
D iretor
e

G erente

Alcibiades Dutra
CORREIO  

LAG EANO
Sem anário

Sábado
13 de Agosto de 1949 

ANO IX — N.® 32

Santa Catarina R edação e oficinas: Rua Hercilio Luz esq. T iago de Castro Lages

0 Rotary Clube realize a sua “Assem
bléia Distrital Seccional"

r  Com a presença de delega
ções de vários pontos do Es
tado, está reunida em Assem 
bléia nesta cidade, a comunidade 
rotarima, cujos trabalhos tive
ram inicio ôntem, obedecendo 
o seguinte programa

Io DIA — Das lõ ás 18 ho
ras - Inscrição: Escola Normal 
VidaI Ramos - As 19,30 horas 
1* SESSãO PLENARIA - Boas 
vindas pela Clube anfitrião. 
Agradecimento por um rotariano 
de outro Clube- Auto apresenta
ção. Exposição pelo Governa
dor. “Comissão de Serviços In
ternos”, explanação pelo ex-Oo- 
vernador João Eduardo Moritz. 
Perguntas e respostas.

2o DIA -  2* SESSãO PLE
NÁRIA. * “Comissão de Servi
ços Profissionais”, explanação 
pelo rotariano Júlio Pacheco 
Monteiro, do R, C. de ltajuí.

As 10,30 horas - “Comissão 
de Serviços à Omunidade”, ex

planação pelo rotariano Nelson 
C. dá Rocha, do R. C. de Rio 
do Sul.
ás 12,15 horas: Almoço livre, 
ás 14 horas: 3 SESSàO PLE
NARIA “Comissão de Serviços 
Internacionais” pelo rotariano 
Francisco M. Vian, do R. C. de 
Joinville. Perguntas e respostas 
ás 16 horas: “Fundação Rotária” 
explanação peb rotariano Ri- 
carte de Freitas, do R. C. de 
Videira. Perguntas e Respostas, 
ás 17,30 horas: Encerramento, 
palavras de despedida pelo Pre
sidente do Clube anfitrião. Pa
lavra livre. Encerramento pelo 
Governador,
ás ‘20 horas: Jantar de Compa- 
nherismo, no Restaurante do 
Clube 14 de Junho, 
ás 22 horas Grande soirée dan- 
sante, no Salão de Féstas do 
Clube 14 de Junho, oferecida 
pela Diretoria do mesmo.

ü

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

cartório, nesta cidade de Lajes 
Estado de Santa Catarina, á 
fua Coronel Cordova sem nu
mero, para ser protestada por 
falta de aceite e pagamento, 
uma duplicata, no valor de cr$ 
442 90 Quatrocentos e quarenta 
e dois cruzeiros e noventa cen
tavos, emitida por Comércio & 
Transportes C. Ramos S. A., 
contra o senhor João Pedro 
Westarbb.

Pelo presente, intimo o se
nhor João Pedro Westarbb a vir 
pagar o valor da referida du
plicata, ou dar razões de recusa 
notificando desde já do protes
to, caso não compareça no pra
zo legal.

Lajes, 1. de agosto de 1949. 
Pelo Oficial de Protestos em 

Geral.
Célio Batista de Castro 

Escrevente Juramentado.

Ites C. Ramos S A, contra o 
'senhor Siegfried Wenserski 

Pelo presente, intimo o se
nhor Siegfried Wenserski a vir 
pagar o valor da referida du
plicata, ou dar as razões de 
recusa notificando desde já do 
protesto, c m o  não compareça 
no prazo legal.
Lajes, 1* de agosto de 1949. 

Pelo Oficial de Protestos em 
Geral.

Célio Batista de Castro 
Escrevente Juramentado.

Anita Earibaidí
O primeiro centenário da 

morte de Anita Garibaldi foi 
solenemen*e comemorado em 
Florianópolis, com grandes ceri 
monias, que tiveram a presença 
das mais altas autoridades esta
duais, civis, militares e eclesiás
ticas, figuras representativas, da 
sociedade e representações de 
todos os estabelecimentos de 
pnsino de vários graus, quer 
públicos ou particulareS.

Pela raanhâ, realizou-se a 
solenidade de deposição de 
linde s ramos de flores e coroas, 
ao pé do monumento da heroi
na á praça Qetulio Vargis, pe
las esposas dos comandantes 
das varias unidades aqui sedia
das e pelo cônsul da Italia, 
discursando, na ocasião, o ca
pitão do exercito, Jair Faustino 

'da Silva, a srta. Laíla Freisle- 
jben e o dr. Carlos Qomes de 
Oliveira, pelo Instituto Históri
co e Geográfico, os quais foca
lizaram, com muita propriedade 
os feitos guerreiros de Anita.

A tarde, a Assembl eia reali 
zou uma sessão solene para, 

'homenagear a memória da bra
va catarinense presentes todas 
as altas autoridades locais e 
oficialidade de terra, mar e ar, 
fazendo Uso da palavra o depu
tado Osvaldo Cabral, e o seu 
colega Armando Callil, ambos 
proferindo brilhantes discursos 
sobre a heroina de dois mun
dos, tendo aquele focalizado, 
demoradameote, a guerra dos 
Farrapos, antes de estudar a 
personalidade e j os feitos de 
heroísmo de Anita Garibaldi.

Clube dos 13
Domingo p. passado realizou- 

se mais uma reunião do “Clube 
dos 13” no Restaurante do 
Bar Avenida, sob a presidência 
do Dr, Homero Prestes Miller, 
comparecendo além dos socios 
já inscritos, os Srs. Wendelino 
Karsten e Dr. Lourenço Wal- 
trick, Flavio A. Machado, 
Dr. Benicio Dantas, Juraci Cor
rêa e outros.

O presidente Dr. Homero 
Prestes Miller dando inicio á 
sessão saudou o Dr. Olinto de 
Campos e o Dr. Homero Paim, 
este ausente e propondo para 
a presidência da próxima reu
nião o Sr. Wendelino Karsten, 
o que foi aprovado com uma

grande salva de palmas. Fala
ram o Dr. Olinto de ^arnpos, 
Dr. Rubaldo Scliuch, Dr. Os
mar Ribeiro do Valle, Juraey 
Corrêa e outros. O Sr. Fnlvio 
executou vários numeros de 
musica era sua acordeona, agra
dando a assistência. Foi propos
ta polo Dr. Osmar do Valle 
uma homenagem especial aos 
fundadores do Clube, Srs. Dr. 
Olinto de Campos e Vitório 
Caon, sob uma grande salva de 
palmas.

Como nas demais vezes, a 
reunião de domingo passado 
obteve franco sucesso, decor
rendo em meio de franca ale
gria.

Clube dos 13
Convidam-se os senhores sócios para o grande 

jaotar que se realizará amanha dia 14, á» 18 horas, 
no local de costume, ena homenagem ao PRESIDENTE 
DO DIA, Cel. Wendelino Karsten, de Joinvile.

io Gualberto da Silva Fi- 
, Oficial de Piotestos em 
ral, da Comarca de Lajes, 
iado de Santa Catarina, 
forma da Lei etc. 
z saber que está em seu 
rio, nesta cidade de Lajes 
lo de Santa Catarina, a 
Coronel Cordova sem nu- 
, para ser protestada por 
de aceite e pagamento, 
duplicata no valor de Crí> 
,00 Quatro mil duzentos e 
•nta e sete cinzeiros emiti- 
por Comércio & Transpor-

Joâo Oualberto da Silva Fi
lho, Oficial de Protestos 
em Oeral, da comarca de 
Lajes, Estado de Santa Cata
rina, na forma da lei etc. 

Faz saber que está em seu car
tório nesta cidade de Lajes 
Estado de Santa Catarina, á 
Rua Coronel Cordova, sem nu
mero, para ser protestada por 
falta de aceite e pagamento^ 
uma duplicata no valor de CiS 
1.375,10 Um mil tresantos e 
setenta e cinco cruzeiros e dez 
centavos emitida por Comercio 
& Transportes C. Ramos S/A 
contra o senhor Sebastião Cos
ta Pelo, presente, intimo o sen
hor Sebastião Costa a vir pagar 
o valor da referida duplicata, 
ou dar as razões de recusa, 
notificando desde Já do protesto, 
caso não compareça no prazo

Lajes, Io de Agosto de 1949. 
Pelo Ofical de Protestos em 

Geral.
Célio Batista du Castro 
Escrevente Juramentado.

Flavio Arruda Machado
Per motivo de seu aniversá

rio transcorrido ôntem, recebeu 
cumprimentos de grande nume
ro de amigos, o Sr. Flavio Ar
ruda Machado, conceituado fo
tógrafo, proprietário do “Foto 
Amador”.

