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O entendimento PTB-PSD Sucessão presidencial A «Varig» iniciará' escalas
Em oito dias poderá estar Fol8a DOlicla de que 0 p 
redigido o programa comum

RIO, 20 ^Meridional) — Interpelado sôbre se do programa 
de govéruo a ser elaborado pelo PTB e PSD constará a insta
lação do Conselho de Economia, sogerido pelo sr. Getulio Var
gas, respondeu o sr. S. Igado Filho:

“O prcgrama, no que diz respeito ao PTB, vai ser elabo
rado pela bãncada. A questão do Conselho é idéia pessoal do 
sr. Oetulio Vargas. Adiantou que mesmo que o arôrdo não se 
faça a experiência será útil á obra de concórdia entre os par
tidos. Revelou que por enquanto o ent> ndimento será só entre 
o PTB e o PSD

Ouvimos r conjano nte Amaral MoiXolo que informou que 
estev", ontem, com o sr. Salgado Ftlhu e que hoje se avistou 
com o sr. Cirilo Junior, relatando o qu<- se combinou na oca
sião. Depois, avistar-se á novamente cori o sr. Sa lg a d o  Filho. 
Informou que até terça-feira deverá reunu-se a comissão diieto- 
ra do PSD. E concluindo:

— “Na próxima sermina, tratar se-á da comissão que redi
girá o programa. Acho que em 3 dias poderá tudo e$< < pronto.

S.D. paulista apoia a for
mula mineira

Agradecimento
Viuva Henrique da Silva Ramos, agradece, á Camara de 
Vereadores e a Ordem Franciscana, pelas missas que fo
ram rezadas em sufrágio da alma de seu inesquecível

Henrique da Silva Ramos
Lajes, 21 de Janeiro de 1950.

Agradecimento e 
Convite - Missa

Dimas Muniz e Familia e LeopoDo Barrns Ramos e 
Familia, agradecem sinceramente a todos que, pelo faleci
mento cie sua inesquecível mãe, sogra e uvó

Fausta da Silva Muniz
Compareceram ás cetimônias de sen sepultamento e re
meteram flores, coroas, cartões e telegramas de condolên
cias.

CONVIDAM a todos para assistirem a Missa de 7* 
dia, que será celebrada dia 25 do corrente, às 7 horas, no 
altar mór da Catedral.

Pela comparência a mais este ato de religião, anteci
pam agradecimentos.

Lajes, 21-1-950

S. Paulo, (S.N.P) — Profe
res d > P.8.D. paulista desnr u- 
tiram a noticia .segundo u q ul 
aquela agremiação partiiaria 
apoiara por Unanimidade, a 
chamada «formula mineira» pa
ra a suce>são presideuc nl De 
zessete meurbrus da Comissão 
ExPcutiv1, sendo que» treze, 
deputado da bancada estadual 
constituindo i maioria ua As 
sembléia Legislativa, não to 
ma ram conhecimento da deci
são do grupo liderado pelos 
srs. Noveli Junior e Costa Neto 

Ao sr. Nereu Ramos, presi 
dente do Ptd) nacional, e aos 
srs. Walter Jobim governador 
gaúcho, ãlarcial Terra procer 
pesStdista do Rio Grande do 
Sul e Againenou Magalhães, 
dirigente pessedista em Per- 
nauibuco, o sr. César Costa 
endereçou o seguinte telegrama: 
«Comunico ao emmente amigo 
ser fi Isa a not cia de unanimi
dade da «, omissão Executiva 
do PS D que aprovou a formula 
mineira. Dezessete membros da 
C. K. e treze deputados esta
duais constituindo a maioria da 
bancado pespedista da Assem
bléia Legislativa, não tomaram 
parte nessa reunião e nem to
maram conhecimento da for
mula mineira. E ’ inexata, por 
outio lado. a noticia de harmo
nia entre «ortodoxos» e liberais 
A publicação em contrário foi 
dada unicamente para armar 
efeitos- Cordiais saudações, (a) 
Cesar Costa.

de seus aviões nesta cidade
A antiga e conceituada Em

presa Viação Aérea Rio Gran- 
dense S. A. — Varig, podeiosa 
organização de navegação aé
rea, cujo raio de ação ultrapas
sa as fronteiras do nosso Pais, 
dará inicio dia 30 do corrente 
ás escalas de seus «Douglas» 
DC3 nesta cidade. Esses aviões 
de passageiros são de primeira 
classe e navegam com absolu
ta segurança, guiados pela po
tente Estação de Rádio monta-1 
da em nosso aeroporto por téc- ’ 
uico da mesma Empresa, pos-! 
-unido Rádio-Farol e servido i 
de equipamento duplo, para e- 
vitar as falhas e ligado por te-l 
lefône á Agencia instalada no 
edifício da Construtora Co
mercial Ltda. á rua ]5 de no
vembro, próximo ao Marajoara.t

O itinerário organizado é o 
seguinte: Lajes - Rio de Janei
ro. Com escaias em Florianópo
lis - Curitiba e São Paulo, 
Saídas às Segundas - Quartas 
e Sextas, às 9,25 horas. Lajes 
Porto Alegre, âs Terças Quin
tas e Sabidos, às 13,j() horas 

Ao uotuvarmos este auspi
cioso acontecimento, que vêm 
estreitar cada vez mais os vín
culos da nossa amizade para 
com os nossos irmãos gaúchos, 
paranaenses, paulistas e cario
cas, congratulamo-nos com a 
poderosa Etnpresa sulina, com 
as nossas autoridades e com 
o povo de Lajes, augurando 
uma sequencia indefinida de 
progressos para felicidade da 
nossa Pátria.

J o s é  F ia íh i  d« V a r -
y a s

Em visita ao seu filho Sr.
■ Mario Vargas, residente nesta
■ cidade, chegou de Porto Alegre 
|o Sr José Fialho de Vargas,
aqui muito estimado e relacio
nado.

JOSE’ DA SILVA GOMES 
Encontra-se nesta cidade a 

negocios, o Sr. ]osê da Silva 
Gomes, ex-comerciante nesta 
cidade e atualmente residindo 
em Porto Alegre.

Des. Mario T e ix e ira  
Carrilho

Regressou de Curitiba, acom
panhado de sua gentil filha, Srta. 
Wilma, o Desembargador Ma
rio Teixeira Carrilho, ex-Juiz 
de Direito desta Comarca e ele
mento destacado nos meios 
sociais e políticos de Lajes.

Jornalista Romeu Sebastião 
Neves

Transcorreu ontem o aniver-! tório distritul do PSD.

sário natalicio do acadêmico de 
Direito, Romeu Sebastião Neves 
Diretor do nosso confrade «Re
gião Serrana», orgão udeuista 
com sede nesta cidade.

Aníbal (Joelho
Deu-nos o prazer de sua vi

sita, o sr. Anibal Coelho, pres
tigioso procer político residen
te no distrito de Aódon Batis
ta, no município ile Campos 
Novos, onde desempenha as 

I lur-çõos de Secretário do Dire-

Partido Social Democrático
O Partido Social Democrático comunica aos correli

gionários e demais interessados que instalou um 
POSTO DE ALISTAMENTO ELEITORAL, à rua 
Correia Pinto, ao lado da Loja A Capital.

Circo Teatro Oriente
Ao lado do Mercado Nevo

Ü mais completo conjunto circense que visita esta cidade 
Palco e Picadeiro Preços populares 

Estrea Ht je

Breve a  inauguração da Farm ácia N.S. das Graças (filial) na praça 
Cel. João Costa, esquina da rua 15 • de Novembro

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



21 1 50
c< RREIO L A O R * N n .

Dia 22
0  jovem Airton, filho d<> 

Sr. .Joaquim Molim Filho 
do alto Comeroio locai.

~  0  3‘ Sgto. Ubaldo de 
Andrade, do 2 Batalhão 
Rodoviário.

Dia 23
A Fxma. Sra D. Hona; 

riDà da Costa Ribeiro, e^po- 
sa do Dr. Walinor Ribeiro, 
conceituado médico aqui re 
sidente.

— Os jovens Laerrio e 
Laelio, filhos do í*r José 
Batista de Cordova, comer
ciante em Painel

Lauro .Augusto, Filho 
do Falecido professor Hei
tor Souza.

—0 tenente Alberto Va-, 
rassim do 2• Batalhão Ro
doviário.

Dia 24
— A F.xrna. Sra. Tlza 

Amaral Pacheo. esposa do 
Sr Francisco Pacheco, fun
cionário da Agencia Pos
tal Telegráfica desta cidade.

— A menina Ivete Bor
ges Filha do Sr. Ervino

do Oliveira Borges.
Dia 25

A Srta. Elza Batalha da 
Silveira, filha do Dr- Jo s é  
Batalha da Silveira.

