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Crônica de Lajes
Juvundino Furtado

Pediram-me que escrevesse 
uma crônica para o Correio 
Lageano. Nâo tenho pretensões 
a cronista, mas, a exemplo de 
um cronista curitibano e para 
satisfazer o p 'dido, resolví es
crever scbre L m^s, a minha ci
dade natal.

Eu não desejo cantar a La
jes atual, do “ Lajeano”, do 
«Viajado» pedindo «um meréis 
prà tomá um café», ou do atua- 
iíssimo «Zé», com sua «fi- 
loiomia» oiferrnle, falando com 
ura vocabulário pióprio, bo 
uito e incompreensível

Eu canto a Ltjes que conhe- 
ei, a começar do meu tempo 
de criança, com rrêJo do «Jo- 
copô», do «Chiquinho Perrépe», 
trajando amarelo e vermelho, 
nu do «Lourenço do Mé», p?ra 
quem gritei muitas vêzes «0 ’i« 
a égua Lourençr», crao todos 
ts  lajeanos f zian, quando ês- 
le tipo popular ap r cia pelas 
ruas da cidade, do «Honorio» 
«Maria Picaieta» e «Latarioa 
dos Cachorros».

Eu canto a Lajes do tempo 
do «Tanque», barrento m.is a 
traente, em cuja p r t  já “-êca 
se improvisuva um fut b> 1 c< ra 
bola de pano ou rne.-.mo «pneu-* 
matico». Faziam a felicidade da 
gurizada os banhos no Cará, 
percorrendo todo» os «poço-» 
como numa via sácra o Cam 
bará. o Virae. a Bica, o Lagar
to, a Areir.ha e a Saman b ir 
ou a Lagoa do Prado, as ca
çadas de passarinho à beira 
dêste nosso rio, a gaiola e o 
alçapão entre os vassourais do 
«Potreiro da Ma"ica»

Eu não canto a Lajes de ho 
j •, com seus bon tos cinema6, 
ivlés luxuosos e «café expresso, 
«dificios novos e ruas calçadas. 
Eu canto a Lajes com seu ve
lho cinema, de ampla escaaa- 
lia e toques perioücos da sua 
característica, sirene, e que ser
via também píra os bailes car
navalescos do «Vai ou Racha*.

Canto também.a Lajcs fanà ica 
pda sua maior e msi- tradiiio-j 
iiaI festa popular a Festa d.i 
ía n  < Cruz, o tempo em que a 
aiusl formo a capela tinha 
construído apenas o altar e, do 
moro de tijolos que o acom
panhava, soltavam-se os balões 
e foguetes, ou se trepava nele 
para assistir à queima de fogos 
nu subida no p-u de sêbo. Ho
je a capela já está construída e 
mesmo a «( asa Santo Antonio», 
onde vi se realizarem os mais 
empolgantes e movimentados 
leilões, deu togar à construção 
do novo Palácio Episcopal.

Eu não canto Lajes dos mo
dernos jardins e praças, do 
bonito Mercado e Matermoade. 
Eu só posso cantar a velha 
«Praça do Mercado» (hoje Vi
ciai Ramos/ descampada e, aos 
sabados, atulhada de cavalos! 
cargueiros e carroças, o merca-j 
do: o «velho, com carnes e ga

linhas, e o novo», cheio dc 
1 ver.uras, melancias e bruacas, 
e or.de se comia o melhor ar
roz dôce da «Tia C h ic a » .  E as 
brigas de saco dos moleques. .. 
A praça do Mercado sempre 
foi a predileta Oo» parques e 
dos circos, e a população de 
Lajes, ricos e pobres, compa
recia aos espetáculos circenses, 
comendo amendoin e pé de 
muhque, empoleirada tôda e 
rindo-se do palhaço ou vaiando 
cs «peludos». Os meninos «fu 
rando» por baixo do pano ou 
entiando de carona junto com 
a «Furiosa». Ainda esta praça 
motivou mnitas surras, pois ah 
a gurizada se esquecia das o‘- 
brigações num futebol gostoso 
na parte de baixo.

Eu não canto a Lajes cl 
hoje, ligada á* principais cida
des sulinas per ón •<.* rodovia 
construída pc!,- Exéicito, com 
lioha , érea, arcrpnrto e aero 
clube. Eu canto Lajes na é 
poca da chega Io «B. E’ » 
que Viveu . horas intranquila- 
pelos excessos dos soldados 
nortistas, sem poderem sair ; 
ruas as mulheres, ou de uo 
tiroteio em plen praça princi- 
oal, entre a Exê > itt* e polícia.

Eu c nto s noitadas de gala 
lot» melhore- clubes ot Lajes 
os antigos corsos carnavalescos, 
com cairos alegóricos, ou os 
ba-les de salão do Primeiro, 
com o maior folião da cidade, 
o seu Tiaguinho. fazenda a sna 
entrada triunfei, com luzes a 
p gitdas, fantasiado de esqu le- 
to. Não c-*nto da Lajes atual 
-ó a apresent ção de debutan 
tts uo Quatorze, ricos e belos 
«brotinhus», as Neusas, as Lu 
cias e as Vtras, m.s também 
os tradicionais bailes do Juve
nil. Primeiro de Maio, ou as 
m iadas  do Cruz e Souza, 
onue san.bam as Marias e as 
joanas.

Também não canto apenas a 
Lajes de outrora, dos grandes 
fazendeiros, sem industria e sem 
con ércio, de poucas escolas 
e isolada de ootns ri“giõ s. 
Mas, antes de t jJo . canto a 
atual progrcàsift a Lajes, de 
pequenos proprietários, ricos 
comerciantes, operários e co- 
merciarics. Canto a nova La
jes, de nova# vibs, de ônibus 
circular ligando o novo bairro 
da Ponte Oruiide ao velho Ba
nhado, hoje Copacabana- A 
Lajes de escolas de can érciu, 
de colega.'#, ginásios escolas 
de professores e grupos, meio 
cultural eLvjdo, kotaiy Clube 
e Academias de Estudantes

Não desejo cantar a Lajes dl 
vid da p liticamento, mas canto! 
a Lajes unida em torno de um j 
ideal comum, que é a concreti
zação dns suas apurações mais 
íiueuiatas c o progresso da 
nossa pátria.

Almoço de 
cordialidade

Com a presença o. 
i correi >r •. e a d m i r a d o  
r r s  da Equitativa, realizou--- 
ás treze hurr.s de aomingo uItt 
mi-, uo va-lo salão restaurante di 

! veterano e irHdicional Clube 1 
| de Julho, un almoço, intimo 
ae confraternização, que decor 
ieu na maior alegria e cordia
lidade,

O ágape, que foi eferecidi 
pela Equitdfiva, conceituada so 
ciedado de stguros, pelos se
nhores Otávic René Lebarbeu 
chon e Silvio Alves, rcspectiv<i 
mente, In--petôr Regional e di 
Produção óra ?m vizita á nos
sa cidade, é mais uma próva 
do conceito e ila estima que 
estes d o is  baluartes da p#oe- 
rosa Companhia, votam aos 
i-eus dedicados colaboradores 
-qui residentes, que não me
dem sacrifícios para o maioi 
desenvolvimento dos negocios 
vultuóscs da poderosa segura
dora.

Homenageando aqueles dedi- 
cauos auxiliares, em ripidas pa
lavras, o Inspetor L barbenohon, 
deu a pobvia ao sr. Thiago 
Vieira de ' *stro, para, em no
me d- Equitativa, saudar os 
coo potentes da disciplinada 
equipe de corretores, alí pre
suntos,

Com a palavra o mais antigo 
corretor, proferiu belo improvi
so p o n n  em realce o surto de 
progre-so que vai pela Equita- 
tíva demonstrando como os 
seus negocios se multiplicam 
de maneira significativa, aos 
quais, a equipe de Lages, muito 
tem contribuído, Kmalisando 
sua en u-iastica saudação, foi 
feliz o orador, quando propôs 
um brinde, numa homenagem, 
justa e sincera ao dinâmico 
Superintendente da Organização 
-  Paraná - Santa Catarina, sr. 
Armando Blum e ao não me
nos opjroso chefe geral das 
agencias no Brasil, sr. Eugênio 
Mattoso, como duas colunas 
mestras da grande e importan 
te Ci rrpanhia de Seguros, a 
bem.qusta e popular ‘‘EquiUti- 
va”, Levantou o seu copo, sau
dando, também os Diretores 
da poderosa seguradrra, rece
bendo, ao terminar, demorada 
salvas de palmas.