Major João Goalber- 
to da Silva Filho
Após vários dias de estadia 

no Rio de Janeiro, onde fora a 
passeio, regressou á terra natal 
o nosso amigo e colaborador 
Major João Gualberto da Silva 
Filho, elemento destacado nos 
meios politicos e sociais de La
jes e conceituado Tabelião de 
Notas nesta cidade.

Aviso

Agradecimento

Edição de bojo: 8 paginas

João Gualberto da Silva Fi
lho, Oficial de Protestos 
em Oeral, da Comarca (Je 
Lajes, Estado de Santa Cata
rina, na forma da lei etc.

Faz saber que está em seu car
tório, jiesta cidade de Lajes* 
Estado de Santa Catarina, á 
Rua Coronel Cordova, sem nu
mero, para ser protestada por 
falta de aceite e pagamento, 
uma duplicata no valor de cr$ 
2.000,00 Dois mil cruzeiros 
emitida por Comercio & Trans
portes C. Ramos S/A, contra o 
senhor Turibio Farias Neto. P - 
lo, presente, intimo o senhor 
Turibio Farias Neto a vir pa
gar o valor da referida dupli
cata, ou dar as razões de recu
sa, notificando desde já do 
protesto, caso não compareça 
no prazo legal.
Lajes, Io de Agosto de 1949. 
Pelo Ofioial de Protestos em 

Geral.
Célio Batista de Castro 
Escrevente Juramentado.

A família do saudoso Virgílio 
Castelo Branco, falecido dia 11 
do corrente, agradece a todas 
as pessoas que visitaram, envi
aram flores, cartões, telegramas 
e o acompanharam até sua ulti
ma morada.

A todos o seu agradecimento 
Lajes, 13 de Agosto de 1949.

Guitarrista Paiva Kley
Contratado pelas emissoras 

reunidus do Rio grande do Sul, 
passou nesta cidade o eximio 
guitarrista Paiva Kley. Esse 
artista já realizou ura concerto 
nesta cidade com o trio “Canta 
Brasil,, da Rádio Globo do Rio 
de Janeiro.

A Companhia Catarinen
se de Força e Luz S/A. a v i
sa aos Snrs. Consumidores 
que nao mais fará cobran
ça á domicilio. Será cortada 

I a ligação do contribuinte 
, que estiver em atrazo de 
dois (2) meses.

A GERENCIA 

Lajes, 11 de Agosto de 1949

Deputado Joaquim 
Finto de Arruda

Dia 18 do corrente transcor
re o aniversário natalício do i- 
lustre médico patrício Dr. Joa
quim Pinto de Arruda, Deputa
do á Assembléia Legislativa do 
Estado, pelo município de São 
Joaquim, de onde é natural.

O distinto aniversariante man
tem um vasto circulo de rela
ções nesta cidade, onde residiu 
quando ocupou o cargo de Di
retor do Centro de Saude local:

Agradecim ento
A viuva Maria Benta Starke e filhos, profundamente sen

tidas com o falecimento de seu esposo e pai Walter Starke, 
agradecem penhoradas o gesto de caridade de todos os que as 
auxiliaram durante a enfermidade e após o falecimento daquele 
ente querido.

A todos a sua^profunda gratidão.
*  Lajes, 12-8-949
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Dia 14 
O Sr. Nicanor Andrade 

do alto comercio de ta 
cidade.
A Exma Sra. D. Carolina Ca
margo Vieira, esposa do Sr. 
Vinooo Camargo Vieira, fa 
rendeiro em Painel.

A Exma. Sra D. Maria 
Luiza Pereira, esposa do 
Sr. Valdomiro Alves de 
Barros fazendeiro em Anto- 
n 1 o Inácio.

O Liborio Schweitzer, do 
alto comeroio desta cidade. 

Dia 15
A Srta. Marisa W olff 

fiiba do Sr José C. W olff. 
c< merciante nesta cidade.

A Exma Sra D. Dorací 
d' a Prazeres Corrêa, esposa 
•1<< Sr. Alcides Corrêa, rura- 
lista em Coxilha Rica.
— O Sr. Aureo Ramos 
Lisboa, destacado fazendei
ro e Vereador á Câmara 
Municipal de Lajes-
— 0  2* Sgto. Evtefano Wo- 
jcik, do 2' Batalhão Rodo
viário.

dia 16
A Exma. Sra. D- Ra 

quel Ramos Werner, espo
sa do Sr. Edgar Werner, 
do comercio desta cidade.
— Etevaldo Roque ,filho do 
Sr. Joao Batista Lemos de 
Cordova, fazendeiro em 
BoreP

lha 17

A Exma. Sra. D. Celeste 
Couto, esposa do Sr- Octa- 
cilio Couto, Oficial do Re
gistro de Imóveis desta ci
dade.
— A exma. Sra. D. Emilia 
Paes Branco.
— Ednir Duarte, filho do 
Sr. Veríssimo G. Duarte, do 
alto comercio desta cidade.

— Rogério Adonis, filho 
do Sr. Tito Ramos, do co
mercio desta praça.
— O Sr- Joaquim Leonel 
de »Souza, residente nesta 
cidade.
— A Srta. Anita Pinheiro, 
filha do Sr. Tolentino Pin
heiro.

Dia 18
Elma Helena, filha do Sr. 

Solon Vieira da Costa, {fa
zendeiro neste município.
— A Exma. Sra D. Maria 
Goetten, esposa do Sr. 
Catulino Goetten, comerci
ante em Lebon Regis, Curi- 
tibanos.

Dia 19
A Exma. Sra. D. Adelma 

Oliuger, esposa do Sr 
Adolfo Olinger, alto fun
cionário dos Correios e Te
légrafos desta cidade.
— A Srta. Esteia Duarte, 
filha do Sr, Veríssimo G. 
Duarte, oomerciante local.
— A Srta. Diva Andrade, 
filha do Sr- Inácio Andra
de, do comercio desta ci
dade.

Milton de Castro Gamborgi 
e Dalma Barrozo Gamborgi

Participam aos parentes e pessoas de suas relações, 
o nascimento de seu filho Jorge Silvio, ocorrido em 2 do 
corrente.

Lajes, 5 - 8 - 4 9 .

Proibidos os "Congressos pró Paz“
Informa a Agencia Nacional — O governo catarinense, de 

acordo com a medida tomada pelo governo Federal, proibio a 
realização dos chamados “Congressos pró Paz” em todo o Es
tado, os quais s3o obra distintamente comunista e tem em vista 
agitar as massas e criar ambiente de desordem e intranquilida
de.

Essa medida do governo foi recebida corr. vivos aplausos 
da população do Estado.

Mercadinho Central
D. G. Detofol

Fretas - Verduras - Conservas - Frios - Doces 
ChocolateH •• Confeitos - e grande numero de ar

tigos de sua especialidade

ENTREGA A DOMICILIO — TELEF. 148

Rua Mal. Deodoro, 28 — Em frente ao Cine-
Teatro “Tamoio”

Srta. Marisa Wolff
Dia 15 transcorre o ani- 

versáiio natalicio da distinta 
Srta. Marisa Wolff, fino orna
mento da sociedade local e fi
lha do Sr José C. Wolff, do 
alto comercio desta praça.

A graciosa aniversariante é 
2" Secretaria do aristocrático 
Grêmio Ramalhete Róseo desta 
cidade.

Srta. Maria Celeste 
Couto

Mais um aniversário natalicio 
verá passar em 15 do corrente, 
a distinta Srta. Maria Celeste 
Conto, destacada silhueta da 
nossa sociedade e filha do Ma
jor Octacilio Couto, Oficial do 
Registro de Imóveis desta ci
dade.

Edital

Srta. Esteia Duarte
Transcorre dia 19 do corrente 

o aniversário natalicio da Srta- 
Estela Duarte, distinto elemento 
da sociedade local e filha do 
Sr. Veríssimo O. Duarte, do al
to comercio desta cidade.

Evaldo Lindner
A passeio esteve alguns dias 

nesta cidade o Sr. Evaldo Lin
dner, conceituado industrialista 
no município de Taió.

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 Catarina, a rua 
Coronel Cordova sem numero, 
para ser protestada, por falta de 
aceite e pagamento, u™a duPjr- 
cata no valor de Cr$ 90J.50 
novecentcs e nove cruzeiros e 
cincoenta centavos emitida por 
Comércio & Transportes C. Ra
mos S. A., contra o senhor 
Atilio Silva.

Pelo presente, intimo o se
nhor Atilio Silva a vir pagar o 
valor da referida duplicata, ou 
dar as razões de recusa, notifi
cando desde já do protesto, ca
so não compareça no prazo le
gai.

Lajes, 1" de agosto de 1949. 
Pelo Oficial de Protestos em 

Geral.
Célio Batista de Castro 
Escrevente Juramentado

477,00 Quatrocentos e setenta 
e sele cruzeiros emitida por Co. 
mércio & Transporte 0. Ramoj 
S. A., contra o senhor Seba$. 
tiào Costa.