— A S rta .  Afelma Neves 
da Silva, filha do Sr. Jo ão  
Neves da Silva, do c o m e r 
cio desta cidade.

—  A menina Vatiira, fi
lha do Sr. Jo s é  C. W olff , 
comerciante nesta cidade.

— A E xm a. S ra .  D na 
Paulina Barros esposa do 
Sr. Milton Barroe.

Dia 26
A Exm a Sra. D. Dorvali- 

na Sá, esposa do Sr. Orgel 
csá residente em Antonio 
Inácio

— A Exma. Sra. D Edi
te Cordova. esposa do Sr. 
Aldo Cordova

Dia 27
A Srta .  Leni Antunes 

Furtado, professora em An 
tonio Inácio.

Dia 28
i A S r ta .  Aimée Atbaycfe 
. filha do S r  Anibal Athay- 
de gerente  da g r a f ic a  3 A

—  Sr. Cirilo Lirio de 
Campos, do Comercio desta 
cidade.

Gj I. A m a r o  8.
H . U e n e o u r t

Coletanea

NA LOJA

Esteve alguns dias nesta ci
dade o General Amaro N^res 
Bittencourt, oficial reformado 
do nosso Exército e que «qül 
residiu quando comandante o 
2o Batalhão Rodoviário.

O distinto militar veio acom
panhado de sua exma. esposa 
hospedaudo-se na resjdeacia d° 
Major Paulo Derengowski,^ sub- 
comandante do 2' Batalhão ü  
Gal Amaro Bittencourt, é um 
entusiasta Radio-junador, atuan 
do com o prefixo P.\l -  AV.

Dilni.ir de Souza 
Anmrini

Encontra se nesta cidade o 
jovem Dilronr de Souza Amo- 
rim, estudante em São José de 
Rio Preto, Estado de São Pau 
lo

Diimar é net» do Sr. Anto
nio Amorim, funcionário da 
justiça, aposentado, e aqui re
sidente,

Seguida da vovó, meiga e bonita, 
elag entro» numa loja, no armarinho?

Tem fita de cetim azul maimho . 
Qual o preço? -  perguntou ela, cut.-a.

— Um beijo cada metro, senlionta ! 
re-poade-llie o caixeiro coin carinho.

E ’ muito caro mas, enfim mocinho, 
corte-me doze metros desta fita.

Já se si.be o enxeiro como um raio, 
certav* a fita quase num desmaio 
sem ter sequer d* tesournha do.

— Pronto, formosa! O pagamento agora . . .
E a moça lhe responde sem demora.

Adeu»! Quem p.iga as compras e vovo . . .

LUIZ LEITãO

BODAS DE OURO

Fileto V. Borges? I l e c i l i a  l i .  B o r g e s

í  Convite - Missa
As famílias Vieira Branco, Laurq Madruga Varela e 

Juvêncio Muaiz, convidam os parentes e pessoas aungus 
para assistirem á Santa Missa de mw, do falecimento 
de sua mãe. sogra, irmã e avó-

Hercidilia Vieira Branco
(Sidoca)

que será celebrada no altar ruór da Catedre I, às 7,30 
horas no dia 3 de Fevereiro.

Antecipara agradecimentos 
Lajes, 21 de janeiro de 1950

Noivado

Dia 9 deste mês festejou 5o anos de feliz consorcic. o ve
nerando casal Sr. Fileto Vieira Borges e Dona Cecília Rimos 
Borges, ambos de tradicionais famílias lageanas e elementos 
destacados no seio da sociedade local.

As Bodas do distinto casal foram comemoradas de uim 
forma especial, constituindo um acontecimento social de remar
cado brilho, contando com a presença de numerosos parentes, 
amigos e admiradores dos estimados aniversariantes, os quais 
ofereceram brilhante recepção a todos que compareceram ao 

| velho e tradicional solar da faniilia Vieira Borges.

Lemos, do alto Comércio de 
Curitibanos contratou casamen
to com a Srta. Weneeslina 
Vieira Teixeira de Freitas, filha 
do nosso (Jolegí de imprensa 
Sr. Almfro Lustosa Teixeira de 
Freitas, capitalista aqui resi
dente.

A distinta jovem é professo
ra diploin-di pela Escola Nor
mal Vidal Ramos, desta cidade 
e festejida escritora, seudo assi-j 
dua colaborador» deste jornal'

BODAS DE P R A T A

M auro  K a m n s  -  ÜiiIcp ( I r a n t  t í a m o s
Residentes no Rio de Janeiro, onde gozam de vasto con

ceito no seio da sociedade carioca, completaram suas Bodas 
de Prata o distinto cas>d Sr. Mauro R imos e Dona Dulce Orant 
Ramos

Vinculados,por laços de pirentesco e granle numero de ad
miradores na sociedade lajeana, os aniversariantes receberam 
grande :m mro de felicitações daqui enviadas, uiém das home
nagens que lhes foram prestadas pela sociei.nl) d iquela capi
tal,

ü  sr. Mturo Ramos, que é Diretor da M irioh i Mercante 
do Brasil, está ligid j á vid i administrativa e politioa do nosso 
Estado, pela sua participação eficiente nas realizações dos ad
ministradores de Santa Catarina.

“Organizador Comercial Té
cnico Administ

Recebemos comunicação da instalaça.>2 nesta .cidade. nos 
altos do Edifício Marajoara, de um escritório comercial técnico- 
especi&lizado eru contabilidade comum e mecanizada,} organiza- 
ções de Empresas, balanços, etc. que funcionará sob a direção 
j  ,m0i Vieira, B.charel era C êucias Contábeis e
do or. Mario Rubens Runos, Técnico em Contabilidade.

_ „ ® Conceito e a competência desses jovens conterrâneos 
garant'a da segura prosperidade do novo «ORGANI

ZADOR COMERCIAL TéCNlQO ADMINISTRATIVO.»

J u v e n i  l no Luz
Realizou-se com grande as

sistência a Missa de 7' dia ao 
falecimento do nosso c»nter- 
lâneo Sr. Juvfntino Luz, faíeci 
do em São Paulo onde fora 
submeter-se a melindrosa inter
venção cirúrgica.

Deixa a prantear-lhe a morte 
a viuvaSra. D. M im  Montes 
Luz, seu filho 0 Dr. Ant»ni0 
Montes Luz, formado em En
genharia e su i filha a Srta .  
Maria de Lourdes Luz, acadê
mica de Farmácia, residentes 
em Curitiba.

“ “ ” ^ “ “
Lauro Muniz P a e s  e

Juracy  Pais Branco
j •

Participam 
nascimento de 
7 deste mês.

aos parentes e pessoas de snas relações o 
seu filho QL1NTO ADONIS, ocorrido em

Lajes, 16 de Janeiro de 1950

Grande Festa em bene
ficio do

Seminário Diocesano
No próprio local

M ISS A  — CHURRASCO —  L E I L õ E S  —  S U R P R E 
S A S

DIA 5 DE FEV|

Edição de hoje 10 páginas

Hoje -  sabado -  no Marajoara
o MAIOR E MAIS BMPOLOANTE ROMANCE DE AVENTURAS n\ 

HISTORIA DO CINEMA.

SUPREMA DECISÃO
Em Stherha e Bsla “ TECHICOLOR"— _ _ _

Com: Joel Mc Crea, Barbara Britton e Brian Donlevy
y*' ‘ ‘*” ‘ c • ' ' . * ' . • _ *

t e r ia  \OvE co rag em  d e  m andar  f n f o r c a r
SEU MELHOR AMIGO? E N F0R C A R
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J U Í Z O  HE D IR E IT O  DA COMARCA DE L A J E S  
E - T A D u  D E S A N T A  C A T A R IN a

Edital de Citação
O Doutor lvo Guilhon Pe- 
reiia de Mello, juiz de Direi
to da Coirrrca de Lfjes, Es
tado de Santa Catarina, na 
forma da lei, etc.

