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Em Lajes o Mmistro Dr. Clovís Pestana e 
0 Governador do Estado Dr. José Boabaíd

A RECEPÇÃO AOS DOIS CHEFES DE ESTADO — O BANQUETE AO MI
NISTRO, OFERECIDO PELO COMANDANTE E OFICIAIS DO 2o. B. 

RODOVIÁRIO, — DIVERSAS NOTAS

Em vingem de inspeção nos 
serviços e obras dependentes 
do seu ministério, esteve nesta 
cidade o Sr. Dr. Clovis Pesta
na, Ministro da Viação e Obras 
Publicas. S. Excia. foi recebi
do pelas autoridades civis, mi
litares, eclesiásticas e pessoas 
gradaa, hospedando-se na resi
dência do Sr. Vidal Ramos Ju
nior, Prefeito Municipal.

S. Excia. veio acompanhado 
dos Srs. Dr. Saturnino Braga, 
Diretor do DNER, Drs. Cinci- 
nato C. Braga e Rego Barros, 
Diretores da Companhia Cons
trutora Brasileira (CCB), Dr. 
Gomercindo Penteado, Dr. Cláu
dio Augusto Penteado, Alarico 
Paes Leme, oficial de gabinete 
e Ten. João Cherpiuski, Aju 
dante de ordens. Procedente de 
Ponta Grossa, veio o Cel. Hor
ta Rodrigues e de Bento Gon
çalves, o Cel. Julio Limeira da 
Silva, comandante do 1" B. 
Ferro-viario;

Inesperadamente chegou tam
bém a esta cidade o Dr. José 
Boabaid, Governador interim 
do Estado, que vem de assis
tir, em compunhia do Ministn 
da Guerra, Gal. Canrobert P. 
da Costa, e do Governador Lu- 
pion, do Paraná, a inauguração 
de um Quartel em Porto União. 
S. Excia- hospedou-se na resi
dência do Sr. Jôjô Carvalho, j 
Fazendo parte da comitiva do 
Sr. Governador, vieram, 0 Dr. 
Leoberto Leal, Secretario da 
Viação e Obras Publicas, que 
hospedou-se na residência do 
Dr. Luiz Bottini. Na mesma 
comitiva veio também o Dr. 
Lauro Fortes Bustamante, Dire
tor da Produção Animal, da 
Secretaria da Agricultura. Vie
ram ainda, integrando os ilus
tres comitivas dos dois Chefes 
de Estado, outras pessoas cu
jos nomea não conseguimos 
anotar.

O Banquete oferecido ao 
Sr. Ministro da Viação

Pelo 2* Batalhão Rodoviário 
foi oferecido ao S. Dr. Clovis 
Pestana, Ministro da Viação e 
Obras Publicas, um banquete 
de 65 talheres 110 salão de fes
tas do Club 14 de Junho. Com
pareceram ao ágape, o homena
geado, o Sr. Governador do 
Estado, o Prefeito Vidal Ra
mos jor., o Cel. Othon Dutra 
Fragoso, comandante do 2' Ba
talhão Rodoviário, todos os com
ponentes das ilustres comitivas 
dos dois Chefes de Estado, 0 
Dr Ivo Guilhon, Juiz de Direi
to, o Cel. Horta Rodrigues, o 
Cel. Julio Limeira da Silva, 
chefes de repartições, repiesen- 
tantes da imprensa e outros 
convidados. A mesa artistica
mente ornamentada foi dirigida 
pelo Sr. Eugênio Rogério de 
Palma, conhecido maitre d’hotel 
de São Paulo, sendo o cardá
pio preparado pelo Sr. Caldas 
Mesquita, afamado mestre de 
cosinha, tumbem vindo de São 
Paulo para esse fim.

O cardapio continha: Bebi
das; Neuchatel, Chambertin-1929 
Champanhe Ruinard-brut, Whis
ky John Haig, Cerveja Lager, 
Minerais, Cocktail, Canapés va
riados, Patê de Strasburgo, Al
cachofras, caviar Romanoff. Cre
me de tomate, Talharins ao 
parmezão, Filé ao Madeira com 
cogumelos. Sobremesa: Bolo 
“Flovis Pestana’' Doces paulis
tas, Frutas, café, Charutos e 
cigarros.

Ao champngne, levantou-se o 
Cel. O hon Dutra Fragoso, co
mandante do 2 ' B. Rodoviário, 
e em belo improviso saudou o 
Sr. Ministro da Viação, ofere
cendo-lhe a homeuagem.

ü  Dr. Clovis Pestana agrade
cendo a homenagem de que era 
alvo, expoz aos presentes uma 
resenha dos importantes traba
lhos que vem realizando o seu 
ministério, encantando a todos 
pela forma suscinta com que 
abordou as grandes realizações 
do governo, no tocunte ao se-

( tor que lhe está entregue. As 
ultimas palavras do Ministro fo 
ram abafadas por estrondosa 
salva de palmas.

Em seguida o Sr Governa
dor do Estado, Dr. José Boa
baid levantou o brinde de hon
ra ao Sr. General Eurico Gas
par Dutra, Presidente da Re
publica, seudo calorosamente 
aplaudido, ao som do Hino Na
cional, ouvido de pé pelos con
vivas e executado pela orques
tra dirigida pelo Maestro Eval- 
do Souza (Peru/ Passava das 
24 horas quando terminou o 
banquete.

A cidade viveu horas do in
tenso jubilo com a presença do 
Sr. Ministro da Viação e Obras 
Publicas, do Governador do 
Estado e de suas ilustres co
mitivas.

Tivemos 0 prazer de pales
trar com S. Excia. o Sr. Dr. 
Ulovis Pestana, que nos trans
mitiu as palavras que damos 
em separado.

Ouvimos também, em rápida 
palestra, o ilustre engenheiro 
Dr. Ciucinato Cajado Braga, 
Diretor da Companhia Cons
trutora, “CCB”, poderosa orga
nização que honra a engenha
ria brasileira pelas importantes 
obras realizadas no país.

Quando diretor do DAER no Rio Grande do Sul.
tive oportunidade de conhecer a cidade de Lajes. 

E ’ com grande alegria que venho agora rever esta 
cidade que há m uito tem po habituei-m e a adm irar. 
Como bom gaúcho tenho um carinho especial pela 
te rra  e pelo povo de Santa Catarina. Levo gra tas 
recordações das gentilezas que aqui recebi.

(Palavras do Exmo. Sr, Dr. Clovis Pestana, JV/inistro da Viação e 
Obras Publicas, ao nosso repórter.)

da, apenas para distrair”.
A historia das bolachas agradou. 
Su-ka-rá é muito sincero 

O diretor de REOIAO SER
RANA veio, viu e ficou. As
sumiu, escreveu e apanhou. 
Gritou, lacrimejou e correu e, 
110 final, ainda agradeceu.

Agora, “nas tardes tristonhas 
da serra, lá 0 vrmos debruçado 
no seu querido raminho de vas
soura”, junto a um velho gal
pão, “a lançar seus pios me
lancólicos” de tico-tico depe
nado numa luta inglória...

F.

Sr. Celso Ramos
De passagem, esteve nesta ci

dade o Sr. Celso Ramos, desta
cada figura nos meios sociais 
comerciais e polilicos do nosso 
Estado e Presidente da Comis
são Executiva do Partido So
cial Democrático de Santa Ca
tarina.

S. Sa. foi representar o Sr. 
Dr. Nereu Ramos, Vici-Presi- 
dente da Republica e Presiden
te do P.S.D., nas grandes fes
tas de Videira.

SABÃO CANAR10
Fabricado com graxa e óleos de primeira quali
dade — Leve consistente, espuma abundante — 

Limpa mais e rende mais.
Seu preço é inferior por qne as matérias prim as 

são com pradas nas fontes.

Experim ente c econômico sabfto

Fabrica : Rna Afonso Ribeiro, 37 —  LAJES

Quem te viu 
e quem te vê...

Su-ka-rá, qual brigadeiro To-j 
bias, apresentou se num dos úl
timos numeros de REGIÃO SER. ! 
R/4NA, embrulhado numa col. | 
cha de retalhos, e narrou a his • 
toria de uma velha parenta que' 
fazia bolachas de maizena, bem 
torradinhas, com o que, muitas 
vezes, lhe encheu os bolsos de 
menino peralta.

Um seu companheiro de me
ninice, o Zé Totia, também co
nheceu a velha das bolachas

Conta ele que, certa vez, Su- 
ka-rá comeu tanta bolacha, tan
ta, que leve necessidade ds to
mar um laxativo “comum”, a- 
conselhado pelo finado Onofre, 
competente tico tico e profundo 
conhecedor das virtudes da vas
soura carqueja.

Naquele tempo o colega de 
Walfenbüttel náo receitava “la
xativo espiritual”, porque c po
vo não acreditava “no espiri- 
thmo”. ü-> Coclurros eram ex
terminados a pau e os efeitos 
dos laxativos nâo “continham 
espinhos” ,..

Os escritos de Su-ka-rá s3o 
apreciados por lodos.

Escreve “sem intenção segun-

Edição de boje: 10 páginas

JOHN. JA1R0 CALLA00
Esteve nesta cidade, de pas

sagem para Videira, 0 nosso 
distinto colega de imprensa Sr. 
Jairo Callado, diretor de “A 
Gazeta” de Florianópolis.

Dr. E. Valença P. do Silva
De regresso de sua viagem 

de férias, regressou o Dr. Va
lença Pereira da Silva, diretor 
do Centro de Saude desta ci
dade.

O conceituado médico já as
sumiu seu cargo e reencetou 
sua clinica.

Drs. Armando Simone Pereira 
e Orthy Machado

Com destino a Videira, pas
saram por esta cidade os Srs. 
Drs. Armando Simone Pereira, 
Secretario, do Interior do nos
so Estado e Orthy Machado, 
Deputado Estadual por Canoi- 
nhas, os quais vão representar, 
respectivamente, o Sr. Governa
dor do Estado e a Assembléia 
Legislativa, nas grandes festas 
daquela cidade.

INDUSTRIA LAJEANA
Fabrica de sabão, sabonetes, pastas para calçados 

e cêra para assoalhas .
Acaba de ser montada uesta cidade, á rua Afonso Ribeiro 

37 uma importante fabrica de sabão, sabonetes, pasta para cal
çados e cêra para assoalhos, possuindo, além de ura técnico es
pecializado, varias maquinas modernas e aparelhamento comple
to pira grande produção.

O primeiro artigo lançado foi o sabão marca “Canário” 
que despertou desde logo atenção dos consumidores, por se tra
tar de artigo superior, de fina qualidade e vendido a preço mais 
baixo. O sabão “Canário” que já experimentamos em nossa re
dação, é realmente um produto de primeira ordem, comparado 
aos melhores existentes.
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Dia 20
A Srta. Sizelfrida Duarte, 

filba do Sr. Veríssimo G. 
Duarto do alto comercio 
d> sta praçai

- -  A menina Alice Tere
is nha, filhinba do Sr. Fran- 
c sco Furtado Ramos.

— 0 Sr. Luiz Scóss, do 
comercio desta cidade.

— Ita  Farias, filha do 
S r  Orontes Farias, do co
mercio desta praça.