Pelo presente, intimo o se. 
nhor Sebastião Costa a vir pa. 
gar o valor da referida duplica, 
ta, ou dar as razões de recnsa 
notificando desde já do protes
to, caso não compareça no 
prazo legal.
Lajes, 1“ de Agosto <Je 1949 
Pelo Oficial de Protestos em 
Oeral.
Célio Batistá de Castro. 
Escrevente Juramentado.

João Gualberto da Silva Fi
lho, Oficial de Protestos em 
Oeral, da Comarca de Lajes, 
Estado de Santa Catarina, na 
forma da lei etc.
Faz saber qne está em Carto

rio, nesta cidade de Lajes esta- 
de Santa Catarina, á rua Coro
nel Cordova sem numero, para 
ser protestada, por falta de 
aceite e pagamento, uma dupli
cata, no valor de 

|Cr$ 710,80 Setecentos e deiz 
{cruzeiros e oitenta centavos e- 
mitida pur Comércio & Trans
portes C. Ramos S. A., contra 

João Oualberio da Silva jFi- o senhor Waldemar Benthieo. 
lho, Oficial de Protestos em Pelo presente, intimo 0 se- 
Geral, da Comarca de Lajes,* nhor Waldemar Benihien a vir 
Estado de Santa Catarina, naj pagar 0 valor da referida da- 
forma da lei etc. I plicata, ou dar as razões de re-
Faz saber que está em sealcusa, notificando desde já do

Lajes_ protesto, caso não compareça
no prazo legal.
Lajes, Io de Agosto de 1949. 
Pelo Oficial de Protestos em

Argeo Furtado
Regressou do Rio de Janei

ro, onde encontrava-se á pas
seio, 0 Sr. Argeu Furtado, dis
tinto advogado do foro local e 
lente da Escola Normal Vidal 
Ramos desta cidade. O estima- j 
do conterrâneo é membro do 
Diretorio Municipal do P. S. D.! 
e lider da maioria na Câmara ' 
dos Vereadores deste município.

Vende-se
Uma pensão sita á rua Porto 

União, inclusive o prédio, tudo 
novo, por preço de ocasião. 

Localização otima.
Tratar com o proprietário Sr. 

Amandio Oabviel de Souza.

Seta. Nesi Waltrick
Dia 14 do corrente transcorre 

o aniversário natalicio da gra
ciosa Srta. Nesi Waltrick, apli
cada aluna da Escola Normal 
Vidal Ramos e filha do Sr. 
Antonio de Oliveira Waltrick, 
capitalista desta praça.

Ubirajara de Almeida Vallim
Mais um aniversário natalicio 

verá transcorrer em 14 do cor
rente o Sr. Ubirajara de Al
meida Vallim, esforçado Chefe 
de vendas da importante firma 
desta praça, J. Wolff & Cia.

está
cartorio, nesta cidade de 
Estado de Santa Catarina, á 
rua Coronel Cordova, sem nu
mero, para ser protestada por 
falta de aceite e pagamento, 1 Geral, 
uma duplicata no valor de I Célio Batista de Castro 
760,20 Setecentos e sessenta Escrevente Juramentado, 
cruzeiros e vinte centavos emi
tida por Comércio & Transportes 
C. Ramos S. A. contra o senhor 
Sebastião Maia.

Pelo presente, intimo o se
nhor Sebastião Maia a vir pa
gar o valor da referida duplica
ta, ou dar as razões de recuse 
notificando desde já do protes
to, caso não compareça no 
prazo legal.

Lajes, Io de Agosto de 1949.
Pelo Oficial de Protestos em 

Geral.
Célio Batista de Castro.
Escrevente Juramentado.

Editai

João Gualberto da SüvagFi- 
Iho, Oficial de Protestos em 
Geral, da Comarca de La
jes, Estado de Santa Catarina 
na forma da lei etc.

Faz saber que está em seu 
Gartario, nesta cidade de Lajes 
Estado de Santa Catarina, á 
Rua Coronel Cordova sem nu
mero, para ser protestada, por 
falta de aceite e pagamento, 
um duplicata, no valor de Qi$

João Oualberto 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 Car
tório, nesta cidade de Lajes, 
Estado de Santa Catarina, á 
Rua Coronel Cordova sem nu
mero, para aer protestada, por 
falta de aceite e pagamento, 
nma duplicata, no valor de Cr$
163,00 cento e sessenta e Ireis 
cruzeiros emitida por Comércio 
81 Transportes C. Ramos S. A. 
contra o senhor Sebastião Ma- 
luohe.

Pelo presente, intimo 0 se
nhor Sebastião Maluche a vir 
pagar o valor da referida dn- 
plicata. on dar as razões de re
cusa, notificando desde já do 
protesto, caso não oompareça 
no prazo legal.
Lajes, 1* de agosto de 1949. 

Pelo Oficial de Protestos em 
Geral.

Célio 8atista de Cistro 
Esorevente Juramentado

A Voz da Cidade
SOB NOVA DIREÇaO

Completa oficina de reparações e reformas de rádios e apa- 
, ,  re h°s elétricos em geral
. ntagens de amplificadores para todos os fins — Seccão 
especial,sada em enrolamentos de Dínamos, Motores elétri- 
o - j tt , cns e J ransformadores. 
becçuo de Vendas, Rádios, Materiais elétricos em Geral.

Rua 15 de Novembro, 21 -  Lages, Santa Catarina
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Prefeitura Municipal de La je s
ESTADO DE SANTA CATARINA

Requerimentos Despachados
agosto de 1949;
Hmckmsier - Piofessora - 9O dias

Professora - 90 dias de Licen-

Dia 2 de
N° 1506 - Maria Rosalina 

de Licença -  Sim.
N' 1511 - Jurandy Paes Branco 

ça -  Sim.
N* 1516 - Manoel Martins de Melo e sua mulher -  Transferên

cia de casa e terreno foreiro - Sim.
N‘ 1518 -  Evelino Martinhago e sua mulher • Transferência de 

casa - e terreno foreiro.
Dia 3 de agosto de 1949.

N' 1484 - Senhorinha Pereira Neves - Licença para reformar 
um prédio -  Cumpra o parecer do Fiscal Oeral.

Dia 4 de agosto de 1949-
N‘ 1523 - Maria Belisária Henckmaier • Professora - 90 dias de 

Licença - Sim.
N- 1524 - ls3ac Borges dos Santos - Transferência de terreno 

foreiro - Sim.
N 1525 - Menoti Becari - Transferência de terreno foreiro - 

Junte 2 CaDa de Aforamento.
N‘ 1529 • Ernesto Floriani e sua mulher -  Transferência de te

rreno foreiro - Complete as informações.
N- 1532 - Maria Sebastiaua da Silva - Transferência de terreno 

foreiro - Prove que pagou o imposto de transmissão 
devido ao Estado.

N’ 1534 - Ana, Maria Souza - Professora - 60 dias de Licença-

corrente, 
agosto de 1949.

Ana[ Maria 
Sim.

N' 1540 - Antonio 'Cândido 
um galp&o - Sim.

Dia 9 de agosto de 1941.
N1 1542 - Maria Antonia Oliveira -  Transferencia 

terreno foreiro - Sim.
N' 1551 - Jcão José Godinho Júnior - Transferencia de terrenc 

foreiro - Sim.
N' 1560 - Ana Louvatel - Transferencia de casa e terreno 

reiro - Sim.

Correia - Licença para construir

de casa e

fo-

Movimento da Tesouraria, durante 
ano.
Saldo do

o mês de julho do corrente

mês de junho corrente ano,

RECEITA ORÇAMENTARIA

Impôsto Territorial 
lmpôsto Predial 
Imposto de Licenças
Impôsto s/ Expl»ração Agrícola e Industrial
Taxa de Expediente
Taxa Custas Jd. e Emolumentos
Taxa de Fiscaiizão e Serviços Diversos
Taxa de Limpeza Publica
Taxa Rodoviária
Renda Imobiliária
Renda de Capitais
Renda de Mercados Feiras e Matadouros 
Renda Geral de Cemitérios Públicos 
Alienação de Bens Patrimoniais 
Cobrança da Divida Ativa 
Contribuições Diversas 
Multas em Geral

• Total

DESPESA ORÇAMENTARIA

700, de 28 de outubro de 1942:
PaH3. \ JUr ^  Paes,^ranc°. ocupante do cargo de Professor.
S Í  H.A’nd ^ “' l 0 UmC0 d0 MuniciP>0 (Escola mixta municipal de Bandemnha, no distrito da cidade), de noventa (90) dias 
com todos os vencimentos, a contar de Io do 

Prefeitura Municipal de Lajes, em 2 de 
Assinado;- Fidal Ramos Junior

Prefeito Municipal.
PORTARIA 

de 2 agosto de 1949.
Prefeito Municipal de Lajes, resolve- 

CONCEDER LICENÇA:
De acôrdo com o art.4 163, do Dacreto - lei estadual 
u® 700, de 28 de ontubro de 1942 

A Maria Rosalina Henckmaier que exerce o cargo de Pro
fessor, Padrão A, do Quadro ünico do Município ^Escola mixta 
municipal de Rio Moura, no distrito de Palmeiras), do noventa 
(90)dias, com todos os vencimentos, a contar de 1° do corrente.

