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L a g e ?

O discurso do Senador 
ocasião de sua chegada

ciar
que

Mous concidadãos.
Embora mn houvesse 

chegado noticia de que me 
acolherieis por esta forma, 
generosa e s ig n i t ic a n v a  
não quiz escrever as pala. 
vias que deveria prom m - 

agora . P re te r i  deixar 
o calor ia  t e r r a  on 

inuiu me agitasse  o c o ra 
ção, para que ele falasse por 
mim a linguagem espontâ
nea, sincera e simples que 
a alma ca ta r inense  na ' iih 
amplitude e beleza com- 
pr -n le, po que expressiva 
m  g a*idão. (Muito bem. 
Palmas).

VoPo á minha província 
para mais uma vez ex
perimentar, no calor de seu 
chão, a emoção e o entu
siasmo que sempre governa
ram minhas atitudes. Mui
to bem. Palmas.) Aqui es
tou, no meio da minha 
gente, sentindo.lhe os su 
premos anseios de engran- 
decimento.

Alegra-me a prova de 
afeto com que me honrais 
e eu vo-la agradeço, pelo 
que vale como estimulo e 
pelo que nela descubro de 
ensinamento. Esta demnns- 
traça > de estima e solida
riedade representa valioso 
encorajamento para mim 
e, acima de tudo atesta o 
reconhecimento de que te
nho trabalhado devotada
mente pelo meu povo e, 
por isso, nSo lhe devo re- 
ceiar o julgamento. (Mui
to bem, Palmas prol-mga-

Nereiiuamos por
em Floriaricpolis

das ) .
Em verdade não temo o jul

gamento dos hoT.en3 de minha 
teria, porque a ela dei o me
lhor de minha inteligência e 
de meu esforço. E enquanto me 
restar uma parcela de energia, 
hei de empregá-la toda era prol 
de sua grandeza. (Muito bem 
Palmas prolongada.-.). O ensina
mento que vislumbro é de que 
os homens públicos que servem 
ao povo com dignidade e no
breza sempre encontrarão farta 
recompensa no seu afeto e no 
seu apreço.

Torno à minha terra para
corrê-la era toJas as direções 
falando á minha gente e diz-n- 
'o-lhe de que maneira, f ia 
daqui, cumpri o mandato que 
ela me outorgou. (Muito bem.
Palmas prolongadas). Desejo 
revelar aos homens das cidades 
e aos homens do campo que 
jamais me saiu da mente este 
torrão que todos, juntos, pro
curamos tornar grande, dentro 
de um Brasil maior. fMuito bem 
Palmas). Prestarei -*o meu po
vo contas de minha atividade, 
para que ele a conheça e a 
julgue, pois somente assim terei 
o direito de solicitar-lhe o am
paro para novos comegmentos.
(Muito bem. Palmas prolonga
das).

Agradeço a solidariedad de 
meu partido, que tanto me enal
tece e conf irta Quaud > a his- futuro
oria analisar êU. penedo da 
historia política <la R-ipublioa, 
confio em qu há de consiguar 
que da aÇão d ’ «sfcrço le 
i n catarinense, mito Jepen- 
ieu a vida d >s partid js nacio

nais tão Decessaros e demo
cracia. (Muito bem. Palmas 
prolongadas/

Servi superiormente á minha 
agremiação poliuca, com a cor
reção e a digo' ' ide com que 
sempre me conduzi, cora nobreza
le propjilios e sentimentos, cO-

'o-aprendí ;t fVy.r u,«, m, s >.i> 
•b‘ um la r n-bençi.afio. /M u  tc 
hH?n. p«lmns’  p rb íong .

A g ra ih çr» , tam bém , - lm- 
hr> Ipç.s jadores lo m f u P»r-
tido ns Assembléia Estadual,
iuju c br» construi iva em t-iv.'i 
da coletividade justifica o epDu 

o >• i. confiança dos que cou 
a r r r t i '  e s c o l h e i  m ,  , g e n - -  
rn . - iüaue  cie s. n a p l - U s o  a  u . | -
tilii nhvidndi pol; icii (viuit< 
him. Palmas prolongadas)

Agradeço ao talentoso repre
sentante do Governo do E>t r- 
do a bon I de Cmn que redo 
r«n i nimba pers mal'dade de 
homem publico. O Estari0 de 
Santa Catarina, pri ratado p o i 

in ço iiuegro e boin (imito be 
palmas prolongadasj atravessa 
Uma fase de pi. re.sM,. nrni 
época feliz. Que os catarinen- 
-.'S continuem a proporcionar 
lhe o n centivo de sua valio
sa cooperação (Muito bem. Pal 
mas prolongadas)

Quanto a mim eu vos asse
guro: aqui ou onde me levar 
o destino, contareis cora a mi
nha operosidade e devotamen- 
to, porque estarei sempre pron
to a servir a Santa Catarina 
par? servir ao Brasil. Muito ’ 
bem Palmas)

No meio do povo que me 
cerca, vejo a mocidade da- es
colas — esperança do nosso 

e, entre essa mnci- 
dade, «queles rapazes que, du
rante minha gestão admiuistra- 
tiv í, .foram postos i' ■ c iminho 
do -bem , sob a carinhosa assis
tência los dignos Irmãos Ma- 
ristas e modelar estabelecimento 

A todo o povo catarinense 
enfim, estendo a minha grati
dão e. elevando aos céus o 
pensamento imploro á noss i

O Senador Nereu Ramos 
presidindo a Convenção do 

PSD em Florianópolis
Em avião i special da Força m'’cracia.

Aérea Brasileira, chegou dia 18
do corren'e á capital do Estado

dao ilustre Vice-Pfesidente 
República, Senador Nereu 
mos,

S. Exa. veio acompanhado 
de sua Exma. esposa Dona 
Beatriz Pederneiras Ramos e 
do distinto casal, Senador lvo 
d’Aquino e sua Exma esposa.

A chegada do eminente cata- 
rinense constituiu um aconteci
mento sem par na metrópole 
barriga-verde, onde uma <>nda 
de povo se acotovelava na pra
ça pública p ra s-ular o pres- 
tig o o homem público que com 
ti < çáo vigorosa evitou males 

m u’ros á nossa combalida de-

O preclaro oh^fe presidirá a 
Convenção no partido Social 

Ra- Demoriátp de Santa Catarina 
que hoje se instalará em Flo
rianópolis, jjevendo amanhã, no 
encerramento da mesma, profe
rir um discurso que está sendo 
esperado e cuja oração será ir
radiada ás 20 horas, pel« Rá
dio Guarujá, em ondas cmt«s, 
33 metros.

Desta ci «de seguirem para 
tomar parte aia Convenção, co 
mo representaDtes do PSD lo
cal, os Srs. Vidal Ramns Jú 
nior, Valdo Costa, Euclides 
Granzotto, üctacibo CoUio e 
Albino Granzotto.

Srta. Z<ta Maria dé 
Andrade

Encontra-se nesta cidade, em 
gozo de férias, a jovem pianis
ta Sita. Zita Maria de Andra
de, filha do sr. Nicanor Audra- 
d e comerciante nesta praça.

A distinta musicista está cur
sando o 7o ano de piano do 
Instituto de Belas Artes da ca
pital gancha.

Paul G.
sing*

Engel-

Por motivo d* seu aniversá
rio natalicio, transcorrido em 
21 do corrente, recebeu muitus 
provas de apreço o Sr. R ul 
G. Eugelsing, tlO'1'd, uador dos 
negodos da ITaTIG neste Es
tado e elemento de grande 
conceito nesta cidade.

Sessão de posse e Festa de 
São João na Maçonaria

Loja. "Lnz Serrana 33„
Realizou-se na sede provisória da Loja Maçônica 

* Luz Serrana» 33 desta cidade, no dia 22 do corren
te, uma Sessão Magna para dar posse aos novos Venerável e 
Dignidades que regerão os destinos da Loja no periodo de 

padroeira interceda juDto ao; 950-951.
Senhor de todos os mundos Hoje à noite, no Hotel Provezani, realizar-se-á o banquete
pela felicidade e grandeza de comemorativo ao dia de São João, Padroeiro da Maçonaria, no 
nossa terra. fMuto bem, P.diu-s ) qual tomarão pari ti.dos os Maçons e convidados'
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Srta. Najla 
Buatim

Dia 2b
O 5r. Cél o Andrade funcio

nário do I. A. P, C- d 'si* cr 
dsde.
— 0  3' Sffto. João Duarte Mei- 
rek*, do 2 BM Rodoviário.

Dta 26
João Maria, filho »r. fuá 

rio Coelho residente cm Correi» 
Pinto

D'» 27
S t |F J i s  heih, Hbn 'do sr. 

Américo 5 ‘batlni, comerciante 
em Pedras Branca».

Dih 28

Exm* ^ra. D fvêncí» dos 
Anjos, e^po.-a do Sr. Dor gel 
Psrcira dos Anjo* residente nes
ta cM»d<r.
— Flofenei», filh» do Sr. RnuI 
Aihayle, residente nesta cidade
— O  Sr 0 !a»o Pereira Macfra 
do. Agente Postaf em Uropema

O Jovem Pedro, fifho do 9r. 
Lfontmo Ribeiro, "do alto co
mercio desta cidade.
— r  Ten. Paulo Onricochca 
M«ta, do 2’ Batalhão Rodoviá

rio.
Dia 29

O Sr. D^rcili» Couto, comer- 
eianie oest- cidade.
— O Sr. Pedro Delta Rocea do 
alto comercio desta praça.

A Srta. Panlioa Souza, fi
lha do Sh\ José Pantioo de S«>- 
nza, do comercio tocai.
— A Hilda V. Braoco,

Ifitlm do Sr Gentil Waltrick 
I Br nco, d" Capão Alto.
f — Airtoni» Rogério, filho do 

Sr. Joaquim M. de Oliveira, 
i profeaaoi em Cam.

Dia «0
f O forem Antonio da Silva 
f Furtado. Fiibo do Sj. Lauro *•» 
"tfilca Furtado, co "ercLute em 
Coril ibanos.

Pia t de lolbc

=  A Fxraa Sra D LinoCa hn 
mo», esposa do Sr Alcides Ra
ro oS.
— Joâo Otávio, filho do Sr. 
Quintino Furtado» professo» em 
Correia Pinto.
— Aloiso filho do Sr. Dorva!

Ida Silva Ramos, »e»id*nte west- 
cidade.