— Eloisa Valente, filha 
do Sr Epaminondas Valeute 
industrialista neste município

— A Srta. Noely Souza, fi
lha do Sr. Lauro Souza, 
funcionário estadual nesta 
cidade.

Dia 21
0 Sr. Mauoel Antunes 

Ramos, industrialista e fa
zendeiro neste município.

— 0 Sr. Luiz Ramos Ne
to, ruralista neste muni
cípio.

— Rui de Castro Arru
da, filho do Sr. Eurico de 
Caslro Arruda.

Dia 22

A Exma. Sra. D. Adelai
de C. Bleyer, esposa do Dr. 
Jorge Bleyer.

— Claudio Floriani, filho 
do Sr. Luiz Floriani Junior.

— Bomulo Pedro Scóss 
filho do Sr Benjamim Scóss

—Jonas, filho do Sr. Dor- 
val da Silva Ramos, fazen
deiro neste município.

Dia 23
A Exma. Sra. D. Dalvia 

Paim Luz, esposa do Dr. 
A ujor Luz, residente em 
Florianópolis.

— A Exma. Sra. D. Ma
ria Beatriz, esposa do Sr. 
Jorge P. de Oliveira.

— O Sr. Nelson Vieira 
da Costa, industrialista 
aqui residente.

Dia 24
A exma. Sra. D. ízolina 

Gamborgi Branco, esposa 
do Dr. Celso Ramos Branco,

— A bxma. Sra. D. 
Clarinha Floriani, esposa 
do Sr. Luiz Floriani

— O Sr. Hugo Vieira, 
filho do Sr. Prudente Da
niel Vieira, residente em 
Painel.

— O Sr. Aristides An
tunes dos Santos, ruralis
ta em Capão Alto.

— A menina Aurea, fi
lha do Sr. Pompeu Sabati- 
ni. I

Dia 25
Iraci Pucci, filha do Sr. 

Francisco Pucoi Primo, de 
Cerro Negro.

— Jairo  Homero, filho 
do Sr. Alvaro Silva.

— 0 3' Sgto lvani Osorio 
Wolff, do 2* Batalhão Ro
doviário.

Dia 26
A Exma. Sra. D. Hilda 

Heiden Rodolfo, esposa do 
Sr. Osni Rodilfo.

— A menina Mareia, fi
lha do Capitão Valeriano de 
Morais, residente no Rio de 
Janeiro. I

Enlace Antonio A. Ramos-Olga 
Vtcçhietti

Realizou-se dia 5 do corrente em Florianópolis, o enlace 
matrimonial do jovem Antonio Andrade Ramos, filho do Sr. 
Lauro Ramos, industrialista nesta cidade e de Dona Maria Oti- 
lina Andrade Ramos, com a distinta senhorita Olga Maria Vec- 
chietti, da sociedade daquela capital e filha do Sr. Eugenio Vec- 
ohietti, alto funcionário do Estado e de Dona Adalgisa Orige 
Vecchietti.

O ato civil efetuou-se na residência dos pais da noiva, pe
rante numerosa assistência de convidados, sendo paraninfos, por 
parte do noivo, o Sr, Armando Ramos e exma. esposa, repre
sentados pelos pais da noiva e o Sr. Ari Ramos de Castro e 
exma. esposa, que representaram os avós do noivo Sr. Manoel 
da Silva Ramos e Dona Maria Joaquina Ramos e o Sr. Orlan
do Carione e exma- esposa.

A cerimonia religiosa foi celebrada na Catedral Metropoli
tana pelo Revdo- Cônego Frederico Iíobold, Vigário Geral da 
Diocese Foram paraninfos, por parte da noiva, o Sr. Lauro 
Ramos e exma. esposa, o Sr. comandante Arnaldo Vecchietti e 
a Srta. Maria Tereza "A ecchietti, e por parte do noivo, o Sr. Eu
genio Vecchietti e exma. esposa e o Desembargador Mario Tei
xeira Carrilho e Srta. Wilma Carrilho, representados pelo De
sembargador José Rocha Ferreira Bastos e Srta. Teresa Bastos.

A’ entrada dos jovens noivos na Catedral, a Irmã Joana, 
da Congregação da lim-eulada Conceição, executou ao Orgão 
a Marcha Nupcial de Mendelsohn, tendo a Srta. Marta Mansur 
cantado a Ave Maria da compositora Marieta Neto.

Na residência dos pais da noiva foram oferecidas aos con
vidados fartas mesas de doces e bebidas.

Receberam os noivos numerosos cartões e telegramas de 
felicitações de varias partes do Estado, do Rio Grande do Sul 
e Paraná e elevado numero de presentes de valor.

CORREIÜ LA GE A NO________ _____

SRTA. JUÇA’ RIBEIRO

Em 22 do corrente transcorre 
o aniversário natalício da dis
tinta senhorita Juçá Ribeiro, 
fino ornamento da sociedade 
local e dileta filha do Sr. 
Edmundo Ribeiro, abastado fa
zendeiro aqui residente.

A jovem aniversariante des
fruta de solido prestigio no seio 
da sociedade lajeana, pelos apri
morados dotes que lhe ornam 
a personalidade.

C lu b e  14 d e  Junho
CARNAVAL DE 1949

• j pi„he 14 de Junho realizara, em sua «éd, 
A diretoria do uu ^  ^2 hor0Sj nos seguintes dias dè

bailes á (f80n‘8Z'|,dTfeverciro e Io de Março, respectivamenU
Carnaval: J>, ♦„rm-feira reservando o dm 27, dommgo
sábado, segunda e . te/ ç" ,' i 5 ás 18 horas.
para avenda de mesas numeradas será Ci-Sl50,00

para todos os bailes. . - haverá reserva de mesas. A
pr  5 K T 1 " S L .  di» 18 *5 -  *«« »veídid.» «- «"cs», obsecando-se a ordem de eh,, 

gada dos Senhores ^ o s . ^  ,e fi ^  efetua(la pel0 propri()
A compra d * P Crianças: Em conformidade comsócio ou pessoa de suatam u^ ^  ^  de menores . termj

as det. rminaçoe E 'entrnda 0u n permanência depois das 2l)
nnntí-niente P'° . , 4 nos bailes carnavalescos.
g S á r S S e  1* deToáho, em .5 dc fevereiro de »4,.

A DIRETORIA

Dr. Elisiário de Camargo 
Branco

Transcorre em 19 do corren
te o aniversário natalício do 
Dr. Elisiário de Camargo Bran
co conceituado advogado do 
foro local e Diretor do Escritó
rio jurídico Comercial, com se
de nesta cidade.

P ro f.  T ra ja n o  So u za
Procedente de Curitiba, onde 

está residmdo, encontra-se en
tre nós o Professor Trajano 
Souza, ex-lente da Escola Nor
mal Vidal Ramos e festejado 
escritor e beletrista catarinense.

Marcelliim Pasquil
Esteve alguns dias nesta ci

dade e deu-nos o prazer de sua 
visita, o Sr. Marcellino Pasqual, 
do alto comercio de Caxias do 
Sul.

Prof, Manoel Craveiro 
Suzano

Encontra-se entre nós o Pro
fessor Manoel Craveiro Suzano, 
residente no Rio de Janeiro e 
correspondente comercial da 
importante Perfumaria Lopes, 
daquela capital.

Ivàndel Godinho
Regressou de Florianópolis 

o Sr. Ivandel Oodinho, Geren
te do Deposito d«sta cidade 
dos afamados cigarros da “Com
panhia Flórida S. A.”

Sebastião Costa j
Em gozo de féiias tncontra-se 
uesta cidade o jovem acadêmi
co Sebastião Costa, aluno da 
Faculdade de Odontologia de 
Curitiba e filho do Sr. Antonio 
Costa, fazendeiro era Capão 
Alto.

C O IS A S  0 A  C ID A D E
A cidade de Lajes, de uns tempos para cá, se espande 

num desenvolvimento imenso e o Sr. Prefeito Municipal tem 
procurado olhar com muito carinho as necessidades dos seus 
Munícipes, futre outros, aí está o calçamento, que veio resolver 
o problema do pó nas rnas centrais da cidade.

Mas este desenvolvimento da nossa cidade não obedece aos 
ditames de um plano de urbanização, elaborado no devido 
tempo e de acordo com as necessidades locais.

Ura plano de urbanização de acordo com as exigencia-* 
locais é uma necessidade imperiosa e tanto é verdade, que no 
Brasil as grandes cidades já o possuem.

E’ bem de ver que a existancia desse plano não implica 
na sua execução imediada, mas impõe apenas que todas as obras 
que forem executadas estejam nele incluídas.

O plano geral de urbanização obstrue os prejudiciais pro
gramas de ação dos novos administradores, os quais geralmen
te aparecem imbuídos do proposito de superar o seu anteces
sor, apresentando idéias completamente diferentes e que acabam 
por perturbar tudo o que foi feito anteriormente

Lajes pede pela vóz de seus munícipes, que serão os mai
ores beneficiados, o estabelecimento de um plano de urbaniza
ção calçado nos imperativos das suas necessidades locais.

O /-Yefeito Sr. Vidal Ramos Júnior, administrador inteligen
te, integrado na época em que vivemos, por certo estudará este 
assunte, deixando, com a efetivação de tão notável empreendi
mento, gravada de forma indelevel a sua gesfão administrativa.

O . M.

Clube Io de Julho
CARNAVAL DE 1949

Serão realizados, por este Clube, em sua sede social, no 
dias 27, 28 do corrente t  Io de Março, respectivamente, do 
7lin|íí)VSe®anoa 6 terÇR*fe*ra, grandiosos bailes a fantazia, inici 
a Segunda-feira, dia 28, haverá uma vesperal infantidas 16 ás 2o horas.

1NOUESSOS: 0 Clube não distribuirá convites. Para a 
: raHns‘*°- P°der3' a Diretoria, a seu criteric, e sob 

responsabilidade de um socio, expedir ingressos, ao preco d
F l íb e  A°té0á’s ° i 8 q h aiS P ad e aa °  T  adc1u ' r id o s  na secre ta ria  d

M en n l Ni5°raS S° dia -da real*zs^ o  de cada baile.
de 14 ame nn« h°-|Se,H Pe|.,Pdida a permanência de menore ae 14 anos nos bailes dos dias 27 28 “ Io
BraescherSAS: ^  ^  enconUa^  * venda ua Alfaiatari

A Diretoria

DE S P E 0 I D A
' s . „ u0m^ i í ;  —  • -«»■
por este meio de sens ami Su ’ ond,: vai residir, desp 
tiveram durante sua oerm n*S agradecei1do a boa acolhid 

Aprovei.™ a S * *  ? dade 
naquela cidade, no Hotel Jansen 3 cferecerem seus Pre

Lajes, 18-2-949

Ernesto Guidalli e esposa
Waldemar Beothien e esposa

relações^o2 contrafo de^as 809 pareiltes e pessoas de su
ZELIA, realizado em Poítn A?Dt° de seus f,lll0s IIELl(rorto Alpgre no dia 8 do correu 

Lajes, 1 8 - 2 - 9 4 9 HELIO e ZELIA 
confirmam
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A 5a. Exposição Agro - Pccuáría de Lajesj Prefeitura Municipal de Lajes
Pujante demonstração da riqueza rural de Santa Catarina ESTADO DE SANTA CATARINA

Febrilmente aprestam-se os niralistas lajeanos para a sua fósta máxima, a inaugurar--;e em 
12 do próximo mês.