Prefeitura Municipal de Lajes, em 2 agosto de 1949.
Assinado:-Vidal Ramos Junior 

Prefeito Municipal.
PORTARIA

de 4 de agosto de 1949.
O Prefeito Municipal de Lajes, resolve;

CONCEDER LICENÇA.
De acôrdo com o art, 155, letra a, combinado com 
o art. 157, Decreto -  lei estadual n° 700, de 28 de 
ontubro de 1942

A Ana Maria Souza ocupante do cargo de Professor, Pa
drão A, do Quadro Unico do Município (Escola mixta munici
pal de Olaria, no destnto de Inuios), de sessenta (60) dias, 
cem todos os vencimentos, a contar de 3 do corrente.

Prefeitura Municipal de Lajes, em 4 de agosto de 1949.
Assinado:- Vidal Ramos Junior 
Prefeito Municipal.

PORTARIA
de 4 de agosto de 1949.

O Prefeito Municipal de Lajes, resolve:
CONCEDER LICENÇA:

De acordo com o art. 163, do Decreto-lei estadual n° 
700, de 28 de outubro de 1942:

A Maria Belisária Henckmaier, ocupante do cargo de Pro
fessor, Padrão A, do Quadro Ünico do Municipio (Escola mixta 
municipal de Entrada do Campo, no distrito de Índios), de no
venta ^90) dias, com todos os vencimentos, a contar de 2 do 
corrente.

Prefeitura Municipal de Lajes, em 4 de agosto de 1949. 
Assinado: — Vidal Ramos Júnior 

Prefeito Muuicipal

Administração Geral
Exação e Fiscalização Financeira
Segurança Pública e Assistência
Educação Pública
Saúde Pública
Fomento
Serviços Industriais 
Serviços de Utilidade Publica 
Encargos Diversos 
Créditos Especiais

Social

DECRETO
de 2 de agosto de 1949,

O Prefeito Municipal de Lajes, resolve:
NOMEAR:

De acordo com o art. 15, item V, do Decreto-lei es
tadual n° 700, de 28 de outubro de 1942:

Iracy Floriani Paes para exercer, em substituição, enquan
to durar o impedimento do respectivo titular Sra. Jurandy Paes 
Branco, o cargo de Professor, Padrão A, do Qnadro Único do 
Municipio (Escola mixta municipal de Bandeirinba, no distrito 

2.567’00jda Cidade), percebendo a gratificação prevista em Lei.
Prefeitura Municipal de Lages, em 2 de agosto de 1949. 

Assinado: — Vidal Ramos Júnior 
Prefeito Municipal 
Jairo Ramos 
Secretário
DECRETO

de 2 de agosto de 1949.
O Prefeito Municipal de Lajes, resolve:

NOMEAR.
De acordo cora o art. 15, item V, do Decreto-lei es
tadual n° 700, de 28 de outubro de 1942:

Dulce Henckmaier para exercer, em substituição, enquanto 
durar o impedimento do respectivo titular Sra. Maria Rosalina 
Henckmaier, o cargo de Professor, Padrão A. do Quadro Úni
co do Municipio (Escola mixta municipal de Rio Moura, no dis
trito de Palmeira), percebendo a gratificação prevista em Lei. 

Prefeitura Municipal de Lajes, em 2 de agosto de 1949.

Total
Depositado no Banco Nac. do Comercio e 

v Caixa Ec. Fed,
Na Tesouraria

30 de julho de 1949Lajes,
Hildebrando Nilton Reis 

Contador
PORTARIA 

de 2 agisto de 1949.
O Prefeito Municipal de Lajes, resolve.
CONCEDER LICENÇA;. n ecretoDe acôrdo o art. 163, do Lecreio

Cr$ 116.855,50

Cr» 9.400,00
« 205.160,00
< 15.838,00
« 31.617,80
« 1.492,00
« 2.567,00
< 2.289,601
« 5.962,00
< 23.700,00
« 5.597,50
« , 4.196,10
< 4.668,50
< 595,0()
< 159.076,70
« 14.267,00
« 2.155,30
< 2.282,60

Crè 607.720,1)0

Cr» 45.680,90
« 1 1 .000,60
C 2.055,00
« 47.190,60
c 8.526,00 1
< 1.600,00
« 67.758,001
« 79.653,30
« 21.232,40
C 22.594,80

Cr» 307.291,OU

Cr» 200.000,00
Cr» 100.429,00
Cr» 007.720,l)U

Mario Lucena
Tesoureiro

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

es

0 Jogo da Natureza
(O meu dia)

A bruma branca no e:paço 
E que mais?

O espaço no céu azul
E que mais?

O céu azul dentro d’agua 
E que mais?

A água na falliinha nova 
E que mais?

A folha nova na rosa 
E que mais?!...

A rosa em meu coração 
E que mais?

E o meu coração no teu!... 
DORIVAL M. C. FARO

Edital
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 Catarina, á 
rua Coronel Cordova sem nu
mero, para para ser protestada 
por falta de pagamento, uma 
duplicata do valor de Dois mil 
quatrocentos e noventa e qua
tro cruzeiros e dez centavos 
(Cr» 2 494,10), emitida por In
dustrias J. B. Duarte S A, con
tra o senhor Theobaldo Schrai- 
dt. Pelo preseQte intimo o Se
nhor Theobaldo Schmidt, a vir 
pagar o valor da referida Du
plicata, ou dar as razões de re
cusa, notificando desde já do 
protesto, caso não compareça 
no prazo legal.

Lajes, 8 de Agosto de 1949,
Pelo Oficial de '’rotestos em 

Geral.
Célio Batista de Castro 

Escrevente Juramentado

Edital

lei estadual nu

DECRETO
de 4 de agosto de 1940.

O Prefeito Municipal de Lajes, resolve:
NOMEAR:

De acordo cora o art. 15, item V, do Decreta-le 
tadual n° 70§, de 28 de outubro de 1942:

Iracema Antunes para exercer, em substituição, enquanto 
durar impedimento do respectivo titular Sra. Maria Belisária 
Henckmaier, o cargo de Professor, Padrão A, do Quadro l ’uico 
do Municipio (Escola mixta municipal de Entrada do Campo, 
uo distrito de Índios), percebendo a gratificação prevista
2 jd

i Prefeitura Muuicipal de Lajes, em 4 de agosto de 1949. 
Assinado: Vidal Ramos Júnior

Prefeiteito Muuicipal

I Jairo Ramos
Secretário

João Guulberto 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 9eu 

cartorio nesta cidade de Lajes. 
Estado de Santa ^Catarina, á 
Rua Coronel Cordova, para ser 
protestada por falta _de paga
mento uma duplicata no valor 
de Tres mü 'duzentos e oitenta 
e um cruzeiros (Cr» 3.281,00), 
emitida por Industrias J. B. 
Duarte S/A, contra o senhor 
Walter Gruetter.
Pelo presente, intimo o senhor 
Walter Gruetter, a vir pagar o 
valor da referida duplicata, ou 
dar as razões de recusa, notifi
cando desde já do protesto, 
caso não .compareça no prazo 
legal.-
Lajes, 9 "de Agosto 'de 1949.
Pelo "Oficial de Protestos em 
Geral.-
Célio Batista de Castro. 
Escrevente f.Jurameutado.-

em

Quem casa 
quer casa

Portanto sl quiseres 
comprar uma casa, num 
preço modico, e bem lo
calizada, entenda-se com 
Silverio Lenzi.

