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Lajes, Novembro de 
limo. Sr. Joaquim Manoel 

Senhor

Acidental leitor, que sou, da 
«Região Serrana», tive ensejo 
de ler a carta que V.S. ende
reçou ao Diretor daquele órgão. 
E, como discordo de V.S. em 
certos pontos, não me posso 
furtar ao desejo de escrever-lhe 
a presente.

V.S., permita que o diga, no 
que tange às questões de por
tuguês, onde ouso divergir, es
tá se imiscuindo em <seara> a- 
IheiH, e, prezado senhor, com o 
respeito que lhe devo, sou 
compelido a dizer-lhe que V.S., 
em ortografia, é o protótipo do 
«burro do mercador» ou, em 
expressão mais lídima, do «es
pírito de contradição». Em a- 
centuação grafica, por exemplo, 
V. S. é nma verdadeira nega
ção, pois, onde/ deve acentuar, 
não acentua e onde não deve 
acentuar . . .  lá. o deplorável 
acento ! Antes que V. S„ como 
válvula de escapula, atribua a 
culpa de sua insipiência naque
le setor às frequentes reformas 
ortográficas, eu quero observar 
que isso n5o o exime, pois que 
V. S., como “crítico literário" 
que é, por certo não buscaria 
ali sua redpnção, o que, de 
modo algum se justificaria. Uro 
"crítico literário", senhor, deve 
estar ao corrente, deve dominar 
o seu idioma, caso contrário . . .

aqui eu identifico V. 8..
Ao dissecar a obra do articu

lista do ‘‘Correio Lageano" de
via, V. St. escalpelá-la “in abs- 
tracto” mas jamais se deveria 
ab«lançar a dissecá-la in con
creto", o que é um tanto ousa
do para quem tem apenas o 
“curso primário". »

O que nie causou espanto em 
sua grafia, senhor, foi o fato 
de V. S. somente usar acento 
agudo, preacindmdo sua gr.o 
rnâtiea”, pelo que se vê, do 
acento grave.

Em determinada altura de 
sua "missiva crítica"|j^ • ao 
citar uma frase (frase com s e 
nâo c<uu z) qualquer, escandali- 
7.a-se e vocifera que a me.-ma 
não tem predicado, com a se
guinte aberração, irma gemeu 
do despropósito estigmatizado
por V. S.: • ‘bule o PreJ ? ap °
e outras «cositas» mais . v s 
pondo-lhe que o predicado tao 
ávidamente procurado por v. 
S., por incrível que pareça, • s 
tú no mesmo local onde se eii 
contra o predicado de sua frus . 
“Ünde o predicado? e outras

1949
— Campo Belo do Sul.

«cositas» mais V’
Abro parênteses aqui, para 

frizar que, embora V. S. preten
da justificar a ausência do pre
dicado, na sua frase, pela pre
sença do advérbic «onde», 
eu redarguirei que, de qualquer 
maneira, a sua frase tornar-se- 
-ia espúria, como realmente a- 
conteceu

Quanto ao “resistir contra” 
esta tão correto como “ambos 
os dois”; corne V. S. deve sa
ber, em vernáculo, duas pala
vras de igual sentido e empre
gadas juntas reforçam-se, ocasi
onando o qne se denominou 
«ênfase» . . . e se isto não é 
suficiente,eu me proponho pro- 
var-lhe que, “reoislir contra” 
faz jus à mesma legitimidade 
de "resistir a”.

Termino,, agora concordando, 
no sentido de que V. S. não tem 
realmente má vontade para cora 
o “Correio Lageano”, mas, 
em compensação, a “Região 
Serrana” também não tem má 
vontude para com V. S. . . . 
pois chegou a publicar a sua 
carta !

Atenciosamente
ESCALPELO

P.S. — Quanto aos seus prog
nósticos políticos, veiculados na 
mesma carta, tenho a dizer-lhe 
o «eeuinte: V. S. entende tanto

i-.: ________ a _______ *___......toe

Palavras do grande lider
«Vcu a Santos Reie, entender-me com o Sr. Ge- 

tulio Vargas, no cumprimento de uma missão dei 
meu partido, a qual está consubstanciada na nota do| 
Diretório NacioDal a que já me referi».

0 Sr. Nereu 

Ramosé sauda 

do em P. Alegre

do, com Amaral Peixoto, Bi- 
tencoiut Azambuja. Herófilo A- 
zambuja, Janduí Carneho. Sa
muel Duarte, Oetulio Moura, 
senadores Georgino Avelino. 
Pereira Pinto, Ernesto Dorneles 
e outros parlamentares e polí
ticos. Notava-se a preocupação

> poííúca como de português ! d°s presentes_ de prestar ao 
F presidente do PSD vibrante de

monstração de solidariedade. 
Logo que apareceu, o sr. Ne
reu Ramos foi alvo^de prolon
gada salva de palmas, entregan
do-se, depois, aos abraços dos 
presentes. Queriam ainda os 
manifestantes significar que o 
PSD não e-dava dividido. A 
manifestação foi tão inesperada, 
qne até os seus participantes 
ficaram impressionados com o 
calor da recepção.

O sr. Batista Lu/.ardo chegou 
a dizer:

— «Oe uma recepção como
dedu-

Manifestação 
inesperada a 

Nereu, no Rio

« Beoviudo seja, Vossa Exce
lência, ao chegar aos nossos 
pagos para estruturar um en
tendimento político que, certa- 
mentp, poupaiá á Patria os es
tremecimentos desnecessários e 
is convulsões da opinião pu
blica, porque, uma vez concre- 
iz.ido, reunirá as forças muis 

expressivas das elites e das ca
lmadas populares brasileiras.

Nessas suas eutradas pelas 
diversas regiões do país, — per
mita-me empregar um termo 
bem proprio da minha geute, 
— Vossa Excelência desem
penha, realmento, o papel ca
tivante de chasque da concór
dia e do congraçamento nacio
nais.

Inspirado andou o nosso e- 
minente governador Valter Jo- 
bim, quando ideou e tornou 
conhecida a agora histórica e 
celebre formula que tomou o 
seu nome e que atualmente es
tá integrada, não apenas no 
ideário do Partido Social I>e-

RIO, 8 fMerídional) — O 
sr. Nereu Ramos teve, hoje, 
uma imprevista e espetacular 
manifestação política, qu.ndo 
rípceniharcou 'l** ^ avião»
p r o c e d e n te  de Recife e Salva- esta a té  os cegos tiram 
anr Estavam presentes figuras ções».

2ntativas do PSD, tnclu-1 Coincntava-se numa roda uma 
representa ,■ j, ° ,unjor presi-i possível atitude do presidente

L* « * _ * • r» . e • • •___f.. ntml n i t msive o sr. 
dente da Camara srs Acúrc'o ;da República favorável a uma 

'outra solução que não fosse o 
nome do sr. Nereu Ramos. Co 
mentou então o sr. Butista

Torres © Álvaro Adolfo, lideres,

£ £ £ • < * ■  Md“ V â ?  L - ' í o  , „ b o  „ao e-0
deputado Agadje RBjtten_ | no n0sso dicionário político
Kur|C° bales p.bas.tNada mais se Itm para discu-

realidade.
Bem-vindo seja, pois, V. 

Excia. ao Rio Grnudc do Sul, 
sr. Nereu RaruOs.

Os gaúchos todos, acompa
nham-lhe os passos nesta jor
nada civica.

Vossa Excelência nesta es
tada em nossa terra, há de 
seutir quanto ê grande, lenl «■ 
cavalheiresca a hospitalidade 
gaúcha e sinceras, puras, as 
uossas intenções.

Vossa Exceíencia terá mais 
uma oportunidade de teshficar 
como o teve pela ação recente 
d i ilustre presidente em exer
cício da secção estadual do 
Partido Social Democrático, co
ronel Marcial Terra e do nobre 
deputado Fraucisco Brochado 
da Rocha- figuras característi
cas do nosso povo e da nossa 
cultura, quanto é elevado, no
bre e sem mesquinhez, a alma 
do homem continentinn.

Mais uma vez seja benvindo 
,sr. Nereu Ramos. O Kio Gran- 

moer.itico, c»mo ainda, no p:»*j,|e U|)jdo com os seus ranchos 
rimotno raorul de outras pode-jem como a natureza em

rosas agremiações partidarias. 
A formula Jobim, adotada e 
oficializada pelo Partido Social 
Democrático, faz honra no ca- 
rater impoluto, á grandeza d’ 
alma do seu autor.

E ninguém melhor do que 
V, Excia . . para leva-la à 
pratica e couvertê-Uem feliz

primavera, recebe-lhe de bra
ços abertos».