A Associação Rural encontra-se jú em permanente atividade, por intermédio das diversas 
comissões incumbidas do preparo do importante certame, que passará á história da pecuária ca
tarinense como o mais brilhante até aos nossos dias.

O moderno Parque da Exposição, em construção nos terrenos da Estação Fitotécnica, está 
quasi pronto. O imponente prédio em construção á rua Cel. Cordova, destinado á sede da Asso
ciação Rural, está nos últimos retoques, graças aos esforços do dinâmico Pres’dente daquela en
tidade Sr. Tito Bianchiui e de seus dignos companheiros de diretoria- A Comissão Central da 
Exposição, que se encontra em franca e proveitosa atividade, compoe-se dos seguintes pecuaris
tas: Srs. Armando Ramos, Jlortencio Cnmurgo Rosa, Dr. Lauro Ramos Cesar, Dr. Clovis Ribei
ro, Dr. José Luiz Bottini, Cesar Vieira da Costa, I>r. Afonso M. Ribeiro e Edmundo Arruda.

A sede da Associação Rural mantêm-se franqueada aos interessados que ali afluem em 
grande numero, sendo atendidos pelo Presidente Sr. Tito Bianchini, pelo Diretor do expediente 
Sr. João Nerbass e outros membros da diretoria. A Comissão de Propaganda, composta dos 
Srs. Dr. ludaléoio Arruda, Armando Ramos, Dr .Walmor Ribeiro e Dr. José L. Bottini, diariamen
te expedem convites, informações, notas á imprensa, etc., desincumbiudo-se de sua importante 
missão.

Movimento da Tesouraria, durante o mês de janeiro de 1.949 
Saldo do mês de dezembro de 1.948 Ct$ 639.419,oo

RECEITA ORÇAMEMTARIA

Imposto de Licenças 
Imposto S/Industrias e profissões 

[Taxas de Expediente 
j Taxas, Custas Judiciarias e Emolumentos 
i Taxas de Fiscalização e Serviços Diversos 
Retida Imobiliária
Receita de Mercado, Feiras e Matadouros 
Receita de Cemitérios 
Alienação de Bens Patrimoniais 

! Cobrança da Dívida Ativa 
Receita de Indenizações e Restituições 
Muitas 
Eventuais

Cf$ 85.534,90
150.00

1.288.00
2.278.00
2.465.00 

9o 1,8o
5.023,7o

439 .00  
12.249 lo
8.366.20
4.791.20 
2.167,1o

230.00
Sabemos que a quantidade e a qualidade dos animais que vão figurar no proximo certame 

constituirão uma grande surpresa para quantos interessam-se no desenvolvimento da pecuária | 
catarinense.

A hospedagem dos visitantes, cujo numero ultrapassará a todas as previsões, estará a car
go de uma comissão que apelará para que a população da cidade colabore oferecendo cômodos 
na medida do possivel.

A titulo de curiosidade, estampamos abuixo uma foto de um dos aspectos do desfile de 
animais da 4a. Exposição, aqui realizada em 1946, onde vemos, no primeiro plano, o soberbo 
touro Hereford “Incêndio”, Campeão Geral da Exposição e de propriedade do caprichoso criador 
Sr. Manoel Claro de Lima, de Vacaria. \

Total Cr$ 765.3o3,oo

DESPESA ORÇAMENTARIA

Administração Geral
Exação e F ’Scalização Financeira
Segurança Pública e Assist. Social
Educação. Pública
Saude Pública
Fcmento
Serviços Industriais 
Serviços de Utilidade Pública 
Encargos Diversos

Depositado no B^nco Nac. do Comer, e Caixa

Qi$ 91.241,9o
8.438,7o
4.003.00 
7.121,5o

11 382,5o
3.365.00 

54.229,8o
42.058.00
10.374.00

Cr$235,2l4,4o

Econ. Federal - 47o.ooo,oo 
Saldo na Tesouraria 60.088,60

765,3o3,oo
Lajes, 31 de jaueiro de 1.949

Hildebrando Milton Reis Mario Lucena
Contador Tesoureiro

S O C I E D A D E  H  P I C A  L A G E A N A  
Resolução dl ultima sessão da Diretoria da S.H.L.
1° — Foi julgado normal o Io pareo da reunião turfistica 

de 13-11-1949, mandando pagar ao vencedor o prê
mio conferido.

2o — Foi julgado irregular o 2° pareo da mesma reunião, 
em vista dos competidores nào terem feito empenho 
em obter a primeira colocação, multando os proprie
tários na Importância de Cr$ 1.000,00 cada um.

30 — Em consequência do fato mencionado a Diretoria 
decidiu não permitir aos proprietários dos animais, 
Srs. Antonio Cezar e Antonio Silva, inscreverem, em 
corridas promovidas pela Sociedade, durante um ano, 
animais sob suas montarias ou responsabilidades.

4> _  Para prevenir prejuízos ao público apostador a Dire
toria declara não se responsabilizar por apostas, que 
não sejam realizadas sob 0 patrocínio da Sociedade.

3o — Para a boa ordem das reuniões turfistica« foi resol
vido pela Diretoria da S.H.L. que não será permiti

da a presença nos dias de corridas dos indivíduos 
que tenham penetrado no recinto do hipodrómo 
clandestinamente e bem assim aos que não se portarem 
de acordo com as normas de educação, os quais 
uma vêz comprovada a contravenção, serão expul
sos do recinto e enbegues á policia.

Pela Diretoria
Wandyck Silva Csp. José PintujSombra

1® Secretario da S.H.L. Presidedte da S.H L.

A Carteira de Credito Agrícola do Banco do Brosil ope
rando neste municipio

Por informações do Sr. Ja iro  Ramos, avaliador da 
C arteira de Credito Agricola e Industrial do Banco do 
Brasil, essa C arteira está operando em nosso m unicí
pio, com referência á pecuária.

Os interessados poderão dirigir-se a esse alto fun
cionário do referido Banco, afim de fazerem suas propostas.

Cia. C atarinense de 
Força e Luz S. A.
Esta Cia. ju lga  oportuno 
lem brar aos seus consu
midores o artigo 5o. do 
contrato de concessão que 
proibe aos consumidores 
f.izerem instalações no
vas, modificação, aum en
to  ou mudança da exis
tente, sem pedido prévio. 
0 seu nSo oum prim ento 
faculta á Força 0 Luz 
interromper o fornecimen
to de energia sem prévio 
aviso.

A Gerencia

Dr. J. Gualberto 
. Netto

Advogado
Rua Aristiliam» Ramos 7 

Caixa Pos*al 58

MISTURA FINA
-  CIGARRO SUAVE — 

PREÇO 3,30

Quem não enuncia, se escoide

Fazendeiros, Criadores 
e Industriais

Concorram com seus produtos à grande  
Festa do trabalho a rea liza r-se  nos 

dias 12, 13 e 14 de Março.

S. 5. PuhlictdfiJe

Hotel Sul América
Antigo estabelecimento localizado no ponto mais central da cidade, dis

pondo de 50 quartos

Agora em nuva fase sub a direção de TOLENTINO PINHEI
RO e sua família.

Serviço com pleto — Cosinba de I*. ordem — Pre
ços módicos.
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PREFEITURA MUNICIPAL 
DE LAJES

ESTADO DE SANTA CATARINA

Relação dá Legislação Tributária

Vend e- se Uma Casa
Por motivo de viagem ven

de-se uma casa de tamanho me
dio, com bom terreno e arvo
redo, á rua Travessa São Joa
quim.

Tratar com a viuva Maria Oli
veira de Freitas, na mesma casa.

Codigo
Local D I S C R I M I N A Ç Ã O Prevista

011-1 1 - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO 
Decréto n°’35, de de 22-2-32, modi
ficado pelo decréto n° 44, de 29-2-32, 
revogado pelo decreto n‘ 15, de 28- 
1-36, vigorando atualmente o decreto 
n- 67, de 7-12-38.

í
1

Arrecadação prevista.... 1 lo.OOO,00 !
0-12-1 2 - IMPOSTO PREDIAL

Decréto n' 14, de 28-1-36, alterado 
pelo decréto n' 6o, de 28-1 o-36. 1

Arrecadação prevista... 210-000,oo
0-13-3 3 - IMPOSTO DE LICENÇAS

Lei n' 6, de 9-7-895, decréto n' 59. 
de 28-lo-38, decréto n' 66, de 7-12-38, 
Lei n' 748, de 24 l-3o, modificado 
pelo decréto n" 62, de 11-2-35, decré
to n' 13, de 31-12-35, modificado pe
lo decréto-lei n‘ lo, de 18-12-39, de- 
créto-lei n' 62, de 1-12-38.

Arrecadação prevista... 12o.ooo.oo
0-14-3 4 - IMPOSTO S/ INDUSTRIAS E PRO

FISSÕES
Const. Federal (Letra I do item 1* 
combinado com o § 2‘ do item 2- do 
artigo 23)

0-16 2
Arrecadação prevista.. 676.192,oo

5 - IMPOSTO S /EXPLORAÇÃO AGRÍ
COLA E INDUSTRIAL 

Decréto-lei estadual n. 7, de 24-12-37, 
regulamentado no Município pelo de
créto n' 38, de 12-1-38, alterado pelo 
decréto n' 68, de 7-12-38, decréto-lei 
n' 6 de 4-6-46, Lei n' 9, de 5-3-48

Arrecadação prevista... 5oo.ooo,oo
1-11-2 6 - TAXA RODOVIA’RIA 

Lei n- 27 de IS 11 -943
Arrecadação prevista 60.000,00

1-11-4 7 ■ TAXAS DE EXPEDIENTE
Lei n' 689, de 11-7-27, decréto-lei n' 

35, de 12-1-38,decréto-lei n' lo, de 18-12-39.
Arrecadação prevista.... lo.000,00

1-12-4 8 - TAXAS E CUSTAS JUDICIARIAS 
E EMOLUMENTOS 

Lei n" 6, de 9-7-95, Lei n' 132, de 9- 
7-904, lei n‘ 689, de 11-7-27, dec-lei 

,n. lo, de 18-12-39.
✓ Arrecadação prevista..-. 2o.000,00

1-13-4 9 - TAXAS DE FISCALIZAÇAO E SER
VIÇOS DIVERSOS 

Lei n' 6, de 9-7-95, tabela b da lei 
d* 742, de 1 o-lo-29, alterado pelo de
créto-lei n' lo de 18-12-39.

Arrecadação pjevista... 8.ooo,oo
1-14-1 lo - TAXAS DE LIMPEZA PUBLICA 

Lei n' 43o, de 5-1-18, decréto n' 37, 
de 5-3 32, tabela J. decréto n‘ lo, de 

18-12-39.
Arrecadação prevista. 5.000,00

2-ol-o 1 - RENDA IMOBILIÁRIA
Tabela G da lei 642 de lo-lo-29, de
créto n' 36 de 24-2-32, lei n‘ 16 de 
22-9-37, decréto lei n‘ 35 de 12-1-38, 
dec-lei n- lo de 18-12-39.

