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Â pontapés
Corna o ano de 1015, portas a pontapés o pre- 

Hob o cerraceiro de uma para se para repetido E a 
demagogia política dcscon- verdade é q..e pode ter 
cortante, que havia de ter êxito » 
seu epiiogo com o nefamlo x x
assassinato, na capital da
Republica, do Senador t'i-i Vo tempo de Hnheiio 
nheiro Machauo. ‘ Machado foi êsse emérito

A êsse tempo redatava- brasileiro uni autentico Jea-
mof o jornal «Ki< granden- 
se» orgam do Partido Re 
publicano, editado em Va
caria

Liderava o dito partido, 
na região nordeste d-< Es
tado, o General Firminc 
Paim, nosso velho amigo 
de todos os tempos.

Foi ele que, aparecendo 
na redaç&o do referido jor
nal, nos disse que a impren
sa republicana do Fstado es 
tava sendo convocada para 
dar combate vigoroso a on 
da demagógica que se ba- 
via desencadeado infernal 
mente oontra o General 
Pinheiro Machado, que por 
isso, solicitava nossa coucor 
dância a essa orientação

Dois dias depois, sob o 
titulo <A p on tap és» , apare 
cia o primeiro artigo infla 
mado e irreverente, fruto 
dos arroubos juvenis daque 
la idade, que terminava des 
te teor; «Saibam is impe 
nitentes adversários do des 
temeroso Bayarddrs Pam 
pas, saiba essa corja epide 
mica. de habito ossificado 
em ter na iingua o prurido 
da difamaçAo e nas nari
nas o faro da desh oiestida 
de —- de como será enxo 
tada do caminho a que 9e

der da pohiica Nacional 
Destemido, purspicaz, calcu
lista frio, dizia-3» dêle. «Que 
era uma alma de conquista, 
dc luta, de afirmaçao, de 
dominio. Que era o mais 
formidável exemplo no Bra
sil do verbo querer, pois 
que, sempre queria em tudo, 
nos atos mais simples, como 
nos momentos mais gra
ves . .  . e queria para cris
talizar oh movediça onda 
humana permanente e sem 
pre maior, o sou querer. 
Queria e avaliava. Avaliava 
para exigir o serviço de 
todos Havia políticos ds va
lor? Deviam ser seus. Havia 
jornalistas de méritos? De
viam sor seus. Havia escri
tores de talento? Deviam 
sei seus. E o serviço que 
lhes exigia eia o de reco 
nhecçrem nêle o grande 
valor que era de fato*.

Foi desse feitio êsse ho
mem singular de imperecí
vel memória. Depois dèle, 
como que uai vacuo se abriu 
no cenário da politica Na
cional. Escassearam politicos 
c m as qualidades marcan
tes que assinalaram a atua- 
çlo do grande imolado.

Só agora, com a evolu
ção politica que se processa

atreve pretender embargar’no pais, surgem á 
o» passos do valoroso Gene algumas tiguras em anda
ra!: — a pontapés » ' mento por essas rótas. ple-

Motivo da lem braoça dêsinas de óbices peculiares a 
te artigo e de o procurar- sua ambifcicia, que só o 
mn< r«.w iá tnn distancia- saber concerta-los, e pó-los amos reler, já  tão disl 
do no tempo e por acaso 
encontrado numa coleç&o 
incompleta de jornais, foi a 
leitura de uma oronica dc 
Murilo Marroquim, comen
tarista político dos í Mários 
Associados, publicada uo 
«Diário de Noticias* desta 
capital, do dia 7 do mês 
fluente, crónica 
lada «A’ereu  tlo in o* aten ta  
ds f lu tu a ç õ e s  p o lit ie < w -  

É final de‘sa crónica ésti 
periodo: - -  «O Br. Nereu 
Ramos é um homem acoe>- 
tumado, em politica, a abrir

caminho de justas finalida
des, ernstitue, sem duvida, 
tiiulo de capacidade e llorfco 
de coro» civica.

E’ nessa altura que se 
divisa o vulto vaicnil de 
político concertado o arguto 
do senhor Nerêu Ramos, 
alteando-se a pôsto de no
tório destaque, qual soja o 
da presidência do partido 
politico majoritário do pois.

Que nesse encargo lhe há
Hobradocquilibrio, inteligên
cia galhardia di-lo os tasb s 
das crónicas políticas nacio

nal-
For isso mesmo é que o 

seu nome fulge com msis- 
Icncia nas paginas da im 
prensa patrícia como o mais 
plausível candidata á futura 
presdèmia du Repúbiica, 
por parte do Partido que lhe 
obedece a chefia.

Corto que ninguém, por 
conjurias escusas lhe arre
batará o primado dessa 

| preferencia a qüe faz jus 
por decorrência de méritos 
altos que lhe retratam a 
individualidade vigorosa de 
patriotismo exemplar, de 
probidade indissimulavel, de 
ação intrépida, vr az e do
minadora.

Mas, se alguém se aven
turar a essa empreitada, 
bem seja então que o se
nhor Nereu Hainos recorra 
á terapêutica a que se re 
fere o jornalista doa Dia 
rios Associados.

Haverá mister de tal a- 
çáo?
F o n e  che no . . .  forze che 
si. Chi lo  só?

Contii entino de Cordova.

Porto Alegre, 15-11-48.

Chegará hoje uma 
caravana composta 
de ilustres politicos 

gaúchos
•

Afim de realizar uma confe
rencia no salão nobre do Imdi 
tuto de Educação, chegará hoje 
a esta cidade uma caravana 
composta dos seguintes mern-j 
bros: Dr Décio Martins Costa, | 
ex-candidato xo caigo de Oo- i 
lernador do Estado, na ultim» , 
eleição, Dr .Mem de Sá, lider da j 
bancada io P. L" na Assembléia 
Estadual gaúcha, Dr. J. P. Cor-J 
lho de Souza, ex-Secretário da 
Educação o Saude de seu Esta
do, Dr. Henrique Fonseca de 
Araújo, Dr. Jaimil Aiquel e Sr. 
Werter de Farias.

Prefoito Vidal R»- 
mos Júnior

Seguiu para o Rio de Janeiro 
eni visita «o aeu velho progeni
tor enfermo, Sr, Oel Vidai Ra
mos, o nosso l»D Prefeito Mu
nicipal ,S’r. Vidal Ramos Júnior.

S S». demorar-se-á poucos 
dias n« capital da República.

CCufe 143c junfto
A V I S O

A Diretoria do Clube 14 de Junho pedo a atenção 
dos brs. Bccios para o ATo 23 do art 11 do Titulo 2 dos 
estalutos e avisa que doravante será observado rig< ro- 
samente o que estatue o referido artigo com referencia 
a expedição de mgressos, quo só serAn fornecidos quan
do solicitadas com a devida antecedência.

A Diretoria

C o n v i t e
Devendo chegar domingo, dia 5, a esta cidade, uma cara

vana dc próceres do Partido Libertador, em mistáo de propa
ganda parlamentarista, fica convidado o povo em geral, para 
assistir no mesmo dia. aproximadamente às 15,30 horas no s» 
Ião nobre do Instituto de Edocação, a uma conferência qui\ 
sobre c Parlamentai ismo, farão os seguintes membros da cara
vana :

Dr Décio Martins da Costa
Dr. Mem de Sd
Dr / P. Coelho de Sousa
Dr. Henrique Fonseca de Araújo
Dr. Jaimil Mquel
V erter de Farias

e
Lajes, 3 de Dezembro de 1948.

A COMISSàO

Esteve nesta cidade o Gene
ral comandante da zona sul, 

do Exercito Nacional
Prooedente do Rio de Janeiro, esteve nesta cidade o Qe 

neral de Divisão José Po-soa Cavalcante de Albuqurrquç, co
mandante militar da Zona Sul.

S. S» inspecionou o 2 Batalhão Rodoviário e os trabalhos 
de construção de estradas, sendo homenageado com um jantar 
no Restaurante Brasil, ao qual compareceram, o Dr Aristóteles 
Wdtrick, Prefeito em exercido, Ten. Cel. Othon Dutra Frago 
so, comandante do 2 ‘ Bstalbáo Rodoviário, Dr. Ivo Ouilhon P. 
de Mello, Juiz de Direito desta Comarca, Tan. Arruda Camar-i 
Delegado Rogionnl de Policia e ofirialida i« do referido Batalhão.

O Gal. José P< s-oa viaja acompanhado de sen assistrnt- 
militar e ajudante de omena, seguindo Jia 3 pela manhã para 
o Rio Grande do Sul.

Prefeito em exercido
Assumiu o cargo dc Prefeito oni exercimo, p>>r 

motivo de viagem do respectivo titular, o Dr Arisio e- 
lòs Soçiru Waltriok, Presidente d» Câm«*rn Municipal 
dc Líijofl.
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Dia 5
K Kxrna. Sra. D. Aman- 

c d Amaral, esposa do 
S Antonio Amaral Galvão.

Dia f>
A Srta. Stela Maria, filha 

do Sr. José Batista de Cor
dova, comerciante em Pai
nel.

— A Rxma. Sra. D. Ve
ra Ramos de Lemos, «<posa 
do Sr: Alencastro Lemos, 
fazendeiro em Painel.

Dia 7
Jatiro, filho do Sr. Eu- 

raquio Fiúza, residente em 
Curitibanos.

Dia 8
A Exma. Sra. D. Dalma 

Barroso, esposa do Sr. Mil 
ton Üamborgi, fazendeiro' 
neste munioipio.

— A Kxrna Sra. D. Ida 
Banzolin, esposa do Sr. Se
bastião Prudente, faxen ieiro 
neste munioipio.

- -  A menina Nilva Apa 
recida; filha do Sr. João 
Neves da Silva, comerciante 
nesta cidade.

— 0  Sr. Ari t^oeche Va
rela, do comercio desta ci
dade.

— 0  3* Sgto. Adolfo Kro- 
tschinar, do 2o Batalhão Ro- 
viário.