Do discurso de sMiusção ofi
cial pelo Dr. Muiiano Beck

Auxilie a SLAN para ix-  
tinguir a mendicância

• iQara um homem público o que interessa não é ser ou 
I deixir de ser candidato. E’, sim, ser uni expoente de 

virtudes cívicas, de lealdade, de espírito público, e isso 
Nereu o é, como poucos».

-xx-x
Mas o Nereu é, sen favor, o peessedeista que. »<*- 

gundo observo em todos os setores nacionais do Partido, 
reune as maiores pn-babüidades».

Palavra* do F.uibaixador Joio Neve» da Fontoura ao 
do Noticias».

«Piario
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saúda as embaixadas visitantes, em 
=  suas festas aviatórias . =

12-11-49
é
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S o e i '

Dia 14
O Sr. Catulo Sá, alto 

funcionário do Banco Inco, 
filial desta cidade.
— O Sr. Fabio Eugênio Cor
deiro, negociante nesta ci
dade.

Dia 15
O Sr. Antonio Modesto, 

Professor no Instituto T eó
rico - Pratico de Rádio de 
São Paulo.

Dia 16
A Exma. Sra. D. Alaide 

Pires, esposa do sr. Osni 
Pires, ao alto Comercio des
ta pr2ça.

— A Exma. Sra. D. Ce- 
saria T. Branco, esposa do 
Sr. Lealdiuo Trindade Bran
co, fazendeiro em Capao 
Alto.

— 0 Jovem ginasiano 
Amaurí Antunes Ramos, fi-

: d a d e
iho do falecido ruralista 
Aristides Antunes Ramos.

— O 2o Ten. Manoel 
Marques, do 2’ Batalhão 
Rodoviário.

Dia 17
— O jovnm Wilmar, fi

lho do Sr. Pedro Delia Roc- 
ca, do alto comercio desta 
praça.

— Heraldo N. Arruda, 
filho do Sr. José Maria Ar
ruda, ruralista aqui resir 
dente.

Dia 18
A Exma. Sr. D. Marina 

Q. Arruda, esposa do Dr. 
Acácio Karuos Arruda con
ceituado médico aqui resi
dente.

— 0  menino Amir An
tonio, filho do Sr. Jo&o 
Xavier de Oliveira, fazen
deiro em Antonio Inácio.
— Ida Regina, filha do Sr. 
Juvelino Teles de Sousa 
.residente em Correia Pinto.

TEATRO

Wanda Marcheíti
Deu-nos o prazer de sua vi

sita, a festejada atriz e jornalista 
Waüda Marchetti, uui dos mais des
tacados valores (ia Companhia San- 
dro -  Maria Dalla Costa, que atual
mente nos visita.

Wanda Marchetti é redatora 
da “Revista - Jornal” , tendo sido 
professora em São Paulo, antes de 
iniciar-se na vida teatral. Atuou 
em Companhias de Opereta, pois 
tem excelente voz de soprano. Pas
sou pelo Municipal do R'o com 
Dulcina de Moraes, fazendo parte, 
mais tarde, de magníficos conjuntos 
teatrais, tendo percorrido o Brasil, 
firmando sua reputação de “ virtuo
so” da ribaPa.

Wanda Marchetti não nos era 
desconhecida, pois em rápida pas
sagem nesta cidade, no ano passado, 
cantou no Marajoara, recebendo 
fartos aplausos da nossa platéia.

Atualmente a consagrada atriz foi convidada pela Jnsigne j 
Italia Fausta, gloria do teatro nacional, para substituí-la com; 
Sandra e Dalla Costa. Substituindo Italia Fausta, Wanda Mar- 
chetti veta se consagrando uma artista de grande3 e primorosos ! 
recursos, principalmente na tragédia, a ponto de confundir-se 
com aquela estrela do nosso teatro, como o tem confirmado al 
critica da grande imprensa.

Em «líeheca» encenada anteontem no Tamoio por Sandro 
e seus artistas, Wanda desempenhou um papel importante e di
fícil, portando-se magistralmenle e merecendo fartos aplausos.' 
Entretanto, ontem, em «Tereza Raquin» Wanda subiu as cul- 
minancias de sua arte, apresentando-nos uma «Tereza Raquin»,: 
«em por cento. A obra de ürnile Zola cresceu aos olhos do pú-' 
blico, numa interpretação correia e na linha justa de sua inter-i 
pretação. j

Analizando o trabalho impecuvel de Wauda Marchetti, | 
nossa distinta colega de imprensa, queremos nos referir também j 
aos demais artistas do valioso conjunto que nos visita, todos 
na altura dos papéis que lhes forain confiados. A maioria d o s1 
artistas de Sandro, estiveram ja nesta cidade em diferentes da-) 
tas e em vários conjuntos teatmis. PIERHÜT t

As grandes festas aviatórias do 
Aéro Clube de Lajes

Grosso, por intermédio do Sr 
Cel. Paulo Horta Rodrigues 
grande benfeitor do nosso Aérc 
Clube, e que será o padrmhc 
da bela aeronave.

Realizam-se de 12 a 15 do 
corrente, as grandes fostas do 
nosso Aéro Clube, programa
das, as quais terão o concurso 
de caravanas e esquadrilhas de 
vários pontos do Brasil sobre- 
saiu lo-se a presença nesta ci-

A Comissão de festas do 
Aéro Cube de Lajes, que não 
tem poupado esforços para o 
brilhantismo dessa demonstração 
aviatória, está assim constituída 

Presidente — C ap. Fernando 
L. S. Futuro, V ce l ’res. — Sr 
Wandick Silva, Seer. Oaral — 
Sr. João Barbosa, Tesoureiro — 
Srs- Victor Jocy Rosa e Cdso 
Delfes Couto. Membros — Alu
nos do A.G.L.

0 BATISMO DO «CORREIA 
PINTO»

Sr. V ila l  Ramo» J ú n io r  — P re 
sidente de Honra do A. O. L.

dade de elemôntos da veterana 
União Brasileira de Aviadores 
Civis, de São Paulo, que nos 
proporcionará uma prova de 
paraquedismo-

() nosso Aéro-Clube também 
fará despencar de um de seus 
aviões um dos seus alunos, em 
salto de paraquedas, espetácu
lo inédito u®s céus de Lajes.

Cel. Paulo Horta R odrigues 
Padrinho do Avião «Correia Pinto»

Entre as mti ressartes soleni- 
d a u s  que serão realizadas, fi
gura o Batismo do A viào «Cor
reia Pinto» doa pelos Em
preiteiros da C E.R- 1 de Ponta

Dr. Ivo Guilhon P. de Mello —
Presidente  do A. C. L.

Os Clubes r  de Julho e 14 
de junho, abrírãj seus salões 
oferecendo bailes às caravanas 
de visitantes.

A diretoria do Aéro-Clube 
de Lajes está assim constituída:

PRESIDENTES I)E HONRA
Vidal Ramos Júnior — Pre

feito Municipal, Ten. Cel Othon 
Dutra Fragoso — Com. do 2- 
Batalhão Rodoviário

Dona Celina S o u z a l^ -^ In ífA .  Malinverni
!
 Transcorre em 17 do corren
te o aniversário natalicio da 

... *, . . . . . . uu> distinta Srta. Maria Inês A. A1&-
Exma. Sra. D. Celina Souza,!linverni, aluna aplicada do C’o- 
digna esposa do Sr. Lauro Sou- [ légio Diocesano e filha do Sr. 
za. alto funcionário da Coleto-í Marino Malinverni, iudustrialista 
ria Estadual desta cidade. j nesta cidade.

D oenças e Operações
DE

OLROS - OUVIDOS - NARIZ - GARGANTA
(Cabeça — Pescoço — Boca)

DR. J. ARAÚJO
ESPECIALISTA

Assistente do Prof. Sanson, do Rio de Janeiro, Membro da Socieda
de de o to -r ino 'la i ingo log ia  do 3io de Janeiro . Membro da Sociedade 
Pan Americana de ophtalmologia. Representante oficiai, para Santa 
Catarina, do Comitê do Congresso da especialidade, em Montevidéo 
e /tuenos Aire». em 1U50. Diplomado em Bronco esofagologia, en\ 
Huenos-Aires e J /o m ev id éo  pelo Prof. Chevalier /ackson, dos Rata
dos Unidos. Curso de c irurgia  da surdès com o P ro f '  L am per t  de

Nova Kork.
Operações de catarata, dos vesgos, receitas de oculos. etc. 

Operações do llòcio - papo. - do lábio e céu da boca fendido de nas
cença. Tratamento clinico cirúrgico das ainídalaa, das sinusites, das 

purgações dos ouvidos, da obstrução nasal etc.