Arrecadação prevista. 
12 - RENDA DE CAPITAIS

15.ooo,oo
2-o2-o

Arrecadação prevista... 2.000,00
3-o2-o 13 - INDUSTRIAS FABRIS E MANU- 

FATURE1RAS
Arrecadação prevista.... 100,00

4-11-0 14 - RECEITA DE MERCADOS, FEI
RAS E MATADOURO 

Tabela R da lei n‘ 742, de lo-lo-29 
alterado pelo decréto n' 69 de 15- 
12 38

Arrecadação prevista.... lo.000,00
4-12-0 15 - RECEITA DE CEM1TERIOS

Decréto u’ 4 de 28-6-35, § 13 tabe- 
M, Decréto-lei ir lo de 18-12-39

Arrecadação prevista.... 5.000,00
4-13-0 16 • QUOTA prevista no art. 15, § 2- da 

Constituição Federal (Combustíveis 
e Lubrificantes)

(Continua na 7a. página)

Vende-se
Um fino Bangalow todo de 

material situado na Avenida 3 
de Outubro, com 2 salas, 2 
quartos, cosinha, banheiro, dis
pensa, com instalações sanitárias 
completas, agua quente e fria. 

Tratar com Waldir Regueira.

Pinheiros á venda
Próprios para serraria 

vendem-se de 3 a 4 mil pi
nheiros, situados á margem 
da estrada de Santa Tere- 
KÍnha do Salto, próximo á 
Usina da Força e Luz. 
Informações com o pro-

Procura^e
ma pequena casa de moradia 
a zona central da cidade. 
Informações com Ivens Mon- 
negro, Bazar ‘‘Nada Alêm”

Vende-se
Uma parte de terra;, de cam-l 

os e matos, ótima terra para 
gricultura, com a area super- 
cial de 300 000 m2. inclusive 
iais ou menos 10 pinheiros 
e comercio, uma casa de ma- 
eira e benfeitorias, situada no 
istrito de Carú, anexa á Fa- 
enda dos Vincents.
Preço a tratar nesta redação.

Vendem -se
Cinco lotes de bons ter

mos á rua Sâo Joaquim  
ra tar com Odilon Couto

VEN D EM -SE
Duas casas de moradia, sendo 

ma de material e outra de

Tratar com Juvencio Muniz.

br.CELSO RAMOS 
BRANCO

ADVOGADO
RESIDÊNCIA t  ESCRITÓRIO

Rua Hercilio L ut
L A J E S

Atende chamados para as co
marcas de S. Joaquim. Curiti- 
banos, Bom Retiro e Rio doSul.

M
Combinações Sorteadas

E M  01 D E  J A N E I R O  D E  1940

Stano  ’’a ”

Mh'ir>Kl'PS

I
R R K j P U C j G D K
UTE SLD UUY

$ T a n o

RNMj
YAG

Do T ho G. Do T ao 12

ti

Todos os títulos contemplados serSo
LIQ U ID A D O S IM ED ÍA T A M E N T E

AOEMilA RM LA.IMS — Hua Aral Deodoro, 4 8

VINTÉM POUPADO 
VINTÉM G A N H O

Porque deve ser usado o Fil- 
tra-Som da Metrópole

1« _  Porque é o substitulo eficiente da antena externa, 
sendo colocada no interior do rádio em qualquer posição 
sem mais despesas que o seu custo.

2o — Pcrque; prolonga a vida do aparelho, visto que o 
conserva na temperatura normal, evitando graves defeitos, tais 
como a queima Je valvulas e transformadores.

3° _  Porque: evita as grandes an prragens produzidas 
pelas faiscas e todos os atritos ain osféricos levando a 
segurança e a tranq tilidade ao lar.

4a. — Porque: Controla e limpa o som, proporcionando 
maior alcance e volume ao de uma recepção nítida e isenta 
de interferências estranhas.

5° — Porque: Faculta a locomoção do apaielho para 
qualquer compartimento do prédio para mudanças.

6° _  Porque: a ANTENA DA METROPOLE E’ UM FIL- 
TRA-SOM DE GRANDE EFICIÊNCIA quando ligado eoi 
conjunto com a Antena externa.

Preço Ci$ 50,0Ü livre de porte.
Pedidos a 

OLYMPIO LEITE 
Caixa Postal 5351 

Rio de Janeiro

MiUiiS FMITHHIK E ORNftMENTMS
O maior estabelecimento de Arbori & Floricultur 

Sul do Brasil de -  ROBERTO SEIDEL — 
CORUPA’ — Santa Catarina. 

Laranjeiras, Tangerineiras, Limoeiros, Pessegueiros, 
cieiras, Pereiras, Ameixeiras, Kakiseiros, Figueiras, V 

ras, Marmeleiros, Abacateiros, Jaboticabeiras, etc. 
Roseiras, Dahlias, Coniferas, Palmeiras, Camélias, Aza 
Canas Indicas, lloitencias, Arvores de Sombra e flori! 
Arbustos. ORQUÍDEAS. Plantas para formação de ce vivas e horduras, etc. etc.

CATALOGOS ILUSTRADOS A’ DISPOSIÇàO 
com os Represeutantes:

OSNK PIRES & Cl». IID». -  LAJES Sta. Catarina
O PAGAMENTO E FEITO CONTRA A ENTREGA DAS MC D A

Ur. HbI'0 Ramos Vieira
Comunica aos seus constituintes a m udaça
escritório de advocacia para n R. 15 de Nc I o andar.

(Edf. Construtora Ltda)
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PREFEITURA MUNICIPAL 
DE LAJES

feito
Eu, Dr. 

Municipal de

ESTADO DE SANTA CATARINA

LEI N. 4 0
De 8 de dezembro de 1.948

Aristóteles S. Waltrick, presidente da Camara, no exercicio do oargo de Pre- 
Lajes, faço saber que a Camara votou e eu sanciono a seguinte

L E I :
Art. 1: — O Imposto de Licença será cobrado de acordo com as seguintes tabelas

T A B E L A  I

Imposto do Licença sobre Estabelecimentos Comerciais, Industriais e Piolissionais Localizados

D I S C R I M I N A Ç Ã O

Negócios não especificados -  Veja Comissões 
Nó de Pinho e Xaxim - Fábrica de Objetos de 
Objetos de Escritório - Vêja Papel etc.
Olaria - fabricantes telhas e tijólos:

Cap. de $-50.000,00
Cap. de $ 10.000,00 a $-50:000.00
Cap. de $-6.000,00 a $-10.000,00 excl.
Cap. de $-2.000,00 a $-6.000,00 excl:
Cap. inferior a Cr$ 2 000,00 
Vêja Ceramica 

Oleos Animais - Fábrica de 
Oleos Vegetais - Fábrica de

Cap- superior a $-100.000,00 
Cap. superior a $-50.000,00 
Cap. superior a $-20 000,00 
Cap superior a $-10.000,00 
Cap. até $-10.000,00

Orçamento para contruções - Vêja escritório de - Vêja planos 
Ourives -  Mercador de joias por grosso ou em grande escala 

Mercador de joias em pequena escala 
Consertador da joias 
Fábrica de Joias eu grande escala 
Fábrica de joias em pequena escala 

Ouro -  Laminação1 afinagem de 
Ovos - Mercador de 
Padaria -

Cap. de $-lo.ooo,oo ou mais
Cap. de $-5.ooo,oo a $-lo-ooo,oo excl.
Cap. menor de $-5.ooo.oo 

Palhões * Fábrica de
Cap. superior a $-5o.coo,oo
Cap. de $-25.ooo,oo a $5o 000,00
Cap. de $-lo.ooo,oo a $-25.ooo,oo excl.
Cap. inferior a $-lo  000,00 

P&o - Vêja Quiosque 
Páu - Para tamancos -  Mercador de 

para tamancos -  Fábrica de 
Papél ou obejetos de escritório - Mercador de 

Pintado -  Mercador de 
Pintado • Fábrica de

Papéis ou papelão em geral - Mercador de 
Fábrica de:
Cap. até $-4oo.ooo,oo inclusive
Cap. de $-4oo.ooo,oo a $-800.000,00 excl.
Cap. de $-800.000,00 a $ -1 .000,000,00 

Parque* destinado a divertimentos públicos 
Parteira -
Passaros e outros animais de tratamento - Mercador de 
Pasta de Algodão -  Vêja algodão 
Páus para cepilho, plaina, rebóte, etc.

Fábrica de 
Mercador de

Peças e Acessórios para automóveis - Vêja automóveis 
Pedra para Moinho - Mercador de 

Pedreira - do Município 
particular

Penhores - Véja Casa de
Pensão - (Casa que recebe hospedes como pensionistas:

Cap. de $-5.ooo,oo ou mais 
Cap. inferior a $-5.ooo,oo 

Pente - Fábrica de.
la. classe • Cap. de $4oo.000,00 ou mais 
2a. classe - Cap. de $-3oo.ooo,oo a $-4oo.ooo,oo excl. 
3a. classe - Cap. de $-2oo.ooo,oo a $-3oo.ooo,oo excl. 
4». classe -  Cap. abaixo de $2oo.000,00 

Perfumaiía - Mercador de 
Fábrica de
Persianas - Vêja Venezianas 

Peixe - Mercador de
Observação: - fstão isentes dêste tributo os pesca- 

Continua na 6a. página

ABERTURA

C$ 4o,00

480.00
240.00
120.00
80.00
40.00

80.00

1 .2oo,oc
800.00
200.00
120.00
60.00

220.00
180.00
40.00

600.00
200.00
80.00
36.00

280.00
192.00
84.00

200.00
160.00 
1 2 j , 0 o

80.00

32.00
20.00

108.00
92.00

120.00
92.00

l.ooo.oo
2.400.00
3.200.00

120.00
40.00
32.00

12.00
24.00

28.00
120.00
60.00

120.00
96.00

480.00 
32o,oc
200.00
120.00
180.00
240.00

36.00

Continuação 
ou Transf.

C$ 30,00

360.00
180.00
90.00
60.00
30.00

60.00

900.00
600.00
150.00
90.00
45.00

165.00 
9o(oo
30.00

450.00
150.00
60.00
27.00

210.00
144.00
42.00

150.00
120.00
90.00
60.00

24.00
15.00
81.00
69.00
90.00
90.00

75o,00
1.800.00
2.400.00

90.00
30.00
24.00

9,oo
18.00

21.00
60.00
30.00

60.00
48.00

360.00
240.00
150.00
90.00
135.00
180.00

27,oo

FARMACIA POPULAR
Direçüo técnica do farmacêutico diplomado

A N 1 0  N 1 0 M . V. R I B A S
O maior e mais variado sortimento de medicamentos 

nacionais e estrangeiros

Â soa Farmacia de confiança
Completo sortimento de perfumarias e artigos de toucador 

Moderno e aparelhado laboratório de manipulação - Serviço
caprichado

A mais Bar ateira
Praça João Pessoa =  Lajes

CF OITO
AÜADOG

d e

& '.a  u t õ j Q  n r u d a  M f l e h a c t e
JOÃO DE CASTRO,3 0

L A J E 4 -  i .C A T A R IN A

Fotografias para documentos em 30 minutos 
Ampliações — e Reproduções de retratos novosvelhos 

Trabalhos coloridos — Cópias etc.