Dia 15, grande [esta 
' S L A N

da

Cidade Dtr 
montina

Procedentes da futurosa ci
dade Dumontina chegaram os 
Srs. Luiz Gonzaga de Cabral 
üueuo, e Renato Silva, socios 
da f'rma Silva, Bueno & Cia. 
proprietários daquelas terras. 
Em «ua companhia vieram tam
bém os Srs. Germano Rigo e 
Francisco Bogndo

Beprodutores finos do Uru
guai, com facilidade de pa-

gamentos
O Sr Jo sé  Arins. conceituado  im portador de an i

mais, in fo rm a que dispõe, para  outrega im edia ta ,  Da 
íR A N J a  LOBA, atraz da Fazenda de Criaç-ao, ótimos 
Carneiros das raças Komuey Marsh, Corriedale e Me- 
rino A gen tino , que vende de Cr$ i.õOU.OO a 2.000,00 
facilitando o pagam ento. Nao sâo sarnosos e sào veD- 
Jidos com garautias.

Tem, a chegar touros Hereford de 3 am s e gara- 
i.hões e potrilhí s de corrjdas. Aceita encomendas de 
reprodutores de qualquer especie, para pagamento no 
ato ua entrega, podendo iinanciar qualquer import ancia.

F a r a  mais informações com í(aul Arruda, Da Praça  
Vidal Ramos.

Dr. Léo W eiss
Form'«do peia Faculdade de Medicina de P. Alegre

Clinica Medii a Doenças da pele e sifjlis

Consultório: Rtificio Murnjonra — 1’ ndar • Salas 2 e 4 
das 14 ás 8 horas

Hesidencia: hotel Rossi

Negocio de 0c - ão
VENDE-sE UMA P aZENDa

Com 7 milhões, bôa casa de moradia, benfeitorias, man
gueiras, potreiros, hnrta, inatos e ótimr agua, com todo o apa 
relhamento de uma Fazend i de movimento, localizada junto A 
listrada Federal, -45 minutos da cidade.

Preço de ocasião. Tratar com o proprietário do Hotel Sul 
América.

Prefeitura Municipal de Lajes
ESTADO DE SANTA CATARINA

Edital
De ordem do Snr. Prífeitq 
Municipal lévo ao conhecimen
to dos interessados que se 
acha abértu concor ência para 
a lacação de cuas ( 2 ) salrs 
no Mercado Municipal.

As propóstaç, em envelopes fe
chados e devidamente seladas, 
deveráo ser er.tiégues até ás 15 
horas do dia 24 do corrente

n«s(^ secretaria, qumdo serão 
abértas e julgadas pelo Snr. 
Prefeito Municipal.
A Prefeitura reserva-se o direito 
de aceitar uma cas propóstas ( u 
recusar todas, caso nâo conve
nham aos seus interesses.

Prefeitura Municipal de 
Lajes, 9 de janeiro de 1950 

Jairo Ramos 
Secietário

A dvogado
Dr. Theodocio Miguel 

Atherin°
Advocacia em geral

Rua Hercilio Luz, 7- Lajes - 8. Cat-
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O menino Renato José Ru
mos, filho do sr. José Antunes 
Rumos, residente nesta cidade 

O menino Nilton, filho do 
,«r Nelson Bruescher do comér 
cio desta praça.

Dia 16
A Srta. Alaide Vieira, filha 

do Sr. Prudente D»niel Vieira, 
fazendeiro em Painel.

— O Sr. Nicanor Batista 
Ribeiro, funcimário d* Prefei
tura Municipal.

— A Exma. Sra. D. Muria 
Zulmira, esposa do Sr. Anastá
cio da Silva Motta, residente 
em Oaru.

Dia 17
O Sr. Orosino do Valle, co

merciante nesta cidade.
Dia 18

O Sr. José Antnnes D0rdova, 
residente em Capão Alto. •

, ".'-V-X .2

Dia 19
A Exma Sra. D. Aninha 

Kauling. esposa do Sr. Iluber- 
to Kuuling, residente em Bo
caina.

=  0 Jovem Edú, filho do 
Sr Erotides Lemos criador em 
Painel-

Dia 20
A Exma. Sra. Sebastian.' 

Velter, esposa do Sr. Jaoob 
Valter.

— Lniz Sebastião, filho do 
Sr. Luiz Eloriani.

— A Exma- D. Emilia Cas
tro Silva, esposa do Sr. Vicen
te Luiz da Rosa.

Dia 21
O Sr. Raul Rosar, industrial 

nesta cidade.
=  A menina Nazaré, filha 

do Sr Ângelo Francisco Perei
ra, residente nesta crdade.

— 0 Jorge P. de Oliveira 
do comercio desta, praça.

LAGRA

Ajudemos a Embelezar 
nossa cidade

SOMOS CAPAZES DE CUIDAR COM CARINHO DAS AR
VORES?

Sim! Porque não o fazemos?

A resposta será. Talvez a preguiça ou mesmo porque não 
dizer - o desleixo . . .

Na rua ao nos ooloearmos deante de uma árvore o primeiro 
impulso é arrancar flores, galhos, folhas e descascar o tronco 
com canivete ou com outros objetos cortantes que temos em 
mão, no momento. As vezes somos a'é mais imprudentes. Ao 
avistarmos o paiceiro, com o qual jogamos verde, inopinada- 
mente. corremos á arvore mais próxima afim de apanharmos 
uma folha.

Sejamos francos e sinceros. Depois de homens feitos é 
quase impossível dominarmos os impulsos. M is em todos os 
tempos a BOá VONTADE venceu e continuará vencendo. E 
com esta certeza conseguiremos educar o instinto destruidor 
Amda mais, que a boa vontade é ótima aux liar da auto educa
ção. De sorte que, não precisamos desanirarr, com a ajuda de 
nos;a amig i BÜ A VONTADü,, po-ieremos progredir muito, nesse 
sentido.

Não é em vão o que velho adàgio diz «Q íerer E’ Poder». 
Queremos ter cuidado coin as árvores e p>leremos fazê-lo !

A medida que for despertando em nós o carinho das ár
vores, perceberemos também seu valor real em natureza, corno 
ornamento e como contribuinte para manutenção du vida hu
mana.

Uma vez compreendida sua importância estética biológica, 
o primeiro impulso de destruir (muita vez ineonciente). cede| 
instantaneamente, lugar aos sentimentos educativos de conservai 
e não impedir o crescimento destes espécimens vegetais que lu 
tam pela vida. Têetn razão, se futam pela vida, enfr- nt.mdo as 
intempéries e maus tratos humanos, porque o dueito de vivei- 
lhes foi outorgido por Aquele que tudo criou.

0

Se nos compenetrarmos destas verdades e o nosso exem
plo garantir a fôrÇa moral não exitaremes como professores 
nas escolas ou como pais, nos lares de ensinarmos as ctianças 
a amar corn especial carinho âs arvores.

Por outro lado ajudaremos os pedires públicos no em
belezamento da cidade.

Os poderes públicos sozinhos, nada conseguem fazer sem 
o apoio de todos os lajeanos de BOA VONTADE. Lembremos 
que o replaDtio das árvores custu no ciánuuma avultuda 
soma.

E’ Dossa cbjigeção coh borfr cr m os poderes públicos 
para tornarmos bonita a cidade, melhorarmos o ar que respi
ramos e encantarmos os olhos com matizes verdes.

A tudo isto uos resta acrescentar que o descuido a des 
truição das árvores não nos proporcionam agradáveis som 
bras, no verão . . .