RUA FIERCILIO LUZ, 30 (Rua do Hospital) LAJES

Presidente. Dr. Ivo Guilhon 
P. de Mello, Vice-President« 
Romeu Vieira da Costa, 1* Se
cretário-, Walter H L. Ffoeschl 

I 2’ Secretário. Liborio Schnve; 
tzer. Tesoureiro Nelson Vieira 
do Amaral, Orador: Dr. Osní Re- 
gis, Diretor de propaganda Jo 
fre Amaral, Bibliotecário: Vitoi 

• /?osa Filho.

! Srta. Divalda Mello
Dia 13 do corrente transe ir- 

fre a data natalicia d« dis
tinta Srta. Divalda Mello, filha 
do Sr. Jacintho Serafim d?

I
 Mello, do alto comercio desta 
praÇV

A jovem anivevsariante des
fruta de grande numero de ami
zades na sociedade local.

Waldomiro Alves de Barres
Encontra-se restabelecido da 

melindrosa intervenção cirurgij 
ca a que foi submetido no fIo*j 
pitai desta cidade, o Sr. Waldol- 
miro Alves de Barro®, fazendeij 

• ro em Campo Belo do Sul.
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Sociedade Hípica lageana
Assembléia Geral Extraordinária

PRIMEIRA CONVOCAÇÃO

se^ lé ia °  O eía^E xíao íd inárlrás  V ™ " " ' " 1 ^  As

js?i
Lajes 1- de N o v e m b r ^ S S T  düS e°‘a‘«‘os socJs 

Cap. Jose P.nto Sombra e
Presidente Ibraim F. Simão

_____________  1’ Secretário.

Agradecimento
do J  d- a » , . .  w „
ram, enviaram flores, caftões telepram»! ^  pesSoas 9ue visita 
sua ultima morada Em i.articula? 1 ° aco:llPanharam até í
Ol.vo. e tarat,e™ a R m' dfc° D'

A todos os sinceros agradecimentos.
Lajes, 1 2 - 1 1 - 4 9

Socia - ..icustria
I- abe eCxda C° m beDeficiaf” ento de madeira dese- 

i m dou ma éarA° negÓCl° 6 exl»ortar em ^«ior escala, precisa 
•Ario r t^ to  8Óa° S ?°T Ca?Ítal de 100 a 200 mil cruzeiros. Ne- 
i  Rna r  1 6 pCm. tod° ° S1S' lo- Informações pelo fone 64 oua Kua Correia Pinto, 42, nesta cidade.

DATILOGRAFIA
Abriu-se nésta cidade de Lajes, a ” ESCOL\ DE DATI

LOGRAFIA LEOPOLPINA ROSCO DE CaSTRO”, sob a di
reção de Hélio Bosco de Castro, á rua João de Castro, N- 15. 
das 1 1 horas em diante ou Cartório do Crime, no edifício do 
Fórum, durante o dia.

Diploma oficializado e registrado no Departamento Esta
dual de Educação.

------- S L A N -------
C o n v i t  e

A diretoria da Sociedade Lajeana de Assistência aos Neces 
sitados convida a todos os associados da mesma para a As
sembléia Oeral Ordinária a realizar-se em 15 do corrente, data 
do primeiro aniversário social, ás 20 horas.
Ordem do dia:- Apresentação do relatório e prestação de contas 
Local da reunião:- S»!ão Nobre do Instituto de Educação.

Lajes, 8/11/49.

S a b ã o  F u l g o r

A' b a s e  d e  ó le o s  v e g e ta is

Neutro — consistente — espumante durável 
e econômico

ÍECOMENDA-SE AO US^  D0 M^ T I C O  COM 
A N D E á  VANTAGENS SOBRE Oa S.MILARJ3

Não peçam  ! . .  . Exijam, o 
SABÃO FULGOR

G r a n z o t to ,  S i lv e i r a  & Ç«a L tda,
Caixa Postal 79 -  Lajes

Edita'
Oualberto da Silva Fi- 
Dficial de Protestos e® 
da Comarca de La)es 

3 de SanU Catarina, na 
da lei etc.

*ber que està em seu 
neita cidaJe de Lajes
de Santa Catarina para

estada por falta de acet-

te e pagamento, um a duplicata 
Ío  valor de Cr* 535,50 cm.tida 
por Scciedade Industrial Blume- 
nauense L«d. contra o senhor
Tnlio K. Felau.

Pelo presente intirro o senhor 
Túlio R  Felaua vir pagar o valor

desde Já do protesto caso nuo

O Oficial de Protestos era Ge
ral.
João Oualberto da Siv« Filho

Edital
João Gualberto da Silva Filho 
Oficial de Protestos em Oe
ral da Comarca de Lajes, 
Estado de Santa Catarina, na 
forma da lei etc.
Faz saber que está em seu 

cartório, r>est» cidade de Lajes 
Estado de Santa Catarina paru 
ser protestada por falta de acei- 
te e pagamento, uma duplicata 
do valor de Ci* 1.176.00 emi
tida por Produtos Quimicos 
t  armaceuticos contra o senhor 
Universindo Pmolti.

Pe'o presente intimo o se
nhor Universino Pinolti a vir 
pagar o valor da referida du
plicata ou dar razões de recu
sa, notificando-o desde já do 
protesto caso não compareça 
no prazo legal.

Lajes,!! de Novembro de 1949 
O Oficial de Protestos em Getal 
João Gualberto da Silva Filho

Edital
João Oualberto da Silva Filho 
Oficial de Protestos em Ge
ral da Comarca de Lajes, 
Estado de Santa Catarina, na 
forma da lei etc.
Faz saber que está em seu 

Carloro, nesta cidade de Lajes 
Estado de Santa Catarina para 
ser protestada por falta de pa
gamento, uma Nota promissória 
do valor de Cr* 4.371,50 emi
tida por João Maria da Silva a 
favor do Sr. Valdevino Vieira 
de Souza.

pelo presente intimo o senhor 
João Maria da Silva a vir pa
gar a referida Nota promissória 
ou dar dar, as razões de recusa 
nolificando-o desde jà do pro
testo caso r.âo compareça no 
prazo legal.

Lajes, 8 de Novembro de ]949 
O Oficial de Protestos :m 
Oeral.
João Oualberto da Silva Filho

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

cartorío, nesta cidade de Lajes, 
Estado de Santa Catarina para 
ser protestada por falta de paga
mento, uma nota promissória, 
do valor de Cr$ 1.500,00 emi- 
'ida por Hugo Beeker a favor 
dos Srs. Wolff & Lima Ltda.

Pelo presente, intimo o se
nhor Hugo Beeker a vir pagar 
o valbr da referida Nota Pro
missória, ou dar as razões de 
recusa, notificando-o desde já 
do protesto caso não compare
ça no prazo legal.
Lajes, 8 de novembro de 1949. 
() Oficial de Protestos em Geral. 
João Gualberto da Silva Filho.

Edital
João Gualberto da Silva Fi
lho, Oficial de Protestos ern 
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, 

i Estado de Santa Catarina para 
ser protestada por falta de acei
te e pagamento, uma duplicata 
do valor de (T§ 6.053,40 emi
tida por Wolff & Lima Ltd 
contra o senhor Hugo Beeker.

Pelo presente intimo, o se
nhor Ilugo Beeker a vir pagar 
o valor da referida duplicata 
ou dar as razões de recusa, no 
tificando-o do protesto caso não 
compareça no prazo legal.
Lajes, 8 de novembro de 1949. 
O Oficial de Protestos em Geral 
João Gualberto da Silva F'lho.

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 

cartório, nesta cidade de Lajes 
Estado de Santa Catarina- para 
ser protestada por ialta do pa
gamento uma duplicata no va
lor de CrS 7.950,00 da qual foi 
paga a importância de G’r$ . .  . 
6 000,00 emitida por Albino Ia- 
noski contra o senhor Antonio 
Zandavalli. Pelo presente intimo 
o senhor Antonio Zandavalli a 
vir pagar o valor da referida 
duplicata ou dar as razões de 
recusa, notificando-o desde já 
do protesto, caso não compare
ça no prazo legal.
Lajes, 9 de Novembro de 1949 
O Oficial de Protestos em Geral. 
João Gualberto da Silva Filho.

Rosa Lim itada
Contabilidade - Comercio 

Rua 15 de Nevembro, i3 — 

FoDe 77 - Caixa postal 81 

Lajes — S. Catarina

E n c a m p a - s e

da compra e venda de 
cas&s, terrenos pinhais, 
serrarias, campos etc

ALUGAM-SE

SALAS
110

Edifício
Marajoara

Informações
com a gcrêucja
d o C IN E - T E A T R O

M ARAJOARA

Negocio de ocasião
Vende-se uma ótima chácara 

com 20.000 m?. de terras, com 
uma boa c asa, toda de materi
al, situada em esquina com 206 
metros de frente, próximo ao 
calçamento, na estrada que con
duz ao Morro Grande.