Dia 9
0 Sr. Pericles Lopes, co

merciante nesta cidade.
Dia 10

O Sr. Wilson Duarte, do 
comercio desta cidade;

Dia ! 1
0  Sr. JoAo de Castro Sil

va, do comercio desta ci
dade.

Cap. José Pinto Sombra
Dia 8 do corrente transcorre o aniver

sário natalício do Caphâo José Pinto Som
bra, distioto oficial do 2.® Batalhão Rodo
viário, aqni sediado, e elemento prestigia
do nos meios sociais de Lajes.

O estimado aniversariante é membro 
acatado do Aéro Clube de Lajes, d» Socie
dade Hipica Lajeana e de outras sociedades 
esportivas locais, ás quais vem emprestan
do o seu valioso concurso, tornando se 
credor do grande apreço que desfruta nes 
ta cidade.

Paulo A n i o n i o 'S r t a .  Hulda Neves
SpechtCompletará seu primeire ani

versário natalício, em 9 do cor
rente, o interessante Paulo An 
tonio, filho do sr. Lauro Laurea 
no Ramos, alto funcionário da 
Caixa Econômica, agencia desta 
cidade.

Regressou de Florianópolis, 
onde cursava o Colégio Cora
ção de Jesus, a distinta senho
rita Hulda Neves Specht, diléta 
filha do sr. Ervin Specht, do 
alto comercio desta preçi.

Natal com a família
Os presidiários de São Paulo estão liderando um grande 

movimeoto nacional, em torno do decreto de anistia, £sse movi
mento prossegue estensivo a todas as casas de Detenção e Peni
tenciárias do paia, tratando-se de uma campanha humanitaria 
repleta de benemerencia.

O Sumo Pontifiee Pio XII e a Igreja Católica protegem.
Cabe-nos o dever de sentir as dores dos encarcerados, dos 

que se tornaram vítimas das injustiças dos seus semelhantes, 
por isso é justo qoe telegrafemos ao deputado Federal Manoel 
Victor, autor do referido projeto de anistia geral, hipotecando 
solidariedade a esse movimento, para o que eu apelo a todos os 
lajeanos, em nome dos presidiários, concitandc-os a telegrafarem 
ao deputado Manoel Victor, apoiando esse brado de justiça, con
victos por encontrar no seu luminoso espirito e no seu coração 
sensível a acústiea sentimental para o extraordinário trabalho de 
amor ao próximo, sob a égide das emoções cristas.

Cumpre-nos estender o braço amigo á desdita daqueles 
que a má sorte aniquilou, separando os das suas esposas, dos 
seus filhos e da» suas mâes.

Primeiro a liberdade, depois a fortuna, o prazer.
0. M:

Deputado José M aria  
Cardoso da Veiga
Em sua passagem para a v i- , 

sinha ridade de S. Joaquim, on 
de foi a serviço de sua profis- 
sfto do advogado, demorou se 
em Lajes algumas horas, vis:- 
tanio seus amigos e correligio
nários, o dr. José Maria Car
doso da Veiga, deputado popu
lista á Assembléia do Estado.

Em palestra com o dr. José 
Veiga, este nos fez interessantes 
declarações sobre o progresso 
espantoso de Lajes, onde resi
diu e trabalhou como telegrafista 
há cerca de vinte e seis anos.

Advogado, industrial, técnico 
en; telegrafia, o deputado José 
Veiga ocupou, na fase de sua 
organisaçâo, o alto cargo de 
Presidente do Partidó de Repre 
sentação Popular em Santa Ca 
tarina.

Na noite de segunda feira ul
tima, os seus amigos e compa
nheiros, que a ultima hora tive
ram conhecimento de sua pre
sença em Lajes, ofereceram-lhe 
um jantar no Restaurante Brasil 
tendo sido saudado por diver
sos oradores, aos quais agrade
ceu com uma brilhante oração 
aplaudida com grande entusias
mo.

0  dr. José M, C. da Veiga 
voltou terça-feira para Floria
nópolis-

0 Natal dos Pobres
Dando inicio ao Natal dos 

pobres, começou a distribuição 
de cartões para esse fim, estan
do ura dos postos de distribuição 
a cargo do sr Anibal Atbayde, 
que pode ser procurado na Ti
pografia Região Serrana.

Ao Correr da Ideia
Será p ra a paz e progresso ou para a guerra e destruiça-.

iiu<* o mundo se organizi?
U r a  cousa ou outra, o certo é que, Indo nos indica, caminha- 

, fS para uma renovação que está sendo cuidadosamente elabo
rada i.elos paizeâ líderes e cada um procurando firmar se n, 
defez» dos principios e ideais que defendem.

Nesta renovaç&o, que papel representará este nosso quer
do e predestinado Brasil? , .

Tudo nos leva a crer que ele tem uma elevada missão » 
lesempenhar e p<>r tal cumpre-lhe caminhar na vanguarda, pir- 
levar a bom termo seus destinos históricos.

XXX

Uma ocasião passou por esta cidade florescente um capita
lista que, querendo inverter capitais, estudou um negocio e fjr.
mou um contrato . . .

O povo bateu palmns na ilusão de que iria haver um con 
sideravel melhoramento na «Princesa da Serra».

Decorrido algum tempo, voltou o empresário, depois de have 
recorrido ás casas de ferro-velho e empresas reformadas, ond- 
adquiriu material arcaico e refugado. Nas margens de nessas es 
tradas levantaram-se postes de madeira de lei como por exerr 
pio, bracatinga, pinheiro, etc.

Na cidade estenderam-se arames enferrujados que através 
saram quintais com o aproveitamento de arvores para postes. 
Grampos foram pregados nas casas, tudo com rapidez.

E desta forma armou-se um «mnndéu» para prender quer: 
ousasse tocar em DIREITOS ADQUIRIDOS.

Para completar a obra tão soberba e arrrojada e mesmo 
para que o povo ficasse sabendo de que se tratava, em lugâ  
bem visivel, letras garrafais, surgiu um titulo . . .

XXX

Sei sentir o amor pela minha Pátria, pelos que me são ca
ros, pelas criancinhas órfãs e até mesmo pelo desconhecido qu? 
sofre.

Só não pude ainda sentir nem compreender ésse amor qu 
corre o mundo nas azas do Cupido. C^mo será êle?

freio que un.a força misterio«a que atrai, que confund* 
dois sêres em um único têr !

Onde a fonte dessa atração que assim une duas almas?
Não será porventura a vontade Divina que congraça almas 

já unidss desde eras remotas e cheias de encanto?
Quem será capaz de definir com precisão êsse sentiment 

protundo que com tanto carinho prende desde a delicada flor 
haste até o coração do poeta: que existe nas pequeninas cousa«' 
como na suprema amplidão.

K A’ T I A

Transportes Aéreos 
Ltd 8 a

Por um dos aviões da «Tal» 
seguiram dia 2 do corrente, ás 
6,30 horas, para Florianópolis, 
os seguintes passageiros: Exma 
Sra. D. Laura Matos, esposa do 
Sr. Juiz Je  Direito de Curitiba
nos, Dr. F. Miguel Boabaid e 
Dr. Celso Ramos Branco 

E’ agente dessa Empresa nes
ta cidade, o Sr, Danilo Castro.

Agradecimento
A viuva e demais parentes do 

saudoso Cândido Antunes de 
Oliveira, vêm penhoradamente 
agradecer ao Sr. Armando Cas
tro, um coração generoso e 
cheio de bondade que nos veio 
trazer as gratsa recordações do 
passado.
Lajes, 2 de Dezembro de 1948.

Heron
Mais um feliz aniversário 

completa em 8 do corrente o 
galante menino Heron, filho do 
Dr. Sálvio Arruda.

O travesso aniversariante vai 
recepcionar os inúmeros amigui- 
nhos que o vão cumprimentar;

Vaidade Suprema
A d a  M a c a g g i

A que há de vir depois de mim : . .
Que importa que ela exista no futuro 
essa rival estranha?
Que importa?
Mas eu sei que hei de ser em tua vida 
a sombra que nâo foge. 
o rastro inapagável, 
o amor imorredouro!

A que há de vir depois . . .
Essa que há de encontrar o meu veneno 
sobre o teu coração,
essa que há de chorar pela minha lembrança 
entranhada era teu ser . . .
Quo ciúme brutal ela há de ter de mim . . .

t ia  descobrirá minha imagem guardada 
em tuas pupilas negras.
Torturada há de ouvir, nos silêncios imensos, 
tun bôea palpitante 
murmurando o meu nome . . .
E há de sempre sentir, impotente e m&guada, 
lua saudade incurável!

A que há de vir depois . .
Que importa que ela venha :im dia, essa cJatura, 
se hás de ser sempre meu?

**** w? Procur,r, perdido e insatisfeito, 
nos lábio» dela o gôsto de meus beijos, 
procurarás nos seus a paixão dos meus olhos: 
beijarás nas suas mãos o perfume das minha», 
e sentirás, no seu abraço inquieto 
apenas a saudade do meu corpo!

A que há de vir depois . .
Mas poderá existir alguém depois de mim?
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A Lohibwaçao das Agencias Municipais de t a ; * , .  
Estatística da Defesa da Produção ^orirola

Identificação e localização das nu
vens de g-afanhotos no sul do pais

O valor dos serviços prestados neln< ,,  . .. .
de Estatística, ent todo o pais, náo apenas na e x e c u ç ã o T m m  
tarefas especihcadas, já de si importantes, quais seiam as reja cu, 
nadas com a colete prunana des dados estatísticos. enrontr e o- 
,,uente comprovação na Micie„t,.c prestimosa coDboraçâo em
prestada por esses servidores do I. B. Q. E. no cenrernente a 
iudo quanto d,z raspe,t0 ao encaminhamento das iniciativas que 
visam ao progresso e animaç3o da vida local.