A üreqão da Varig retribue 
a visita dos Rotarianos

Pelo avião da carreira, aqui jDíetzold. 
chegado em 16 do corrente,! O Rotary Clube de Leje? 
vei.. de Porto Alegre um» Cara-jofereceu u«?' • InaoÇo no Clube 
vana de altoj e influente» ele-Jld  da Junho, «os distintos vial- 
ncutos daquela importante eitantes ao qual compareceram
Conceituada empresa de pave- 
g.ção »ére», os quais vieram 
retribuir a visita que a podero
sa empr»» proporcionou aos

rotarianos, exroa». famílias t 
convidados . Entre outras home
nagens, foi oferecido amdt, 
ao» itinerante# no «churr nco»

Rotarianoa, autoridades e im-jna fazenda do Sr. Edmundo 
prensa de Lajes, da qual 
nos ocupamos.

Foram componentes dessa 
distinta caravana da «boa visi- 
LhaDça», as seguintes pessoas:

Senhores e Senhoras — Ru- 
dy Schaly Iraefemn Sclialy, Co
mandante Ruhl, Ingeburg Ruhl,
Comandante Jaegen Role Jaeger,
Major AdroalJo Franco, Srtas.
Ivone e Heliete Berts, Henny 
Braumel, Cecy Brauroel, Eliam 
Postal, Paulo D etzol i e Har y

já Arruda, nas proximidades de»ta 
cidade, coir-tituindo uma bela 
festa de confraternização.

A visita dos ilustras pafricios 
a esta cidade deixou a mais 
agradavel impressão, cimentan
do ainda mais a amizade entre 
os elementos da administração 
da VARIG e os lageauos e in 
centivando » intercâmbio entie 
a nossa cidade e i bela Capital 
g<ncb«.

Sra. Zilda P. de Souza
No dia 18 p p completou mai» 
um aniversario natalicio a 
Sra.Zilda P. i!e Souza,viuva 
do Sur. Ju5o A. Souza. A 
aniversariante ofereceu as 
pessoas de sua amizade uma 
festinba. nc hotel £ul 
America.

Sita. Nilza M l i  Mello
Eni 28 do corrente verá 

passar mais utn alegre ani- 
versaiio natalicio a Srta 
Nilza M Mello .Dileta filha 
do Snr. Jacintbo Serafim 
de Mello, proprietário da 
radiciooal «Casa Mello», 

de»ta cidade.

Oscar Westphal e 

Guilhermina Müller Westphal

Têm o prazer de participar ao9 
parentes e pessoas de suas rela
ções, que sua filha AUREA, con
tratou casamento com o Snr. E- 
valdo F. Machado. I

Lajes

Evaldo Andrade Machado 
e

Clarice Arruda Machado

Participam aos parentes e |>essoas , 
de suas relações o contrato de 
casamento de seu filho Evaldo 
c o m a  srta. A u r e a  Wes
tphal.

Aurea e Evaldo 
Noivos 17-G-9Ô0

Transcorreu em t6 do cone»- j 
te o aniversário natalicio da dis- 
tinta Srta. Najia Buatim, fino 
ornamento d» n«>.«»a sociedade 
e filha diféta do Sr. |oão Bua
tim, Diretor Pre*ident*- <)i im
portante firro» desta praça, Com. 
de Automovers Jo«<> Buatim S. 
A. e de Dona Nagibe Buatim.

A graciosa aniversariante cur
sa a 3a Sétie do Oinésio Dio
cesano» destacando-se nos me
ios esportivos da cidade, tendo 
merecido varia» medalhas, como 
habtl woleibolista. No dia de seu 
niversário recebeu muita» ho

menagens e IderoouMrações de 
hrinho, oferecendo, »s suas 

professoras, colegas e amigo» 
ta família, uma recepção, com 
unia lanfa mesa de fino» dôces, 
frio* e bebidas

AGR ADECIMENT O
c  »rn nK ATHAYDE, esposa e Filhos. ah»** profunda- 
Si4r,L Í>L , r„ HI  „ 0 |r,p oue acabam  de passar, com

mente consternados pelo lem U ado e pranteado fillvo e irmão 
o üvlecitneaU' ^ sempre ipuiw  v

Saolo José

mento" fndicadoa para combater a doeça que traiçoeiram ente rou
bou a vida do amado Filho e irrr.áo. a»  e;i
Acradeeem também, sinceram eote aos Srs. Drs. Cap. O tavo da Sil
veira Murquez. KdK Valença Pereira d a  Silva e W atm or Ribeiro, 
abnegados^ facultativos e Sr. Cap- Farm  Francisco G onçalves da 
Luz Srs. Enedinu Azevedo e E, laii Crnz, que bondosam ente pres
taram -t-m oous. tu<los os seus vaKosos e im prest .nd.veis serviços 
profissionars. para o restabelecimento do querido exünto.
P Agradceem  ainda. penh. rados, a todas as digníssimas pessoas 
amigas que confortaram nesse doloroso transe, quer visitando-lhes 
«Hi ezpressaudo-lhes por .pralquer fornva se s sentim entos de pe
sar, e bem assim a todos aqueles que acom panharam  os funerais 
do seu tembrad© filho e irmào. .  . ,

A todos, pois, deixam hipotecada aqu». a  sua im orredoura
gratidão.

Lajes, Junho de 1950

$rtl. Zill Wolff.
Completa hoje tnaia uma 

data natalicia a vJistintó Srta. 
Ziza Wolff. elemento da no- 
asa sociedade e filha do Snr. 
Afonso Wolfl, üo comercio 
local.

Curt Taden
Festeja hoje, 4 anosdeHa- 

de o galante menino Curt- 
Tadeu, hlhinho do Snr. Curt 
Fiúza de Carvalho, do alto 
comercio desta praça e te 
D. Ismênia Araújo de Car
valho.

Srta. Jeanette Klinger

PELO
^  5P D i ;

Escreve N.

Tívetnus nu tsrde de domin
go t*hi r i, r»i Fstadto Munici- 
Pal, bh  encontro -mlstoso de 
futebol entre as equipes locais,
O. E. Vasco da Gama X 8. C.
Intérrtacton i! Os comandados 
le Jooas jogarani, pod^-se di
zer, com muita pouca sorte, 
pois fK.r várias vezes o couro 
fui arremessado contra o arco 
de Sérgio, saiudo Sempre ptla 
I nha de fundo, quanto ao uon- 
Ze» cruzmaltmo jogoQ m.-gniti- 
•amente, e tarabem com muita 
-orte, logo aos primeiros tnmu- 
tos de luta, Miro abriu conta 
gem com um belo gel feito d- 
cabeça, sendo seguido pelo cen- 
iro Vone, que também ubriu, 
contagem para o Internacional.

Ao terminar a primeira fase 
do jogo ti placard assinalava 
2x1 para o Vasco- No segundo 
tem po, a luta foi das mais ar- 
duas, tanto de nm lado corno de 
outro, os rapazes lutavatn c m  » 
vontade firme de veocer, mas 
o$ vascainos levaram a melhor 
fa/.endo mais dois gols, termi- — —  
nando assim com uma vitoria per p„nidas, o mais 
para o Vasco, pela contagem'te é que H maioria 
de 4xt Na p.rte ref-rente ao ■ foram comet.das pelos r»pa'z« 
.rbttro, lamento mu.Io ler que vascaiauos. . , mais estou cer- 
uf/er que sua atuação fo. desfa- to de que isto não se repetirá 
voravel para os do)h esquadrões As equipes estiveram

Festejará mais um aniversá 
rio naDIiru» em 28 do corrente 
a 9rti, j- zoette Kliuger, da so- 
ci-da ie desta cidrdr- e filha do 
8r. Klaus Klinger, proprietário 
do «òt u d i o KliDger,» e de 
Dona OAldina Batista Klinger.

A distinta aniversariante p«s> 
sue grandes dotes artísticos, tpn- 
do tomado psrte em vários fes
tivais nesta etd ^ e, onde tem 
revelado sua predileção pela 
arte da pre*tidigitação, repre
sentando com perfeição e pra
ticando o ilusionismo com rara 
habilidade.

JeaDette receberá, no dia de 
seu aniversário muitas provas 
do quanto é estimada no gran
de circulo de relações que possue

Julio Pinto e

Maria da Silva Pinto

participam aos parentes e pessoas 
de suas telações o contrato de 1 
casamento de sua filha MrtRIA 
CONCEIÇÃO, ccm t> Sr, Cicero 
Varela,

jcquiel Varela e

Julia C. Varela

partinpam  aos parentes e pessoas 
de s»as relações que seu filha 
CICERO contratou casamento 
com a Srta. Maria da Conceição 
Pinto.

Laje». Maria e Cicero
Noivos 2U 6 .9 ;o

intetessan- 
das faltas

principalmente par» o interna
cional, pois pelo que me pare
ce S. S. é puramente vascaino, 
conforme pude ver, S. S. dei
xou p&ssnr por despercebido 
(talvez) treÍ8 peualtys contra o 
Vasco e dois contra o Interna
cional, e muitas outra» faltas 
de menor importância, que h 
meu mudo de pensar poderi to

assim
constituídas: Vasco da Oama: - 
Sérgio, Juareze Elno, Nuta (Au
gusto), Arlindo » Erasmo, Rai
mundo, Miro, Edgar (Renatinho), 
Jair e Juca.

S. G Interaacional -  Oscir 
Dodo e Jonas ~ ‘

neu.
N» pr«>lin»:n<r realiznda entre. 

09 -xpressiuhos dos d.ris c'ubs 
houve ua  empate de 1x1, gols 
feitos por Téco (Vasco) e Nilõ 
(Internacional).