Tratar com Izauro Antunes

CDLETOfllA ESTADUAL1
IMPOSTO TERRITORIAL

De ordem do Sr. Coletor tor
no publico que, durante o mês 
de novembro corrente, se pro
cederá 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 
fazê-lo no mês de Dezembro 
com a multa de 20° 0- Termina
dos os prazos acima citados se
rão extraídas as certidões -de 
divida para a devida cobrança 
executiva.
Coietona Estadual de Lajes, 3 

de Novembro de 1949.
José L. de Góss Waltrick. 

Escrivão Interino

Quem casa 
quer casa

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

A t e n ç ã o
Fique rico, comprando nmw 

lote de ótimo terreno á rua Ma
rechal Deodoro n° 53, em Lajes.

Faça sua proposta por escri
to, dizendo quantos lotes deseja 
e remeta em envelope fechado a

TRAJANO SOUSA 
Rua 13 de Maio, N° 55 

Curitiba Parauá

Negocio de ocasião
Veudem-se d u a s  casas <t» 

madeira, situadas nas seguintes 
ruas: (’hácara Lenzi e rua Ti- 
radentes. Negocio direto. Faci- 
lita-se o pagamento.

Tratar na «CASA VIERO- 
rua Hercilio Luz, 27.

ALUGA-SE
Um apartamento com 8 peças 

e completa instalação sanitaria, 
com pintura nova. Junto á re- 
sideucia do Sr. Bub lloeschl:

Tratar com Tulio Ribeiro na 
rua Emiliano Ramos.

A T A Q U E S
Insônia, paipitações, depres
são moral, ag itação, angús
tia. M a ra va l acalma a irrita* 
ção, elimina o desassossègo • 
as crises nervosas e dolorosas.

M A R A V A L
Calmmnt• doa n#rvoa

OSM RECIS
• ADVOGADO
Praça João Pessoa 

Cdif. Dr Acácio - Vandar
I j k J F S

«Santa C a ta r iR a
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Padaria e Confeitaria Carioca
de Ernesto G uidalli

Rua Correia Pinto, 61 — Fono 62 T.aj< 9

Recebeu moderno e variadissimo sortimento de enfeites pa
ra bolos e dôces de vários estilos: Rosinhas - bonequinhas 
corações -  estrelinhas - velinhas, etc.

O maior estoque de Chocolates e Botnbons.

Pãó — Biscoitos — Cucas — Doces
Preparados com larinha de Ia. qualidade

PREÇOS DA TABELA OFICIAL

-> Vende-se <i Estuáio Klinger
COM BOA FKEGUEZIA

Preço de custo 0 ^ -5 5 .0 0 0 ,0 0
Por motivo de mudança

Tratar com o proprietário 
K l â U S  KbINGEK

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

Representações em  gera l - Co
m issões ■ C onsignações e Conta 

Própria
Fogões ecoDÒmicos Berta - Cofres blindados 

Berta - Panelas de ferro Berla - Camas de fevro 
Berta - Maquinas, de costura em geral, das conhe
cidas marcas Singer, Pf&ff, e Ilusqvarna - Roupas 
prontas e sob medida Guasparj - Linhas para co
ser e bordar «Circulo» - Radies «Invictus» orgulho 
da industria nacional - Balanças «Santo Antonio» 
* Caramelos e balas tinas «Srblí» - Camas «Pa
tente* - Cadeiras Colonial,

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

COMPRE BARATO, VISITANDO A SECçÃO:

Artigos do Dia

V E N D E -SE
4.742.000 mts quadrados de bom terreno para criar ou en- 

vernar, com ótimas terras de agricultura.
Contendo de 600 a 700 pinheiros. Terreno sem estradas, 

com rodagem próxima.
Vêr e tratar com o Sr. Jany Pereira no mesmo terreno, 

no distrito de Campo Belo do Sul.

uouo
AÜADOD

de
& lautGf niHtfta M flchado

UVA JOÃO OC C A STR O ,2 0
LAJE* -  LCATARINA

AMPLIAÇÕES. REPRODUÇÕES - COLORIDOS, etc.
FOTOGRAFIAS PARA DOCUMENTOS EM 30 

MINUTOS.

Juiao de Direito da Co- 
1 mRrcn de Lajes

Edital de Convocação do liiri
O Doutor Ivo Guilhon °erei- 
ra de Mello, Juiz do Direito 
da Comarca de Lajes, Estado 
de Santa Catarina, na fórma 
da lei, etc.

FAÇO SABER que foi desi 
gnado o dia vinte e oito (28  ̂
do proxinio mês de Novembro, 
para ás nove horas, reunir-se 
nesla cidade, a quarta sessão 
ordinaria do Tiibunal do Juri, 
que trabalhará em dias uieis su 
cessivos, e que havendo pro 
cedido aosodeio dos vinte e mn 
Jurados que lerão de servir na 
mesmn sessão, foram sorteados 
os cidadãos seguinles 1) Ho- 
racio Lenzi, 2) Armindo Ran- 
zolim, 3 ) Lidio Reis, 4 ) Celso 
/?osa Ramos, 5 ) Vitor Guilher
me Rosa, (i)  Belisario Jcsé de 
Oliveira Ramos Netto, 7 ) Wer- 
ner lloeschl, 8) Oerminiano 
Cordeiro. 9 )  Edmundo Ribeiro, 
10) Helios Moreira Cezar, 11) 
Anibal Laureano Ramos, 12) 
Adilio Socas, I3 j  Henrique Olin- 
ger, 14) Alziro Batista de Luce- 
na, 15 ) Celio Batista/de Castro
16) Anastácio Araújo Vieira,
17) Armando Ramos, ]8) Do 
mingos Vaier.te Junior (Dr.), 19'j 
Clovis Ribeiro (Dr.), 20') Mauro 
Rodolfo c' 2P) Cid Souza Bor
ges, todos domiciliados e resi 
dentes nesta cidade. Todos e - 
ses cidadãos, bem como os in
teressados em geral, são por 
ésta fórma. convidados a com
parecer na sala das sessões do 
Tribunal do Juri, no edifício do 
Fórum, não só nu citado, dia e 
hora, como nos seguintes. E, 
para que chegue o conheci
mento de todos, mandei passar 
o presente edital, que será pu- 
bltcaJo e ãfixade na imprensa 
local do costura-, ficando ainda 
copia noa «uios respectivos. De 
termina ainda este Juizu, as di 
ligencias necessárias para in
timações dos Réns, dos Jurados 
e testemunhas. Dado e p.ssado

' nesta cidade de Lajes, aos vinte 
e oito dias do mês de Outubro 
do ano de mil novecentos e 
querenta e nove (28-10-1949). 
Eu, Helio Bosco de Castro, Es 
crivão do Juri e execuções cri 
minais, que o datilografei, su 
bscrevo e lambem assino com o 
MM. Juiz de Direito da Comarca.

f A s ) Ivo Guilhon Pereira de 
Mello

Presidente do Tribunal do Juri

Helio Bosco de Castro 
Escrivão do Juri

“Meias Lobo“

CASA EDUARDO

Edição de hoje: 8 páginas

Dr. CELSO RAMOS 
BRANCO

ADVOGADO
RESICENCIA e ESCRITÓRIO 

l?Uü Hercrtle Lu*
L A J E S  *

Atende chamadoi para a) eo 
marcas de S. Joaquim, Curifi- 

Ibanos, Bom Retiro e Rio doSuL

M ario  Teixeira Carrilho
A . d v o g a , d o

{ D esem b argad or  A posentado)
Consultas e pareceres. Açõea eiveis, Comerciais 

criminais, de acidentes no trabalho e trabalhistas
kesidencia — Rua Cel- Cordova n° 40 -  Fone 88

E scri tó r io  — Rua 15 de Novembro—Edifício JoSo Cruz Jo r .  Fone 88 
/ .A JE S  — Caixa Postal 11o 15 — Sta. Catarina

Fraqueza Nervosa Esgotamento Fisico
(A s t is ia  no Homem e na Mulher)

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

Tratamento Clinico e Dietico;
Junte ao pedido Or$ 10,00 para despesas, dirigindo-se a 

F. S. NEVES Caixa Postal n° 2398- Rio de Janeiro • Brasil

FARMACIA POPULAR
Direção técnica do farmacêutico diplomado

A N T O N I O  M.  V.  R I B A S
O maior'e mais variado sortimento de medicamentos 

nacionais e estrangeiros

A sua Farm ic*a da c mfrança
Completo sortimento de perfumarias e artigos de toucador 

