
D iretor
e

Gerente

Alcibiades Dutra
C O R R EIO

LAGEANO
Semanário

Sábado
10 de Setembro de 1949 

AN O  IX  — N.o 36

Santa Catarina Redação e oficinas: Rua Hercilío Luz esq. Tiago de Castro Lages

As comemorações do Dia 
da Pátria

Imponentes estiveram nesta |Ramos e em continência á Ban- 
cidade as festividades do dia 7 deira desfilou perante o palan- 
i. nrnr-mmnJ». — 'que oficial onde se viam o Sr.

Prefeito Vidal Ramos Junior, o 
o Sr. Major Bertoldo Derengo- 
waki, Sub-comandante do 2' Ba
talhão Rodoviário, Dr. Ivo Gui- 
lhon P. de Melo, Juiz de Direi
to da Comarca, Éxmo. Sr. D. 

A.„ 8,30 horas reunidos na' DanielJIostin. Bispo desta di<>-

<je Setembro, programadas pe
lo 2“ Batalhão Rodoviário e com 
o concurso dos autoridades ci
vis, colégios e povo.

C O N C ENTRAÇÃO  C ÍV IC A

praça Cel João Costa, as auto
ridades civ>is, militares, eclesiás
ticas, imprensa, oficiais do 2° 
Batalhão, corporações e povo, 
realizou-se o hasteamento da 
Bandeira Nacional nn mastro 
ali erigido, efetuando-o o Dr. 
ívo Guilhon Pereira de Melo, 
integro Juiz desta Comarca.

Em seguida, sob a orientação 
e direção do Capitão Francisco 
Luz, a tropa e corporações ,en- 
toaram o Hino da Independên
cia, sendo ao terminar aclama
da pelo povo.

Proferiu brilhante discurso a- 
lusivo á data, o Dr. Osní Regis, 
Diretor da Escola Normal V i
dal Ramos, recebendo, ao ter
minar, uma salva de palmas.

0  D e s f i le

Sob a direção do Capitão Ci
ro Linhares, Ajudante do 2' B. 
Rodoviário realizou-se o desfile 
do grupamento constituído do 
2' Batalhão Rodoviário, Ginásio 
Diocesano, Escola Normal Vidal 
Ramos, G. E. Vidal Ramos, Es
cola, Escola Santa Catarina, 
Grupo Escolar Santa Rosa, G. 
E. Imaculada Conceição e G.E. 
São José. O referido grupamen
to marchando cm perfeita ordem 
e excelente cadência militar, per
correu as ruas, Marechal Deo- 
doro, Correia Pinto, Aristiliano

O Rotary Clube de Lajes 
comemorou a data da Patria 
com uma Reunião no Restau
rante do Clube 14 de Julho, 
coi-iparecendo autoridades civis, 
militares, sócios, imprensa e 
convidado-.

Falaram os Srs. Sebastião 
Neves e Ozi Rodrigues, sendo 
ambos cumprimentados pelos 
presentes. Falon saudando as 
autoridades o diretor do proto
colo Capitão José Pinto Som
bra. Encerrando a reunião o Dr. 

ICêlio Ramos, Presidente do 
Rotary convidou os presentes a 
homenagearem o Pavilhão Na
cional com uma grande salva 

cese, Dr; Aristóteles W altrick,lJe palmas, o que foi feito com 
Presidente da Câmara Munici-!er,t'us*asm0 
pal, Dr- Olinto de Campos, Pro
motor Publico, chefes de repar 
tições, oficiais do 2’ B. Rodv 
e outras pessoas gradas. Um a-,

No C lub e dos 13
Em homenagem ao dia da

vião do Aero-Clube de Lajes,i Pátria, o Clube dos 13 realizou 
dirigido pelo Instrutor-Chefe Sr.I no Restaurante Avenida um 
A. Pillotto, fez belissimas evo-Jjantar, no qual compareceram 
luções por ocasião do desfile. * socios e convidados, sob a 
Forneceu a Guarda de Honraf presidência do Sr. Vitorio Caon. 
oa Pavilhão Nacional durante o Falaram sobre a data os Srs. I 
dia, um pelotão do Grupo de Homero Prestes Miller e Dr. 
Escoteiros desta cidade. 'Theodocio Mignel Atherino,

A ’s 18 boras, presentes as [ Foi homenageado o fundador

Programa - Convite
D om ingo —  I I  de S etem b ro  do 1 9 4 9  —  D om ingo

FESTA EM BENEFICIO DO AZILO DE SãO VICENTE
DE PAULA

A Diretoria da Conferência Vicentina convida ao povo 
para a festa em beneficio do Azilo. a realizar-se dia 11 de 
Seten bro na Villa Vicentina.

A.‘s 9 horas
Missa festiva em açio de graças mandada rezar pela Dire

toria na intenção das crianças da Cruzada Infantil Vicentina.
Logo depois da missa, terão inicio os festejos populares 

que se prolongarão por todo o dia, com quermesse, leilão, jo 
gos. roda da fortuna e diversos divertimentos.

Será montado no recinto completo serviço de café e frios.
Lajeanob, todos ao Azilo para mais uma demonstração do 

nosso espirito caridoso.
Caso o tempo não permitir, a festa será realizada na Casa 

Paroquial nos fundos da Catedral.

Pela Diretoria: 

Visto:

José C. Wolff 
Presidente 

Frei Achilles ofm 
Vigário

autoridades, oficiais do 2‘ B. 
Rod. e grande massa de povo, 

deu-se o arriamento da 
Bandeira pelo Dr. Aris
tóteles Waltrick, Presiden
te da Câmara Municipal, sob 
os acordes da Marcha Batida, 
pela banda de tambores do 2’ 
Batalhão Rodoviário.

N a S o c ie d a d e  H íp ic a  Lageana
Esta veterana e patriótica as

sociação, sob a Presidência do 
Capitão José Pinto Sombra rea
lizou uma grande churrascada 

e á noite um animado 
Baile no Clube 14 de Julho, o- 
ferecido aos seus associados em 
homenagem á data, que tam
bém coincidiu com o seu ani
versário de fundação.

No R o ta ry  C lub e

DR. CÂNDIDO RAMOS
A g r a d e c i m e n t o

familia do Dr. CÂNDIDO RAMOS ainda uma 
‘ muito sinceramente agradece tôdas as raaniíea- 
s de pezar recebidas.
lalmente reconhecida á expressiva e carinhosa
nagem da imprensa.

Lajes, 5 de Setembro de 1949.

José Augusto Steffen 
e Paulina Anjos Steffen
Participam aos parentes e pessoas 
“e suas relações o contrato de 
casamento <le sua filha LIA, com 
0 Sr. Niltou Sell.

Leopoldo Sell 
e Tomasia Ferreira. Sell
participam aos parentes e pesso
as de suas relações que seu fi
lho ÍVILTON contratou casamen
to com a Srta Lia A n jo s  S te ffe n .

Lajes
Lia • Nilton

confirmam
3 - 9 * 49

do Clube Dr. Olinto de Campos, 
pelo Dr. Osmar do Vale, tendo 
o homenageado agradecido. Em 
nome do Presidente Sr. Vitorio 
Caon, falou o Dr. Olinto de 
(Jampos, saudando os presen
tes.

PAR* A DENTIfAO D ÀS (RIÁHCA

VITAMINA Dh
llHtl BAQUPrKlPFIXM^DO UKlP

Sociedade Hípi
ca Lageana

A Diretoria da Sociedade Hipica Lajsana leva ao conheci
mento dos Senhores turfistas 6 do público em geral, que no pró
ximo dia 11 ( domingo) será realizada mais uma sensacional tarde 
Hípica no Hipódromo da Sociedade, constando dá mesma os se
guintes pareôs
As 14 horas. Grande carreira entre os parelheiros «Castanho» 

c '53 k°s. de propriedade do Sr Otávio Arruda e «Aradiva» 
c/53 k°s de propriedade do Sr. Miguél Donhei.- Cr$5.000,00 

de prêmio em 400 metros.
As 15 horas- Carreira entre os parelheiros «Cervo» c/50 k°s. de 

proprieda de do Sr. Vilarino Vieira e «Andorinha » ou» Alegria» 
c/50k°s. propriedade Sr. Hortencio Vieira.- Cr$2.000,00 de 

prêmio em 528 metros.
Cap. José Pinto Sombra Ibrahim F. Simão

Presidente. I o Secretario

Jornalista Batista 
Pereira

Transcorreu dia 3 do corren
te o aniversário natalicio do; 
nosso ilustre colega de impren
sa, Jornalista Batista Pereira,! 
Presidente da Associação Cata
rinense de Imprensa, Diretor; 
da Imprensa Oficial do Estado, 
e Presidente da Câmara Muni-J 
cipal de Florianópolis.