Faz saber a todos que o pre- 
sente edital de citação, corr o 
prazo de trinta (3<\) 'dias, virem 
on dele conhecimento tiverem 
que por parte de JORGE FER 
REIRA DA LUZ, lhe foi diri
gida a seguint-* PETIÇãO. «Ex 
mo. Sr. Dr. Juiz de O re io .  
Jorge Ferreira da Luz. brasilei
ro, casado, proprietário, com 
domieilio e residência nest.» ci
dade. por seu bastante procu
rador o advogado que >sta 
subscreve, inscrito scb n- 40S. 
na Ordem dos Advogados do 
Brasil, secção deste Estado, 
vem a presença de V, Excia. 
expor e atinai requerer o que 
segue: - 1) Que por Estt 
Juízo e cartório do Escrivão do 
Civel, correu uma ação de me
dição e divisão do imóvel deno 
minado «Fundos da Fazenda 
Sto. Antcnio» situado no dis
trito de Painel, desta comarca, 
figurando antre ps condôminos, 
Balbina Trindade Branco, a 
quem coube um quinhão cóm 
a área de 341.150 mts2, - 2) - 
que, no rateio, tocou à con
dômina referida |>agar a quao 
tia de um mil e cincoenta cru
zeiros (Ct$  1.050^00), confor
me faz certo o dcchmento jun
to, pelo qual se verifica que 
as custas e demais despesas do 
processo, foram integr Imente 
pugas pel» snplicante e também 
que, o referido processo foi 
julgado por sentença de 12 de 
julho de 1948, que transitou em 
caso julgado, e mais. 3) - que 
no rateio, digo, que, » condo 
mina Balbina Trindade Branco 
6 falecid», deixando, no entan
to, herdeiros legítimos, seus su 
cesaores' ausentes, em lugares 
incertos e não sabidos, assim, 
4) - qun, como até a presente 
data oão tenha sido efetuado o 
pagamento da quantia íeferida 
no item segundo, quer o su
plicante proceder a cobrança 
pela forma executiva, com fun
damento no artigo 298, item 
XVIII, combinado com o item 
1, do Cód. d6 Processo Civil, 
pelo que REQUER se digne 
V. Excia. mandar citar por e- 
dital os sucessores de Balbina 
Trindade Branco, ausentes, em 
lugares incertos e não sabidos 
para, findo o prazo, pagarem 
em 24 horas, pena de revelia;

e nâo o fazendo, [ou no caso 
de nenhum comparecer, requer 
sej* arrecadado o quinhão refe
rido, com a nomeação de um 
curador que se incumba de 
sua guaraa e administração o 
qual será então citado para pa
gar a quantia exeqnenda, em 
24 horas, e, nâo o Lzendo, se 
proceda à penhora do quinhão 
aludido prosseguindo-se cora a 
presente ação executiva, no
meando-se aos executados um 
curador à lide. que será citado 
na fcrma da lei, assim como o 
Dr promotor Público. - Julga
da procedente a presente ação, 
pede a condenação dos execu
tados ao pagamento da impor 
tancia pedida, juros legais, cus
tas e mais pronnuc>ações de 
Direito. - NN. termos, dando 
á causajpara efeito de pagamen
to da taxa jude, digo, ]udicia- 
ria, o valor de dois mil e cem 
cruzeiros, e indicando como 
meio de prova a testemunhai, 
arbitrametno, vistoria e mais 
os que forem permitidas cm 
Direito, o suplicante P. e E 
Deferimento. • Lajes, 17 de ja
neiro Lajes, 17 de janeiro de 
1950. - (a) P.p. J .  Gualbrrto S. 
Netto,, - Na petição acima, que 
estava devidamente selada e 
com as estampilhas inutilizadas 
na forma da lei, foi exarado o 
seguinte DESPACHO “ A. 
Como requer. - L a j e s .  
17 1-1950. - (a) Do Guilhon” 
E como tenha o suplicante pe
dido a citação por edital, man
dou passar êste, por meio do 
qu?l cito e chama aos referi
dos ausentes e desconhecidos, 
pelo conteúdo da petição acima 
transcrita e para todos os ter
mos da ação- até final pena 
de revelia. - O presente edital 
será fixado no lugar púbhco de 
costume e publicado na forma 
da lei e seu prazo que correrá 
da primeira publicação, consi- 
derar-se-á transcorrido assim 
que decorram os trinta (30) 
dias fixados e assim perfeita a 
citação. Dado e passado nesta 
cidade de Lajes, Estado de 
Santa Catarina, aos dezesete 
dias do mês de jmeiro do ano 
de mil novecentos e cincc an a 
(17-1-1950). - Eu Waldeck A. 
Sampaio, Escrivão do Civel. o 
datilografei, Subscreví e também 
assino. Selos afinal.

I vo Guilhon P. Mello 
juiz de Direito 

Waldeck A. Sampaio 
Escrivão do ( ’ivel

Os proprietários da Cidade Dumontina 
provam as suas legitimas posses

D e c l a r a ç ã o
O infra assinado, ATÍLIO SCHMITZ, declara, pela presen

te, que vendeu ao Sry. MIOUEL SIMON L1MESKÍ o seu ate- 
lier fotográfico denominado «FOTO IDEAL», sito á Rua Cel. 
Córdova s/n , bem como o mobiliário neD existente, máquinas 
fotográficas, è material, tudo desembaraçado livre de qualquer 
onus, comprometendo se á, durante o prazo de cinco (5) anos 
se abster de trabalhar no mesmo ramo, nesta praça. Outrossim, 
declara, também que o comprador, Snr. MIGUEL SIVON L l-  
NESKI, fica r salvo de quaisquer reclarmções ou dívidas, con
traídas pelo declarante.

E, por ser verdade, firma a presente em uma só via, pe
rante as testemunhas presenciais, que também assinam.

Lages, 13 de Janeiro de 1950

Atílio Schmitz
Testemunha*
Ozy Rodrigues 

Victor Rosa
(assinaturas reconhecidas)

Encontra -se nesta cidade, os* 
Srs. Luiz Gonzaga de Cabral I 
Bueno, Renato Silva e Ger 
mano Kigo, proprietários dos 
terrenos da futurosn cidnde 
Dumontina, que pela fertilidade 
de seu solo e pela sua ótima 
posição geográfica têm sido 
disputada por vários interessa
dos na sua exploração.

Desta vez entretanto, dissi
pam-se os comeutários sobre a 
leg'timidade da posse daquelas 
ricas terras, com a presença dos 
legitimos proprietários, os quais 
exibim em público os documen
tos necessários a comprovar o 
verdadeiro direito de proprieda
de.

Damos abaixo o teor da Es
critura de venda daquelas ter
ras, cuja cópia tiramos em 
nossa redação, do original 
que nos foi oferecido pelo No- 
tario Octavio Cordova Ramos, 
desta cidade.

«Primeiro Tabebonato — Pre
sidente Prudente, Mucio Manoel 
Novaes, 1 Tabelião João M. 
da Silva Novaes. Oficihl Maior 

Livro N‘ 104 - Fls, 72 - Pri- 
meuo traslado

ESCRITURA DE COMPRA E 
VENDA

SAIBAM quantos esta publica 
escritura de compra e venda vi 
rem, que em vinte e quatro 
(24) de Dezembro de Mil no
vecentos e qtirenta e nove 
(1949), nesta cidade « comarca 
de Presidente Prudente, Estado 
de São Paulo, em cartorio e 
perante mim, compareceram, 
partes entre si ju9tas e contra
tadas a saber: -  como oator- 
gantes vendedores JO S E ’ RO 
DR1GUES DIANA e sua mu
lher dona ZENEIDE FONSE 
CA RODRIOUES, brasileiros 
proprietários; residentes nesta 
cidade, esta neste ato repre 
sentada por aquele seu marido 
e procurador bastante conforme 
procuração lavrada nestas notas 
no livro 56. ás fls. 80 e, como 
outorgados compradores RE
NATO ^ÍLVA, solteiro, LUIZ 
GONZAGA D E CABRAL 
BUENO, casado, e ÜERMANo 
R l G O casado todos brasi
leiros, do comercio, residentes 
respelivameute em o E»tado do 
Paraná, nesta cidade e em Rio 
do Sul, estado de Santa Cata 
riua- os presentes, meus conhe 
cidos e das testemunhas, a- 
deante nomeadas e assinadas 
do que dou fé - Em presença 
das mesmas testemunhas pelos 
outorgantes vendedores José Ro 
drigues Dian i e sua mulher, me 
foi dito que, são senhores e legiti
mos possuidores de acordo com 
a transcrição sob n' 18115, feita 
no cartório de Registro de hno- 
veis da 2* Circunscrição desta 
comarcn, de 1.400 (md e qua
trocentos) lote9 de terrenos si
tuados no Patrimônio Dumon 
tina, distrito de Nova Partia, 
município de Presidente Ber- 
uardes, desta comarca e divi
dindo em sua totalidade de um 
lado com os vendedores e Jo 
sé Lourenço Ruis, de outro 
com Paulo Monoel Ferro de 
outro com José Lourenço Ruiz 
e Afonso Finasier. e, finalmente 
de outro lado com Tereza Paquier

vendedores e outro, formando 
assim uma área de cincoenta 
(50) alqueires ou seja 121.00 
hectares, sem benfeitorias, que 
se acham contratados com os 
outorgados compradores para 
vender lhes os imóveis acima 
descritos, como efetivamente o 
vendem pela presente escritu
ra na melhor forma de direito, 
cujo valor decDram haver re
cebido em moeda corrente do

João Manoel daSilva 
N o o a es

REGISTRO DE IMÓVEIS

Estado de São Paulo — Co
marca de Presidente Prudente 
- -  2a Circunscrição — Dr. João 
Gonçalves Fóz, oficial.