Moderno e aparelhado laboratório de manipulação - Serviço
caprichado

A m ais fíarateira
Praça João Pessoa =  Lajes

**IAí

I N T E R V E N D A S

Secçao dt assinaturas • Jornais e Revistas
Publicações GeDero 0 meses 12 meses

A NOITE ILUSTRADA Reviata semanal ilustrada 5o,co 55,00
CARIOCA « » de divulgação 4o ,00 70.00
CLUBE DOS AMORES Revista semanal feminina 5o, 00 95,00
F IG U R IN O « mensal feminina 3o ,00 55.00
O LORIVHO « « infantil • quadro- 17.00 33,00
POLICIAL em REVISTA « « contos policiais 17,oo 33.00
REVISTA da SEMANA Revista sem anal de divulgaçãi 7o ,00 140.00
A  CENA MUDA « « cinematográfico 7o 00 140,00
E SPO R T E  ILUSTRADO < « de esporte» 15,oo 90.00
EU SEI TUDO 9 mensal -  registrado — 48,00
0  TIC O -TICO « < infantil lS.oo 86,00
0  MALHO « « critica  política 3o,oo 00,1 N)
MODA E BORDADO « < fem in ina 36 OO 70.0o
Ilustração BRASILEIRA «r « arte e l ivulgação tio,00 120.0o
A NOITE Jornal diár io  -  Rio de Janein v5 00 135,OD
A MANIIA « « « < < 80,00 150.00
0  PIONEIRO « sem anário- Caxias do Sul — 35, 00
A ORANJA Revista técnica pecuária — 60,00
Vida Rural e Econômica « « « registr . — loo,oo

Pagamentos no ato da assinatura

Assinem o Correio Lageano
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Advogado
I I -  R ü B A L D 0 ] 0 S E  S f H i i r u

ADVOCACIA EM QERAL esoe *i«i , " "  "  " H '

^ R R o^-In v ^n ta r io s^ cobranc âs*68 de:* ua Barão do Rio Braoco, 12 — m p s 
ATENDE CAUSAS NOS MUNICTPIQS VIZINHOS

Br João Costa Netto
uV)LruFsUrf %  7 Doença8 d« Se»horas -  Parto
liares. T Í r S  ' Bocio ( f f i '  He^niâs’ " V '*S Bi'
e Prós ta ta .  U tero Ovários e Seio» T n l L !  "  ® ^ m o n -o id a .  llins

quirídos!tÍCUlaÇ°e8 “  ^ £ 5 ^ ,  í
T ratam ento Médico e Cirúrgico da Tuberculose Pulmonar

^ ! tn dín m n? 05D ta- j N ' S £ 05 Prazeres e Maternidade Te- reza Ramos - Residência Rua Correia Pinto, 3 - Tel. 19b

Consultorio: Praça Cel. Jo3o Costa p  cima do Café Cruzeiro)

Dr. Caetano da Costa Júnior
Especialista em doenças dos

Olhos - Ouvidos - Nariz - Garganta.
Consultório: Edit'. Dr. Aeacio - 2o Pavimento 

das 9 ás 11 e 9 és ã horas.

Dr. Hélio Ramos yieira
ADVOOADO

Ações cíveis e comerciais (medição, divisAo 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, 1° A. -  LAGES
NOTA: Aceita chamados para as comarcas vizinhas.

M ateria l Fotográfico
1 L F O R  D

é O MELHOR 
Representantes vendedores:

Estudm Klinger

A Voz da Cidade
SOB NOVA DIKEÇaO

5 = r  Uo‘° 7 7
Secçi° 0'  Rtd'08; "Rua 15 de Novembro, - t  L ag e ’_______________

'p g s tl S u *nA'
UJAMOO A VACHA

INSTITI/TO PINHEIROS
INOICAO* coNrOUMl

w j  s * « r ° ,,oloo,co
. m s t i t u t o  p i n h e i r o s
I H S  T 1 f L °  R , a N 0 f O ^ NSf VA 

«00. 0.00*-4 3, ,o,NVC_
u  € M A K V  • __

OlSTtlBUlOO» 

I U A  9 u €

Escritura Pública de 
Revogação de Pro

curação
Escritura Publicn de Revoga

ção de Procuração, entre par 
tes, como outorgantes Júlio Ro
drigues da Silva e Oiaci'io Ro
drigues da Silva, na forma abai
xo; SAIBAM, quantos esta pu
blica escritura de revogação de 
procuração, virem que, sendo 
no ano de mil novecentos e qua
renta e nove (1919), aos cinco 
(5) dias do mez de Outubro do 
dito ano, neste distrito de Anita 
Garibaldi, Comarca de Lajes, 
Estado de Santa Catarina, em 
meu Cartorio, perante mim Es-j 
crivâo Distrital, compareceram, 
como outorgantes Júlio Rodri
gues da Silva, viuvo, e, Otaci- 
lio Rodrigues da Silva, solteiro, 
maior, brasileiros, lavradores, 
domiciliados e residentes neste 
distrito, conhecidos de mim es
crivão e das duas testemunhas 
adiante nomeadas e no fim as
sinadas; do que dou fé. - Em 
presença das mesmas ttstemu- 
nhas, me foi dito, que, por esta 
escritura fica revogada, e porj 
isso sem mais efeito algum, a! 
procuração que os referidos ou-| 
torgantes, ontorgaram ao senhor i 
Coronel Oasparino Zorzi, domi
ciliado e residente no Município 
de Campos Novos, deste Esta
do, lavrada a folhas numero ses, 
senta e séte e verso, do livro de 
procurações numero quatro, em 
data de quinze de Maio do ano 
de mil novecentos e quarenta e 
seis, deste Cartorio. - Ficando o | 
referido documento de nenhum 
efeito, como se não existisse. - 
Assim disseram, do que dou fé, 
e me podiram lhes lavrasse esta 
escritura, a qual feita, sendo 
por mim Escrivão lida perante 
as mesmas testemunhas, aceita 
ram, outorgaram e assinam, as
sina a mgo do outnrgante Julio 
Rodrigues da Silva, por ser 
analfabéto. o senhor Eudozio Jo
sé Canani, deixando o mesmo 
a impressão datiloscopica do po
legar direito, com as testemu-

I
nbas senhores João Maria Maia 
e Paulo Mendes, domiciliados e 
t residentes neste distrito, reco-

I
nhecidos de mim escrivão, pelos 
proprios. do qne dou fé. Eu, 
Miguel Babi Sobrinho, Escrivão 
Distrital, a escrevi e também as
sino era publico e razo. Em 
testemunho (Sinal Publico) da 
verdade. O Escrivão distrital, 
Miguel Babi Sobrinho. Anita 
Garibaldi, 5 de Outubro de 
1949. Ass: Eudozio José Cana
ni, 5-10-949. Sobre Cr$4 00, em 
selos estadoaes e Cr$2,80, em 
selos federaes, devidamente inu- 
tilisados. Ass. Eudozio José Ca
nani, Otacilio Rodrigues da Sil
va, João Maria Maia e Paulo 
Mendes. Era o que se continha 
e declarava em dita escritura 
publico de revogação, da qual 
bem e fielmente datilografei do 
proprio original o presente pri
meiro tanslado, ao qual me re
porte em meu poder e Cartorio, 
do que don fé, Eu, Miguel Ru
bi Sobrinho, Esciivão Distrital, o 
datilografei, conferi, subscreva e 
assino em publico e razo.

Em testemunho • M. B. S. - da 
verdade

Anita Garibaldi, 5 de Outubro 
de 1949.

Ass. Miguel Babi Sobrinho

Â maior liquidação de todos 
os tempos

Casa Santa Catarina
de Verissimo Duarte & Filhos 

Praça Vida 1 Ramos Sênior — Lajes

LIQUIDAÇãO COMPLETA E DEFINITIVA DE 
TODO O ESTOQUE, PARA TERMINAR COM A 

SECÇâO DE TECIDOS.

Preços abaixo do custo
Mais de 800 ternos para torrar 

Sedas - Tafetás - Veludos - Astracans - Oretones 
Casemiras - Camisas • Casacos de Senhoras etc.

Expresso Gra zz otin 
de Transportes 

Ltda.
LAJES - VACARIA - CAXIAS - PORTO ALEGRE 

LAJ£S -  VACARIA - DIARIAMENTE

De Lajes ás 5 horas — De Vacaria ás 13 horas 
DE CAXIaS, 3as e 6as ás 7 horas DE LAJES, 4as. e Sab, 

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

4as e Sab. às 5 horas
Inform ações nas Estações* *

Rodoviárias

Quer comer bem?
Vá no restanrante do Clube 14 de

Junho
COMIDAS APETITOSAS — AMBIENTE SELECIONADO 

Satisfaça seu paladar  
Cosinha brasileira e italiana - Adega sortida

C im e n to  e xtra n g e iro 
=  «Byckerhof» e «Teutonia» — —
De procedência alemã

A gente nesta zona
HUMBERTO PASCAIE

V tN D E J V l-S E
1 Motor trifásico 2 II P -  220 voKs.
1 Motor monofásico 2 H P - 220 e 110 vnlts.
1 conjunto gerador a gazolina, 500 vts. e 12 vots. para 

iluminação de fazendas.
Tratar no Hotel Sul América, quarto 21, nesta cidade.

