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Antonio Inácio volta a cha
mar-se Campo Belo

Peputadô oáo b̂asHf̂ rm̂ŝ Hpropô Âŝ emMeU Q*eLeeis|  ̂t eS’ 
.íodança do nome do distrito de Antonto S i c l o ^ S I  t,V'  
voltasse a denominar - se Campo Belo do Sul p que

Atendendo aquela proposição a Assemble.à decretou ,  „ 
governo sancionou a seguinte lei. lwu e 0

lei N. 280 de 22 de Julho de 1949
Altera Toponimo

O Presidente da Assembléia Legislativa, no exercício do 
cirgo de Oovernador do listado de Santa Catarina XerCIC,° do 

Faço saber a todos os habitantes deste Estado que a A<sem 
bléia Legislativa decreta e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1 - 0  distrito de Antonio Inácio, no município de 
Lajes, passa a denominar - se Campo Belo do Sul

Art. 2- - Esta lei entrará em vigor na data da sua publica
ção, revogadas as disp osições cm contrário.

A Secretaria da Justiça, Educação e Saude assim a faca 
txecutar.

Palácio do Qovèrno, em Florianópolis, 22 de Julho de 1949.
José Boabaid 

Armando Simone Pereira 
Othon da Oama Lobo d’Eça 

Leoberto Leal-

Lages

Construtora Imobiliária 
Copacabana Ltda. -

Edifício Paulo Broering, Cx. Postal, 48 — End. Telegr. 
“COPACABANA” — Lajes — Sta. Catarina

Procure conhecer o "Placo Copacabana,,
Adquirindo lotes e casas á prestações módicas, sem 

juros, à longo prazo.
Lotes Das ruas Marechal Deodoro, João de Castro, 

Benjamim Constant e na Estrada Federa .
-otes desde CrS 5.000,00 com 20°/o de entrada e o restante 

em prestações mensais ú começar de (<rí lo > 
Informações no Escritório da^

Construtora Im o b i l i á r i a  
C opacabani Ltda.

Serviços de enoenhana em fleral
‘rojétos, Cálculos, Concreto-armado e construções por a 
uistração e empreitada, com aparelliaraen os 

Bitoneiras, \  ibrador, etc.
Vmheiro resp. - Dr. CleoP»» Velho Carneiro Bastos

Cidade
Dumontina

COMUNICADO
Continua em organização a 

caravana que seguirá desta ci
dade ein visita a Dumontina, 
que somente por motivo de 
máu tempo ainda não pôde 
sair Aos cotnpradores de lotes 
que não quizerem esperar pela 
mesma e preferirem viajar in
dividualmente, serão fornecidas 
passagesn gratuitas de ônibus e 
trem, as quais poderão ser pro
curadas no Escritório Regional, 
instalado no Edifício Marajoara, 
2‘ andar, sala 10.

A firma Alves <fc Corrêa, ven
dedora dos lotes em apreço, 
cumprirá com sua promessa. 
Avisa, entretanto, que não des
faz negocios realizados. Assim, 
ver-se-á obrigada a protestar e, 
executar os títulos que não fo
rem pagos nos respectivos ven
cimentos. E aos que liquidarem 
os seus compromissos, passará 
imediatamente as escrituras de
finitivas de propriedade.

Os lotes da cidade Dumonti
na, conforme tem sido ampla
mente divulgado, acham se de
vidamente registrados, de acor
do com o Decreto-lei 58 e De
creto 3.079, sob n° l4õ, no Car
tório do Registro de Imóveis da 
2* Circunscrição de Presidente 
Prudente, Estado de São Paulo, 
ao qual poderão ser solicitadas 
maiores informações.

Lajes, 6 de agôsto de 1949 
(ass.) p. p. Alves & Corrêa 

Juraci Corrêa 
Diretor - Gerente

iFundado nesta cidade o ‘‘Clube dos 13"

Falecimento
Faleceu dia 30 de Julho 

passado, em Florianópolis, 
a Exma. Sra. D. Ana Ni- 
oolich Livramento, viuva do 
saudoso Sr. Dorval Livra 
mento e pessoa muito esti
mada naquela capital.
A extinta era sogra do Sr. 
Domingos Valente atualmen 
te residente em Florianópolis 
tia do Sr. Alfredo Monte- 
negro, do alto comercio des
ta praça e avó do Sr. Do
mingos Valente Júnior.

Por um grupo de destacados 
elementos do comercio, da in
dustria, das artes e clas
ses liberais, foi fundado nesta 
cidade o «Clube dos 13» que, 
a exemplo do Rotary Clube, re
une-se em almoços, onde tro
cam idéias sobre assuntos de 
interesse coletivo, praticam o 
ideal'de bem servir e de boa 
amizade, divertindo-se em pas
satempo util e ilustrativo. Se
manalmente é escalado um dos 
socioa para presidir a reunião 
da semana e presidir os traba
lhos.

Convidado? para assistirmos 
á reunião de domingo p. pas
sado, por gentileza do Dr. Os
mar Ribeiro do Valle, compare
cemos ao Bar Avenida, em cu -! 
jo salão de Restaurante reali
zam-se as reuniões do interes
sante e original Clube.

Sob a presidência do Dr. 
Osmar R. do Valle, sentaram- 
se á grande mesa os seguintes 
comensais: Convidados, Dr. Ru- 
baldo Suliuch, Dr. Silveira Gas- 

I par da Silva, Sr. João Brasil, Sr.
• Antenor Castro e Sr. Alcibiades 
I Dutra. Socios: Srs. Dr. Homero 
Prestes Miller, Ervino José Vi-

Ieira, Pericles Lopes, Herdenan- 
te Sá, Pedro de Athayde, Vito
rio Laon, Paulo Ileiden, Luiz 

iWaltrick Filho, Nilo Cuuha e 
1 Lauro Batista.

Dado inicio ao almoço, teve 
prioridade o saboroso churrasco 
servido em espêtos, e em se
guida as demais iguarias do 
cardapio, verdadeiras especiali
dades do Restaurante do Bar 
Avenida, acompanhada de es
plendido vinho branco.

Em meio da mais franca ale
gria decorreu o ágape, sendo 
assinalada, pelos socios presen
tes, a ausência de dois desta

cados membros do Clube, os 
Drs. Olinto de Campos e H o
mero Paim, o que deu motivo a 
um voto de sentimeuto pela 
falta dos dois companheiros- 
Após o almoço teve inicio a 
sessão com as saudações aos 
convidados, feitas pelos Drs. 
Osmar do Valle e Homero 
Prester Miller, tendo respondido 
agradecendo, os Drs, Silveira 
Gaspar da Silva, Rubaldo Schu- 
ch, Alcibiades Dutra, João Bra
sil, e Antenor Castro. Segui
ram-se com a palavra os de
mais socios, iniciando-se então 
uma hora de arte, durante a 
qual foi prestada uma significa
tiva homenagem ás «Mães» pro
posta pelos Drs. Prestes Miller 
e Silveira Gaspar. O Sr Nilo Cu 
nha cantou varias peça3 de sen 
vasto repertório a todos encan
tando com sua melodiosa vOz.

Por falta de espaço resumi
mos em poucas liuhas o que 
foi a reunião de domingo p. 
passado do ‘‘Clube dos 13” 
qae ofereceu aos seus socios e 
convidados, horas de verdadei
ro encantamento civico e soci
al, a par da alegria reinante e 

Ida camaradagem ali praticada. 
^Ao terminar a reunião, o Dr. 
Osmar do Valle passou a pre
sidência da próxima reunião ao 
Dr. Homero Prestes Miller, sob 
uma grande salva de palmas.

NICANOR PAES BRANCO 
e MARGARIDA FARIAS 

BRANCO

Participam aos parentes e 
pessoas de suas relações o nas
cimento de um robusto menino, 
ocorrido em 4 do corrente.

AGRADECIM EN TO
Almiro Lustosa T. de Freitas e familia, na impossibilidade 

de agradecerem, a cada um. pessoalmente, dado o avultado 
numero de comparecimento de fieis á missa de aniversário do 
falecimento de sna inesquecível esposa, mãe e sogra, dona Ma- 
ximilia Ribeiro Vieira Teixeira de Freitas, agradecem por êste meio 
especialmente como católicos, a todos os que, como católicos 
também, tiveram o nobre procedimento de se fazerem presentes 
ao ato que tem tanta significação cristã.

Lages, 3 de Agosto de 1949

Amanhã • Domingo í s  8,15 baias no- M A R A J O A R A■——.—— ^ f i  III fl 1111 H

Ma is  u m  TRIUNFO DA CONSAORADA ESTRELA DO NOSSO TEATRO B/BI FFRRE/ra  Na esolêndid, ._  ---------------------------->pienaina, encantadora e gracios» comédi

D i a h i n l i o  d e  S a i a s  —
UM ESPETÁCULO QUE FICABA INESQUECÍVEL

Grandiosa Vesperal das Moças - com A P E Q U E N A C A T A R I N A
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Dia 7
A Exma Sra. D. Luizita 

Vieira Santos, esposa do 
Dr. Alberto Santos, alto 
funcionário da Secretaria da 
Agrioultura.

Dia 8
A Exma D. Sra. Juvina Pinto 
de Arruda, esposa do Ma
jor Boaventura L. Pinto de 
Arruda.

A Exma Sra. D. Antonia 
Correia, esposa Sr. Bernadi- 
no Correia, comerciante em 
Painel.

A Srata. Bernadina do 
Amaral, filha do .Tuvencio 
do Amaral.

Dia 9
A Exma Sr. D. Maria de 

Lourdes Ramos, esposa do 
Sr. Octavio Cordova Ramos 
1* Notario nesta cidade.

A Exma Sra. D. Teodora 
Varela, esposa do Sr. José 
Passos Varela, industrialista 
nesta cidade.