0  Sapato Chie
Uma sapataria diferente

Compra diretamente nas fabricas, artigos de alta
classe

Vende barato para vender muito
Calçados de todos os tipos para todos os preços 

Rua 15 de Novembro — Lajes

Tico-ticos e Pardais
Só compram no

Armazém Narciso
Tem tudo o que é bom

Escritório Jurídico Comercial
Telegramas: ELIBRANCO • Telefone: 54 == Caixa Postal 54 

LAJES =  Santa Catarina — Brasil

DIRETOR:

Dr. Elisiáro de Camargo Branco
ADVOOADO

Advocacia  —  Representações  —  Loteamentos

Aceitamos representar nesta praça e necessitamos de 
representantes em outras.
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L E I N. 4 0
(Continuação da 5a. página) T A B E L A  I

Imposto do licença sobre Estabelecimentos Comerciais, Industriais e Piolissionais Localizados

D I S C R I M I N A Ç Ã O

dores profissionais quando devidamente mntiiculudos 
Peixe em Conserva - Fábrica 
I esos ou Medidas - Mercador de 
I inno - Consertador de

- Mercador com estabelecimento 
Afinador de
Fábrica de

Pincél para pintura - Fábrica de 
Pincéis para barba - Fábrica de 
Pintor
Pintura a Duco - Vèja automóveis
Planos ou plantas ou orçamento para construções - Escritó

rio de
Plantas ou Sementes - Mercador de 

Veja Fibras 
Veja Desfibração

Plissés ou tiras bordadas, ou filós ou rendas Fábrica 
Cap. acima de $-100.000,00 
Cap. de $-50.000,00 a $-100.000,00 incl.
Cap. de $ 10.000,00 a $-50.000,00 exd.
Cap. inferior a $-10.000,00 

Pr leeiro - com estabelecimento 
Pneumáticos - Vêja Atomóveis 
Polvilho - tirado do tubérculo

Fábrica de ou fecularía
Cap. superior a $-100.000,00
Cap. de $-50.000,00 a $-100.000,00 incl.
Cap. de $-20.000,00 a 50.000,00 excl.
Cap. inferior a S-20.000,00 
Vêja Tapióca 

Pólvora - Veja Dinamite 
Ponto Russo ou cadarço - Fábrica de 

100 teares ou mais 
50 teares a 99 
20 teares a 49 
11 teares a 19 
10 teares ou menos 

Prateador - Veja Dourador
Prégos, objetos, fios telas e artefatos de arame - Fabrica de 

Cap. superior a $-loo.ooo,oo 
Cap. de $-2o.ooo,oo a $-100.000,00 
Cap. abaixo de $-2o.ooo,oo 

Procurador - Veja Solicitador 
Produtos quimicos e farmacêuticos - Mercador de 

Fábrica de
Cap. superior a S-loo.ooo,oo 
Cap. de $-5o.ooo,oo a $-loo.ooo,oo 
Cap. de $-80.000,00 a $-5o.ooo,oo excl.
Cap. até $-3o.ooo;oo 

Produtos suinos -.Mercador de 
Publicações - Veja Jornais 
Quadros - Veja Espelhos 
Queijos - Vêja Laticínios

Vêja Toucinho ou Queijo 
Quiosque - Vendendo bebidas alcoólicas

VeDdendo café, pão, jornais, não vendendo bebidas 
alcoólicas; frutas, verduras etc.

Rádio - Construtor de aparelhos de 
Mercador de 
Consertador de

Rebolos ou Afiadores - Fábrica a vapor de 
Fábrica a mão de 
Mercador de 

Refinação . Veja Açúcar 
Veja Banha
Refresco - Veja Xarope 

Relógio - Mercador de
Consertador de, ou joias

Rendas ou borbados - Fábrica de - Veja Blissés, tiras bor
dados etc.

Representações de Casas Comerciais ou de Fábricas - 
Veja escritório de

Representantes - Residentes no Município, de casas comerciais 
ou fabricas sem escritório e sem taxa profissional 
ou variavel 

Restaurante - ou Bar 
Retratistas
Roupa Feita -  Mercador de - em grande escala

- Mercador em pequena escala 
branca - fabrica de
usada - Mercador de

Sabão - Mercador de
Fábrica de sabão, ou de sabão e velas de estea
rina e cera:
la. classe - Cap. além de $-3oo.oo
2a. classe - Cap. de $-2oo.ooo,oo a $3oo.ooo,oo

Continua no proximo número

Continuação 
ou Transf.

Cr$ l2o,oo
32.00
40.00

lGo,oo
28.00

480.00
120.00
200.00
200.00

60.00

1 12.00

1.4oo,oo
l.ooo.oo

600.00
240.00 
36,oo

800.00
600.00
320.00 
1 2o, 00

2.4ooo,oo
1 .2oo,oo

600.00
280.00
140.00

1.4oo,oo
720.00
200.00

160.00

600.00
400.00
240.00
140.00 
84,oo

144.00

48.00
160.00
144.00

80.00
80.00
40.00
44.00

160,oo 
36,oo

100.00
180.00 
4o,00

160.00
104.00
140.00
108.00
108.00

3.200.00
2.400.00

Cr$ 9o,00
24.00
30.00

120.00
21.00

360.00
90.00

150.00
150.00
30.00

84.00

l.o6o,oo
750.00
450.00
180.00 
27,oo

600.00
450.00
240.00 
9o,00

1.8oo,oo
900.00
450.00
210.00
100.00

l.oóo.oo
540.00
150 . 0 0

120.00

500.00
300.00
180.00
105.00 
63,oo

108.00

24.00
120.00
72.00
60.00
60.00
30.00
33.00

12o,00 
27,oo

75.00
90.00
30.00 

12o, 00
78.00 

lo5,oo
84.00
84.00

2.400.00
1.800.00

Pensão Moderna
a n t i g a  p e n s ã o  s a n t a  c r u z

. AirarAn completamente reformada e

O S , »ha he primeira « * - .  "el» “° V°
rio Nicanor Branco e sua família.

E nfren te  á Igreja de Santa Cruz -  Lajes

Fraqueza Hervcsa e Esflotamento Fisico
(Astisia no Homem e na Mulher)

a nlíem solicitar será enviado pMo correio a interessante 
obrí fo Dr LOPES FERREIRA <ASTIS1A SEXUAL» _  
Tratamento Clinico e Dielico.
Junte ao pedido Ct$ 10,00 para despesas, dirigindo-se a 

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

Contabilidade
Escritas comerciais, Industriais e fiscais, Organização e 
reorganização de firmas, Contratos, Disbatos e Alterações 
contratuais, Inventários e balanços, Peritagens.

Assistência Técnica Contábil e Fiscal
IMPOSTO SOBRE A RENDA — DECLARAÇÕES 

E PARECERES
A cargo de técnicos contabilistas, com prática em grandes 
centros Industriais e Comerciais do Bais.

TÉCNICO RESPONSA VEL: 0CTAV10 U. SIMON
Contador reg. no CRCRS e CRCSC soD u°. 1492

Rua Corruia Pinto, 42 - Caixa postal 130 - Lajes S. Cta,

DR. JOÃO COSTA NETTO
Alia Cirurgia —• Doenças do Senhoras — Parto

uPERAÇÕES : de Estomago. Intestino, apendicie, Fígado e Vias Bi- 
ilares. Tiroide Bocio (Papo,>. Hérnias Varizes e Hemorroidas. Rins 
e Próstata Utero üvarios e Seios. Tumores em geral, Cirurgia dos Os
sos e ArticulaçOes. 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. 195

Consultorio: Praça Cel. João Costa (em cima do Calo Cruzeiro)

Dr. Caetano Costa Jo r.
Especialista em doenças dos

Olhos -O uvidos - Nariz -G a rg a n ta
Conaultório: Edif. Dr. Acacio - 2« Pavimento 

J áa 11 e 8 ás 5 horas.

Padaria Confeitaria Cariot
de Ernesto Guidalli

Rus Correia Pinto, 54 _  Fone 62 -  Lajes 

Dirigida p.r técnico, « „ „M iz .d o , de ^

Pà0 -  Biscoitos _  cucas _  doces 

Ereparados com farinha de K  qualidade

° u n ic o p ~ r ^ ® ~ . o

PHEÇOS DA TABELA OFICIAL
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Prefeitura Municipal de Lajes
ESTADO DE SANTA CATARINA

d e c r e t o

de 1 1 de fevereiro de 1949,

O Prefeito Municipal de Lajes resolve:
REMOVE:

De acordo com o art. 72, de Decreto-lei estadual n° 700, 
de 28 de outubro de 1942:

A Professora ZENA ABDALLAH da escola mixta municipal 
de Pinheirinho, no distrito de Cêrro Negro, para a de Fazenda 
Ouaripuna, no distrito de Anita Oaribaidi.

Prefeitura Municipal de Lajes, em 11 de fevereiro do 1949. 
Assinado: - Vidal Ramo Júnior 

Prefeito Municipal.
Jairo Ramos 

Secretário.

D E C R E T O
de 11 de fevereiro de 1949.

O Prefeito Municipal de Lajes, resolve 
REMOVER

De acordo com o art. 72, do Decreto-lei es
tadual n° 7oo, de 28 de outubro de 1942:

O Professor AFONSO SILVANO da escola mixta munici
pal de'Cerro Alto, no distrito de Palmeira, para a de Sáo Mi
guel, no mesmo distrito.

Prefeitura Municipal de Lajes, em 11 de fevereiro de 1949. 
Assinado: - Vidal Ramcs Júnior 

Prefeito Municipal.
Jairo Ramos 

Secretário.

Requerimentos Despachados

I Vendem-se
2 lotes arborisados, sendo um 

de esquina, situados na parte 
calçada da avenida Floriano 
Peixoto (Chácara Lenzi). Preço 
de ocasião. Tratar com Joaquim 
Rau, na Casa Hoepcke.

N egócio de Ocasião
Vende-se ótima casa de resi

dência á rua Cel. Fausto de 
Souza, com 4 quartos, Sala de 
jantar, Escritório e demais de- 
pedencias, inclusive quarto de 
Banho completo com agua qnen- j 
to e fri?, fogão, lareira e armá i 
rios imbutidos. Terreno amplo 
com quintal, depósito de lenha 
e Garage. Tratar -mm Joaquim 
Ra>i, na Casa Hoepcke.

Atenção

Dia 9 de fevereiro de 1949

N- 182 —

N. 278 -  

N- 21 —

N. 245 -

N* 59 -  

N- 304

N- 307 

N* 312

N- 340

Augusto Antônio Koerich Licença para 
construir um galpão eno seu terreno além 
do rio Carahá — Sim.

Euolides Cesar de Moraes — Licença para 
construir uma uma casa de madeira em seu 
terreno sito à rua São Joaquim — Sim 

Jair José do Vale — Transferência de ter
reno foreiro — Sim.

Dia 10 de fevereiro de 1949 
Di. João Pedro Arruda Aprovação de plan
ta e licença para constuir um prédio para 
para o Sr. Erwin Specht — Sim.

Dia 11 de fevereiro de 1949 
Qilberto Waltrick da Silva — Transferência 
de casa e terreno foreiro — Sim.

— Otília Lenzi Licença para fazer melhora
mento em seu prédio sito á rua Mal. Deo- 
doro — Sim.

