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RKSoLUÇãO N- 2u 
de 10 de maio de 1950

V; ieira da Cos'?- presidente da Câmara Mu- 
nicipal de Lajes, faço saber que u mesma aprovou 
eu promulgo a seguinte

RESOLUÇãO
o t bicam aprovadas as contas apresentadas pelo sr
Prefeito Mun.c.pai relat.vas aos 'meses de fevereiro, março e 
abril do corrente exercício. v

Alt. 2 Revogam-se as disposiçães em contrário.

Cornara Munjcipal de Lajes, em 10  de maio de 19.10

Solon Vieira da Costa 
Presidente

J t ã o  P»dro Arruda 
1 * secretário

Aureo Ramos Lisboa 
2 ; Secretário

5a. Delegacia Regional de
Policia

Para que ninguém alegue ignorância, quando supreendido 
em flagrante, faço saber á todos os habitantes désta Região, 
que. qualquer pessoa que for encontrada transitando com arma 
de caça, sem que esteja munido das competentes licenças, terá 
a sua arma apreedid» e será'multado na forma da lei.

Outrossim, o exercício da caça só poderá 9er praticado 
respeitadas as determinações do ^ódigo Nacional de Caça e 
Pesca.

Lajes, 8 de Maio de 1950 
Ten. Arruda Câmara 

Delegado Especial resp. pela Regional.
Sebastião Ramos Sr.hmidt 

Fiscal Regional

Club . 14 de Junho
ASSEMBLÊA GERAL

O Club 14 de JUNHO, fará realizar no dia 21 do corrente 
mês, ás 11 horas, ciu sua séde social, sita a rua Correia Pinto, 
nesta cidade, a eleição da DIRETORIA e CONSELHO FISCAL, 
que regerá os destinos do Otub, uo periodo de 14 de Junho 
próxima a 14 de Junho de 1951.

Lajes, 7 de Maio de 1950 
Ibrahim Felipe Simão 

Secretário

•  O n d a s  m é d i a s  c  c i i r l a s  

i  C o r r e n t e  a l t e r n a d a

•  T r a n s f o r m a d o r  u n iv e r s a l

e  n o  c a m p o
M o d e lo  965-V

•  O n d as m éd ias c  c u r ta s
•  P a ra  a c u m u la d o r  de 6  V olts
•  C o n su m o  red u zid o

Centro Operário de Lajes
c o n v i t e

l

i
. !

De ordem dc Sr, Presidente, convido a todos os socios <>0 t 
Centro Operário, para a reunião de Assembléia Geral a rea 1 
zai-se dia 21 d» corrente, ás 16 horas 

Assunto: Eleição da nova diretoria
Lajes, 10 de Maio de 1950 

Sebastião Muniz dos Santos 
Secretário

0 nde q u er qu e V . S . e s te ja , nos grandes cen tro s u rb an os ou nos s ítio s  e 
fazend as do in te r io r , poderá sem pre prop orcion ar a s i e seus en tes  queridos 
m om entos de devaneio e descanso e sp ir itu a l, possuindo um  novo e m oderno 
recep tor “ M U LLA RD ” .

E sp e c ia lm e n te  co n slru id o s para as condições de nosso P aís . e pelo seu 
a lto  padrão té cn ico  e esm erado a ca b a m e n to , os recep tores ‘ *!V^lILLARD,, 
co n q u istam  d ia a dia crescen te  n ú m ero  de adm iradores, reafirm an d o  o 
cq n ce ito  tra d ic io n a l da qu alid ad e . . .

Mullard
R e ven ded o-e  a u to r iz a d o :

ARNOLDO HEIDRICH
R u a  C orre ia  P in to , 68 -  Lajes iM u l la r d ]

O

sóciaçãa do Registro Genealógico Su! 
Kio grandense de Gados de Corte

iita de inspeção aos plantéis lájeancs inscritos nój 
im p o rta n te  departamento

steve alguns dias entre nós 
mhecido pecuarista Sr. José 
>ll»res, atual diretor da 
ociação do Registro Gen«*a- 
co Sul Riograndense, de 
os finos de CÓrle, com sede 
Pelota», Rio Grande do Sul ( 
: importante orgão de con- 1 
s foi criado em 1906 pelo

saudoso criador de raças nobres, 
Df. Leonardo B. Collares, téc
nico de reconhecida capacidade 
e um dos entusiástas Introdu- 
tores dessas excelentes raças 
puras, no Rio Grande do Sul. 
Esta Associação foi a primeira 
no gcuero, criada no Iirasil, 
moldada na instituição univer

sal dos HKRD BOOKS 
O Sr. José A. Collares visi

tou em Lajes as Fazendas de 
criação dos Srs. Dr. Acácio 
Ramos Arruda, Nelson Camar
go Batalha, Ivo Bianchini, Cé
sar Vieira da Costa, Aureo Ra
mos Lisboa e Dr. Walmor Ri
beiro Branco, com plantéis pu
ros das seguintes raças: Nor- 
mando, Aberdeu Angus, llere- 
ford e Devon.
Proourando informações coin o 
distinto visitante, fomos encon
tra-lo no domingo passado, á 
noite, no Café lpiringa, em com 
panhia do Dr. ÍAfonso Maximi- 
liano Ribeiro, técnico da Serre-1 
taria da Agricultura, a serviço 
da Escola Agricola «Caetano 
Costa» e dos destacados cria
dores Srs. Cesar Vieira da Cos

ta e Ivo Bianchini. Apresentados 
ao Sr. José Collates obtivemos 
dele as pnlavias: «Foi com sur
presa que admirei o adianta
mento da ciioção das raças vi
sitadas em Lajes, chamando 
minha atenção o pêso e o óti
mo estado desses animais*. Re
ferindo-se á nossa próxima Ex
posição, disse ter ficado satisfei
to em verificar o entusiasmo

no preparo inicial dos animais 
que vão ser apresentados ao 
certame. Disse ter visto gado 
importado da Inglaterra, Uru
guai e Rio Grande e todos em 
ótimas condições uo regime de 
campo, o que quer dizer, que 
os nossos campos são bons.

Coopere com a SLAN

Humberto Pascale e Adair Derner Pascale

Pstticipam aos parentes e pessoas de suas relações o 
nascimento de seu filho HUMBERTO TADEU, ocor
rido em 10 do corrente na Maternidade Terey.a Ra
mos.

Lajes, 13-5 950
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2dPágiina

lando, de&honesto e Sera eleva

Dia 14
O Dr. João Batista Tezza 

advogaJo e lente da Escola 
Norm-|l Vidal Ramos.
— O Sr Newton Sá Figueiredo 
do comercio desta praça,

Dia 16
O Dr. Acacio Ramos Arruda 

conceituado médico nesta oida- 
de
— Exma, Sra D. Au/.ina Bor

ges e9p3sa do Sr. João 
Maria Borges.
— O Sr. Eurico Dias Batista, 
do comercio desta cidade.
— srtH. M«rin Juba, filha do 
sr. João Batista l.emos Cordo- 
va, residente em Borel.

Dia 17
Sr. Wülnior Antunes dos i ân* 

tos. rm dista rm Capão Alto* 
Dia 18

O Sr. Eivino José Vieira, 
fazendeiro em Carú.

do 2=  1* Sgto. José Setti 
Batalhão Rodoviário,

Dia 19
O Sr. Anibal Ramos, indu9- 

triaüsta nesta cidado.
—  A Exma. Sra. D. (Ilida Mo
ta da Silva, esposa do Sr. José 
M. F- da Silva comerciante nesta 
praça,
— A Exma. Sr«. |> H iooclina 
Campos Winter, r^pos» do >vi 
Fernando Wuiter. áo comercio 
local.
— O Sr. Alceu Cnulart. cio al
to comercio de*ta praça.

Airton Rogéno, filho do sr. 
José Luiz de Oliveim Ramos, 
fazendeiro neste 'município. ,

Dia 20

ÇUO
X X X

Em sua «ultima carta aberta» 
bem como na «Declaração *os 
Espiritas» você diz deixar a 
arena porq’>e sen contedor não 
possue «certa dóse de conhe
cimento filosóficos», «certa cul
tura inteleclu«l», não tem se 
quer o curso secundário, nã 
conhece o inglês para ler 
obras de Kardec no orig'n»l, 
etc. etc: V fêz tais descober
tas antes ou depois de sair ao 
meu encontro? Você, velho aim- 
go meu. «de bom preparo in
telectual». perspicaz por certo, 
já  de há muito deve saber dos 
meus apoucados conhecimen
tos.

Lego, como subterfúgio tais ( 
argumentos estão passaveis mas! 
como mot'Vo sério estão sim-j 
plesmente ridículos.

O grande festival «adioiò. 
nico da RadioiClu^e a Lq. 

jes, no Maraj >ura

A Srta. Zuzete Lima de 
Sooza, filha do Rrof. Tr»ij no 
Souza, Lente da Escola Not 
mal Vidal Ramos.
-  O Sr.