O Sr. Walter Hoeschl Ju
nior, do alto comercio des
ta cidade.

O Sr. Antenor Vieira Bor 
ges, do oomercio desta praça

O Sr. Emilio Burger, do 
comeroio local.

O Sr. Euclides Campos, 
fazendeiro neste município 

Dia 10
O Sr. Oliveiros de Sá do 

alto comercio desta cidade.
Carlos Antonio, filho do 

Sr. Solon Vieira da Costa, 
fazendeiro neste municipio 
e Vereador Municipal.

Dia 11
0  Sr. Kaul Pinto dc Ar 

ruda residente em Urupema. 
Dia 12

0 Sr. Dimas de Oliveira 
Waltrick, fazendeiro e cria
dor em Cap&o Alto.

Os meninos Osni e An
tonio, filhos do Sr. José 
Paulino de Souza.

Dia 13
0 Sr. Menotti Borges, al

to funcionário do Serviço 
de Aguas desta cidade.

Painel
Enlace N EREU MA RI A NO 
DA SILVA — ELOHA 

CORRêA

Renlizou-se dia no 23 do co
rrente o enlace matrimonial do 
jovem Nereu Mariano da Sil
va, Filho do Sr. Gervasio Mari
ano e de sua exma. esposa, 
com a distinta Srta. Elohá Co
rrêa, filha do sr. Bernardino 
José Corrêa, forte comerciante 
nesta Vila, e de sua exma, es
posa D. .Antonia Corrêa.

No Religioso foram paranin- 
fos, o sr. Erotides Lemos e ex
ma. esposa, por parte do noi
vo, e o ,sr. Juvenal Pereira de 
Liz e exma. esposa, por parte 
da noiva.

No civil, foram paraninfos; 
por parte do noivo, o sr. Ero
tides Lemos e exma. esposa e 
por parte do noiva o sr. Celso 
Camargo e Exma. esposa.

O ato civil realizou-se nos sa
lões do Clube Io de Junho, 
sendo o sr. Bernardino Corrêa 
e exma. esposa oferecido farta 
mesa de fino doces e deliciosas 
bebidas, aos numerosos convi
dados.

25/7/49.

Correspondente.

Dr. Hugo W . Camargo
E specialista do H ospital SAo L ucas de  C uritiba 

Cursos E wrcializados no Rio de J anriro e  B uenos Ay r e s

OUVIDOS-NARIZ-GARGANTA
Cirurgia da Surdez por otoeeclerosa (Lempert). Plasticas de nariz, 

Pansinusites, Laringe, Processos modernos para operações de amigdalaa. 
Esofagoscopia e broncoscopia, (para diagnostico e retirada 

de corpos extranhos)

i C i i u l l i r í i ; Puta Zacarias —  Edifício laia âllrada —  5° Andar 
Apartasente SOI

CURITIBA —  PARAR A

M issa de aniversário  
de falecimento

Perante muito grande assis
tência de fieis, foi celebrada a 
2 do corrente, no altar mór da 
Catedral desta cidade, uma mis
sa em sufrágio da aima de ex
ma. Sra. dona Maximilia Ribeiro 
Vieira Teixeira de Freitas, vir
tuosa esposa do nosso compa
nheiro de imprensa snr. Almiro 
Lustosa Teixeira de Freitas, 
falecid a a 2 de agosto de 1948.

Chegou o seu Radio!
Sscolha entre as afamadas marcas

Mullard — RCA Victor — Indiano — Clíper 
— Cruzeiro — Pilot — para luz e batería 

Toca - discos RCA Victor

A m o ld o  H eidrich
Rua Correia Pinto, 68 — LAJES

Florista
Flftres — Corbeilles - 

Bouquets — Jogos comple-. 
tos para noivas — Para 
vestidos ‘de baile — Grinal-j 

|das — Corôas de qualquer 
'tipo — Riscos para bordar 
com chapas perfuradas, etc

R. Quintino Bocaiuva 
(Mercadinho de frutas)

L A J E S  B A Z A R
C. Montenegro & Cia.

COMPRE BARATO, VISITANDO A SECÇlO:

A rtig o s do dia'

A T A Q U E S
Insônia, pa lp itaçõas, d sp rs s -
*ão  moral, ag itação , angús
tia. M a ra v a l acalm a a  irrita
ção, elimina o desassosségo  • 
o s  crises nervosas • dolorosas.

%

M A R A V A L
Co/monf» dos nervos

p rrig itid ü ã

G A N H E  N A  CERTA
COMPRANDO UM min
Çarson £uceA c/a.
COffC€5${OnÒR/OS P H I L C O  

Z.COmiAPINTO,7i '  L A & E S  • 5*  cArfí&m

Edição de hoje: 8 paginas

M  ESftfea

UMiait uns. ctucis. 
(■liai i istat ai pii. 
laiiicOis MctilMita, 

• 'la ifi i iitiiiiao t
1 1  MIMt.

. .  .. - ■ • . . .

P R U D Ê N C I A  
CAPITALIZAÇÃO

léixfrCitifaa
A BASE OE PUCHUPY

^Combinações Sorteadas]
EM 31 DE JULHO DE 1949 

9(ano "a ”

XSHj VOGj KMV KVH
EKO SCA HHU QUKj

?(cm o  '6 r

° °  l ’ »° «• Do 7- ao 12

Todos 09 títulos contemplados se río f^C
l iq u id a d o s  im ed m ta m en te

a g r a c i a  R M  L A J A ’8  —  Rua A ta i. D eod o ro , 48
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Expresso Grazziotin 
üe Transportes 

Ltda.

De Lajes ás 5 horas =  De Varnpi, a n  .
DE CAXIa S, 3as e 6as ás 7 horas DE LAJES* « k

às 5 horas, combinando com P. Alegre com ■?, ° Sab’
reservodos. Lajes -  Porto Ãlegre ’ ‘UgareS
saida DE LAJES 2as e 6as às 5 horas DE P ALFfiPF 

4as e Sab. às 5 horas ’ 0/?E’

Informações nas Estações ~ 
Rodoviárias

MA8I0 TEIXEIRA CAMIILIII)
' Advogado

( Desembargador Aposentado)
. Consultas e pareceres. Ações eiveis, Comerciais 
criminais, de acidentes no trabalho e trabalhistas

Residência — Rua Cel. Coxdova n° 40 -  Fone 88
Escritório — Rua 15 de Novembro—Edifício Joâo Cruz Jo r Fone 86 

LAJES — Caixa Postal n* 19 — S tt. Catarina

D r . H é lio  R a m o s V ie ira
ADVOOADO

Ações eiveis e comerciais (medição, divisão e demarcado 
de terras, usneapião, servidões, cobranças, falências, etc.); 
inventários, doações, testamentos, contratos sociais e suas 
alterações, alvarás, etç., ações criminais.

R. 15 de Novembro n° 6, I o A. -  LAGES
NOTA: Aceita chamados para as comarcas vizinhas.

Q u e r c o m e r  bem  ?
Va no restaurante do Clube 14 de

Juuho
COMIDAS APETITOSAS — AMBIENTE SELECIONADO 

S a t is fa ç a  s e u  p a la d a r
Cosinha brasileira e italiana - Adega sortida

E d i t a  I
Oricimbo Caentano da^jSilvs, 
Oficial do Registro de Imó
veis e Anexos da comarca de 
Curitibanos, Estado de Santa 
Catarina, etc.
Faz saber aos qae o presen

te edital virem ou dele noticia 
tiverem que por parte da firma 
“Empreza lmobiliariu UbatS 
ltda”! com séde nesta comarca 
loram depositados em meu car 
tório o memorial, plantas e mais 
íocumentos referidos no ert. 1‘
• suas alíneas do Dec. n. 3.o79 
de 15 de Setembro de 1938. 
P»ra o b teamento para venda 
*iu prestações c m  reserva do 
dominio do imóvel “Ubatâ” , da 
fazenda Ouveiro, do distrito de 
Sinta Cecília, desta comarca, 
obtido pela transcrição n' 6.915, 
f com as seguites confrontações 
*° Norte, com o rio das Pedras 
f ferras de Miguel Ooeiten So- 
br>nho; ao Sul e Leste, oom ttr 
r*!> dos sucesssores de Alfredo 
Alves Collet e ao Oeste, com 
,(rras de Guilherme Thiele
* o rio das Pedras. O presente 
*erí publicado três vezes, du- 
r»nts dez dias no diário Of'cia*

istado e em outro ,jornal 
circule nesta cidade. Decor- 

» trinta dias da última públi- 
ao e não havendo impugna- 

de lerceiro, que poderá ser 
■ecida até a expiração do 
zo, proceder-se-à o registro. 
iara qne ninguém alegue 
norância vai o presente afi- 
o no lugar do costume e 
rlicado na fôrma acima, 
itibanos, 15 de Julho de 194J 
Jricimbo Caetano da Si Iva 
>fícial do Registro de Imó- 
e Anexos.

Edital
liberto da Silva Fi- 

de Protesto em Oe- 
uarca de Lages, Es- 
nta Catarina, na for-
itc.
er qne está em seu 
■sta cidade de Lages 

Santa Catarina, á 
1 Uordova sem nume 

protestada por 1*1- 
mento, uma duphca-
r de Um mil cento e 
cinco cruzeiro» cr» 
0 emitada pot F U.

Carvalho S/A centra o senhor 
Raul Andrade Kusttr.

I Peio presente, intimo o sen- 
hor_ Raul Andrade Knsler a vir 
pagar o valor da referida Dupli- 

; cata ou dar as razões de recu
sa, notificando desde ja du pro
testo, caso não compareça no 
prazo legal.

Lages, 29 de Julho de 1919.
Pelo Oficial de Protesto em 

Geral.
Ódio Batista de Castro Escreven
te Juramentado.