Expoente máximo do jorna
lismo catarinense, o ilustre ani
versariante tOrnou-se o líder 
da nossa classe, estendendo seu 

I dinamismo realizador á admi- 
! nistração da Imprensa Oficial 
^do Estado e o seu tino político 
ao legislativo municipal, tornan
do-se, nos altos cargos que ocu
pa o “ primus inter pares” ele-

Aguardem para breve a abertura da loja da:

Construtora Comercial Ltda.
Rua 15 de Novembro N°6

V end as a varejo  e por a ta c a d o  de m a te ria is  de c o n s tru ção  em g e ra l
Sanitários, torneiras, azulejos, artigos de cerâmica, 
material elétrico, canos galvanizados alemães e a- 
moricanos, canos de chumbo, chapas de oobre e 
de ferro galvanizado, maniihas, pregos, cimento, 

ferro, etc. etc.

Preços reduzidos - Descontos 
especiais para revendedores

vado por seus merecimentos.1
Ao estimado aniversariante 

enviamos daqui o nosso cordial 
e sincero abraço, desejando-lhe 
uma existência feliz e prospe- 
ridades em sua proveitosa vida 
pública.

tdiçao de hoje: 8 páginas

João Cruz Júnior
Regressou do Rio de Janeiro, 

onde se encontrava á passeio, 
o Sr. João Cruz Junior, elemento 
destacado nos meios sociais e 
políticos desta cidade.
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G ? J m ^ e U v d l t  iob>  |jSássi, funcionário da Dire
toria de Estradas de Roda-

Dia 13
0  Sr. E rvino de O liveira  

B orges, fazen deiro  neste 
m u n icíp io .
—  A Srta. L eda M aria 
C andida, filha da Exma. 
Sra. D. Q inezia  Maria Can
dida, residente nesta cidade.
— 0  jov em  E lcio W alm ir, 
filho do Sr. J o ã o  B. L e 
m os C ordova , de B orel.

D ia 14
O Sr. Evilásio H eusi, do 

ccm erc io  desta cidade.
— 0 Sr, Quido V il mar

gens.
Dia 15

O Sr. Augusto Henk 
' maier, residente em Bocai
na do Sul.

Dia 16
A Exma. Sra. D. x\lioe 

Delia Rocca, esposa do Sr. 
Pedro Delia Rocca, do al
to comercio local.
— 0 Sr. Edegar Werner, 
do comercio desta cidade.

Dia 17
O Sr. José C. W olff, c o 

merciante nesta cidade.

Srta. Neosa Moura
Já se encontra em franca con

valescença, da enfermidade que 
a reteve vários dias no hospital 
local, a graciosa Srta. Neusa 
Moura, filha do Sr. Julio Joa
quim de Moura, industrialista 
aqui residente.

A jovem «Princesa» que em
polgou a sociedade lajeana, por 
sua ótima colocuçãn no ultimo 
Concurso de .Beleza, foi pacien
te de uma intervenção cirúrgi
ca, tendo sido seu médico as
sistente o Dr. Acacio Ramos 
Arruda.

Sita. Ivalda L. Mantenegro
De sua viagem de recreio a 

Curitiba, São Paulo e Rio de 
Janeiro e em visita a seus tios 
e a sua irmã, D. Ivonete M. 
Dourado, regressou no dia 7 a 
Senhorinha Ivalda Montenegro, 
fuucionária da Cia. Catarinense 
de Fôrça e Luz, tendo viajado 
em todo o percurso em com- 

'pauhia do casal Pereira Telles.

Di*. E. Valença Perei- 
da Silvara

D ii 12 do corrente transcorre 
0 aniversário natalicio do con
ceituado módico L'r. E. Valeu- 
ç i Pereira da Silva, diretor do 

entro de Saude desta cidade 
abalizado especialista em do- 

-oças de crianças.

Lucia
Festeja seu 4o aniversário 

natalicio em 15 do corrente, a 
galante Lucia, filhinha do Sr. 
Oscar Waguer, do alto comer
cio desta praça e ae D. Nair 
Sell Wagner.

Srta. Eunice F. Rafaeli
Mais um feliz aniversário na- 

talicio verá transcorrer em 16 
■do corrente, a Srta. Eunice F- 
Rafaeli, elemento destacado na 
sociedade local e filha do Sr. 
Otávio Rafaeli, industrialista nes
ta cidade e Vereador Municipal.

Sra. Honorina Paes Figueiredo

P U R I T A N O S
A INDAL1CIO PIRES.

Entre caboclos, sem qualquer perigo, 
Viveste livre, sem nenhum cuidado,
No rancho simples que te deu abrigo, 
Nunca olvidaste teu rincão amado.

Velho poeta, sonhador antigo,
D a s  lindas rosas g r r n d e  e n a m o ra d o ,  
A lm a  b o n d o s a ,  co ração  a m ig o ,  
R e c o rd a s  hoje teu fe l iz  passado.

E agora que tu vives recolhido, 
E la b o ra n d o  versos b e m  rimados, 
Esta verdade deves ter sentido:

-  Não se lembrando de que sâo humanos. 
Têm mais defeitos, crimes e pecados 
Aqueles que se dizem puritanos! . . .

Mareio Nilo

0 advogado Eievii* França Lins esciarece 
e afirma a idoneidade moral e financei
ra da firma ALVES & 1'MREA, proprietá

rios da CIDADE DUMONTINA

Construtora Imobiliária
Copacabana Ltda.

Edifício Paulo Broeríng, Cx. Postal, 48 — End. Telegr.
“ COPACABANA” — Lajeo — Sta. Catarina

Procure conhecer o "Plano Copacabana,,

Transcorreu dia 8 do cerren 
te o aniversário natalicio dai 
Exma. Sra D. Ilonoriua Paesl 
Figueiredo, esposa do Sr. Jacin
to Figueiredo, do comercio des
ta praça

Sra. Lina Pon-
ce Ribeiro

Aniversariou-se dia 4 do cor
rente a Exma. Sra. D. Lina 
Ponce Ribeiro, esposa do Sr. 
Tubo Ribeiro, alto funcionário 
do Banco Nacional do Comér
cio, filial desta cidade.

Cap. Sérgio Schmidt Neves

Adquirindo lotes e casas á prestações módicas, sem 
juros, à lougo prazo.

Lotes nas ruas Marechal Deodoro, João de Castro, 
Benjamim Constant e na Estrada Federal.

Lotes desde Cr$ 5.000,00 com 20°/0 de entrada e o restante 
em prestações mensais á começar de Or$ 150,00.

Informações no Escritório da:
Construtora Imobiliária 

Copacabana Ltda.

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

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

Engenheiro resp. - Dr. Cleones Velho Carneiro Bastos

Transcorreu dia 8 do corren
te o aniversário natalicio do 
Capitão Sérgio Schmidt Neves, 
distinto oficial do 2o Batalhão 
Rodoviário.

O JOGO

0f’cina Eletro G alvanica
(N1QUELAOKM)

C. W  AGENFUHR & CIA.
Rua Tiago de Castro, (fundos) s/n — Lajes — 8. Cat. 

BANHOS DE NÍQUEL - COBRE - OUHO - PRATA
ETC. EM QUAISQUER OBJETOS DE METAL 

S erv iço  rá p id o  e  g a ra n tid o

O jogo é um dos maiores fla- 
gelos da humanidade.

Associado á embriaguez e á 
ociosidade, este vicio corrompe 
e deprava, abate e destróe o 
caracter dos homens, reduzindo, 
assim aos estertores da agouia 
a alma que deixa germinar em 
si a semente da perdição e da 
miséria.-

O mundo é ingrato:- enquan
to Deus planeja um meio para 
a 'restauração das almas; en
quanto Ele estende a Sua Mi
sericórdia até o recondito dos 
corações perdidos, o homem 
despenha-se no precipício da 
morte e perde-se no labirinto 
da vida perdulária.

O jogo rouba a paz e a san
tidade do lar, produz os assas
sinatos e os suicídios e traz á 

S sociedade a corrupção da mo- 
i ral, que abaixa os sentimentos 
dos homens de nosso século.

São de Oscar Machado, espi
rito culto, escritor de renome, 
as palavras acima transcritas.

Combatamos, destemidos, o 
jogo, seguinlo o exemplo de 
Oscar Machado, afim de evitar 
a destruição das idéias cristãs. 

JUSTUS

O abaixo assinado, ELEVIR 
FRANÇA LINS, brasileiro, ca
sado, advogado inscrito na Or
dem dos Advogados do Brasil 
Secção do Paraná, sob n° 196. 
portador de mais de 100 fcetr.) 
procurações de pessoas do Es
tado do Paraná e Santa Cata
rina, para proceder a sindicân
cias sôbre a idoneidade moral 
e financeira da firma ALVES I 
& CORRÊA, com escritório 
central na cidade de Ponta 
Grossa, vendedores da cidade 
DUVIONT1NA, vem pela pre
sente, afirmar que, após ter exa
minado todos os documentos 
necessários, principalmente os 
livros existentes nos cartóiios, 
verificou a legitima legalidade 
dos negocios e vendas que 
vêm sendo efetuadas pela mes
ma firma, desde que, em Pre
sidente Prudente, onde se acha 
situada a mencionada cidade 
DUMONT1NA, constatou em 
cartorio da 2* circunscrição de 
registro de imóveis do sr. João 
Gonçalves Foz Júnior, e no car
tório do 1' oficio de imóveis do 
sr. Mucio M. Novais, na mes
ma Comarca, sob registro n° 
10.824 protocolo n’ 1-a, apre
sentado em 6 de abril de 
1948, averbado em livro n- 
4-a-fls. 1, em frente a trans
crição n- 1.496, que foi paga 
a importância de Cr$1.709. 
400,00 hum milhão, setecentos 
e nove mil e quatrocentos cru
zeiros, representados em 57 
( cincoenta e sete) notas promis
sórias, de diversos valores, 
sendo a ultima a vencer-se em 
30 de Julho de 1952, e que já 
foi pago como as suas auterio 
res, resgatadas antecipadamente 
estando em poder dos eminen
tes, srs. ALVES 8i CORRÊA.