Certifico que no livro 3 E, 
sob número 8.384. foi feita h<>-

, , c je a transcrição da escriturapais, pelo que davam aos refe-*de venda e c r , wradl
ridos outorgados compradores | eQJ 24 de Dezernbr0 de 1949>

nesta cidade, nas notas do 1°plena quitação, obrigando se 
por si e seus sucessores, a fa
zer bôa, firme e valiosa esta tabelião, Mucio Manoel Novaes, 

pela qual, Renato Silva ijoltei-
mesma venda e a responderem ro> Luiz ’Gon de Cabral
n t -  -i o i / i m  !I  > H a  H i r u i l a  o  t r a n e .  r» . ' v .  ^  .pelaevicçãj de direito, e trans 
mitindo nas pessoas destes, to
do o direito, ação dominio e 
servidões ativas, que até o 
presente momento tiuh»m sobre 
os aludidos imoveL, para que 
os considere seus d’ora em 
diante, h»vendo-o, aiém disto 
e desde já, por empossados, 
em virtude da presente escri
tura. Disseram ainda os outor
gantes vendedores que os imó
veis, oru vendidos e9táo livres 
e desembaraçados de todo e 
qualquer onus judicial ou ex
trajudicial e inteiramente qui
tes de quaisquer imposto e me 
apresentaram o talão n' 07899.- 
expedido nesta data pela Cole
taria Federal local, para dar 
cumprimento às di>posições dos 
decretos leis 9.330 de 10/6/46 
e 24.239 de 24,12/47, Pelos-ou
torgados compradores me foi 
dito perante as mesmas teste- 
munhas, que aceitavam esta 
escritura nos termos em que es
tá redigida, e me apresentaram 
o recibo do pagamento do im 
posto de transmia8ão, seguinte 
«Original. 3 -  Série -  n° 075 
Estado de São Paul.» - lmpos 
t»-Tnxa. Exatorias c/Renda de 
• ulros municípios. Exercicio 

de 1949. Rs. 2 4oo.oo Recebi 
do sr. Renato Silva, Luiz Gon- 
z ga de Cabral, Bueno e Ger 
mano Rigo, a importância de 
dois mil e quatrocentos cruzei
ros, relativa a guia supra n' 
275. Estação Arrecad idora de 
Pres. Prudente, em 24 de 12 
de 1949. J .  Leite. Visto R W. 
Pimenta. - coletor. R. \&. -  
P i  m e n t a  C a i e  a. « 
De como aSsim disseram e ou
torgaram, dou fé, me pediram 
eu lhes lavrei esta escritura, a 
mim hoje distribuida a qual 
sendo lida ás partes e testemu
nhas, assinam com estas, que 
são Wal tire de Lima e Elza 
Tolomei, brasileiros, solteiras, 
maiores, datilografas, destas e 
m:nhas conhecidas, do que dou 
fé.- Eu João Manoel da Silva 
Novaes, Oficial Maior, a escreví 
e declaro que me foram apre
sentadas as estampilhas federeis 
no valor de cr$ l5o,oo que 
vão abaixo aderidas e inutili
zadas (an) José Rodrigues Dia
na. - Renato Silva. Luiz Gon
zaga de Cabral Bueno. - Ger
mano Rigo. - Waldire de Lima. 
Elza Tolomei. - (Legalmente 
selada). Nada mais e dou fé.

Bueno, casado e Gei mano Rigo, 
casado, todos bra.-ileiros, do 
comercio, residentes respectiva- 
meute em o Estado do Paraná, 
nesta cidade e em Rio do Sul, 
Estado de Santa Catarina, ad
quiriram de José Rodrigues 
Diana e sua mulher, dona Ze- 
neide Fonseca Rodrigues, bra
sileiros, propiietários, residen
tes nesta cidade, Mil e quatro
centos (1.400) lotes de terrenos 
situados no patrimônio Dnmon- 
tina, distrito de Nova Patria, 
mun'cipio de Presidente Ber- 
nardes, desta comarca, dividin
do em sua totalidade de um 
lado, com os transmitente 
José Lourenço Ruiz -  de ou
tro com Paulo Manoel Ferro, 
de outro com José Lourenço 
Ruiz e Afonso Finasier, e fi- 
nalmente de outro lado com 
Tereza Paquier, tarnsmitentes 
e outro, formando assim uma 
área de ducoenta (50) alqueires 
ou seja 121,oo hectares de ter
ras, sem benfeitorias, imóvel 
esse havido pela transcrição 
1 865, deste cartorio. O refe
rido é verdade e dou fé. Pre
sidente Prudente, 24 de De- 
zenbro de 1.949, O Ofical In
terino A LBERTO  PETER S

Edital
João Gualberto Oa Süva Filha, 
Oficial de Protestos em Ge
ral, da Comarca de Lajes, 
Estadi de Santa Catarina, 
na forma da lei etc.

Faz saber que está em seu 
cartono para ser protestada por 
por falta de aceite e pagamento 
uma duplicata, no valor de 
Cr$ 13.085,00, emitida por 
D. wid Sor>ka, contra o senhor 
Olivino Freitas 

Pelo presente, intimo o se
nhor Olivino Freitas.a vir pagar o 
valor da referida duplicata, 
ou dar as razões de recusa, 
notificando-o desde já do pro
testo, caso não compareça no 
pr*<zo legal.
Lajes, ]6 de janeiro de 1950.
O Oficial de Protestos.
João Oualberto da Silva Filho.

DAVID LEICIISENRING

Esteve alguns dias nesta ci- 
Trasludada em seguida. - K u ^ ad f o Jovem estudante David 
João Manoel da Silva Novaes, Leichsenring de Curitiba, em
a conferi, subscreví, dou fé e

Iasssino em publico e raso
EM TESTEMUNHO DA 

VERDADE

v*agem de divulgação da obra 
«Deus e a Natureza e o Sofri
mento Humano* editada pela 
C T.B. de São Paulo
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2! I 50
COR R EIO LAQEANO

Prefeitura Municipal de Lajes
Estado de San ta  Catarina

Continuação do número anterior
Tabelas esplicativa Ha Deapesa________________ _

Codigo
Local

DISCRIMINAÇáO Dotuções

0 ADMlNISTRAÇáO GERAL
LEGISLATIVO

0-1 GAMARA MUNICIPAL
0 1 0 Pessoal FiXO
0-10 : Subsídios dos Vereadores 100.000,00
0 11 Pessoal Variável
0-/1 -1 Gratificação ao Secretário 12.00o,00
0-11-2 Extranumerános Contratados 3.600,00
0-12 Mcterial Permanente
0-12-1 Aquisição de móveis, máquinas e utensílios 20.000,00
0-13 Material de Consumo
0 13-1 Material de Expediente, livro?, etc. 5.000,00
0-14 D -spesas Diversas
0-1*-l Serviço Postal, telegráfico e telefônico 2.000 00
Q-14 2 Assinalura de jornais e revistas 5.00.00

EXECUTIVO
0-2 . GOVÊiRNO m y , -
0-20 °essoal Fixo
0-20-1 Subsidio do Prefeito 36.000,00
0-20-2 Representação do mesmo 18.000 00
0-22 Material Permanente
0-22-1 Aquisição de veículos, móveis e utensílios 11.000,00
0-23 Mdterial de consumo
9'23-1 Aquisição de combustíveis par» o automóvel 4.000,00
0-24 Despesas Diversas *

■ l 0-24 1 Custeio de veículos moveis e utensílios 20.000,00
» 0-24 2 Despesa de traspoite do Prefeito quando
I em viagem g\tLqijnistrativa 1 000.00

0 3 ADVUN VI RmÇSO SUPERIOR
0-30 • Pessoa! Fixo

i \ 0 30 1 Secretário - P- ião Z 20.400 00
lí 0 30 2 Escriturário 1 ráo Q (doisj 28,800.00

0-33 Mat 1 Je consumo
0 33-1 Aquisição de utensílio, impressos e mate- : #

\ ; . rial de exoedient» 16 920,00
V- • . . - • • ‘ ~ ' . *

totais

Sub-Divisão
SeiVÍÇOb Se.viço

143.100.00

Instituto de Aposentadoria e

4 ‘ PAGINA

Pensões des Comerciários

90.000,00

AGÊNCIA k m  LA.TES
K d i t a 1 . .