NOTICIAS DA «COPA DO 
MUNDO»

Na próxima semana daremos 
noticias dò» jogos do Campeo
nato Mundial de Futebol, a ser

na r i Chi- J inaygurado hoje, entre as equi
Luz* rdi d' ?  A,emÍio« pes representativas dn Brasil «Luz<*rdo, >one, Amadeu e Li-! México.
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Atenção srs. Alfaiates - A casa A CAPITAL acaba de rece- 
. - —  — ber grande e variado sortíraento de
amen os, (alpaca8, entrctélas, forros para mangas, ombreiras e muitos outros artigos, 

Bempre pelos menores preçoB da praça
Rua Correia Pinto 80 LAJES

2 4 - 6 - 5 0
Correio Lageano 3a. página

Prefeitura Municipal de Lajes
ESTADO DE SANTA CATARINA

EdítJil de Concorrência Pu
blica

Continuação da 6a. página

a P -f onm unn .u pn-j • <da I leste com a estrada qae segue
,o) - um lote com , area de era direção a encruzilhada da

340 m2, s.to na Várzea, confron- estrada Lajes-Florianópolis
tsndo ao norte e oeste com o 25) - um lote co n a area de , - ,
Putrimonio Municipal, e ao sul 376,75 m2, sito na Várzea con-' " ontaddo ao norte com uraa
e leste com ruas projetadas | frontando ’ao norte e leste com rua ProH ada, e ao sul, leste e 

16) - um lote co n a área dei nus projetadas ao sul mm n |0es,e com o Patrimônio Muni-

336 m2, sito na Várzea, con
frontando ao norte e leste ocm 
o Patrimônio Municipal, e ao 
sul e opste com ruas projetadas

35) - um lote com a área de 
260 m2, sito na Várzea, con
frontando ao norte cora uma 
ru< projetada, e ao sul, leste e 
oeste com o Patrimonio^Mnni- 
cipal.

3G) - um lote com a área de 
260 m2, sito na Varzea confron^ 
tando ao norte, leste e oeste 
com o Patrimônio Municipal, e 
ao sul com uma rua projeta 
da.

37) - um lote com a área de 
312 m2, sito na Várzea, con-

240 m2, sito na Várzea, confron
tando an norte, sul e leste 
com o Patrimônio Municipal, e 
ao oeste com uma rua projeta
da.

17) • um lote com a área de 
240 m2, sito na Varzea, con 
frontando ao norte, sul e leste 
com o Patrimônio Municipal, e 
ao oeste com uma rua projeta
da.

18) ’  um lote com a áre« 
de 240 m2, sdona  Várzea, on 
frontando ao norte e lest> com 
o Patrimônio Municipal, e ao 
sul e oeste com ruas projetada'.

19) -  um lute com a área de 
360 m2, sito na Várzea, con
frontando ao norte, leste e oes
te com o patdmouio municipal 
e ao sul cotr. Uma ma projeta 
da,

20) um lote com a área de 
330 m2, sito na Várzea, con
frontando ao norte, leste e oes
te com o Patrimônio Municipal, 
e ao sul com uma rua projeta
da.

21) - um lote com a área de
337.50 m2, sito na Várzea, 
confrontando ao norte, leste e 
oeste com o Patrimônio Munici
pal, e ao sul com uma rua pro
jetada.

22) - um lote com área de
337.50 m2, sito na Várzea, con
frontando fao norte, leste e oes
te com o P trimonio Municipal 
e ao sul com uma rua p ro je ta 
da

23) - um lote com a área de
364,30 m2, sito na Várzea
confrontando ao norte, sul e 
oeste com o Patrimônio Munici
pal, e a leste com a estrada que 
segue em direção à encruzilha 
da da estrada Lajes-Florianópo
lis.

24) - om lote com a área de
382.50 m2, sito na Váizea, con
frontando ao norte e oeste com 
o Patrimônio Municipal, ao sul 
Com uraa rua projetada, e a

projetadas, ao sul com o . .
Patrimônio Municip I, e «o oes-! c,Pa0’.
te com terreno de Tosé Branco „ lin lot« com a área de

26) - um lote com a área de o90. m2> s"° Varzea, confron-
381,15 m2, sito na Várzea, con- 
irontando ao norte e sul cora 

Patrimônio Municipal, a leste 
com uma rua projetada, e ao 
este com terreno de José Bran

co.
27) -  um lote com a áiea de 

383,90 m2, sito na Varzea, eon-
rontando ao norte e sul com o
itrimonio Municipal, a leste 

<>ra uma ru p.oj-tad*, e ao 
i-s*e com terrena de José Bran-1 
o.

28) un  lote n < áre* de j 
337,25, t 2, sito m Várze*, 
confrontando a<> norte com i ■ 
PaYrimcmio Municipal, ao sul 
com uma rua projet da, a leste 
cora o Patrimouio Municipal, e 
ao oeste com terreno de João 
Ferreira dos Santos.

29) - um lute com a área t'a 
337,25 m2, sito na Várzea, con
frontando ao norte e oeste oo m 
o Patrimônio Municipal, e a.>
ul e leste com ruas projetado.

30) - um lote com a área de 
280 m2, sito na Várzea, con
frontando ao norte e oeste cora 
ruas projetadas, r ao sul e les 
ie com o Palrimonio Municipal

31) - um lote com a área de
?8t) m2, sito na Varzea, con
frontando ao norte, sul e leste 
com o Patrimônio Municipal, e 
ao oeste com uma rua projeta
da A32) - um lote com a area de 
280 m2. sito na Várzea, con 
frontando ao norte, sul e leste 
com o Patrimônio Municipal, e 
ao oeste com uma rua projeta
da,

33) -  um lote com a área de
280 m2, sito na Varzea, con 
frontando ao norte, sul e leste 
com o Patrimônio Municipal, e 
ao oeste com uma rua proje
tada. ,

34) - um lote com a área de

tando ao norte com uma «ua 
projetada, ao sul e «'este com
0 Patrimônio Manicipal, e a 
Dste com a estrada que segue 
em d/reção á encruzilhada da 
estrada Lajes-Flonanóoolis.

39) - um hte com a área de 
348 m2, sito n« Várzea, con
frontando ao norte, sul e oeste 
com o Patnmonio Municipal, 
s a leste cora a estrada que 
segue em direção a encruzilha
da.da estrada Lajes-Florianopo-
1 is.

40) - um lote com a área de 
337,50 m2, sito na Várzea, con
frontando ao norte, sul e oeste 
com o Patrimônio Municipal, e 
a leste com a -estrada qbe se
gue em direção à encruzilhada 
da da estrada l ajes Floriano-

Continua na 7ã. página

NEGOCIO DE OCASIAO
Vendem-se

Dois lote* a r b o r  za tos, sendo 
um de rsquiua, situados na 
p rte calçad- •• Aveuida Flo- 
riano Peixoto (Ctiacara Lcnzi. 
Preço de ocasião. Tratar com 
Joaquim Rau, na Casa Hoepcke

A V i a ç ã o
Dédalo

RETORNO D i /* VIADORA 
ADA ROOATO

Transitou dia 8 ppdo. por 
Fpolis, com destino ao Rio, após 
extraordinária façanha que rea- 
lisou com a dupla travessia 
dos Andes, era um pequeno 
ivião «Paulistinha* de 65 H P. 
a aviadora patrícia Ada Rogato.

Ada Rogito que é também pa- 
raquedista neste seu raid efe
tuou saltos de exibição no Pa- 
raguiiy, Chile, Argentina e Uru- 
guay.

NOVO RECORD DE PARA- 
QUEDISMO

O paraquedista Argentino> 
Juau Felipe Iriarte de 21 anos, 
bateu o record ao dar 105 sal
tos em 7 horas e 23 minutos.

O record anterior de 100 
salios, pertencia a Vicente Be- 
uisutto, também Argentino.

POSSUI 30.021 HORAS DE 
VOO

vôo desde 1914, e a serviço da 
PAA a mais 20 de anos, possuin
do mais de 30 000 horas de 
vôo em seus 36 anos de servi- 
ço. _

Não obstante ter sido couvo- 
cado para duas guerras, e a 
despeito de ter iniciado, sua 
vida como piloto acrobata, ja
mais sofreu qualquer acidente, 

i Es te no'avel record ele o ex
plica confessaudo-s6 o ra^ior 

j escravo d»s estritus observações 
ás leis de segurança, dizendo:

| A sorte não influi de modo al- 
gnra na carreira do AviaJor.

DE VOLTA Da ARGENTINA

De regresso da Argentina, 
transitaram dia 7 cnrTeute pela 
Capital fedeiul, 4 Fairchid PT 

,19, comandados pelos pilotos 
do Aéro Clube de Pernambuco, 

tos qu*es foram a Capital Por- 
! tenha, toraar parte nos festejos 
i do Centenário da morte do Oe- 
| neral Sud Martin.

A tripulação dos aparelh *s 
era composta de 8 pilotos, in
clusive o presidente e o secre
tário daquela entida de aeronáu
tica

ESTÚDIO KLINBER
MUDOU-SE

Para o Prédio da
Companhia Telefônica

D r. Valença
Cliuíca exclusiva de 

crianças
i

Consultor o: Rua Cel. Aristi- 
liano Ramos n1 8

Consultas: das 14 ás -17 
horas — Fone 67 

Residência: Rua Cel. Aris- 
tiliano Ramos n 8 -  Fone 4

«The Aircraft Yerr Bock» de . . .
I94Ü, registra a reliçâo dos pi- í A I I  í  w l l f c V í  O l C t  
lotos comerciaes, com mais dej 
20.000 horas de vôo, e diz que 
o piloto que maior numero de 
horas possui entre todos os co
mandantes do Mundo, é o 
Comdl. Av. Basil Rowe, que 
pertence ao qu?dro da «Pan 
Vmericana. »

(J comandante Rowe está em

Veude se ura do modelo 39a, 
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 
Costa.

Dr. João Gnalberto 
Netto

Advogado
Rua Arjatiliano Ramos 7 

Caixa Postal 58

Tubos de cimento-amianto
( T ip o  E s g o t o )

,f»BRBSILIT

Distribuidores
Comercio e Transportes C. Ramos S.A. 

RUA CEL. CORDOVA -  LAOES

FARNIACIA NOSSA SENHORA DA$ GRAÇAS
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Expresso Grazziotin
Uma organização para bem servir

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

HORÁRIO: 2.as e 5.as ás 5.45 e 4.as e sábados ás 5 horas 
De Lajes ás 2.as — 3.as — 5.as e ti.as feiras

CAXIAS DO SUL A ' LAJES

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

VA C A R IA  á LAJES

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

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

V isite a sua Sapataria

0 Sapato Chie
A m ais b a ra te ira  áa cidade

—  Mercsdinho <aivalfio — —
Rua Porto Umã — pióxim-» á Bmbearia

Poriu Un ãi.