A importância acima de C ii  
1.709 400.00 (hum milhão, sete
centos e nove mil e quatrocen
tos cruzeiros) corresponde ao 
valor da compra de 1,837 hum 
mit oitocentos trinta e sete) 

de terras na aludi Ja 
CIDADE DUMONT1NA.

ALPES & CORRÊA, que se 
tomou violentas medidas con
tra a mesma, e que foram pu
blicadas em jornais catarinenses 
chamando a atenção do povo 

m geral, foi por ler acredita
do em denúncias falsas de vá
rios corretores e pessoas que 
pretendiam desmoralizar a fir
ma com a firmativas que lhe 
pareceram verídicas.

Constatou ainda, por docu
mentos que lhe foram apresen
tados, que se os mencionados 
corretores assim procederam, 
foi com o intuito criminoso de, 
em encerrando as atividades da 
firma, encobrirem “ furos"’ e des
lizes pelos mesmos praticados 
contra os srs. ALVES 8i COR
RÊA, onde todos 9ão devedo
res de grandes importâncias, 
notar.do-se principalmente, co
branças que efetuaram sem 
prestarem as devidas contas no 
escritório da firma.

Contra êsses irresponsáveis 
indivíduos, ao que foi dido 
ver, o Departamento Juridico 
da firma está temando sérias e 
oportunas providências junto à 
policia e outras autoridades 
competentes.

Verificando-se dai, ter se
desincumbido satisfatoriamente 
da missão e confiança que lhe 
foi depositada pelos seus ou- 
torgantes, é ainda com maior 
prazer que vem por e*laS 
linhas, testemunhar a inexistên
cia de qualquer prejuizo *tn* 
buido aos compradores da Cl* | 
DADE DUMONTINA.

Para melhor conhecimento I 
dos meus clientes e amigos, 
autorizo a publicação da Pre*| 
sente onde se julgar c o n v e n i 
ente, podendo ainda a firmai 
ALVES & CORRÊA fazer d«s | 
ta o uso que lhe convier.

Atenciosamente
ELEVIR FRa NÇA UNS 

Advogado.

Outrossim, o abaixo assinado 
leva ao conhecimento dos 

seus inúmeros amigos e clien
tes dos Estados do Parar.á e 
Santa Catarina, como tumbém 
de todos os freguezes da firma

Cartorio Helladio V. Corre1 
2' Tabelião - Ponta Orossa. Es| 
tado do Paraná.

N
I de i
do

Reconheço verdadeira a f|rn1l 
retro, Elevir França Lins.

Em 29 de agosto de I9j9 | 
! Em testemunho da verdade  ̂

O 2‘ tabelião: Hellali" 
Correia.

1*1

«H
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-------------------- CORREIO LAGEANO

Prefeitura Municipal de Lajes
ES l ADO DE SANTA CATARINA

Edita! de Concorrência Pública

3* PAGINA

® oeste com o
De ordem do Sr. Prefeito 

Jlunicipal faço público, para Co- 
uhecimeuto dos interessados, 
que, até às 15 horas do dia 26 
do corrente, acha-se aberta a 
concorrência pública para a ven
da dos seguintes terrenos do Pa-' 
trimonio Municipal, sitos nas 
zouas urbana, suburbana e ru
ral desta cidade:
1) - um lote com a área de 40 m2
requerido por João Maria de iCândTHÓ " uu F° r lso“ na 
Oliveira Branco, confroutando ao norte com °uma COnfrontando 
»o norte com terreno de Ger-|dà (Morro do Pnlt V™ projeta.' 
nano Mames, ao sul com João* leste oeste enn °pt0/  6 ao .s,u1’ 
Faria de Oliveira Branco, a uicipal ™ I atnmouio Mu-
M e com Arnaldo de Oliveira j 13) - um lote com a área de 3G0 
Koeohe, e ao oeste c"m terreno m2, reuueri.io nn,  tfi j  c  , 
de Mário Grant (entre as ruas . til d e X v e ira P í í r t Sub 
João de Castro e Benjamiu norte com umà rua profeUda 
Constant), (Morro d0 Posto), e a0P sul les-

2) - um lote com a área de f te e oe«tn . ’ •
12 m2, requerido por Jairo Lu- Municipal, °  “ nmoni°

p ao sul, leste 
Patrimônio Municipil.
90 IV  T  ,ot® com a área de
Maronès ^qUeTndo por Belmira 
«o norte o* L'Z’ CODfr°Qtando 
da m  í i“  " Dia rua Ptojeta- 
p ’ ao .sul- i^ te e oeste com o 
Utrunomo Municipal (Morro do

}j?o '  lote com a área de 
T O n d o  por Isolina

47 -  uot lote com a área de 
391,5375 n>2, requerido por
Alice Westarb de Oliveira, 

terrenos de Leatar Burigo e confrontando ao norte com 
Severiano Osorio dos Santos, e ju m i rua projetada (Conta 
ao oeste uma rua projetada Dinheiro), ao sul com Dorival 
(Conta Dinheiro). j Subtil de Oliveira, e a leste e

37 - um lote com a área de oeste com o Patrimônio Mnni-

iz liamos, confrontaudo ao nor 
te com a rua Emiliano Ramos, 
ao sul com o Patrimônio Muni
cipal, a leste com Carlos Zurich, 
e ao oeste com Jairo Luiz lia 
mos;

3) - um lote com a área de 
164,63 m2, requerido por Gen
til Alves Netto, confrontando 
ao norte com a avenida 3 de 
outubro, ao sul e leste com o 
Patriraonio Municipal, e ao oes
te com Cervásio Pinto de Arruda

4) -  um lote com a área de 
90 m2, requerido por Mileto R o
drigues da Costa, confrontando 
ao norte com terreno de Mileto 
R da Costa, ao sul com a rua 
Dr. Cezar Sartori, a leste rua 
Jerônimo Coelho, e ao oeste 
cotu o Patrimônio Municipal;

5) - um lote com a área de 
288.42 m2, requerido por Silvé- 
rio Pucci jSerigati, confrontando 
ao norte com a travessada rua 
São Joaquim, ao sul cora o Pa
trimônio Municipal, a leste com 
Silvér'0 Pucci Serigati, e ao 
oeste com Euclides Granzoto;

6) - um lote com a área de

14) - um lote com a área de 
160 m2, requerido por Júlio Jo
sé de Almeida, confrontando ao 
norte, sul e oeste cora o Patri
mônio Municipal, e a leste com 
uma rua projetada (Morro do 
Posto),

15) - um lote com a área de 
150 m2, requerido por Prazeres 
de Oliveira, confrontando ao 
norte: uma rua projetada (Mor
ro do Posto), ao sul e oeste o , 
Patrimouio Municipal, e a leste 
também nraa rua projetada,

16) - um lote com a área de j 
400 m2. requerido por João P e-1 
dro Siqueira Paes, confrontan-j 
do ao norte, e a leste com ter
reno de Outubrino Vieira Bor
ges, ao sul uma rua projetada 
(Morro do Posto), e ao oeste 
com terreno de José Branco.

17) - um lote com a área de 
160 m2, requerido por Teodoro 
Brunhago, confrontando uo nor
te, sul e oeste com o • Patrimô
nio Municipal, e a leste com 
uma rua projetada (Morro do 
Posto),

18) - um lote com a área de

■ r ' retluer'do por Juvencioi 36) -  nm lote com  a área de ao sul, leste e oeste com
- °se Luiz, confrontaudo ao nor- i 381,50 rr>2, requerido por Ignês Patrimônio Municipal.

• m  e . . s*e com 0 Patrirno-j Inácia Querina, confrontando 
mo Municipal, e ao oeste com ao norte e leste com o Patri- 
a estrada que conduz ao Passo monio Municipal, ao snl com 
do Pinheirinho (próximo ao 
Morro Grande).