— Heitor Melo de ATaide — Transferencia de 
casa e terreno — Sim.

— Eliziário Prudente Vieira — Licença para 
fazer melhoramentos em seu prédio á rua 
Tiago de Castro — Sim

— Hermilino Arruda Filho — Transferência 
de casa e terreno foreiro — Sim.

Subindo a Avenida Mal, Flo
ri,mo, não esqueça, de fazer 
uma visita ao

Mercadíiiho Carvalho
Travessa Porto União

Vpiide-se
por preço de ocasião um ca

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

Tratar com o proprietário 
João José Viero á rua Hercilio 
Luz:

C r$  2.o o o ,o o
Gratifica-se com essa impor

tância a quem encontrar uma 
| pasta grande, de couro preto, 
contendo objetos de valôr, do
cumentos e os livros fiscais da 
firma JOSE’ ANTONIO DE 
CAMPOS, perdida no trajeto 
Lajes-Borel.

O proprietário

Vende-se

Por motivo de mudança
Vendem-se duas propriedades

Uma ótima casa de morad3, grande, toda de material, ten
do anexa uma Fabrica de Ladrilhos e Azulejos Sintéticos, no 
centro da cidade, á rua Mal. Deodoro N° 59-

Outra casa com terreno medindo 48 mts’ de frente, sita á 
Avenida Mal. Floriano, esquina João de Castro.

Tratar com o proprietário á rua Marechal Deodoro, 59.

AERIO CLUBE DE LAJES
De conformiJade com o artigo 8 do capitulo 29 desta 

sociedade, convido os snrs. socios para a ássembléa geral, a 
realisar-se dia 20 de fevereiro próximo ás 10 horas, no edificio 
do Instituto de Educação, afim de ser eleita a nova diretoria 
para o periodo 1949 a 1951 •

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

Ver e tratar no mesmo pre- J 
dio, com o proprietário João J 
Neves da Silva ou com Odilon 

Couto (Lalão),

Aluga-se

WANDYCK SILVA Io Secretário

A sala onde funcionava a 
Escola de Datilografia á rua 
Corouel Coidova u° 44. Tratar 

rua Frei Rogeiro n° 13

OSNI R
ADVOGADO

Praça João Pessca. 
Eldif. Dr Acãcio - 1'andar

l & J Z S

cSorita C a t a r i n a
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PREFEITURA MUNICIPAL 
DE LAJES

ESTA HO DE SANTA CATARINA

Relação da Legislação Tributária
Continuação da 4a. página

Codigo
Local D I S C R I M I N A Ç Ã O Prevista

Arrecadação prevista... 2o.ooo,oo
4-14-0 17 - Quota prevista no art. 15, S 4' da 

Constituição Federal (Imposto sobre 
Renda)

Arrecadação prevista....
18 - Quota prevista no art. 2o da Cons

tituição Federal (Excesso de arre
cadação)

2oo.ooo,oo
4-15 o

Arrecadação prevista.... 47.1o8,oo
6-11-0 19 • AL1ENAÇA0 DE BENS PAT1- 

M0NIA1S
Arrecadação prevista... 15o.ooo,oo

6- 12-0 2o - COBRANÇA DA DIVIDA ATIVA 
Decréto-lei n‘ 18 de 1-7-41, decréto- 
lei n' 1 de 22-2-43.

Arrecadação prevista ... 85.5oo,oo
6-13-0 21 - RECEITA DE INDENIZAÇÕES E 

RESTITUIÇÕES 
Decréto-lei n' 19 de 4-7-41

Arrecadação prevista;... 2oo.ooo.oo
6-14-0 22 - QUOTA DE FISCALIZAÇÕES DI

VERSAS
Arrecadação prevista... loo,oo

6 17-0 23 - CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS
Arrecadação prevista.... l5.ooo,oo

6-18-0 24 - MULTAS
Arrecadação prevista.... 3o.ooo,oo

6-19-0 25 -  EVENTUAIS
Arrecadação prevista 5oo,oo

2.5oo.ooooo

Prefeitura Municipal de Lajes, 21 de novembro de 1.948
Jairo Ramos 

Secretário

Epcca de Pagamentos de Impostos e ,
Taxas

JANEIRO Imposto de licenças
FEVEREIRO 1‘ Semestre do imposto sobre 

Industrias e profissões e taxas 
de fiscalizações e serviços di
versos

ABRIL Imposto territorial urbano e 
aforamento e Taxa rodoviária

MAIO 1* Semestre do imposto sobre
exploração agrícola e industrial 
e Taxa Rodoviária.

JULHO Imposto predial e taxas de lim- 
pesa publica.

AGOSTO 2- Semestre do imposto sobre 
industrias e profissões

NOVEMBRO 2 Semestre do imposto sobre 
Exploração agrícola e industrial

Prefeitura Municipal de Lajes, 21 de novembro de 1948

Jairo Ramos 
Secretário

«ADIO CLUBE DE LUES S. I.
Convocação para assembléia geral ordinária

São convidados os senhores acionistas da Rádio Clube de 
Lajes S. A., para a assembléia geral ordinária, que terá lugar 
na séde desta sociedade, às 17 horas do dia 15 de Março do 
corrente ano, com a seguinte

ORDEM DO DIA
1" - Leitura, exame, discussão e deliberação sobre os rela

tório da diretoria, parecer do conselho fiscal, balanço geral e 
contas da administração, referentes ao ano comercial, de 1948.

2‘ - Eleição da diretoria e conselho fiscal para 1949.
3' - Assuntos de interesse social.

Lajes, 14 de Fevereiro de 1949 
Joào Dias Brascher

Diretor-gerente, substituindo o diretor-presidente

A M A D O R !
Aproveite o máximo de seu 
filme, mandando revelar n»

STUDIO KLINGER
Trabalhos entregues em 24 
horas;
Rua Correia Pinto-Edifício 
Heidr.ch, perto do Club Io 
de Julho

MISTURA FINAI*
-  CIGARRO SUAVE — | 

PREÇO 3,30

Cia. Catarinense de Força 
e Luz S j l

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

•x flprpnma.

M A R I O  T E I X E I R A  C A R R I L H O
A d v o g a d o

( Desembargador Aposentado )
a t eiveis. Com erciais

cnminaír de ” “balh” 6 trabalhisti»

ReMcncla -  Rm  C »• MFone 88

„  1 = a» Novembro—Edifício Joâo Cruz Jor. Fone
‘ “ ' “ T aJES »• 1» -  SM. Catnrina

Doenças e Operações
DE

Olhos -  Ouvidos Nariz - Garganta
,'Cabeça -  Pescoço -  Boca;

Dr. J. Araújo
Es p e c i a l i s t a

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

Está dando Consultas em Lajes, a Rua Hercilio 
Luz n' 30 — Rua d<> Hospital

Expresso Grazziotin 
de Transportes 

Ltda.
LAJES - VACAfiM - CAXIAS - PORTO ALEGRE 

LAJES -  VACARIA - DIARIAMENTE

De Lajes ás 5 horas — De Vacaria ás 13 horas 
DE CAXI/\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 5as às 4,30 horas DE P. ALEGRE, 

4as e Sab. às 5 horas

Informações nas Estações 
Rodoviárias

1. Tups Júhior
Deposito dos afamados vinhos

TRKNTINO
Distribuidor -  representante dos produtos da

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

Permanente estoque 
de;
Linguiça

Mortadela
Salame

n  m. * Marmelada “ Pisani"
Rua Tiago de Castro esquina Hercilio Luz

Oficina Eletro Galvanotécnica
d* O. U. Simon

RUa C0rreia PÍBt0* -  Cr. postal 130 -  / .ajes

n iq u e l a d o s
COBREADOS

b r o n z e a d o s
OROAIAHOS

PRATEADOS
d o u r a d o s

Oficina sob a directo ri« ♦- •
encomendas de todo „ p * j Co esPecialízado. Aceitam-se 
iantido. ° ü Es,ad° -  Serviço rápido * ga-
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PREFEITURA MUNICIPAL  
DE LAJES

ESTADO DE SANTA CATARINA

Edital de Concorrência Pública
De ordem do Sr. Prefeito 

Municipal faço público, para 
conhecimento dos interessados 
que, até às quinze horas do dia 
S de março do corrente exercí- 
oio, acha-se aberta a concor
rência pública para a venda 
dos seguintes terrenos do Pa
trimônio Municipal, sitos no lo
cal denominado Conta Dinhei
ro, zona suburbana desta cidade:

75j - um lote com a área de
1.162.50 m2, confrontando ao 
norte com uma rua projetada, 
ao sul e oeste com o Patrimô
nio Municipal, e a leste com a 
Estação Fitotécnica;

76) - um lote com a área de
687.50 m2, confrontando ao nor
te com uma rua projetada, e 
ao sul, leste e oeste com o Pa
trimônio Municipal;

77) - um lote com a área de
687.50 m2, confrontando ao 
norte com uma rua projetada, 
ao sul. leste e oeste com o Pa
trimônio Municipal;

78) - um lote com a área de 
930 m2, confrontando ao norte, 
e oeste com o Patrimônio Mu
nicipal, ao sul com uma rua 
projetada, e a leste com a Es
tação Fitotécnica e uma rua 
projetada;

79) - um lote com a área de 
1.000 m2, confrontando ao nor
te, leste e oeste com o Patri
mônio Municipal, e ao sul com 
uma rua projetada;

80) - um lote com a área de 
750 m2, confrontaudo no norte, 
leste e oeste com o Patrimônio 
Municipal, e ao sul com uma 
rua projetada;

81) -  um lote com a área de 
750 m2, confrontando ao norte, 
leste e oeste com o Patrimônio 
Municipal, e ao sul com uma 
rua projetada;

82) - um lote com a área de 
800 m2, confrontando ao norte 
e oeste com ruas projetadas, e 
ao sul e leste com o Patrimô
nio Municipal;

83) - um lote com a área de 
800 m2, confrontando ao oeste 
com uma rua projetada, e ao 
norte, leste e sul com o Patri
mônio Municipal;

84) • um lote com a área de 
300 m2, confrontando ao oeste 
com uma rua projetada, e ao 
norte, sul e leste com o Patri
mônio Municipal;

85) - um lote com a área de 
800 m2, confrontando ao oeste 
com uma rua projetada, e ao 
norte, sul e leste com o Patri
mônio Muuicipal;

86) - um lote com a área de 
800 m2, confrontando ao sul e 
oeste com ruas projetadas, e 
ao norte e leste com o Patri
mônio Municipal;

87) - um lote com a área de 
8o0 ra2, confrontando ao norte 
e leste com ruas projetadas, e 
ao sul e oeste com o Patrimô
nio Municipal;

88) -  um lote com a área de 
800 m2, confrontando a leste 
com uma ruu pi< j< lada, e ao 
norte, sul e oeste com o Patri
mônio Municipal;

89) - um lote com a área de 
800 m2, confrontando ao leste 
com uma rua projetada, e ao 
norte, sul e oeste com o Patri
mônio Municipal;

90) - um lote com a áreo de 
800 m2, confrontando a leste 
com uma rua projetada, e ao 
norte, sul e oeste com o Patri
mônio Municipal;

91) - um lote com a área de 
800 m2, confrontando a leste e 
sul com ruas projetadas, e ao 
norte e oeste com o Patrimô
nio Municipal;

92) - um lote com a área de 
825 m2, confroutaudo ao norte 
com uma rua projetada, e ao 
sul, leste e oeste com o Patri
mônio Municipal;

93) - um lote com a área de
862.50 m2, confrontando ao sul 
com uma rua projetada, e ao 
norte, leste e oeste com o Pa
trimônio Municipal;

94) - um lote com a área de 
825 m2, confrontando ao norte 
com uma rua projetada, e ao 
sul, leste e oeste com o Patri
mônio Municipal;

95) - um lote com a área de
862.50 m2, confrontando ao sul 
com uma rua projetada, e ao 
Dorte, leste e oeste com o Pa
trimônio Municipal;

96 - um lote cm  a área de 
8oo m2, confrontando ao norte 
e oeste com ruas projetadas, e 
so sul e leste com o Patrimô
nio Municipal;

97) • um lote com a área de 
8oo m2, confrontando ao oeste 
com uma rua projetada, e ao 
norte, sul e lestei com o Patri
mônio Municipal;

98) - ura lote cora áréa de 
8oo m2, confrontando ao oeste 
com uma rua projetada, e ao 
sul, norte e leste com o Patri
mônio Municipal.