Inúmeros, ccm efeito, são os setores beneficiados, eraças a 
essa cooperação pronta e irrestrita, inscrevemlo-ee entre eles 
agora, os que se referem ao fomento e defesa da produção a-' 
gncola, através de informações controladoras de variada nature
za. a cargo do Agente, e que revelam da parte dos orgãos soli
citantes, inteira confiança na diligencia e operosidade dos titula
res das Agencias Municipais de Estatística

Ainda há pouco, o Departamento Nacional de Produção 
VegeM, do Ministério da Agricultura, realizou entendimentos 
com a direção do Instituto Bmsileiro de üeografia e Estatística, 
no smtido de que os Agent.-s de Estatística do Municípios loca
lizados no Rio Giande do Sul, Santa Catarina e Paraná forneça, 
aquele orgão técnico informes pormenorizados sobre a passagem 
de nuvens de gafanhotos nas areas seb sua jurisdição. Tais in
formes deverão especificar datas, procedência e cxtenç&o das 
nuvens, indicação dos pontos de pouso, direção tomada nos 
voos de partida, desova do* insetos e nascimento de saltões.

Como se vê, as inve«t'gaçõei confiadas aos Agentes, alem 
c envolverem a preocupação das autoridades competentes nu 
combate rápido á terrível praga, deixam a mostra a importância 
d contribuição da Agencias de Estatística hoje em dia instala
das em todos os Mumcipios brasileiros, de acordo com unifor
me padronização e sob direto controle administrativo do I.B.G.E,

Outras, muitas outras incumbências tem recebido o vem 
c u i i  prindo os Agentes Municipais dc Estatística, margem dos 
ti»b<9hos ligados estritamente á coleta de dados estatísticos — 
tiabalhos, aliás, que incluem, não raro, a prática dc verdadeiro 
apostolado, em face da imeoniprernsão guc ainda persiste, em 
Brgas faixas do interior, quanto a piestação de informe para 
fins tsUtistico»

E de todas elas vem dando os Agentes integral, exemplar 
e desprendido cumprimento eontnbuido, assim, a ingente obra 
Pr organização r plaotificação, tanto na esfera local ou regional 
ct mo na dos pn-j-tos de maior envergadura e âmbito nacional.

João Oualberto da Silva Fi 
lho, Oficial de Protestos em 
Oeral, da Comurca de Lajes, 
Estado de Santa Catarina, na 
forma da lei, etc-

FAZ saber que esta em seu 
cartório, nesta cidade de Lajes, 
Estado de Santa Catarina, á iua 
Coronel Cordova, numero vinte 
e quatro para ser protestada por 
falta de pagamento, uma Dupli 
cata, no valor de C i$ . 30ti,40 
(Trezentos e sei* cruzeiros e 
quarenta centavos/ omitida poi 
Fabrica de Caramelos Princesa 
de Evaristo Duarte e Silva, con 
tro Aristiliano Melo de Liz.

Pelo presente, intimo o se
nhor Aristiliano Melo da Liz « 
vir pagar o valor da referida 
Duplicata, ou dar as rozôes da 
recusa, notificando-o, desde já, 
do protesto caso não compareça 
no prazo legal.

Lajes, 26 de novembro de 1948 
O Oficial de Protestos em Oeral,

João Oualberto da Silva Filho

Editai

Assemb éia Geral E x rLu n iiiiá r ia
Lia. Lataiinense de Força e Luz SA
De ordem do Snr Diretor-Presidente, convóco o 

Snrs. Acionistas para se reunirem em Assembléia Gora 
Extraordinária, a iealizarse dia l| de Dezembro pió 
ximo, ás 10 horas, na Fede Social.

O RDEM  DO D IA

I Aumento do Capital Social.
II — Outros assuntos de interesse.

Lajes 11/11/948.
A ta lib a  d a  C osta  A v ila  

Diretor • Secretário

Sociedade Hí
pica Lajeana

I! H r r e i r a s

; leilíw-si tia 5 -12 -

João Oualbeito da  ̂ Silva 
Filho, Oficial de Protestos 
em Geral, da Comarca de 
Lajes, Estado Santa Catari
na, na forma lei etc.

Faz saber que está em seu 
cartório, nesta cidade de Lajes 
Estado de Santi Catarina, à 
tua Coronel Cordi-va, numero 

ivinte e quatro, para ser pretes- 
jtada por Mta de pagamento, 
uma Duplicfria, no valor de 
Cr *  4.189,00 fquatro mil cento 

■ e oitenta e nove cruzeiros), emi- 
* tida por João Duarte & Filhos, 
contra Aristiliano Melo de Liz.

Pelo presente, intimo o senhor 
Aristiliano Melo de I iz a v>r 
pagar o valor da referida Dupli 
cata, ou dar as razões da recu
sa, notificando-e, desde já, do 
protesto, coso não compareça 
no prazo legal.
Lajes, 26 do Novembro de 1948 
O Oficial de Protestos em Oeral 
joâo Oualberto da Silva Filho

Pareo as 14 horas, em 509 metros — 60 Kg. cada prêmio 
Cr*. 20.000,»0

lre os parelheiros -  «PREOO» de propriedade do Sr. 
José Burigo e « VITORIA» de propriedade do Sr, Arno
Oracher.

n . r„„ .4 45 hora*, eui 39b metros tiO Kg cada Premlo
T i  4 M 0 0 0 "« ,trc  os parelbeiros. .AVl/o» de propele- 

S » .  Tok.i.mo c. «ZAININHA. d. pro
priedade do Sr. Edernante Arruda.

p „ co í ,  15,30, em 396 melros -  6"  Kg. c l .  -  Prêmio

C r j 2-0'"-OÇ . . .BEL»MPA»I0> de propiied.de do 
,E"  Domí:?Ó A'.uôe. ,  .»RADiVA. de p,oprred.de do 
snr. \&andyck Silva.

-  -  —
e n t r a d a  C B* 3,00.

, ,„nc Ana animais inscritos a efetuar 
_  Solicitamos aos «I n jrgs enlre és 13 e 14 hora«,

diretoria.

iv l .  Soeied.de Hiple. U se»"»

Negocio it Ccasilo
Vendem-se. á vista ou praso, 

15 lotes juntos aos terrenos da 
sociedade ANA C 0 8 T A  L I D A  
á rua Correia Pinto, 1, por 
170.000 cruzeiros.

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

Ousr comer bem ?
Vá ao restauracte do Clube 14 de

Junho
COMIDAS APETITOSAS - AMBIENTE SELECIONADO

Satisfaça seu paladar

Coeinha brasileira e italiana - Adega sortida

1

ao. josé ?• Sombra 
Pres«dente

Wandyek Silva 
Secretário

Brevemente
de a 
foto

grande concurso 
madores da arte 
gráfica.

5 valiosos prêm ios

In formações no Studio 
Klinger.

FARMACiA POPULAR
Direção técnica do farmacêutico diplomado

Â N I i m O  M V. R I B AS
O maior e mais variado sortimento de medicamentos 

nacionais e estrangeiros

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

Moderno e aparelhado laboratório de manipulação - Serviço
caprichoso

A mais Barateira
Praça João Pessoa — Lajes

Reproduções
de retratos velhos, mesmo sendo já amarelos ou rasgados

mande para o

Studio Klinger
S u c e s s o r e s

Agora sob a direção do competente Fotógrafo rnsso 

SEROIO KOLOSENKO

ASSINE «CORREIO LAGEANOs

DR. JOÃO COSTA NETTO
Alta Cirurgia —■ Doenças do Senhoras — Parto

PERAÇOKtS ■■ de Kstomago. Intestino, ciapendite, Fiando e Vias Ri- 
ulieres. Tiroide Bocio ( l ‘apa). Hnrniss Variz»1« e Hemorroidns. Rins 

e PrOHiata Ui.-io Ovariot e Seios. Tumores em g.»rsl. Cirurgia dos Os
sos e Articulações. Fraturas. Cirurgia dos Doteitos Congênitos e ad
quiridos.

Tratamento Médico e Cirúrgico da Tuberculose Pulmonar
Atende no Hospital N. S. dos Prazeres e Maternidade Te- 
reza Ramos - Residência Rua Correia Pinto, 3 -  Tel. i9 b

C -m sn ltorio: Praça Cel. Joao CosPi (n cm d» Cifi Cíuhííi)

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA 
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Prefeitura Municipal de Lajes, instituto
Estado de Santa Catarina

de Aposentadoria e Pensões dos 
Com erciarios

LEI N. 48
de I* de dtzembro de 1 948

Eu, Dr, /uisIMeU-s S. Waltrick Presidente da Camara Mu 
nicipal do Lajes no exercício do cargo do Prefeito Municipal. |

Faço saber que a Camara votou e eu sanciono a srçinnt'-
L E I :

Art P • Fica o Executivo Municipal autorizado a »linear, 
mediante concorreucia pública, os seguintes terrenos do Patrimô
nio Muni-ipzl, sitos nas zonas urbanas e suburbana desta cidade

1 ) -  um lote com a area de 678,32 m2 confrontando *o 
-ul com o Patrimônio Municipal, ao norfe vértice do triângulo, 
a leste terreno de Antonio de Souza Matos e ao oeste com um» 
rua projetada (Aq. Lagoào.)

2) • ura lote cora a area de 800 m2 confrontando ao norte 
e oeste com o Patrimônio Municipal ao sul com a estrada que 
v*i em direção à Xarqueada Bianchini e a leste com uma rns 
projetada (Varzea)

3) - um lote com a area de 760 ra2 confrontando ao norte 
cora terreno de Ricarda Ouedes ao sul cora uma rua projetada 
(Conta Dinheiro) e.‘ a leste e oeste com c Patrimônio Muivcipal.

4) - um lote eom a araa de 760 n*2 confroutando ao norte 
com terreno de Ricarda Ouedes ao sal com uma rua projetada 
(Conta Dinheiro) e a leste e oeste com o Patrimônio Municipal

5) - um lote com • area de 760 m2 confror.taado ao nmle 
com terreno de Ricarda Guedas ao sul com uma rua projetada 
(Conta Dinheiro) ao leste timbeir com uma rua projetada « ao 
oeste com o Patrimônio Municipal.