-4) * ura lote com a área de 
240 m2, requerido por Noé 
Gonçalves da Silva, confrontan
do ao norte cora uma rua pro
jetada (proxiiix > ao Morro Gran
de), e ao sul, leste e oeste com 
o Patrimônio Municipal,

-o) - um lote com a área de 
360 ni2, requerido por Walde- 
miro Lopes de Liz confrontan
do »o norte cora uma r̂ua pro
jetada (próximo ao Morro Gran
de) e ao norte, sul e Jeste com 
o Patrimônio Manicipal,

26  ̂ - um lote com a área de 
360 m2, requerido por Getúlio 
Batista dos Santos, e confron
tando ao norte com a estrada 
da Pedreira ('próximo ao Morro 
Grande), e ao sul, leste e oeste 
com o Patrimônio Municipal

27; - um lote com a área de 
360 m2, requerido por Dilrna 
Pereira da Silva, confrontando 
ao norte com terreno de João 
Antonio Albino, ao sul e leste 
com o Patrimônio Municipal, e 
ao oeste com a estrada que 
conduz ao Passso do Pinheiri
nho (próximo ao Morro Grande)

28) - um lote cora a área de 
376,80 m2, requerido por Ale
xandre José da Silva, confron
tando ao norte e sul com o 
Patrimônio Municipal, a leste 
com a rua projetada (Várzea), 
e ao oeste com Arnoldo Albino 
Martins,

29) - um lote com a área de 
381,60 ra2 requerido por Maria 
dos Santos da Silva, confron
tando ao norte e sul com o Pa-

399 m2, requerido por Olavo 
Burigo ds Oliveira, confrontan
do ao norte, leste e oeste com 
o Patrimônio Municipal, e ao 
sul uma rua projetada (Ccnta 
Dinheiro).

38 - um lote com a área de 
399 m2, requerido por Olavo 
Burigo de Oliveira, confrontan
do ao norte, leste e oeste com 
o Patrimônio Manicipal, e ao 
sul uma rua projetada (Conta 
Dinheiro).

39 - um lote com a área de 
396 m2, requerido por Aparício 
Muniz de Melo, confrontando 
ao norte com uma rua proje
tada (Conta Dinheiro),
e ao sul, leste e oeste com o 
Patrimônio Municipal.

40 - um lote com a área de 
395,60 ra2, requerido por 
Antonio Burigo, confrontando 
ao norte e oeste com o Patri-

cipal-
48 - um lote com a área de 

400 m2, requerido por Satur
nino Subtil de Oliveira, con
frontando ao norte ,uma rua 
projetada (Conta Dinheiro) 
ao sul terreno de Dorival Sub
til de Oliveira, a leste terreno 
de Matens Silveira Flores, e ao 
oeste o Patrimônio Municipal.

49 - um lote com a área de 
397,43,50 m2, requerido por 
Dorival Subti1 de Oliveira, 
confrontando ao norte uma 
rua projetada Conta Dinheiro, 
ao sul terreno de Dorival Sub 
til de Oliveira, e a leste e oes
te com o Patrimônio Municipal.

50 - um lote com a área de 
376,20 m2, de forma triangu
lar, requerido por Antonio Cas
tilho, confrontando ao norte 
com o Patrimônio Municipal 
ao sul com Lanro Ramos Cé-

rr.onio Municipal, ao sul uma sar, a leste vértice do triângulo
rna projetada (Conta Dinheiro) 
e a leste com o Flávio Burigo.

e ao oeste terreno de Lanro 
Ramos César, próximo ao Ma-

41 -  um lote com a área de tadouro Municipal.
399 m2, requerido por Flávio j Os preços Mínimos de alie - 
Burigo. confrontando ao norte naçáo são os seguintes:
leste e oeste com o Patrimouio 
Municipal, e an sul com uma 
rua projetada (Conta Dinheiro/ 

42 - um lote com a área de 
321 m2, requerido por Ení
Batista de Oliveira, confrontan
do ao norte com uma rua pro
jetada (Conta Dinheiro), ao snl 
com Procópio Subtil de Olivei

trimonio Municipal, a leste com ra, e ao leste e oeste com o
uma rua projetada (Várzea) e 
ao oeste com Arnoldo Albino 
Martins,

30) - um lote com a área de

Patrimônio Municipal
43 - um lote com a área de 

396 m2, reqnerida por Sebas
tião Fagundes de Oliveira,

386,26 ra2. requerido por Saio- 126 ra2, requerido por Henri- 
moni, Hermann & Cia. Ltda , queta Lemes da Silva, confron- 
confrontando ao uorte terreno tindo a° norte com uma rua 
de João Waltrick, ao sul com projetada (Próximo ao Morro 
s travessa da rua São Joaquim, Grande), e ao sul, leste ® oeste 
a leste terreno oe Liduina Mor- com o Patrimomo Municipal, 
tari, ao oeste terrenos d« Ro- 19) - um lote com a área de 
roeu Luiz da Silva e Salomoni 126 m2, requerido por leodora 
Hermann & Cia. Ltda. Rodrigues Moreira, confrontan-

7) - um lote com a área de do ao norte cora uma rua pro- 
137,76 m2, requerido por Osm.r jet.da « » " »  <•
Tonon Sgária, confrontando ao 
norte terreno de Olímpio Olin- 
ger, ao sul rua Castro Alves, a 
Lste terreno de João Floriani 
Neto, e ao oeste com Wilson 
Rodrigues Xavier;

8) -  Um terreno com a área
de 335,61 m2, requerido por
Vitóno Caon, confrontando ao 
norte com a Rua Benjamin 
Oonstant, ao sul com terreno de Euclides Moraes, a leste com 
José Maria Machado, e ao oes
te com Vitorio Caon,

9) - um lote com a área de 
120 m2, requerido por Adelina 
de Oliveira Meudes, confrontan
do ao norte, sul e oeste com o 
Patrimônio Municipal, e n leste 
com uma rua projetada (Morro 
do Posto).

de), e ao sul, leste e oeste Pa 
trimonio Municipal,

20) - um lote com a área de 
236 m2, requerido por José Ma
ria Gonçalves Lins, confrontan
do a° norte com a estrada da 
pedreira (próximo ao Morro 
Grande), e ao sul, leste e oes
te com o Patrimomo Municipal,

21) - um lote com a área de 
250 m2, requerido por José 
Branco Camargo, confrontando 
ao norte e leste com Patrimo- 
nio Municipal, ao sul com a es
trada da Pedreira (proximo ao 
Morro Grande), e ao oeste com
Manoel Alfisiben,

22) um lote com a area de 
•t60 m2 requerido por Luiz Ma- 
riano dê Oliveira, confrontando 
ao norte, sul e leste com o a-

Municipal, e a0 oes*e10) - um lote cora a área de ‘ r'™0™0es;r:ida qUe’ conduz ao 
-  * .......  pa“ o do Pinheirinho fpróx.rao10O m2, requerido por Fortu 

“ ato Alves de Oliveira, con
frontando ao norte com uma 
iua projetada ('Morro do i  osto;

I  t t O O V  1 V

ar> Morro Grande),
23; um lote com a area de

400 m2. requerido po Fioravan- ■ confrontando ao norte com 
te Cenei, confrontando ao norte uma rua projetada (Oontà 
e oeste com o Patrimônio Mu- Dinheiro/ 
nicipal, ao sul com a estrada le ao sul, leste e oeste com o 
que segue em direção ao cru- * Patrimônio Municipal
zamento da estrada Lnjes-Flori- 
anópolis. e ao leste com uraa 
rua projetada (Várzea),

31 -  um lote com a área de
399 m2, requerido por Procópio 
Belmiro Correia, confrontando 
ao norte com a estrada que se
gue em direção à encruzilhada 
da estrada Lajes-Florianópolis, 
ao sul e oeste com o Patrimô
nio Municipal, e a leste com 
uma rua projetada - Varzea,

32 - um lote com a área de 
360 m2, requerido por Osvaldo 
Souza, confrontando ao norte 
com a estrada que segue em 
direção ao cruzamento du La- 
jes-Florianópolis, ao sul, leste 
e oeste com o Patrimônio Mu
nicipal - Várzea,

33 • um lote com a área de
400 m2, requerido por Carlos 
Sebastião da Luz, confrontando 
ae norte, sul e leste com Pa
trimônio Municipal, e ao oeste 
com uma rua projetada - Con
ta Dinheiro,

34 - um lote com a área de 
400 m2, requerido por Guilher- 
mina Correia Guedes, confron
tando no norte, sul e leste com 
o Patriraonio Municipal, e uo j 
oeste com nma rua projetada 
- Conta Dinheiro,

35; - um lote com a área de 
400 m2, requerido por João 
Ferreira da Luz, confrontando 
ao norte e leste com o Patri
mônio Municipal, e ao sul e 
oeste com ruas projetadas 
(Conta Dinheiro).

Lotes ns- 1 e 2 - Cr $ 15,00 
por metro quadrado:
Lote n- 3 -  Cr$12,00 por 
metro quadrado 
Lotes n- 4 a 17 - Cr$ 6,00 

por metro quadrado.
Lotes ns‘ 18 a 50 - Cr$ 2,00 
por metro quadrado 
As propostas serão abertas 

no dia 26 do corrente, às 15 
horas, na Secretaria da Prefei
tura Manicipal de Lajes, em 
presença dos interessados ou 
quem os representar, e deverão 
estar devidamente seladas, em 
envelopes fechados, nas quais 
declarem o preço máximo que 
oferecem pelo imóvel ou imó
veis acima declarados, bem as
sim quaisquer outros esclareci
mentos ou ofertas sotre o as
sunto.