99) - um lote com a área de 
8oo m2, confrontando ao oeste 
com uma rua projetada, e ao 
norte, sul leste com o Patrimô
nio Municipal.

100) - um lote com a área de 
8oo m2, confrontando ao oeste 
e snl, com ruas projetadas, e ao 
norte e leste com o Patrimônio 
Municipal.

1 o 1)- uui lote com a área de 
824 m2, confrontando ao oeste 
com uma rua projetada, ao 
norte com a Estação Fitotéc
nica, ao sul com o Patrimônio 
Municipal e a leste com terreno 
de Evilásio Ataíde.

lo2) -  um lote com a area de 
l.o3o m2, confrontando ao oes- 
e com uma rua projetada, ao 
de l.o3o m2. confrontando ao 
oeste cora uma rua projetada, ao 
snl com terreno de Ubaldo An
drade e com o Patrimônio Mu
nicipal, ao norte com Patrimó
nio Municipal, a a leste com 
terreno de rícino Eopes.

lo9) - nm lote com a área de 
72o m2, confrontando ao nor
te com terrenos do Patrimônio 
Municipal e de Alcino Lopes, 
ao sul com uma rua projetada, 
a leste cora lerrenos de Alcino 
Lopes e Diler/nando Subtil de 
Oliveira, e ao oeste com ter
renos de Ubsldo Andrade,

117) - urn lote cr m área de 
8oo rr2. confrontando ao norte 
e oeste cora ruas projetadas, ao 
sul com o Patrimônio Munici
pal, e ao leste com terreno de 
Agostinho Malinverni Filho.

118) • ura lote com a área de 
8oo m2, confrontando ao oeste

com uma rua projetada, ao nor
te e Sul com o Patrimônio Mu
nicipal o i  lesle com terreno de 
Agostinho Malinverni Filho

119) - um lote cora a área de 
8oo m2, confrontando ao oeste 
com uma projetada, ao norte 
com o Patrimônio Municipal, 
ao sul com terreno de Maria 
Furtado Wolff, e a leste com 
terreno de Agostinho Malinver
ni Filho.

122) - um lote com a área de 
8oo m2, confrontando ao norte 
e lestê com ruas projetadas, e 
ao snl e oeste com o Patrimô
nio Muuicipal.

123) -  um lote com a área de 
8oo m2, confrontando a leste 
com uma rua projetada, e no 
sul, norte e oeste com o Patri
mônio Municipal,

124) - um lote com a área de
8oo m2, confrontando a leste 
com uma rua projetada, e ao 
norte, sul e oeste com o Patri
mônio Municipal. I

125) - um lote com a área de 
8oo m2, confrontando a leste 
com uma rua projetada, e ao 
m rto, sul e oeste com o Patri
mônio Municipal.

126) - um lote com a área de 
8oo m2 , confrontando a leste e 
an snl com ruas projetadas, e 
ao norte e oeste com o Patri
mônio Municipal.

127) - um lote com a área de
912.50 ra2, confrontando ao 
r.oríe com uma rua projetada, e 
ao sul, leste e oeste com o Pa
trimônio Municipal.

128) - lote com a área de
912.50 m2, confrontando ac 
norte com uma rua projetada, e 
ao sul, leste e oeste com o Pa
trimônio Municipal.

129) - um lote com a área de
837.50 m2, confrontando ao sul 
com uma rua projetada, e ao 
norte, leste e oeste com o Pa
trimônio Municipal.

130) - ura lote cora a área de
837.50 m2, confrontando ao sul 
com uma rua projetada, e ao 
norte, leste e oeste cora o Pa- 
triraôuio Municipal.

131) - um lote com a área de 
8oo m2, confrontando ao norte 
e oeste com mas projetadas, e 
ao sul e leste cora o Patrimônio 
Municipal.

132) - um lote com 8oo m2, 
confrontando ao oeste com rua 
projetada, e ao norte, sul e les
te com o Patrimônio Municipal.

133) um lote com a área de 
8oo m2, confrontando ao oeste 
com uma rua projetada, e ao 
norte, sul e leste com o Patri
mônio Municipal.

134) - um lote com a área 
de 800 m2, confrontando ao 
oeste com uma rua projetado, 
e ao norte, sul e leste com o 
Patrimônio Municipal;

135) - urn lote com a área
de 800 m2, confrontando ao
oeste e sul com ruas projetadas 
e ao norte e leste com o Patri
mônio Municipal.

146) - um lote com a área 
de 800 m2, confrontando ao 
norte e leste com ruas projeta
das, e ao sul e oeste com o 
Patrimônio Municipal;

147) - um lote com a área de 
800 m2, confrontando ao leste 
com uma rua projetada, e ao 
norte, sul e oeste com o Patri
mônio Municipal.

148) - um lote com n área 
de 520 m2, confrontando no sul 
e lesle com ruas projetadas, e 
ao uorte e oeste com o Patri
mônio Municipal;

149) - um lote com a área 
de 450 m2, confrontando ao 
sul com uma rua projetada, e 
ao uorte, leste e oeste com o

Patrimônio Municipal;
150) - um lote com 615 m2, 

confrontaudo ao uorte com uma1 
rua projetada, e ao sul, leste e j 
oeste com o Patrimônio Muni
cipal;

151) - um lote com a área 
de 615 m2, confrontando ao 
sul com a estrada da Sonda, e 
ao norte, leste e oeste com o 
Patrimônio Municipal;

152) - ura lote com a área de 
590 m2, confrontando ao uorte 
com uma rua projetada, e ao 
sul, leste e oeste com o Patri
mônio Municipal;

153J -  um lote com a área 
de 580 m2, confrontando ao 
sul com a estrada da Sonda, e 
ao norte, leste e oeste com o 
Patrimônio Municipal;

154) - um lote com a área 
de 555,75 m2, confrontando ao 
norte cora uma rua projetada, 
e ao sul, leste e oeste com o 
Patrimônio Municipal;

155) - um lote com a área 
de 522,50 m2, confrontando ao 
sul com a estrada da Sonda, e 
ao norte, leste e oeste com o 
Patrimônio Municipal;

156) - um lote com a área 
de 467,50 ra2, confrontando ao 
norte e oeste com runs proje
tadas, e ao sul e leste com o 
Patrimônio Municipal;

157) - um lote com a área 
de 432 m2, confrontando ao 
sul com a estrada da Sonda, 
ao norte e leste com o Patri
mônio Muuicipal e ao oeste 
uma rua projetada.

O preço mínimo de alienação 
é de Cr$2,oo o metro quadrado.

As propostas serão abertas 
no dia 8 de março do corrente 
exercício, na Secretaria da Pre
feitura Municipal, em presença 
dos interessados ou quem os 
representar, e deverão estar 
devidamente seladas, em enve
lopes fechados, nos quais de
clarem o preço máximo que 
oferecem pelo imóvel ou imó
veis acima declarados, bem as
sim quaisquer outros esclareci
mentos ou ofertas sôbre o as
sunto.

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

O proponente cuja proposta 
fôr aceita, deverá efetuar o pa
gamento dentro do prazo de 
15 dias.

Lajes, 15 de fevereiro de 1949

Francisco Furtado Ramos 
Fiscal Geral.

R egistrem  seus Radins
O registro de Rádios na 

Agencia Postal Telegráfica, ter
mina em 28 do corrente

Dr. Valença
Clinica e x c lu s iv a  de 

c rianças

Consultorio 1° andar do edi
fício Marajoara

Consultas das 14 is  ‘17 
horas — Fone 67

Residência: RuaCel. Aris- 
tiliano Ramos -  Fone 14

LOTES EM
Prestações

Fende-se lotes para cons
trução na rua Marechal 
Deodoro na Travessa San 
ta Cruz Entradas módicas 
Tratar com o proprietário 
prof. Trajano Souza.

no Hotel Rossi =  LAJES

ALUGAM-SE
Saias

110

Edifício
MARAJOARA

Informações
com a gerência
do CINE TEATRO

MARAJOARA

R osa F m ita d a
Contabilidade - Comercio 
Rua 15 de Novembro, i3 —

Fone 77 - Caixa postal 81 

Lajes — S. Catarina

E ncarrega-se
da compra e venda de 
casas, terrenos pinhais, 

serrais, comros etc.

Vende-se lima Cisi
Por motivo do viagem ven

de-se uma casa de taraanho me
dio, com bom terreno e arvo
redo, á rua Travessa São Joa
quim.

Tratar cora a viuva Maria Oli
veira de Freitas, na mesma casa.

DEPOSITO QE CIGAMIS B> H L  HIRIOA S. A.
Avisamos aos varejistas que temos em estoque para 

pronta entrega os afamados cigarros:

MISTURA FINA -  MASTER — FLORIDA LUXO 
OXFORD — PIGADILLY — LOS ANGELES — 

ATENAS -  FLORIDA OURO — DELTA e COLISEU

* Gerente: -  IVAIOEL GOOINHO -
Rua Quintino Bocaiuva, 5 — Caixa Postal 126 

End. Telegr.: D E I G I  -  L A ) E S
ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA 
Digitalizado pelo Instituto José Paschoal Baggio - Contrato FCC nº0151/2016 



Dii312 de M arço inaugura-se a &irandle Exp osi-
ção Agro -  Peculáriade Lajes | Correio Lageano

Lage« , 19 de  F e v e r e i r o  de  1049_________

____  1 pila Ramos Vieira 23

C I N E M A
UM TIGRE DOMESTICADO
Todas as pessoas que entendem de Cinema, quando leram 

nos cartazes que anunciam este “Tecnicolor”, o nome de Sa
muel Goldwin, como produtor desta colossal, estupenda comé
dia musicada, já ficaram convencidos de que se trata de um 
grande, maravilhoso espetáculo!

E’ que, com justos Motivos' o nome dêste notável produ
tor conseguiu firmar seu conceito. Todos os seus filmes, sem 
excepçáo, furam sempre grandes espetáculos!

U.M TIORE DOMESTICADO é um destes sensacionais fil
mes, que. toda a gente que o viu ou assistiu, acrescen
ta: ja vi este fürae duas vezes e vou novamente nssisti-lo!