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



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 enconlratos:
O Doutor Ivo Oiilhon Perei

ra de Mello, Juiz de Direito da 
Comarca 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 
agosto de mil novecentos e 
quarenta e nove, repetindo - se 
todos os dias uteis, das dez às 
doze e das quatorze ás dezesseis 
horas, até que seja arrematado 
ojúltimo objeto, na pofta do 
deposito da firma “Distribuidora 
Comercial Lageana Ltda” à 
rua Coronel Cordova, n' nesta 
cidade 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 ternos n4 676 a Cr$ 
185,00; 1 dito de casemira n- 
671 a Cr$27l,50, 1 sobretudo 
de casemira n4 405 a 280,00, 1 
casaco de senhora ordem 0191 
a Cr$168,00. 2 blusões n' 703 a 
Ct$ 91,50. 2 blusaqoe n4 144 
a Cr$ 39,00. 2 calções de cri
ança n4 212 a Cr$19,50. 2 ca- 
saqninhos de criança a Cr$28,00
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 
Cr$24,50. 7 ^camisas meia lã a 
cr$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$7,50.
II metros brim n4 47 cr$ 13,00
10 metros brim n4 98 a cr$9,80 
16 metros brim armada a cr$ 
12,80 8 metros brim n* 48 a 
cr$8,00 11 .metros voai n4 060 
a cr$ 9,00 6 metros brim azul 
a cr$8,80 15 metros brim n4 
048 a cr$9,20 10 metros tricoli
ne n4 146 u ci$7,50 20 metros 
linon estampado □' 16 a cr$
ci$ 9,50 8 1/2 metros xadres 
n4 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 or$6,00 10 metros chita lista
da a cr$6,00 9 metros chita n4 
110 a cr$7,50 32 metros luizi- 
ne preta n4 62 a cr$6,00 15 
metros luizine n' 105 a cr$ 6,00 
13 metros xadres n4 81 a cr$
8.00 17 metros luizine ir 104 a 
cr $ 7,20 10 metros riscadinho 
agrario a cr$9,60 7 metros lui
zine n4 106 a cr$7,20 5 metros 
flanela estampada a cr$ 12,50 di
go, a cr$12,80 6 metros flanela 
azul clara a cr$9,80 8 metros 
cachá a crS12 80 12 metros ca
cha a cr$12 80 6 metros atoa
lhado a cr$22,50 7 metros xa
dres a cr$90, digo, n. 90 a cr$ 
8,60 4 metros atoalhado a cr$
24.00 25 metros xadres n4 10 a 
er$6,50 15 metros x adres n4 26 
a cr$10,00 13 metros xadres n.

52 a cr$7.00 14,80 mefros teci
do algodão n: 950 a cr$6,50 15 
melros xadres agrário n' 5 a 
cr$9,60 18 metros xadrês n 6 acr$ 
6,80; 25,50 metros tecido 5320 
a Ci$ 1 ,8C; 8 metros xadrês n4 
102 a C:$õ,80; 4,80 metros xa- 
drès n4 60 a Cr$4.60; 10 mptros1 
brim n4 15 a Ci$l5,00; 15 me- 
tross brim n4 46 a Cr$15,00; 6 
metros luizine encarnado a Cr$ 
6,30; 4,65 metros de seda lamé 
a Cr$!2,00; 1 corte de seda a 
Cr$90,00; 1 corte seda com 2 1/2 
metros a cr$20,00; 27 1/2 me
tros de seda a cr$10,00; 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 cr$l,60: 1 peça de renda 
art. 361 10 melros a cr$l,30. 7 
dúzias de la pis a cr$8,40: 5 pa
res de meias para mulher a crS 
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 1 2 duzia de canela a cr$ 
17,60: 8 pacotes de anil a cr$ 
1,50 8 pacotes de bolachas a 
cr$4,00: Pastilhas Wild a cr$ 
80,00: 1 Kilo de mate leão a 
cr$10,00: 23 pacotes Tonivani 
Produtos Veter a cr$l,00: 22 pa
cotes chá Hamburgo a cr$2,00
3 latas fermento /?oyal a cr$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 
Mattel a cr$10,00 4 vidros oli- 
xir depurativo a cr$10,00: 10
Xarope Martel a cr$9,00 2 vi- 
Peitoral Odim a cr$l0,00: 1 vi
dro Xarope Marlel a ci$7,00: 1 
vidro colirio Martel a cr$5,50:
7 vidros Ofisal a cr$t0,00: 17
vidros pilulas reguladoras a cr$ 
5,80: 1 vidro Sanguenol a crS 
8,50: 1 vidro linimento Martel a 
cr$7,50: 9 vidros de oléo Santa 
Maria a cr$2,80 1 vidro de Li- 
snform a cr$l0,00: 1 2vidros de 
Diarenina a cr$8,00: I vidros 
de Tonico Odin a c i$ ll ,00 3 
pacotes de aveia soberana a cr$
4 50: 2 latas de café jardim a
cr$ 10,00: 3 latas de aveia Qen- 
ser a cr$7,00: 5 latas de sardi
nha a cr$3,50: 4 latas de goia
bada a ci$5,80: 4 latas marme
lada a cr$3,50: 5 latas abacaxi 
a cr$7,50: 9 latas marmelada 
galo a cr$4,50: 60 sabonetes de 
Tuna a ct$6,00 8 vidros de lo
ção fina a cr$2,00: 1 lata de 
talco Chalete a cr$5,00: 1 1/2
duzia de pó lady ci$l 50: 4 es
covas de dentes a cr$3,00 3
lenços de bolso a cr$2,30: 6 
pentes a c:r$l,80 15 sabonetes
Colonia a cr$2,30 34 espelios 
pequenos a cr$l,00: 3 espelios 
com tampa a cr$l,20 38 dedais 
a cr$l,00: 2 gaitas Iara a cr$
6.00 6 ( 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 di- fumo a cr$
25.00 3 xicaras-trigo a cr$3,00 
4 xícaras decoradas a cr$4,20: 4 
mantegueiras a cr$2,50. 7 gra 
vatas a cr$H),00: 2 cintas a ci$
8.00 6 copos de vidro a cr$
2.00 2 cálices a cr$l,50. 2 cxs 
e 28 garrafas laranjada a crS 
I3ü,0() 32 garrafas de xarope 
a ci$t,60 6 litros de vermute a 
cr$12,0<): 3 sacos de farinha de 
mandioca a cr$80,00. 1 saco de

sal a cr$30,00 1 saco de erva

mate or$40,00: 1 chave-de tbtir 
garrafas a cr$15,00: 1 lata vz_ 
sia de querosene a ci$10,0() 3
latas de balas a cr$ 12,0o 
19 kilos de pregos a cr$ 
10,80 1 balança decimal a cr$
1.500.00 1 balança de balcão a 
cr$5002,00 26 sabonetes Dorly 
a cr$2,20 11 canivetes a cr$6,00
1 sabonete Gessy para b<rba a 
ci$ 6,00 1 pinsel para barba a 
Cr $4,00 2 jogos de gravata a 
cr$ 15,50 2 carteiras Reco a ct$‘
8.00 6 escovas de roupa a ct$ 
5,5o 5 carteiras lavada a cr$ 
/5,oo 18 carteiras de couro n4 
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 alpercatis 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$1,5o 
67 esponjas de fibra a cr$2,lo 
2 machauos 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 moida 
cr$35,oo 3 panelas de barro 
a cr$l5,oo 33,9o Kgrs. balas
15.00 a 6,8o Kírr. sal amareo 
a 8,oo 5,3o Kgr. enxofre a 
a cr$lo,oo 1,3o Kgr: pimenta do 
reino cr$3o,oo 25 pratos gal
vanizados a cr$õ,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 cferecir. depois de 
pago no ato e em mreda cor
rente, o preço da arrematação 
ou de acôrdo com o paragrafo 
segundo, do art. 117, da lei de 
falt-ncias. O presente edital será 
afixado no lugar público de 
costumei e públicado ua impren
sa local, Da forma da lei. Dado 
e passado ne6ta cidade de La
jes, aos trinta dias do mês de 
julho do ano de mil novecen
tos e quarenta e nove (3o-7-49) 
Eu WíldeckA. Sampaio Escri
vão do Civel o datilografei, su- 
bscievi e também assino. Selos 
ex-causa. Vale a entrelinha re
tro que diz. “Lageana”.
Ivo Guilhon Pereira de Mello 

Juiz de Direito.
Waldeck A. Sarap aio 
Escrivão do Cível.

Dr. CELSO RAMOS 
BRAN CO

a d v o g a d o
RESICÈnüA e ESCRITÓRIO 

P ü d  H e r c r f io  L u »  ^
V L A JE S {>

Af*ndí chamadoi para as eo- 
ma."cas de 5. Joaquim, Curitj 
banos, Bom Refiro e Ri0 do Sul.

HEfllORROIDAS

emoVirtus

N ão desanim e I

0 que não encontrou em porto algu.ua, encontrará ao
a r m a z é m  n a r c i s o

A easa das especialidades 
e dos bons preços.