Edital
João Oualberto da Silva Filho,
Oficial de Protestos em Oeral, 

da Comarca de Lajes, Estado 
de Santa Catarina, na forma da 
lei etc. I

Fdz saber que está em seu 
cartório, r.ests cidade de Lajes, 
Estado de Santa Catarina, á rua 
Coronel Cordova, sem numero 
para ser proteHtada por falta de 
pagamento, uma Letra de Cam
bio, no valor de seis mil cento 
e dezenove cruzeiro e vinte 
centavos (crf6.119,20) emitida 
pelo Dr. Edegar Luiz Kasper, á 
favor da Industria • Comercio 
Walde S. A.
Pelo presente, intimo o senhor 
Edegar L ii: Kasper á vir pa- 
gâr ,o valor da referda Letra 
de cambio ou dar as razões da 
recusa, notificando, desde ja 
do protesto, caso não compare
ça no prazo legar.
'Lajes, 29 de Julho de 1949 

Pelo Oficial de Prvtestos em 
Geral.
Céiio Batista de Castro (Escre
vente Juramentado.)

E D I T A L
João Gualberto da Silva Filho, 
Oficial de Protestos em Oe
ral, da Comarca de Lajes, Es
tado de Santa Catmina, na 
forma da tei eto.
Faz saber que está em seu 

cartório, nesta cidade de Lajes, 
Estado de Santa Catarina, á rua 
Coronel Cordova, sem numero 
para ser protestada por ,falta de 
pagamento, uma Letra de Cam
bio, valor de um mil e trezentos 
cruzeiros (Cr$l.300,00) emitida 
por Ovidio Subtil de Oliveira, á 
favor do Sr. Bruno Peretto.

Pelo prosente, intimo o senhor 
Ovidio Subtil de Oliveira á vir 
pagar o valor da retorida Letr» 
de Cambio ou dar as razões 
da recusa, notificando, desde 
ja do protesto, caso •ifto compa
reça no prazo legal.

Lajes. 29 de Julho de 1949 
Pelo Oficial de Protestos em 
Oeral.

Célio Batista de (lastro.
(Escrevente Juramentado.)

E D I T A I•
João Gualberto da Silva Filho, 
Oficial de Protestos em Oeral, 
da Comarca de Lajes. E>tado 
de Santa Catarina, na forma 
da lei etc.
Faz saber que está em seu 

cartório, nestu cidade de Lajes, 
Estado de Santa Catarina, á rua 
Coronel C< r 'ova, sem numer» 
para ser protestada por faltas de 
pagamento, uma Letra de Cam
bio, nu k valor do Tresentos e 
quarenta e cinco cruzeiros

(Ci$345,G0) emitida por Florin
do Donato á favor do Sr. Fre
derico Rnbm.

Pelo presente, intimo o se
nhor Florindo á vir pagar o 
valor da referida Le’.ra de Cam
bio oujdar razões de recusa noti 
ficando, desde jado protesto caso 
não compareça no prazo legal. 

Lajes, 29 de Julho de 19+9 
Pelo Oficial de Protesto em 
Geial.

Celio Batista de Castro.
(Escrevente Juramentado.)

E D I T A L
João Ouilberto da Silva Filho, 
Oficial de Protestos em Oe
ral, da Comarca de Lajes. 
Estado de Santa de Catarina 
na forma de lei etc.
Faz saber qne está em seu 

cartório, nesta cidade de Lajes, 
Estado de Santa Catarina, á 
rua Coronel Cordova, sem nu
mero para ser protestada por 
falta de p3gameto, uma Letra 
de Cambio, no valor de oito 
mil cento e setenta e sete cru
zeiros e vinte centavos 
(Cr£8.177,20 emitida por José 
Paschoal Bággio a favor do 
senhor Bertholdo Rick.

Pelo presente, intimo o senhor 
José Paschoal Baggio á vir pa
gar o valor da refer da Letra de 
Cambio ou dar as razões da 
recusa, notificando, desde ja do 
proteste, caso não compareça 
no pr»70 legal.

Lajes, 29 de Julho de 1949. 
Pelo Oficial de Protestos em 

Oeral"
Célio Batista de Castro.

(Escrevente Juramentado)

-Edital
João Gualberto da Silva Fi
lho. Oficial de Protestos cm 
Geral, da Comarca de Lajes, 
Estado de Santa Catarina, na 
forma da lei etc.
Faz saber que está em seu 

cartorio, nesta cidade de Lajes, 
Estado de Santa Catarina, á 
rua Coronel Cordova, sem nu
mero para ser protestada por 
falta de pagamento, uma dupli
cata, no valor de um mil e oi
tocentos cruzeiros ciS 1.800,00 
emitida por Industria Manufatu- 
reira Scarpelli Ltda. contra o 
senhor Rodolfo Francisco kSch- 
mitz.

Pelo presente, intimo o se
nhor Rodolfo Francisco' Sch- 
mitz a vir pagar o valor da re
ferida duplicuta ou dar as ra
zões de recusa, uotificando des
de já do protesto, caso não 
compureça no prazo legal.

Lajes, 29 de julho de 4949. 
Pelo Oiicial de Protestos em 
Geral - Celio Batista de Castro 

Escrevente Juramentado.

Edital
João Gualberto da Silva Fi
lho, Oficial de Protestos em 
Geral, da Comarca de Lajes, 
Estado de Santa Catarina, na 
forma du lei etc.
Faz saber que está em seu 

cartorio, nesta cidade de Lajes 
Estado de Santa Catarina, á 
rua Coronel Cordova, sem nu
mero para ser protestada por 
falta de pagamento, uma du
plicata uo valor de um mil du

zentos e sesseüta e seis cruze nos 
e oitenta centavos ci$ 1 260,80 
emitida por João Adolfo Cha
ves contra o seni.or Henrique <-> 
Cordova Ramos.

Pelo presente, intimo o senhor 
Henrique de Cordova Ramos a 
vir pagar o valor da referida 
duplicata ou dar as razões de 
recusa, notificando desde já do 
protesto, caso não compareça 
no prazo legal.
Lajes. 29 de julho de 1949. 

Pelo Oficial de protestos em 
Geral - Celio Batista de Custro 

Escrevente Juramentadô.

E d ita l
João Gualberto da Silva Fi
lho, Oficial de Protestos em 
Geral, da Comarca de Lajes, 
Estado de Santa Catarina, na 
forma da lei etc.
Faz saber que está em seu 

cartorio, nesta cidade de Lajes, 
Estado de Santa ^atarina, á 
rua Coronel Cordova, sem nu
mero para ser protestada por 
falta de pagamento, uma dupli
cata, no valor " de nove mil e 
seiscentos cruzeiros cr|9.600,00 
emitida por Cia. Nacional de 
Tecidos contra o senhor, Anto- 
nio Zappelini

Pelo preseDte, intimo o senhor 
Antonio Zappelini a vir pagai o 
valor da referida duplicata ou 
dar as razões de recusa, noti- 
tificando desde já do protesto, 
caso não compareça no prazo 
legal. 4

Lajes, 29 de julho de 1949. 
Pelo Oficial de Protestos em 
Geral - Celio Batista de Castro 

Escreven*.e Juramentado.

lotes de terras a venda
Vende - se lotes em zona re

sidencial e para ohucaras em 
terreno de propriedade, com 
documentos de aquizíçáo e plan
ta aevidamente legalizados, á 
Avenida 3 de Outubro, com sai
da para a faixa de calçamento, 
proxirao ao novo campo de fu
tebol e fatura estrada de ferro, 
com linha de ônibus de meia 
em meia hora para o centro da 
cidade. Preços ao alcance de 
todos.

Informações com Jaime G>di- 
nho, no Cartorio do Io Tabelião 
á rua 15 de Novembro ou sua 
redencia á rua Serafim de Moura

Quem casa 
quer Casa

Portanto sl quiseres 
comprar uma essa, num 
preço modico, e bom lo
calizada, entenda-se com 
Silverio Lenzi.
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J uízo de Direito da Comar
ca de Lajes, Estado de 

Santa Catarina. 
Falência de Lauro de Liz 

Machado

Edital
De leilão, com prazo de vinte 
dias, para venda e arremata
ção dos bens do falido, que 
foram enccnlratos:

* O Doutor Ivo Oiilhon Perei
ra de Mello, Juiz de Direito da 
Onmarca de Lajes, Estado de 
Santa Catarina, faz saber aos 
que o presente edital virem, 
dele conhecimento tiverem ou 
Interessar possa, que, a partir 
das dez horas do dia vinte de 
•gosto de mil novecentos e 
quarenta e nove, repetindo - se 
todos os dias uteis, das dez às 
doze e das quatorzo ás dezesseis 
horas, até que seja arrematado 
«Júltimo objeto, na porta do 
deposito da firma ‘Distribuidora 
Comercial Lageana Ltda” à 
rua Coronel Cordova, n‘ nesta 
aidade de Lajes, Estado de San
ta Catarina, o porteiro ou 
quem suas vezes fizer, levará 
a público pregão de venda e 
arrematação por quem mais 
der e maior lanço oferecer os 
seguintes utensílios, mercadorias 
etc. encontrados no estabeleci
mento comercial do falido Lau
ro de Liz Machado, cuja falên
cia se processa no cartório do 
escrivão que a este subscreve, 
a saber: 3 temos n- 676 a Cr$ 
185,00; 1 dito de casemira n' 
671 a Ct$27l,50, \ sobretudo 
de casemira n‘ 405 a 280,00, 1 
casaco de senhora ordem 0191 
a Cr$168,00. 2 blusões n- 703 a 
Ci<$ 1)1,50. 2 blasaqns ir  144 
a Cr$ 39,00. 2 calções de cri
ança n' 212 a Cr$19,50. 2 ca- 
saquinhos de criançi a Cr$28,0J
I paletó a C$150,00. 4 camisas 
de tricoline a Cr$ 77,00. 2 blu
sões de brim fox a C$25,00. 1 
blusão de trim fox a C$24,00. 
4 pulôveres ordem 62 a Cr$ 
19,00. 1 pulôver ordem 58 a 
Ci$24,50. 7 cainisas meia lã a 
ci $30,00. metros, digo 18 me
tros brim preto a c$ 12,00. 17 
metros brim no 983 a cr$l2,00. 
41 metros brim n' 9 a cr$7,50.
II metros brim n- 47 cr$ 13,00
10 metros brim n1 98 a ci$9,80 
16 metros brim armada a cr$ 
12,80 8 metros brim n1 48 a 
ci$8,00 11 (mtlros voai n' 060 
a ci$ 9,00 6 metros brim azul 
a cr$8.80 t5 metros briio n' 
043 a c«$9,20 10 mjtros tricoli- 
ne n- 146 a ci$7,50 20 metros 
linon estampado u' 16 a ci$ 
cr$ 9,50 8 1/2 metros xadres 
n’ 195 a cr$8,70 4 metros li
non u- 370 a cr$ 10,50 27 1/2 
metros tricoline listada a cr$
11.00 6 metros chita ordem 54
a cr$6,00 10 metros chita lista
da a cr$6,00 9 metros chita n- 
110 a cr$7,50 32 metros luizi- 
ne preta rr 62 a cr$6,00 15
metios luizine n' 105 a cr$ 6,00 
13 metros xnd:es n' 81 a'cr$ 
8 00 17 metros luizine ir 104 a 
ci$ 7,20 10 metros riscadinho 
igrario a cr$9,69 7 melros lui
zine n' 106 a cr$7,20 5 metros 
flanela est-mpada a cr$l2,50 di
go, a cr$12,80 6 metros flanela 
azul clara a cr$9,80 8 metros 
cachá a cr$12,8G 12 metros ca- 
chá a cr$12S0 6 melros atoa
lhado a cr$22,50 7 metros xa
dres a cr$90, digo, n. 90 a r #  
8.60 4 metros atoalhado a cr$
24.00 25 metros xadres n’ 10 a 
cr$6,50 15 metros x adres n' 26 
a ci#10,00 13 metros xadres u.

52 a cr$7.00 14,80 metros teci
do algodão n: 950 a cr$6,50 15 
metros xadres agrário n1 5 a 
cr$9,60 18 rnetros xadrês n 6 acr$ 
6,80; 25,50 metros tecido 5320 
a Cr# 1,80; 8 metros xadiês n' 
102 a C:$6,80; 4,80 metros xa
dres n’ 60 a Cr$4.60; 10 mrtros 
brim rv 15 a Ct$15,00; 15 me- 
Iross brim n- 46 a Cr$l5,00; 6 
metros luizine encarnado a Cr$ 
6,30; 4,65 metros de seda lamé 
a Cr#l2,00; 1 corte de seda a 
Cr$9O,00; 1 corte seda com 2 1/2 
metros a cr$2O,O0; 27 1/2 me
tros de seda a cr$l0,00; 2 cha
péus ordem 90706 F a cr$52,00 
I chapéu ordem 905 FF a cr$ 
52,00: 2 chapéus 8016 F a cr$
39.00 1 chapéu 6206 F/bat a cr$ 
29,00: 13 metros fita n- 22 a cr$ 
2,30: 1 peça de fita azul 10 me
tros a ct$l,60 1 peça de renda 
art. 361 10 metros a cr$l,30. 7 
dúzias de Ia pis a cr$8,40: 5 pa
res de meias para mulher a cr$
8.00. 5 pares de meias para ho
mem a cr$6,20 5 pares de me
ias de seda cr$8,00 2,11 dúzias 
de tamancos a cr$95,00: 4 pa
res tamancos tipo sapato a cr$ 
10,00: 5 bandejas a cr$6,00. 7 
dúzias corante guarani a cr$ 
20,40: 1 t 2 duzia decanelà a cr$ 
17,60: 8 pacotes de anil a ct$ 
1,50 8 pacotes de bolachas a 
cr$4,00: Pastilhas Wild a cr$ 
80,00: 1 Kilo de mate leâo a 
cr$10,00: 23 pacotes Tonivani 
Produtos Veter a cr$t,00: 22 pa
cotes chá Hamburgo a cr$2,00
3 latas fermento 7?oyal a ci$3,80
1 caixa purgoleite 100 env a 
cr$0,50: 57 envelopes Matricaria 
a cr$0,80: 4 vidros Elixir Tapa
jós a cr$10,40 4 vidros Peitoral 
Martel a cr$10,00: 4 vidros oli- 
xir depurativo a cr$l0,00; 10
Xirope Martel a cr$9,G0 2 vi- 
Peitcral Odira a cr$10,00: 1 vi
dro Xarope Martel a cr$7,00: I 
vidro colírio Martel a cr$5,50:
7 vidros Ofisal a cr$10,00: 17
vidros pilulas ruguladoras a ci$ 
5,80 t vidro Sanguenol a cr$ 
8,50: 1 vidro linimento Martel a 
cr$7,50: 9 vidros de oléo Santa 
Maria a ci#2,80 1 vidro de Li- 
soform a cr$l0,00: 12 vidros de 
Diarenina a cr$8,00: 1 vidros
de Tnnico Odin a cr$ll,00: 3 
pacotes de aveia soberana a crS
4 50. 2 latas de café jardim a ■
cr$l0,00: 3 latas de aveia Gen-| 
ser a cr$7,00: 5 lutas de sardi-l 
nha a cr$J,50: 4 latas de goia-j 
bada a c>$5,80: 4 latas marme-1 
lada a cr$3,50: 5 latas abacaxi) 
a cr$7,50: 9 latas marmelada 
galo a ci$4,50: 60 sabonetes de 
Tuna a cr$6,00v 8 vidros de lo
ção fina a cr$2,00: 1 lata de 
talco Clialete a cr$5,00: 1 1/2
duzia de pó lady ci$] 50: 4 es
covas do dentes a cr$3,00 3
lenços de bolso a cr$2,30. 6 
pentes a r:r$l,80 15 sabonetes
Colonia a cr$2,30 34 espelios 
pequenos a cr$l,00: 3 espelios 
cora tampa a cr$l,20 38 dedais
a cr$l,0U: 2 gaitas laia a cr$
6.00. 6 i tubos de Retroz a cr $ 
0,70 2 cxs. linha de bordar a 
cr$26,00 3 suspensórios crian
ça a cr£4,30: 48 cadernetas a 
cr$0,30 8 cachimbos a cr$2,50.
9 dúzias de linha coser a cr$
13.00 2 1/2 kilos de fumo a cr$
25.00. 3 xicaras-trigo a cr$3,00 
4 xicaras decoradas a cr$4,20: 4 
mantegueiras a ci$2,50: 7 gra
vatas a cr$ 10,00: 2 cintas a cr$
8.00 6 copos de vidro a cr$
2.00 2 cálices a cr$l,50. 2 cxs. 
e 28 garrafas laranjada a cr$
130.00 32 garrafas de xarop 
a ci#4,6o. 6 litros de vermute a 
cr$l 2,00: 3 sacos de farinha de 
mandioca a ci$80,00: 1 saco de 
isl a cr$30,00: 1 saco de erva

mate or$40,00: 1 chave-de abrir 
gurafas a crS15,00: 1 lata va- 
sia de querosene a ci$10,00 3
latus de balas a cr$ 12,0i' 
19 kilos de pregos a cr$ 
10,80 1 balança decimal a cr$
1.500.00 1 balança de baleSo a 
cr$5002,00 26 sabonetes Dorly 
a cr$2,2() 11 canivetes a cr$6,00
1 sabonete Gessy para barba a 
C'$ 6,00 1 pinsel para barba a 
cr$4,00 2 jogos de gravata a 
cr$lò,50 2 carteiras Reco a cr$
8.00 6 escovas de roupa a cr$ 
5,5o 5 carteiras lavada a cr$ 
/5,oo 18 carteiras de couro n' 
74 a cr$25,oo 1 carteira de 
couro a cr$5,oo 2 canivetes a 
cr$4,7o 8 pastas Colgate a cr$
4.00 11 espumadeiras a cr$4,oo
2 ralos de folha a cr$2,oo 3 
copos folha a cr$3,oo 3 pares 
de alpercatas a cr$35,oo 6 lan
ças de Gancho a cr$lo,oo 29 
raspadeiras a cr$3,oo 77 es- 
poujas de aço dupla a cr$l,5o 
67 esponjas de fibra a ci$2,lo 
2 machados a cr$4o,oo 1 pá 
Metz a cr$2o,8o 6 Santos a cr$
2.00 2,65o grams da, digo, 
2,65o gramas de pimenta muida 
cr$35,oo 3 panelas de barro 
a cr$Í5,oo 33.9o Kgrs. balas
15.00 a 6,8o Kgr. sal amargo 
a 8,oo 5,3o Kgr. enxofre a 
a ct$lo,oo 1,3o Kgr; pimenta do 
reino ct#3o,oo 25 pratos gal
vanizados a cr$6,oo E quem 
quizer arrematar deverá compa
recer no lugar, dia e hora aci
ma mencionados, sendo os bens 
entregues a quem mais der e 
maior lanço oferecer, depois de 
pago no ato e em mreda cor
rente, o preço da arrematação 
ou de acordo com o paragrafo 
segundo, do art. 117, da lei de 
falências. Opresente edital será 
afixado no iugar público de J 
costume e públicado na impren
sa local, na forma da lei. Dado 
e passado^nesta cidade de La
jes, aos trinta dias <lo mês de 
julho do ano do mil novecen
tos e quarenta e nove (3o-7-49) 
Eu, WaldeckA. Sampaio Escri- j 
vão do Civel o datilografei, su- • 
bscievi e lambem assino. Selos 
ex-causa. Vale a entrelinha re
tro que diz. “Lageana”.
Ivo Guilhon Pereira de Mello, 

Juiz de Direito.
Waldeck A. Sampaio
Escrivão do Cível.