^ , An Qr Dpleirado levo ao conoecimento d08 Sr9.
D» ordem 2 “  M  virtude de nomeação d,

Comercinn.es àeste M P a 0U,rQ cargo. a partir de 1»
servidor,Cel.o M. de A d “hi £  tog de contribuição serão fej.

ã ,óa Cotrei. Pinto. 25, d.a W à» 1* W  
ras e aos sabados das 9 às 11 horas..

Ivo B. Selva 
Agente

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

COMPRE BARATO VISITANDO A SECÇaO:

Artigos do Dia

Padaria e Confeitaria Carioca
do Ernesto Guidalli
Rui Correia Pinto, 54 — Fone 62 — Lajes

<. > .• t .' ^  •- ......
Recebeu moderno t> vanadis6imt> sortimento de enfeites pa
ra boles e dôces de vários estilos: Rosinha? - bonequinlias 

corações -  estrelinhas - velinhas, etc.
, * »

O tnaior estoque de .Chocolates e Bombons.

Pão — Biscoitos — Cucas — Doces

Preparad< s com tarinha de Ia. qualidade

PREÇOS DA TABELA OFICIAL

Continua no próximo número

Dr. Léo Weiss
Formedo pela Faculdade de Medicina de P. Alegre

. ’ "mZ " * V  " V  - * * • ' . ' . n  t s  n

Olinica Medica — Doenças da pele e sifilis

Consultório: Edifício Marajoara *- 1' andar • Salas 2 e 4 
das 14 ás 8 horas

Besidencia: Hotel R >ssi

Agradecimento

Otimo Negocio
VENDEM-SE Dentro da Vila d» CARU, neste municipio 

4 Colonias e meia 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 municipio (produção média de 30.000 Kilos de uvas), 
com Apiário, um grande pomar, varzeas pura lavoura mecani
zada etc.

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

.Taccb Batrpi agradece as 
pessoas, que o distinguiram 
cem cartões, telegramas dedi- 
e- toras pela Radio Clube e 
c < inp. rece*am á sua residência, 
no d’a de stti aniversário na- 
talicio ocorrido em 8 do 
corrente-

índios, 12-i-9  0

Mobilia de quarto... . ••»<. "• ' •
Verde-se uma ótima mobilia de quarto, em perfeito estado 

de conservação, ccm 8 peças. Tr*Lr na Rua 15 de No
vembro, em cima da firma Bertuzzi & Ribas.

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

Representaçõss em geral e Co
missões • Consignações e Conta 

Própria
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 «Invictas» orgulho 
da industria nacional - Balanças «Santo Antonio» 
- Caramelos e baías fioas «Subli* - Camas «Pa
tente» - Cadeiras Colonial.

Vende-se
Umu Olaria na Varzea e 

dois lotes de bons teirenos no 
banhado.
Tratar com Letudio Carvalho.

l)r. João Giialbertü 
Netto

Advogado
Rua Aristiliano Ramos 7 

Caixa Posfal 58

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

R aNCí A - Lajes

P R E D I 0  RECEM  C O N S T R U ÍD O  - TUDO N O V O  
COSINHA D E  P R IM E IR A  ORDEM  - A S S E IO  H I
G IE N E  TOTAIS - ATENDIDO P E L O S P R O P R I t T A -  
R1US.

Preços Sem c:ncorrencia
Proprietário Manoel Ramos da Silva

Quer comsr ?
n a no restaurante do clube 14 

de Junho
COMIDAS APETITOSAS — AMBIENTE SELECTÜ

Satisfaça seu paladar

Cosinha brasileira e italiana - Adega sórdida

OS Ml RECIS 
ADVOGADO

P”aça João Pessoa 
Edi{. Dr Acácio -  Pandar

I f l J F S
cS a n fa  C a t a r i n a

Oficina Hadiotecnica
UNIVERSAL

l>'rigiíia por José Palliani
A m a is  c o m p l e t a  d a  c i d a d e

Consertam-se Rádios =  nnnrol, „ ,, .
escrever, calcular, ete. P 1 s e étricos — maquinas de

r

S ir v iç o  r á p id o  e g a r a n t id o

~ ~  ^ ± 2 ~  .......... . Caixa Econômica)

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



JU ÍZ O  DE DIREITO DA COMARCA DE L A JE S  
ESTADO DE SANTA Co TA RI NA

Edital de Citação
O Doutor lvo Guilhon Perei
ra de Mello, .luiz de Direito 
da Comarca d e Lajes, E.-Ldo 
de S.iiitu Catarina, u h  f o r m a ,  

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
sunção e sua mulher D. Cons
tância Ribeiro Soares, brasilei
ros, lavradores, domiciliados e 
residentes nesta comarca, roe 
foi feita a seguinte PETlÇãO.- 
«Exmo. Sr. Dr. Juiz de Direito 
da Com rca de Lajes. Dizem 
José Rodrigues de Assnção e 
sua mulher dona Constância R i
beiro Soares, brasileiros lavrado
res, domiciliados e residentes no 
distrito de Campo Belo do Sul, 
desta comarca, por seu advoga
do abaixo aesmad", o seguinte: 
1 )  Que, há mais de trinta 
ano.-, ocupam uma área de ter
ras de hum milhão cento e qua
renta mil metros quadrados 
(1.14o.ooom2), sita na «fazenda 
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- 
te- anos, mansa p .cífica, sem 
int' rrupeção nem oposição de 
qu< m quer seja, 3.) Que a área 
que ocupam há mais de trinta 
anos Lm os seguintes limites e 
confrontautes ao norte, o lagea- 
do Bebe-ovo e terras de Ma 
noél Padilha Pereira, linhas sêca, 
ao oeste por linhas sêcas con
fronta cora terras de Belisário 
Cailos Ribeiro e Moisés Morais 
do- Santos, ao sul por um ba 
nli do e em seguida por linhas 
sêcas confronte com um comum 
e. depois já  a leste com surtes-

para Refeito da taxa judieián 
-  Protesta se provar o alegadt 
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: I) - Pedro Ribeiro da 
Silva, lavrador, residente n 
Fazenda Garcia, Campo 4 Belo 
do Sul. - 2) Valvuino Ti iudade 
Morais, lavrador, residente na 
Fazenda Custodio Garcia, dis 
trjto 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) Aurcliano 
Prnto Ribeiro, residente na Fa 
zeuda Custodio Garcia, dis
trito de Campo Belo do Sul”.- 
Na petição acima transcrita, 
que estava devidamente selada 
e com as estampilhas inutiliza
das na íorina da lei, foi profe- 
rid1' o seguinte DESPACHO 
” A. Como pede. - Justifique- 
se em dia designado, ciente o 
o Dr. Proruotor.- L a j e s , -  
7-11-49. - (a) lvo Guilhon11. - 
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- 
-é .Rodrigues da Assunção e 
sua mulher constante dos le 
poimeutos de Fls. 6 e 7 por 
íôrça da qual os requerentes 
demonstraram estar na posse da 
gleba de terras de 1.14o,ooo m2 
no lugar denominado Fazeuda 
Garcia distrito de t ampo Belo 
do Sul. desta comarca, há mais 
de trinta anos com as confron
tações Aa imcial. Citem se, por 
mandado dos confrontante* e 
por editais, com o praz» de

Advogado
Dr. Tlieodocio Miguel 

Atherino
Advocacia em geral

Rua Hercilio Luz, 7- Lajes - S. Cat.

Aviso

Ntgocio de Ocasião
VENDE-SE UMA FAZENDA

Com 7 milhões, bôa casa de moradia, benfeitorias, man
gueiras, poireiros, h"rta, matos e ótima agua, com todo o apa 
relhnmento de uma Fazenda de movimento, localizada junto á 
SV-trada Federal, 45 minutos da cidade.

PreÇo de ocasião. Tratar c im  o pioprietuiio do Hotel Sul 
América.

A Companhia Catarinen
se de Fôrça e Luz S/A.avi 
sa a '8 Snra. Consumidores 
que nao mais fará cobran
ça á domicilio, Será cortada 
a ligação do contribuinte 
que estiver em atrazu de 
dois (2) meses.