Tem tudo o que V. Sa. precisa —

O  mais barateiro da cidade
Nfto tsqueça:

Mercadinho Carvalho

Raul G. Engelsing
Represrntações

Alotòres verticais e horizontais, alemães e 
ingleses — Diesel (óleo crú) de qualquer potência, 
para pronta entrega Rádios para luz e batería' 

das, melhores marcas

Rua Mal. Deodoro, 2 0 - Lajes

C A S A  W E I S S  ,
0 maior deposito de MO/GS desta região

ESTOQUE NUNCA VISTO NESTA CIDADE

Dormitórios - Salas de jan ar — Cópas e outros 
arttgcs do ramo, em Ptnho, Imbuía Sucupira e 

outras madeiras

Estufados de veludo, de diversos tipos

Preç s da Fabrica — Faça uma 
v is ita  á

CASA WEISS
Ruc Cel.Cordova — Omie esteve a A g e n d a  Postal Tele

gráfica

Juizo do Direito da comar
ca do Lajes. Estado de 

Santa Catarina

EDITAL DE LEIL30 oom 
prazo de v nte dias, para ven
da e «rrrmatação dos bens 
penhorados a Higino Pires 
Neto e sua mulher, nos autos 
da nçáo executiva que lhes 
move os «Laboraiórios Martel 

t  Ltda».,

O Doutor Ivo Guilhon Pereira 
de Mello, Juiz de Direito da 
Comarca de Lajes, Eslado de 
Santa Catarina, f z saber a to
dos quantos o presente edit-l 
de leilão virem, dele conheci
mento tiverem OU 'n ie ressa r pn  . 
sa que, no dia três do próximo 
" ês de julho (3 7 50), as I z 
horas e trinta minutos (10,30), 
nu saguão do Edif'cn> do Fó
rum, desta cidade, o norti-r" 
dos auditórios, ou quem suas 
vezes fizer, levará a p ú b lico  
preg3o de ven a e , iremat. ção, 
por quem mais der e maior 
lanço oferecer, independente na 
avaliação de três mil e oitoe n- 
tos cruzeiros, o seguinte imovtl 
Uma gleba de terras com a 
área superfic al de 16.627 m2 
situada no lugar denominado 
São João do Pelotas, distrito de 
•’apão Alto, desta comarca, 
dentro das terras de Antcnio 
Kdante, com ns quai* div ie 
por todos os lados - E quem 
quiz-i a/rematar os ref rido* 
bens, deverá compartcer no 
lugar, dia e hora acima mencio
nados, sendo eles entregues a 
quem mais der ç maior lanço 
oferecer iudependentemente da 
avaliação, depois de pagos, em 
moeda corrente do país. o pre- 1 
çc, custas e taxas da arremata-1 
ção, podendo, entretanto, ofere-l 
eer fiança idônea por tiês dias. 
O presente edital será afixado 
no lugar público de costume e 
publicado na forma • da lei. 
Dado e passado nesta cidade de 
Lajes, aos nove dias do mês 
de junho do ano de mil nove
centos e cincoenta (9-6-1950). 
Eu Waldeck A- Sampaio. Es
crivão do Civel, o datilografei, 
subscreví e também assino S í 
los afinal.

Ivo Guilhon Pereira de Mello 
Juiz de Direito

Waldeck A. Sampaio 
Escrivão do Cível

Vendese
Vende-se ótima casa de resi

dência. a rua Gel Fausto de 
Souza, com 4 quartos, sala de 
jantar, Escritório e demzis de
pendências inclusive quarto de 
banho completo com agua 
quente e fria, fogão lareira e 
armario ímbutido Terreno am
plo com quintifi d po 'to de 1 -  
nha e garage. Tratar com Joa
quim RuU, na cas i II >?peke

O S M R E C I S

<■ ADVOGADO *&
Praca João Pessoa 

CdiJ. Dr Acácio - Uandar
IfiJFS

S a  n ta  C atarina

RTUZZI, RIBAS & 
Cia. —

C o m é r c i o  6  R o p ^ c s o n t a ç o s s

i m . _  Eone 95 — tJaixa Postal 22
Endereço Telegr.^Brrtuzzi” -  Lajes Santa Catarina

Avisa a sua d is tin ta  í r e g u e z ia q  n e i  o je reve U-8e 
no famoso concurso CO HREIO  DO POVO e FO
LHA DA TA RD E que distribue g ra tm tam en te  2 
milhões e 400 mil oruzeiros em valiosos p re m io s e  
está distribuindo as caute las  aos freguezes da Secçao 
de Porcelanas, < ristais, vidros, galvanoplastia, la- 
queiros, a r t ig o s  para  presentes etc.

Habilite-se a estes grandes sorteios mensais 
de Maio a Dezembro, com prando  m ais  barato e 
ganhando prêmios.

CrS 2 433 000,oo em prêmios

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

todos os tamanhos, com esmero e capricho

PREÇOS MODICOS

Atendemos cham ados a domicilio casam entos, ba
tizados ,aniversários, banquetes , etc

SecçAo de revejações e vendas de fi!me0 
Rua Cel. Cordofa junto ao Edifício novo do 

Correio

Assinaturas -  Anuncies - Aepcrtagens
No grande orgao associado do líio Grande do Sul

Diário de Noticias
Procure o Agente - LIDIO SILVA 

Café Brasil — Lajes

S .A . Em presa  de V iação A érea Rio 
— G randense ( V A R I G ) =

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

Escalas
2as-, 4as e 6as, 

F eiras
Escalas

4as Tbas e Do- 
í mifigos

Saida Chegada Saida Chegad i

P. Alegre 9,00 ‘ — Rio 8,IX) _
I-AC.KS 10,25 10,10 S. Paulo 9,502 9,30
Fpolis. 11,35 11,15 Curitiba 11,35 11,05

Curitiba 13.05 12,35 Fpolis. 13,05 12,35
i^ão Paulo 14,40 14,20 LAGES 14,10 13.55

Rio ib,tu P. Alegre - •5,20

PASSAGEIROS -  CORREIOS . CARGAS -  VJ 
RE S —  REEMBOLSO.

r . t aHTJrDf g o ni,Íl!K> Com a re<le da VARIO para S 
mundo" ’ R ° rande do Sul> Utuguay e KLM para-lod

TdG«V A R ir7 Rr 3- 15á® Novembr° n‘ 6 -  Tel. 4t - 1 11  .«> AKlb» - Caixa Postal, - 182 - LAJES-Sanla Catai
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Prefeitura Municipal de Lajes
ESTADO DE SANTA CATARINA* "

Requerimentos Despachados

Laqi>nm

O Doutor Ivo Guilhon Pereira de 
Mello Juiz de Direito da Comar
ca de Lajes Estado de Santa Ca
tarina.

Dia 14 tie junho Ue 1950

N 1162 -  

N- H69 - -

N- 117

l* az saber a todos qaantos o pre- 
senta edital de protesto para res
salva de direitos virem, interessar 
Posm ou dêle conhecimento tive
rem que por parte de Juventiro 
Coelh de Avila e sul. mulher Ma
na Sebastuna Coelho de Avila, 
por seu Assistente Judiciário, o Dr. 
Kubaldo José Schuch. lhe foi feita a 
sepumte PETjÇAO: «Exmo. Sr. Dr. 
Iinz de Direito Dizem Juventino 

Coelho de Avila e sua mulher, d. 
Sebastiana Coelho de Avila, brasi
leiros, casados, lavradores, atual
mente aqui domiciliados, por seu 
assistente judiciário abaixo, ut no
meação inclusa, que sendo senho
res e possuidores de um imóvel 

, sito nesta cidade, à avenida 3 de 
, , . Outubro, s/n -, com a área superficial

'o n t e s  r  a  r i a s  e  s u a  m u l h e r  .  T r a D s f e r e n -  ■ e- m2, compreendendo os
c i a  d e  r a « n 'p  t o r r o n „  i três lo*es urbanos constantes das
ir u  C8 a  e le rre D O  l o r e i r o  —  b im .  cartas de aforamento ns" 155, 15H
r  e l ls b i í r tO  L u c r ê c i o  e  s u a  m u l h e r  -  T r a n s -  e ,!í?7' , reKÍStra(las’. respectivámente

c . i na Prefeitura Municipal de Lajes,
b im .  I sob ns. 4b5, 468 e 2257, e no Regis-

— Laudeüno F de Je*us e sua m u l h e r ! í eraJ . de Imovcis sobe 16.645, alem do an -

K- 641 Evandfl Xavier Soares e sua mulher
teiênoa di casa e terreuo Icreiro 

N- 1159 — AI teu Sohiliching e sua m ulher - 
rencia de casa t terreuo foreiro • 

N‘ /»60 -  Dorvalino Pereira Bastos e sua 
Transferencia de casa e terreno

N' H61 — Delcino Medeiros da Silva e sua 
'I jansferencia de terreno toreiro 
planta de loteamento

- Trans-
- i^ im , 
Transfe- 
Sim
mulher - 
foreiro -

mulher 
Junte a

Juizo de Direito da comar-| 
ca do Lajes. Estado de 

Santa Catarina
Q uer com er bem ?

Vá no restaurante do clube 14 
de Junho

c o m i d a s  a p e t i t o s a s  — a m b ie n t  i  s e i i c t c

Satisfaça seu paladar
Cosinha brasileira e italiana Adega sortida

Dr. Caetano Costa Júnior
Especialista em doenças dos

1'lhns-Oüviili -̂Na riz-Ga rga nta
0on8uhôr»o: Edif. Dr Acacio 2' Pavimento 

• lns 9 ás 11 e das 3 ás 5 horas.

terencia de terreno foreiro

V 1173.--  

N- 1178 -

R.

R.

10 i6 ~  
reno 

1170 —

transferencia de terreno . foreiro . Sim.
Manoel Rodrigues Lima e sua mulher - 

transferencia de terreno foreiro . Sim. 
Cióvis e Cdilon Vieira Rocha — Transfe

rencia de terreno foreiro — bim.

Dia 15 de junho de 1950

ebastião Walirick Lemos Concessão de ter
no Cemiterio 'im- 
Manoel Silveira Flores 
reno no Cemitério Sim

Coacessão de ter-

Dia 16 de junho de I9õd

n- uso
R 11 r>2 —

deArnoldo Albino Martins — Aprovação 
planta e licença para construir — Sim. 

José Correia Dias — Ligaçio dágua err

Contiinud na 65. pagina

Doenças e Operações
f)E

OLHOS '  O U V ID O S -N A R IZ  -  G A R G A N TA
(Cabeça — Pescoço — Boca)

Dr. J .  A R A Ú JO
KbPKCI ALISTA

Assistente do Prof. Sanson, do Rio de Janeiro, Membro da Socieda
de de otorino laiingolcgia do 'íio de Janeiro. Membro da Sociedade 
Pan Americana de ophtalmologia. /íepresentanie oficial, para Santa 
Catarina, do Comitê do Congresso da especialidade, en: Montevidéo 
e Buenos Aire», em 1950. Diplomado em Bronco esofagologia, em 
Buenoa-Aires e J/ontevidéo pelo Prof. Ohevalier /ackson, dos Esta
dos Unidos. Curso de cirurgia da surdès com o Prof" Lau pert de

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

Operações do Zfócio - papo, - do lábio e céu da boca fendido de nas
cença. Tratamento cIídíco cirúrgico das amídalas, das sinusites, das 

purgações dos ouvidos, da obstrução nasal etc.