6) -  um lote com a area de 900 m2 confrontando ao norte 
com usia rua projetada (Conta Dinheiro) a# sul e leste com o 
Patrimônio Municipal e ao oeste com a istrada Lajes-Curitibanos

7) - om lote oom a area de 990 in2 confrontando ao norte 
com ama rua projetada (proximo ao Morro Grande) ao sul com 
a eslraoa da Pedreira, a leste com terreno da João Jorge da 
Silva a ao oeste eom terreno de Virgilio Santana • de Salvador 
Rodrigues do Melo.

8) -  um lote com a área de 900 m2. confrontando ao nor
te. íul e leste com o Patrimônio Municipal (Conta Dinheiro e 
ao oe»lr com a estrada Lajes -  Coritibanos.

9) um lote com a área de 90# m2 confrontando ao norte 
leste e oeatr com o Patrimônio Municipal (Várzea) e ao sul com 
a estrada que vai em diteção a Xarqueada Bianchini.

10) -  um lote com a área de 800 m2 confroutando ao nor
te, sul e oeste com o Patrimônio Mnnicipal (Várzea) e a leste 
com uma rua projetada.

11) -  um lote com a área de 800 m2, confrontando ao
noite leste e oeste com o Patnrronio Municipal (Varzea) e ao
sul com a estrada que vai em direção à Xarqueada Bianchini.

12) um lote com a área de 520 m2 confrontando ao norfe 
e oeste com ruaa projetadas (Várzea) e ao sul e leste cora o Pa- 
tnmonio Municipal,

/3) -  um lote cora a area de 502,80 m2 confrontando ao
uoite, leste e oeste com o Patrimomo Municipal e ac sul com
uma rua projetada (Várzea),

14) - um lote com a área de 750 m2, confrontand» ao sut 
leste r neste cera o PatrimoDio Municipal e ao norte com uma 
ru» projetad» (Várzea),

15) • um lote com a área de 750 m2, confrontando ao nor
te e le.te cora ruas projetadas (Várzea) e ao sul o -jeste com o 
PíiriiTifinio Municipal,

16) -  um lote com » área de 765 m2, confrontando ao nor
te leste e oeste com o Patiimonio Municipal, e ao sul com uma 
roa projetada (Várzea)-

17) - um lote com a área de 956.25 m2, confrontando ao 
pc rte com terreno de Anástscio Gonçalves d« Araújo, ao sul 
com o Patnmomo Municipal, a oeste com terreno de Áazeres 
Maria de Jesus e ao leste o»m uma rna projetada (Passo Fundo).

18) -  um lete com a área de 731,30 m2, confroutando ao 
norte e oeste com o Patrimônio Municipal (Alem do Lagoão/ 
ae sul corr terreno de José Maria Alves, e a leste terrenos dé 
Mdeto Licinio da Costa, Cirilo Manoel Antonio e José Gonçalves.

19) - um lote com a área de 971,55 n>2, confrontando ao 
norte e sul com o Patrimônio Municipal (Alem do Cemitério), a 
leste com terrmo de Gentil Waltrick Branco, e ao oesto com a 
estrada que conduz ao Passo do Pinheirinho.

20) um loto com a área de 780 ra2, confrontando ao
norte com lerreno de Saturnino do Pilar, ao sul terreno de José 
Osório dos Santos, a leste terreno de Jorge Silva, e ao oesle 
nmi rua projetada (Passo Fundo).

21) ura lote com a área de 750 m2, confrontando ao
norte, leste e oeste com o Patrimônio Municipal, t  ao sul uma 
ru» projetada (Yáizea)

22) - um Icte com a áre» de 750 in2, confrontando ao 
norte, sul e löste com o Patrimônio Munlripal, e ao erste com a 
estrada qu»- conduz ao Passo do Pinheirinho (proximo ao Morro 
Orande).

Art. 2o =--• Os preços minimns de alienação são os seguintes 
Lot« N° 1 -  Cr$ 4,00 o metro quadrado;
Lotes Nus. 2  22 - Cr$ 2,00 o metro quadrado.

Art. 3® — Es!« Lei entrara em vigor na data da sin jublica- 
ção, revogadas as dispo-ições em contrário

Prefeitura Municipal dc Lajes, em 1 ° d» dezembro de 1948 
Dr. Aristóteles S. Vvaltrick 

Prefeito Municipal 
Jairo Ramos 

Secretário

E UITAÍj
De ordem do Sr. Delegado do lm-tituto do Aposenta’rrria 

e Pensões dos Oomerciarios, neste Estado, convido ao comer
ciante que tiver em sru poder o; sêlos de quitaçaJ de Contn >ui 
ção de Nos 27.171 a 27.174, trazê. los á Agencia desta U-lade 
sita à rua Correia Pinto n" 25 no prazo dc 30 dias, sob peita 
de, decorrido esse prazo, ficaiem os 1 raesnms sem efeito.

Lnjes. 20 cie no\ ! mbro d-. 1918

(ass) /vo Pernardini Selvu 
Agente

Berlinda 11 Ligeira
Automovel Citroen traçio dimteira

O único carro do mundo com o bloco encumisado. 
Sua traçílo dianteira • conquista da técuica alemíl. 
a serviço das Democracias e do Brasil: é Revolu
cionária, lnsubstiluivul. Nâo temo o barro, N ao der
rapa. E leva Va. Sa. onde desejar.

DISTRIBUIDORES:
Comercio e Transportes (?. Ramos S/A Filial de Lages.

Ótimo negócio
Vende-se uma bem mon

tada Fabrica ne Balas com 
prédio de material de liJmx 
l3m, com comodos tmr 
familia e garage, maquin - 
ria H estoque de essenrias 
tintas e rotules para traba
lhar algum tempo.

Tralar na rua Benjamim 
Constant n 30-

Perdeu-se
Um maço com 6 traslados 

de escrituras c um mapa do 
terras portencentes a Anton«o 
Baibuza da Silva.

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

Vende-se
A’ vista ou prestações e tam

bém troca se por gado, uma ca
sa nova de moradia, à Avenida 
Mal. Floriano ( Chacara Lenzi- 
Preço Cr$ 38.000,00

Tratar nesta redaçáo

i t l i ç l i
O AcordeomsU DERfc’ avisa 

seus alunos e dem»i» interessa 
dos, que a partir do dia 10 de 
dezembro, encerará suas aulas 

• deste ano, prometendo abrir no
iva matricula dia 10 de Feve- 
r retro 949

VEN D ErSE
Vende-se, á rua Mal. Decdo- 

TO, proximo á Maternidade, nm 
lote Já cam a metade do calça
mento, tendo 45 mts. de frente 
:>or 33 ruta. de famios.

Trat*r com o Sr- Jairo Ramos.

Cii. Citirimnse de Força 
e luz $ 1

Esta Cia. Jenibra aos 
seus consumidores quo o 
pagamento do forneci
mento de energia deverá 
scr efetuado até c dia 5 
de cada més. Será desli
gado, sem aviso prévio, o 
consumidor que nâo 
cumprir as determinações 
constantes deste item.

a Gerencia
i ______  ___ i

D r  C E L S O  R A M O S  
B R A N C O

ADVOGADO
RESIDÊNCIA e ESCRITÓRIO 

Pua Hercilio Lut
LA JES

Atende chamados para as co
marcas de S Joaquim, Curiti 
banos, Du-nR.-h.-o e T I c T 1

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



r ^ J jn O L A O E A N O

Prefeitura Municipal de Lajes
ESTADO DE SANTA CATARINA

Ed'tal de Concorrência Pública

nG ÎN 'A

norte
2,)) um lote com h 
com a rua Serafim

nicipal e 
26) -

ico, para co- 
s, do ilia 13 do 

concorrência publi- 
do Patrimônio Munici-

Do ordem do Sr. Prefeito Municipal faço públ 
, hfcimento dos interessados que, 3té ás 15 horas, d 
c zembro do corrente ano, acha-se aberta » 
f para a venda des seguintes terrenos

1 ) - um teireno com a área de 6 7 o , m 2 k confrontando 
ao sul com o Patrimônio Municipal, ao norte vértice do trian- 
colo, a leste terreno de /Antonio de Souza Matos, e ao ueste 
uma rua projetada: (Aq Lagoâo.)

2) - um lote com a área de 800 m2, confrontando ao norte 
r oeste com o Patrinionio Municipal, ao snl com a estrada qut
vai em direção á Xarqueada Bianchmi, e a leste com uma rua 

'projetada, (Várzea).
3) • um lote cem a àrea de 760 m2 , confrontando ao norte 

c< m terreno de Ricarda Guedes, ao sul com uma rua projetada 
(Conta Dinheiro/ e a leste e oeste com o Patrimônio Municipal

4) • um lote com a área de 760 m2, confrontando ac norU 
com terreno de Kicarda Guedes, ao xul uma rua projetada (Con
ta Dinheiro), e a leste e oeste cora o Patrimônio Municipal.

5) -  um lote com a ár« a Ce 760 m2, 
norte com terreno de Ricarda Guedes, ao sul

Municipal v aol

'r. 8C
(."ons-
Muiij-

íicipal
cor trunfando :io

--------- , oui uma rua projetada
(Conta Dinheiro), ao leste também uma rua projetada, e ao oes
te com o Petrimi.nio Municipal.

G) -  um lote com a área 900 m2, confrontando ao norte 
com uma rua projetada (C onta Dinheiro), oa sul e leste com o 
Patrimônio Municipal, e ao oeste com a estrada Lajes - Cutiti- 
banos.

7) um lote com a área de 990 m2, confrontando ao norte 
com uma rua projetada (proximo ao Morro Orande), ao sul com 
a estrada da Pedreira, a leste com t*rr-no de Joáo Jorge da Sil
va, e ao oeste com t*rrenos de Virgílio Santana e de Salvador 
Rodrigues de Melo.

8) - um lote com a área de 900 m2, confrontando ao norte, 
sul e leste com o Patrimônio Municipal (Douta Dinheiro), e ao 
oeste com a estrada Lajes - Curitibanos.