A GERENCIA 

Lajes, 11 de Agosto de 1949

Joalheria Wolny
Rua Mal. Deodoro — Lajes

0 maior estepe de joias o relrgios da região 
- - - - - - - - - - - -  serrana

V[>ITE, sem compromisso, a nossa grande expo
sição de artigos para presentes, para todos cs 

preç .- e guetos

Dr. Vai nça
Clinica exclusiva de 

crianças

Consultorio: Rua Cels Aristi 
liano R^ino» ir 8

Consultas tías 14 á« 17 
horas — Fone 67 

Rrsidencia: RuaCel. Aris- 
1 tiliano Ramos u 8 -  Fone 44

sores de Januário Pinto Ribei-Jtrinta dias, os interessados au 
ro e, por uma sunga, com Be- j mentes e descouhecido?. -  Ex 
lisário Csrlos Ribeiro, até a , peça-se precatória para a cita
barra da sanga do lage«do Be 
be-ovo, ponto inicial. 4.) E, co
mo os suplicantes possuem o 
alud'do terreno tal como se 
acha supra descrito, há mais de 
trinta anos mansa e pacifica
mente, sem oposição ou eraba- 
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 comparecerão in
dependente de citação. Reque 
rem outrossim, depois de feita 
a justificação, a citação pessoal 
dos atuais confrontautes, des
critos no item 3 ), hem como 
do requeri, digo, do represen
tante do Ministério Público e 
do Dominio da União em Flo
rianópolis, e por editais, dos in 
teressados. •ausantes e desco 
nhecidos, todos para acompn 
nhar os termos da presente a 
ção de usocapião. depois do qut 
deverá ser reconhecido e de 
elsrado o dominio dos SopUcan 
tes sôbre o aludido terreno, 
ficando cit idos ftioda, para no 
prazo legal apresentarem con 
testação e para seguirem a cau
sa até final seuteuça sob penas 
de lei, Da-se a est-i o 
valor de cinco md c.uzciros.|

Jérseis

: V a I i s é r e
C a s a  Eduardo

Rosa limitada
Contabilidade - Comercio 

Rua 15 de Novembro, 13 — 

Fone 77 - Caixa postal 81 

Lajes — S. Catarina

K n earreg a-se
da compra e venda de 
casas, terrenos pinhais, 
serrarias, camoos etc

çao d'- Dominio da Uuião, 
ciente o dr. promotor, - Custas 
pelos requerente.-.. P. R 1. Ln 
jes. 3-1 l95o. (a) lvo Guilhon
Pereira de Mello. Juiz de Di
reito. - E, como os suplicantes 
tenham pedido a citaçãe por 
edital dos mteressndos ausentes 
e desconhecidos, para todos os 
termos da ação, até final sob 
pena de revelia, mandei passar 
êste. - Para os devido efeitos 
se passou o presente edital 
que seiá afixado no lugar pú
blico de costume, publicado na 
Imprensa Oficiai do Estado e 
na Imprensa local, fic.mdo ain
da uma cópia junta aos autos 
da ação. - Dado e passado 
uestu cidade de Lajes, Estado 
de Santa Catarina, aos três 
dias do mês de janeiro do ano 
de mil novecentos e cincoeuta 
(3-1-1950). - Eu, WaldecU A. 
Sampaio, Escrivão do Civil, o 
datilografei, subscreví e tam 
bem assino. - Selos afinal

1 vo Guilhon Pereira 
de Mdlo

Juiz de Direito 
Waldedc Aurélio Sampaio 

Escrivão do Ci'el

DR. S A N S 0 N E
.Medico - Especialista.

Cursos da Especialidade em S. P., Campinas e R. de Janeiro

CLINICA MEDICO CIRÚRGICA

Olhes. Ouvidos. Nariz e Garganta
Tratam ento Moderno das Doenças dos Olhos

______ Eletroterapia ________________________

CONSULTORIO - Rua Bcnjuuin Oonstnnt
Edifício Amélia W altrLk -  em freute ao FORUM

HORaRIO Das 9 ás 12 e das ]4 ás, 17 

Residência Permanente em L A J E S

Dr. Edezio 
Nery Caon

Advogado

Causas eiveis e criminais 

Rurt Mdl Deodoro, 10 =  

Lajes

Contribua para a  SL AN e es- 
tara ajudando teu próximo

Dr. João Costa Netto
j Alta Cirurgia — Doenças de Senhoras - -  Parto

I O P KKAÇÕES:  d» Estômago, Intestino, Apendicite, Figado e Vias Bi- 
liares Tiroide, Bocio papo). Hernins, Varizes e Hemorroida. RinS 
e Próstata, t/tero, Ovários e Seio». Tumores em geral. Cirurgia doa 
Ossos e Aiticulações. Fraturas. Cirurgia doa Defe tos Congênitos e

T ratam ento M édico e C iiú rg ico d a  Tuberculose Pulm onar

Leia e Assine
«Correio Lageano*

Atende no Hospital N. S. dos Pr?zeres e Maternidade Te- 
rezd Ramos -  Reiidenci» Rua Cnrreia Pinto, 3 - Tel 195. J

I cZonsultorio: Praça Cel. Jo a< >  Costa (em cima do Café CruzeitO)

Quem casa 
quer casa

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

A t e n ç ã o
Fique rico, oomprando um 

lote de ótimo terreno á ru>t Mh- 
recluil Deodoro n° 53, em Laj* s.

Faça Sua proposta por esciá- 
to, dizendo quantos lotes deseja 
e remeta em envelope fechado u

TRAJANO SOUSA 
Rua 13 de Maio, N# 55 

Curitiba Paraua
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21-1-50 CORRETO LAORANO

Comércio de Automóveis 
João Buatim S.A.

ASSEMBLEÍA GERAL ORDINARIA

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

sociedade acirra designada comparecerem à assembléia geral 
ordinária a se italizar no dia 21 de janeiro de 1Ç50, ás 14 ho 
ras no esoritório desta sociedade sito á Rua Marechal Deodoro 
n° 54, nesta Cidade, para deliberarem sobre o seguinte.

Ordem do dia
!•) Exnme, discussão e aprovação das conta» da diretoria 

notadameute do Balanço, Lucros e Perdas parecer do conselho, 
fiscal, referentes *o<xcrcicio de 1949.

2 )  Eleição do Conselho Fiscal e suplentes para o exerci
do de 1950.

3 )  Assuntos de Interesse social. -

Lajes, 21 de dezembro de 1949

J o d o  B u atim  
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 de que trata o artigo 99, do decreto lei n 2 617 de 
de 26 de setembro de 1940.

Lrjes, 21 de dtzembro de 1949

JoãoBuatim
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. P A cobrança das rendas constante da Lei orçamentá
ria para o exercício de 1950. far se-á nas épocas estabelecidas 
em lei, e de acôrdo cora a legislação em vigor.

Art. 2 As tabelas explicativas da de=pesas, fixadas para o 
exercício de 1950. de acôrdo com a lei n- 70 de 7 de dezembre 
do corrente ano, são os que com este baixam.

Art. 3' Este Oecreto entrará em vigor no dia P de janei
ro de 1950, revogadas ás disposições em contrário.

Dr. Aristóteles S. Waltiick 
Presidente da Camâra municipal

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

___  Secretário

r.hegüU o novo estoque de calçados de 
todos os tipos e para tidns rs preços

Visite a sua Sapataria

0  S a p a t o  C h í c
A m ais b a r a ta ir a  da c id a d e

t u

' p z e t z  S l u m * '
U S A N O O  A  V A C I N A

DO INSTITUTO PINHEIROS
I N D IC A D A  P A N A  USO

I N T I A O Í N M I C O  £ IN TN A M U SC U L A N  C O N f O l M f  
D O S A C E N S  f i l T A S  P E L O  INSTITUTO B I O L Ó G I C O  

D l  S A O  P A U L O

I N S T I T U T O  P I N H E I R O S
FLORIANÓPOLIS 

OISTIKUIDOI d r o g a r ia  a  c a t a r in e n s i Va
■ II A » DE M A R C O .  6 ) 8  - I O I N V I I E

0l/Í5tâX l/M !sbi

Aluga-se
Um ep irtamento com fi peças 

e completa iustnlação sanitaria, 
com pintura nova. Junto á re- 
sidoucia do Sr. Bub lloescld.

Tratar com Tulio Ribeiro nc 
rua Emilitmo Ramos.

Vende-se
Uma casa de madeira em 

bom estado, com um terrem 
medindo lo x 35, u rua Fre 
Gabriel, untes de chegar á Pon
te.

Informações nesta redação

CAMOMILINA
PARA A DjNTlfAO DAS (WÀhfAfr

VITAMINA D2
f  ( C A L C I F E R Ó L )  
AMTP»A0U(TIUFIXADORA D0 (ALCIO

Otl i li o NeguCIO
Vendtm se 80 lotes de bons 

terrenos, na Varzea, e 1 lote na 
Avtnid» Marechal Floriano Com 
duas frentes.

Trotar com Leandro César de 
C arcalho.

mmE'SE
Uma casa na rua Emiliano 

Ramos. Tratar com Dor vai 
Faroh, na mesma rua N‘ 72.