FARMACIA POPULAR
Direção técnica do farmacêutico diplomado

ANT OH 10 MV. RI BAS
O maior e mais variado sottiroento de medicamentos 

nacionais e estrangeiros

A sua Farmácia de canfiança
Completo sortimento de perfumarias e artigos de toucador 

Mod erno e aparelhado laboratório de manipulação - Serviço
caprichado

A m ais B arateira
Praça João Pessoa -  Lajes

Fraqueza Hartnsa Esptomonto Fisico
(A stis ia  no H om em  e na M ulher)

quem solicitar, será enviado pelo 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 n° 2398- Rio de Janeiro • Brasil

»

J. Tups Júnior
Deposito dos afamados vinhos

T R E N T IN O
Distribuidor — representante dos proàatos da

Cervejaria  Caçadorense
CeCVejn “ Poler” extra 
Cerveja Malzbier 
/.aranjada — Guaraná 
Gazoza — Xarope 
Bitter — Agua mineral

Perm anente estoque
le:
Linguiça

Mortadela
Salame

Marmelada “ Pisani”
Rua Tiago de Castro esquina Hercilio Luz

U S E  A  P O M A D A  N O  l O C A l  E 

BEBA A O  M fS M O  TEMPO O l lO U lO C

Cr.$ 275,00
Por este preço

o s a p ã TíT c h ic
está vendendo Malas de fóles para viagens, tanaa- 

nho Staodart, couro legitimo.

pa«tas escnlare«aCr° fS,° qU,> de calçados, malas, chapeleiras pastas escolares, cm os, carteiras, guarda-chuvas, tintas par.
calçados, meias ctc. etc.

PREÇOS b a r a t ís s im o s , so  no

fl S A P A T O  c H I  C
A casa onde voes m anda
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13-8-49

Reflorestamento
Nosso clima de Uns tempos a esta parte mndon comple

tamente. Nnnca tivemos dias de temperatura tão alta como nns 
tes últimos «nos. Naturalmen»* isto deve ser o prejuízo da der' 
rubada das inatas. ’

Um velho morador em Correia Pinto, com «periencia 
quasi ceotenan». falou-me ainda há pouco, dizendo que as plan
tações ja n3o s3o remuueradae como dantes. Hcie a Droducao 
é uma esperança que falha em virtude das prsgas das seca* 
da pouca bondade Ja terra. che>a de surprezas desànimadoras 

1 . a filta das arvores, é a derrubada arrazante que por a[ 
vai, fazeudo desertos. M b

Precisamos com a maior urgência recompor tmsso parque 
florestal povoando essas planices já despidas. Caminha d.sse. 
«terra e boa e daj .>«a, no entanto. o homem dela só tem sido 
um devastador » L preciso o replantio, seja bracatinga eucali
pto ou outra qualquer especie vegetal, que desde logo crie fron- 
dt*s parasountes 6 aux lic o curso da BgU3%

Precisamos tambim levar a sério as determinações do Có
digo florestal, «quem derruba una arvore, deve em seguida 
plantar entra». E onde está a fiscalização criada por lri que 
deveria exigir o cumprimento do Código, em benefecio da 
própria coletividade.

O senador Sj gado Filhe, numa feliz e oportuna exposi
ção. feita recentemente no Senado Federal, deixou transparecer 
mediante dados ciirpletos, baseados em estatísticas, que a im- 
perijsidade da questào está a exigir, dos responsáveis pelo des
tino da Nação, uma atitude rrais energica e rápida, nesta ques
tão grandiosa que é um problema de âmbito nacional.

O M.

Expresso Grazziotín 
de Transportes 

Ltda.
LAJES -  VACARIA - CAXIAS - PORTO ALEGRE 

LAJ£S -  VACARIA - DIARIAMENTE

De Lajes ás 5 horas =  De Vacaria ás 13 horas 
DE CAXIa S, 3as e 6as ás 7 horas DE LAJES, 4as. e Sab, 

às 5 horas, combinando com P. Alegre, com lugares 
reservados. Lajes -  Porte Alegre
saida DE LAJES 2as e 6as às 5 horas DE P. ALEGRE, 

4as e Sab. às 5 horas

Inform ações nas Estacões_* 9

R odoviárias

Ma;io Teixeira Garrilbo
A - d v o f f f c c lo

( D esem b argad or A posentado)
Consultas e pareceres. Ações eiveis. Comerciais 

crimÍDais, de acidentes no trabalho e trabalhistas
kesidencia — Pua Cel- O ndova n? 40 -  Fone 88

Escritório — R ; i  15 l e  5-jvembro— Edifício J o io  Cmz Jor. Foa« 88 
EAJE3  — Ca i a  Postal n* 1<* — Sta. Catarina

Dr. Hélio líamos Vieira
a d v o g a d o

\ções ríveis e comerciais (medição, divisão«: demarcação 
le terras usncapião, servidões, cebrança», falenc.«*, -tc); 
nventáriòs, doações, testamentos. contratos sociais e suas 
iterações, alvarás, etc., ações criminais.

R_ 15 de Novembro n9 6, Ia A. -  LAGES
NOTA: Aceita chamados para as comarcas viz nhas.

Posa Limitada
Contabilidade • Comercio 

Rua 15 de Novembro, i3 — 

Fone 77 - Caixa postal 81 

Lajes — S. Catarina

Encarrega-se
da compra e venda de 
casas, terrenes pinhais, 
serrarias, camros etc

0SMREC1S
- ADVOGADO
P-"aca João Pessoa 

CdiP. DrAcacio - Pa'idar

1 A J Z S
<5ci riti '’c r  "iria

Dr. Valença
Clinica exclusiva de 

crianças

Consultorio 1° andar do edi
fício Marajoara

Consultas: das 14 ás -17 
horas — Fone 67 

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

Tbeíidoeo Mfgael 
A l b i n o

ADVOGADO
Rua Hercilio Luz. 7 

Lajes

Edsa Nova
E

Casa Grande
Si desejas comprar oma 

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

C o n t a d o r
Devidamente registrádo no C R C, procura 

colocação nesta cidade.

Informação na redação deste jornal*

Quer comer bem?
,o resta u ra n te  do Clube 14 de 

Ju n h o
,IS  APETITOSAS -  AMBIENTE SELECIONADO

NEGOCIO DE OCASIãO
Permuta-se oc vende-se o 

bom prédio situado á esquina 
das ruas Getulio Vargis 
e mal.
Deodoro. Salão Cruzeiro do 

Sul
Tr«tar eam João Furtado 

rua Emiliaao Ramos,56.

A T A Q U E S
bmóma, paip>taçÓ9t ó»-r9v*
1CO ntoml, agiTaçõo, anqd*- 
tia- Maraval acalma a >r-‘ra
ção, e*nina o dosaMosiâgo 9 
cs crises n«r#asas 9 doíerasas.

M A R A V A L

W 0 0 D S T 0 C K
A máquina de escrever que lhe dará completa 

«atístaçâo, por suas qualidades insuperáveis. 
S ilen ciosa  — Facil de manejo — Eficiente

Dispomos para pronta entrega. Variedade de mo
delos: de 90 a 205 espaços

Veja-a, experim ente-a, com pre-a pelo seu real
valor.

C u  facilidades ii pagaseota! Ceisalti ais agara i t i i i !

J. Wolff & Cia.
LAJES STA. CATARINA

Padaria e Confeitaria Carioca
de Ernesto Guidalli

R ua Correi« Pinto, 54 — Fooe 62 — Laje«

Recebeu moderno e variadíssimo sortimento de enfeites pa
ra boles e dôces de vários estilos: Rosinha« - bonequinhas 
corações - estrelinhas - velinhas, etc.

O maior esteque de Ch<c< lates e Borrbons.
Pão — Biscoitos — Cucas — Doces

Preparados com farinha de Ia. qualidade

PREÇOS DA TABELA OFICIAL

Dr. JOÃO COSTA NETTO
Alta Cirurgia — Doenças de Se*horas — Parto

OPEHAÇuES : de Estornado. Ictaatiuo. apend.cie. Furado e Vi** Bi- 
lares. Tiroide Bocio (P*po ). Hem a* Var ze» e Hemorroida. Ria 
a Próstata LI ter o Ovários e S e i« . Tumores em geral Cirurgia -dos Os
sos e ArtxcoiaçOe». Fraturas. Cirurgia dos Defeitos Cougeiuto* 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. 19b

C-ynsultotio: Praça Cel. Joio Costa (n  : ai íl Call SfClifl)

Dr. Caetano da Costa |únior
Especialista em doenças dos

Olhos - Oovidos - Nariz -Garganta
Consultório: Edif. Dr. Acacio - 2o Pavimento 

das 9 ás 11 e 3 ás 5 horas.

Da. C E C 1 R I B E I R O
Rua Cel. Emiliano R am os, 66.

Costure Ta ccm longa praáea, aceita encomendas de
vestidos de acôrdi com os figurinos ma:s modernos 
de Paris, Londres e América do Norte. Serviço per
feito e rápido.

Jaalheria Mandadori
de iMUill I- liIli34]!