9) um lote com a área de 900 ra2, confrontando ao norte, 
lest-s e oeste com o Patrimônio Municipal (Várzea), e ao sul com 
a estrada que vai em direção à Xarqueada Bianohini

10) -  um lote a área de 800 m2 , confrontando ao noite, 
sul e oeste com o Patnmouio Muniç'p-1 (Várzea), e a leste com 
uma rua projetada-

1 1 ) -  um lote com » área de 800 m2, confrontando ao 
norte, leste e oeste com o Patrinionio Municipal (Várzea), e ao 
aul com a estrada que vai em direção a Xarqueada Bianchlni.

12) - um lote com a área de 520 m2. confrontando ao norte 
r «>*ste com ruas prcjeDdas (Várzea), e ao sol e leste com o 
Palrimonio Municn al.

13) um lote com a área d» 502,80 m2, confrontando ao 
norte, leste r oeste com o Patrimônio Municipal, e ao sul 
uma rua projetada (Varzes/

l.i«. lia tanneuse «le
Força e Luz $|A.

área de 103,30 m2 confrontando ao
............. de Moura ao cill com terreno de Ar-

mindo João e Aliair Jací Araldi a leste com o P tiimonio Mil
an ne«te com o Patrimônio Municipal, 

um lote com a área de 85 *0 m2, confrontando ao
norte com a rua Serafim de Moura( an sul com terreno de An
tonio Araldi, e n leste o oeste com o Patrinionio Municipal.

27) - um lote com a área de 96 25 m2, confrontando ao 
norte com a rua Serafim de Moura, ao sul com terreno de AI-

!Cides Antonio O-dvani a leste com o Patrin onu 
joiMe com terreno de Aristides Amldi-

28) • um lote com a área de 90,75 m2 , confrontanc
.norte com a rua Serafim do Mour?, ao sul com terreno de
Dnte Aristides Araldi, a leste e oeste com o Patrimônio 
cipai.

29) -  um lote coai a área de 139,52 m2, confrontando ao 
norto com terreno de José Custódio Maciel, ao sul com a traves
sa da rua Cel. Fausto, a leste teireno de José Custódio Maciel 
c ao oeste com uma rua projetada.

30) - um lote com a área do 334 m2, confrontando ao nor
te :om o Patiimonio Municipal, ao sul com a travessa da rua 
Cel. Fausto, a leste com terreno de Hélio Rodrigues Ribeiro, e| 
ao oeste com terreno de Severiano Teodoro da Rosa.

31) -  um lote com a área de 327,39 m2, confrontando ao 
norte com a es'r?da Lajes -  Cam (Alto do Posto), ao sul e les
te cora o Patrimônio Municipal, e ao oeste com uma rua pro
jetada.

32) - um lcte com a área de 310,6250 m2, confrontando ao 
norte com a estrada Lajes - Caru (Alto do Posto), e ao sul, les
te e neste com o Patrlmonio Municíp I*

33) -  uiu lote com a área de 385 m2, confrontando ao 
norte com a estrada Lajes -  Caru (Alto do Posto), ao sul e oes
te com o Patrimônio Municipal, e a leste com terreno de José 
Chaves.

34) - um lote com a área de 183,60 m2, confrontando ao 
norte e sul com ruas projetadas (Morro do Posto/ a leste com 
terreno de Antonia de Mariá Lemos, e ao oeste cora terreno d 
herdeiros de Praxedes dos Santos. .

35) -  um Dte com a área de 400 m2, confrontando ao | 
norte e sul com o Patiimonio Municipal (Conta Dinheiro), n| 
leste e oeste com ru»$ projetadas.

36) um lote com a área de 400 m2, confrontando ao nort» í 
r sul com o Palrimonio Municipal (Conta Dinheiro), e a leste 
oeste i,om ruas projetadas.

37) um lote com a área de 400 m2, confrontando ao nort* 
e sul com o Patrimônio Mnniçipal, e a leste e oeste com rua- 
projetadas (Conta Dinheiro)

38) • um lote com a área de 400 m2, confrontando ao nor 
te e sul com o Palrimonio Mnniçipal, e s leste e oeste com rua- 
projetadas (Conta Diulieiro).

39) • um lote com a área de 400 m2, coufrontando ao no 
te e sul com o Patrimônio Municipal, o a leste « oeste com rua» 
projetadas (Couta Dmheiroj

40) - um lote com a área de 389,3750 m2, ronfrontand' ______ K. . cn.r.
ao norte e snl com o Patrimônio Municipal a leste com uma ru» Campos e matos, por preço de 
projetada, e ao oeste com terreno de Juv ncio Batista Vieii ocasião, fechado quasi por na

tureza. >
Tratar com

Esta Cia. julga oportuno 
Inmbrnr aos seus n nsu- 
nndores o artigo 5o. do 
i t ntrato de coocr^sâ' que 
proibe aos consumidores 
t iKtrem instalações no
vas, modificação, aumen
to ou mudança da ex a- 
tciit**. sem pedido prévio. 
0  seu n&o cumprimento 
taculta á Força e Luz 
interromper o forneoimen- 
to de energia sem prévi' 
aviso.

A Gerencia

ALUGAM-SE
Salas

n n

Edifício
MARÁJOARA

Informações
com a gerência
Ho CINE TEATRO

M A  B A J O A R A

Terreno á Venda
Venda-se 5 090,000 m2 situa

do na margt-m do rio Canoas- 
distrito d- Correii. Pinto, enjo 
terreno presta-so para criar.

(Conta Dinh«iro)
41) - um lote cam a área de 891.17 ui2. confrontando • - 

norte e sal com o Patrimônio Municipal, a leste com uma ru. 
com1 projetada, e ao oeste com terreno de Juvencio B.tista Vieira 

(Conta Dinheiro/

Pedro Alves Ro
drigues, A»mazem Rodrigues-La- 
jes, Rua Thiago de Castro

ao14) - um lote com a área de 750 m2, confrontando ao sul Á2)  .  nm lote com a área de 392 m2, eonfrontando 
leste e oeste com o . . onio Municipal, e ao norte com uma norte cora o Patrimônio Municipal, so vai com terreno de Oraci
rua projetada (Várzea) :des Wallrick Vieira, a leste com uma rua projetada, e ao oesf

15) - um lote com a área de 750 m2 confrontando ao norte com terreno de Juvéncio Batista Vi, ira (Conta Dinheiro).
e leste com ruas projetadas (Várzea), r io  sul a oesta com o 
Patrimônio Municipal

16) - um lote com a área de 765 m2. confrontando ao 
norte, leste e oeste com o Patrimoms Municipal, e ao sul com 
uma 'ua projetada (Várzea/

/7) - um lote c«m a área de 956,25 m2, confrontando ao 
norte com terreno de Anastácio Gonçalves de Araújo, ao sul 
com o Palrimonio Municipal, a oeste com terreno de Prazeres 
Maria de Jesus e ao leste com uma rua projetada (Passa Fundo).

18) -  um lote rom a área de 731,3# n»2. confrontando ao 
norte e oeste com o Patrimônio Municipal (Alem do Lagr.ão), ao 
sul com terreno de José Maria Alves, e a leste terrenos de Mi- 
leto Licinio da Costa. Cirílo Manoel Antonio e José Gonçalves:

19) -  um lote com a área de 971,55 m2, confrontando ao 
norte e snl com o Patriraonio Municipal (Alem do Cemitério), a 
leste com terrenu de Oentil Waltrick Branco, e ao oeste com a 
estrada que conduz ao Passo do Pinheirinho.

20) • un» lote com a área de 780 m2, confrontando ao 
norte com terreno de Saturnino do Pilar, ao sul terreno de José 
Ozório dos Santos, a leste terreno de Jorge Silva, e ao oeste uma 
rua projetada (Passo Fundo).

21) -  um lote com a área de 750 m2, confrontando ao nor
te, lest« e oeste com o Patrimônio Municipal, e ao snl uma rua 
projetad i (Várzea).

22) -  um lote com a área de 750 ra2, confrontando ao 
norte, sul e leMe com o Patrimonlo Municipal, e ao oeste com 
a estradi que conduz ao Passo d > Pinheirinho (próxima ao Mor-

Os preços mínimos de alienação sá» os seguintes:
Lotes n*s. 1, e 31 a 34 -  Ci$  4.00 o melro quadrado 

« « 2 a 22, e 35 » 42 -  Ct$ 2,00 o metro quadrado
* < 23 a 28 - Cr$ 15.00 o n etro quadrado
« « 29 e 30 - Cr$ 6,00 p metro quadrado.

As propostas serão abertas no 4ia 13 de dezembto, ás 
15 horas, n» Secretaria da Prefeitura Municipal, em presença 
dos interessados ou quem os representar, e deverão estar devi
damente seladas, em envelopes fechados, nos quais declarem o 
preço máximo que oferecem pelo imóvel ou imóveis acima de
clarados, bem assim quaisquer outros esclarecimentos ou ofertas 
sobre o assunto

Durante o prazo de 10 dias serão julgadas as relamações 
dn quem se julgar com direito aos terrenos ora em concorrência.

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

Lajes, em 2 de dezembro de 1948.

F ran c isco  F u rta d o  Rumo*
Fiscal Oeral.

ro Orande). df 62 m2, confrontando ao norte
Benjamin Constant, a leste com terreno do Senhori- 

ao oeste com terrono de Eudides Campos.—»— »—A.. ...

23) - um lote com a 
com a rua
nha Pereira Neves e «»ta..«- —

24) - um lote com * ár«a de 180.54 m2 confrontando ao
norte com a rua Serafim de Moura ao sul com teneno de Alci
des Antonio Galvani e outros a leste com a rua Guritibanos e 
ao oeste com o Palrimonio Municipal.

Olhos

l)r. Caetano Costa J t r .
Especialista em doenças dos

Ouvidos - iNariz -Ga,i*í£itiil;i
Consultório: Edif. Dr. Accacio 2o Pavimento 

9 As I 1 e 3 As 5 horas.

Vendem-se
Uma parte de terra* de ca ti

pos e matos, ótima terra para 
agricultura, com a area saper, 
ficial de 300.000 m2. inclusive- 
mais ou menos 100 pinheiros 
de comercio, uma casa de ma - 
leira e benfeitorias, situada no 

distrito de Carú, anexa á Fa
zenda doa Vincents.