A t e ri ç ã o
Vende-se um ótimo Sitio, 

com a área de 96 .800 n>2 de 
terras de cultura, ,em parte já 
cultivadas, cercadas com casa 
Je moradia, galpões e outras 
benfeitorias, plantações de ar
vores frutíferas em bom estado 
de conservação, aguadas, matos- 
pinheiros vGhos e novo», ma
deiras de lei etc. situado no lu-1 
gar «Coxilha*, na estrada de 
rodagem Lajes - Campos No
vos, no distrito de Caru, Mu
nicípio de Lajes,

Tratar com o Sr. Antonio de 
jAmonm, á rua Coneia Pinto 
62 nesta cidade.

Dr. CELSO RAMOS 
BRANCO

A D V O G A D O
RESICENCIA t ESCRITÓRIO 

Rua Herclllo t.ui
L A J E S  *'

Atende cliamadoi para asco- 
ma»cas de 5 Joaquim. Curiti 
banos. Bom Retiro e Rio doSul.

Doençus e Operações

OLHOS -  OUVIDOS N I R I Z -  G4RGANTA
(Cabeça —  Pescoço —  Ecca)

D R . J. A R A U J 0
KSPKCI ALISTA

Assistente do Prof. Sanscn, do Rio de Janeiro, Membro da Socieda
de de oto-rino it»imgolcgia do Hio de Janeiro. Membro ds Sociedade 
1’an i.mericana de cphtalmologia. J/eprescntanie oticuii, para Santa 
Catarina, do Comitê do Congresso da especinlidade, err. Montfvidío 
e /tuenos Aire», em 1950. Diplomado ein Bronco esofagologia, em 
Buenos-AirEB e J/ontevidéo pelo Prof. ( hevalier /ackson, dos Esta
dos Unidos. Curso de cirurgia da surdés com o Prof- Lampert de

Neva Vork.
Operações de catarata, dos vesgos, receitas de eculos, etc. 

Operações do Hbcio - papo, - do lábio e céu da boca fendido de nas
cença. 1 rata mento clirico cirúrgico das arnídalas, das sinusites^ das 

1 urgaçOes doa ouvidos, du obstrução uasal etc.

RUA HEROILIO LUZ, 30 (Rua do Hospital) LAJES

Hotel òul America
Grande edifício de 3  andares, situado no coração da cida

de, ptóximo à Estação Rodoviária

Contém aDexo um excelente Bar e Restaurante

OTIMOS QUARTOS - COSINHA ')E PRIMEIRA 
ORDEM - tERVJÇO ESMERADO - COM GARA-

GE

Atendido pelo proprietário Alfredo Larsen e sua 
exina. familia

Lajes —  Santa Catarina

uouo
AÜADOQ

d e  ,
«Ala v iG jb n ru d a M jT c h a c tC '  \

RUA JOÃO Ut CASTRO, 3C
LAJEA -  LC A T A í ÎNA

AMPLIaÇ OES - REPRODUÇÕES - COLORIDOS etc-

EOIOGRAFIAS PARA DOCUMENTOS EM 30  
MINUTOS.

,r'!"W|gr-in l Expresso Grazziottin 
de Tiansportss 

Ltda.
L A JE S  -  VAOAflM - CAXIAS - PORTO ALEGRE 

LAJ/ÍS -  VACARIA - DIARIAMENTE

De Lájes às 5 horas — De Vacaria às 13 horas 
DE n AXIAS, 3as e 6as. 7 horas DE LAJES, 4as. e Sat

ás 5 horas, combinando com P. Alegre, com lugan 
reservados. Lajes =  Poito Alegre

saida DE LAJES 2a e 6 ’ s As 5 horas DE P. ALEORE 
4 as e Sab. às 5 horas

Informações nas Estaçõe 
Rodoviárias

s

Edição de hoje: 10 páginas
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Prefeitura Municipal de Cu-
ritibanos

E D IT A L  N- 1 -5 0
De ordem do sr. Preieilo Municipal de Curitibanos torno 

público que desejando tsta Prefeitufa adquirir uma moto-nive 
ladora, achate a b e r t a  a coocorrência pública, devendo as pro 
postas serem apresentadas até p dia 4 (quatroj de fevereiro pró 
xim«, às lo (dez) horas, quando serão abertas na presença dos 
interessados.

As propostas devem ser seladas e representados em enve 
lopes fêcbaoos, devtndo ccntet: Marca, potência, combustível 
que consome rooas propulsoras, pneus, velocidades e outras 
características da máquina, o preço, posta na cidade de Curiti- 
banos, e as condições de pagamenro.

A Prefeitura Municipal reserva se o direito de recusar as 
propostas caso nâo convenham aos seus interesses.

Prefeitura Monicipal de (uritibanos, lo de janeiro de 195o 
Antonn Signorelli 

Secretário

Prefeitura Municipal de Lajes
ESTADO DE SANTA CATARINA

Movimento da Tesouraria, dtmcte o mês de dezembro de
1949
Saldo do mês de novembro da corrente ano C *  316,273,9o

KEceitíi O rçam en tária
Imposto Predial 365,oo
Imaosto de Licenças 3 697,oo
Impo: tos S/Indnstrias e Profissões 235.oo
Impostos S/Explor^çâo Agrícola e industrial lo3.9o2.5o
T«xa de Expediente 1 532,oo
T»xa Custas Jd. e Emolumentos 2.696,oo
Taxa de Fisraliz*cáo e Sei viço* Diversos 4.372.8o
Taxa de Limpesa Pública 88,oo
Renda Imobiliária 4.o69 oc
Renda de Capitais 2.860,10
Renda de Mercado Feiras e Matarfonros 5.920,50
Renda de Cemitérios t .695 00
Quota prevista no Art. 15 § 4o (Impostos s/Rend<>) 20.820,90
Quota prevista no Art. 15 § 2® fComb. e Lubrific) 45.9'7,40
Alienação de Bens Patrimoniais 1 841,40
Cobrança da Divida Ativa J8.717.60
Recrita de indenizações e Restituições 61.642,30
Multas em Oeral 5.408,50
Eventuais 17.6l0.0t)

Despesa O rçam en tária
Administração Geral
Exação e Fiscrl zação Financeira
Segurança Pública e Assistência Social
Educação Pública
Saúde Pública
Fomento
Serviços Industriais 
Serviços de Utilidade Pública 
Encargos Diversos 
Créditos Especiais

Depositado naCa>xa Econ.Fed. e Banco Nac do 
Saldo na Tesouraria

619.664, yu

Cr*

Cm

C i*

76.135,60
31.463.00 

3.609 50
77.760,10
2.527.00
2.702.00
3.500.00 

80.823 00
28.630.00 

107.170 00 
414.320 20

50.000,00 
155 344 70 
61^.604.90

Lajes, 31 de dezembro de 1949
Hildebrando Milton Reis Mario Luctna

Coutacor Tescureiro

Requerimentos Despachados

| Feliz Ano Santo
Ser feliz é uma das mais juslns 

aspirações de tôdo ente humano, 
Especialmente quando busca a 
felicidade espiritual, que só a 
serena paz da conciencia lhe 
pode proporcionar, como supre
ma expressão de bem-estar ter
reno !

Ao ensêjo, pois, «têsse deal- 
bar do ano Santo, firmemos o 
elevado proposito de um bem 
viver segundo as leis divinas e 
humanas, cujo exato cumpri
mento a nós próprios ha-de 
benificiar, tornando-nos fel zes, 
bem felizes: em consonância 
cora o que é belo, justo e ver
dadeiro!

Porque o amor e o culto do 
que é belo, do que é justo*e do 
que é verdadeiro, constituem a 
mais perfeito sintese da felici 
dado que podemos almejar nes
te vale de lágrimas, ,onde não 
passamos de pobres e degreda
dos filhos de Eva, da que, dei 
xando-se iludir pela enganosa 
serpente, nos fez perder o ter
reno paraiso que uos fôra desti 
nado.

E não nos deixemos impres 
sionar pelas dificuldades, gran 
des ou pequenas, que por certr 
encontraremos no caminho a 
palmilhar. Mesmo porque, n< 
dizer do poeta, a vida é luta 
renhida, viver é lutar. A's ve 
zes até contra nós próprios 
Maior sendo a vitória qtiand1 
alcançada .-ôbre nós mesmos

S e j  mos justos, sejamos bon-1 
•';ó assim, i liás. couseguTemos 
a verdade r.> paz Ja  consciência 
na qual mbém atingiremos e 
«levantado ideal da sublime 
haiminia • viOa.

Prii cipalinente aos coDgrega 
dos mariam incumbe dar < 
bom exen pio. poique êste é 
sempre m. r ele quente e prá- 
ico do qu* b"nit«s palavras.

Paia isso, no cimo da sa
grada montanha dos nossos 
ideiais, L-ui no intimo dos nos
sos corações mariano-1, levante
mos o alt>r de nossa venera
ção a Mi ria Santíssima, nossa 
mãe santa, rogando-lhe nos a- 
jude a vencer primeirameute os 
nossos defeitos e falhas, para 
que possamos cooperar também 
no aperfeiçoamento de nossos 
semelhantes, na pregação do 
que é justo, belo e verdadeiro.