S. 5. Publicidade

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



Prefeitura Municipal de La je s
ESTAOO DE S A N T A  C A T A R IN A

Requerimentos Despachados
Di» 3 de novembro de 1949.

N- 2057 - Lauro Waldrigues e sua mulher - Transferência de ter
reno foreiro - Sim.

Din 7 de novembro de 1949.
N' 1591 - Menoti Hecari e sua mulher - Transferência de ter

reno foreiro - Sim.
N' 1818 - Dimas Arceno - Transferencia de terreno foreiro -  Sim
N' 2053 - Honorino de Luchi - Aprovação de planta e licença 

para construir - Cumpra o parecer do Fiscal Geral e 
volte querendo.

N- 2066 - Olmdino Regueira -  Transferência de terreno foreiro 
- Siro.

Dia 8 de noven bro de 1949.
N' 1492 - Orestes Alves da Silva - Transferência de casa e ter

reno foreiro - Sim.
N’ 1807 - Eugênio Augusto Nr ves e sua nulher - Transteiência 

de terreno foreiro - Sim.
N. 1817 - Pedro Audibert e sua mulher - Transferência de ter

reno foreiro - Sim.
N" 2065 - Dr. Elisiário de Camargo Branco • Transferência de 

terreno foreiro -  Sim.
N' 2070 - Antenor Varela Ubaldo e sua mulher • Permuta de 

terreno - Sim.
N' 2078 - Benjamim Feliciano Pereira - Transferência de casa e 

terreno foreiro - Sim.
N‘ 2077 - Cirilo Lirio de Campos - Trasferência de terreno fo

reiro -  Complete as informações.
N- 2082 - Rodolfo Wegner e sua mulher - Transferência de 

terreno foreiro - Sim.

DECRETO N° 45 
de 31 de outubro de 1949.

O Prefeito Municipal de Lajes, no uso de sua« atribuições
DECRETA:

Art. I o -  Fica transferida da dotação 3 10-1 para a 3-10-2
a importância de CrS 2.000,00.

Art. 2o -  Este Decreto entrará em vigor na data da sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Lajes, em 31 de outubro de 1949. 
Assinado: - Vidal Rarms Júnior 

Prefeito Municipal.
J&iro Ramos 

Secretário.

276 m2,"confrontando ao norte. 391,(»0 m2, confrontando ao
leste, oeste com o patrimônio norte e sul com o Patrimônio 

[Municipal, e ao sul com uma Municipal, n leste com Jon» 
irua projetada. ! Maria Duarte e ao oeste com

14) - urr. lote coma área dei uma rua projetada,
276 m2, confrontando ao nortoj 33) • um lote com a área de 
le»te o oeste corn o Patrimônio 
Municipal, e ao sul com uma
rua projetada.

074,50 m2, confrontando no
norte e sul com o Patrimônio 
Municipal, a leste com João

15) - um lote com a área de. Maria Duarte e ao oeste com 
276 m2, confrontando ao norte, J urna rim projetada, 
e oeste com o Patrimônio Muri-I 34) - um lote com a área de
cipal, e 90 sul e leste com ruas 
projetadas.

10) - um lote com a àrea He 
260 m2, confrontando ao norte 
e oeste com ruas projetadas, e 
ac sul e leste com o Patrimônio 
M unicipal,

17J - um lote con a área de 
240 m2, confrontando ac norte, 
sul e leste com o Patrrmonio 
Municipal, e ao oeste com uma 
rua prejetada.

18) - um lote com a área de __  _  , __________
240 m‘2, confrontando ao norteie sul com o Patrimônio Muni- 
sul e leste com o Patrimônio cipal, a leste com João Maria 
Municipal, e ao oeste com uma Duarte e so oeste com uma

34)
370 m2, confrontando ao norte 
e strl com o Patrimônio Muni
cipal, a leste com João Maria 
Duarte e ao oeste cotn uma rua 
projetada,

35) - um lote çom a área de 
377,50 nr2, confrontando ,no 
norte e sul com o Patrimônio 
Municipal, a leste com João 
Maria Duarte e no oeste com 
uma rua projetada.

3<!) - um lote com n área de 
379 m‘2, confrontando ao norte

H b l  modista
Acaba de terminar se 

curso de córte e costura 
com a competente Profes
sora de Córte Sra. I). Ma 
ria Clotilde Cordova, a Srta. 
Florinuta A. de Andrade, 
residente no distrito d* 
ÍNDIOS.
A .Srta. Florineta para a ter 

min&ção de seu curso apre
sentou um lindoe fino vesti
do moderno recebendo le- 
licitações pelo seu capricha
do trabalho.

Em sua residência nos 
ÍNDIOS oferece seus pres- 
timos aos parentes e ás 
suas amigas.

rua projetada.
19) - um lote com a área de

rua projetada,
37) - um lote com a área de

Edital de Concorrência Pública
De ordem do Sr. Prefeito 

Municipal faço público, para j 
conhecimento dos interessados i 
que, até às 15 horas do dia 23 
do corrente mês, acha-se aberta 
a concorrência pública para a 
venda dos seguintes terrenos do 
Patrimônio Municipal, destina
dos à construção da CASA 
PRÓPRIA, sitos na local deno
minado Várzea, zona suburbana 
desta cidade.

1) • um lote com a área de 
400 m‘2, confrontando ao norte 
com a estrada que segue em 
direção á encruzilhada Lajes- 
Florianópolis, ao sul e leste com 
o Patrimônio Municipal, e ao 
oeste com uma rua projetada;

2)  -  um lote com a área d- 
400 m2, confrontando ao norte 
com a estrada que segue em 
direção à estrada Lajes - Floria
nópolis, e «o sul, leste e oeste 
com o Patrimônio Munclpal; '*

3) - um lote com a área de 
350 n.2, o.nírontando ao norte 
com a estrada que segne em di- 
reçào a estrada Lajes Florianó
polis, e ao sul, leste e oeste com 
o Patrimônii Municipal.

4) - um lote com a àrea de 
350 m2, confrontando ao norte 
com a estrada que segue cm 
direção á estrida Lajes - Floria- 
núpolis, a° sul e oeste com o 
Patrimônio Municipal, e a leste 
com uma rua projetada

5) - um lote com a área de 
3G0 m2, confrotando ao norte

leste e sul com o Patrimônio 
Municipal, e ao oeste coru uma 
projetada.

t )  -  um lote com a área de 
360 .n2, confrontando ao norte, 
sul e leste com o Patrimônio 
Municipal, e ao oeste com uma 
rua projetada.

7) -  um lote cora a área de 
360 m2. confrontando ao norte 
sul e leste com o Patrimônio 
Municipal, e ao oste com uma 
rua projetada.

?>) -  um lote com a área de 
360 m2, confrontando ao norte 
sul e oeste com o Patrimônio Mu
nicipal, e a leste com uma rua 
projetada.

9) - um lote com a área de 
360 m2, confrontando ao norte 
sul e oeste com o Patrimônio 
Municipal, e a leste com uma 
iua projetada.

10 • um lote com a área de 
360 ra2, confrontado ao norte, 
sul e oeste com o Patrimônio 
Municipal, e a leste com uma 
rua projetada.

11) - um lote corr a área de 
276 m2, confrontando ao norte 
e leste com o patrimônio Muni
cipal, e ao sul e oeste com ruas 
projetadas.

12) - um lote com a área de 
276 m2, confrontando ao norte 
leste c oeste com o Patrimônio 
Muinicipal, e ao sul com uma 
rua projetada.

13) - um lote com a área de

370 rn2, confrontando ao norte 1380 m‘2, confrontando ao norte1 
com uma rua projetada, e aoj e  sul com o Patrimônio Muni— 

sul, leste e oeste com o : cipal, a leste com João Maria 
Pbtnmonio Municipal, Duarte e ao oeste com uma

20) - um lote com a área da rua projetada- 
370 m2, confroutando ao norte 38) - um lote com a área de 
com uma rua prejetada, e ao : 380 m2, confrontando ao norte 
sul, leste e oeste com o Patri-.e sul com o Patrimônio 
monio Municipal. • Municipal, leste com João Ma-

CAMOMIjL
PARÀ A DE*TIU0 DA$ <filA

21) - um Ide com a área de 
760 m2, cnnfiontando ao norte 
e leste com ruas projetadas, e 
ao sul e oeste com o Patrimo- 
uio Municipal.

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

23) - um lote com a área de 
240 m2, confrontando ao norte 
e oeste com o Patrimônio Mu 
nicipal, ao sul com o Patrimô
nio Municipal e terreno de Ene- 
dino de Jesus, e a leste com 
uma rua projetada.