X X X I

Sauí Barbo ., Jo é Q0d0i nj
sar Wagenfliur e s ,, b0ntc 

(Jean-te Klingcr, Aaronio Bra' 
cher. Mariano »ire i nlu, *jirr Lopej

ope\ Brasil Varela
aime ^

ibelni,

As obras d Allan Kardec 
em inglês!!! Notável!!! Tão só 
por isso poderíam ser lhes de

Edmundo Soldatelli i V01 vi«Jas, em ricochete, >quelas
ex-Expedicionário da FEB,

Carta Aberta
Lajes, maio de 1950 
Caro Irmão e Amigo 
João dr Barros

«Na longa e dura tarefa de 
eliminar um pouco da mi
nha própria ignorância e 
abrir caminho para alguma 
das uteix verdades da vida, 
vi muitas vezes, em imagi
nação, o Grande Marcador 
que permanece no portão 
da entrada d» vida e que 
escreve: POBRE TOLO nu 
testa dos que se acreditam sá 
bios e POBRE PECADOR 

na do! que se julgam 
Santos»

expressões «crassa ignornncia»,
«disparate», «desconhecimento 
da verdade histórica», «acervo 
de asneiras», etc.

Para seu uso particular, ami
go, as obra» de Kardec no or> 
ginal estão em francês, em bom

\ ocê, meu velho amigo e ir- francês e o que deUs há em inglês 1 Amaral, em beneficio da aqm- 
mão, perdeu, já na sua srgun-  ̂ trndnçào e. neste caso. tradução 1 sição de um piano para os 
da carta, a serenidade. Aboliu j por • i dução, porque não preferir | seus estúdios, 
dela como da ultima o termo 4 eDi português? J A gr?nde festa artística da

SR CARLOS JO FFRE DO 
AMARAL

Esforçado Diretor -  técuico da Rá
dio Clube de Lajes e organizador do 

grande festival

cher, 
tam irr>
casal Aon Luiza - 
mes, Wil'ii»r Ge»en 
Braeseher.

Serão dutnbuid »■> aos ,SMi 
ctadores va 'osos prerrios $. 
rá lançado pela piimeira 
«m Lajes o swving, «Navega 
do ao Luar» ran îc» e letra 4 
lbelmar Br.iescher e canu 
por Pedro Ouri ra, 0 conhtci* 
cantor do Rádio brasileiro 

Para esta fest , que pr0Ba 
um grande sucesso, muito c 
operaram, o Dr. Ony
0 Sr. João Dias Brarscher, 1* 
pectivamente Presidente eDi» 
tor-gerente da Rádio Clube de 
L ajes

Realiza-se amanhá, domingo, 
ás 16 horas, no Cine-Ttairo 
Marajoara. o grande festival 
organizado pelo esforçado pi- 
retor-téctiico da Rádio Club' 
de Lajes, Sr. Carlos Joffre d(,

ref
c:>
dl!

c»
fóf
|!

n»
0 ■

«inuão», tão do meu agrado, 
tão fraterno, tão cristão, subs- 
ti'uindo o por expressões co-

Só pa>« fazer 8larde de co
nhecimentos linguisticos?

De pessoa sensata não ouví

Em sua «Declaração aos Es
piritas», caro João de Barros,
você se d'z «de bom preparo 
intelectual»; em sua carta de 
23 de abril próximo, «ignorante 
e humilde». Quando V. foi sin
cero? Si na carta, então hà na 
«declaração» arrotos de preten
sa sabedoria», e si na «declara
ção, há então na carta falsa 
modéstia. De qualquer forma, 
hipocrisia e incoerência inegá
veis.

X X X

A expressão «peito desnudo» 
parece, lhe fez móssa pois V. 
a cita, no Guia Serrano de 7 do 
corrante, duas vezes, uma entre 
aspas e outro em negrito. Ela 
não é privilégio meu mas, em 
sã conciencia, nem V. nem mui
tos outros Joãos pode ls-ão usar 
salvo com a adição de um pre
fixo assim: «despeito desnudo»

mo estas: «falsidade», «Crassa ainda que as boas obras só 0 
iguorencia», acervo de asnei- sejam no original. Acaso seus 
ia.-,», «d.sparates», «supina :g- conhecimentos bíblicos foram 
norsncia», etc., etc. Onde, meu adquiridos nos papirot? 
nobre amigo, a cortezia e no-!
brezacom que disse sa.r à Continua na 8a 
arena 5 pagina

I
X X X

Nossa polêmica, d'z você, SRTA. JALMA 00  TAL-
gira em torno do enunciado»
E ’ o espiritismo Cristão»? e que: 
afastando-se daí «não pode haver

LE

X X X

polemica honesta e elevada». 
Cmicordei e ressalvei apenas 
o ilireito de, dentro ou fora do 
temn, reportar-me aos dizeres 
<le *uas cartas. Pois bem. Já  
n» iub primeira carta surgiram 
mnis as seguintes proposições 
«O espiritismo é anti-bíblico», 
«O espiritismo não 6 religião», 
«O espiritismo não é ciência» 
«0 espiritismo é panteista». 
«A ciência vem da terra»- (?), e 
estribando-se, não em argumen
tos sérios mus em sofismas dos 
quais alguns confessados publi- 
c-rnente, afastou-se do enuncia
do primitivo saltitando daqui 
para alí enquanto eu ia nas 
suas pègadas apontando e des
truindo os falsos argumentos, 
ponto por ponto. Logo, quem 
ladeou, quem contornou, quem 
afinal, afastando-se do ponto de 
partida foi, polêmicamente fa-

nessa ZYW3, constará de nú
meros de canto, Camperiadas. 
Esquetjs, Dupla caipira, Hurao- 
rismo, números de magia etc. 
Tomam parte neste extraordiná
rio festival, os "seguintes atua 
dores: Hillon Amaral, José Mo
rais. Ademar Braeseher, Yara 
Camargo, Maria Iná. \\Testor 
Almeida, Pedro Guerra, Iná
cio Benites, Alciolí Braeseher

S R T A .  Y A R A  CAMARGO

Elemento destacado da scciedidr I» 
cal, locutora e cantora da Rí» 

Clube de Lajea

Srta. Neusa Arrnda Ney Almeida
limir a direção da c»s»

Iranscorre em 18 do corrente 
o aniversário natalicio da Srta
Jalm a do Valle da J sociedade Dia 17 do fn , r.  . ( E m  g o z o  de férias, ei
desla cidade c filha do Sr Oca .#«,./ corrente corople. f _ . . . n
rio do Valle. fazendeiro neS°e £ í  ~ anÍVCrsário SC D0S,a cldade

veíá3 pda»ardmail nm M^nho 1 S f^uiu Para Urnb.ci, i M  
aniversário natalicio a aSSU
Srta. Neusa Arruda, fino
mento da nessa sociedade „ ' v »*•/ . j
filha do Snr. José Mana Are i InK|<ia» f:lho óo Snr. Joào ó 
tuda, abastado fazendeiro pis’ran,> d« Almeidt, d'g"°0'
muhicipio.

I c " a Rent*ljliíi da F irra  G. Soc»s8i Cn 
orna-;desta cidade, o jovem N*y *

Srta. Iza Ribeiro
No próximo dia 17 festejará 

mais uma data nata|lCia a dis
ta" daS ,,? l  l2a Ribeiro, silhue-
f.tha V ° «  iOCa'> '  dile<* •tha d0 Snr. Edmundo Ribeiro
fazendeiro residente nesta cida-

Firmino P. Branco

rente d o  Banco Nacional » 
Comercio, d e s t *  cidade

c,

Vende-se
Por preço de acasiw 

um dormitório com 6 í* 
cas, quasi novo.

In form ações nesta red*- 
çfto.

João Luiz Osório

Otaviano S. Fonseca e Senhora

e Lauro S. Ribeiro e Senhora

Participam aos parentes e pessoas de suas relações 0 contra
to de casamento de seus filhos

6 1  d r C o n i s  f u s i c a  i  Di n a s  Al c i i a a  l l i kai r a

Oeny e Dimas 
Confirmam Lajes, II de Maio de 1950.

município e de D . LaurindTdo l'Üo f° Snr* Firaino P. Branco* J °a °  Luiz Osório,
'Valle L.aunnda do ^ • u«c.on.Ho da Agencia de* " á r io  dos Correios • W

A distinta aniversáriante resi- ’ dCllta Clda<1e- eratoa do Parador
; f »l,'aCOFm«t‘aUSaPr00genilore8» em 1 L"l!*. Estído do Paraná r

LJenesio Campos

e Anita Medeiros de CamP°s 

rentes e j  P ra ze r de Partioipar aos F*

de «eu primogênito r d a ç ò e s  0 naScimeD°

HENAN

Ocorrido em 10 de Maio de 1960

!raná. onde
aprimorou seus conhecimentos

M,n.P,edT K " , n0 Co,égio ‘ San. tsna» daquela cidade. Hqui
(cursou datilografia e «T

grafia aumentando seus
| conhecimentos. A Srta. Jalma 
e irma do nosso «ssiJuo cola-

l H Í " 5 ô, v ? , r<,' e.S,',r El“ n"«on.das do Valle, lente da Escola
1 Agrícola «Caetano Costa»
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5a. Delegacia Regional de 
Policia

PORTARIA

As autoridades abaixo assinadas, considerando que o em- 
prego comerei e fabr.co de fogos e artigos pirotécnicos, com 
referem ia ao seu licenciamento, é exclusiva competência poli. 
ciai determmam que só poderão ser usados tais artigos M e
diante liceDça; considerando mais, que compéte ao mesmo Or- 
gao o zelo H o  sossego Publico, determinando que o uso de 
fogos de estampidos mesmo licenciado, só poderá ser feito até 
as 22 horas. •

Outrossim, os artigos não especificados Da presente porta
ria ficam sujeitos a fiscalização da Policia quando prejudiquem* 
0 sossego da População. !