Nila Márcia

mirâcle • '$%

para cada momento...
para cada personalidade...

há uma criação Lenthéric 
que atende a tôdas as 
aspirações do bom-gôsto

Extratos franceses, em  em ba*®®e"* 
originais. Desde . ■ • *300 .00
Bouquets, loções, colônias, b rilhan 
tinas. sabonetes, nas m esm as íra- 
grânctas dos perfum es franceses.
De t  20,00 
a té  *180,00

E xtrato  Shanghat 
Desde *300,00

í  i e  X TRATO S • BQUQ. UET

Srta. Eda 
Arruda

Mm un ri;oa'ia aniv-rsário 
compleUrá em 1£ do corrente : 
gentil Srta. Eda Arruda fino or
namento da secieriade h cnl e 
aplicada aluna do «Colégio Sa
grado Coração de Jesus» de 
Florianópolis, a aniversáriante é 
filha do Snr. Edmundo Arruda, 
do alto comércio desta praça.

Guilherme <•(■! e
Ondina t^tiugo Socas

Glicério 
e Elvira

Pereira da Silva 
Ribeiro da Silva

participam aos parentes e pessoas 
de suas relações o contrato de casa
mento de sua irmã e cunhada JO A -  

QU1 VA, com o Sr. Ney P. da Silva.

participam aos parentes e pessoas 
de suas relações que seu filho 
N E F  contratou casameuto com 
a Srta. Joaquina Socas.

Lajea Bolinha e Ney 
confirmara 1-1-950

1

Srta. lia litgina

Transcorre dia 15 do corren
te o aniversário nutalício da 
Srta. fta Regina Guilbon, fino 
ornamento da sociedade lagea- 
na e filha do Dr. Ivo Guilhon 
P. de Mello, integro juiz desta 
comarca,

A distinta aniversariante des
fruta de um larga circulo de 
rei ções no seio da nossa 
sociedade.

João Gonçalves Arruda e 
Paulina Matos de Arruda
Têm o prazer de participar aos pu- 1 
rentes e i essoas de suas relaçõ' s, 
o co n tr i to  de casamento de sua 
e filha 1 EKEZA com o Sr. Ne- 
íeu Cunha

Viuva
Eduvirge Cunha

Têm o prazer de partic ipar aos pa
rentes e pessoas de suas relações que 
seu filho N E líF U  contratou casa
m ento  cr m a Srta. Tereza Matos 
de Arruda

Lajes Tereza e Nereu 
Noivos 7-1-950

Sra. Maria Helena 
C.  R e g i s

Aniversária em 16 deste rrês 
a Exma. Sra. Maria Helena 
Camargo Regis, digna esposa 
do Dr. Osny Medeiros Regis, 
Diretor da Escola Normal Vi- 
dal Ramos.

Agnello Arruda e 
Rosallna Neves Arruda

participam aos parentes e pessoas 
de suas relações o contrato de ca- 
eamerto de sua fi lha LYLIA 
com O Sr. Osny Costa H’al 
trick

trebashão Prudente Viena 
e ida Prudente Vieira

partic ipam aos parentes e pessoas 
de suas relações que seu enteado 

O S N Y  contratou casamen
to com a Srta. Zylia Neves 
Arruda

Lajes, Osny e Lylia 
Confirmam 5-1-950
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES
Estado de Santa Catarina

Análise dos Serviços por Elementos - Exercicio de 1.950
Codigo
Geral

8
8-1
8-2

8-3
8-4
8 - 5

9
9- 0 
9-2 
9-3 
9-4 
9-7 
9-8

S E R V I Ç O S Pessoal
Fixo

Pessoal
Variavel

Material
Permanente

Material de 
Consumo

Despesas
Diversas t o t a l OíIo0 1 2 8 4

Continuação do número anterior 
SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA 

Construção e Cons. de Logradouros Públicos 
Construção e Conservação de Rodovias (Inclusive Quota 
prev. no item 4’ do art. 108 da Lei Orgau.
Serviços de Limpesa Pública 
C onstrução e Cons. de Prop. Públ. em Oeral 
llumioação Publica 

TOTAL
ENCAROOS DIVERSOS

Pessoal Inativo
Indenizações Reposiçõas e ,Restituições 
Encargos Transitórios
P-êmios de Seguros e Inden. por acidentes 
Subvenções, Contribuições e Auxílios 
Diversos

TOTAL

TOTAL GERAL

Hildebrando Nilton Reis
Contador

5o,2oo,oo

36,31»/.

8o 000,00 18.600,00 15,000,00 113.600,00
321 .Goo.oo 
55 000,00 1 0 0 0 ,0 0

2o.ooo,oo
7 .0 0 0 ,0 0

26.000,00

21.200,00
100.000,00

368 200,00 
63.000,00 
21.200,00 

100.000,00
456.6oo,oo 1 0 0 0 ,0 0 45.6oo,oo 162.800,00 666,000,00

13.200.00

13.200.00

1.000 00
125.000.00

8.000,00
153.474.00 
48.400,00

335.874.00

50.200.00 
1.000,00

138,200 00 
8.0J0.00

153.474.00
48.400.00

393.274.00

964,ooo,oo 44.000,00 178.12o,oo 8zi.. \j\j vU 3/50  0U0 00
30,60°/0 1.40»/. 5,65 •/. 26,040/o 100».

Dezembro de 1949
Dr. Aristóte\es S. W nltrick

21,14»/.

12, (X'1*

lOOo/o

Presidente da Câmara Municipal

JUÍZO DE DIREITO D* COMARCA DE LAJES
e s t a d o  de  >a n t a  c a t a r i n a

Edital de Citação
O Doutor lvo Guilhou Perei
ra de Mello, Juiz de Direito 
da Comarca de Lajes, Estado 
de Santa Catarina, ua forma, 
da lei, etc.

FAÇO saber aos que o pre 
sente edital, com o prazo de 
trinta (30  ̂ dias, virem, ou dêle 
conhecimento tiverem, que por 
parte de José Rodrigues da As- 
suução e sua mulher D Cons- 
t meia Ribeiro Soares, brasilei
ros, lavradores, domiciliados e 
residentes nesta comarca, me 
l ii feita a seguinte PETIÇãO." 
«Exmo. Sr. Dr. Juiz de Direito 
da Comarca de Lajes. Dizem 
José Rodrigues de Assunção c 
sua mulher dona Constância Ri
beiros Soares, brasileiros lavrado
res, domiciliados e residentes no 
distrito de Campo Belo do Sul, 
desta comarca, por seu advoga
do abaixo nssinadn, o seguinte 
1 ) - Que, há mais de trinta 
unos, ocupam uma área de ter 
ras de hum milhão cento e qua
renta mil metros quadrados 
(1.14o.ooom'2), sita na «fazendi 
Custódio Garcia», no distrito de 
Campo Belo do Sul, desta co
marca; 2) Que, nesta área, êles 
têm casa, e lavoura, e sua pos
se tem sido, durante todos ês- 
tes anos, mansa pacífica, sem 
interrupeção nem oposição de 
quem quer seja, 3.) Que u área 
que ocupam há mais de trinta 
anos tem os seguintes limites e 
confroatantes »o norte, o lagea- 
do Bebe-ovo e terras de Ma 
noél Padilha Pereira, linhas sêca, 
ao oeste por linhas sêcas con
fronta com terras de Belieário