AS PROPOSTAS DEVERãO 
SER FEITAS SEPARADAMEN
TE PARA CADA LOTE.

Durante 0 prazo de 15 dias 
serão julgadas as reclamações 
de quem se julgar com direito 
aos imóveis ora em concorrên
cia.

O proponente cuja proposta 
.for aceita, deverá efetuar o pa-

44 - um lote com a área de 
390 m2, requerido por Atanásio 
Fagundes de Oliveira, confron
tando ao norte e leste com 
ruas projetadas (Conta Dinhei
r o /  ao sul com Procópio Sub
til de Oliveira, e ao oeste com 
o Patrimônio Municipal.

45 -  um lote com a área de 
396,50 m2, requerido por Ar- 
geu Ouedes, controntando ao 
norte cora uma rua projetada 
('Conta Dinheiro), e ao sul, les
te e' oeste com 0 Patrimônio 
Municipal.

4 6 -  um lote com a área dejgsmento dentro do prazo de 
285 m2, requerido per Júlio 15 dias. Lajes, em 8 de setera- 
Ribeiro de Freitas, confrontan-! bro de 1949. 
do ao norte com uma rna Francisco Furtado Ramos - 
projetada (Conta Dinheiro), e * Fiscal Geral.

Á Voz da Cidade
SOB NOVA DIREÇaO

Completa oficina de reparações e reformas de rádios e apa
relhos elétricos em geral

Montagens de amplificadores para todos os fins — Secção  
espeeialisada em enrolamentos de Dínamos, Motores elétri

cos e Transformadores,

Secção de Vendas, Rádios, Materiais elétricos em Geral. 

Rtia 15 de Novembro, 21 — Lages, Santa Catarina
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A CoAstitucionalidade da “ Quota de Estatistica‘‘
i

Sob o titulo “ A Conatitucion»lidade da Quota de Estatísti
ca” , fêz o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística impri
mir e distribuir ura folheto em que se transcreve sentença do 
Juízo de Direito da Comarca de Taubaté, São Paulo, que jul
gou procedente a ação executiva fiscal, movida pela Prefeitura 
do referido Município, com n fim de compelir empresas de di
versões públicas ao pagamento do «Sêlo de Estatística» devido 
ao I.B.G.E., na forma pela qual se acha inslituídu e regulada 
sua cobrança por lei municipal.

Trats-se, como se vê, de uma tentativa de entidade co
mercial no propósito de subtrair-se ao recolhimento da aludida 
quota, a qual se destina, conforme é do conhecimento público e 
resulta dos Convênios Naciouais de Estatística Municipal, ao 
custeio do atual sistema de coleta estatística, sob o encargo do 
I.B.G.E., entidade que, dèsse modo, se identifica com as três 
esferas de governo da administração brasileira, às quais serve 
concomitantemente. Além de um esclarecimento preliminar, a 
publicação insere, também, os textos do memorial apresentado, 
em nome do I.B.G.E., na audiência de instução e julgamento 
do executivo fiscal atrás referido, e dft parecer que, a respeito 
da constitucioualidaüe da cobrança da “ Quota de Estatística” , 
firmou o acatado jurisconsulto patrício Pontes de Miranda, de 
indiscutível autoridade em tôrno da matéria.

Tanto a sentença, como o parecer, merecem ampla divulga
ção — não apenas em virtude do seu vulor opinativo quanto á 
causa, em si mesm", mas, sobretudo, porque deixam inteiramen
te clara a compatibilidade da legislação que rege os Convênios 
Nacionais de Estatística com as normas constitucionais vigentes 
na País. Êste, o principal motivo que leva o I.B.G.E. à trans
crição dêsses documentos no folheto em questão, a fim de que 
se tornem lcrgamente conhecidos, para a devida orientação dos 
que, interessados no assunto, porventura ainda alimentem quais
quer dúvidas, bem como do público em geral

^ ^  Advogado ----

DD. RQ6ALD0 J0SE SCKUCH
ADVOCACIA EM GERAL, especislmenle questõesde : 

TERRAS, INVENTa RIOS e COBRANÇAS 
Rua Barão do Rio Branco, 12 — LAJES

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

satísfaç&o, por soas qualidades insuperáveis.
Silenciosa — Facil de manejo — ' Eficiente 

Dispomos para pronta entrega. Variedade de mo- ! 
dêlos: de 90 a 205 espaços

Veja-a, experimente-a, compre-a pelo seu real
valor.

C m  fa c ilid a d e s  f a  p a g a m e n t o ! C o n s u lte  nos ag o ra  i i s n e ! '

J. W olff & Cia-
LAJES STA. CATARINA

Cia. Tecelagem Carvalho S. A.
Citeca

EDITAL DE PRIMEIRA CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLE1A 
GERAL EXTRAORDINÁRIA

Convido a todos os acionistas désta Sociedade, compare
cerem á Assembléia Geral Extraordinária, a realizar-se no dia 11 
do corrente mês, ás 10 horas da manhã, nos salões da “ Escola 
Normal Vidal Ramos” , a-fim de tratar-se da seguinte ordem:

1) -Relatório do exercício de 1948.
2) -Demonstração da atual situação da sociedade.
3) Forma de liquidação da Sociedade e outros aasnn- 

tos atinentes ao sinistro ocorrido em 31 de dezembro de 1948.

Lajes 1 de Setembro de 1949

João de Deus da Costa Carvalho 
Diretor Presidente

“Meias Lobu“

CASA EDUARDO !
____________________________ I

OSNIRECIS
■ ADVOGADO
P.-aca João Pessoa 

Edif. DrAcãcio - Pandar
l & J F S

*5 anta Catarina

A L U G A M - S E

SALAS
110

Edifício
Marajoara

Informações
com  a ger.ência 

do CINE TEATRO

M ARAJOARA

Florista
Flfires — Corbeilles’ -  - 

Bouquets — Jogos comple 
tos para noivas — Para 
ve&tidos «de baile — Grinal
das — Coroas de qualquer 
tipo — Riscos para bordar 
com chapas perfuradas, etc

R. Quintino Bocaiuva 
(Mercadinho de frutas)

A T A Q U E S
Insônia, paipifações, depres
são moral, agitação, angús- ( 
tia. Maraval acalma a irrita- » 
çâo, elimina o desassosségo e \
as crises nervosas e dolorosas. 1

E 9 B & &
m a r a v a l

Calmante dos nervos

F A R M A C 1 A  P O P U L A R
DireçSo técnica do farmacêutico diplomado

A N T 0 N10 M. V. RIBAS
O maior'e mais variado sortimento de medicamentos 

nacionais e estrangeiros

A sua Farmacia de confiança
Completo sortimento <le perfumarias e artigos de toucador

r . _____II____1 „ I.LnmtArío dp m íl n í n 111 3 r 3 n _ Saruin»
LOmpiCIU nuiwiiiunv K ------------  ----V’ WVI

Moderno e aparelhado laboratório de manipulação - Serviço
caprichado

A mais Barateira
Praça João Pessoa =  Lajes

Calçados - Calçados - Calçados!
Para todos os tipos, preços e qualidades 

Os mais modernos modêlos para homens, senhoras 
e crianças, só no:

0  Sapato Chíc
A suo, casa de confianca

Oficina Mecamca
ALBERTO HERMANN 

(Germano)

Comunica a sua distinta freguezia, que, reinioiou 
os seus serviços de torno, com sua oficina de conser

tos, á Praça da Bandeira s. n. 
onde aguarda com prazer a preferencia dispensada.

Lajes, 24 de Agosto de 1949.

Atenção

J E E P  U N I V E R S A L
ULTIMA REMESSA DESTE ANO

Se V. S. deseja adquirir um, faça, sem demora, 
seu pedido, para entrega em Setembro ou Outu

bro próximos. Preço de tabela.

Por intermédio da firma:

Tito Ramos & Cia.
Lajes — Santa Catarina

Fraqueza Nervosa 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 clin ico e Dietico;

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

do estomago 
com

C0MB9TE « Z U S .  CÚUCRS, 
ENJOOS E I 0 0 I S  AS PER-
t u r b i c Oe s  no  e s t Om a g o  

» f l G A l f 0  E I N T E S T I N O S A BASE DE PUCHURY
5 . X  PubUcidid*

m
1:

C<
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Prefeitura Municipal de Lajes
CS i ADO DC SANTA CATARINA

Requerimentos Despachados
N' 1496

N* 1497 -

H* 1696 - 

N- 1698 -

N‘ 1630 - 

N‘ 1639 - 

N* 1695 -

N' 1700 -

X' 1703 - 

N‘ 1705 -

X- 1722 -

N- 1647 - 

X- 1711 - 

X- 1728 - 

X- 1730 -

Transfe-
T . D ‘a 31 de agosto de 1949 
Teodosio Furtado Sobrinho e sua mulher 
reD c. de c m  e t c m „o  I„reiro'a. '
Luiz Casemiro de Freitas « „ „ ,  ir3- ™ 
cia de terreno foreiro - Sim mulher -  Trasferen-

“ ore°roi! rS t o SUa mulher' -  de terre-

S T  t , S Í  • Tr“ a,- “ -  de easa e le r r co  
Dia 2 de setembro de 1949.