Aos infratores, serão aplicadas penas previstas na Lei.

3a Pac ina

Vende-se , Ministério da Agricultura
U m a oása de material DEPARTAM ENTO NACIONAL DA PRODUÇÃO V E -  

com 8 peças, situada á  rua GETAL SECÇãO DE FOMENTO AGRÍCOLA EM  SAN- 
Emiliano Ram cs, 58 . j TA  CATARINA

Tratar com C. Ligocki 
caixa  postai I54 ,  nesta ci
dade.

Vende-se
Uma bôa casa de moradia 

’,com dnas habitações, instalações 
jde agua ê  luz e quintal, á

CUMPRA-SE

Laj^g, 8 de maio de 1950

Ten. *rruda Clamara 
Delegado Especial r r sp. pela Regional

Sebastião Ramos Schmidt 
Fiscal Regional de Armas, Munições explosivos etc-

rua Emiliano Ramos.

C a s a W e i s s
C o m u n ica  ao distinto publico desta cidade que 

mudou o seu grande deposito de moveis para  o 
prédio onde funcionou a  Agencia dos Correios 
e T elégrafos ,  á rua Cel. Cordova, em freute a cons
trução da G aleria D r  A cácio.

—  Atenção —
Acaba de receber um grande estoque de Mo- 
veis de estilo m odeim  Tapetes. Congoleos e 
artigos do ram o.

Facilita-se o pagamento

i Recebe-se em troca, um ca
minhão ou uma limosine. Tra
tar com o Proprietário Orontes 
Faria, na praça do Tanque.

VENDE'SE
Um* casa própria para ne- 

jgóeio, na rua Porto Uniã*>, fun
dos Com a ru« .(rronimo Coe
lho, Tratar no próprio local, 
Bar 3 de Maio, com a proprietária 
Sra. D. Georgina Vieira de Ca
margo.

Pôsto Agro-Pecuáio de Lajes
De ordem do Snr. Diretor do Pôsto Agro-Pecnário de 

Lajes, comunico aos seohores lavradores registrados no Ministé
rio da Agricultura, que pessuimos para distribuição gratuita, se
mentes de hortaliças.

registro
A entrega será feita m diante apresentação do talão de

Lajes, 18 de abril de 1950

Ja&o Cupercino Discher 
Escriturário - Almoxarife

CAMOMILINA
PARA A OENTKÀO DAS (RIAN(AS

Organizações “AGA
Vai a Porto Alegre? Procure o NENE 
BENTHIEN, á Avenida Farrapos n. 2780

Compra e venda de autos e 
caminhões de qualquer marca

H tisla, eis prestações, a loigo praso ou em troca de casas e trrenos

Caminhões com C r$  5 .0 0 0 ,0 0  de entrada e o res 
to em prestações.

Organizações «AGA» — Avenida Farrapos  
N‘ 2 7 8 0  —  Porto Alegre

Rádio Eletrola
Vendo-se uma Rádio E le tro la  com  toca-discos au-< 

{.omático p ara  12 discos.

T r a t a r  com  o G erente  das c A S A S  PERNAM BU

CA N A , de Lajes.

Dr. João Gnaiberto 
Netto
Advogado

Rua Aristiliano Ramos 7 
Caixa Postal 5F

INDISCUTIVELMENTE
"AUSTINi. é  o carro que superará 

todas as expectativas
PARA M ELHORES INFORMAÇÕES, DIRIJAM -SE AOS 

CONCESSIONÁRIOS N ESTA  CIDADE:

J, WOLFF & CIA.
A U S T I N Confie nele !

Prefeitura Municipal de Lajes
ESTADO DE SANTA CATARINA,

DECRETO N* 25 

de 4 de maio de 1950
O Prefeito Municipal de Lajes, no uso de suas atribuições

DECRETA
Art. 1* -  Fica Aprovado o lofeamento de um terreno sito 

no local denominado Várzea, zona suburbana desta cidade, de 
propriedade do Sr. Leopoldo de Oliveira Waltrick, com a 
área de 24.400m2.

Art. 2 - Da área mencionada no artigo anterior, pissa ao 
dominio Publico 8 176 m‘2, ocupados com ruas.

Arí. 3' - Este decre'o entrará em vigor na data da sua 
publi:aç3o, revogadas as disposições em ■ nlrário.

Prefeitura Municipal fle Lajes, en 4 de maio de 1950 
Assinado: -  Vidal Ramos Junior 

Prefero Municipal 
Jairo Ramos 
Secretário

DECRETO N- 26 
de 4 de maio de 1950

O Prefeito Municipal de Lajes, no uso de suas atribu çõ^

DECRETA
Art. 1* - Fica transferida da dotação 9-44-2, para a 9 44 1 

a importância de Cr$ 1.400,00.
Art. 2‘ -  Este Decreto entrará em vigor na data da sua 

publicação, revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Lajes, em 4 de maio de 1950 

Assinado — Vidal Ramos Júnior 
Prefe to Municipal 
Jair« Ramos 
Secretário

F A R M A C I A  P O P U L A R Direção Técnica do Farmacêutico Diplomado 
Antonio M.V. Ribas

1 > n «  nftnn do pnnflQílPO 9 m 9ic haratoira Para Inin Pnccna
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Fazenda de Criação de La
. jes

Avisa se aos senhores criadorts  que possuem r e 
produtores destacados em estações de monta provisó
ria em suas fazendas, a com parecerem  na Secretaria  
desta repartição, afim  de regularizarem  os requerimentos 
das referidas estações de m onta.

Fazenda de Criação de La
jes

Avisa.se aos interessados que dispõe de leitões da 
raça Hampshire. para venda, ao preço de doze cruzeiros 
(C r$  12 .00) o Quilo.

Dr. SANSONE
- - - - Médico Especialista- - - - - -

Curiós da Especialidade em Ò.P., 'Campinas e Rio de Janeiro

CLINICA MEDICO CIRUR6ICA

Olhos, Ouvidos, Nariz e Garganta
Tratamento Moderno das Doenças dos Olhos

Eletroterapia

CONSULTORIO - Rua Brnja <n ('onstant 
Edifício Amélia Walirick - em frente ao FÓRUM

. - ,,
HORÁRIO: Das 9 ás 12 r d -s  14 ás 17 
Residência Permanente em LAJES

Granzotto & Engelsing
Representações

Motores verticais e horizontais, alemães e 
ingleses —  Diesel (óleo crú) de qualquer potência,  
p ara  pronta entrega. Rádios para luz e batería, 

das melhores m arcas

Rua Mal. Deodoro, 2 0  - Lajes

J é p se is

—=  V a 1 i s é r e
Casa Eduardo

Coletoria Estadual
IMPOSTO TERRITORIAL

De ordem do sr. Coletor tor
no publico qoe, durante o* mês 
de maio corrente, se procederá 
a cobrança do imposto acima 
referido correspondente ao 1* 
semestre do corrente ano.

Os contribuintes que nâo sa
tisfizeram seus pagamentos 
dentro do referido prazo, pude- 
râo faze-lo no n ês dr juotio 
com a rrult» de 20/°. Termiui 
dos os piazos acim* citados, 
serão exiraidas »s certidões dp 
divida para a devida cobrança 
execuiivj.

Coletoria EstaJUel de Lajes 
2 de maio de 1950

Alzemiro Francisco de Souza I 
Escrivão

A d v o g a d o  .  _
Dr. Theodocio Miguel 

Atherino
A d v o c a c ia  em geral

Rua Hercilio L u z,7 Lajes 8 .  Cat.

Fraqueza N ervo sa  Esgotam ento  Fisico
(Astisia nu Homem e na Mulher)

A uuem solicitar, será enviado pilo correio a Interessam* 
obra do Dr LOPES FERREIRA .A S T IS IA  SEXUAL. .

Tratamento Cliuico e Dietico;
Junte ao pedido Cr$ 10,00 para despesas, dirigindo-se x 

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

Vende-se
Vende-se otima casa de resi-j 

dencia, a rua Cel. Fausto de 
Souza, com 4 quartos, sala de 
jantar, Escritório e demais de
pendências inclusive quarto de 
banho completo com agua 
quente e fria. fogão lareira e 
armario imbutido. Terreno am
plo com quintal, deposito de 
|enha e garage. Tratar oom 
j0aquim Rau, na casa Hoepcke

Aviso

Dr. Hélio Ramos Vieira
ADVOGADO» t. *

A(9es cíveis e comerciais (mediçáo, divisão e demarcado 
de terras, usucapião, servidões, cobranças, falências, Mc. 
in»entá'i'js, doações, testamentos. contratos sociais e m» 
alltruçOes, alvarás, etc.\ ações criminais.

R. 15 de Novembro n° 6 , I o A. -  LAOES

NOTA: Aceita chamados par* as comarcas vizinhas.

A Companhia Catarinen
se de F ô rç a  e Luz S / A . a v i - 1 
9a aos Snrs. Consumidores 
que nao mais fará  co b ra n 
ça á domicilio. Será cortada  
a ligação do contribuinte  
que estiver em atrazo de 
dois (2) meses.