Preço a tratai nesta redaçáo.

ANÉIS DE GRÁU
Para Professores e gina 

sianos

lilpiia Specht

OSNI REGIS
ADVOGADO

Praca Joáo PessoA 
CdiJ. Dr Ac.jcio -  Randar-

L flJTS
o c .  rjto C.tfn f i n o
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^ • n -4 8 C O R K , O LAOEANO

Prefeitura Municipal de Lajes
ESTADO DE SANTA CATARINA

L E I  N' 30 
de 27 de novembro de 1Q4S

Eu, Vidal Ramos Junior, Prefeito Municipal de j •--, Faço
f«ber que a Câmara votou c eu sanciono a seguinte.

I E I
Art. I o — Ficam abertos, por conta do excesso d? arreca

dação do corrente excrcicio, os seguintes créditos, no total de 
C if  N8 782,80

ESPECIAL
Para instalaçfto elétrica po Mercado Municipal Cr$ 13.782,80 
Auxilio à Associação Rural, para realização 

da Exposição Agro-Pecuária, em 1949 Cr$ 30.000,00

Pinheiros á v e n i i
Piópries para - serraria 

vendem-se do 3 a 4 rr.il pin* 
heiros, situados á margem 
da estrada do S a n ta  1 ert 
Kinha d " Salt", próxim o á 
Usina da Força e Luz.

Informações nesta redaçft".

Cf#. 43.782,80
SUPLEMENTAR

Para suplementar as seguintes dotações:
3-30-1 — Vencimcuto cie Professores Ci#> 10 000,00
8-13-1 — Materaial de consumo para os serviços

de ruas, praças e jardins 5.000,00
8 -  84 1 — Iluminação Pública 8.000,00
9 -  34 2 — Salário Familia 18.0000,00
0 -941  — Despesas Imprevistas 4.00u,00

Cr$ 45 000,00
Art. 2° - A pres-nte Lei entrará em vigor na~d&ta de 

SUi publicaçAo, rtvcgadas as disposições em contrario.
Preíeitura Municipal de Lajes, em 27 de novembro de 1948. 

Assinado — Vidal Ramos Junior 
Prefeito Municipal 

Jairo Ramo»
Secretário

Requerimentos Oespacbdíis
Dia 23 d« Dovembro de 1948.

N* 254 — Joâo Batista Diae e Inocência Camargo Dias 
Indenização de terrenos - Dirijü-se ao Judi
ciário.

K- 1689 — Augusto Palhano de Oliveira - Transferencia 
de terreno foreiro - Sim.
Dia 24 de novembro de 1948.

N- 16f4 — Izabel Machado Vieira - transferencia de 
terreno foreiro • Sim.

N 1897 — Ana Maria Fernandes - Transferencia de 
casa e terren-. foreiro Sim.

N' 999 — Dr. Eliziáiio de Camargo Branco - Compra 
, de terrenos do Município a rua Floiianópo- 

lis - Inleferido.
Dia 27 de novembro de 1518.

N 398 - -  Ja ir  José do Vale a sua mulher - Transfe
rencia de terreno foreiro - Sim.

N- 1699 — A Da Maria Sassi Transferencia de casa e 
terreno foreiro Sun.

N 1705 - -  Alcides Santana - LiceDça para fazer melho 
ramentos em uru prédio^á rua Sfto Joaquim 
• Sim. ,

N’ 1646 — Mauro Rodolfo - AprovaçSo de planta e li
cença para construir um prédio para Ma
noel R«isa - Sim.

N‘ 1711 — Antonio de Souza Matos e sua mulher • 
Transferencia de casa e terreno foreiro - Sím. 

Dia 29 de novembro de 194».
N' 1716 — Edilia Arruda Ramos • Licença para cons

truir um muro - Sim.

Vende-se
Vende-so uma sala  de 

jantar com 9 peças, tnn 
quarto  de casa l com 6 pe
ças  e uma geladeira.

Tratar nesla redação.

Ótimo Rí.yoEiü
Vende-se uma boa ca-a cie 

moradia rom grande terreno, 
situada á rua Hercilio Luz, n.39.

Ver e trator com o proprie
tário Joâo José Viero, na mes
ma ma.

TOCA D IS C O S
H. c .  A.

PA1LLARD
WEBSTER

automáticos

ARN01D0 HEIDRICH

Rua Correia Pinto, 68

Vendem-se
Cinco lotes de bons ter

renos á rua Sao Jo a q u im
T r a ta r  com 
L alão . )

Odilon Couto

0  Sapato Chie
Uma sapataria diferente

Compra diretamente nas fabricas, artigos de alia
olasse

Vende barato para vender muito

Calçados de todos os tipos, para todos os preços 
Rua 15 de Nove.nbio Laje»

Vendem
Vende-se o prédio onde fun 

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

Venae-se tambe.-n a existência 
do referido Llotd. Os interessa
dos podem informar-se com o 
Sr. ílermelino Ribeiro, no mes
mo Hotel ou em sua residonci» 
á praça Siqueira Campos (Santa 
Cruz) nesta cidade de Lajes.

O motivo da venda náo de
sagradará o comprador.

(jOletíTÍH Estadual
I  mposto Territorial

De ordem dc Sr. Coletor tor
no publico que, durante o mês 
de Novembro corrente, se pro
cederá a cobrança do imposto 
acima referido correspondente »o 
2.® semestre du corrente ano.

Os contribuintes que náo sa
tisfizerem seus pagamentos den
tro do referido prazo, pod 
fazê lo no n êi dr Dezer 
com a multa rte 20®o Termina 
dos os prazos acima citado9 se
rão extraídas a-- cerliiõts 
d>vida para a devida cobrai 
executiva. Cohtoria fNiadu»l 
Lajes, 3 de Novembro de 1Ç 

lvette Lobo Monteiiegrn 
Escrivã Interina

Joaiheria Gomes
de José da Silva Gomes ’

R*u Marechal Deodoro — LAGES — Santa Catarina

Anéis de ouro, com ou sem brilhantes =  Rrlogios do 
ouro com brilhantes, para senhoras -  Aparelhos d 
peata boliviana — Canetas Parker «51» «Major» «Junior» 
c «V5» em ouro »• aço.

O maior e mais variado estoque de relogios 
de pulso para homens c senhoras

liill llLLiliiiíi M E L !

K automático e possui unuia a
//

famosa !  J í T m f / Ü  V íilC W

Secção de Otica
A unica cu«! com sparplhpgrm completa p?rn ó^ca 
em geral. Exeentam-se receitas médicas com qualquer 
cspecie de lentes.

A.rtigos para Presentes

Nov;i ofSciiu m ecânica a serv iço  lios se- 
nhftMs motoristas

‘Oficina De Soto’
Strviços Garantidos em qual
quer modelo de automóvel 

ou caminhão
OPERÁRIOS COM GRANDE EXPERIÊNCTA EM 
SERVIÇOS MECâNICOS E DIRIGIDO PoR COMPK

t e n t e  t éc n ic o  em  m o t o r e s  a ga solina
A E OLEO CRÚ

Peças e Acessórios

!.

DE SOTO - DODGE - FOLD - CHEVROLET

Gasolina 8 óieo «Pan am»

OS MAIS BELOS
« maravilhosos cartões postai« para felicitações do 

£ Natal * Ano Novo, ,6  na

LIVRARIA DANILO
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T  P»OINA

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE LA|ES

ESTADO DE SANTA CATARINA

L E I  N. 2 8
0

de 21 de novembro de 1948

Eu, Vidnl tíamos Júnior, Prefeito Municipal de Lajus,
Faoo saher que a c âmai a votou e eu eanciono a seguinte

L E I :

A Rfc* ita Geral do?Mnniclpio de Lajes para o exercicio de 1949, é orçada 
em DOIN MILHÕES E QUIN HENTOS:MIL CRUZEIROS (2 500.000,00) a qual será arrecadada 
de conformidade com a legislação em vigor, ahedecendo a seguinte classificação.

Código
Local DESIGNAÇiO DA RECEITA

0-11-1 
0 12-1 
0 13-3 
0-14-3 
0-16-2

1 -11-2
1-11-4
1-12-4 
1 1 3  4 
1-14-1

2 01-0 
2 02-0

3 02 0

4-11-0
4-12-0
4-13-0

4-14 0

4-15-0

6 11-0 
6-12-0 
6-13-0 
6-14-0 
6-17-0 
6-18 0 
6-19 0

RECEITA ORDINa RIA 

t r i b u t a r i a

u) Impostos
1

Imposto Territorial 
Imposto Predial 
Imposto de Licença«
Imposto sobre Industrias e Profissões 
Imposto sobre Exploraçáo Agrícola e lndu-frul

I ) J iixas

Taxa Rodoviária 
Tax*s da Expediente
t ,x » »  • To Mas Judiciária« e Emolumentos 
Taxas de Fiscalização e Serviços Diversos 
Taxas de Limpeaa Pública

VA TRIMONIAL

Renda Imobiliária 
Renda de Capitais

INDUSTRIAL

Imdustrias Fabris e Manufaturtiras

RECEITAS DIVERSAS

Receita de Mercado, Feiras e Matadouro 
Receita de Cemitério
Quota prevista no art. 15, § 2*. da < onstfui- 
çâo Federal (Combustíveis e Lubrificantes) 
t^uota prevista no art 15, « 4». da Constituição 
Federal flmposto sobre a Renda)
Quota provista no art. 20 d . Constituição bc- 
deral (Excesso de arrecadação)

RECEITA e x t r a o r d i n á r i a

Alienação de bens patrimoniais
Cobrança da Divida Ativa
Receita de Indenizações e Restituições
Quota de Fiscalizações diversas
Contribuições Diversas
Multas
Eventuais

Tot«l Oeral da Receita

EFETIVA MutaçO»»
Putrimonials

110.000,00
210.000,00 
120. 000,00 
676 692,00 
500 000 00

60.000,00
10.000,00
20.000,00

8 .0 0 0 .0 0
5.000,00

15.ooo,oo
2.OUO.00

100,00

10 .000,00
5.ooo,oo

2o.ooo,uo

2oo. 000,00

47.1o8,oo

TOTAL

1.616.692,00

lo3 ooo.oo 

1.719.692,00

17 000,00 

l<<n ,oo

Expresso Grazziotin 
de Transportes 

Ltda.