Carlos Ribeiro e Moisés Morais 
dos Santos, ao sul por um ba
nhado e em seguida por linhas 
sêcas confronta com um comum 
e, depois já a leste com suces
sores de Januário Piuto Ribei
ro e, por uma sanga. com Be- 
lisário Carlos Ribeiro, até a 
barra da sanga do lageado Be
be-ovo, ponto inicial. 4.) E, co
mo os suplicantes possuem o 
aludido terreno tal como se 
acha supra descrito, há mais de 
trinta anos mansa e pacifica
mente, sem oposição ou emba- 
rogs, digo ou embargos de es
pécie alguma, querem ligitimar 
sua posse, nos têrmos do art. 
550 do Código Civil. - Para 
dito fim requerem a designação 
de dia, hora e lugar, para a 
justificação exigida pelo art. 
451 do Código de Processo Ci
vil. na qual deverão ser inqui
ridas as testemunhas abaixo ar
roladas, que com) a pcerão in
dependente de citação Reque
rem outrossim, depois de feita 
a justificação, a citação pessoal 
dos atuais coDÍrOntantes, des
critos no item 3'), bem como 
d'* requeri, digo, do represen
tante do Ministério Público e 
do Dominio du União em Flo
rianópolis, e por editais, dos in
teressados. 'ausentes e desco
nhecidos, todos para acompa
nhar os termos da presente a- 
ção de usocapião, depois do que 
deverá ser reconhecido e de
clarado o dominio dos Supli
cantes sôbre o aludido terreno, 
ficando citados ’ainda, para no 
prazo legal apresentarem con
testação e para seguirem a 
causa até final sentença sob 
penas de lei. Da-se a esta o

valor de cinco mil cruzeiros, 
para efeito da taxa “ judiciára. 
- Protesta-se provar o alegado 
com depoimentos pessoais 
dos interessados, testemunhas, 
vistorias, periciais e documen
tos. - D- e A. esta Pedem De
ferimento. -  Lajes 1' de no
vembro de 1949. - (a) Pp. Os- 
ni de Medeiros Regis. - Teste
munhas 1) - Pedro Ribeiro da 
Silva, lavrador, residente na 
Fazenda Garcia, Campo Belo 
do Sul. -  2) Valvuino Trindade 
Morais, lavrador, residente na 
Fazenda Custodio Garcia, dis
trito de Campo Belo do Sul; 3) 
Olavo Ribeiro da Silva, lavra
dor residente na Fazenda Cus
todio Garcia, distrito de Cam
po Belo do Sul, 4) AureliHno 
Piuto Ribeiro, residente na Fa
zenda Custodio Garcia, dis
trito de Campo Belo do Sul” .- 
Na petição acima transcrita, 
que estava devidamente selada 
e com as estampilhas inutiliza
das na forma da lei, foi profe
rida o segdinte DESPACHO 
” A. Como pede. - Justifique- 
se em dia designado, ciente o 
o Dr. Promotor.- L a j e s , -  
7-11-49. - (a) lvo Guilhon*1. - 
Realizada a justificação, profe
riu o MM. Juiz de Direito, o 
seguinte DESPACHO "Vistos, 
etc. Julgo procedente pra que 
produza os devidos efeitos, a 
justificação promovida por Jo 
sé ^Rodrigues i du Assunção e 
sua mulher, constante dos de
poimentos de Fls. 6 e 7, por 
fôrça da qual os requerentes 
demonstraram estar na posse d» 
gleba de terras de 1.14o,ooo m2 
no lugar denominado Fazenda 
Garcia distrito de Campo Belo 
do Sul. desta comarca, há mais 
de trinta anos com as confron
tações da inicial. Citem se, por 
mandado dos confrontantes e 
por editais, com o prazo de 
trinta dias, os interessados au

sentes e descouhecidos. -  Ex
peça-se precatória para a cita
ção do Dominio da União, 
ciente o dr. promotor, - Custas 
pelos requerente;,. P. R 1. La
jes. 3-1-195o. - (a) lvo' Guilhon 
Pereira de Mello. Juiz de Di
reito. - E, como os suplicantes 
tenham pedido a citação por 
edital dos interessados ausentes 
e desconhecidos para todos os 
termos da ação, até final sob 
pena de revelia, mandei passar 
êste. - Para os devidos efeitos 

passou o presente edital, 
que será afixado no lugar pú
blico de costume, publicado na 
imprensa Oficiai do Estado e

na Imprensa local, ficando ain
da uma cópia junta aos autos 
da ação. - Dado e passado 
nesta cidade de Lajes, Estado 
de Santa Catarina, aos três 
dias do mês de janeiro do ano 
de mil novecentos e cincoenta 
(3-1-1950) - Eu, Waldeck A. 
Sampaio, Escrivão do Civil, o 
datilografei, subscreví e tam
bém assino. - Selos afinal

I  vo Guilhon Pereira 
, de Aitllo

Juiz de Direito
Waldeck Aurélio Sampaio

Escrivão do Oivel

Joalheria Wolny
Rua Mal. Deodoro — Lajes

0 maior estoque de jóias e relogios da região 
- - - - - - - - - - - - -  serrana - - - - - - - - - - - - -

VISITE, sem compromieso, a nossa grande expo
sição de artigos para  presentes, para todos os 

preços e gostos

Amigo 1
Mais de 14 000 companheiros do Brasil espernm «ua 

adesão. Candidate-se ao quadro social da União dos Via
jantes Comerciais do Brasil.

Contribuições mensais — Cr$ 40,00 
Pecúlio por falecimento ou invalidez — Crí 50.000,00 

Sede Social: Avenida Mem de Sá, 2-17 - 1.» Rio de Juueiro 
Informações com. CTRILO LUZ - Rua João de Castro- esquina
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Comércio de Automóveis 
João Buatim S. A.

....  Relatório da Diretoria
.

Penhores Acionistas

Atendendo as dejerioinnções leguis e eslatuárias, temos o* 
prazer <ie' suWeter à vossa apreciação o balanço geral, a de
monstração da c»nta lucros e pendas, parecer do conselbo fiscal 
e demais documentos relativos ao exercício encerrado em 31 de 
outubro de 1949. —

Outrossim, esta diretoria se põe ao inteiro dispôr dos se
nhores acionistas para prestar-lhes quaisquer iuforiuações ou es 
darecimentos desejados.

Lajes, 21 de dezembro 1949 

João Buatim  — Diretor Presidente

KALANÇO GERAL ENCERRADO EM 31 DE 
í tyJ  ’ OUTUBRO DE 1949

221 912,9o

ATIVO

1 .063,52-4 4o 
7oo.000,00 

48.229,5o 
79,458,4o 1.831 212,3o

1->o,592,5o 
152 154,60
48.44o.4o 301.187,5o

Imobilisado
Imóveis e Benfeitorias 
Edifícios e Dependencias 
Instalações 
Terrenos

ESTÁVEL
Móveis e Utensílios >
Miquinas e Accessórios
Ferramentas _________

DISPONÍVEL
Caixa 41.132 4o
Bancos 837 5o
Ford Motor Company, Exports, lnc. 88.999.1o 13o,969,oo,

REAL1ZAVEL A CURTO E LONGu PRAZO
Mercadprias 2.oo9,o43,6o
Devedores em ÇoDta Corrente t 3.764,6o
Títulos a receber 4.183.143,oo
Reserva da Companhia Financiadora 415.844 6o
Conta Particular dos Socios 3oo.lol,6o
Ford Motor Company C/Caução 7o.ooo,oo
Cauções ] .oon,oo 7.132,897,4o

P óRTICIPAÇÕES
Ações de Companhias

CONTAS DE RESULTADO PENDENTE 
Impostos Pagos Antecipadamente 
CONTAS DE COMPENSAÇÃO 
Títulos Endossados -  
Bancos 1'399.887,9o
Títulos Eudossados-
Ford 1.996.3oo.oo 3.396.187,9o

5.ooo,oo

397,6o

Bens em poder de Terceiros-Titulos 
em Cobrança 
Ações em Caução

3o6.olõ,2o
8o,ooo.oo 3'782,2o4,lo

T O T A L
P A S S I V O

13.183^867,90

NÃO EXIGrVEL
Capital 2.5oo.000,00
Fundo de Reserva Legal 197.683.2o
Fundo de 7?eserva Especial 79o.732,7o
Fundo de Depreciações 118.737,5o
Fundo para Devedores duvidosos 418 314,3o
Fundo para Prejuízos Eventuais 157.497.9o 4.182.965,6o

EXIQIVEL A CURTO E LONGO PRAZO
80.004.60 
7 845.oo

3oo. 000,00 
25.ooo,cio 

5.742 6o
79.985.60 

392.419,6o

Títulos a pagar 
Juros Acumulados 
Dividendos a Pagar 
OratificaçÔes a Pagar 
Arrecadação por Conta de Terceiros 
Credores em Contas Correntes 
Promissórias a Pagar
Ford Motor Company C/Consignaç&o 421,232,9o 
Duplicatas Descontadas- 
Seoção Credito » l,996.3oo,oo
Duplicatas Descontadas- 
Outros Bancos 1.399,887,9o
Percentagens a pagar 288,367,1o 4.996.785,3o

CONTAS DE RESULTADO PENDENTE

LüCrOSCONTAS DE c o a r a s s i f M

g ± S J E L .  1.390.887.Q3
Endossos para qqnfi 187 9oDescontos-Ford 1.996.3-»o,oo 3.396,18/.V0

. ; . -,i .