RUA HERCILIO LUZ, 30 (Rua do Ilospita i AJES

Dr. Hélio Ramos Vieira
A D V O O A D O

stdes cíveis e comerciais (medição, divislto e demarcação 
< tarraa, usucapião, servidões, cobranças, falênc .
'w á - io s , doações, testamentos, contratos sociais e suas 
Urrufòe', alvarás, etc.-, ações criminais.

R  15 do Novembro n° 6, 1° A. -  LAOES 
NOTA: Aceita chamados p&ra as comarcas vizinhas.

m „ 1L a . u r a  u era i ae
m ulher 16.M4, 16.646

terior registro n- 13.203, - acontece, 
entretanto, que, por meios e mano
bras evidentemente ilicitas, veio dito 
imóvel a ser pasmado, em suá ínte-
Êridade, para o nome de Joaquim  J.

lias, e deste, mais tarde para o de 
Alexandre Zaniol, em cujo nome fo
ram feitas, no Regi-tro de Imóveis 
às transcrições ns. 7.209 e 13.542 - 
Isto posto, |>retendendo ajuizar, na 
devida oportunidade a com petente 
ação reivindicatoria teoria, querem 
agora protestar, como efetivamente 
protestam, contra todo e qualquer 
ato de importe, ou possa importar, 
em alienação ou transferencia, a 

'q u a lq u e r titulo, assim como em era- 
I vaçao de quaisquer onus, do men

cionado imóvel. -  pelo que, cumo 
J medida ac mteladora, precisam e 
.REQUEREM, para previnir respon 
• sabilidades e prever à conserva- 
jção  e ressalva de direitos, na for

ma do disjiosto nos arts. 720 e 
segs. do Código de Processo Civil 
se digne V. Lxcia. determ inar que 
do presente jirotesto sejam conve
nientemente cientificados Alexandre 
Zaniol e sua mulher, D. Herminia 
Uiazus Zaniol, atualmente de pas
sagem por esta cidade, notificando- 
se ainda, os senhores Tabeliães 
desta comàrca, assim como o se
nhor Oficial de Registro Geral de 
Imóveis, e também o senhor P re
feito Municipal de Lajes, tudo sob, 
as penas da lei. E para que possa 
chegar ao conhecimento de ter
ceiros e eventuais interessados, a- 
fim-de alerta-los contra tóda e qual
quer transação sobre o imóvel em 
questão, nedem, outrossim  seja, es- 

• ta petição transcrita nos editais a 
serem  afixados no lugar do costu 
me e publicados pela im prensa, - 
têrmos estes em que, com a opor

tuna entrega dos autos. inde|>en- 
dente de traslado, para lhes servi
rem de documento, EE. D, - Lajes, 2 
de Junho de 1950. p. a. (a) Rubãldo 
José Schuch, Assistente Judiciário 

I «Na petição acima, foi deferido o 
j seguinte DESPACHO: » A" Notifi 
| quem-se. publican<io-se editais. - 

Lajes, 2-6 50 - (a) Ivo Guilhon». E,
| para constar, e ninguém possa ale- 
j gar ignorância, mandou o Juiz que 
| nos têrm os ao pedido, se jiassasse 
| o presente edital e outros de igual 

teor, para serem publicados e afixa
dos da forma da lei. Dado e pas
sado nesta cidade de Lajes Estado 

1 de Santa Catarina, aos três dias do 
! més de Junho do ano de mil no- 
jvecentos e cincoenta (3-6-1950). Eu, 

Waldcck A. Sampaio, Escrivão do 
1 Civel, o datilogralei subscreví e 
' também assino.

Advogado

Dr. Rubaldo José Schuch
Advocacia em G ral

Rua Baráo do Rio Branco, 12- Lages S. Catarina

Advogado
Dr. Theodocio Miguel 

Atherino
Aovocacia em geral

Wua Hercilio Luz,7 Lajes S. Cat.

Ivo Guilhon Pereira de Mello 
Juiz dc Direito

W aldeck A. Sampaio 
Escrivão do Civel

Assine

«Vole do Itajaí

Fazenda de Criação de La-
jes

Avisa.se aos interessados qwe dispõe de leilões da 
raça Hampshire, para venda, ao preço de doze cruzeiros
(Cr$. 12 00) o Quilo.

Fazenda de Criação de La
jes

A v sa-se aos senhores Criadores que possuem re 
pròduu res destacados em estações de monta provisó- 
ria en> suas tazendae, a comparecerem na Secretaria 
(esta r e p a r t i ç f t o ,  a f iu i  de regularizarem os requerimentos 
,as referidas ostações do monta

M a rio  T e ix e ira  C a rrilh o
Advogado

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

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

Escritório — Rua 15 de Novembro—Edifício João Cruz Jc r. Konegj 
LAJES — Caixa Postal n* lv Sta. Catarina

Jérseis

i V a l i s é r e
Casa Eduardo

Assine Correio Lageano
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F a r m a c i a  Popular
Povo4 “Folha da Tarde” com direito a valiosos prêmios

A única quc dist ibuc as fa
mosas cautelas “Correio do

2 4 - 6 - 5 0

Prefeitura Municipal de Lajes
ESTADO DE SANTA CATARINA

Requerimentos Despachados
Continuação da 5a. página

seu prédio sito á ruH Buy Barbosa — Sim. 
N* 11SS — Mauro Rodolfo — Aprovação de planta e 

licença e para construir um prédio pa
ra Jtfto Maria Anselmo . Sim.

Dia 17 de junho de 1050
N 940 Emiiio Becari - Transferencia de terre,. j fo- 

reiro Sim.
N 1203"- Jcifto Ranulto Waltrick - Licença para cons

truir um prédio no Conta Dinheiro Sim.

Uia 19 de junho de 19:0

|M 9 ? Baselissa Cesar de Oliveira — Transferen' 
ciu de terreno torei-o — vim. 

f\j 1207 Ma'ia Aldir.a Ferreira — Transferencia de 
casa e terrenos Sito.

Edital de Concorrência Pública para a exploração 
dos serviços Telefônicos da cidade de Lajes

De ordem do sr. Prefeito Municipal tórno público que 
se o< In iberta, com o pr»zo de 60 dias* a contar désta data, 
a concorr "icia publica Para a instalação de telefones e explora
ção do rr-pectivo serviço, nesta cidade, obedecendo as seguin
tes condições

1 ) Estabelecer o serviço teMfinico nos perímetros urba
no e suburbano, e ligação desta cidade Com as demais do Esta
do, possuidoras deste meio de comunicação,

2) - Os proponentes deverão esclarecer como se firá o 
o serviço inter-muiiicipal.

3 ) -  Os proponentes deverão descriminar, além das tarifas, | 
as obras a serem executadas, bem como as instalações a serem 
empregadas (tipo do aparelho, postes, etc.)

Os interessados, dentro do piazo acima referido, deverão 
apresentar suas propostas, fm duas sobrecartas fecha- 
das, contendo, uma conprovaçã » da idoneid ide (nome do con
corrente e pruva de que, fiuanc'iramente. póde realizar o servi
ço a que se refere este edital), e a outra, nome do concorrente 
e a maneira de executar os serviços, na conformidade dêste edi
tal.

As proposta serão abérts»s no dia 14 de agosto do corren
te ano, às 15 horas, na Secretaria da Prefeitura, p:lo sr. Pre
feito Municipal, na presença dos interessados.

Se, depois de notificado, o proponente aceito não compa
recer no prazo, de 10 dias, para assinar o contrato ,será convi
dado a juizo do Prefeito o proponente classificado em 2* lugar.

A Prefeitura reserva-se o direito de rej»itar toda? as pro 
postas que forem apresentadas e anular a concorrência, desde 
que nenhuma delas satisfaça os interesses do Município.

Os interessados poderão obttr quaisquer inforraaçõec nesta 
Secretaria.

Secretaria da Prefeitura Municipal de Lajes, em 14 de ju
nho de 1900.

Jairo Ramos 
Secretário

DECRETO 
de 7 junho de 1950

O Prefeito Municipal de Lajes, resolve:
CONCEDER EXONERAÇãO

De acôrdo com o art. 95 § 1 , alínea a, da Lei n' 71 
de 7 de dezembro de 1949

A Laura Ribeiro de Castro do cargo de Professor, Padrão 
A, do Quadro Unico do MuDicipio (Escola m>xta municipal de 
CAMPINAS, no distrito de CARlí).

Prefeitura Municipal de Lajes, em 7 de junho de 1950.
Assinado: — Vidal Ramos Júnior 

Prefeito Municipal 
Jairo Ramos 
Secretário

Correio Lageõno 6a. pagina

'Edital de Concorrência Pu
blica

De o rd em  do Sr Prefeito Municipal levo ao couh» Cimento 
dos interessados q'Je até à 15 hoças, d<> dia 10 de julho de 
corrente a n o . acha-se a b e rta  a concorrência pública para a ven
da de um lote de terras do PaPimônio Municipal (excesso,), si
to no loc*l d“n minado C nto Dinheiro, zona submbana desta 
cidade, confrontando .-o norte com  uma rua projetada, ao 
ao sul com Piriio Garcia ea 1 -tj com Aldo Martins, 
oeste cem o patrimônio Municipal, com a área de 363 na2

ü  preço nií 'imo de nli«n >ção é de 5,00 por metro quadrado, j 
As propostas serão abertas no dia 10 de julho do corren- j 

te ano, ás 15 horas, na Secretaria da Prefeitura Municipal de ( 
Laje«, em presença dos interessados ou quem os represent»r. ei 
deverão estar devidamente s-Ddas, em envelopes fechados nas 
quais declarem o preço máx mo qu e  oferecem p lo imóvel aci
ma declarado, bem assim quaisquer outros esclarecimentos so
bre o assunto.