Rapidez - Conforto - Segurança
Lajes • v a c a r i a  — c a x i a s  -  Fort« Alegre

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

LAJES -  cjmis
DE CAXIa S, 3as e 6ns às 7 horas 

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

P. Alegre, com lugares reservados

L a je s  — P o rto  A leg re

saida DE LAJES, 2as e 5as às 4 horas 

DE P. ALEOKE, 4«s e Sab. às 5 horas

Iníormações nas Estacões 
Rodoviárias

150.000. 00

200.000.  00 
100,00

15 000 00 
30.000,00 

500,00

85 5oo,oo

:2S2.1o8,oo

395.000,00 85 5oo,oo 48l . 1oo.oo

2 ..>00 000,00

uono
Ä  AGADOG

d e
A 'av iG j^ vT H jdaM ^ achafkr

K L 4  JOÃO OC C A S T R O ,3 0

L A J E *  -  » .C A T A L IN A

Fotografas para documentos em 30 miootos 

Ampliações — Reproduções de retratos novos e velhos 

Trabalhos coloridos — Cópias etc.

Doenças e Operações
DE

Olhos - Divides • Niriz • Girpinti
fCabeça -  Petcoço -  Boca;

Dr. J. A. r a ajo
E i p i t i l l i i t i

Assistente d o Prof. SANSON do Rio de Janeiro 
KspecialinU dos Hospitais de Florianópolis

Está dando Commltas em Lajes, a Rua Hercilio 

Luz n* 30 — Rua do Hospital

Lajes, em 21 de Novembro de >948.

Vidal Ramos JÚolOT -  M“ n'C'P' 1
Hildebrando Nillon Reis _  Contador

Continua no próximo ̂ numero

Faça seus anucios no «Correio Lapeanoi

| C o n t a b i l i d a d e
Escritas Comerciais e Fiscais — Üalanço* c  

domais serviços"contabeÍ8 com

Octavio UA Simon contador registado 
no t.B .C . sob n- 1492

. • *  r - A
RUA CORREIA PINTO - 42

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



p* r» a iN A

4  12-^8 CtREEtÜ L A G E A N O

Berlinda 11 Ligeira
Automovel Citroen traçao dianteira

Campeão de velocidedes — F*z 90 quilômetros a hora, en
grenado em 2a. — l’ercorre 13 quilômetros com I lltro de 
cnmbustivrl — Não quebra molas porque nâo ts  prssue — 
Sempre ehega na frente, porque não derrapa, nâo terne 
curvas e sua marcha é sempre a mesma: quer no barro, 
como nas cidades e estradas.

E’ O CARRO QUE CONQUISTOU LAJES, PORQUE FOI 
APROVADO PELOS FAZENDEIROS E POR REPRESEN

TANTES DAS CLASSES LIBERAIS.

E' o carro que lhe dá orgulho por que em qualquer parte 
do Brasil, Va. Sa. está dirigindo UM CARRO.

E’ um carro valorizado — Um produto que defende seu 
emprego de capital.

DISTRIBUIDORES:

Comercio e Transportes C. Ramos SjA Filial de Laga.

C. Montenegro & Cia.
varejo

Naifa Além de C$.25,00
REPRESENTAÇÕES - p EQUROS - ESCRITAS EU 
GERAL ALIANÇA DA BAHIA CAPITALIZAÇÃO

Paa Marechal Deodoro —  Lajes

A MÍXIMA GARANTI* CONTRA A PESTE SUÍNA

COMPANHIA QUÍMICA RIIODIA BRASILEIRAMMlMMItlO «t»<»riCU4KH> Ru* llBIfiO BADARO 111 «'•»< .Cs«M Poitsl l»2í.|AOMHO

Leitões de raça
A Fazenda de Criação de 

Lajes tem para a venda a razão 
de Cr* 12,00 (Doze cruzeiros) o 
qnilo, leitões vacinados contra 
a peste suína

Vende-se
Um terreno c»m propriedade, 

medindo 12x30, situado além 
do Carahá, Avenida 3 de Outu
bro e mais 2 lotes em esquinas.

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

Prefeitura Municipal de Lajes
ESTADO DE SANTA CATARINA

KDITAL

VEN0t-SE
por preço de ocasião um ca 

minhão “ Volvo” para 6.000 qui 
los, quasi novo.

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

V EN D E-5E
Um ótimo prédio de constru

ção nova, com 2 pisos e depo
sito para comercio, situado em 
uma esquina da Avenida 
Marechal Floriano. Facilita-se o 
pagamento ou troca-se por um 
pinhal.

Ver e tratar no mesmo pré
dio, com o proprietário Joâo 
Neves da Silva, ou com Odilon 
Couto. (Laláo).

Compra-se
CYL1NDRO UNIVERSAL

(Viradeiia Dobradeira) 
Propria para Funileiro

Melhores informações neste 
Jornal

Tafílbu íle Lpito
Vende se um com ótima 

freguezia, dispondo de vasi- 
hame, b"as vacas leiteiras, 
1 carretinha com cavalo ar- 
reiado
Tratar com Jorge Arruda 

Avenida 3 de Outubro

Escritó rio  Jtirid co Comercial
Telegramas ELIBRANCO Telefone: 54 Caixa Postei 54 

LAJES =  S<nt-( Catarina — Brasil

DIRETOR:

Or. Elisiário de Camarão Branco
ADVOOADO

Advocacia —  Representações — Lotea mentos
A c e it a m o e  representar nesta praça e necessitamos de 

representantes em outras.

Para ccontinia no Povo

A Casa Mussí
Ofereoe o preço de certas mercadorias, especialmenle n-ci- 
cos grossos e roupas feitas, q ie  um dos Irmãos Masssi 
donseguiu contratar depósito permanente da famosa fabri
ca de confecções DAVID CHAZAN, cie Porto Alegre. As 
vendas nesta região serão feitas pelo preço õa fabricj, 
que não terá mais viujante na zona.

Aí vai! Admirem
Ternos de combate, popular 
ldem de elasticotini 
ideiu de tropical 
Casacos, caçadores de 1* 
ldem, combate, de casemir 
Blusas de alpaca de seda 
Liem de linho
Ternos para menores — n°s. 38 t 42

Tecidos

C r* 175 00
440.00
420.00
130.00 
U0 00
50 00 
45,00

140.00

Zefir — de O S  3.00  a 5,00 — Xadrez N. S. da Ponte de 
Cr$ 7,50 para 0,20 — Brim Kaki, diversas cores de CrJ 
10,00 — Brim colegial de C r*  16,00 para 12,00 — Orrto 
♦ one 6/4 Cr* 22 00 — Brim «Arranca tôco* O S  12,00 
Brim diamantino Cr* 10,00 a 12 00 — Tricoline de Ci* 

9,00 a 20,00 =  Chita de C r*  3,50. etc. etc.

Esta  lista é apenas uma an u stra  dos preços 
baixos dos demais artigos

Visitem 1 CASH MOSSI, que nio se arrependem

J)c ordem do Sr. Prefeito Municipal faço público 
que, até o dia 7 de Dezembro pióxiino vindeu 
acha-se aberta nesta Secretaria, a Inscriçfto ao Concur- 
só para o provimento dos cargos de Escriturários <j., 
Quadro Único do Município.

Secretaria da Prefeitura Municipal, cm 18 de No
v em b ro  de 1.948 

Jairo Ramos 
Secretário

Marit, Teixeira Carrilho
Advogado

( Desembargador Aposentado)

Consultas e pareceres Ações eiveis, Comerciais 
criminais, de acidentes no trabalho e trabalhistas

kesiden cia  — Rua Cel Co-dova n° 40 -  Fone 88

K«critório — Rua 15 <te Novembro — Edifício João Cru/. Jor. Eonertí 
LAJES — Caixa Postal n° 19 — Sta. — Caiarina

CHEGOU SUA VEZ!
Os famosos*Caminhões INTERNATIONAL. 
tes para todos oa serviços, estio sendo colocados 
á sua disposição, financiados e;n; 12 e 18 n.cses 
de prazo, com apenas 30°j. do entrada. Procurem 
os concessionários COA/ERCIO E  TRANSPORTE* 
C. RAMOS S. A. Filial de Lages e tenham os e* 
clarecimentos que desejarem.
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Escola Santa Catarina
Realizou-se. dia 30 do p. ..«ssadr, ,  t . 

do ano letivo da Escola Particular d'  e,,CPrramen
roil»eituado estabelecimento de ensino f.. h a 8m:a’ *ntigO
Imh.l.e inteligente Professora Dona Ida Schmid * d,ngido Pel 

l m  o i e s n c a  d e  o r a n r t .  ____  . n i id t .» "  piaseiiça de grande numero de alunos’ e fa ,

r s . :  als s 4
Na ia proferiu um belo discurso e oferece.. m 

nome de sua turma, á Professora D. Ida se n d , .  « . r .  m ° ’ em
Diversrs meninas recitaram poesias s.-n’lo cnntad^ ° alllaUí," , *• 
l,i„o Nacional, n . enc.r,.mento d .  sole" ' P ° r lo0M 0

Contador
Devidamente registado no 

(~ R. C. aceita escritas co- 
■ inerciais e fiscais e demais 
| serviços contábeis.

Propostas e informações 
na gerencia deste jornal.

! nsa limitada
• 'ontabilida I- Comercio 

Rua 15 de Novembro, 13 — 

Fone 77 • Caixa postal 31 

Lajes — S. Catarina

K n c a m jjr;i-sp
da com pra e venda de 
casas, terrenos, pinhais, 
serrarias , cam p o s  e tc .