A G ER EN C IA

Lajes, 11 de Agosto de 1949

Doenças e Operações
DK

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

Dr. J. ARAÚJO
ESPECIALISTA

Assistente do Prof. Sanson, do Kio de Janeiro, Membro da Socieda
de de otormo lm ingologia do Rio de Janeiro. Nembro da Sociedade 
Pan Americana de ophtalmologia. 7/epresentante oficial, para Santa 
Catarina, do Comitê do Congresso da especialidade, err. Montevidéo 
e Buenos Aire«, em 1050. Diplomado em Bronco esofagologia. em 
Bueno8-Aires e Jfontevidéo pelo Prof. Chevalier /ackson, dos Esta
dos Unidos. Curso de cirurgia da surdes com o Prof- Lampert de 

Nova york.
OperaçOes de catarata, dos vesgos, receitas de oculos, etc. 

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

purgaçòes dos ouvidos, da obstruç&o nasal etc.

RUA HERCILIO LUZ, 30 (Rua do Hospital) LAJES

Excelente ne
gócio

Vende-se uma chacara com 
1655 m2. de ótimas terras, ten
do bôa casa de moradia, pró
xima ao Campo de Aviação

Também se vende uma outra 
chacara com 300 mil m2 . com 
casa de residência, galpões, 
mangueirac e outras benfeMo- 
rias, no quilômetro 12 , na l. s- 
trada de Lajes - Vacaria.

Tratar com Juvêncio Muniz

Expresso Grazziotin
Uma organização para bem servir

Porto Alegre, Vacaria, Lajes
De Pôrto Alegre - ás 2.as — 4as. — 5.-a.s e sábados 

HORÁRIO; 2.*s e 5.as ás 5.45 e 4.as e sábados á? 5 horas 
De Lajes ás 2.as — 3.as — 5.as e 6 .as feiras

CAXIAS DO SUL A ‘ LAJES

De Caxias do Sul - 3 as e 6 .as-feiras 
De Lajes - ás 4.as e sábados combinando com Pôrto Alegre.

V A C A R IA  á LAJES

De Vacaria - ás 8,15 e 13 horas diariamente, menos domingos 
De Lajes - ás 5 e 14,30 horas diariamente menos domingos 
MAIS INFORMAÇÕES-NAS ESTAÇÕES RODOVIÁRIAS

Mario Teixeira Carrilho .
Advogado

)
( Desembargador Aposentado)

Consultas e pareceres. Ações eiveis, Comerciais 
criminais, de acidentes no trabalho e trabalhistas

Residência —  Rua Cel. Cor d ova n° 40 -  Fone 88

Escritório -  Rua 15 de Novembro-Edificio J 0g0 Cruz Jor. Fom88 
LAJES -  Caixa Postal n« lv Sta. Catarina

Dr. CELSO RAMOS 
i* BRANCO
*  a d v o g a d o
RCSICÈNC1A e ESCRITÓRIO 

í?Ua Hercfllo Lu*

•* L A J E S  i «
Af«nd* cham ado, para ç0 .

marcas de 5 Joaquim. CuriU,.
banos. Bom Refiro e P o do Sul.

Nào peçam! . . Exijam o

SABÃO FULGOR
Granzotto, Silveira & Cia. Ltda.

> C alxa  Postal, 19  -  Lajes

Advogado

Dr. Rubaldo José Schucb
Advocacia em Geral

Rua Darao do R j0 B ran co , 1 2 . L a ^ e s  S. Catari»»
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ESTADO DE SANTA CATARINA,
d e c r e t o

De 2 de maio de lQ5n 
O Prefeito Municipal de Lajes resolve 

REM OVER: J ’ rCsolve
De acordo com o art. 72 da T ei n- 7 i j  , 
zembro de 1949 ’ L  n ' 1»vdp 7 de de-

O Professor Afonso Silvano da escola m 
Capela do Espirito Santo, oo distrito de Campo B e l o T ^ r  
para a de Desquite, no distrito de Bocaina do Sul d ’

Preíe,̂ ^ ai ^ : ^
Prefeito Municipal 
Jairo Ramos 
Secretário

DECRETO
d e2 de maio de 1950 

O Prefeito Municipal de Lajes resolve- 
CONCEDER EXONERAÇãO

De acordo com o art. 95, § P ,  alinea a, da lei n- 71 
de 7 de dezembro de 1949

A Mercedes Almeida Neto do cargo de Professor, Padrão 
D, do Quadro Unico do Município (Escola mixta municipal de 
Amola raca, no distrito de Caro).

Prefeitura Municipal de Lajes, em 2 de maio de 1950. 
Assinado: — Vidal Ramos Jnmor 

Prefeito Municipal 
Jairo Ramos 
Secretário

DE< RETO  

de 2 maio de 1950
O Prefeito Municipal de Lajes, resolve:

CONCEDER EXONERAÇãO:
De acôrdo com o art. 95, § l - alinea a, da Lei n- 
71, de 7 de dezembro de 1949.

A Maria dos Prazeres Pinho, do cargo de Profeasor, Pa
drão D, do Quadro Unico do Município (Escola mixta munici
pal da Serra do Mariano, no distrito de Caru)

Prefeitura Municipal de Lajra, em 2 de maio de 1960. 
Assinado — Vidal Ramos Junior 

Prefeito Municipal */
Jairo Ramos 
Secretário

BERTUZZI, RIBAS & 
-----  Cia. —
Comércio e Representações

Rua 15 de Novembro — Fone 95 — Caixa Postal 22 
Endereço Telegr. “Bertuzzi" -  Lajes Santa Catarina

Aviea a sua d is tin ta  freguezia que inscreveu se 
no fam oso concurso  C O R R E IO  DO POVU e FO
LHA DA T A R D E  que distribue gratuitam ente 2 
milhões e 4 0 0  mil cruzeiros em valiosos p r o m io s e  
está distribuindo as cau te las  aos freguezes da Secçao 
de P o r ce la n a s ,  crista is ,  vidros, galvanoplastia, fa
queiros, a r t ig o s  p ara  presentes etc.

H abilite-se a  estes  grandes sorteios mensais, 
de M aio a Dezembro, com prando m ais barato e 
ganhando prêmios.

Cr| 2 430 000,00 em prêmio:

Getulío, Nereu e Ademar
= C o m p ra m  no -
A R M A Z É M  N A R C I S O

O  MAIS BARATEIRO E QUE DISPÕE DE TUDO 

o QUE v. S. NECESSITA

Jujzo de Direito da Comar
ca de Lajes

EDITAL DE PRIMEIRA 
PRAÇA, com o prazo de vinte 
dias, para venda e arremata
ção do imóvel penhorado nos 
autos da ação executiva, mo
vida por Laboratorios Martel 
Ltda contra Ifigino Pires |qc- 

to,

O Doutor lvo Guilhon 'Perei
ra de Mello Juiz de Direito da 
Comarca de Lajes, Estado cie 
Santa Catarina, na forma da 
lei, etc.

Faz saber aos que o presen
te edital de primeira praça, com 
o pra/.o de vinte dias (20), vi
rem ou dele conhecimento tive
rem que no dia vinte de maio 
p.vindouro (20-5-1950) ás dez 
horas e tiiDta minutos (10.30), 
no salão do Edifício do Fórum 
a rua Banjamim Constant, nes 
ta cidade, pelo porteiro dos au
ditórios ou quem suas vezes fi 
zer, será levado a público pre
gão de venda e arrematação, 
por quem mais der e maior 
lanço oferecer, acima da ava
liação de Cr$ 3.800,00, feita 
por este Juizo, o seguinte bem 
imóvel penhorado nos autos da 
ação supra-mencionada, tendo 
os seguintes característicos 
Uma gleba de terras com a 
área superficial de 16 627 m2, 
situada no lugar denominado 
s ão João do Pelotas, distrito de 
Capão Alto, desta Comarca, 
dentro das terras de Antonio 
Kilunte, com as quais divide 
por todos os lados. - E quem 
quizer arrematar o lmovel aci
ma descrito, deverá comparecer 
no lugar dia e hora supra cita
dos, sendo ele entregue a quem 
mais der e maior lanço ofere
cer acima da avaliação aludida, 
depois de pagos, no ato em 
moeda corrente do país, o pre
ço da arrematação, taxas e eus 
tas judiciais, facultando-se no 
entanto, ao arremataDte, ofere
cer fiuqça idônea, por três dias. 
E, para que chegue a noticia a 
todos os interessados, se passou 
o presente edital, que será pu
blicado e afixado na forma da 
lei. Dado e passado uesta cida
de de Laje?, Estado de Santa 
Catarina, aos vinte e dois dias 
do mes de abril do ano de mil 
novecentos e cincoenta. (28- 
4-l9§0. -  Eu, Waldeck Aurélio 
Sampaio Escrivão do Cível, o 
datilografei subscreví e também 
assino. Selos afinal.

Ivo GuMlion Pereira de Mello 
Juiz de Direito

Waldeck Aurélio Sampaio 

Escrivão do Civel

NEGOCIO DE OCASIÃO

Vendem-se

Dois lotes arborizados, sendo 
um de esquina, situados na 
parte calçada da Aveuida Flo- 
riano Peixoto (Chacara Lonz i 
Preço de ocasião. Tratar com 
Joaquim Rau, na Casa lloepck.