Rua Mal. Deodoro. Z5 — Enfrento ao Hotel Provezani

v a r ia d ís s im o  so r tim en t o  d e  r e l o G djs,
JOIAS, BIJOCTERIAS E ARTIÜ03 PARA

PRESEN TES__________________
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Will
Arislides Waltrick, filhos, ""irmãos e cunhados da finada 

Jovina Oodinho do Oliveira Waltrick falecida «m 5 do corrente 
ás 11,30 horas da noite ua Maternidade Tereza Ramos, viemos 
por este jornal expressar toda nossa gratidão a todas as pessoas 
que compartilharam em nossos sofrimentos por tão doloroso 
eolpe, enviando pêzames, cartões, telegramas, flores e acompanha
ram até ao Campo Santo.

Por este gesto de religião e caridade, os nossos agradeci
mentos e Deus lhes pague.

Lajes, 8 de Agosto de 1949.

Declaração
Pela presente torn« público ao comércio, industria e meus 

a m ig o s  desta praça que a partir de 15 de Junho d«» corrente 
ano deixei de fazer parte da TRANSPORTADORA CAJURÛ.

Uso o ensejo para agradecer a todos quantos me favore
ceram com a valiosa preferência durante todo o tempo em que 
a TRASPORTADORA OAJURÜ esteve sob a minha direção.

Lajes, 20 de Julho de 1949.
Francisco Klein

Faleceu dia 5 do corrente a fexmai Sra. D. Jovina de Oli
veira Valtrick, esposa do Sr. Aristides Valtrick, do comercio 
desta cidade.

A extinta er* natural de Lajes, e pertencia ás tradicionais 
famílias Batista e Oodinho aqui radicadas, deixando dois filhos 
e onze irmãos, alguns aqui residentes. Sua morte foi muito 
sentida no seio de suas relações, saindo o ferelro de sua resi
dência com grande acompanhamento.

Edição de hoje: 8 páginas
Dr. Hugo W. Camargo

E specialista do H ospital S ão L ucas de C uritiba 
C ursos E specializados no Rio de J aneiro e B uenos Ayres

OUVIDOS-NARIZ-GARGANTA
Cirurgia da Surdez por otoeacleroee (Letnpert). Plasticas de nariz, 

PansÍDUsítes, Laringe, Processos modernos para operações de amígdalas. 
Esofagoscopia e broncoscopia, (para diagnostico e retirada 

de corpos extranhos)

ConsultórioPraça Zacarias —  Edifício loão Alfredo —  5o Andar 
Apartamento SOI

CURITIBA —  PARANA

Chegou o seu Radio!
Escolha entre as afam adas m arcas

Milliard — RCA Victor — Indiano — Clíper 
— Cruzeiro — Pilot — para luz e bateria  

Toca - d iscos RCA Victor

Amoldo Heidrich
Rua Correia Pinto, 08 — LAJES

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

COMPRE BARATO, VISITANDO A SECÇlO:

Artigos do Dia

COLETORIA ESTADUAL
IMPOSTO DE INDUSTRIA 

E PORFISSÕES 
De ordem do Sr. Coletor tor

no publico que, durante o mês 
de Agosto corrente, sc procederá 
a cobrança do imposto acima 
referido correspondente ao 
2- semestre do corrente ano.

Os contribuintes que não sa
tisfizerem seus pagamentos den 
tro do referido prazo, poderão 
faze-lo no mês de setembro 
com a multa de 20°/o Termina
dos os prazos acima citados, 
serão extraídas as certidões de 
divida para a devida cobrança 
executiva.

Cnletoria Estadual de Lajes, 2 
de agosto 1949.
José L. de Góss Waltrick 

Escrivão Interino

A L U G A M - S E

SALAS
nu

• E d í f c i o  
Marajoara

Inform ações
com  a gerên cia

do CINE TEATRO
M ABAJO ARA

Dr. J. ( í u h  Iberto 
Netto

Advogado
Rua Aristiliano Ramos 7 

Caixa Postal 58

Cia. Citariiinre de Força 
e Luz S. I .

Esta Cia. lembra aos 
seus consumidores que o 
pagamento do forneci- 
m«nto 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

E FLORI
o melhor

Florista
Flores — Corbeilles - - 

Bouquets — Jogos comple 
tos para noivas — Para 
vestidos -de baile — Grinal
das — Corôas de qualquer 
tipo — Riscos para bordar 
com chapas perfuradas, etc

R. Quintino Bocaiuva 
(Mercadinho de frutas)

Advogado

OR. R Ü B U O O  J O S E  SC HO CR
ADVT°ECRARASA ,EN ^N E? ^ Rio 1 Pa'“ N ^ f M *  

Rua Barão do Rio Branco, 12 LAJES

OFICINA KADIOLAR
Concertos em RÁDIOS e aparelhos elelricos em geral 

Concertos e limpeza em Maquinas de Escrever 
Conzerto e regulagem em Balanças Automáticas 

Enrolamento em Diriamos para autos

Serviço Rápido e garantido

Rua Emihano Ramos s/n. em frente a Casa Funerária

COMBATE AZIAS, CttllCAS, 
ENJOOS i  TODAS AS PER- 
i u r b a c Oes  do e s i Omaco, 

' F lS A l fO  E INTESTINOS

5 . S . Publicidade

do estúmago 
com

A  BASE DE PUCHURY

Forragens Provita Ltda.
Praça Vidal Ramos Sr. 25 — Lajes — S/Catarina

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

de Bovinos, Bezerros e Novilhos — Galináceos

Wolff & Lima Limitada
Rua Correia Pinto, 19 — Lajes — Santa C a ta r in a

Representações em geral - Co
m issões Consignações e Conta 

Propria
Fogões econômicos Berta - Cofres blindados 

Berta - Panelas de ferro Berta - Camas de ferro 
er a - Maquinas de costura em geral, das conhe

cidas marcas Singer, Pfaff, e Eusqvarna - Roupas 
piontas e sob medida Guaspari - Linhas para co- 
ser e or ar «Circulo» - Radios «lovictus» orgulho, 
da industria nacional - Balanças «Santo Antooio»
- Caramelos e balas finas «Siblí» - Camas «Pa
tente» - Cadeiras Colonial

■ p z í t z  ê t u n à '
U S A N D O  A  V A C I N A

DO INSTITUTO PINHEIROS
IN D IC A D A  P A RA  USO

f  INTR AD ER m i CO E INT RAM USC ULA R  CONFORM!  
D O S A G EN S  FEITA S P ELO  INSTITUTO B IOLÓ GICO  

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 i b u i d o r  b r o c a r i a  a  c a t a r i n e n s e  s/a

•  U A  » D E  M A R Ç O .  6 3 8 . J O I N V I l E
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Sociedade H ip í c a  
Lageana

14 - 8 -  1949

A Direção da SHL participa os Srs Turfi-tno „ „ ...
em geral, que no dia 14/8/1940, ás 14 horas, será realizada^ 
mais sensacional ‘ Carreira do ano, entre n<s 0

"Ouro Primo» o/52 k - ,
,949) ,de propriedade do Sr. Felix Cherubine res id ed  em 
Nov* Prata- Estad° do R'° Grapde do Sul, e “Faroleiro”, c/50 

(vencedor do Pata Branca', em 24 6-1949), de proprieda
de do Sr. Pedro Vieira, »residente em Gaspar, Estado de Santa

prêmio ao vencedor em 528 metros
Catarina

Cr$l00 000,00 de 
fi  quadras).

Kota:-Haverá no recinto da “Raia”, a partir das 8 horas da 
manhã, completo serviço de churrascos e bebidas diversas.

Pela Diretoria

Cap. José P. Sombra 
Presidente

Construtora Imobiliária 
Copacabana Ltda.

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

Procure conhecer o "Plano 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 Federal.
Lotes desde CrS 5.000,00 com 20°/0 de entrada e o restante 

em prestações mensais á começar de Cr$ 150,00.
Informações no Escritório da:

C onstrutora Im obiliária  
C opacabana Ltda.

Serviçns de engenharia em geral
Projétos, Cálculos, Concreto-armado e construções por admi 

nistração e empreitada, com aparelhamentos modernos, 
Bitoneiras, Vibrador, etc.

Engenheiro resp. - Dr. Cleonea Velho Carneiro Bastos

O ficina E letro  G alvanica
(NIQUELAOEM)

C. WAGENFUHR & CIA.
Roa Tiago de Castro, (fundos) s/n -  Lajes -  S. Cat.

BANHOS DE NÍQUEL - COBRE - OURO * RR^ TA- 
ETC. EM QUAISQUER OJBETOS DE METAL 

Serviço rápido e garantido

C A S A  E D U A R D O
B e l ís s im o  s o r t im e n to  de 

Casacos de Peles ■ Nylon • Veludo ■ Gasem-ra, ele.
CRETONE XXX EM TODAS AS CORES

Assinem  o C0RPE10 LAGEANO

E d it a 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 Catarina, á rua 
Coronel Cordova sem numero, 
p»ra ser protestada, por falta de 
aceite e pagamento, uma dupli
cata, no valor de cr$ 3.971,50 
treis mil novecentos e setenta 
e um cruzeiros e cincoenta cen 
tavos emitida por Comércio & 
Transportes C. Ramos S. A . 
contra o senhor Bernardinu Pas
sos.