Durante o prazo de 15 dias serão julgadas as reelam ções 
de quem se julgar com direito to imóvel ora em concorr ncia 

O proponente cuja proposta fôr aceita deverá efetuar o 
pagamento dentro do pr*zo de 15 dias,

Prefeitura Municipal de Laj°s, em 24 de junho de 1930 
Francisco Furtado Ramos 

Fiscal Geral

Edita, de Cocorrencia
blica

De ordem do St Prefeito fa- ria projetada, e ao sul, 
ç > publico, para conhecimento oeste com o Patrimônio 
dus interessados que, até às 15 cip.l 
horas do dia 12 de julho

J40 m2, confrontando ao norte, 
oeste e sul com o Patrimônio 
municipal, e a leste corn uma 
ru< projetada, Várzea

14) um lote com a área de 
340 m2, sito na Várzea, con
frontando no norte, sul e oeste 
com o Patrimônio Municipil, e

Continua na 3ã. pagina

Edital
Fi-
eai

Pu-

leste e 
Muui-

i ms do dia 12 de julho do 
irente ano, ar-ha-se aberta a 

concorrência publica para a 
venda dos seguintes terrenos do 
Patrimônio Municipal, destina
dos à construçã'» da '-ASA 
PRÓPRIA.

1) - U lote co u a área de 
3ÔU m2, sito no loe-il drnymi- 

I nado Varzes, confrontando ao 
j nprte com uma rua projetada, 
1 e ao sul, leste e oeste com o 
P trimouio Municip I, 

i 2) - um lote com a 
! 360 m2, sito na Várz 
| frnutaudo ao norte com uma rua 
, piojetad i « ao

10J - um lote com a á ea de 
de 319 m2, sito na Várzea, 
confrontando ao norte com um-i 
rua projetada, e ao sul. leste el 

, oeste com o Patrimomo Mum- 
jcipal,

1 \) - um lote com a área de 
1315 m2 sdo na Várzea, con 
frontando no norte com uma 
rua pr"jeDda, ao sul e oeste 
com ■> Patrimônio Municipal, e 

ja lr'te com n estrada que segue
da

João Gualberto da Silva 
Iho, Oficial de Protestos 
G i I d > Comarca de Lajes, 
p st h do lp Santa Catarina, 
,, fó «a I»«, etc.
FAZ saber qne está em seu 

cartorio, para ser protestada, 
por falta de aceite e pagamen
to. uma duplicata *no valor de 
• *i5 2 118,00. emitida por Ger
ai» n Lueenti & C’a Contra o 
senhor João Smiderle.

Pelo presente intimo o sen
hor João Smiderle a compare
cer em meu cartorm afim 
de pagar o valor da referida 
duplicata, -u dar as razõ s da 
recusa, nolificar.dc-o, de e já 
■1o protesto. ca<' uão compare- 
va "" pr»z I gal.

Lajes, 14 d- jurho de 1950
O Ofici I de Protest em 

Geral
Jcão Gualberto dn c ilvt Filho

T.AC.. - Transportes Aéreos 
Catarinenes S./A.

Carlos H oepcke S.A. Co;n. Ind.
Rua Correia Pinto, 52 —  (N O V O S  AGENTES)

- , ; em direção à encruzilhada
;  ,Ĝ  íestrada Lajes Florianópolis.

12) - um lote com a área de 
. ______ 28d,r5 m2, s.to na Varzea, con-1

P trimonio Muoicip .1. '  ' , fronl***ldo «° "orle sul; e oeste!
i com o P.trimonio Municipal, e a

3) - um lote com a área de leste com a estrada que segue! 
360 m2. confrontando ao norte em dir-çã^ à encruzilhara d*' 
com uma rua projetada (Vjrzea) estro i . u jes Floriauop li,, 
ao sul e oeslH co o Ratrimo 13;  . UUi |ote com álea j,. 
nio Muuicipal, e h leste também 
Com uma rua projetada,

4 - um lote com a área de 
360 m2, sito n< Várzea, C" 
frontando ao norte o oes'e com 
ruas projetadas, e «<> sul e leste 
com o Patrimônio Municipal.

5) um lote com a área de 
354 m2, sito n Várzea, 
confrontando ao nnrl c m  uma 
ru * projetada, e ao sul, leste e 
oeste cora o Patrimônio Mumcip

6J - um lote com a á ea £
348 m2. confrontando ao norte 
Com uma rua projetada (Várzea), 
e ao sul, leste e oeste com o 
Patrimônio Municipal,

7) - um lote com a área de 
333,50 m2, sito na Várzea, con 
frontando ao norte com uma 
rua projetada, e ao sul, leste e 
oeste cora 0 Patrimônio Muni 
cipal

8) - um lote com a área d
326.25 m2, sito na Várzea, con 
frontando ao norte com um 
rua projetada, e ao sn|, leste e 
oeste com o Patrimônio Muni
cipal.

9) - um lote com a áre* d<
326.25 m2, sito VátzSa, con 
frontando ao norte com um,l

Pr. CELSO RAMOS 
BRANCO

A D V O G A D O
BE SILENCIA e ESCGITOBI0

Pua Hercítip Lus

L A J E S  *
Atende chamados para m  co

marcas de 5 Joaquim, Coriti- 
banos. Bom Retiro e Rio JoSul.

P A R A  O SUL PA R A  O  N O R T E

Segundas - Q uartas - Sextas Terças ■ Quintas Sabados

ESCALAS PARTIDA CHEGADA ESCALAS I PARTIDA CHEGADA

Rio 7,00 P. A legre
—

7,0(1 I
Santos 8,45 8,15 Lajes 8,20 8,00

Paranaguá 10,10 9,50 Ftpolis 9,35 9,05
Curitiba 11,00 10,30 Joinvile 10,30 10,10

Joinvile 11,45 11.25 . Curitiba II, 25 10/5
1 polis 12,50 12,20 Paranaguá 12*05 11,4»

Lajes 13.55 13.35 Santos 13,40 13,10
IP Alegre 14,55 Rio 14.55

»
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Clube Ia de Julho
do Oube 1 de Jo/h0 a tradi-

J * >  : um lote^com a area de 
m2 confrontando ao nor'e 

e leste com ruas projetadas, e 
«0 sul « oeste com o Patrimo- 
uloMuolcipal. sj1o na Varzea 

59) - um lote com » área dr 
3 í0 m2, sito na Várzea, con
frontando ao no'te com uma 
rua projetada, e ao sul, leste t 

o Patrimomo Muni-

Kealii:-‘e- hoje, nc,â baiões 
c!od>1 f«*sta de r ào J° i o -

Grandes têm sido os preparativos p*ra o maior brilhan.is 
d8 fespvs noitada. que a lcarçsrá ruidoso sucesso dado o 

fD|Usia--tuo reinante entre os associados da querida e arislocrá
. .  «ociedade, verific-do no* ensaios para a nra.,r) .  s oc. . nca . ’ , . t"ra a grandiosa quadr —  vujck
lhi) que sera marcada pelo veterano pr.meirista* Sr. T.aeo V.e |ceste com 

Je Castro. ' cipat.
No correr das danças majn fico e espetacular SHOW ««) um lote 'com a area de

-  •  v " r °  nT  X  ob'  *  l V  • *  .  Sr ' g ?  " 2 . silo n , v . « . r  ™ í-
Ção d» WH SCDU pt i- l i  n Amaral, será apiesentadc fro t»ndo »0 nort rom

SrS. sccios, coonOfl1.'S - rxjiíg  fa nüiap.
A ornamentação. cuja o 'igiu«Udade impreesionarà por cer 

,  «ele1 a assistência, esiá -o  ’0 fe«a com jsmeradu capricho 
job a orientação dos cons*gra J, , ,riistas, Srs. J05o D.as Bras 
cbtr e KlaUs K boger.

A qu»:ta P»'te do pn-g*..-** ds fe , t i  ^  tberta com Um 
Duire'o oe darÇn. especializado p-ra os solteiros 

Cadencieião as tísnçae duas aLmadas orquestras 
Na tírde de amanhã domingo, ás 16 horas, o Clube 1- 

de J«‘bo abrirá nu vim -ate, o -  >rus =»a ões para ànim ida soirée 
infaonl. com novas $upr-z >s. dcst-cardu-se a RASPA; popular e 
O0vit t-nU 1a dança m exicana.

«o»

to-

Prefeitura Municipal de Lajes
ESTADO DE SANTA CATARINA ,

Edital de Concorrência Pu
blica

lontinuaçêo da 3a. página

r >lis.
41) tUii lote eom a área de 

371 m2. uk na Várzea, con 
hbntando ao n> rte e oeste com 
o PattinKpi^ ALqiacipal, ao sal 
; m  ur çc projetada, t a 
|e*te com a^cítrtda que segue 
ta» direção a et_eruz’lhada da 
estra.» Lajes-Florianopolis.

4?) u *  lote com a Area de 
316,30 má, sit>. na Várzea, coa- 
{'OutanJc ao n rtê Com Urra
rm prrjetada, o sul e leste com zifttada da estrada Lajes-Flotia
o Fatrícrceíõ Bíupicip 1, e ao 
ofste com terreno de Jo io  Fer
reira Santos

43) - um lote com a áre» de
35575 m2, sito na Vá' t e i ,
eonirontsnda at> noile e les'e 
Com itiss projetadai», e ao sul e 
oeste ocm o Patr m om o Mnni : 
opa

44) um  tote c o t . a à rea de
39p it2. »ito na Várzea, ccn -  
fio ii bí*o no nor** e sul com  
o Pairimont0 Municipal * le»te 
crur um» rua pr e ao
oeste com t‘ tTen>. de Jt*ão Fer
reira dos SaiUos.

45) - um lote com e área 
de 400 m2 suo na Várzea, 
confrontando ao  norie com o 
Patrimônio MumcipaL *o s*d 
com Conceição Vieira, Frlicida- 
óe M-rques da Siiva e Apari- 
cio Antuoes de Lima. e ao <>£$'
»e com Joã» Ferre'ra dos S an
tos

46) -  um lote com a área 
de 247,2.3 m2_ sit»  na ''>arzea.| >*j® rr2 
confrontandu ao nort£ e

fr^ntando ao mrte e leste com 
Patrimooio Municip I. ao sul 

con- terreno de Sebast fco Mi- 
gu-1, e ao oeste com uma rua 
projetada.