Béns em Poder de Terceiros- -infiol6 23
Endossos V/ Cobrança Ho.-ioo oo
Caução da Diretoria _ —

, 13 183 867,9o
T O T A L  . v „

'ogMONSTRAÇaO DA CONTA f ^ R R A D O ^  " T c È  OU 
IFERENTE BALa NÇO ÔHgJL ,E™ * D°

• \
3.782.204,Io

OEVE
s Despesas Diversas 
» Qastos de Oficina

« Fundo de Reserva Legal 
« Fundo de Reserva Especial 
« Fundo para Devedores Duvidosos 
« Fundo de Depreciações 
« Fundo para Prejuizos Eventuais 
* Percentagens a Pagar 
« Gratiticações a Pagar 
c Dividendos a Pagar 
« Lucros e Perdas

1 511.388,4o 
34o.238.oo 1.851 626 4oiU

, t

75.886,1o 
3u3 544,3 J 
176.946,7o 

5o.-178,3o 
75.886,1" 

288.367.1o 
25.ooo,oo 

3oo 000,00
221.912,9o

t o t a l
3.369,347,9o

H A V E R  
de Mercadorias 
de Rendas Diversas

2.677,666,9o
691.68l.oo

I • rt • ;> * • - 1  '/ ‘i .
T O T A L 3.369,347,9o

Lajes, 31 de Outubro de 1949

João Buatim 
Diretor Presid-nte

'Juvencio Muniz 
Diretor Gerente

Nelson V. do Amaral Ozorio Lenzi
Diretor Adjunto D retor Adjunto

Hugo de Castro Bracher 
Contador reg. ns D E. 0- sob n' 66.08I e no 

C. R C. sob n 0605‘ , \  j
ATA DA REUNIftO DO CONSELHO FISCAL

Aos vinte e treis dias do mês de dezembro de mil nove
centos e quarenta e nove, reuniram se na sede da sociedade os 
membros do conselho fiscal da Comércio íe Automóveis João 
Buatim S/A , infra assinados, os quais depois de analisarem o 
relatório da Diretoria bem como as contas e balanço geral, re
ferentes ao exercicio administrativo findo em 31 de outubro de 
1949, resolveram lavrar o segmnte

PARECER
O Conselho fiscal da Comércio de Automóveis João Bua

tim S/A, tendo examinado o balanço, demonstração de lu 
cros e perdas relatório da diretoria e demais documentos refe
rentes ao exercício de 1949, depois de constatarem a mais per
feita exatidão em tudo o que lhes foi dado examinar, são de 
parecer que os referidos documentos devim ser aprovados pela 
assembléia geral ordinaria, bem como todos os atos pratica
dos pela diretoria referente» exercício 1949. -

Lajes, 23 de dezembro de 1949 
ass. João Capistruno de Almeida 

Agnelo Arruda 
Werner Hoeschl

Doenças e Operações
DE

OLHOS  -  O U V I D O S - N A R I Z - G A R G A N T A
(Cabeça — Pescoço — Boca)

DR. J. ARAÚJO
ESPECIALISTA

Assistente do Prof. Sanson, do Rio de Janeiro, Membro da Socidda- 
de de oto-rino la.lngologm do Rio d eJan e .ro .  Membro da Sociedade 
Pan Americana de ophtalmologia. tfepresentanre nf.v.Ii 00 I a 0e 
Catarina,.do Comitê do Congrego M ^ n U v X

.dr  e j y ' -  etc.
cença. Tratamento clinico cirúrgico das a m í d a L ^ i  feu4iao de nas-- 

purgavoe. dos ^

RUA HERCIUQ LUZ, 30 (Rus do Hosplt.l) LAJES '

V e n d e - s e
Um» ‘cnsri de madeira ein 

bom estado, com um terreno 
medindo lo x 35, íi mu Frei 
GabrieC antes de chegar á Pon
te.
''Informações nesta redação

A t e n ç ã o
Fique rico, oómprando um; 

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

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

TRAJANO SOUSA • 
Rua 13 de Maio, N° 55 

Curitiba Parauá

Dr. CELSO RAMOS 
, BRANCO
ADVOGADO

IfCSlCENCIA e ESCRITÓRIO 
Rua Hercíllo Lu*
LAJES

Atende chamado: para as co
marcas de 5 Joaquim. Curiti- 
>anos. Bom Retiro e P o JoSul.

Quem casa * 
quer casa

Portanto si quiseres 
comprar Uma casa, num 
preço modico, a bem lo
calizada, entenda-se com 
Silverio Lenzi

Dr. Edezio 
Nery Caon

Advogado
Causas eiveis e criminais 

Rua Mal. Deodoro, 10 =  

Lajes

A l u g a - s e
Um apartamento com 8 p« 

e completa instalação sanitf 
com pintura nova. Junto á 
sideucia do Sr. Bub Hoeschl 

Tratar com Tuli o Ribeiro 
rua Emiliano Ramos.

a t a q u e s
Insônia, palpitaçóas, depres
são moral, agitação, angús
tia. M a reva l acalma a irrita
ção, elimino o desassossôgo e 
•• crises nervosas e dolorosas.

IffBíÉLi:
m a r a v a l

CoImanto do» norvo»
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[prefeitura Municipal de Lajes
ESTADO DE SANTA CATARINA

D E C K E T O N* 50
O Prefeito Municipal de Lajes, no uso de suas atribuições, 

DECRETA:
Art. 1* — A cobrança das rendas constante da Lei orça

mentaria para o exercício de 1950. far-se-á nas épocas estabe
lecidas em lei, e de acôruo com a legislação em vigor.

Art. 2. — As tabelas explicativas da despesas, fixadas 
para o exercício de 1950, de acôrdo com a Lei n' 70 de 7 de 
dezembro do corrente ano. tão as que oom este baixam.

Art. 3" — Este Decreto entrará em vigor no dia Io de 
janeiro de 1950, revogadas as disposições ern contrário.

Dr. Aristóteles S. Waltrick 
Presidente da Câmara Municipal

Publicado o presente Decreto n‘ 17 em dezembro de 1949 
Jairo Ramos 

Secretário

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

preços baratíssimos, procure a

:Grá.fica 3 \
rua Correia Pinto, 38 — Onde executa-se qual

quer serviço tipográfico

A dvogado

Dr. Rubaldo José Schuch
Advocacia em Geral

Rua Bar&o do Rio Branco. 12 - Lages - S. Catarina

N ão pecam  . . Exijam , o

SABÃO FULGOR
Granzotto, Silveira & Cia. Ltda.

Caixa Postal, 19 — Lajes

Expressa Grazziottin 
-n ’ - úe Transportes

Ltda.
LAJES - VACAftM - CAXIAS - PORTO ALEÚRE 

LAJ£S -  VACARIA - DIARIAMENTE

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

ás 5 horas, combinando com P. Alegre, com lugares 
reservados. Lajes — Porto Alegre 

saida DE LAJES 2a e 6as ás 5 horas DE P. ALEGRE, 
4as e Sab. às 5 horas

Inform ações nas E stações  
Rodoviárias

Jérse is

: V a l i s é r  e
Casa Eduardo

V E N D E -SE
Uma casa na rua Emiliano 

Ramos. Tratar com Dorival 
Faroh, na mesma rua N" 72.