Cel. Joâo Ganze Fernandes
Esteve alguns dias nesta ci

dade o Cel. João Canzo Fernan 
des, Diretor Presidente da Com 
panhia Telefônica Catarinense 

S. Sa. esteve hospedado na 
residência do Sr. Xerjr Carvalho 
do alto comercio desta piara, 
lendo regressado a Florianópo 
lis, sede da referida Companhia

üesnatadeira
ViksilfÇ

Suecas

Amoldo Heidrích
Pu» Correia Pinto, s.>

Fefigeração  
Comercial

Sprm ger
Refrigeradores - Balcões - 

; vitrina - Sorveteiras para Ba
res, Hotéis, Restaurantes, Ar 

I mazens, etc.
j Rua 15 de Novembro, 13 -

Representantes: - KÍ'SA 
LTDA - Contabilidade,

Comercio.

Fone 77 — Caixa postal 31 

— Lajes — S. C .

i tis t Assine o Correio Logeano

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

à  quem solicitar, será enviado p*lo correie a interessante 
obra do Dr LOPES FERREIRA «ASTISIA SEXUAL» -  
Tratamento Cliuico e Dietico:
Junte ao pedido Cr$ 10,00 para despesas, dirigindo-se a 

F. S. NEVES Caixa Postal o» 2398 • Rio de Janeiro ■ Brasil

Natal e Ano Novo
O maior e mais moderno estoque de calçados encon-
tia-se no

0 Sapato Chie
Ç .n. , n.  _  mejas — guarda-chuvas — malas =  pastas
S S - »  - T o , . ,  £  b o líu  -  cintos =  Cc.

Dr. Hélio Ramos Vieira
nica aos seus consituintes a mudança de sou
S d T .* t« »  para . R. ■« *  Noveml.ro

1.® andar. ^  Çonstrutora Comercial Lida.)

D r .  Valença
C liuica exclusiva de 

crianças

Consultorio: Io andar do edi 
ficio Marajòara 

Consultas: i"es 14 í t  M7 
horas — Fone G7

Residência: Rua Cel. Aris- 
tiliano R?rros -  Fone 14

Dr. J. (jiialberto 
Netto

Advogado
Rua Aristiliano Ramos, 7 

Caixa Pos*al 58

AMAOOK!
j Aproveite o máximo de seu 

filme, mandando revelar no

STUDIO KLINGER
Trabalhos entregues em 24 
horas.

Rua Correia Pinto - Edifício 
Heidrich, perto do Club I o 
Julho

Alugam - se
duas salas próprias para 

escritório,
Tratar com Orly Furtado

LOTES EM
Prestações

Vendem-se lotes para cons
trução na Rua Marechal Deo- 
doro e na Travessa Santa 
Cruz. Entradas módicas. Tra
tar com o proprietário prof. 
Trajano Souza, 

no Hofei Rossi -  LAJES

Berlinda 11 Ligeira
f.utomotel Gitioen tração dianteira

não necessitam dc propaganda, seus possuidores 
lhes dirãc o que é Citroen.

O trr em: apaixona, entusiasm a e preenche suas finali
dades.

DISTRIBUIDORES:
Conurcio e Transportas f \  Tomos S/A  F ilia l de Lages.

D. Ceei Ribeiro
Rua Cel. Emiliano Ramos, 66.

Costureira com longa pratica, aceita encomendas de 
vestidos de acôrdo com os figurinos mais modernos 
de Paris, Londres e /Imérica do Norte. Serviço per
feito e rápido.

Verônica Sell P ila r
Parteira -diplomacia

Atende em domicilio e na Maternidade Tereza 
Ramos

Kesidencia: Rua Fault.) de Souza em frente no 
Moinho Ipiranga

Armazém Narciso
de José M. F. Silva

0  mais careiro ?
V K K I F I Q U K M I  

Correia Pioto 33. A. - Tel. 4 i
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A CAPITAL ^ c a s a  ^ u e  Pr0Cura *e r  s e m p r e  as maiores novidades
em a i  tig s para homens, senhoras e c . ’ i a n ç a s

l ïu a  C o ir e ia  Pinto, 80

Correio Late ano
Lajes, 4 de Dezembro de 1948

0 1 H Al OS LIUIOS DO C/4.VUO

O grandioso, espetacular, sucesso alcançado por este ma 
gnílico, primoroso tilme argentino, extrai lo do romance consagra
do de Krico VTerissimo - «Olhai cs Ijirios do Campo», o 
-uce-so grandioso, espetacular, somente pode ser comparado 
« om aquele »btirui ptlo inesquecível filme da WARNER — 

K.MPKE EM MEU CORACÀO. ou pelo filme da UNITED — 
ANTA.

OLH/41 OS LÍRIOS DO C *M P o ,  durante semanas diversas 
i xgotou lotações de duas e trez ses-ões diariaS do grande ci- 
1 ema Marabá, de Porto Alegre, obtendo igual sucesso no Rio, 
• Paulo. Florianópolis e Curitbe!

Podemos «s.evrrar, que muno poucas vezes o Cinema re- 
l «in; tâ<> fielmenie os sentimentos humanos e os impul-o» do 
< oreção, d*ndo-lhes todo o realismo o toda a penetrante emoção 
tudo com marstri» inolvidável, « m uperavel!

OLHAI OS LÍRIOS DO CAMi'O tem no' princip is pa 
peis SILV SNA ROTH, em Olivia, FRANCISCO DE PAULA 
no Fugenio Fuentes, IRMA CORDOBA, em Irene Cmtra, JOSE’ 
O I aRRA, no Professor Seixas.

Erico Veríssimo, dando soa opinião sobre a interpretação 
dos artistas que formam o elenco neste filme, e reiermdo-se, 
«m articulai, á principal artista, disse o seguinte: «Se tivesse 
conhecido Silvana. a intérprete perfeita de Olivia, francamente, 
não teria matado . . Silvana é Olivia, terna e enc ntadora.
como Olivia lambem é Silvana.»

E ' um grande, soberbo espetáculo, este OLHAI OS LIRlOS

DO CAMPO, que o MARAJOAR.A lhes oferece, «manhã, Dmniõ 
go, ás 8,15 íloras, e segunda-feira ás mesmas horas.

O FORMIDÁVEL WALLACE BEERY

E’ O CRANDE ASTRO DO  COLOSSAL FILME

«O PODEROSO MAC CURK»
I

O «Carlos Gomes» apresenta, amanhã, ^domingo, em su« 
1 tela um grande filmo da «METRO», o sensational lorrrnce O
'COOEROSO MAC GURK.

Filme da METRO é, sempre, um grande filme, /rsta marca 
representa um longo patrimônio de triunfos verificados eui todo 

|o mundo.
Além de WALACE BEERY iiemos apreciar um notável 

conjunto de artistw, dest.:c«ndo-se Deane Stackell, Edward Ar
nold, Aline Mac Mahon.

UKAt f DB TEMPORADA DE FILMES INGLEZES

Não mediu lò esforços, no intuito de servir sempre o me
lhor possivtl o seu público, a Emprêsa M. A. de Sousa Ltda. 
acaba de assinar novo contrato cora a poderosa Companhia — 
UNIVERSAL INTERN/lTION A L, cuja produção de grande reno
me no mundo cinematográfico foi, rccenteineote engrandecida I 
e.o«ii os famosos filmes ingltzes do famoso produtor J ,  ARTHUR: 
R.ANK.

No proxirao dia 8 do corrente, iremos ter o primeiro gran
de filmo inglez - o celebre romauee do escritor Charles Dickens, 
intitulado ORANDES ESPERANÇAS.

Grandes Esperanças é um dos grandes filmes selecionados 
para o Marajoara, entre a numerosa produção das grandes Com
panhias que fornecem os Cinemas da Empresa M. A de Lousa 
Ltda

Da produção ingleza recenlemente contratada, fazem parte, 
entre outros, os seguintes fil res «NA SOLID àO DA NOITE», 
considerado, pela imprensa do Rio, como o melhor filme do 
ano, e que tem sua direção o Diretor brasileiro residente em 
Londres, CAVALCANTI

ERAM IRMÃS, 0 rOKDÈNADO, IRONIA DO DES
TINO, DESENCANTO, c o r a ç õ e s  a f l i t o s , s u p l i 
c io  ETERNO, GALANTE RENDIÇÃO, O FIM DO RIO,
e muitos putros que brevemente daremos a conhecer aos nossos 
leitores

Srtrt. Terezinha 
Üischür

Era gozo de férias encontra- 
! ' r  n» sta cidade a Srta. Terez 
nhs 11'scher, Professora no Oru 
po Escolar «.arcipreste Paiv>. 
em Curitih-inos e festejada bele 
truta Isjcana.

A jovem escritora é assidu« 
colaboradora do nosso jorn-l, 
sob o pseudônimo de Mfia J e  
gina.

Aldo Kevps Hurgpr
Dia 9 do corrent-* transcorre

rá o aniversário natalício do 
Sr. Aldo Neves Burger, concei- 
‘u-do comerciante nesta cidad- 
e cntusLsta animador do Esco- 
lisrno em Lajes.

Oia 8 do Mês Corrente - QiiinMVipa 
A grande lenipoi ada dg f  n m  'npipzes

Distribuídos no Brasil pela «UN IVKRSAL INTEN ATR VN AL» 
— será inaugurada pela grande, euberba produção du mamr 

produtor Inglez de lama UNIVERSAL —

J. A r t h u r R a n k

Grandes Esperanças

AHTCN 9AlfilM FILHO
Em visita ao seu progen.tO’, 

Sr; Antonio Arrorim, enconl - 
se nesta cidade o Sr. Anion « 
Amorim Filho, conceituado co
merciante em Cfç^doi.

Edição de
t

hoje:
10 páginas
MARAJOARA

- BAbEADA NO CELEBRE ROMAN
CE DO IMORTAL ESCRITOR 

IMOLEZ

c h a r l e s  DICKNS

HISTORIA E POLO ANTE DE UMA ESTRANHA aVFM
t u r a i  u  düama  kmcionamth  d e  u m ;  o # r  v r i
B DB UM CRIMINOSO FOB.UIIDOl»A V I K \ w  Ç

>r-.
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