24) - um lote com a área de 
200 m2, confrontando ao norte 
sul e lesie com o Patrimônio

ria Duarte e ao oeste com uma 
rua projetada,

39) - um lote com a área de 
380 m2, confrontando ao norte 
e sul com o Patrimônio Muni
cipal, a leste com Jcão Maria 
Duarte e ao oeste com uma 
rua projetada.

40) - ura lote corn a área de 
330 m2, confrontando ao norte 
e leste com o Patrimônio Muni- 
nicipal, ao sul estrada que se
gue em direçãn á estrada Lajes 
- Florianópolis, e ao oeste uma 
rua projetada,

41) - um lote com a área de
300,Ò0 m2, confrontando ao
norte, leste e oeste com o Pa- 
trimoDio Municipal, e ao sul 
com a estrada que segue em

VITAMINA D 2

Municipal, e ao oeste com uma j direção k estrada Lajes -  Flo-
rua projetada.

25) - um lote com a área de 
200 n>2, confrontando ao norte, 
sul e leste com o Patrimônio 
Municipal, e ao oeste com uma 
rua projetada

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

27) -  um lote cora a área de 
200 m2, confrontando ao norte 
e leste com o Paírimonio Mu
nicipal, e ao sul e oeste eom 
ruas projetadas.

28) - um lote com a área dc 
400 m2, confrontando no norte 
leste e oeste com o Patrimouic 
Municipal, e ao sal com uma 
rua projetada.

29) -  um lote com a área de 
400 m2, confrontando ao norte, 
leste e oeste cpm o Patrimônio 
Municipal, e ao su! com uma 
rua projetada.

30) - um lote dom a área de 
400 m2, confrontando ao norte

Dr. Valença
Clinica exclusiva de 

crianças

Consultorio: Io andar do edi
fício Marajoara

Consultas: das 14 ás '17 
ho ras — Fone 67

Residência: RuaCel. Aris- 
tiliano Ramos -  Fone 14

rianópolis,
42) - um lote com a área de 

287,75 m2, confrontando ao nor
te e oeste com o Patrimônio 
Municipal, oo sul com a estrada 
que segue em direção à estra
da Lajes -  Florianópolis, e a 
leste com João Maria Duarte.

O preço mínimo de alienação 
é de Ci $ 2,00 o metro quadrado.

As propostas deverão estar 
acompanhadas de uma certidão, 
fornecida por esta Prefeitura, 
de que o proponente não pos- 
súe imóvel, e serão abertas dia 
24 do corrente mês, às 15 ho-l 
ras, na Secretaria du Prefeitu-j 
ra Municipal, em presença dosj 
interessados ou quem os repre-1 
sentar, devendo estar devida- j 
mente seladas, em envelopes 
fechados, noS quais declarem o 
preço máximo que oferecem p i
lo imóvel acima declarado, bem 
assim quaisquer outros esclare
cimentos ou ofertas sobre o 
assunto.

Durante o prazo de 15 dias

Theodocio Miguel 
Aíherino •
ADVOGADO

Rua Hercilio Luz' 7 
Lajes

Dr. J. Gualberto 
tto

Advogado
Rua Aristihano Ramos 7 

Caixa Pos*al 58

e oeste com o Patrimônio Mu-jserão julgadas as reclamações 
'nicipal, a leste com terreno de-de quem se julgar com direito■ M r\ ) i n . 1 .. I A .... . — _ _ 1 _

AVISO

ümedino de Jesus e ao sul com 
J uma rua projetada.

31) - mn lote com a área de 
:390,60 m2, confrontando ao nor- 
| te com Veríssimo G. Duarte, ao 
1 sul com o Patrimônio Municipal, 
[a leste com João Maria Duarte 
I e ao oeste uma rua projetada . 
I 32) - um lote com a área de

aos terrenos ora em concorrência.
O proponente cuja proposta 

fór aceita deverá efetuar o pa
gamento ou primeira prestação 
dentro do prazo de 15 dias. 
Lajes, em 8 de novembro de 

1949.
Francisco Furtado Ramos 

Fiscal Geral.

A Companhia Catarinen
se de Fôrça e Luz S/A. avi
sa aos Snrs. Consumidores 
que nAo mais fará cobran
ça á domicilio. Eerá cortada 
a ligação do contribuinte 
que estiver em airazu de 
dois (2) meses.

A GERENCIA 
Lajes, 11 d e  Agosto de 1949

/
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« M S  DE ROCHAS OLEIGENAS QUE POSSUE.
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OS CAPITAIS EMPREGADOS NA INDUSTRIA DO PETROLEO TERÃO DMA VALÜRMÇAO
SEM PRECEDENTES EM NOSSA VIDA EC0N01CA.

COMPANHIA ITATIG
Coordenador em S Catarina: Sr. Raul Goelzer Engelsing — Distribuidor nesta zona: Sr. Nilo Sambaquv — 

Agentes produtores: Srs. Allredo Montenegro e Atilio Travaglia

_____ Medico - Especialista-
. . . .  , m c  P  Caropioas e It. d e  Janeiro  os da Especialidade em b. P-. ^

CLINICA MEDICO CIRBBGICA

Olhos. Ouvidos. Natii e ®,r®,n^
IraUmtnto --------

I Õ n su l tÕrÍo ,; ?SS’Úh *
Kdificio Amélia Waltri 17

HORÁRIO: Das 9 ás “  ’ *
Residenc. Permanente em L A . ^

A g r  adecim ento
Américo Sabatini e Senhora vem, por este meio agradecer 

o conceituado especialista Dr. J. Araújo p«la dedicação e pe- 
> ia com que praticou intervenções cirúrgicas em seus filhos 
UTH e JARBAS, estendendo seu agradecimento ás boas Ir- 

nãs e enfermeiras do Hospital N. S. dos Prazeres e, bem as- 
iin, a todas as pessoas amigas que os visitaram.

A todos sua sincera gr tidão. *
Lajes, 12 - 11 - 1949

Exame de Admissão
O Oinásio Estadual Vidal Ramos avisa aos interessados 

que a partir de 1°. de Dezembro estará aberta a Inscrição pa
ra o Exame de Admissão á primeira serie Oinasial Documentos 
exigidos: -  Certidão de Idade, com firma reconhecida, Atestados 
de vacina e sanidade, outras Informações na Secretaria da Esco. 
Ia.

Esclarecendo
Lendo o jornal ”Regiâo Ser

rana” em sua «dição de 5 do 
coriéhte, deparei com um co 
mentáriô sobre a Câmara Mu
nicipal. Agradeço a referência 
em terno do meu discurso, o 
qual, embora brilhante, segun
do o julgou a amabilidade do 
autor, que julgo ser seu diretor, 
iesmereceu por mal esplanado,
• consequentemente mal inter- 
Jretado pelo mesmo.

Segundo meu discurso do 
qual conservo o original, 

não propuz modificar a M sobre 
a Taxa Rodoviária, nem tachei a 
nesrna (1-a .bvurda.

O qup propuz e já estamos 
levando á efeito, foi a modifi
cação da zona suburb.na, in
cluindo na mesma a zona rural 
lo perímetro da Cidade, para 
vitar certas «nomeias oriundas 

da divisão atual, e do que re
sultam até absurdos, os quaes 
> amigo teve a gentileza de 

enunciar.
JoiUnto não é pela lei em seu 
nerito que aigumentei, porque
• mesma foi aprovada e pro
mulgada pasteriormente 40 Co- 
digo de Posturas, e trata-se *- 
gora de regulamentar este ponto 
ieixado no momento.

Não acredito que a intenção 
do amigo fosse esta, mas po
derá julgar alguém menos in
formado, que eu estou agindo 
em desacordo com determinados 
princípios, e poderão mesmo 
dar uma interpretação errônea 
e malfazeja, quando não posso 
e não quero tomar uma atitude 
incoerente com a minha apro
vação á citada lei.

Faço este osclarecimento por 
julgar nescessário, afim de evi
tar suposições tendenciosas, 
haja vista a precariedade da as
sistência & nossos trabalhos. 
Consola-me entretanto ao pen
sar que a adultersção havida na 
noticia não -eja o exposto ac - 
ma, mas motivado por aquele 
bendito gramofone, com sen 
volume lodo aberto, qne não 

■ deixa os presentes ouvirem as 
palavras proferidas no recinto.

0. RAFAELI

Teu. Moisés C. de Oli
veira

Solicitou demissão do enrgo 
de Delegado üspecial de Poli
cia, em Ouritibanos, o 1’ Ten. 
Moisés Cordova de Oliveira, da 
Policia Militar do Estado.

O referido oficial que também 
é o comandante da 2’ Compa
nhia Isolada, da mesma corpo
ração, alí aqunrtelada, pediu 
também sua transferencia da
quele muuicipio.

