não é 
um repositório artístico, e sim, 
um conjunto de danças sensua- 
listas, destinadas a despertar 3 
curiosidade do povo e produzir 
dinheiro' O filme ALEORlA, 
MUITA ALEORlA íoi rodado 
nos Estados Unidos, pela “Qua- 
lity Pictures” e está sendo dis
tribuído no sul, do Brasil, por 
uma firma de Curitiba, com 
permissão legal da censura bra
sileira, apenas com a uota de 
“proibida para menores até 18 
anos”.

A t e n ( i  o
O Acordeonista DEDE’ avisa 

seus alunos e demais interessa 
d<‘S, que a partir do dia 10 de 
dezembro, encerará suas aulas 
deste ano, prometendo abrir no
va matricula dia 10 de Feve
reiro 949.

V E N D E 'S E
Vende-se, á rua Mal. Decdo- 

ro, proxímo á Maternidade, um 
lote Já com a metade do calça
mento, tendo 45 mts. de frente 
por 33 mts. de fundos.

Tratar cnm o Sr- Jairo Ramas.

Rosa Limitada

C. Montenegro & Cia.
Contabilidade Comercio , 

Rua 15 de Novembro, 13 —

varejo

Nada além de Cr$.25,00
E P B 2 8 E N T  AÇÕES - cEOUROS - ESCRITAS ESI 
G ERA L - ALIANÇA DA B A H U :C A PITA L,ZA Ç A O  

.Rua Marechal Deodoro —  Lajes

Fone 77 • Caixa postal 31 

Lajes — S. «atarina

E n carreg a-se
da compra e venda de 
caias, terreno«, pinhais, 
«errarias, campos etc.

7* PAGINA

Expresso Grazziotin 
de Transportes 

Ltda.

Rapidez -  Conforto -  Segurança
Lajes • vacaria  — c a x ia s  - Porto A legre

LAJES — VACARIA -  DIARIAMENTE
DE LAJES às 6 horas — DE VACARIA às 13 horas

LAJES  -  ( A Z I A S

DE CAXIaS, 3as e 6as às 7 horas 

DE LAJES, 4as. e Sab, às 6 horas, combinando com 

P. Alegre, com lugares reservadosLajes — Porto Alegre
saida DE LAJES, 2as e 5as às 4 horas 

DE P. ALEO/ÍE, 4as e Sab. às 5 horas

Informações nas Estações 
Rodoviárias

QUEM NÃO ANUNCIA SE ESCONDE FAÇA 

SEUS ANÚNCIOS NESTE JORNAL
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A p kp « T  11 A casa que pfocura ter sempre as maiores novtdades 
n. U A l 11 AL em artigos para homens, senhoras e crianças

Kua Correia Pinto, 80

«SEMPRE TE AMEI»
=-. UM FILME DESLUMBRANTE!

Indiscutivelmente o nosso MARa.JOa RA é o Cinema dos 
grandes filmes. Vejamos as produções de alta classe exibidas 
durante o último mês nesta casa de espetáculos, numa média de 
quatro filmes por semana, e o público concordará com a nossa 
opinião.

Encerrando com chave de ouro esta semana Marajoara, e 
após os êxitos estupendos de A Ilha Encantada, A Sentença, e 
\  itoria Amarga, verdadeiras joias inconfundíveis e de rara btle- 
sa, que muita gente está arrependida de ter perdido, vamos ter* 
agora este notabilíssimo celulóide, esta deslumbrante produção 
em TECNICOLOR - "Sempre Te Atuei”, que a nossa cidade, 
está anciosamente esperando.

SEMPRE TE a MEI é um novo “ A NOITE SOIINAMOS”.
Mais Moderno, mais atual, mais romântico/
SEMPRE TE AME! é uma destas obras do moderno Cine

ma, que ficam indelevelmente gravadas em nossa memória e em 
nosso coração!

Produzida e dirigida pelo grande cineasta de fama mundial- 
f rank Borzage, interpretada por um elenco magistral, em que se 
rrstacam nomes aureolados como PHILIP DORN, CATIIERINE 
A C LEOD, WILLIAM CÁRTER, MARIA OUSPENSKAYA, 
Felix Bressart, Adele Maia, além de mudos outros, este filme 
extraerdinirio tem ainda como atração e encantamento, a sua 
música belíssima dos gn.ides Mestres Mozart, Chopin, Schuberi, 
Vila-Lobos, Bach, Rachmaninoff, Beethoven, Mendelssohn e 
Brahms.

Ao piano teremos o eelebre concertista de consagrsção 
mundial - ARTHUR RUBINSTE1N.

Um roiuance lindo, muito real e muito humano, vai emocio
nar, principalmente o m.&o mundo feminino!

SEMPRt TE AMEI • eis o grande, belo e primoroso espe
táculo, que o MARAJOARA lhes < ferece com grande p;azer e 
fonra, amanhã, domingo, is  8,15 H«ras. v

Recomendamos, sinceramenle, ao público de Lajes, esle es
petáculo maravilhoso, estas duas horas de deslumbrante tecni- 
Color!

‘‘E sposas E r ra n te s ” e “Culpa dos P a is”
Um programa duplo estupendo será exibido amanhã no 

CARLOS OOMES. São dois filmes de grande e merecido suces
so - Esposas Errantes e Culpa dos Pais, qualquer deles digno 
de todos os aplausos.

Eis um cartaz colossal, que ninguém deveria perder, e que 
o CARLOS OOMES anuncia para amanhã, domingo, is  8,15 
Horas

Proxim os Film es
Estão sendo aguardados com desusado interesse os filme» 

alta-classe -  A Tentação de Zanzibar. Sua Alteza e a Secretaria, 
e a formidável Super comedia Bandido A Muque, com o famo
so comediante • Cantinflas, considerado, hoje, o melhor e mais 
original do muDdo!

Além destes estAo ja anunciados para breve:
Amores De Um Toureiro, Meu Pecado, O Covil Do Disbo’ 

Olhai Os Lirios Do Campo, e este magnifico tecoicolor • O Co
ração De Uma Cidade.

Correio Lageano
Lajes, 27 de Novembro de 1948

I » — I I '—-J ■ -,

Por estas portas passam os mais bem 
cuidados carros do Brasil!

.. .Porque nós, Revendedores Ford, 
conhecemos m e lh o r  o seu Ford!

Mecânicos Ford Especializados - M t «do» aprovados pela fábrica - 
Peças Ford Leg.t.mas - Ferramentas especi is Ford.
Traga-nos o seu I ord. de vez em quando, para uma inspeção.

Revendedores nesto cidade:

Comércio do J c ã a  Buaíim  S. A.

Edição de hoje: 10 páginas
i A m anhã, d o m in g o , á s  8,15 h o ra s  

0 MARAJOARA frequentadores com:O Maravilhoso Tecnioolor musicado
S e m p r e  te ame i

Extraordinária produção da PARAMOUNT, com PHILIP DORN -  CATHERINE MCLEOD -WILLIAM O R T F I-
lime. MARIA OUSPENSKAIA ILLIAM < ARTM. -

Artur Rubinstein: de Rachtnauinoff, BeothoveD!*'^^«’ Wagner
Mendelssohn. Bach, Schubert, Brahms é Villa-Lob, s P
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