ÕSNIRECIS
ADVOGADO

P ra ç a  J o ã o  P e sso a  
EdiJ. D rA c á c io  -  1:andar

< 5on ta  C a t a r i n a

Ó tim o  N e g o c i o
Vendem-se 80 lotes de bons

terrenos, nà Varzea, e 1 lote na 
Avenida Marechal Floriano com 
duas tremes.

Tr tai c m Leandro César de 
Care Ihu.

Otimo Negocio
VENDEM-SE Dentro da Vila de CARU, neste município 

4 Oolonias e meiu com mais de um milhão de ótimas terras 
para todos os cereais da região, com 3 casas, depositos, gal
pões, lavouras, pastos de gramas forrageiras, com o maior par- 
reiral do município (produção média de 30.000 Kilos de uvas), 
com Apiário, um grunde pomar, varzeas para lavoura mecani
zada etc.

Informações nesta redação ou com o proprietário Cirilo 
Antunes & Filhos em Caru.

Dr. Hélio Ramos Vieira
ADVOOADO

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

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

Agente em Lajes 
J .  R. de Oliveira Rua 
Correia Pinto ,  42 Fone 
aut. 64

R R M A C I A  POPULAR
DireçSo técnica do farmacêutico diplomado

A H1 0 H10 M. y. RI BAS
O maior e mais variado sortimento de medicamentos 

„ nacionais e estrangeiros

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

Moderno e aparelhado laboratório de manipulação - Serviço
caprichado

A m ais Barateira
Praça João Pessoa — Lajes

CAMOMILINA
PAR* A DENTKÂ0 DAS (RIANÇAS

VITAMINA D 2
( C A L C I F E R Ó L )

ANTI-R AQUÍTKA - FIXADORA D0 (AK IO

At e n ç ã o
Vende-se um ótimo Sitio, 

com a área de 96 .800 m2 de 
terras de cultura, ,em parte já 
cultivadas, cercadas com casa 
de moradia, galpões e outras 
benfeitorias, plantações de ar
vores frutíferas em bom estado 
de conservação, aguadas, matos, 
pinheiros velhos t novor, ma
deiras de lei etc. situado no lu
gar «Coxilha*, na estrada de 
rodagem Lrjes - Campos No
vos, no distrito de Caru, Mu-i 
nicipio de Lajes, |

Tratar com o Sr. Antonio de 
Amorim, á rua Correia Piuto 
62 nesta cidade. í

W olff & Lima Limitada
Rua Correia Pinto, 19 — Lajes — Santa Catarina

R epresentações e n  g e r a l  e Co
m issões - C onsignações e Conta

Próp ia
Fogões econômicos Berta - Cofres ‘blindados 

Berta - Panelae de ferro Berta - Camas de ferro 
Berta • Maquinas de costura em geral, das conhe
cidas marcas Singer, Pfaff, e Husqvarna - Roupas 
prontas e sob-medida, Guaspari - Linhas para co
ser e berdar «Circulo» Rádios «Invictos* orgulho 
da industria nacional - Balaoças «Santo Antonio*
- Caramelos e baias fioas «Subli» - Camas «Pa
tente» Cadeiras Colonial.

M a rio  T e i x e i r a  C a r r i lh o
A dvogado

( Desembargador Aposentado)
Consultas 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 Jofio Cruz Jo r .  Fone 88 
f,AJES — Caixa Postal u» 19 — Sta. Catarina

Fraqueza Nervosa Esgotamento Físico
(Astisia no Homem e na Mulher)

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

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

F. S. NEVES Caixa Postal n° 2398- Rio de Janeiro Brasil
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_________1 4 1 - 5 0 _____________________________________

Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Comerciados
a g ê n c i a  e m  l a j e s

E d i t a l
De ordem do Sr: Delegado levo ao conhecimento dos Srs. 

Comerciantes deste Município que em virtude da nomeação do 
servidor Célio M. de Andrade, para outro cargo, a partir de 1“ 
de Janeiro de 1950. os recolhimentos de contribuição serão fei
tos na Agencia, sita á rua Correia Pinto, 25, das 12 às 16 lio 
ras e aos sabados das 9 às II horas.

Ivo B. Selva 
Agente

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

COMPRE BARATO VISITANDO A SECÇüO:

Artigos do Dia

Padaria e Confeitaria Carioca
dfi Ernesto Guidalli

Rus Correia Pinto, 54 — Fone 62 — Lajes

Reoebeu moderno e variadissimo sortimento de enfeites pa
ra bolos e doces de vários estilos: Rosinha? - bonequinhas 

corações -  estrelinhas - velinhas, etc.
O maior estoque de Chocolates e Bombons.

Pão — Biscoitos — Cucas — Doces
Preparados com farinha de I a. qualidade

PREÇO S DA TABELA OFICIAL

Mobília de quarto
Vende-se uma ótima mobilia de quarto, em perfeito estado 

de conservação, com 8 peças. Tratar na Rua 15 de No
vembro, cm cima da firma Bertuzzi & Ribas.

HOTEL SANTA ROSA 1
Rua Cel. Serafim de Moura, enfrente ao MOINHO IPI

RANGA - Lajes

PRÉDIO KECEM CONSTRUÍDO - TUDO NOVO 
COSINHA DE PRIMEIRA ORDEM - ASSEIO HI
GIENE TOTAIS - ATENDIDO PELOS PROPRIETÁ
RIOS.

Preços Sem concorrência
Proprietário: Manoel Ramos da Silva

Quer comer bem ?
V á  no restaurante do Clube 14  

de Junho
COMIDAS APETITOSAS — AMBIENTE SELECTO 

Satisfaça seu paladar 
Cosinha brasileira e italiana - Adega sortida

UNIVERSAL
Oficina Radiotécnica de José Oalliani

A MAIS COMPLETA DA CIDADE

Consertam-se Rádios =  aparelhos elétricos — maquinas de 
escrever, calcular, etc.

Serviço rápido e garantido

Rua Mal. Deodoro — (ao lado da Caixa Econômica,

CORREIO LAGEANO

“Noticias de 
São Paulo»
FlrcuLn no Di» de Natal 1 

primeiro número de «Noticias 
de S3o Paulo», revista seminn’ 
ilustrada que se edita nesta 
Capital e se destina a divulgar 
em todo o Brasil e também ein 
outros paises a grandeza do nos 
so Estado, o seu potencial eco- 
nomico e cultural. Essa revista 
é redigida cm português, francê> 
e inglês, podçndo assim prestar 
txcelentes serviços como orgão 
informativa, circulante em todo 
o mundo, das realzações bra
sileiras verificadas em São Pau
lo, tanto da Iniciativa do go- 
vêrno comn de particulares, nos 
diversos setores de atividades 
E’ um orgão que trata dos as
suntos mais variados, ressaltan 
do sempre o que temos de 
mais notável em todos eles. 
Contém o primeiro número de 
«Noticias de São Paulo» arti
gos, notas, informações, dados 
estatísticos originais e interes
santes sobre a economia e a 
cultura paulistas. E' dirigida pe
lo jornalista Eduardo Palmerio, 
editada pela PROPAOO PU
BLICIDADE S.A. e distribuída 
aos revendedores pela «Distri
buidora Paulista de jornais e 
Revistas Ltda».