5a. Delegacia Regional de 
Policia

PORTARIA
Considerando que o Código Nacional de Caça e Pesca esta

belece nórmas para o seu fiel cumprimento em todo o Territó
rio Nacional, cabendo as Policias Estaduais o auxilio e fiscalisa- 
ção, onde nã» haja O g ão  diréto do Ministério da Agricultura, 
tornamos Público, que a caça só poderá ser exercida, respeita, 
das as determinações previstas no referido Código o qual, proi
be terminanteraente o cónercio de péles, anim;;s e aves abati
das exercício de caça, como esperte ou mesmo com o fim diréto 
de auferir lucros ou transações lucrativas com tais produtos, es
tabelecendo penalidades de multa que variam de Crf 590,00 
a Cr$ 2.000,00, bem como prisão dos infratores quando en
quadrados nos dispositivas penais do Código acima menciona
do.

A presente portaria, tem como fim, prevenir aos habitantes 
désta Região Policizl e espccialmente aos proprietários de Bar, 
Restaurante e Hotéis, que ó infraçlo penal, qualquer transação 
comercial com animais ou aves abatidas, dentro ou fóra da épo
ca estabelecida para a caça.

Cumpra-se

Lajes, 8 de Maio de 1.950
*

Te . Arruda Câmara
Delegado Especial resp. pela Regional 

Sebastião Ramos Schmidt.
Fiscal Regional de Armas, Muniçõas etc.

Prefeitura Municipal de Lajes
x  Estado de Santa Catarina

DECRETO
de 2 de maio de 1950 

O Prefeito Municipal de Lajes, resolve:
NOMEaR:

De acôrdo com o art. 16. letra b, da Lei n' 71, de 
7 de dezembro de 1949

Ililma Correia Pinho para exercer o cargo de Professor Pa
drão D, do Quadro Unico «io Município (Escola mixta munici
pal de Serrr do Mariano no distrito de Caru).

Prefeitura Municipil de Lajes, em 2 de maio de 1950 
Assinado: — Vidal Ramos Júnior 

Prefeito Municipal.
Jairo Ramos 
Secretário 

DECRETO
de 2 de maio de 1950 

O Prefeito Municipal de Lajes, resolve:
ADMITIR:

De acôrdo com a Lei n' 76„ de 3 de marco de 
1950

Clélia Margarida Costa para, como extranume rário-diari* - 
ta, exercer as funções de Professor da escola mixta municipal 
de Rio dos Borges, ,no distrito de Bocaina do Sul.

Prefeitura Municipal de Lajes, em 2 de maio de 1950 
Assinado: — Vidal Ramos Junior 

Prefeito Municipal 
Jairo Ramos 

Secretário 
DECRETO N' 23 

de 21 de abril de 1950

Tom e Cnfé 
Gostosão

O Prefeito Municipal de Lajes, no uso de suas atribuições
DECRETA.

Art. r  - Fica aprovado o loteamento de um terreno sito 
a rur. Correia Pinto, de propriedade dos Srs. Celso Ramos Ro
sa e Teimo Ramos Burger, com a área de 14 603,85 m2.

Art. 2' -  Da área mencionada no art. anterior, passa ao 
dominio publico 5.760.50 m2, ocupados com ruas.

Art. 3' • Este Decreto entrará em vigor na data da sua 
publicação, revogadas as disposiçõss em contrário.

Prefeitura Municipal de Lajes, em 21 de abril de 1950 
Assinado — Vidal Ramos Junior 

Prefeito Municipal 
Ivannyr Monienegro 
Escriturário resp. exp. Secretaria 

DEC BETO N- 24 
de 2 de maio de 1950

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

Art. 1* - Fica aprovado o loteamento de um terreno silo 
íi rua correia Pinto, de propriepade do Sr. Aristides Ramos Viei
ra, com a área de 15 279,99 m2.

Art. 2’ - Da área mencionada no artigo anterior, passa ao 
dominio publico 5.412,64 in2 ocupados com rUas.

Art. 3' - Este Decreto entrará em vigor na data da sua 
publicação, revogadas as disposiçõeseiti coutrário.

Prefeitura Municipal de Lajes, em 2 de maio de 1950. 
Assinado: — Vidal Ramos Júnior 

Prefeito Municipal 
Jairo Ramos 
Secretário
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S.A. Empresa de Viação Aérea Rio 
. 4 ™  Grandense ( V A R I G ) ^ «

P. Alegre - Lajes - Fpolis - Curitiba - São Paulo - Rio

Escalas
2as‘, 4 as e 6as, 

Feiras
Escalas

3as, 5as. e sa- 
bados

Faida Chegada Saida Chegaria

P. Alegre 8,00 — Rio 7,45 -  ■

Lajes 9,25 9,10 S. Paulo 9,30 9,10

Fpolis. 10.35 10,15 Curitiba 11,15 10 .45

C uritiba 12,05 11.35 Fpoós. 12,35 12.15

Sã e Paulo 13,40 13,20 Lajes 13,40 13,26

Rio — 15,05 P. Alegre 14.50

Juizo de Direito da Comarca 
de Lajes

Edital de Convocação do lu -  
ri

PASSAGEIRO S -  CORREIOS - CA KG AS — VALO
R E S  — REEMBOLSO.

Em trafego mútuo com  a rede d VARIO para Santa 
Catarina, Rio Orande do Sal, Cruguay e KLM para lodo o 
mundo.

AGENCM — Rua 15 de Novembro n‘ 6 — Tel. 41 - Knd. 
Tel «VAR1G» - Caixa Postal, - 182 - LAJES Santa Catarina.

HOTEL SANTA ROSA
Rua Cel. Serafim de Moura, enfrente ao MOINHO IPI- 

RaNGA - Lajes

PKKDIO RECEM CONSTRUÍDO - TUDO NOVO  
COSIHHA D E  PRIMEIRA ORDEM . ASSEIO Kl 
GIENE TOTAIS ATENDIDO PELOS PR0PR 1ETA  
RIO-.

Preços Sem concorrência
Proprietário: Manoel Ramos da Silva

Dr. Caetano Costa Júnior
Especialista em doenças dos

Olhos-Oiividos-Nariz-Garganta
Consultório: Edif. Dr. Acacio 2* Pavim ento  

das 9 ás 11 e 3 ás 5 horas.

Quer comer bem?
Vá no restauranta do clube 14 

de Junho
COMIDa S a p e t i t o s a s  — AMBIENTE s e l e c t o  

Satisfaça seu paladar 
Cosinha brasileira e italiana Adega sortida

O Doutor Ivo Guilhon Pereira He 
Mello, Juiz cie Direito da Cornar- 
ca cie Lajes, Estado de Santa La- 

• tarinn, na fórma da lei, etc.
FAZ SABER, que foi designado 

o dia trinta (30) do proximo mes : 
de maio. para. as onze horas reu
nir-se nesta < idade, a segunda s e -  
sáo ordinária do Tribunal do Juri 
da Comarca, que trabalhara em 
dias uteis suces ivos, e que haven
do procedendo ao sorteio dos vinte 
e um jurado- que terão de servir 
na mesma sessão, f- ram sorteados 
os cidadãos seguintes: - P \ dor 
Guilherme Rosa. 2- Dunas Mumz, 
3- Guido Wilmar Sassi. 4- Orli Ma- 

(chado Furtado, 5- Nelson Vieira do 
Amaral. 6‘ Rufino Figueredo. T  
Belisario Ramos Netto; 8' Álvaro 

| dos Santos Furtado. 9- Krvin Spe- 
cht, 10- José Epaminondas da Costa 

I Valente. IP Neri Teixeira de Car
valho, 12- Teimo Burger, 18- Luiz 
Waltrick Junior, 14- Agenor Vare
la, 15‘ Sebastião de Assis Ribeiro 
Branco. 6 Lauro Antunes Ramos, 
17- Valdo Costa, 10- Cirilo José da 
l.uz, 19- Anastacio Araújo Vieira, 
20 Germiniano Cordeiro e 21* Al- 
ziro Batista de Lucena, todos do
miciliados e residentes nesta co
marca de Lajes. Todos êsses cida
dãos, bem como os interessados 
em geral, são por esta fórma convi
dados a comparecer na sala d.is 
sessões do Tribunal do Juri, no 
edifício do Fórum, não só nos ci
tados diae hora, como nos seguin
tes. E, para que chegue ao conhe
cimento de todos, mandei passar o 
-resente edital, que será publicado 

impresa local, e afixado 
•j  local do costume, ficando ainda 
upia nos atos respectivos. Deter
mina ainda êste Juizo as diligencias 

icces-árias para as intimações dos 
teus, dos Jurados e testemunhas, 
•ado e passado nesta cidade de 

Lajes, aos vinte e nove dias do 
mês de Abril do ano de mil nove- 

entos e cincoenta 29-4-.S0 Eu, He- 
io Bosco de Castro, Escrivão do 

Juri e Execuções Criminais, datilo
grafei subscrevo e também assino.

ivo Guilhon Pereira de Mello
Presidente do Tribunal da Juri

Hélio Bosco de Castro 
Escrivão do Crime e Juri

Vende-se
UM D O h U I I O R I O  com 
peças estilo moderno, em ! 

perfeito estado de conser-' 
vaçâo. |

T ra ta r  no Edifício D r . ‘ 
Acácto apartam ento n- 9 . .