Pelo presente, intimo o se
nhor Bernardino Passos a vir 
pagar o valor da referida du
plicata, ou dar as razões de re
cusa notificando desde já do 
protesto, caso não compareça 
no prazo legal.
Lajes, 1 * de agosto de 1949. 
Pelo Oficial de Protestos em 

Geral.
Cé lio Batista de Castro 
Escrevente Juramentado

E d it a l
João Gualberto da Silva Fi
lho, Oficial de Protestos em 
Oeral, da Comarca de Lajes, 
Estado de Santa Catarina, na 
forma da lei etc.

Faz saber que está em seu Car
torio, nesta cidade de Lajes, 
Estado de Santa Catarina, á 
Rua Coronel Cordova sem nu
mero, para ser protestada, por 
falta d- aceite e p agamento, 
nma duplicata, no valor de CrS 
2.182,50 dois mil cento e oiten
ta e dois cruzeiros e cincoenta 
centavos emitida por Comercio 
8t Transportes C. Ramos S/A, 

I contra o senhor Renato Semze

Pelo presente, intimo o senhor 
Renato Senize a vir pagar o 
valor da referida duplicata, ou 
dar as razões de recusa notifi
cando desde já do protesto, 
caso não compareça r.o prazo 
legal-
Lajes, Io de Agosto de 1949 
Pelo Oficial de Protestos em 
Oeral.
Célio Batista de Castro. 
Escrevente Juramentado.

E d it a l
•  João Gualberto ria Silva Fi

lho, Oficial de Protestos em 
Oeral, da Comarca de La
jes, 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 aceite e pagamento, 
um duplicata, no valor de Ci$ 
1.245,10 um mil duzentos e 
quarenta e cinco cruzeiros e 
dez centavos emitida por Co
mercio 8i Transportes C. Ramos 
S/A, contra o senhor Sebastião 
Maia Pelo- presente, intimo o 
senhor Sebastião Maia a vir 
pagar o valor da referida dupli
cata, oa dar as razões de re
cusa notificando desde já do 
protesto, caso não compareça 
no prazo legal.
Lajes, Io de Agosto de 1949. 
Pelo Oficial de Protestos em 
Geral.
Célio Batista de Castro. 
Escrevente Juramentado»

Compra-se
Uma casa em bom estado, 

na cidade e até Cr$25.000,00. 
Informações nesta redação.

DISTRIBUIDORES

GERSON LIKENA & CIA.
Correia Pinto, 72 -  lajes - Santa Catarina

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

rio, nesta cidade de Lajes esta- 
de Santa Catarina, á rua Coro
nel Cordova sem numero, para 
ser protestada, por falta de 
aceite e pagamento, uma dupli
cata, no valor de 
Ct$ 10 206,00 Des mil duzentos 
e seis cruzeiros, emitida por 
Comércio e Transportes C. 
Ramos S. A. contra o senhor 
Sebastião Maluche.

Pelo presente, intimo o senhor 
Sebastião Maluche a vir pagar 
o valor da referida duplicata 
ou dar as razões de reensa 
notificando desde já do protes
to caso não compareça no 
prazo legal.

Lajes, Io de Agosto de 1949.
Pelo Oficial de Protestos em 

Oeral.
Célio Batista de Castro. 
Escrevente Juramentado.

EDITAL
João Oualberto da Silva ;Fi- 
Iho^Oficial de Protestos em 
Geral, da Comarca de Lajes, 
Estado de Santa Catarina, na 
forma da lei etc.
Faz saber qne está em sei 

cartorio, nesta cidade de Lajes 
Estado de Santa Catarina, á 
rua Coronel Cordova, sem nu
mero, para ser protestada por 
falta de aceite « pagamento, 
uma duplicata no valor de 
Ct$ 1.374,50 Um mil trezentos 
e setenta e quatro cruzeiros e 
cincoenta centavos emitida por 
Comércio & Transportes C. 
Ramos S. A. contra o senhor 
João Farias.

Pelo presente, intimo o se
nhor João Farias a vir pagar o 
valor da referida duplicata, ou 
dar as razões de recusa, notifi
cando desde já do protesto, ca
so não compareça no prazo le
gal.
Lajes, 1- de agosto de 1949.

Pelo Oficial de Protestos em 
Geral.

Célio Batista de Castro 
Escrevente Juramentado

VINAGRE FLORA
o melhor
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A Capital A casa que procura ter sempre as maiores novidades 
em artigos para homens, senhoras e crianças

Rua Correia P into, 80

£ 2  O i  E 3  E S1 EZ3

Os caminhões F O R D
a în &

D U R A M V M A I S
*

com o S E Í I V 1 C 0  F O R D
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NADA MAIS natural do qúe trazer seu Ford, de vez em 
quando, para uma inspeção, em nossa oficina. Possuímos 
recursos técnicos fornecidos pela própria fábrica, os nossos 
mecânicos são espccialmente treinados para trabalhar em 
Ford, com ferramentas especiais para Ford. Temos ura 
grande estoque de peças Ford, que se aiustam com precisão 
e rendem mais. Em nossa oficina, seu Ford se sentirá “em 
casa”. .. e o senhor também!

o  4 e w

Revendedoras nesta cidade:

Comércio de Automóveis João Buatim S. A.

C I N E M A
P I N O C C H I O

Com a exibição, hoje, ás 10 horas no Marajoara e no 
Carlos Gomes, a Empresa vai oferecer ás creanças de Lages 0 
mais belo dos espetáculos, ou seja a famosa e popular bis ória 
de PINOCCHIO.

A Matinal Infantil dedicada a todas as creanças dos nosg.i 
Colégios e Escolas, será, pois, ura grande acontecimento. Este 
magnifico desenho colorido de Walt Disney, t̂ão aplaudido por 
milhares de creanças e(8dnltosde todas as Nações, será exibido co
mo já dissemos acima, simultaneamente no Marajoara e no Carlos 
Gomes, aos seguintes preços para todos os bolsos: no Marajoara 
cr$. 3,00 e 2,00; e no Carlos Gomes cr?. 2,00 e 1,00 - o qUe> 
por certo lavará aos dois Cinemas verdadeira multidão de 
creanças detodas as idades!

O ETERNO CONFLITO
Mais uma vez a “Metro” reuniu um elenco de verdadeiros 

astros do Cinema, para maior realce de sua grande produção 
anunciada no Marajoara para amanhã, ás 8 horas.

Trata-se de nma excelente novela de Sinclair Lewis, inti
tulada—O Eterno Conflito, e seu elenco escolhido pelo compe
tente Diretor Victor Saville. é o seguinte: SPENCER TRACY, 
LANA TURNER, ZACHARY SCOTT, MARY ASTOR, TOM 
DRAKE e ALBERT DEKKER.

Com tais selos de garantia, não resta a menor dúvida so
bre o êxito desta produção excepcional da marca do “Leão„.

E um espetáculo de classe, por artistas de classe e por 
isso mesmo, digno de ’im grande publico.

O TESOURO DA SIERRA MADRE
Está em exibição desde ontem, no Marajoara, este filme 

de alta categoria, premiado pela Academia de Holywood com 
diversos prêmios. E’ protagonista o famoso ator - HÜMPHREY 
BOGART.

Convite - Missa
Abdon Siqueira e famili». José Augusto Paes e fami- 

lia e João Manoel Silva e família (ausentes), convidam oi 
parentes e amigos do sempre lembrado:

VIDAL SIQUEIRA
para a Missa de Ano que mandam rezar por sua alma, 
no altar mór da Catedral, dia 18 do corrente, ás 7 hor as 

Antecipam agradecimentos
Lajes, 12  - 8 - 949.

MARAJOARA e CARLOS GOMES
EMPRESA M. A. de SOUZA LTDÀ.

Lui Programa estupendo e menioravel para comemorar o 23" aniversário desta
Emprêsa.

H oje - Sábado • no MARAJOARA: - ás 8 horas

=  0  Tesouro da Sierra Madre =
* "  um t „nco not.vel, d ^ c .n d o . e

Amanhã — DOMINGO, ás 8 horas —

0 ETERNO CONFLITO
Mais nma produção notável, 

grandiosa da METRO

com os consagrados astros 
SPENCER TRACY, LANA 

TURNER e ZACHARY
S c o t tUm dos maiores Sucessos de toda a Historia da METRO 1

N o CARLOS GOMES - hoje sábado, ás 8 horas
Continuação do enorme sucesso do colossal filme de aventuras, produção

J. ARTHUR RANK F
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