Aviso

ÜR. S A N S 0  N E
___________Medico - Especialista-----------------
Cursos da Especialidade em S. P-, Campinas e R. de Janeiro

CLINICA MEDICO CIRÚRGICA

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

_________________Eletroterapia_____ _____________
L ONSULTORIO - Rua Bcnjamin Constant 

Edifício Amélia Waltrick - em frente  ao FORUM

HORÁRIO. Das 9 ás 12 e das 14 ás, 17
Residência Permanente em L A J E S

uono
AÜADOQ

de
S)lawcjjbnrHJudaMpchadb

R 14 JOÀO OE CASTRO ,S O

L A J B t -  t .C A T A iy N A

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

A GERENCIA 

Lajes, 11 de Agosto de 1949

Rosa Limitada
Contabilidade - Comercio

Rua 15 de Novembro, i3 _

FflDe 77 - Caixa postal 81 

Lajes — S. Catarina

E n c a r r e g a - s e
da oompra e venda de 
casas, te rrenes  pinhais, 
serrarias, campos etc

Dr. Valença
Clinica 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

Leia e Assine
«Correio Lageano*

AMPLIAÇÕES - REPRODUÇÕES - COLORIDOS etc-

FO TO G RA FÍA S P DOCUMENTOS EM 30 
M INUTO-.

Hotel iul America
Orande ediMci de 3 andares, situado no coração da cida

de, próximo á Estação Rodoviária

Contém anexo um excelente Bar e Restaurante

OTIMOS QUARTOS - COSINHA *)E PRIMFTRA 
ORDEM - t^ERVlÇO ESMERADO - COM GARA

GE

Atendido pelo proprietário Alfredo Larsen e sua  
exina. familia

Lajes — Santa Catarina

Contribua para a SLANe e:
tara ajudando teu provim

Dr. João Costa Netto
Alia Cirurgia _  Doença. de Senhoras -  Parto

1 t 5 r 5 S 5 Í  t e S ?  Ü f f * / * *  • V i. ,  b

o..»., cr.^riorDffi SiS:,»?
Tratamento MMleo .  Cirúrgico da Tubérculo,, Pulmonar

Rua m
k o n s u / fo r jo :  P ra ç a  Cel ToX m » .I_______9 JoSu Co“t“ In lin íi Cili tiuiín

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



[Prefeitura Municipal de Lajes
ESTADO DE SANTA CATARINA

DEORKTO N 69 
de 31 dezembro de *949

O Prefeito Municipal de Lajes, no u<o de suas atribuições
DECRETA:

Art. 1' — Fica aprovado o lotesn ento de um terreno sito 
no local denominado Vá'Z«a, zona suburbana desta cidade, de 
propriedade da 8ra Aloinda Emecke Passos Varela, com a áre- 
de 15.116,6875 m2.

Art. 2‘ Da árei mencionada no srngo primeiro passarão 
ao domíni público 3.6ü8m2, ocupados com as ruas.

Art. 3 Revcgam-se as nisposiçõ s em contrário.
Prtfeitura Municipal de Lajes, em 31 oe dezembro de 1949
Assinado: — Vidal Ramos Júnior 

Prefeit" Municipal 
Jairo Ramos 
Secretário.

Requerimentos Despachados

Jcáo Gualberto da Silva Fi
lho, Oficial do Protestos em 
Geral da Comarca de Lajes, 
Estado de Santa Catarina, na 
forma da lei etc.
Faz saber que está em seu 

cartório, nesta cidade de Lajes, 
j Estado de Santa Catarina, pa
lra ser protestada por falta de 
pagannnto, uma duplicata, no 
valor de Cr$ 1.540.30, emitida 
por Theofilo Miller contra o 
o senlior Felipe Gerber.

Pelo presente, intimo o se
nhor Felipe Oerber, a vir pa
gar o valor da referida duplica
ta, ou dar as razões de recusa 
notificando-o desde já do pro
testo. caso náo compareça no 
prazo legal
Lajes, 9 de janeiro de 1950 

O Oficial de Protestos 
João Goalbertu da Silva Filho

Dia 3 de janeiro de 1050
N' 1910 loi-é Domingues Da Silve ir Lic« nça para explo

rar uma pedreira - Sim, a titulo precário.
N' 1955 — Waldt-mar Pereira dos Anjos - Licença para explo

rar uma pedreira sim, a título precário.
N* 2446 — Otávio Rafaeli - Licença para fazer melhoramentos 

em seu prédio - sim.
Dia 9 de Janeiro de 1950

N' 4 Centil Daniel de Liz - Aprovação de planta e li-
ct ça para construir -  Ao Fiscal Geral

N’ 24 — Evilásio Nery Caon - Licença para propaganda do
P. F.B. sim.

N. 35 — Mari; >ebastiana da Silva- Transferencia de terre-
> rHro - Sm■.

t  5  P vh tirn lm fir

sy&SM1

Combinações Sorteadas♦
EM 31 DE DEZEMBRO DE 194 9

$fcmo ” a ”

IQO
S h U

YED
TFG

IPA
RVD

QKL
OXC

STaivo ‘k*

Do !• ao 6- P o  7' ao 12

Todos os titulos contemplados ser9i
LIQUIDADOS IMEDIATAMESTc 

AGEACIA EM L A JES — Rua Aíal. Deo toro, 48

João Gualberto da Silva Fi
lho, Oficial de Protestos em 
Geral da Comarca de Lajes, 
Estado de Santa Catarina, na 
forma da lei etc.

Faz saber que está em seu 
cartorio, nesta cidade de Lajes, 
Estado de Santa Catarina para 
ser protestada porfalta de aceite 
«pagamento, um* duplicata, no 
valor de 0 $  896.30 eioitida por 
Soe. lnd. Blumenauense Ltd. con 
tra Teodora Camargo Woltf. 
Pela presente, intimo D. Teodora 
Camargo Wolff. a vir pagar o va
lor da referida duplicata ou dar 
as razões do recusa, notificandn-o 
desde já do protesto, caso não 
com pareça no prazo legal. 
Lajes, 9 ds Jaueiro de 1950 

O Oficial de Protestos 
João Oualberto da Silva Filho

Dr. João G u a lb e r to  
N e tto

Advogado
Rua Aristiliano Ramos 7 

Caixa Postal 58

Cédulas ie 5 000,00
Rh, 10 (C. P.) — O diretor 

da Casa da Moeda, sr. Epití- 
cio Maia, informou hoje a re
portagem que. após perseve
rantes esforços, indagações e 
experiê idas. aquele estabeleci
mento conseguiu idealizar pot 
completo um sistema de prepa
ração de cédulas que constitui 
um segredo das casas especia
listas estrangeiras. Assim, os 
primeiros ensaios de impressões 
acabam de ser realizados com 
êxitos, informou, depois, que 
foi decisivo para tal resultado 
a colaboração de todos que 
trabalham na Casa da Moeda 
especialmente do /gravador Ma
rio Doglio, sem dúvida alguna 
— afirmcu "uma das glórias da 
difícil arte de gravura do país. 

Outra noticia interessante que 
aquele alto funoionJric deu, foi 
que o Conselho Administrativo 
da Caixa Jc Amortização pre
tende i n i c i a r  uma sé
rie de cédulas de cinco mil 
cruzeiros a fim de facilitar os 
grandes pagamentos nos seto
res da Industria e do comércio

Comércio de Automóveis 
JoâoBuatim S.A.

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINARIA

1*. convocação
Pela presente ficam convidados os senhores acionistas, da 

sociedade acima designada comparecerem à assembléia geral 
ordinária a se realizar no dia 21 de janeiro de 1950, ás 14 ho
ras no escritório desta sociedade sito á Rua Marechal Deodoro 
n° 54. nesta Cidade, para deliberarem sôbre 0 seguinte.

Ordem do dia,
1 ) Exame, discussão e aprovação das contas da diretoria 

notadarueute do Balanço, Lucros e Perdas parecer do conselho, 
fiscal, referentes ao exercício de 1949.

2 ) Eleição do Conselho Fiscal e suplentes para 0 exercí
cio de 1950.

3 )  Assuntos de Interesse social. -

Lajes, 21 de dezembro de 1949

João Buatim
Diretor Presidente

Aviso aos snrs. Acionistas
Na séde social desta sociedade anônima, acham se á dis

posição dos senhores acionistas para serem examinados, os do
cumentos do que trata 0 artigo 99, do decreto-lei n* 2 617 de 
de 26 de setembro do 1940.