Procura-se uma V •»Ví*

Tratar com o Dr. Rubaldo 
Schuch, à rua Barão do Rio, 
Branco, 12  defronte ao Gruno* 
Vidal Ramos) P

Negocia lie Ocasiae
Yende-se um lote no melhor 

ponto do Bairro de Copacaba
na, nesta cidade. Tratar com 

Benedito Machado Homem, na 

Agencia de Estatística

Vende-se
Um bangalô recém construí

do, desocupado, no prolonga
mento da rua Cel. Fausto Sou 

za. Tratar com 1 C. Ligocki, 
nesta cidade.

Não dê esmola, Contribua para a SLAN

OSM RECIS
* ADVOGADO *■
Pr»aca João Pessoâ 

CdiJ. Dr Acácio - Vandar

JLAJtS
«S-anta C a t a r i n a

S e n s a c i o n a l
A Farmacia Popular CBlá diRtribui" d° »»
do famoso concurso C O R R EIO  DÜ POVO E Pq 

L H A  DA T A K D E .
* *  * *  *

Compre mais barato  na F a rm a cia  Popular e % 
bilitfc-se g ra tu ita m e n le  a distribuição de

Cr$ 2 400 000,00 em  prêmios

l a j e s  b a z a r
C. JVÍontenegro & Cia.

COMPRE BARATO VISITANDO A SÊCÇ50:

Artigos do Dia

Negócios de futuro
«A terra  é com o o vinho, quanto mais velha 

mais valiosa»

Adquira lotes de terras na <Rainha» das praias do Su! 
Uamboriú — com peqneua entrada e módicas prestuçOes 

mensais sem juros.
Negócio direto com o proprietário

Fulvio Pinto
Caixa Postal 128 Teleg. Loteamento — Lajes

Chegou o novo estoque de calçados de to
dos os tipos e para todos os preços

Visite a sua Sapataria

0  S a p a t o  Chi e
A mais barateira da cidade

=  Estúdio Rex =
Executam trabalhos fotográficos de todos os tipos e 

todos os tamanhos, com esmero e capricho

PREÇOS MODICOS

Atendemos chamados a domiciliei, casamentos, ba' 
tizados, aniversários, banquetes, etc.

Secçfio de revelações e vendas de filmes 
Kua Cel. Cordova junto ao Edifício  novo dos 

Correios

do estomagt
con

c o m b íu  an«s, coucas 
ENJOOS I100«s»s “ ;: 
runsacOcs ootsrOMaeo

»ri s a o o t miEsriwos

5. 5. Publicidade ’ A BASE ft  PUCHUBki
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Prefeitura Municipal de Lajes
ESTADO DE SANTA CATARINA,

Requerimentos Despachados

Lajes, 29 de Abril de 1950

Leo Ribeiro 
Pelo Contador

Mdrio Lucena 
Tesoureiro

S* 820 

N- 908 

N' 9*6

N- 915

N- 927

N- 949

Dia 2 de maio de 1950

"  L ' ° J ÍVrÍra Waltrick • Aprovação de planta de lotearaento de terreno -  Sim.
— Arlstides Ramos Vieira - Aprovação de planta de |0- 

teamento de terreno Sim
— N*ir de Sooza Borges - Professora - 90 dias de li

cença - Sim. \
Dia 3 de maio de 1959 

Leandro Largara e sua mulher - 
terreno foreiro - Sim. •

— Ângelo Zago - Licença para fazer 
prédio - Sim.

— Emílio Becari - Transferência de 
Complete as informações.

j Edital de Concorrência Pu-
. blica
•

; L>e ordem do Sr. Prefeito ruas projetadas, 
i Municipal levo ao conhecimee* 68J - um lote com a área de 
ito dos interessados que, *té ás 1 200 m2 , confrontando ao nor-

Transferência de 

melhoramentos em 

terreno foreiro -

Dia 4 de maio pe 1950

fazer melhoramentos

-15 horas do dis 29 do corren
te, acha-se aberta a concorrên
cia pública para a venda das 
seguintes terrenos do Patrimô
nio Municipal, sitos no local 
denominado Conta Dinheiro, 
zona suburb na desta cidade: 

58) - um lote com a área 
de 600 m2 , confrontando ao 
norte e oeste com ruas proje
tadas, ao sul com o Patrimônio 
Municipal e a leste coma Es
tação Fitoténica 

5ü) - um lote com a área de 
600 m2 , confrontando ao norte 
« sul com o Patr'mônio Muni
cipal, a leste com a Estação

K* 935 -  Rosa Bilk . Licença para fazer melhoramentos em ! Fltotéonica \  30 oeste Com 
um prédio - Sim |uma rUa projetada.

N' 937 -  Augusto Plachi - Aprovação de planta e licença p.-| , 6° > ;  u,Do '0tR tcCm a área 
ra construr - Sim. | de 590 m2, confrontando ao

N- 941 -  Leopoldo Casagrande - Aprovação de planta e licença! norte 6 30 sul cora 0 Patrirn°- 
p»ra consrtuir - Sim

Dia 5 de maio de 1950
N‘ 953 — José Maria Moreira e sua mulher - Transferencia de 

casa e terreno foieiro - Sim
N‘ 958 — Monoel Silveira Flores e sua mulher - Transferencia 

de terreno foreiro - Sim
N' 959 — Sebastião ^ordova Ramos - Professor - 90 dias de 

licença - Sim.

Dia 8 de maio de 1950

N‘ 400 — Delcino 
foreiro - 

760 — Delcino

Transferencia de terrenoMedeiros da Silva 
Sim.
Medeiros úa Silva - Transferencia de terreno 

foreiro - Sim.
N' 965 — Alfredo Rudolfo Júnior e sua mulher -  Transforencia 

de casa e terreno foreiro • Complete as informações.

N

, nio Municipal, a leste com a 
j Estação Fitotécaica e ao oeste 
coru uma rua projetada.

61) - um lote com a área de 
580 in2, confrontando ao norte 
com o Patrimônio Municipal, 
ao sul com Raul dos Santos 
Fernandes, a leste com a Esta
ção Fttotécnica, e ao oeste 
com uma rua projetada

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

65) - um lote com a área de

te com uma rua projetada, e 
ao sul leste e oeste com o Pa
trimônio Municipal

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

70) um lote com a área de 
SOO m2. confrontando ao norte 
e oeste com ruas projetadas, e 
ao sul e leste com o Patrimô
nio Municipal.

71) ■ um lote com a áre;
de 800 m2 , confrontando ao
norte,, leste e sul com o Patri
mônio Municipal, e ao oeste 
com uma rua projetada.

72) - um lote com a área 
de 80C m2 , confrontando ao 
norte, leste e sul com o Patri
mônio Municipal, e ao oeste, 
com uma rua projetada,

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

74) nm lote cora a área de 
800 m2 , confrontando ao norte 
e leste com o Patrimônio Mu 
nícipal e ao sul e oeste com 
ruas projetadas.

75) • um lote com a área de 
I 162 50 m2, confrontando ao

ficasse doente, "a Suplicante, de a- 
cordo com o Suplicado veio para 
Lajes, ficando naquela cidade o Su
plicado, isto há mais de 2 anos: 
4é - que. depois que a Suplicante 
veio para Lajes, nunca recebeu 
carta ou informação de seu marido 
não sabendo ao certo seu endereço 
5- - que Jo Suplicado, depois que 
a Suplicante veio para Lajes, não 
lhe mandou qualquer quantia para 
sua alimentação % e vestuário, nem 
de seu filho, 6‘ - que, deste modo 
o Suplicado a abandonou e ao seu 
filho aíastando-se, portanto ha mais 
de do s anos do lar conjugal, pois 
«o, abandono de que fala a lei, não 
é o material do domicilio do casal, 
mais sim a pessoa do out-o conju
ge » (Vicente de Faria Coelho. O 
Dfsqnite, pag. 288.) 7- que o casal 
tem m filho, Horacio de Oliveira 
Filho, nascido em 10 de dezembro 
de 1047: 8’ - que o Suplicado, aías- 
tando-se, voluntáriamente do lar 
conjugal, náo mantendo contato de 
qualquer forma com sua esposa, 
por mais de 2 anos, deu motive 
a que a Suplicante venha, hasea- 
la no art. 317, IV. do Código Ci

vil, requerer seu desquile. Assim 
sendo, deve a presente ação ser 
julgada procedente, a-fim-de ser 
decretado o desquite e considerado 
o Suplicado como conjuge culpa
do, ficando o filho ao cuidado da 
Suplicante, por ser o conjuge ino
cente,’ ficando, ainda o Suplicado 
condenado a dar pensão alimentí
cia a suplicante e ao filho do casal 
bem como ao pigamento das cus
tas e honorários do advogado da 
Suplicante. JNestes termos, dando a 
causa o valor de Cr$ 3.000,00. re
quer a V. Excia. se digne mandar 
citar o Suplicado Horacio de Oli
veira Neto, na forma da lei, por 
edital, por se encontrar em lugar 
incerto, para responder aos termos 
da presente acão de uêsquite e 
contesta-la no prazo legal, be i, co
mo par» os dem»is termos desta, 
até final sob pena de revelia. Pro
põe-se provar o «legado, com pro
va testemunhai, péricias, arbitra
mentos, vistorias, documentos. Pe
de deferimento, («obre os selos le
gais de petição): Lajes, 10 de maio 
de 1950. Pp. Osi y de M. Regis». 
DESPACHO: » Designo o dia 26 do

uorte com  uma rQu p rojetad a, • corrente, as 15 horas, para a au
ao sul e oeste com o Patrimô
nio Municipal, e a leste com a

Movimento d« Tesouraria durante o mês de 
rente exercido.

abril do cor-

800 m2. confrontando ao norte, |Estação Fitotécnica. 
sul e oeste com o Patrimônio 76) - um lote com a área de 

«Municipal, * a leste uma ru a '687,50 m2, confrontando ao
projetada.