5q7 - um lote com * área de 
349,1250 m2. sito na Várzea, 
confrontando ao norte com 

pi^ietada, »o sul e 
o%le com o Patrimônio Mini- 
-jp5L, e a leste eom a estrada 
Õve segue em direçSo à enérc

sul,
mio

uma 
Irste e 
Muni-

Bopolis.
Í1J um lote com a area de 

299 m2, sito na Várze», con
frontando ao ocrle, sul e oeste 
com o Patrimônio Municipal, f 
a leete com a estrada qoe segu 
em direção à encruzilhada d, 
estrada Laj^s Fl-ríanopo!is

52) - um lote com a área dr 
223.625a m2, sito na VárZrA
eonfrontxndo so nnrte, leite *

t» co - o Patrimcnlo Munici 
I. ao leste c'-m a estríd? 

qo Vegue em direção 5 enciu 
v. had. Os estrada Lajes Flor.a-
nop-lis.

53) - um lote com a área de 
204,25 m2, sito na Várze*. eon- 
front ,ndo ao nc-rte e oeste con 
o Patrimônio Municipal, »o sul 
com terreno de Sebastiáo Mi
guel, e * leste coo * estrada 
iue eegue em direção à encoi 

zühada da e-trada Lajes-Floru- 
nopolis

Sa) - um lote com a área oe
sita na Várz0», con- 

epielírontando ao leste com uma

declarados, bem assim quaisquer 
ou'ros esclarecimentos lôbre o 
a&sunlo.

Durante o prazo de 15 dias 
serão julg.idas ;s r-cla- açõe» 
de que q-iem se julgar cvrn di
reito aos terrenos ora em  con 
correncia.

O proponente ruja procos l

for aceita deverá efetuar o pa
gamento ou a primeira presta
ção, dentro do prazo de 15 di^s 

Prefeitura Muoicipal de La

je», em 23 de junho de l9õ0

Francisco Furtado RamOs 
Fiscal Geral

Passageiros da VARIG
MOVIMENTO DE AVlõES

Dia 16 a 21 do corrente 

DO RIO DE JANEIRO PARA LAJES

Sr. Silvio Poru  Fragoso

DE SÂO PAULO PARA LAJES

Hugo Fernandes da Rosa, Sr. Fí-

ruas projetadas, e  ao sul e ; rna r rojetsda, e ,c  ̂ - u

t 55) 
área de i 360

leste com o Patrimoiio 
cxpal,

47) - um lote com a 
236.0653 rr2, sito d* 
confrontando ao norte, sul c 
ieste com o Patrimônio Mani- 
dp»L e ao oeste com uma rua 
injetada.

48) - ora lote com a área de 
211,50 *2, sito Da Vánea, con 
Fbntuido ao norte, sul f  l®*4®

o Patrimezio Mumcip»L e 
“t oest» cota urui rua projeta
da.

49) - trai lote ec»m a irea de 
20  ̂bO tr2 sit na Várzea, con

m2. s.to na
Varzea. jfrootando ao norte

____  norte e
Muni-^ oesiecomo patrimônio ODicipal 

. um lote eom a area de 
Várzea, côn

sul e oeste 
com a Patrimônio Municipal, *• 
a leste com uma rua projetada 

56 - um lote com a área 
276 m2, sito di Varzea.
frontando ao n r »  e
o Patnmonio M nnicipal, 
sul « leste com ruas projetadas 

57) -  um lote com a 
7-6 oi2. siR na Varzea, oenfron- 
cJndo t  norte, leste .  oeste 
com o Fatrimonio Muntcipat, e 
oa *ul com ama tua ?r 'r lada

de 
con- 

oeste com 
e to 
idas 

áie» de

rua projetada, e at 
>e-ie c m o H t̂r, 
cir» I.

6') u-n loie com a área de 
240 '‘2 »ito na Várzea, con
frontando ao nnrt», sal e leste 
com o Patrimônio "Municipal, e 
ao oeste com urra rua projeta
da.

62) •- um lote com area de 
240 m2, sito n* Várz»a, confron
tando ao norte, su1. e leste com 
1 Patrimônio Municipal, e a 
oeste c m uma rua projetada

63) -  um lote eom a área de 
240 m2, sito na Várzea, con
frontando ao norte e oeste to 'n 
o Patrímonio Municipal, ao sul 
com o Patrimomo Municipal t 
terreno d t Enedino de Jesns, * 
a leste com uma rua projetada

64) -  um lote com a área de 
200 m2, sito n* Várzea, confron
tando ao DOrte, leste s  orste 
.om c Patrímonk) Municipal, e 
»o Sul com a estrada que se
gue em direção à eneruzjlhída 
d* estrada Lajes-Horian« o jIiS.

65) um lote com a ftrra de 
200 m2, sito n- V iu  í , con
frontando ao norte com es
trada que segue em <J?reçáo à 
encruzilhada da estradi L-jea 
Floríanopolis, e -o stl, I sie e 
jeste Com o Patrimun < Muni- 
cipaL

66) - um Mote eom » área de 
300 m2, sito na Várze». con
frontando ao norte e l‘ »te com 
o Pairirr-anio Mumcijol, »o sul 
com uma rua proj-«*d^,' e »o

este Ç'jtn' ‘erreno de Ernestin»
Alves dos Santos

67) - um lote com área de 
250 m2, 'Ho próxirro ao Mirro 
Grande, confrontando ao norte 
e leste eocn o Patrimônio Muní-
ip l, * D co ■ a est'*da da,

-,ed*eira. e ío oe*te cotn lerrs- 
uo 4- M -ni* l A fkjiben

68) - um l^te con a áre« d<
145 m2, m-o oo Morro do P o s 
to confrontando ao nerte, r sul 
con» ma- projTtrda a Jrtie cO> 
terreno de fcMana de -Xourdes 
Vargas, e ao oe'te com íerreiK- 
de Leopolto Ribriio.

69) - Utn lote com a área de 
81 m2, siio no Mcrro do Pi»sr0 
confrontando ao nortt com urra 
raa projetad», ao sul com o 
fio Caróbá, a leste com terreno 
le João Maria Machado, e ao 
oeste com o Patrimônio Muni 
Ciptd.

Os preços mínimos de alinea- 
çáo são os srgumten 
Lotes o s í a 63 -  Ci$ 3,00 por 
metro quadrado.
Lotes t  i  64 a C< - Cr$ 5.00; 
por metro quadrado.
Lotes n's 6ã e 69 — Cr$ 10,00 
por n>et'0 quadrado

As propostas deverãu estar 
accmjanhad&s de um uma cer
tidão fornecí d* por eata PreD»- 
tura, de qne o pi oponente nSo 
possue irooiel, e serio abertís 
co du 12 de julbo dn corrente 
ano. às 15 homs, na Secretaria 
da Pr*feitura Mimkopil, na |Xe- 
sença do* interessados ou qtiem 
as representar, devendu estar.
devidamente srladas, em ense- i agradeoem a todos »s pessoas qoe manifestaram seu p*zzr, çoze-

Sra ldalina Burger Ramos, Sr. 
lí pi Ivan Mindo vi-

DE CURITIBA PARA LAJES

Sra. Maria Angélica 5tunf., Tea. O I. Othon Dutra Fragoso.

DE FLOKIANOPOL18 PARA LAJE?

Sra. Ama!;a S '  ív<-ira. F rnanda Silveira. Heitor Otávio Silvei
ra Dr Abelardo S. jComes Sr. Hercílio Oliveira Matos. Cap. Francisco 
Luz. Dr. Clovis Rileiro. Sra N.lza Rüjetro, Sérgio Ribeiro, Sonia Ribei
ro, Sr. Jams Audnc/nck>.8r. Clovis oa Silva

DE PORTO ALEGRE PARA LAJES

Sra. Aline Rodolfo, Ncrberto Rodolfo Sr. Ricardo Morei, Sr. Al<lo 
Ramos, Sr. Laurtntino da Costa Avíla, Rene Caulleux Sr: Carlos Arthur 
fe Almeida Sr. Enulio Batnsttela Sr Wenceslau Teibelban. Sr. Adrian 

Medardone. Sr Paulo Rao.o- Sr Avelino Ferreira, Sra. Iná Barcia. Sr. 
Silvio Ramos. Sr. Atirão Lalperim , Sr. Eduardo R. Carneiro Srta. Zíta 
M. Andrade,

DE LAJES PARA PORTO ALEGRE

Dr. Calo C. C ampns, Sr, Ricardo Morei, Sr. A Ido Ramos, Dr. His- 
nard Cunha Ten. Heleno Nunes. Sra. M iria Nunes, Sr M-inoel An tom o 
da K Alieu Jos »ira Ramo» -r. Laurentíno da Costa AviU
Sr Gi »racy - ca» Tr <‘ríva’ Edulrdo Broering, Sr. Emani de Lima
Cravo, Sr Helios Moi-ira César.

DE LAJES PjiKA FLORI ANOPOUS

Sr Yraja Cotpío, Sr. Mario Djalli, Sr. \'itor J. Rosa. Sr. Paulo Jo
ão Flk> . Dom. Daniel Hostin. Cap. Fran<isco Luz. S-. Oscar Cardoso 
Sr. Mc no Yioira, Sr. Eluardo Raposo Carneiro, Sr. Rod lfo Does, Sr.
José Alfredo Monlecegrõ

DE LAJES PARA CURITIBA
. A

Ten. Cel. Othon Dutra Fragoso, Sgt. Alfredo Ce real- 

DE LAJES PARA SÀO PAULO
t ' '• *V' ; ' ‘ ‘

^r. Domeiio Tibe*

DÊ LAJEè PARA O RIO DE JANEIRO

Major José Libera to Souto Maior. Sra. Ca mem Silva Souto Maior, 
Joio Cruz Junior, Sra. Cecília Arruda CruzSr.

Jantar de confraternização 
e eleição da nova diretoria 
da Associação Comercial

No •-Gã'.* fe-t-.s do lube 
14 de Jm»bo. realizou-er o jen- 
t»r 4e confnterniz' ção proTo- 
vido pela diretoria ia  As»ocia- 
ção Comercial de Laj*6 e ot:- 
recido aOt seus areociadon.

A mesa, em forma de E. 
apresentavx belo «spéto, com 
grande numero de Asspeíado* 
e eoiivids-dos- No decorrer do 
agape foi efetUadB a eleição da 
nova díretona, conCorrendu aos 
sufrágios, duas chapas sendo 
vencedora a chapa oficial

O j-ntur decorreu e«r anibi- 
eata de franca cordialidade, 
tendo feito uso d* palavra o 
Dr. Heüo Ramos Vie.t», orador 
oficial, que congrstalou-ze com 
us prtatples e apel-u para os

comerciantes locais, 
<je prestarem todo o

no sentido 
apoit' A

Stia AsíoC fcrãe.
Ao terminar o jantar, o atual 

Presidente Sr. Gerson Lueen* 
marcou o dia 28 do corrente 
pura a posse d« nova diretoria 
elrita, a qual está assim cons
tituída Preridente, Sr. Álvaro 
Rimos Vieira, Vice-Presidente. 
Vict- r G. Hosa. 1‘ Secretario. 
Ji>áo S- Vieira de Arroda, 2 
Secretáno. Dente M MuroW, 
1* Tesoureiro, Cid Borges. 2 
Tesoureiro, ]Ly riqne Fwza de 
Cervblho, Bibliotecário, Jos- 
Oerente, Grudor. liomeu Sebav 
tilo Neves,
CONSELHO FISCAL -  Srs: 
Mario Gr»nU Werner i i J*seb 
e Antenor Vieira Borges.