Lajes, 21 de drzembro de 1949 
»

JoâoBuatim
Diretor Presidente

Prefeitura Municipal de 
Lajes

ESTADO DE SANTA CATARINA

DECRETO N-50
O Presidente da Câmara Mumcipal de Lajes, na conformi

dade do art. 66 § 4 , da lei Orgânica dos Municípios,
DECRETA:

Art. 1’ A cobrança das rendas constante da Lei orçamentá
ria para o exercício de 1950. far se-á nas épocas estabelecidas 
em lei, e de ocôrdo com a legislação em vigor.

Art. 2 As tabelas explicativas da d e n s a s ,  fixadas para o 
exercício de 1950. de acôrdo com a lei n‘ 70 de 7 de dezembro 
do corrente ano, são os que com este baixam.

Art. 3‘ Este Decreto entrará em vigor no dia p de janei
ro de 1950, revogadas ás disposições em contrário.

Dr. Aristóteles S. Waltrick 
Presidente da Camâra municipal

Publicado 0 presente Decreto n- 17 em dezembro de 1949
Jairo Ramos ,

Secretário

C h e g o u  0 novo e s t o q u e  de c a l ç a d o s  de 
todos os t ipos e p:u*a todos os p r e ç o s

V isite  a sua Sapataria

0  S a p a t o  C h i e
A mais baratoira da cidade

Ç jM ,tC  a -

f ô s t i  { y u M iA -
U S A N O O  A  V A C I N A

DO INSTITUTO PINHEIROS
IND ICADA PARA  U-O

**■?*„._ INTRADÉRMICO i  INTRAMUSCULAR CONFORm C
OO SAGENS F E I I a S PELO INSTITUTO 8 I O L O G K O  

OE SA O  PAULO

P I N H E I R O S
F L O R I A N Ó P O L I S

d i s t r i b u i d o r  d n o c a r i a  a  c a t a r i n e n s e  s / a

R l I A  9 u  E M A R Ç O .  6 3 8  • J O I N V I I E
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4  C a i l i ía f  A casa ^ue Procura ter sem prects m ai°res novidades 
* em artigos para homens, senhoras e crianças

— * o n  ..Fua Correia Pinto, 8 0

C I N E M A
Flor do Mal

GRANDE PRODUÇãO DA «UNITED*
O produtor e diretor deste filme tão interessante - FLOR 

DO MAL» (The Estrange Women) não podia, por certo, en
contrar melhor interprete para principal papel desta historia ro
mântica e altainente dramática, que a sempre bela II-dy Lamarr. 
Diz-se, talvez com algum fund »ento, que todas as vezes que 
o senhor Diabo fuz suas excursões pelo nosso planeta, se apre
senta entre nós encarnado em uin» formosa [e sedutora mulher 
E esta devf t»r si 1o a razão da escolha de líedy Lamsrr, pois 
em «FLOR DO MAL a linda atriz desempenha, justamente, o pa
pel de uma creaturu adoravel, encantadora, porém, cuja alma 
elu teria vendido ao Diabo . ■ .

Parece mesmo, incrível, que possa existir uma mulher 
possuída de tanta perversidade, sem que, para isto ela não te
nha, pelo menos, parte com isilanaz!

FLOR DO MAL é um de-tes filmes que sem favor mere
cem a classificação de «Grande Produção». Tudo, nbsolutamen 
te tudo foi combinado com maestria para nos oferecer uma 
obra-prima notável. Além da consagrada estrela vamds apreciai 
também, esse ator consiim ido ■ Oeorge Sanders, e o egualnuen- 
te destacado galã - Luiz Hoyward, o inesquecivel «Mascara de 
Ferro»

Este filme tem merecido cartaz em toda< ás cidades ein 
que foi exibido. Agrada, desperta mesmo viva atenção, e cena,-, 
há que empolgam o espectador mais fr:o e indiferente.

Seu grande iuteiesse despertado no público de Lajes e s 
tá, assim, plea >míntd justificido E’ de se esperar para
amanhã, no Marajcara. um dos grandes dias de êxito pleno.

No Tempu d a s  D i l i g e n c i a s
Exibido ontem com grande sucesso u» M^ajoura, «No 

Tempo das Diligencia-.» — ‘ste romance de aventuras sobre 
história da colonisação, p u • satisfizer inú neros pedidos ,-erá 
exibido amanhã no Carlos Gome», ás 9 horas.

E’ um grande, seu^acion d espetáculo.

A Peciiilm
Ansiosamente esperado por toda a cidade, este belo e em 

polgante drama mexicano, com música de Agustiu Lara. será 
exibido muitobreve no Murajoura. PECADORA é uma das produ
ções que miis público levaram aos Cinemis do Rio 8 . e Paulo. 
Nunca se viu, mesm», sucesso egual. —

Prefeitura Municipal de Lajes
ESTADO DE SANTA CATARINA

EDITAL

De ordem do Sr. Prefeito Muuieipsl fiço publico que se 
acha aberta concorrência para o fornecimento, a esta Prefeitura 
de l TRANSFORMADOR TRIFáSICO, - Tensão primária 
11.000 volts - Tensão secundária ‘220/127 volts -  50 cicl"S.

As propostas devidamente ; saladas e em env lopes fecha
dos deverão ser entregues, até às 15 horas do dia 3l do corren 
te na Secretaria desta Prefeitura, quando, em presença dos inte
ressados, serão abertas e julgad«s p do Snr. Prefeito.

A Prefeitura, reserva-se o direito de aceitar u-na das pro- 
próstas ou recusar todas.

Prefeitura Municipal de Lajes, em 12 de janeiro de 1950 
Jairo tíamos 

Secretário

O seu caminhão Ford é um precioso 
capital, que precisa ser mantido em 

circulação. E quundo êle vem à nossa 
oficina, é para sair logo Nosso trubalho é 
rápido, porque temos mecânicos Ford espe
cializados e ferramentas especiais para Ford 
Dispomos de um grande e variado estoque de 
peças e nossos métodos são aprovados pela 
fábrica. Traga-nos, de vez em quando, seu 
Ford, para uma inspeção Êle se sentirá “ em 
casa” ... e o senhor também !

rú i coniwt&tmi mUkot/o 4ens
Revendedores nesta cidade:

Comércio de Automóveis João Buatim S. A.

Juventino Luz
Faí tceu em São Paulo, onde 

foi SLOraeter-sc à melindrosa in
tervenção cirúrgica o nosso 
conterrâneo Sr. Juventino Luz, 
natural de Lajes e pessoa vas
tamente relacionada nesta região 
onde deixa muitos parentes.

O extinto deixa dois filhos, 
residentes em Curitiba, sendo 
um formado em Engenharia a 
cerca de um ano pela Univer- 

1 sid3de Paraná.

Auxilie a SLAN

Escola Prática de Agricul
tura «Caetano Cósta»
Avisamos aos Senhores interessados, que se «cha aberta a 

inscricâo para exame de admissão ao curso do “ Pratico Ru al” 
désta data a'é 15 de fevereiro prnxi no, dia em qui Si realisará 
o referido exame às 8 horas da manhã.

0 > candidatos no áto da inscrição leverão apresentar cer
tidão de idade, atestado mé liso, atestada de vaciua e atestade 
de conduta.

Lajes. 15 de Jmelro de 1959 
Arnaldo de Castro 

pelo D retur

E d i ç ã o  üe Imjp: H p á g i n a s

Amanha - Domingo ás 9 horas no H l a r a j o a r a
Ura espetacu o de grandes emoções, que ficará memorável!  Um dos grandes acontecimentos cinematográficos do 

U n .1 ir 1M I — 1 ---H e d y”"L a m a í
a'Mulher Mais Formosa do cinema, 
no seu pápel mais impressionante ! F L O R  DO M  A L

ano corrente !

(The S trange W om an)
Ao lado da grande e bela estrela do Ci

nema, vamos apreciar os consagrados 
astros:’ astros:

George Sanders e Luiz Hoyward I S*
SatHuaz ? ! . , . p ^
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