65) -  um lote com a área

Saldo provindo do mês de de Março do corrente sno
Cr$ 65.146,10

Receita Orçam entária
Imposto Territorial 
Imposto de Licença»
Imposto S industrias e profissões 
Taxa Rodoviária 
Taxa de Expediente
Taxa, Custas judiciarias e Emolumentos 
Taxa de Fiscalização e Serviços Diversos 
Renda Imobiliária 
Serviços UrbaQOS
Receita de Mercado, Feiras e Matadouros
Receita de Cemitérios 
Alienação de Bens Patrinnniais. 
Cobrança da Divida ativa 
Contribuições Diversas 
Multas 
Eventuais

Cr$ 114.465,00
7.950,10

11594.00
1.650.00
1.160.00
1.940.00 
5.102,90

16.516.00
3.787.00 
4 890,00

96.00 
33.944,70

164.402.30
2.630,60
5.255,80

80.00

de
800 m2. coufrontando ao norte, 
sul e oeste com o Patrimônio 
Municipal e a leste com uma 
rua projetada.

66) - um lote com a área de 
800 m2 . confrontando ao norte 
sul e oeste com o Patrimônio 
Municipal, e a loste com uma 
rua projetada,

67) - um lote com a área de 
800 m2 , confrontando ao norte 
e oeste com o Patrimônio Mu
nicipal, e ao sul e leste com

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

77) - um lote com » área de 
687,50 m2, confrontando ao 
aorte com uma rua projetada 
e ao sul, leste e oeste com o 
Patrimônio Municipal.

78) -  um lote com a área 
de 930 m2, confrontando ao 
norte e leste oom o Patrimô
nio Municipal, ao sul com uma 
rua projetada, e a leste com

Continua na 8a‘ página

Despesa  Orçam entária
Administração Oeral 
Exação e Fiscalização Financeira 
Segurança Publica e Assistência 
Educação Publica.
Saude Publica 
Fomento
Serviços Industriais 
Serviços de Utilidade Pub.ica 
Encaigos Diversos 
Créditos Especiais

Cr$

Social

440 610,50

32.160,60
12- 021,10
7.733,00

39.071,80
12.926.00 

300,00
17.609,50

104.599,40
42.399.30
21.770.00

Juizo de Direito da Comarca de Lages 
Estado de Santa Catarina

EDITAL DE CITAÇÃO, com o para, dentrq do prazo de dez (10) 
prazo de 45 dias. de HORACIO dias, a contar da data da audien- 
DE OLIVEIRA NETTO, en. lugar | cias, responder aos termos da ação

Depositado no Ban. 
Caixa. Econ. Fed. 
Baldo da Tesouraria

Nac. do Com, e

Cr* 290.531,60

25 000,00 
125.078,90

-Crí 440.610,50

incerto e náo sabido 
O Doutor Ivo Guilhon Pereira dc 
Mello, Juiz de Direito da Comar
ca de Lajes. Estado de Santa Ca
tarina, na forma da lei, etc.
Faz saber aos que o presente e- 

dital de cit çSoJ com o prazo de 
quarenta e cinco dias (45), virem 
ou dele conhecimento tiverem c es
pecialmente a HORACIO DF. OLI
VEIRA NETO, de paradeiro incerto 
náo sabido, que por este Juizo e 
cartoriodo Civel e Comercio, se pro
cessa a ação ordinaria de desqui- 
te. requerida por sua esposa VERA 
SILVA DE OLIVEIRA,brasileira co
merciaria. residente nesta cidade, 
em cuja ação foi. pelo MM. Juiz, 
designado o dia 26 do corrente mês 
de maio. ás 15 horas, para a AU- 
DÍENCIA DE CONSILIAÇAO, quan
do deverão estar presuntos o citan
do Horacio de Oliveira Nelo e a 
requerente Vera Silva de Oliveira 
Nilo sendo presentes os canjuges, 
fica pelo presente edital citado o 
referido Horacio de Oliveira Neto,

diencia de conciliaçào, de que trata 
a lei 968, de 10-12-49, ciente o Dr. 
Curador GerM Feita a afirmação 
de ausência, publique-se editais, por 
4õ dias. Lajes, 10-5-50. (a) Ivo Gui
lhon». em virtude do que foi expe
dido o presente edital, com o têor 
do qual ficam autora e réu intima 
dos a comparecer neste Juiz*, no 
Edifício do Fórum, as quinze horas 
do dia 26 do corrente, para a au
diência de conciliaçào e manifesta, 
rem sobre a possibilidade de 
transação, conforme dispõe a 
lei n 968 de 10-12-1949, Caso 
não compareçam, fica o réu 
Horácio de Oliveira Neto cita
do vir a este Juizo contestar a 
ação ordinária de desquite, em 
dez dias , contados do término 
do prazo deste edital, sob pena 
de levelia e tudo conforme pe
tição e despacho aqui transcri
tos - Dado e pa»sado nesta ci
dade de Lajes. Estado de San 
ta Catarina, aos dez dias do 
mes de abril do ano de mil e 
novecentos e . cincoenta. <10- 
5 1950). - Eu, Waldeck Aurélio 
Sampaio, Escrivão do Civel. o 
datilografei, subscreví e também 
assinado. - Selos afinal'

ordinária de desquite. a que se re 
fere a petiçáo abaixo transcrita 
sob pena de revelia e confesso. 
PETIÇÃO DE FLS: «DITAS: Exmo: 
Sr. I)r. Juiz de Direito da Comarca 
de Lajes. Vera Silva de Oliveira 
brasileira, casada, comerciária, re
sidente e domiciliada nesta cidade, 
por seu advogado abaixo assinado 
vem requerer a V. Excia. a citação, 
nor edital, de Horácio de Oliveira 
Neto, brasileiro, casado, motorista 
que se encontra em lugar incerto,

I para responder aos termos de uma 
‘ ação de desquite. em que a su

plicante. sendo necessário provará 
1- - que em P de março de 1947: ca
sou-se, ntsta cidade com o suplicado 
Horacio de Oliveira Neto - (of, doc. 
junto), 2* - que. logo nos primeiros 
tempos casados, mostrouse suplicado 1 
mau marido, dandosc ao jogo e nrrtn-' 
nando quase financeiramente, o pai 
da Suplicante, 3- -  que, algum tem-l 
po depois de casados, a Suplicante | 
e 'o Suplicado foram morar em S. j 
Paulo c como o filhinho do casal

ivo Guilhon Pereira de Mello 
Juiz de Direito

Walderk Aurélio Sampaio 
Escrivão do Civel

D r .  V a l e n ç a
Cliuica exclusiva de 

crianças

Consultorio Rua Cel. Aristi 
liano Ramos n* 8

Consultas das 14 ás "17 
horas — Fone 67 

Residência: Rua Cel. Aris- 
tiliano Ramos n 8 -  Fone 44
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Prefeifura Municipal de Lajes
ESTADO DE SANTA CATARINA,

Edital de Concorrência Pu
blica

Continuação da 7a. página

uma rua projetadn e a Estação 
Fitotécnica.

79) - um lote com h âr°a de 
1 000 m2 , confrontando ao nor
te, leste e oeste com o Patri
mônio Municipal e ao sül com 
um* rua projetada;

80) - uai lote com a área de 
750 m2. confrontando ao norte, 
leste e oeste com o Patrimônio 
Municipal, e ao sul com uma 
tu» proje'ada.

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

98 - um lote com a área de 
800 m2. confront ndo ao norte 
com terreno de Evarísto José 
Albino Pacheco, ao sul com 
o PatrUnÔDio Municipal, a leste 
com Nelson Wortmann e ao 
oeste Cora uma rua projetad».

com a

de 800 m2, confrontando ao 
norte, sul e leste com o Patri
mônio Municipal, e «o oeste 
cora uma rua projetada.

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

134) - um lote com a are» de 
800 m2 , Confrontando -o norte, 
sul e leste com o Patriraonio 
Municipal, e ao oeste umi rua1 
projetada.

135) -  ura lote com a área 
de 800 m2 , confrontando ao 
norte e leste com o Patrimônio 
Municipal e ao sul e oeste com 
ruas projetadas

146J - um lote com a área

de quem se julgar com direito 
nos imóveis ora em concorrên
cia. .

O proponente cuja proposta 
fôr aceita deverá efetuar o pa
gamento dentro do prazo de

15 dias. . . .
Prefeitura Municipal 

jes, em 10 de maio de
d© Ij 3-

1950

Francisco Furtado Ramos 
p'ist»l Geral

Carta Aberta
Continuação da 2a: pagina

Em verdade, irmão e amigo, 
Insiste o caro irinâo em que-i-^ n3o estamos lão distanciados 

rer da minha «nfi»d» pena» de- ^  vez qUe vocé afirma que os 
ifinições de Deus, da alma e do espirjtos sc manifestam a nós 

liomera. Insisto por rainlia vez og encarnados e o  fazem com a
permissão de Deus, o que gran
de numero dos seus confrades

Carlos Rogeri'
Completa mais Uin . 

aniversário natalicio em oi* 
corrente o menino Carlos u* 
gério, filho do Sr. Lauro | 
reano Ramos, funcionário*!' 
Caixa E  c o n ô m i c , 2* 
deral, desta cidade.

que as busque nas obras de 
Knrdec mais não no original 
em «inglês» Faço-o nas tradu 
zidas pura o português nossa

nrga.
E neste andar, si nossa po-

lingua, você que uma vez se i lêra*ca continuasse era possivel

X X X

de 800 m2 , confrontando ao 
norte e leste com ruas projeta
das, e ao sul e oeste com o 
Patrimônio Municipal.