Raymundo Zanotto - Licença para construir um gal- 
pao para deposito de mercadorias • Indeferido. g 
Pedro JocoboWski - Licença para construir uma casa 
de raade.ra a rua São Joaquim - Sim 
Joao Pedro Arruda - Aprovação de planta e licen- 
ça^para constiuir um prédio para Sizenanda Costa -

Celeste Maria Luiza de Jesus - Licença para fazer 
melhoramentos em seu prédio ã rua Porto União - 
Indeferido.
Pelcioo Medeiros da Silva -  Transferencia de terreno 
foreiro - feim.
Silvério LeDzi - Transferencia de terreno foreiro - Sim 

Dia 3 de setembro de 1949.
Maria Jacinta Andrade Lima - Transferencia de ter
reno foreiro -  Sim.

Dia 5 de setembro de 1949.
Antonio Coelho da Silva - Licença para fazer melho
ramentos em seu prédio à r"a Tiradentes - Sim. 
Mauro Rodolfo - Aprovação de planta e licença para 
construir um prédio para o Sr. Armando Castro - Sim. 
Pedro Casagrande e sua mulher - Transferencia de 
terreno foreiro - Sim.
Jovelina Waldrigues de Melo - Professora - 60 dias 
de licença - Sim»

DECRETO
de 2 de setembro de 1949.

O Prefeito Municipal de Lajes, resolve:
NOMEAR:

De acordo com o art. 15, item V dn Decreto-lei esta
dual n° 700, de 28 de outubro de 1942:

Maria Eva Furtado de Sousa para exercer, em substituição 
enquanto durar o impedimento do respectivo titular Sra. Isarina 
Maria Furtado de Sousa, o cargo de Professor, Padrão A do 
Quadro Unico de Municipio fEscola mixta municipal de Lajeado 
ao Eliseu, no distrito de Caru), percebendo a gratificação pre
vista em Lei. .

Prefeitura Municipal Lajes, em 2 de setembro de 1949 
Assinado.- Vidal Ramos Júnior 

Prefeito Municipal.
Jairo Ramos 
Secretário,

P O R T A R I A  
de 30 de agosto de 1949.

O Prefeito Municipal de Lajes, resolve:
CONCEDER LICENÇA: , t . . . . . .  n. 7no

De acordo com o art. 164, do decreto-lei e >
de 28 de outubro de 1942: __rCT_ Fiscal

A Nicanor Batista Ribeiro que exerce ed/ ' S“ !ze
Ajudante, Padrão Q, do Quadro Unico do orèsenle data.
(15) dias, com todos os vencimentos, a con a d jq^9

Prefeitura Municipal de Lajes err. 30 de agosto de 1949. 
Assinado: - Vidal Ramos Junior 

Prefeito Municipal.
J?iro Rainos 
Secretário.

P O R T A R I A  
de 2 de setembro de ,1949- „ lup.

O Prefeito Municipal de Lajes, r
CONCEDER LICENÇA: Decreto-lei estadual rr 700,

De acôrdo com o art. 163, d
•o de 1942: ocupante do cargo de

A Isarina Maria r “ ! ta(l0 . 1C0 d0 Municipio (Escola 
Professor, Padrão A, do 9 UajI°Fli«eu no distrito de Carú) de 
mixta municipal de Lajeado uo ’imentos a contar da pre-
noventa (90) dias, cora todos oh

setembro de 1949.sente data. . . o <re

A ssinau p r e { e i t 0  M unicipal.
P O R T A R I A  

de 5 de setembro de 19 
O Prefeito Municipal dc L ] ,

CONCEDER LICENÇA:
(Continua na pagina 6)

R o sa  L im ita d a
Contabilidade - Comercio 
Rua 15 de Novembro, t3 — 

í*one 77 - Caixa postal 81 

Lajes — S. Catarina

Encairreg a-se
da compra e venda de 
casas, terrenos pinhais, 
serrarias, campos etc

Dr. K a I e n ( a
Cliuica exclusiva de 

crianças
Consultorio: Io andar do edi

fício Marajoara
Consultas: das 14 ás '17 

horas — Fone 67 
Residência: RuaCel. Aris- 
tiliano Ramos -  Fone 14

Theodocio Miguel 
Atherino

ADVOGADO
Rua Hercilio Luz, 7 

Lajes

Casa Nova
E

Casa Grande
Si desejas comprar ama 

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

NEGOCIO DE OCASIãO1 j
Permuta-se ou vende-se o 

bom prédio situado á esquina 
das ruas Getulio Vargas 
e mal.
Deodoio. Salão Cruzeiro do 

Sul
• Tratar com João Furtado 

rua Emiliano Ramos,56.

Vende-se
Uma pensão sita á rua Porto 

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

Localização ótima.
Tratar com  o p ro p r ie tá r io  Sr. 

Amandio G a b r ie l  de Souza.

JOALHGRU MONDADORI
de ÃM9ROZIO I. MUDOU

Rua Mal. Deodoro,'35 — Enfrente ao Hotel Provezani

VARIADISSIMO SORTIMENTO DE RELüQIOS, 
JOIAS, BIJOUTERIAS E ARTIGOS PARA 

PRESENTES

Dr. Joãa Costa Netto
Alta Cirurgia — • Doenças de Seahoras — Parto

U P E R A Ç u E S  : de Estomago. Intestino, apendicie, Fígado e Vias Bi- 
lares. Tiroide Bocio (PapoJ. Hérnias Varizes e Hemorroida. Ria 
e Próstata Utero Ovarioa e Seioa. Tumores em geral Cirurgia dos Os
sos e Articulações. Fraturas. Cirurgia dos Defeitos Congênitos e ad
quiridos.

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

Consultorio: Praça Cel. João Costa (em  c im a  do Café C ru z e iro )

Padaria e Confeitaria Carioca
de Ernesto Guidalli

Rua Correia Pinto, 54 — Fone 62 — Lajes

Recebeu moderno e variadissimo sortimento de enfeites pa
ra bolos e dôces de vários estilos: Rosinha? - bonequin has 
corações -  estrelinhas - velinhas, etc.

O  maior estoque de Chocolates e Bombons,

Pão — Biscoitos — Cucas — Doces
Preparados com farinha de Ia. qualidade

PREÇOS DA TABELA OFICIAL

Edição de hoje: 8 páginas

v
A G E N T E S  G E R A I S

C C M . E I N D .  W ALTER S C H M I D T  S. A.
MATRIZ: BLUMENAU —  Cii*s Po»Ul, 63

f i l i a i s : J  O I  N  V I L E  E  R I O  O O  S U L
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Prefeitura Municipal de Lajes
ESTADO DE SANTA CATARINA

fContinuaçâo da pagina 5)

De acôrdo com o art. 155, letra a, combinado com o art. 
157, do Decreto-lei estadual u' 700, de 28 de outubro de 1942. 
A Jovelina Waldrigues de Melo que exerce o cargo de 1’rofes- 
•or, Padrão A, do Quadro único do Município (Escola mixta 
municipal de Santa Terezinha, no distrito de Capão Alto), de 
sessenta (60) dias, com todos os vencimentos, a contar de 2 
do corrente.

Prefeitura Municipal de Lajes, em 5 de setembro de 1949. 
Assinado: - Vidal Ramos Júnior 

Prefeito Municipal.

L E I  N° 63 
de 31 de agosto de 1949.

Eu, Vidal Ramos Júnior, Prefeito Municipal de Lajes, Fa
ço saber que a Câmara votou e eu sanciono a seguinte

L E I :
Art. r  - Fica criado, no Quadro Único do Município o 

cargo isolado de provimento efetivo, de Inspetor Escolar, Pa
drão X, exercido por Professor Normalista.

Art. 2 ‘ - Revogam-se as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Lajes, em 31 de agosto de 1949^ 

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

DECRETO N° 39 
de G Setembro de 1949.

O Prefeito Muuicipal de Lajes, no uso de suas atribuições,
DEOll TA: j

Art. I o -  Fica aberto um crédito de Cr$ 10.750,00 paral 
suplementar as seguinte dotações do orçamento vigente:

0 -  24-1 — Ur* 7.750,00
8-33-2 — Cr$ 3.000,00

Cr$ 10.750,00
Art. 2' — O crédito a que se refere o artigo ant-iicr 

correrá por conta de anulação nas seguintes dotações:
1- 00-2 — Cr$ 5.600,00
6-70-2 — Cr$ 5.150,00

C t $  10.750,00

Art. 3' — Este Decreto entrará em vigor na data da ua 
publicação, revogadas as disposições em contrário'

Prefeitura Municipal de Lajes, em 6 de setembro de 1949. 
Assinado: — Vidal Ramos Júnior

Prefeito Municipal I
Jairo Ramos

. Secretário. ,

Revista Brasileira, dos 
Municípios

Acaba de ser entregue á cir
culação o ii° 5 da Revista Bra
sileira dos Municipios, editada 
pelo Instituto Brasileiro de G eo
grafia e Estatística em coopera
ção com a Associação Brasileira 
de Municipios.