A G R A D E C 1 M E
Urgfl Camargo e família e virln< da

Floripa Camargo

N T 0
sempre lembrada

loper f*-£*ado». 
ciarem o pveço 
oferecem pelos

nas quais 
iaáz>Q>o Oe q ie 
imoeeis tZPLa

ót .«recendo ao? atus hiuebres e 
< tilegnuzias.

aos que env.aratn flores curbaB 

Lajes. 21-6 950
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C o r r e i o  L a ^ e a n o

Lajes 24 de Junho de 1950

CIN EM A'  TEATRO
Richiardi Jr
Desde t<*rçn feira, dia 20, Ltges 'ho*peda a maior, mais 

cativante e luxuosa Companhia de Revistas e Mágicas, que até 
hoje nos tem visitado, e que é magistralmente dirigida pelo jo
vem s talentoso artista Richiardi Jr.

Desta fôrma, a nossa terra tem a honra e o prazer de 
apUndir um dos ast,r>s de maior projeção internacional, que da 
Broadway de Nova-York, era excursão pela America do Sul, 
quiz, também conhecer o nosso Estado e o seu 13o falado Tea
tro Marajoara.

A revista «Cavalgad» Magiea» iniciou a temporada bri
lhante de Richiardi Jr. E' um espetáculo que ficará memorável. 
Tanto os trabalhos estupendos de ilusionismo executados pelo 
novo «Orande Richiardi*, que a nossa platéia, a «una voce» 
proclamou muito superior a Cantarelll, bem como os deliciosos 
números de revista, de bad ido e canto, com cenários magnífi
cos, tudo, em suma, agradou, encantou, deslumbrou o publi
co numeroso assistente. Não encontramos amda uma só pessoa, 
que não tenha manifestado sua plena satisfação e seus jjaplau- 
sos cal rosos á inesquecível apresentação de Richiardi Jr. - 
«Cavalgada Magiea».

lgu 1 sucesso, senão maior, o b te v e  a segunda revista 
apresentada na ultima quinti-feira -  «O Diabo se Diverte», n 
qual Richiardi Jr. mais um 1 vez comprovou os seus altos ootes 
de consumado artista - magf', cantor, e diretor de fina e acura
da sensibilidade creadora Aliás, outra Co sa n ão  era de se es
perar. tendo cm vista seus grandes e merecidos triunfos nos 
maiores centros culturais da Europa e America, e air.da recen 
temente, uos Teatro- Serrador do Rio de Janeiro, e Santana da 
capital paulista,

R ich iard i Jr d esp ed e-se  amanhã, domingo, da nessa cida
de, com <* grandiosa revista — NO PaIZ LIA FANTASIA, em 
2 atos e 20 quadros, um dos maiores sucessos d e  Richiardi Jr. 
sua <'omp&nhia de R-vistas-Magicas, encerrando com ch^ve df, 
ouro esta brilhante, memorável temporada de Arte, elegância 
e Belesa, que a Empresa do Teatro Marajoara m ais uma vez 
promove e dedica no seu num^r^o e seleto publico, como an- 
terioimente, na teo porada de 1949, oferecendo a Lages o «Bal
let Grete Wiesenth 1», B bi Ferrrira, Henriette Morineau, Can- 
torelli, e Alice R«b< > < - A rnaldo Rebelo.

Está mais u v l  dt p*nb ns a nos* cidade, e a vete
rana Empresa M. A. *• Sousa.

ORANDE VESPt RAL INFANTIL
Richiardi Jr e sua Companhia de Revist-s oferecem, am a- 

i Liã, d-uningo, no Marajoara, uma grande Vesperal Inf-intil, uum 
um p'og iin esuioendo, e dnd ■ com farta li tnbuiçâo de br>m- 
t .m* r jm iitds. Prtç'is r-duZidos.

*QlJAS SAMORENTA8 na segunda-feira próxima no 
Marajoac

Está anunciado para a prox'ma segunda feira no Marajoa
ra, o sensacional filme em tecnicolor Aguas Sangrentas, um 
d os maiores e ma's -trumuticos romances de -veuMiras, corn 
cenas estupenda*, arrebatadoras, Seus principais interpretes s&o 
oj consagrados astros da «Columbia» — Uandolph Scott e Mar- 
guerite Chépman.

O MUNDO DE LASSIE
E’ a behssim^ produção em tecnicolor que a Metro va' 

apresentar na próxima terça-teira, no Marajoara, e um d o s 
grandes filmes da marca do Lea>'

Escuta aqui Eleitor
Muito se fala em coniidatos 

e lece-se elogios individuais de 
m Jde a fazer de cada couoida- 
to o protótipo d" home id« al, 
pura quando investido do car
go ta m«lor *' agistrutura do 
•ais, resolver os problem s ati- 

•icutes ás necessidade d . Na
ç ã o .

Esta foi e está sendo a pra
tica de cabala eleitoral, atrain
do assim a simpatia do eleito
rado.

No entretanto, passo desper
cebido à maioi' - ’• maioria 
que elege • aquilo que é mais 
importante para sí: quem gover
na não é o cidadão e si n os 
princípios regimentais que e*se 
personagem abraçou.

Temos um Brigadeiro, como 
candidato de elite, temos um 
Cristiano c o m o  candidato 
á c o n d i ç ã o  do atual 
governo. E, temos um Oetulio 
que tem as atenções voltadas 
Dara os problemas do trabalha- 
d°r.

Com quem irá a maioria ?

Sálvio Andrade

Bodas de Pra
t a

Comfmi.r.siain ,-uas Bodas de 
Pruta em 15 do corrente, o dis
tinto casal 'v. Pedro Carvalho 
Dereira e Dod» Jardeliua Fur
tado Pereira, residente no dis
trito de Caru.

Os aniversariantes foram mui
to cumprimrntados por grande 
numero de amigos e admirado- 
r*s daquele distrito.

Pedro Granzotto |
Seguiu para Florianópolis, oi 

Sr. Pedro Oranzutto, do alto* 
comercio de Campos Novo9,i 
atualmente residindo nesta cida-1 
de. i

Sita. Maria Madalena de

A ITATIG convida os inte 
ressados a  visitarom as su

as instalações
Autorizado peia direção da 

1TATIO, o Sr. Raul O. Engel- 
sing, Coordenador dos nego- 
oios dessa grande empresa Na
cional de petroleo, está organí- 
z ndo uma caravana de acio
nistas e interessadas, afim de 
visitarem a localidade de Gua- 
pirama, no Alto Paraná, onde 
a ponerosa empresa está per
furando novos poços de petro
leo.

Além das grandes perfurações 
já em franco progresso era Ser
gipe, dx distilaria com capaci
dade par- 80 toneladas diarais 
em Guarei, Estado de São 
Paulo e da atual perfaração 
em Guapirama, r ITATIO pr«- 
tende iniciar perfurações neste

Estado, onde j* começaram 
p «squizns.

UM FILME d o s  traba . 
LIIOS DE PERFURAÇãO Dá.

ITATIO
Foi exibido nos cines Mau- 

joara e Tamoio, dest-* eidade, 
um filme focalizando os traba
lhos de perfuração d* ooç0s 
de petroleo pela Compunhli 
ITATIO, no qual, Com grande 
surpresa verifica-se o moderno 

i e poderoso aparelhamento téc
nico dessa Companhia e o 
adiantamento dos trabalhos da 
mesma, o que constitue um or
gulho para os brasileiros na 
nesquiza e extração do teu 
proprio petroleo. Este filme foi 
apreciadtssimo nesta cidade

A sessão de encerramento 
da Convenção do PSD será 

irradiada
A sessão de encerramento >a (..«invenção do Partido So

cial Democrático, que se está realizando em Florianópolis, na 
qual falarão diversos oradores, inclusive p  candidato a governa
dor e o Presidente do Partido, Sea->d<r Nereu Ramos, será 
irradiado pela Rádio Guarujá, em ondas curtas, 33 metros* 
amanhã - domingo, ás 20 horas-

Nelson Sheffick ci * o nosso colega cie m • 
prenda Nelson Sheffick, ria r 
daçã' oo conceituado nrtutinAcompanh.indo a r ia. de Re

vistas Richiardi Junior, da qual 
é empresário, encontra-se nesta. «O Mundo* n Ri de Janeiro

Sá
O d'a de hoje assinala a pas

sagem dc mais um auivereário 
uatalicio da Srta. Maria Mada
lena de Sá, gracio«a silhueta d3 
sociedude local e filha do Sr. 
Ohveiros de Sá, industrializa 

[aqui residente.

Não dè esm ola, contribua para S L A N

Marceliio Luiz Pasgual
Encontra-se nesta cidade em j 

visita á sua gsutil noiva, Srta. i 
Maria Madalena de Sá, o Sr. ! 
Maicelno Luiz Pasqual, do al- i
to comerciv de Caxias do Sul

T R A T O R  « T D  -  6 »  

I n t e r n a t i o n a l
Com Lamina t Guincho

Preço de Tabela
I n fo r m a ç õ e s  r m  o s  l l j n c p e s ^ n a n o s

i
/A ^ W

IRTERNATIONÃO

Comercio e Transportes
C. RAMOS S.A.

kaa -Cel. Cordova Telef. 58 - lages

Am anhã -  D o m ingo, no M A R A JO A R A  -  ás 3 horas -  Vesperal Infantil —
creanças d t Lages pelo grauJe artista - Richiardi Jor. -  com  d is t r ib u iç ã o  uh BIIMBONSr ||KINI)ES

As 8 horas - despedida de Richiardi Junior e sua Companhia de Revistas
Com um colossal deslumbrante Espetáculo completamente novo !

Bevista em 2 atos e 20  quadros, entre 
quais o fnmoso uum ero
A Guilhotina Sinistra

No Paiz da Fantasia os
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