Também, náo é para menos. Filmes oom um protagonista 
como DANNY KAYE, o homem trágico e comico, cantor e bai
larino, musico e acrobata... em todas cidades levam, arrastam 
multidões,

Foi o que aconteceu no Rio, S. Paulo e Porto Alegre on
de dnránte semanas e semanas numeroso público lotava sessões 
e mais sessões!

UM TIGRE DOMESTICADO é o cartaz monumental, que 
o MA/?AJ0ARA anuncia para amanhS, domingo, ás 8,30 Horas.

A ELEIÇÃO D A  R A IN H A  
DE LAJES

Ultima semana deste empolgante concurso de belesa. 
graça e distinção!

Prorroagada a  votação por trais tres dias, encerrando se impre- 
terrivelmente, dia 27, as t  30 hs.

0 grande e belo Desfile de amanhã, domingo
Com o próximo encerramento deste magnifico, entusiástico 

Coucurso de Belesa, Graça e Distinção, com o qual a Emprêsa 
do Cine Marajoara vai proporciouar ao público de Lages e aos 
numerosos visitautes que, por certo, aqui se reunirão para as
sistirem ás festas grandiosas da 5a. Exposição Agro-Pecuária, 
uma memorável parada de Elegância. Arte e Cultura, os traba
lhos preparativos para as Festas da proclamação das Eleitas 
Rainha e Princezas da Cidade estão tomando um ritmo e um 
interesse crescentes.

Pelas notícias abaixo, colhidas no meio das diversas Co
missões organisadas para melhor desempenho e realisação do 
programa das festas de encerramento deste certame, poderão 
os nossos leitores julgar do seu alto valor.

Desfile das candidatas mais soladas
Por falta de tempo para o preparo deste desfile, que era 

esperado para a quinta-feira última, foi transferido para o pró
ximo domingo dia 20.

As candidatas deverão chegar ao Cine Marajoara ás 9 ho
ras, devendo em seguida dar entrada solene no Salão de Es
petáculo do uosso suntuoso Teatro, iniciando-se o desfile pelo 
corredor do lado direito em direção ao Palco. Em frente no lo- 
gar da orquestra, foi armado um grande estrado, por onde as 
mais lindas jovens lageanas irão desfilar ante o nosso público. 
Dêste estrado, do lado esquerdo, por uma pequena escada, su
birão em seguida para o palco, iluminado e ornamentado, des
filando, também, pela frente do mesmo.

Nesta ocasião, o público manifestará, com seus aplausos, 
o agrado e simpatia, que será o primeiro julgamento de cada 
uma das candidatas ao título de Rainha e Princesas da cidade.

Estará presente a Comissão Apuradora e Julgadora, que 
naturalrnente, levará em conta, também, para o seu julgamento 
final, a presença, aqui, nesta noite das lindas candidatas.

Btlos i  la liiso s brindes serão oferecidos ás eleitas
Conforme já haviamos antes noticiado, grande parte do 

nosso alto comércio, num gentil movimento de simpatia expon
tânea, colaborando, assim, brilhantemente, para o êxito maior 
desta Festa dn cidade, vai oferecer valiosos presentes ás senho
ritas eleitas para Rainha e Princezas de Lages.

Assim, conforme informações que nos deram algumas se
nhoras da Grande Comissão podemos, ja, noticiar os seguintes 
brindes:

fmpresa M. A de S o u »  Ltdi
Esta tradicional E m piêsa , que, pela terceira vez promove 

entre nós estas festas sociais de elegância e distinção, vai ofe
recer á Rainha eleita, uma linda joia que será exposta, no Do
mingo, na Sala de espera do seu elegimte Marajoara.

Citt Piri Ttdto
No seio da nossa sociedade, e principalmente entre o nu

meroso grupo de candidatas, despertou viva e lindo e va 
gesto expontâneo da Casa Para Todos, oferecendo o 1 ndo . v 
hoso brinde de Um Corte de Seda, para uma das csnüiuar 
eleitas.

Casas Pernambucanas . ,
Também as Casas Pernambucanas tiveram egual abtuoe 

de simpatia para com êste Concurso, ofereceu o, 
belo Corte de Seda, despertando justos aplausos em todos os
meios sociais.

C a s a  H o e p c k e
Da mesma fónna foi recebida com toda a simpa ia a con 

tribuição da Casa Hoepcke, que vai oferecer um debeado pre
sente a uma das candidatas eleitas. Este brinde ser.i es 
ainda, pela comissão de seulioras, e exposto numa das yi rines, 
junto com outros oferecidos pelas demais firmas comerciais.

Â Pérola de lages
A conceituada Livraria e Papelaria “A Pérola de Lages , 

associou-se, expontaneamente, a este movimento de simpatia e 
apreço, e ofereceu uma linda e moderna Caneta 1 inteiro, gesto 
fidalgo muito apreciado.

A C a p i t a l
Como as firmas acima, com toda a espontaneidade A Ca

pital, fidalgamente oferece a uma das eleitas, um primoroso 
brinde - Um Corte de Seda. Esta gentilesa da “A Capital des
pertou, também, muitas simpatias.

Este jornal, que desde o início patrocina, também, com 
prazer a Eleição da Rainha da Cidade, e que vem dando a es
te Concurso Elegante o seu melhor apoio, estará presente a to
dos os atos, quer junto á Comissão Apuradora e Julgadora, ou 
ainda, acompanhando todos os trabalhos das comissões encarre
gadas da organisação e direção desta grande festa lageana.

Grande Espetáculo de gala para a solene proclamação das candidatas eloilas
Orgauisado pela Grande Comissão das Senhoras, que está 

patrociuando esta esplêndida festa, haverá, duiu dos dias da Ex
posição, a solene proclamação das Rainhas e Princezas eleitas, 
reabsando-se em homenagem ás mesmas um grande espetáculo 
de arte, musical e literário, no qua] tomarão parte todos os 
nossos elementos de escol social numa demonstração esplêndi
da do nosso alto grau de cultura

Magnifico programa foi elaborado e já se encontra em 
permanentes ensaios. No proximo número daremos mais com
pletas informações aos nossos leitores.

0 encerramento da votação será m  dia 21 As 8,30 horas
Ao contrário do que estava anunciado, o encerramento da 

votação será no dia 27, domingo, ás 8,3o Horas, atendendo as 
sim, aos numerosos pedidos recebidos pela Emprêsa do Mara- 
joara, tendo em vista a transferência, também, da data do DES
FILE, a realisar-se amanhã, domingo, ás 9 horas.

Desta fórma, o público, em face da apresentação das can
didatas mais votadas, no desfile de amanhã, vai ter ainda oito 
dias para melhor decidir de suas preferências na eleição da 
Rainha e Princezas da Cidade.

Resultado da Apuração dos Votos
Para a Eleição da “Rainha de lajes" em 17-2-49

Nilda Campos 20
Elizabeth V. Ramos 20
Leda Araújo 19
Tereza Fuitado 18
Ceres Ran os 18
Cecilia Krebs 18
Neida Rosa 18
Luiza Ramos Rosa 17
Teresa Ramos 16
Elza Silveira 16
Vera Rebelo 16
Heloisa Rafaeli id
Iza Ribeiro 13
Elizabeth Sabatine 12
Eusa Ribeiro 10
Mariza Vieira Ramos 10
[vany F. da Silva 9
Marieta Muniz 8
Nagiba Mussi 8
Tereza Borges
Nezi Waltrick 8
Neli Faigel 8
Marlene V. Borges 8
Eloisa Valente 7
Magali Megale 7
Aracy Gomes hyuek 7
Dulce Couto 6
Lla Bleyer 6
Eda Castelo Waltrick 6
Ivalda Montenegro 6
Leni Schmitd 5
Dilma Branco 5
Catarina Chaves Olinger 5 
Elga Lisboa 8
Ana Beatriz Ma/inverni 4
Olaucia Lucena 4, Maria da 
Graça Arruda 4. Tcrezinha Sea
ra 4 Mariazinha Silveira 3 Dulva 
Carsteu 3, Amélia R. Arrnda 3, 
Zelia Furtado Ribeiro 3, Lelia 
Neves e, Juçá Ribeiro 2, Traud 
Wolff 2, Eli Aparecida Arruda 
2, Yeda Ar.ujo I, Tereza Ribei
ro 1, Leda Bastista 1, Neusa 
Andrade Araujo I, Neusa Ribei
ro 1, Doracy P. Braecher 1, 
Zelia Furtado 1, Valdoraira Bi- 
tencurt 1 , Maria V. Ramos 1, 
Tereza Bleyer 1 , Cleusa R beiro 
1 , Edi Moura Pedroso I.

Evaldo Souza (Perú)
Chegou de Joinvile afim de 

dirigir o Jazz do Clube Io de 
Julho, durante o Carnaval, o 
conhecido pianista Evaldo Sou 
za, (PerúJ aqui muito estimado.

Cleusa A. Araújo 
Neusa Moura 
Dulce L. V. Costa 
Zeila Ramos 
Zaira Borges 
Inezita Neves 
Ana Emilia Barroso 
Dorvalina Braecher 
Neusa B. Arruda 
Lia A. de Souza 
Carmem Hoeschl 
Stela Krebs 
Neide C. Andrade 
Zenita Ramos 
Denise Almeida 
Ita Moema Valente 
Alba Rosa 
lta Regina Ouilhon 
Neusa Neves Arruda 
Vera Batista 
Cely Melo 
Dalcy Machado 
Maria Helena Cam-rgo 
Yara Camargo 
Flora Pinho 
Edith Chaves

3.5171 Aida Muniz 
2.814 Marisa Wolff 
2.700 Neusa Sousa Silva 
1.241 Terezinha B Waltrick 
1.150 Maria Andrade 

621 Zenita Arruda 
590 Vera Lisboa 
508 Nilva Boldo 
461 Sulamita hieusi 
407 Ivete Varassin 
380 Noeli Westphal 
224 Divalda Melo 
241 Leda Zucena 
189 Lia Steffen 
176 Erna Maria Rosa 
157 Eunice Rafaeli 
129 Marilu Campos 
128 Eda Arruda 
124 Carmem Branco 
103 Jálma do Vale 
101'Yeda Cavalcante
2 I l í jUcia Re8ina Arruda 781 Fluida Specht 
721 Nilee Ladwig 
68 Marlene Ramos 
591 Alba Freitas

59
63
54
52
49
47
45 
44 
43 
38
46 
36 
35 
33 
32 
30 
30 
29 
29 
29 
28 
26 
26 
25 
25 
27

6IBRAIL DIB ANTUNES
Completa seu primeiro ar 

versàrio natslicio em 27 do cc 
rente, o galante menino Oibra 
filho do Sr. Dariu Antunes M 
deiros, do comercio desta praç

Perdeu-se
Gma carteira com Cr$2 42o, 

e alguns documentos, em Pinhi 
ro Ralo, distrito de Carú, p( 
tencenle a Polidoro Ribeiro ' 
Silva, conhecido por Dóco.

Pede-se i pessoa que » ei 
controu entregar ao propriet 
rio, que será gratificada.

VENDE-SE U
de quarto para c 
madeira de lei, < 
nóv».

Tratar com \  
Rua Tiago de Ca 
no Vargas.
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