O  presente número faz jus ao 
intêresse que despertaram as edi
ções anteriores da Revista, onde 
se divulga excelente matéria dou-i 
trinária e de orientação no to
cante aos problemas municipais. 
Assinam colaborações, a respeito 
de temas de grande atualidade, 
os Srs. M. A. Teixeira dc Freitas, 
Alcides Oreca, Rafael, Xavier, 
Océlio de Medeiros e outros.

O plano em que S' ^desdobra 
a apresentação da matéria ofe
rece aos leitores harmoniosa vi
são de conjunto dos diferentes 
aspectos da vida municipal, 
mantendo-se em relação a al 
guns dêles, o critério da especia
lização.

A parle relativa a noticias e 
comentários refiete vivamente o , 
que de mais importante ocorreu ' 
dentro do periodo a que corres
ponde êste número, no terreno 
das lealização municipalistas.

Compra-se
Uma casa em bom estado, 

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

Aviso
A Companhia Catarinen 

se de Fôrça e Luz S/A. avi
sa aos Snrs. Consumidores 
que nao mais fará cobran
ça á domicilio. Será cortada 
a ligação do contribuinte 
que estiver em atrazo de j 
dois (2) meses. i

Expresso Grazziotin 
de Transportes 

Ltda.
LAJES -  V A C A flM  - CAXIAS - PORTO ALEGRE 

LAJZrS -  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

Informações nas Estações 
Rodoviárias

Mario Teixeira Carrillo
Advogado

( Desembargador Aposentado)
Consultas e pareceres. Ações eiveis, Comerciais 

crimiuais, de acidentes no trabalho e trabalhistas
Residência — Rua Cel. Cot d ova n° 40 -  Fone 88

Escritório — Rua 15 de Novembro—Edifício João Cruz Jor. Fene 
LAJES — Caixa Postal n* 19 — Sta. Catarina

Dr. Hélio Ramos Vieira
AD VOOADO

Ações cíveis e comerciais (medição, divisão e demarcação 
de terras, usucapião, servidões, cobranças, falências, etc.); 
inventários, doações, testamentos, contratos sociais e suas 
alterações, alvarás, etc.-, ações criminais.

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

Quer comer bem ?
Vá no restaurante do Clube 14 de

Junho
A GERENCIA

Lajes, 11 de Agosto de 1949
COMIDAS APETITOSAS — AMBIENTE SELECIONADO 

Satisfaça seu paladar
Cosinha brasileira e italiana - Adega sortida

Ótimo negocio*
Vende-se 7.500 000 mt2. de 

Campos e Matos, situados em 
Correia Pinto, a 20 quilômetros 
desta cidade, com 5 a fr mil 
pinheiros e Serraria com Regis
tro de consumo local;

Tratar com Agenor Varela ou 
nesta redação.

Dr. Caetano da Costa Júnior
I

Especialista em doenças dos

Olhos • Ouvidos -  Nariz -Garganta.
Consultório: Edif. Dr. Auacio - 2° Pavimento 

das, 9 ás 11 e 6 ás 5 horas.

Dr. CELSO RAMOS 
BRANCO |

ADVOGADO j
RESIOENCIA e ESCRITÓRIO j

Rua Hercííio Lua j
LAJES * I

Afende chamado: para as co
marcas de S. Joaquim. Curiti
ba nos. Üorn Refiro e Rio JjSuí. I

'p g s tz

* Dp INSTITUTO PINHEIROS
IN D IC A D A  PARA USO

IN TRADÉRM ICO E INTRAM USCUIAR. CONFORME 
d o s a g e n s  f e i t a s  PELO INSTITUTO B lO lO G lC O  

DE S À O  PAULO

INSTITUTO PINHEIROSF 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 in e n s e  V a
t  U A  O ,\  C
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CORREIO LAGEANO PAGINA

Sensacional !por motivo de seu 6• «iversarlo de lundaçao a
A C a p i t a l de t0d°
1- Tups júnior

Deposito dos afamados vinhos

TKBNTINO
Distribuidor -  representante dos produtos da

Cervejaria Gaçadorense
Cerveja “ Polar”  extra 
Cerveja Malzbier 
/.aranjada — Guaraná 
Gazoza — Xarope 
Bitter — Agua mineral

Permanente estoque 
ie:
Linguiça

Mortadela
Salame

Marmelada “ Pisani”
Rua Tiago de Caatro esquina Hercilio Luz

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

rOMPRE BARATO, VISITANDO A SECÇÃO:

Artigos do Dia

Sociedade Lageana de Assis
tência tos Necessitados

O.RAFAELÍ
Não desejo parecer importu

no por continuar insistindo, mas, 
crente de estar cumprindo meu 
dever, para isso conto com a 
benevobncia de todos.

A nossa sociedade si bem já 
esteja preenchendo as finalida
des visadas em seus Estatutos, 
ainda se recente de meios para 
levar a término muitos comple
mentos e ampliação. Não que
remos forçar alguém a praticar 
aquilo que lhe contrarie seus 
sentimentos, apenas desejamos, 
como penso estarem de acordo 
meus colegas de diretoria, esti
mular o nosso bom povo. a que 
se aliste em nossa sociedade, 
contribuindo assim para minorar 
os sofrimentos dos pobres e des- 
validos.

Aliás não posso acreditar na 
existência de alguém capaz de 
se sentir constrangido em seus 
seDtimentos, por ser convidado 
a Contribuir para minorar as 
faltas e sofrimentos de seus se
melhantes, bem como não acre
dito seja sincero o proposito de 
algum socio diminuir a sua 
contribuição mensal, seja qual

Câmara Municipal de Lajes
Estado de Santa Catarina

LEI N° 61
de 5 de Setembro 1949

Eu, Dr. Aristóteles S. Waltrick, Presidente da Câmara 
Municipal de Lajes, na conformidade do § 4°, do art. 
n° 66 da Lei Organica dos Municípios, faço saber que 
a C âmara votou e eu sanciono a seguin'e.

LEI
Art, 1‘ -  Fica o Poder Executivo autorisado a pagar ao Sr. 

Nelson Vieira da Costa, a importância de Cinquenta e Séte Mil 
e Duzentos Cruzeiros ( Ci$- 57. 200,00 ) pela construção de Séte 
Mil Cento e Vinte Metros (7.120 m )  de um ramal de estrada 
de rodagem que liga a ponte Canoas á localidade denominada 
Rio Rufino, neste Município.

Art. 2o -  A despesa a que se refére o artigo Io correrá por 
conta da Dotação 8-21-1, que será suplementada, si necessário.

Art. 3o - Este pagamento poderá ser feito err. prestações, a 
critério do Executivo, dentro do atual exercício.

Art. 4- - A presente lei entrará em vigôr na data da sua 
Publicação, revogadas disposições em contrário.

Câmara Municipal de Lajes, em 5 de Setembio de 1949.
Ass:

Dr. Aristóteles S. Waltrick 
Presidente.

Agradecimento

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 - Camas de ferro 
Berta - Maquinas de costura em geral, das conhe
cidas marcas Singer, Pfaff, e Busqvarna - Roupas 
prontas e sob medida GuasparI - Linhas para co
ser e bordar «Circulo* - Rádios «Invictus» orgulho 
da industria nacional - Balanças «Santo zintomo» 
- Caramelos e balas finas «Siblí» * Camas «Pa
tente* - Cadeiras Colonial.

Belisario de Medeiros Ramos e Senhora vêm, por este meio, 
agradecer, em particular ao Dr. Carmosino Camargo, que não 
poupou esforços para o seu pronto restabelecimento e de saa 

for a razão apresentad^ Tanto {,ll] a- ^rdecem  também ás Irmãs do Hospital e igualmente ás 
não acredito que espero, si aj_!enfermeiras que os trataram com carinho e dedicaçao estenden- 
gum teve esta ideia, seja lo g o ldo este ^ « c i m e n t o  a todas as qessoas que os v.sitaram du-

Chegou o seu Radio!
olha entre as afamadas marcas:

'^Cruzeiro “ V o ?  -  í  « S ?  * * * * *-  Cruzeiro^ RCA v.ctor

Am oldo Heidrich
Arreia Pinto, bS -  LAJESRua Correia

posta de lado, e também espe 
ramos da parte de quem, não 
acreditando ainda muito na efi
ciência da SLAN, começou 
contribuindo com uma mensali
dade pequena relativa á suas 
posses, e depois de verificar os 
beneficios obtidos se prontifica
rá expontaneamente aumentar a 
sua quota mensal.