Dr. C E L S O  R A M O S  
B R A N C O

% ADV0CAD0
kcsiccncia ,'escm róm o

RtJü Herciíio
LAJES *

Afende chamado; para os co
marcas de 5 Joaquim, Curiti 
banos. Bom Retiro e Ri0 do Sul.

Ü S E  A  f O M A D A  N O  I O C A L  E 

BE6A  A O  M f S M O  TEMPO O  l lO U lO O

Não desanim e!

0 não encontrou em parte alguma, encontrará no
APMAZEM NARCISO

A casa  das especialidades  
,e  dos bons preços.

FARMACIA POPULAR
Direção 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 Farmscia de confiança
Completo sortimento de perfumarias e artigos de toucador 

Moderno e aparelhado laboratório de manipulação - Serviço
•v. capr.chado

A mais Barateira
Praça Joâo Pessoa =- Lajes

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

quem solicitar, será enviado p°lo correio a interessante 
obra do Dr. LOPES FERREIRA «ASTISIA SEXUAL» -  

Tratamento Clinico e Dietico:

Junte ao pedido Cr$ 10,00 para despesas, dirigindo-se |a 
F. S. NEVES - Caixa Postal u° 2398- Rio de Jineiro • Brasil

J. Tups júnior
Deposito dos afamados vinhos

TRENTINO
Distribuidor — representante dos produtos da

Cervejaria Caçadorense
Cerveja “ Polar" extra 
Cerveja Malzbier 
Laranjada — Guaraná 
Oazoza — Xarope 
Bitter — Agua mineral

Permanente estoque
de:
Linguiça

Mortadela
Salame

Marmelada “ Pisani"
Rua Tiago de^Caatro esquina Herciíio Luz

Cr.$ 275,00
Por este preço

o SAPATO CHIO
está \ endendo Malas de fóles para viagens, tama

nho Standart, couro legitimo.

Grando e variado estoque de calçados, malas, chapeleiras 
pastas escolares, cintos, carteiras, guarda-chuvas, tintas para 

calçados, meias ctc. etc.

PREÇOS BARATÍSSIMOS, so no

S A P A T O  C  H
A casa onde voce manda
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Armazém Narc i so
Ibjih ur I i Sil S." Iia iir ii  , |I11M  | „á, jm:

O MEZ DO FREGUEZ

Preços á vontade dos freguezes
Tem de tudo e tudo que é b o m !

0 seu cruzeiro voltou a valer I mil réis antigo

Aqui vai nosso mostruário:

Perfum arias
Chocolates

AÇÚCAR DE l.a — K- 4,00 
ARROZ DE l.a  — K- 4,50 
FEIJÃO DE l.a — K. 2,00 
FA. DE TRIGO l.a  — K. 5,50

Bebidas —  Louças 
Bombons —  Secos

Conservas
Molhados

e Vidraria

A L U G A M - S E

SALAS
n ii

Edifício
Marajoara

Informaçõescom a gerênCía do CINE TEATRO
MA BAJOARA

Dr. J. Gualberto 
Netto

Advogado
Rua Aristiliano Ramos 7 

Caixa Postal 58

tia. Catariacnse de Farta 
e Luz S. 1.

Esta Cia. lembra aos 
seus consumidores que o 
pagamento do forneci
mento de energia deverá 
ser efetuado até o dia 5 
de cada mês. Será desli
gado, sem aviso prévio, o 
consumidor que não 
cumprir as determinações 
constantes deste item. 

a Gerencia

Forragens Prcvita Ltda.
Praça Vidal Remos Sr. 25 — Lajes — S/Catarina

latões cientificamente equilibradas e preparadas para:
Gado Leiteiro, Touros Reprodutores, Engorda 

de Bovinos, Bezerros e Novilhos — Galinaceos

Wolff & Lima Limitada
Rua /Correia Pinto, 19 — Lajes Santa Catarina

Representações em geral - Co
missões Consignações e Conta 

Própria
Fogões econômicos Berta - Cofres blindados 

Berta ^Panelas de ferro Berta - Cama.ade faro  
Berta - Maquinas de costura em geral, dM 
cidas marcas Sioger, Pfaff, e nusqv.rna - Roupas 
Prontas e sob medida Guasparl - Port?uiho
sere bordar «Circulo. - Rádios «Inv,c 
da industria nacional - Balanças < «pa-
• Caramelos e balas finas «Siblí» - Camas 
tente* - Cadeiras Colonial.?

Da Associação des Madeireiros da legião Serrana ás 
classes produtoras

Levamos ao conhecimento dos madeireiros desta região, 
que esta Associação recebeu do INP, datado de 7 do corrente,
0 oficio n' 827/4.4o4’49, que comunica entre outras deliberações 
daquele orgão, o que resumimos abaixo e que reputamos de 
excepcional interesse para a classe:
1 ) - Acordo celebrado pelo Gov. Brasileiro e o Banco Central

da República Argentina - com assistência do INP - para a 
importação de moleiras brasileiras pelo mesmo País, em 
base superior à quota miuima fixada no convênio do biê
nio 1947/8

2‘) - O INP alerta os produtores para que abstenham-se contra 
o excesso de ofertas, que poderá provocar a baixa do pre
ço do produto, uma vêz que está em alta o similar de ou
tras procedências,

3 ) - Orgnuisação pelo INP de uma missão comercial que irá 
aos E. Unidos, Europa, Oriente Proximo e Australia com 
o fim de estudar e promover acordos de exportação com 
esses mercados,

4 ’) - Assegurado pelo J. L». do INP às serrarias o direito de 
produzirem peças de tanoaria, ficando esta produção isenta 
de dedução da quota de indústria,

5 ) - Distribuição entre os madeireiros desta zona, pelo INP em 
Joinvile, das sobras de guias de produção, afim de promo
ver o aumento de produçAo tão desejado pela classe.
Para melhores esclarecimentos, devem os interessados pro

curarem a firma KOSA LTDA., à rua XV de Novembro, 13, 
nesta praça, que está autorizada dar-lhes tôdn3 as instruções 
necessárias.

Lajes, 28 de Julho de 1949,
Nelson V. do Amaral -  Secretário

Edição de hoje: 8 paginas

Oficina Eletro Galvanica
(N1QUELAOKM)%C. WAGENFUHR & CIA.

Roa Tiago de Castro (fundos) s/u — Lajes — F. Cat.

BANHOS DE NÍQUEL - COBRE - OURO - PRATA  
ETC. EM QUAISQUER OJBETOS DE METAL 

S e rv iç o  rá p id o  e g a ra n t id o

Juizo de Direito da Co- 
ma ca de Lages, Estado de 

Sauta Catarina

Edital de Praça
O Doutor lvo Guilbon Perei
ra de Mello, Juiz de Direito 
da Comarca de Lagps. Estado 
de Santa Catarina, na forma 
da lei, etc.

Faz saber a todos quantos o 
presente edital de praça, com o 
prazo de vinte dias, virem, dele 
conhecimento tiverem ou inte
ressar possa, que no dia dezes
seis do mês agosto do corrente 
ano (16-8-49), ás dez horas e 
trinta minutos (10,30,/, na porta 
do edificio do Forum, ft rua 
Benjamim Constant, nesta c i’a- 
de, o porteiro dos auditórios, ou 
quem suas vezes fizer, levará a 
público pregão de venda e ar- 
rematação por quem mais der 
o maior laoço oferecer, acima 
da avaliação de quarenta mil 
cruzeiros, dos seguinte-» hens i- 
moveis penhorados a MAX BU- 

I BL1TZ e sua mulher, na ação 
j executiva hipotecária que, por 
' êste juizo e cartório do civel, 
lhes move João Mendes, a sa- 

' ber: UM TERRENO foreiro 
com a á r e a  superficial de 
24.807,70 ro2 e UMA CASA 

(construida de alvenaria, dentro 
do referido terreno, coberta de 
telhas de barro, própria para 
xarqueada, com todas as suas 

| benfeitorias, situados nesta ci
dade, além do cemitério, á raar- 

! gem da estrada que conduz ao 
Passo do Pinbeirinbo, havidos 

1 por compra feita a Raul João 
Rosar e sua mulher, por escri
tura pública devidamente regis
trada sob n’ 14.150, confrontan
do o terreno, na frente, com a 
referida estrada que conduz ao 
Passo do Pinheirinho; no fundo 
com terrenos de Manoel da Sil
va Ramos e de Aristides Alves 
da Silva; ao sul com terrenos 
dos devedores e hipotecados a 
Orly Machado Furtado; e ao 
norte, com terrenos de Dorval 
José Vieira e de Aristides Al
ves da Silva, avalaidos, terrenos, 
casa e todas as benfeitorias, pe
la quantia de quarenta mil cru
zeiros (CrS 40.ÔU0 00/ - E quem 
quizer arrematar os bens acima 
descrito, deverá comparecer uo 
lugar, dia e hora acima menci
onados, sendo eles entregues a 
quem mais der e maior lau- 
ço oferecer acima dn citada 
avaliação, depois de pagos, no 
ato, em moeda corrente do país, 
o preço da arrematação, tax as 
e custas judiciais, facultando-se, 
entretanto, ao arrematante ofe
recer fiança idônea por trê^ 
dias. - E para que chegue a 
noticia a todos os interessados, 
se* passou o presenfe edital quo 
será publicado e afixado na for
ma da lei, - Dado e passado 
neãta cidade de Lages, Estado 
de Santa Catarina, aos vinte o 
três dias do mês de julho do 
,ano de mil novecentos e qua
renta e nove. - Eu, Waldeek 
Aurélio Sampaio, Escrivão d > 
Civel, o datjlografei, subscreví 
e também assino. Selos afinal.

lvo Guilbon Pereira de 
Juiz de Direito

Mello

. Waldeek Aurélio Sampaio 
Escrivão do Civel

Quem nao anuncia 
escond c

se
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Dr. JOÃO COSTA NETTO
Alia Cirurgia — Doenças de Senhoras — Parto

(jPEHAÇu ES : de Estomago, intestino, apendicie, Figado e Vias Bi- 
lares. Tiroide Bocio (P apo / Hérnias Varizes e Heinorroida. Ris 
e Próstata Utero Ovários e Seios. Tumores em geral Cirurgia dos Os
sos e Articulações. Fraturas. C irurgia dos Defeitos Congênitos e ad
quiridos.