Perdeu - se
Perdeu-se no trajéto do 

cSalfto Cruzeiro do Sul» á 
tOficina Ford* na rua Mal. 
Deodoro, parte de uma toa
lha de crochet, que se des
tinava à Capela de Santa 
Cruz.

pede-se á pessoa que en-< 
controu, a geutileza de en
tregada à Sra. Caroia Fur
tado ou nesta redaçfto.
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A P a n i t a i  ^ casa que procura ter sempre as maiores novidades 
U d fJ lL C lI  em artigos para homens,.senhoras e crianças

Rua Correia P into, 8 0

T e a t r o

C A N T  A B E L L I
Correspondeu inteiramente ã enorme expectativa n estreia 

do famoso mágico Cantarelli, realisada ontem, sexta feira, no 
Marajoara

Numeroso público compareceu no primeiro espetáculo de 
Cantarelli, e os vibrantes aplausos recebidos por este artista, são 
uma prova evidente do agrado geral, da grande satisfação com 
que o publico lngeano recebeu este conjunto artístico, dirigido 
magistralmente por Cantarelli.

Indiscutivelmente, em face dos prodigiosos trabalhos apre
sentados por este celebre iluzionista, que foram recebidos com 

estrepitofos aplausos pela numerosa assistência, verifica-se que 
Lages hospeda, no momento, o mágico numero um da atua
lidade.

Cenários deslumbrantes, como antes não fornra apresenta
dos ao nosso publico, deram realce a este espetáculo grandioso.

Cantarelli vai realisar, hoje o segundo espetáculo, despe- 
dindo-se de uossa terra amanhã, domingo, com mais um formi
dável espetáculo, no qual o famoso mágico apresentará o seu 
Programa n' 2 - mais um deslumbramento para todos quantos 
estiverem presentes ao seu estupendo e incomparável espetácu
lo de despedida.

-x x-x-
Amanhã, domingo, ás 3 horas, haverá um grande Vespe- 

r«d, na qual Cantarelli tomará contacto com a nossa juventude 
dos Colégios e escolas, aos quais vai dedicar um programa es
pecial de enorme sucesso, aos seguintes preços: Poltronas Cr$. 
10,00; Meia eutrada para eshidautes: Cr$. 5,00.

Teraporaua Popular
De T eatro

Está sendo aguardada com grande interesse a TemporaJa 
Popular de Teatro, no Carlos Oomes.

Paulo Correia, o jovem ator e discípulo querido de Proco- 
pio Ferreira, vai iniciar, na próxima terça-feira, dia 15 do cor
rente, a sua anunciada temporada teatral, È mais uma Com
panhia a visitar-nos, este ano. Desta vez, porém, trata-se de um 
conjunto popular de Comedia e drama, que vai proporcionar ao 
publico de Lajes uioa oprtunidade excelente para conhecer aigu- 
mas das melhores peças do repertório nacional de Teatro, des
tacando-se as consagradas peças “Deus Lhe Pague” , “ Maria Ca- 
chucha” “ Deus e a Natureza” , etc.

A p^ça de estreia é o belíssimo drama A Ladra.
Do repertório fazem parte, também, comédias esplendida?, de 
grande sucesso, como. O AMIGO DA ONÇA, CARNEIRO DE 
BATALHÁO, CHIQUITA BACANA, e ontras

Os espetáculos terminam com um ótimo ato varipdo, no 
qual toma parte toda a Companhia.

-x-xx-

Para esta temporada popular de teatro, os preços serão 
os seguintes Assinatura para três espetáculos - Cr$ 30,00. Pre
ço avnlso de Poltrona - Cr$. 12,00. Segunda Platéia Cr$ 5,00.

As assinaturas podem ser feitas com o Secretario da Com
panhia, Sr. João Ferrabini, ou diretamente nas Bilheterias do 
Marajoara ou do Carlos Gomes.

Descobertos os autores do 
roubo da Joalhería Gomes

Dos esforços conjungados do 
Sr José G om es, do Sgto. Zu- 
valdo Livramento e do investi
gador Castro, o Delegado de 
Policia acaba de descobrir os 
autores do sensacional roubo 
da Joalhe*ia Gomes desta cida
de, prendendo um dos culpados 
e apreendendo uma parte das 
mercadorias roubadas.

Prosseguem as diligências pa
ra a captura de outro envolvido 
e o restante dos objetos.

H erdenante Sá
Seguiu para São Paulo, a ne

gócios, o Sr. Herdenante Sá, 
ruraljsta aqui residente.

Jorge Holer Bleyer
Regressou de Porto Alegre, 

onde encontrava-se a negocios, 
o Sr. -lorge Holer Bleyer, indus- 
trialista e destacado procer do 
PSD, em São Joaquim.

Sensacional e emocíonant 
exibição de paraquedism

SANTOS GAVfiONSKI NOS CETS I)E LAJES

Afim de tomar parte nas festas aviatórias desta cidade 
chegou o famoso paraquedista brasileiro José Santos Guvronski 
conhecido em todo o país, pelas suas extraordinárias façanha, 
no paraquedismo nacional.

Santos Oavronskí é professor da Escola Paulista de Para 
quedismo e vencedor de varias competições desse genero t 
pertence á nnica equipe de “Exibição" das Américas, constata
do pelos representantes do grande matutino «Times» de Nova 
York.

Sibel Couto
cro

De sua excursão ao interior 
do Estado, regressou o jovem 
Sibel Couto, do comercio des
ta cidade.

0 ex-ministro da A gri
cultura l)r. Apolonio 
Sales em Santos Feis

Esteve em Santos Reis 
em prolongada conferência 
com o Sr. Getulio Vargas, 
o ex-Ministro da Agricul
tura Dr. Apolonio Sales.

Nereu Ramos em Floríanopolis
RIO, 9 (MeridionalJ — Em avião da embaixada ianque, o 

sr. Nereu Ramos, acompanhado do embaixador americano che
gou às 11 horas a Floríanopolis, de onde partirá para Porto 
Alegre. O sr. Nereu Ramos permanecerá um dia em Porto Ale
gre, seguindo sabado para São Borja, para onde estão seguindo 
caravanas jornalísticas

Manifestação popular a Nereu
FLORÍANOPOLIS, 9 (Meridional) — Chegou c sr. Nereu 

Ramos, que viajou em companhia dc embaixador ianque. O sr. 
Nereu Ramos foi alvo, ao descer em Floríanopolis. de estrondo
sa manifestação. Milhares de pessoas, desd» o largo Oeneral 
Osorio até o Palacio do governo aplaudiram o sr. Nereu Ramos.

A g r a d e c i m e n t o
Waldomiro Alves de Barros, residente em Campo Belo do 

Sul, neste município, vem, por este meio, agradecer ao ilustre 
médico Dr. Jcâo Costa Nettc pela prestesa e dedicação com 
que praticou melindrosa intervenção cirúrgica no signatário, es

tendendo o seu agradecimento aos enfermeiros Srs. Eriberto e 
Alfredo Hess, assim como a todas as pessoas amigas que o vi
sitaram durante a enfermidade.

Lajes, 12-11-49.

Auxilie a SLAN para ex- 
tinguir a mendicância

E N C A D E R N A Ç Õ E S
Em couro ou pano, Serviço caprichoso e a 

preços bar atissunos, procure a

Gráfica 3 A =
a rua Correia Pinto, 38 — Onde executa-se qual

quer serviço tipográfico

AMANHÃ - domingo, no M A R A J O A R A
Aq ft Qlt llfkPüQ Continuação do Sucasso Espetacular do Con-
rto U(u i IHJI do  sagrado Artista Internacional

C a n t a r e l l i
O MAIOR MÁGICO DO MUNDO! aplaudido com entusias

mo em todas aa grandes cidades dos cir.co continentes !

Proseguindo na apresentarão de seus espetáculos de raro esplendor, raros 
e maravilhosos, CANTARELLI vai oferecer, hoje, ao público de Lages

o seu FANTÁSTICO

P rogram a  N um ero dois
- UU SEJA: uma noite uo paiz das maravilhas orientais '

A M A N H Ã -  Domingo, ás 8,1* horaa no C a r l o s  f í o m p S

Um Grande e Sensacional Espetáculo ! Uma Produção da Colutnbia de
Enorme Sucesso !0 F i l h o  do S o l

BASEADO NO FAMOSO E SENSACIONAL ROMANCE DE AVENTURAS:
O U ltim o dos M ohicanos.

Um dos grandes sucessos do ano ! Um espetáculo soberbo ! — Atenção! —
Uma produção completamente nova, colorida, com novos artistas, uova técni

ca, Direção Magistral !

NO MARAJOA RA - Uma Vesperavel espetacular!
Amanhã —  Domingo, ds 3 horas —  COM PREÇOS ESPECIAIS t

CANTARELLI e seus Mistérios e Fantasias!
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