Temos sempre feito uma 
campanha para evitar quanto 
possível a entrada em nossa ci
dade, de indigentes de outras 
localidades, afim de não acar
retar-nos grande aumeuto de 
despezas,

Apezar das medidas adota
das, é sabido que, uma vez c o - ‘ 
nhecidos os trabalhos de qual- 

i quer Sociedade Beneficente, a 
| procura torna-se cada dia maior, 
e ahi está um motivo porque a- 
pelamos novamente, para o au
mento dos socios no sentido de 
rada socio arranjar mais um, e 
no aumento de contribuição, ca
da um apelando para sua con- 
ciencia.

Existe também um novo fator 
de necessários recursos finan
ceiros, e que, embora não este
ja oficialmente publicado, não 
julgo proceder rn&l antecipando 
sua divulgação. E que, feito um 
requerimento ao sr. Prefeito, foi 
o mesmo prontaraente atendido, 
e com a aprovação unanime da 
Câmara Municipal, S. S\ fez 
doação de um terreno com a 
área de quasi 14.000 ms. quadra
dos, para nele serem instaladas 
diversas construções, bem como 
uma horta, e assim reduzir a 
importância dispendida na ma
nutenção dos auxiliados. |

Não é pois, sem motivo, que-' 
remos aumentar nossa renda,1 
afim de que, não acoutecendo1 
como até agora com o dispen 
dio total da mesma em auxílios 
de toda especie, possamos de
positar algum fundo para o ini
cio mais breve possível das o- 
bras aludidas, Para este fim te
mos também iniciado uma nova 
fórma de angariar fundos, con
tando com a aceitação e cola
boração de todos.

Lages, Setembro de 1949-

rante a enfermidade.
A todos sua eterna gratidão.

Lajes, 6 de Setembro de 1949.

Aliança de Bahia Capitalização S. A.
Extraviou-se o titulo de Cr$ 30.000,00 de n - de 

ordem 4587 e de sorteio n, 12862, pertencente ao Snr. 
Pedro Jofto Schweitzer.

C a s a  V í e r o
dc João José Viero

A mais nova Loja de FazendiB 
de Lajes

Rua Hercilio Luz, 27 — enfrente ao «Novo Armazém»

V oiles

COMPLETO SORTIMENTO DE TECIDOS 
PROPRIOS PARA A ESTAÇÃO
Sedas - Cretones - Morins - Algodões 

Brins - Perfumarias - Miudezas, etc.

A mais barateira

A maior liquidação de todos 
os tempos

Casa Santa Catarina
de V erissim o Duarte & F ilhos 

Praça Vidal Ramos Sênior — LajesLIQLJIDAÇâO COMPLETA E DEFINITIVA DE TODO O ESTOQUE, PARA TERMINAR COM A SECÇaO DE TECIDOS.
Preços abaixo do custo

Mai9 de 300  târnos para torrar 
Sedas —  Tafetás - V eludos - zVstracans - Cretones 
Caseuiiras - Camizas - Casacos de Senhoras etc.
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A casa que procura ter sempre as maiores novidades 
em artigos para homens, senhoras e crianças

Grande liquidação por motivo de seu 5* aniversário

C I N E M A
0 Relogio Verde

Eis uma produção que merece ser classificada com justos 
motivos, de Grande Produção.

O RELOOIO VERDE é portadora desde os Estúdios de 
Hollywood de um titulo de alto valor. Os seus produtor e di
retor deram-lhe esse titulo, o que significa, uma produção de 
classe, um super-filme.

Aliás, bastava considerar a presença dos astros consagrados 
que formam seu elenco, para concluirmos pela aprovação do ti
tulo que lhe foi concedido de grande produção.

O RELOGIO VERDE tem com o principais artistas os 
grandes astros: Ray Milland, Charles Laughton e Maureen O 
Sullivan.

O RELOGIO VERDE tem um enredo que prende a aten
ção do espectador da primeira á ultima cena.
E’ uma novela famosa, de enorme popularidade nos Estados 
Unidos e Europa, um drama romautico e impressionante, que 
empolga pelo seu desempenho magistral e suas cenas de “ alta— 
tenção” .

Um grande espetáculo, enfim, que o Marajoara anuncia 
para hoje e a manhã, ás 8 horas.

0 Segredo de Porta Fechada
Grande cartaz anuncia para amanhã, domingo, o veterano 

Carlos Gomes. E’ mais um dos filmes estupendos lançados es
ta semana na nossa Cinelandia.

Joan Bennett e Michael Redgrave são os principais artis
tas desta notável, emocionante produção da grande marca - 
Universal - Internacional.

O SEGREDO DA PORTa FECHADA é também, um 
grande espetáculo, que o Carlos está exibindo numa tsplendi- 
sa Ses«ão Popular.

Linda Batista, a Rainha do 
Radio Brasileiro, nesta 

cidade
Terça- feira Lajes hospedará a graciosa embaixatriz do fol

clore brasileiro, Linda Batista. A popular Estrela do cinema 
nacional nos proporcionará tres noites de musica popular 
regionalista, encantando-nos com a sua graça e com a sua arte.

~ Linda Batista nasceu no distrito Federal. Trazendo nas vei
as sangue de artista, aioda bem jovem revelou se uma das per
feitas interpretes da nossa musica popular, conquistando logo aj 
admiração dos ouvintes, a ponto de ser aquinhoada com o ti
tulo da Rainha do Radio.

Estreiando na Radio Educadora, integrou de pois os ('casts 
da Ipanema, da Nacional, e da Tupi, onde se encontra no m o
mento.

irmã de Dircinha Batista e filha do saudoso artista e ven
tríloquo Batista Junior, grangeou invejável popularidade nos 
Casinos. Artista cem por cento popular, seu nome repercutiu 
além de nossas fronteiras, pnncipalmente na Argentina, onde já 
esteve realisando temporadas artísticas nas principais emissoras 
de Buenos Ayres.

Além do Radio, dos Casinos e Teatros de Revista, Linda 
apareceu tambew em vários filmes nacionais como “ Banana da 
Terra”  “ Céu Azul" Tudo é Verdade, Não adianta Chorar e ou
tros. •

Entre os maiores sucessos do enorme repertório de Linda 
Batista, podemos destacar; “ No Boteco do José" “ Edgard Cho
rou" “ Fui á Europa” e “ Clube dos Barrigudos” .

Com Aracy de Almeida e Dircinha, Linda forma o trio 
mais expressivo de inteipretes femeninos da musica popular 
brasileira.

Os caminhões Ford dão sempre 
mais lucro, porque são mais 
econôm icos e mais duráveis. 
Para que o sr. tire, porém, to
do o rendimento do seu Ford, 
faça-o inspecionar periodica
mente por seu revendedor Ford.

Aí encontrará serviço rápido 
e eficiente, com  m étodos apro
vados pela  própria  fábrica , 
ferramentas especiais Ford e 
ura grande e variado estoque 
de peças. Aí seu Ford se senti
rá "e m  casa’’ ... e o  sr. tam bém !

c o n J u z c e ttu r t n u M u fo

Revendedores nesta cidade:

Corrtómo de Autom óveis Jo ão  Buatim S. A.

Dr. Francisco Sansone
Transferiu residência para esta 

cidade o abalizado médico ocu 
lista Dr, Francisco Sansone, co> 
nhecido especialista em olhos, 
ouvidos, nariz e garganta, ex - 
aluno do renomado Professor 
David Sanson, ex- interno do 
Hospital de Clinicas e do afa
mado Instituto de Olhos Penido 
Brunier, nas cidades de Rio, São 
Paulo e Campinas.

O competen‘ e especialista pa- 
tricio instalou seu consultório á 
rua Hercilio Luz, Edifício Amélia 
Waltrick, em frente ao Fórum.

Silvio Pereira Telies
Regressou dc Rio e São Paulo 

o Sr. Silvio Pereira Telies, onde 
adquiriu moderno e mais eficien
te maquinário gráfico para as 
oficinas de «A Pérola de Lajes», 
de cujo estabelecimento é sócio 
gerente.

Gonçalves Antunes de 
e Senhora

participam aos parentes e 
pessoas de suas re'ações o 
contrato de casamento de 
sua filha CLOT1LDE, com 
o Sr. Sólan Melo do Ama 
rante.

Viuva
Joana Melo do Amarante
participa aos parentes e 
pessoas de suas relsções 
que seu filho SOL0N con
tratou casamento com a 
Srta, Clotilde Antunes de 
Sá.

Lajes Clotilde e Sólon 
confirmam 7 - 9 - 9 4 9

Aos senhores carreiristas
nrtp J 6 ^ n<|ra^e> avisa aos proprietários de cavalos, que d>s 

nm <5,|Jt'°  galpão com 3 corrodos e deposito par» f°r
ciegrt̂ ^ Stmad? S -a animais de corrida e perto da Raia da So credade Hípica Lajeana.

LINDA BATISTA estará ■ em pessoa - no nosso Marajoara
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