Tratamento Médico e Cirargico da Tuberculose Pulmonar 
Atende no Hospital N. S. dos Prazeres e Maternidade Te- 
reza Ramos - Residência Rua Correia Pinto, 3 -  Tel. 19b

Consultorio: Praça Cel. Joào Costa ( e m c i m a  d o  Ca l e  Cr u z e i r o )

Dr. Caetano da Costa Júnior
Especialista em doenças dos

O lh o s-'O u v id o s-  Nariz -G arganta.
Consultório: Edif. Dr. Acacio - 2° Pavimento 

das 9 ás 11 e 3 ás 5 horas.

Da. I] K C I R I B E I R O
Rua Cel. Emiliano Ramos, 66.

Costureira cum longa pratica, aceila encomendas de 
vestidos de acôrdo com os figurinos mais modernos 
de Paris, Londres e América do Norte, Serviço per
feito e rápido. •

Joalharia Mandadori
de iliewio I. M1HD100RI

Rua Mal. Deodoro, 35 — Enfrente ao Hotel Provezani

VARIADISSIMO SORTÍ.MENTO DE RELüGIOS, 
JOIAS, BIJOUTERIAS E ARTIGOS PARA 

PRESENTES .

Rosa Limitada
Contabilidade - Comercio 

Rua 15 de Novembro, 13 — 

Fone 77 - Caixa postal 81 

Lajes — S. Catarina

E n carrega-se
da compra e venda de 
casas, terrenos pinhais, 
serrarias, campos etc

Lotes em 
Prestação

Pende-se lotes para cons 
trução na rua Marechal - 
Deodoro na Travessi San
ta Cruz Entradas módicas 
Tratar cum o proprietário 
prof. Trajano Souza.

no Hotel Rossi =  LAJES

Dr. Valença
Clinica exclusiva de 

crianças

Consultorio: Io andar do edi
fício Marajoara

Consultas: das 14 ás '17 
horas —» Fone 67 

Residência: Rua Cel. Aris- 
tiliano Ramos -  Fone 14

OSMl RCCIS
• ADVOGADO
Praca João Pessoa 

Edif. Dr Acãcio - Tandar

IflJFS
«Santa Catarina

Theodocio Miguel 
A ih e n io

ADVOGADO
Rua Hercilio Luz, 7 

Lajes

Casa Nova
E

Casa Grande
Si desejas comprar nma 

casa procure Silverio Len- 
zi, ele tem diversas, todas 
de material, e a preços de 
Galinha Morta.

NEGOCIO DE OCASlãO
Permuta-se on vende-se o 

bom prédio situado á esquina 
das ruas Oetulio Vargas 
e mal. 6
Deodoro. (Salão Cruzeiro do 
Sul)

Tratar com |0ao Furtado 
rua Emiliano Ramos,56.

Prefeitura Municipal de Lajes
ESTADO DE SANTA CATARINA

Requerimentos Despachados
Dia 26 de julho de 1949

N- 1429 - Dr. João Pedro Arruda - Aprovação de planta e lj.
cença para construir uni prédio para o Sr. ,1 air do 
Vale - Sim.

Dia 27 de Julho de 1949.
X* 1456 - Judith Severo Prestes - Transferencia de casa e ter- 

reno foreiro -  Sim
N' 1460 - Afra Borges de Almeida - Transferencia de terreno 

foreiro - Sim.
Dia 29 de julho de 1949.

N1 1459 - Emilio Florentino Bntisteln - Licença para construir 
uma casa de madeira na Chácara Leozí - Sira 

N' 1253 • Autonio Cândido de Lima - Transferencia de terre
no foreiro - Sim.

N' 1475 - Erei Achiles - Aprovação dc planta e licença para 
construir um prédio para Orfanato - Sim.

N' 1476 - José Manoel Tristão -  Transferencia de terras - Sim. 
Dia 30 de julho de 1949.

N- 1483 -  Casngrande & Costa - Licença para construir mna o- 
ficina para beneficiar madeira - Sim.

N' 1490 - Otilia Arruda Hildebrando - Bàixa de lançamentos - 
Prove que está quites com a Fazeuda Municipal.

PORTARIA
de 30 de julho de 1949.

O Prefeito Municipal de Lajes, resolve:
DESIGNAR:

A Professora Alba Koeche Rosa para responder pela di- 
Ireção das Escolas Reunidas «Professor Simplíeio*, no distrito 
I da Cidade, com a gratificação mensal de cincoenta Cruzeiros 
(Cr* 5o,oo).

Prefeitura Municipal de Lajes, em 30 de julho de 1941. 
Assinado: — Vidal Ramos Júnior 

Prefeito Municipal.
PORTARIA

de 1' de agosto de 1949.
O Prefeito Municipal de Lajes, resolve:

DESIGNAR:
Laura Ribeiro de Castro que exerce o cargo de Profeascr, 

Padrão A, do -Quadro Único do Município, da Escola raixU 
municipal de Pinheiros Ralos, no distrito de Caru, para reger a 
Classe B da mesma escola, desdobrada pelo Decreto n° 5, de 
4 de março do corrente exercicio, percebendo a gratificação 
prevista em lei.

Prefeitura Municipal de Lajes, ern I o de ago3to de 1949. 
Assinado: — Vidal Ramos .Junior 

Prefeito Municipal.
DECRETO

de Io de agosto de 1949.
O Prefeito Municipal de Lajes, resolve:

NOMEAR:
De acordo com o art. 15, item IV, do Decreto- 
lei estadual u° 7oo, de 28 de outubro de 194:’. 

Alda Pessoa dos Santos para exercer o cargo de Profes
sor, Padrão A, do Quadro Único do Município (Escola mixta 
municipal de Raposo, no distrito da Cidade).

Prefeitura Municipal de Lajes, em Io de ngosto de 1919. 
Assinado: — Vidal Ramos Júnior 

Prefeito Municipal.
Jairo Ramos 
Secretário 

DECRETO N* 34
de 1» de agosto de 1949. , _ .

0  Prefeito Municipal de Lajes, no uso de suas atribuições,
DECRETA:

Art. T — Fica transferida p?ra o local denominado ha* 
poso, no distrito da cidade, a escola mixta municipal de Boi 
Vista, no distrito de Antonio Inácio.

I Ari- 2o — Este decreto entrará em vigor na data da sua 
publicação, revogadas as disposições em contrario.

1 refeitura Mnnicips) de Lajes, em Io de agosto de 1949.
Assinado. — Vidal Ramos Júnior 

Prefeito Municipal 
Jairo Ramos 
Secretário
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Pppfpí furfl. Municipal dc Laics
ESTADO DE SANTA CATARINA^

Editiil de Concorrência Piibliiíca
i)e ordem do Sr. Prefeito n° rte c°m uma rua 

i , p . l  f»ç° p ú b lico , par,, 
ünliecimeuto dos interessados,
1:0 até às 15 hora-s do dia 22
]0 corrente, acíia-se aberta a 
concorrência pública para a 
venda dos seguintes terrenos 
i0 Patrimônio Municipal, sitos 
ms zonas urbana e suburbana 
desta cidade:

j) -  um lote com a área de 
14S3 m'2. requerido por Pedro 
Casagrande, confrontando . ao 
n-rte com a avenida 3 de Ou
tubro, ao sul vértice do triân
gulo, a leste terreno de Pedro 
Casagrande, e ao oeste terreuo 
de Eugênio Augusto Neves.

2) ■ um /ote com a área de 
♦45 m2, requerido por João 
jjaria Pereira, confrontando ao 
norte com o Patrimônio Muni
cipal, ao sul cora José Wolf, 
a l*te cpm uma rua projetada 
(Morro dó' Posto), e ao oeste 
com Júlia de Cordova Passos. 
. 3) .- um.lote com a área de 
139,52 m2, requerido por Jose 
Custódio Maciel, confrontando

iauu tvarzea) e nn Q,.i ,pr°je ‘

Wri“ 8ni0255 L  Urn lote com a área de

J . (Vir,e.>, eUTp™„‘|,PK ae
3 X com 0 Pa,r™ô“i»

- um lote com a área 
de 3oo m2, requerido por 
Guilhermina Laurentina da Sil
va, e confrontando ao norte e 
leste com o Patrimônio Muni-
?T  . aru !Ul COm uma rua pro- 
f ta d á  (Vánea), e ao oeste com 
Lrnestina Alves dos Santos.

1-1) -  um lote com a área de 
4oo m2, requerido por Inácio 
rebsberto de Jesus, confrontan
do ao norte com uma rua pro
jetada )Várzea), e ao sul, leste 
e oeste com o Patrimônio Mu
nicipal.