1477 - um lote com a área 
de 800 m2, confrontando ao _ .

123) um lote com a áre» norte e oeste Com o 'Attrimônio não mentiam (eoncientfe
de 300 tn2 , confrontando Municipal, a leste umM rua pro j de 0 fazerem) quando 
ao norte em terreno de Cyro jeMda, e ao sul com o Patri-!' ,̂ m a imóoi ulade da 
Linhares, <• n̂l e oeste com o

disse «ignorante e humilde» 
Quer tan b'm que eu diga 

como concebo a Criação e se 
o espiritismo tem < risto como 
Drus. Digo lhe que o espiritis 
mo tem Jesus Cristo como filho 
de Deus e não como o proprio 
Deus. E como num tópico de 
carta não é possível dar as ra
zões dessa convicção, prometo

qae em lugar de provar que o 
espiritismo é charlatanice, vies
se V. a chegar á outras conclu
sões

X X X

Como o caro irmão já se 
despediu com uma «ultima car
ta aberta», também o faço com

zoes oessa convicção prometo resposta. Não pD-
faze-lonum opúsool* do q u a l ) d i z e r  lhe como 'em 
tere. prazer em ded.car-lhe um J oào; Esqaeça-
exempUr. Aguarde, amigo. ^

Estou de «côrdo em que os

terra.
mônio Municipal e terreno de I Mas afinal ensinavam uma teo- 
Augusto da Oostm A vila. i rll< folsa, um* inverdade não

148) - um lote «ora a área ‘ obstante ser crença universal 
de 520 m2 , confrontando ao E ta" «rraigad* estava tal iii-
uorte com o Patrimônio Muni- verdade que Gahleu, perante 
cipal, ao sul e leste com ruis tima comissão de oito cardeais 
projetadas, e ao oeste cotíi ter- e presidida pelo papa  ̂ Lrbano

VIU, se viu constrangido a pro
nunciar de joelhos a seguinte 
formula:

Patrimônio Municipal, e » leste 
com u;na rua projetada,

124)-» - um lote com a áre?, 
de 800 m2, confrontando «o 
norte e oe»te com o Patrimônio 
Municipal, ao sul com Nelson,
Wortiminu, e a leste com uma r*uo de Augusto da Còáta Av: 
rua proj tad», Ha. , r

126) um t«te com a área de 1 _, . n  ... «  •
800 m2, confrontando ao norte 150) - um lote com a área ‘ Eu, Gahleu Onlilei, com se- 
com terrmo de Nelson Wart- de 615 m2 , confrontando a.o J tenta anos de idade, como pri- 
m»nn, «o sul e leste com ruas norte cora uma rua projetada sipneito da' «Santa inquisição» eprojetada
projetadas, e ao oeste com o *o sul e leste com o Patrimô- 
1’atrimonio Municipal, nio Municipal, e ao oeste com

127j - um lcte com * área terreno de Darci Ribeiro.'
151) -  cm lote com a area 

de 615 m2, confrontando ao 
norte com o Patrimônio Muni
cipal, ao sul estrada da zonda, 
a leste o Patrimônio Municipal 

: e te>reno de Augusto da C?osta 
terreno de

de 912.50 m2, confrontando a 
norte com uma rua projetada, 
ao sul e le.*te com o Patrimô
nio Municipal e a leste com o 
Patrimônio Municipal e terreuo 
úe Cyro Linhares,

128) - um lote com a área«Avila, e ao oeste
de 912,50 m2 . confrontando ao " Darci Ribeiro, 
norte com uma rua projetada,. O preço minimo de alie- 
e ao sul. leste e oeste cora o naçãe será de Cr$ 2,00 por 
Patrimônio Municipal. 1 in2

129) um lote com a área de! As propostas serão abertas 
837,50 m2, confrontando ao «no dia 29 do corrente ás 15

, norte, e oeste com o Patrimô
nio Municipal, ao sul com uma 
rua projetada, e a leste com

horas, na Secretaria d* Prefei
tura Municipal de Lajes, 
em presença dos interessados

terrenos do Patrimônio Mnnici-'ou quem os representar, e de-
pal e de Nelson Wortamnn.

130) um lote eom a área de 
837,50 m2 . confrontando ao 
norte, leste e oeste com o Pa
trimônio Municipal, e ao sul 
eom uma rua projetada.

1311 - um lote com a área 
de 800, m2 , Confrontando ao 
noite e oeste com ruas proje
tadas. e ao sul e leste com o 
Patrimônio Municipal.

132) - um lote com a área

ajoelhado diante de Vossas E 
mincncias, tendo sob os olhos 
os Santos Evangelhos e tocan- 
do-oS com as minhas próprias 
mãos, abjuro, maldigo e detes
to o êrro e a heresia do mo
vimento da terra». Consta que 
ao voltar ao calabouço, num 
assomo de revolta e coragem 
gritou, « £  p or si muove».

X X X

Felicito-o, caro de Barros, j 
pela sua lealdade em dizendo, i 
não para surpreza minha mas 
dos outros .Toãus, que sabe ao 
certo que Deii9 permite aos es 
piritos bons e maus comunjear- 
se com os homens de maneira 
sensive],) Couseqnencia lógica, 
V- mesmo incuml>iu-se de dizer 
revogada n proibição do D.-u 
terouomio) que cunsoaute 
sentir comum da

Joâo de Deus da Cesta t  
valho

Transcorre em 23 do CoriM 
tr o «nivereáno naialicio  ̂
Sr. Joâo de Deus aa ç0sil 
(.nrvulho (Jôjô), »bastadu 
pitalist» aqui residente.

João Abilio
Festeja em 23 deste 

mais um feliz aniversário, ( 
menino João Abilio, filho 
Sr. ürnani Rosa, funcionar/ 
da Caixa Econômica Federa 
desta cidade.

rm m c  
Sab rie la

e

Visitaram esta redação i

mos o incidente e demo-nos as 
mãos fraternalmente para o 
combate ao inimigo comum: 
r reiamo-nos Cristãos e respei- 
lemo-nos mutuamente. Perdoe-
mo-nos, afinal, si em nossa p o - . n

houve algo de otamivo. £ £ & * *
Perdoemo-nos Como queremos 
que Deus nos perdôe e ame-
mo-nos como Jesus nos amou.

E pedindo uo Pai Amantissí- 
rao que a todos nós ilumine e 
guarde, subscrevo-me
f r a t e r n a l m e n t e .

J .  P. Ghiorzi

Auto Chevrolet
Vende-se um do modelo 3 9 a, 

com 4 portas, em perfeito esta
do. Preço de ocasião. Ver e 
tratar na casa de Moveis Ir
mãos Weiss. a rua Cel. Cordova 
em frente a Praça Cel. João 
Co=ta.

dio Guair»ca de Curitiba, qnt 
em excursão de propaganda 
atuaram na Rádio Clubr dt 
Lajes e no Cíne-Teatro Mva- 
joara, patrocinadas pela firai 
Campos Hidalgo daquela cida
de e fabricantes dos afamudoi 
produtos Sabão Amazona* t 
Cêra Canário.

Quem casa 
quer casa
Portanto sl quiseres 

co-nprar uma casa, num 
preço moiico, bem lo- 
calizada; entenda-se . com 
Silverio Lenzi.

Rosa limitada
Contabilidade Comerciul

Rua lõde Novembro 13 

Fone 77 Caixa Postal 18| 

Lajes — S. CatariDa

Encarrega-se
da com p ra  e venda 
casas, terrenos pichait; 
serraria? ,  campos etc,

;reja.
o 

(por

verão estar devidamente selndas 
em envelopes fechados, nas 
qnais declarem o preço máximo 
que oferecerem pelo imóvel ou 
imóveis acima declarados, bem l certo da Igreja Católica” ApoMo- 
assim quaisquer outios esclure-1 hc» Romana), hajam de fato 
cimentos sôbre o assunto.

As propostas deverão ser fei
tas separadamente para cada 
lote.

Durante o prazo de 15

aparecido aos homen9 anjos, 
almas de defunfos ou o d.abò 
o que nos os espiritas denomi 
namo.s de espi.itos bons ou maus 

.  . . . - , ,3lsso de «altea de defunto» é
serão julgadas as réc lamações! um tanto exquisito não acha ?)

dias

Orival Carvalho e
Lauricí Waltrick Carvalho

participam aos parentes e pessoas de suas relações o n»s- 
cimento de seus filhos gêmeos

CLÁUDIO E CLAUDETE

apriTi^ 0 em  ̂ Corren’e- Aproveitam a onortunidade f̂ 
e8fia' 3S gentilezas da parteira sra. Verônica Sell *|l,f 

ma. sra. Carohna Viana da 8 ilva.
Lajes, 10 de Maio de 1959

„Amanhã — Domingo —

osMeimres t a  defa^vl
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