15) - uni lote com a área de 
380,75 m2, requerido por João 
Manoel dos Santos, confrontan
dô  ao norte e sul com o Patri-

o-o ') " lIm °^e com a área de. 53) - um lote com a área de 
confrontando ao !385 m2, confrontando ao norte 

e sul com o Patrimônio Muni
cipal, a leste terreno de Gerson 
de Sá Tavares e do Patrimônio 
Municipal, e ao oeste uma rua 
projetada (Conta Dinheiro).

54) - um lote com a área de

Custódio Maciel, confrontando mônio Municipal, a leste uma 
io norte e leste com José Cus- rua projetada. e ao opkLp „rr~.u

norte com Orly Machado Fur- 
ao sul uma rua projetada 

pinheiro,), a leste com 
W aldeck Aurélio Sampaio e ao 
oeste com o Patrimônio Muni
cipal.
, ' p )  * Ufn lote com a área de 
«00,1° m2, confrontando ao 
norte com Orly Machado Fur
tado, ao sul uma rua projetada 
(Conta Dinheiro), a leste com o 

utriniônio Municipal, e ao oes
te com Orly Machado Furtado.

* um lote com a área de 
347,98 m2, confrontando ao 
n°rte, sul e leste com Orly Ma
chado Furtado, e ao oeste coin 
uma rua projetada (Conta Di
nheiro/
• o -2) - um lote com a área de 
337,5o m2, confrontando ao nor
te e leste com Orly Machado 
Furtado, e ao sul e oeste com 
ruas projetadas (Conta Dinhei
ro)

43) - um lote com a área de 
4oo m2, confrontando ao norte 
com terreuo de Afonso Maxi- 
miliano Ribeiro e Clovis da 
Costa Ribeiro, ao sul com Ger-

Municipal, a leste uma rua pro
jetada Conta Dinheiio, e aO 
neste com o Patrimônio Muni
cipal

61) - um lote com a área de 
266,75 m2, confrontando ao 
norte e oeste com o Patrimônio 
Municipal, ao sul c«m Zenita 

318,75 m2, confrontando ao. Pereira Ramos e a leste uma
norte com Zenita Pereira Ra- rua projetada Conta Dinheiro 
mos, ao sul rua projetada (Con-

Os preços mínimos de aliena
ção são os seguintes:

ta Dinheiro), a leste com Nes- 
tor José dos Santos, e ao oeste, 
com o Patrimônio Municipal. '

55) - um lote com a área de] Lote n° 1 Cr$ 12,00 o 
318,75 rm2, confrontando ao melro quadrado, 
norte e leste com o Patrimônio | Lotes n°s. 2 a 5 - Cr$ 6,00 o
Municipal, ao sul uma rua pro
jetada (Conta Dinheiro), e ao 
oeste com NeStor José dos 
Sun tos.

56) - um lote com a área de 
343,75 m2, confrontando ao 
norte com o Patrimônio Muni
cipal, ao sul com Nestor José 
dos Santos e com o Patrimônio 
Municipal, a leste com Zenita 
Pereira Ramds, V ao oeste uma 
projetada ((5on*a Dinheiro)

■57)- um lote com a área de 
334,125o m2, confrontando ao 
rorte e sul com o Patrimônio

tédio Maciel, ao sul . com 
travessa da rua Cel. Fausto* 
(Morro do Posto), e ao oeste 
com uma rua projetada.

4) - um lote com a área de 
•96,40 m2, requerido por Abe
lardo Pacifico, confrontando ao 
norte com Nuié de Melo, ao .sul 
com o Patrimônio Municipal, a  
leste com Abeltfrdh Pacífico, e 
ao oeste com a rua do Lagoao.

5) -  um lote com t a área de 
155 m2, requerido por Aristides 
Waltrick, confrontando ao nor
te com Oscar Pereira do Ama
ral, ao sul com João Domin- 
gues Ramos, a leste rua Jerô- 
nimo Coelho e ao oeste com 
João Marra de "Arruda.

ti) - um lote com a área de 
^  .requerido. por Genero- 
io Alves Maaruga, confrontando 
>o norte e oeste com Pôtrimonio 
Mun. ao sol terreno de Orly Ma
chado Furtado e a leste estrada 
Lajes Cuiitihanos Conta Dinheuo

rua projetada, e ao oeste uina 
praça (Várzea). * *

16) - um lote com a área de 
29640 m2, requerido por Ene- 
iliuo de Jesus, confrontando ao 
norte, leste e oeste com o Pa
trimônio Municipal, e ao sul 
com uma rua projetuda (Vár
zea).

17) - um lote com a área de 
2t>5 m2, requerido por Rosa 
Maria Teodora, confrontando 
ao norte com uma rua projeta
da (Várzea), e ao sul, leste e 
oeste com o Patrimônio Muni
cipal

)8) - um lote com a área de 
255 m2, requerido por Rosa 
Maria Teodora, confrontando 
ao norte com uma rua projeta
da (Várzea), e ao sul, leste e 
neste com o Patrimônio Muni
cipal.

19) - um lote com a área de 
399 m2, requerido por Osvalda 
Antunes Madruga, confrontando 
ao norte, sul e oeste com o

7)- um lote com a área de Patrimônio Municipal, e a leste
122,5o m 2, requerido por Ma
noel Rodrigues de Lima, con
frontando ao norte com a es* 
hada Lajes - Florjanópojis 
(Ponte Grande), ao sul terreno 
dc Manoel Rodrigues de Lima, 

leste e oeste com o Pa
trimônio Municipal.

8) - um lote com a área de
39*5,9200 m2, requerido porJoão Ribeiro Godinho, confron
tando ao norte e leste com o 
Patrimônio Municipal, ao sul 
unia rua projetada (Várzea), e 
®o oeste terreno do Aurino üo- 
dinlio.

9) - um lote com a área de 
39o m2, requerido por Felicida
de Marques da ibdva, confron
tando ao norte, leste e oeste 
,:om o Patrimônio Municipal, e 
•o sul com uma rua projetada
(Várzea).

10) - um lote com a área de

çom a estrada Lajes Curiti 
banos (Conta Dinheiro).

20) * um lote com a área de 
375 m‘2, requerido por Aldo 
Ramos Martins, confrontando 
ao norte, sul e oeste com o 
Patrimônio Municipal, e a leste 
com uma rua projetada (t outa
Dinheiro). ,

21) - um lote com a área de 
319 2o m2, requerido por Ero- 
tides Godinho Muniz, confron-

i tando ao norte uma rua pftrje- 
tuda (Conta Dinheiro), ao sul 
e leste com o Patrimóuio Mu
nicipal. e ao oeste com terreuo 
de Jonas Ramos Martins.

33) . um dote com a area de 
391 ni2, confrontando ao norte 
com o Patrimônio Municipal, ao 
sul cuui » coustrutor. In.ob.W-
ria Copacabana Lula., « le. 
uma rua projetada (Morro das 
p”dr..A  » «o oeste terreuo de

tiiiüiano Cordeiro, a leste uma | Municipal a leste com o Patri 
rua projetada (Conta Dinheiro/í monio Municipal e Zenitá Pe- 
e ac oeste CQm Raulino J. Ro-1 reira Ramos, e aò 'oeste utna 
sar, Iruat projetada- Conta Dinhei-

44) - um lote com a área de ro * r . t
385 m2, confrontando norte com j 58) - um lote com a área de 
Gerson de Sá Tavares, ao sul 278,375o m2, confrontando ao 
com Mileto Rodrigues da Costa norte, sul e lèste com o Patri- 
a leste com uma rua projetada ] monio Municipal] e ao' oeste
(Conta Dinheiro), e uo oeste 
com o Patrimonid Municipal,

45/ - um lote com a área de 
385 ui2, confrontando ao norte 
com Antonio Rodrigues Lisbôa, 
ao sul com ò Patrimônio Munici 
pal, leste uma rua projetada Con 
ta Dinheiro e ao oeste com ter
reno de José Ary Furtado Wolff 
e o Patrimônio Municipal,

46) - ura lote com a área de

uma rua projetada Conta Di
nheiro.

59) - uin lote com a área de 
240 m2, confrontando ao norte 
e sul com o Patrimônio Muni
cipal, a leste com Leovegilda 
Pereira Marques e o Patrimônio 
Municipal, e ao oeste uma ruq 
projetada Conta Dinhèíro.

60) - um lote com a área de 
252 m2, confrontando ao norte

a área de 1i euiuo/, - - -  .
^9 m2, requerido por Osni Sa* A l e x a n d r e ^ com n área 
l°mé Veiru, confrontando aol f,25o in2, confrontando
Dorle, sul e leste com o FatrJ (de do triarigul0l
toônio Municipal, e «o oeste ] ao nona^ do Pulrimômo
com uma rua projetada (Várzea) fj? • , _j a leste uma rua pro-
0 Jl) - um lote com a área de | . ] . m ’orro das Pedras/ e ao 
-bo m2, requerido por Mariano J< A le x a n d r e  Zaniol.
Fernandes Neto, confiontaudo oesie

385 m2, ooufrontando ao norte com Leovegilda Pereira Mar- 
e sul com o Patrimônio Muni- J ques, ao sul com ò Patrimônio 
cipal, a leste uma rua projeta- Ij 
da (Conta Dinheiro), e ao oes
te terreno de José Ary Furtado 
Wolff,

47) - um lote com a área de i
342 m2, confrontando ao norte 
e oeste com o  Patnmonro Mu
nicipal, e ao sul e leste com 
ruas projetadas (Conta Dinhei
ro, » • ♦ •

48) -  um lote com a área de 
316,25 m2, confrontando ao nor
te, leste e oeste com o Patrimô
nio Municipal, e ao sul com uma 
rua projetuda (Conta Dinheiro/

49) - uná lote com a* área de 
304,75 m2l confrontando ao nor
te e lestfe com o Patrimônio 
Municipal, ao sul uma ma pro-1 
jetada ('Conta Dinheiro), p | 
ao oeste còm José Ary Furtado 
Wolff.

50) -  um lote com a área de 
385 m2, confrontando ao norte 
com o Patrimônio Municipal, no 
buI com José Ary Furtado Wolff. 
a leste com o Patrimônio Mu*j 
nicipul e Antonio Rodrigues 
Lisboa, e ao oeste uma rua pro
jetada (Conta Dinheiro/

51) - um lote com a área de 
385 m2, confrontando nò norte 
e sul com o Patrimônio Muni
cipal, u leste com Mileto Rodri
gues da Co9ta e Antonio Rodri
gues Lisboa, e ao oeste com 
uma rua projetada (Couta Di
nheiro).

52) ' - um lote com a área de 
385 ra2, confrontando ao norte

'e  sul com o Patrimônio Muni-|
'cipal, a leste com o Patrimônioi 
.Municipal e Mileto Rodrigues 
da Costa, e ao oeste uma rua1 

'projetada (Conta Dinheiro/

metro quadrado,
Lotes ii°s. 6 a 61 - Cr$ 2,00 o 

metro quadrado.

As propostas serão abertas 
no dia 22 do corrente, às 15 
horas, r.a Socretária da Prefei
tura Municipal de Lajes, em 
presença dos interessados ou 
quem os representar, e deverào 
estar devidamente seladas, em 
envelopes fechados, nas quais 
declarem o prèço máximo que 
oferecem pelo imóvel ou imó
veis acima declarados, bem as
sim quaisquer outros esclare
cimentos ou ofertas sobie o as
sunto. r • •- *

AS PROPOSTAS DEVERÀO 
SER FEITAS SEPARADAMEN

TE PARA CADA LOTE.

Durante o prazo de 15 dias 
serão julgadas as reclamações 
de quem se julgar ct>m direito 
aos imóveis ora em concorrên
cia. - - '  "* “

O proponente cuja proposta 
fôr aceita, deverá efetuar o pa- 
gfcmento dentro do prazo de 
15 dias. ■
Prefeitura Municipal de Lajes) 
em 2 agosto de 1949.

Francisco Furtado Ramos 
Fiscal Qerai

'p g s t t  V I U M * 1-
U S A N O O  A  V A C I N A

'(jijietd  IXo&to-
DO INSTITUTO PINHEIROS

I N D I C A D A  P A R A  U S O
I N T R A D t f t M I C O  (  I N T R A M U S C U L A R  C O N f O l M l  
O O S A G E N S  F E IT A S  P E L O  IN S T IT U T O  « l O l Ò G l C O

DE S A O  P A U L O

I NSTI TUTO P I NHE I ROS
F L O R I A N Ó P O L I S

D I S T R IB U ID O R -  D R O G A R I A  A  C A T A R I N E N S E  S/A 
I U A  9 O E  M A R C O .  6 3 8  • J O I N V I l E

—  A d v o g a d o  ■■
II.  RUBALDO JOSE' SCUIICH

ADVOCACIA EM GERAL, especialmente questões de : 
TERRAS, INVENTa RIOS e COBRANÇAS Rua Barão do Rio Branco, 12 —  LAJES

O F I C I N A  R A D I O L A f t
Concertos em RÁDIOS e aparelhos eletricos em geral 

Concertos e limpeza em Maquinas de Escrever 
Concerto e regulagem era Balanças Automáticas 

Enrolamento em Dinamos para autos

Serviço Rápido e garantido

Rua Emihano Ramos s/n. em frente a Casa Funerária
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A P o n it o l  A casa que procura ter sempre as maiores novidades A udjJlldl em aríígos para homens, seiihoras e crianças
_  _  . r r  i . .  o n  ------------------------------R ua Correia Pinto, 8 0

Estupendo sucesso a estréia 
de Bibi Ferreira*

Com a famosa peça do teatro inglez «DIVÓRCIO» fez sua estreia 
em Lajes, no nosso Marajoara, ã grande Companhia de Teatro 
dirigida por Bibi Ferreira, e da qual é também sua primeira atriz.

Embora pequena cidade do interior, Lajes possue, já algu
mas centenas de admiradores do bom Teatro, do verdadeiro Tea
tro que diverte educando. E para estes, prmcipalmente, a pre
sença em nossa terra deste grande elenco artístico foi motivo de 
inesquecivel prazer espiritual,

Anciosamente, esperavam, assim, as deliciosas noitadas de 
arte, que Bibi Ferreira e seus artistas iriam por certo oferecer á 
nossa Platéia - á seleta frequência que sempre acorre ao Mara 
joara, como quando em junho último ali se deleitou com o mag
nífico «Ballet» de Crete Wieseúthal.

A estreia de Bibi Ferreira, com esta notável peça de Cla- 
rence Dane, agradou totalmente. E diremos que excedeu a 
expectativa de muitos, pouco amigos do teatro dramático, que 
se convenceram de que Teatro de verdade, teatro de raizes só
lidas na educação e cultura sociais, é este mesmo, com Renato 
Viana, com Delorges, e com Procopio e com Joracy Camargo, 
o agora com essa admiravel e grande Bibi Ferreira - sem favôr 
a atriz «mais jovem, talentosa e culta do nosso Teatro.

«Divorcio» teve uma apresentação e representação magis
trais. Todos os artistas, destacando-se. sem desdouro algum pa
ra os demais, Bibi Ferreira e Delorges.

Cenas inesqueciveis, diálogos impereciveis, marcaram com 
invulgar apuro de direção, este notável, soberbo serão de arte,

Todos estamos de parabéns.
Bibi Ferreira e seus artistas.
A Emprêsa do Marajoara, que mais uma vez se impôs ao 

nosso público como grande realisadora a serviço de nosso pro
gresso e de nossa cultura.

E s p o r t e s

0 maior encontro de ono entro:
Aliados

f. e.*

LOCAL

Argeu Furtado
Dia 9 do corrente verá pas

sar mais um aniversário nata- 
licio, o conceituado advogado 
do nosso fôro Sr. Argeu Fur
tado, dedicado Secretário do 
Diretorio Municipal do P. S.D. 
e lente da Escola Normal Vidal 
Ramos.

O distinto aniversariante que 
é pessoa destacada no seio da 
sociedade local, receberá os 
cumprimentos de seus inúmeros 
amigos e admiradores.

Di*. Edésio Caon
Regressou de Vacaria, acom

panhado de sua exma. esposa, 
o dr. Edésio Caon, jovem ad
vogado da ultima turma da F a 
culdade de Direito de P. Alegre.

O dr. Edésio Caon vai fixar 
residência em Lajes.

ir ara esta semana

no MARAJOARA

Municipal 
F. C.

VIDEIRA

Sendo o Municipal F. C. carapefto da zona da 
“ Costa da Linha”, a Direção Técnica do Aliados F. C, 
está submetendo seus jogadores a rigoroso trenamento 
afim de suportar este tremendo choque.

Não percam a mais sensacional 
partida do ano
Todos ao c a m p o !

INICIO DA PARTIDA áS 15 HORAS.

Aulas de R id io -  
telegrafia

O Sgto. Manoel Marques, Radio- 
telegrafista da Policia leciona essa 
especial dade em sua residenoia 
rua Frei Rogério, 12 • ao lado 
da casa do dr. Walmor Ribeiro.

c * <  " :
UÍCLOPJCA AVENTURA DF 
| HOMENS' DE MÚSCULOS 
|DE AÇO: QUEVENDEM^s, 
rj SUAS' ALMAS-POR/'jHSit

Maquina de costura
Vende-se uma maquina de cos

tura nova, da afamada marca 
*N E C H I» por Cr.$ 4.000,00 
Tratar nesta redação.

Forragens

PROVITA
Instalou-se nesta cidade um pos
to de distribuição de Forragens 
deexoelente qualidade e alto po
der alimentício para gado leitei
ro touros reprodutores,bovinos 
era geral e galinaceos.

As rações «Provita» são cien
tificamente dosadas e recomen- 
dam-se pelo seu alto valor nutri
tivo. O deposito e laboratorio' 
«Forragens Provita Ltda.» está 
instalado a Praça Vidal Ramos 
Sênior n- 25 e atende a qualquer 
pedido.

+ w i JSÍ)N TIM HOLT BRUCE BENNIII JOHN HUSION w pzocuc&oe Sq
N-HÍMRYbtaNKt

Câmara Municipal de Lajes
ESTADO DE SANTA CATARINA

RESOLUÇAÕ N° 12 de 2 de Agosto de 1049
Eu, Dr. Aristóteles S. Waltrick, Presidente da Câmara 

Municipal de Lajes,f aço saber que a Câmara aprovou e eu pro
mulgo a seguinte

RESOLUÇÃO
Art. 1* — Conceder licença, ao vereador Áureo Ramos 

Lisboa, durante a presente sessão legislativa.
Art. 2' — A presente Resolução entrará em vigor Da pre

sente data, revogadas a9 disposições em contrário.

Câmara Municipal de Lajes, em 2 de Agosto de 1049 
Dr. Aristóteles S. Waltrick — Presidente 
Euclides Granzotto — 1* Secretário 
Otacilio de Oliveira Couto — 2‘ Secretário

Sulamita, Suely, Samuel, Solange, Sonia,Sau- 
lo t Sandra

Participam aos parentes e amigos de seus pais, 
Evilásio e Adelaide, o nascimento de sua irmanziuha 
Salde.

Laj^s, 30 dc Julho da 1949.

BIBI FERREIRA no Marajoara
SEGUNDA — FEIRA — 4« Espetáculo de assinatura

COM A GRANDE E CONSAGRADA PEÇA EM 3 ATOS DE O Â R IO  M C O D E M I

SCAMPOLO Retalho
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