Feliz, portanto, tres vezes 
Feliz Ano SaDto!

Lord Aub

A T A Q U E S
Insônia, pa ip itaçõns, depres
são  moral, ag itação , angús
tia. M a ra v a l acalm a a  irrita
ção, elimina o  desassossêgo  •

Dia II de janeiro de 1950.
N* 38 — Bruno Becnri e sua mulher - Transferência de terreno 

foreiro - Complete as informações.
N' 41 — Maria Horuer Becari = Transferência de terreno 

foreiro - Sim.
N- 43 — José André Daum e sua mulher - Transferência de 

terreno foreiro - Sim. ^
N- 46 Alziro Batista Lucena - Transferência de terreno fo 

reiro - Sim.
Dia 14 de janeiro de 1950 

48 — João Garrozi - Ligação dágua -  Sim.
52 — Mario Paes Branco Ligação dágua - Sim.

Dia 16 de janeiro de 1950 
N. 2504 — João Batista- Filho - Licençu para fazer melhora 

mentes em um prédio - Sim.
4 — Gentil Daniel*de Liz - Aprovação de planta e lil-

cença para construir . Cumpra o parecerdo 1*iscai Geral. 
Dia J7 de j«nei:o de 1950

34 — Dr. João Pedi o Arruda -  Aprovação de planta e li
cença para construir um prédio para o Sr. Mário Ma- 
riano Silva - Cumpra o parecer do Fi*cal Geral.

os crises nervosas e dolorosas.

%

N-
N-

N

N-

M A R A V A L
Colmantm do» norvot

I I  « P n i f c in  Capitalização: 
continua pagando prêmios
Essa importante organização 

n>cional para estimulo á eco
nomia e á capitalização, acaba 
de pagar ao sr. üaldino Duarte 
a importância do Cr* lo 000,00 
que lhe ccube po sorteio de 

j 31 de Dezembro próximo pas- 
} sa .o.

Comércio e Industria João
Duarte Silva Júnior S.A.

/
Recebemos desss grande e conceituada organização comercial 
a seguinte circular.

LA JES, Janeiio, 1950 

Prezado (s) Senhor (es).
Com a presente levamos ao conhecimento de V (v) S(s) 

que, de acôrdo com os Estatutos devidamente registrados e ar’ 
quivadrs na MM. Juuta Comeroial do Estado, sob o nr. 9718* 
ftin sessão de 5 do corrente, e publicado no Diário Oficial, cons 
fituimos unia Sociedade Anônima que girará sob a denomina 
ção de:

“Comércio e Indústria Joio Duarte Silva Junior S i . "
>

a qUHl, tendo incorporado ao seu patrimônio todo o Ati 
vo e Passivo da firrau “João Duarte & Filhos” , désta praça- 
continuará com o mesmo ramo de comércio e industria.

Não haveiá, assim, solução de continuidade nos negocios 
de nossos antecessores.

Solicitando anotar (em) os fac similes das assinaturas a bai
xo dos nossos diretores, na espectativa de sermos distinguidos 
com a sua honrosa preferênoia. subrerevemos nos. mui 

atencio9amente
Com. e Ind. João Duarte Silva Jr .  S.A.

J»So Duarte Silva Junior 
Diretor - Presidente 

Galdino João Duarte 
Diretor-Industrial

Evaristo Duarte e Silva 
Diretor-Gerente 

Antonio Duarte da Silva 
Diretor -  Adjunto

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

A quem solicitar, será envi>d« p*lo arreio a interessante 
obra do Dr LOPES FERREIRA « AsTISlA SEXU A L » -

Tratamento Clinico e Dietico:
Junte ao pedido Cr* 10,00 para lespesas, dirigindo-se a 

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

Mario Teixeira Carrilho
Advogado

(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 JoSo Cruz Jor. Fone 88 
f,AJES — Caixa Postal n“ 19 — Sta. Catarina

F4RMACIA POPULAR
DireçXo técnica do farmacêutico diplomado

ANTONIO M. V. RIBAS
O maior e mais variado sortimento de medicamentos 

nacionais e estrangeiros

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

Víoderno e aparelhado laboratório de manipulação - Serviço
caprichado

A mais Barateira
Praça João Pessoa =  Lajes

Dr. Hélio Ramos Vieira
ADVOOADO

Ações cíveis e comerciais (medição, divisão e demarcação 
de terras, usucapião, servii‘õts, cobranças, falências, etc.); 
inventários, doações, testamentos, contratos sociais e suas 
alterações, 'alvarás, etc:, ações criminais.

It. 15 de Novembro n° 6, 1° A. -  LAGES

NOTA: Aceita chamados para as comarcas vizinhas.
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COR *  *810 LA G E A N O21 1-50

Balancete da renda e des- 
peza da associação benefi- 
ciente «Seara do Bem», re

ferente ao ano de 1949.
K e n d a

Renda dos cafésinhoS 
Rifa de um faqueiro
Renda da festa do avental, realizada no Clube

Renda da festa do aventul, realizada no Clube
1' de inaio
Donativos diversos
Donativo do Rotary clube
Donativo do sr. C. Colombo
Saldo dos anos anteriores
Venda de madeiras, refugo, caibros, etc.
Em depósito na Caixa Econômica, Federal

Cr. $
Cr. $

4.237,00
2.000,00

Ci$ $ 2.034,00

Cr. $ 
Cr. * 
Cr. $ 
Cr. $ 
Cr. $ 
Cr. S 
Cr. $

2.000.00
1.980.00

500.00 
55,00

5.180.00
820.00

7.800.00

Ü e s p e z i s
Cr. $ 26.656.00

( 'r.
( r. 
( Y.

Esmolas distribuidas Cr.
Pg. Farmácia 8. José Cr.
Pg eon-trução de 4 fogões, inclusive mão He obra <Y 
Pg- 4 chapas, adquiridas na firma Sócas & Cia Cr 
Pg' madeira para casa, inclusive feitura 
Pg. fretes
Pg. corrida de automóvel p] médico 
Pg. corrido de autoinovel ho Hospital 
Pg. corrida de automóveis p/ médico 
Pg. 1 faqüeiro na firma Bertuzzi, Ribas & Cia 
Pg. 500 envelopes n* »A Pérola Ue Lajes»
Despezas cl o Natal dos Pobres 
Pg louza & Castro, brinquedo?
Fg. B zat Dauulíio, brinquedos 
í g  Laj' S Bazar 
1 g. Casa Celv 
I g. 12 lifas de bala*
Pg. duns exs bolacha 
J g  Pndiria Carioca. 4 kgs. biscoutos 
í igari e fósforo* distiibuidos na iJ-id '« ,'u- 
blica

< S 
Cr. § 
l r. S 
Cr. § 
Cr. $ 
Cr $ 
Cr.
Cr 
Cr. 
Cr. S 
Cr. $ 
Cr $

s
$

l g. c  Colombo, 1 saco de feijão 
Pg Casa Almeida, fazendas 
Pg para construção da casa dos Po.br

C’r. $ 
Cr. $ 
Cr. $ 
Cr $

1.033.00
348.00 

1 366.00
177.00 

1.798,50
19.8.00 
20,00 
20,00 
10,00

1.000,00 
49,50

4.986.00
213.00
375.00
160.00
135.00
394.00
109.00 
48 0U

206.00 
100,00 
110,00

6 000,00

Cr $ 18.856,00

R e c a p i t u l a ç ã o
RENDA
DIVO 1-/ZAS 
SALDO

E.\l DEPOSITO N a CAIXA

Observações

Cr. $ 26,656,00
Cr S 18.856,00 
Cr f, 7.800,00 

ECONÔMICA FEDERAL: 
Ci £.7.800,00

1) — A Associação recebeu durante o ano mais os se
guintes donativos - Sr. Jóca Duarte: -  1 saco de farinha, Al
bino Granzoto & Lenzi: - Uma cx. de sabão, Guilherme Socas 
- Uma cx. de bolachas, Osny Pires -  algumas dzs. de louça. 
Henrique. Fiúza - 6 latas de bolacha e uma de balas, Bazar Da
núbio: - brinquedos: Pérola de Lajes - 500 convites, Werner, 
Carvalho & Cia Ltdu. brinquedos. Casas Eduardo e Para e 

T> i M, - r Hillm, ladalicio Pires. - café torrado -  diversos, 
quilos, Slau - remédios, Para a Casados Pobres, foram doados 
por diversas pessôas, - moveis Usados, uma rnrva, Uma chapa, 
"ma cômoda, quatro cernas, treís colchões, quatro travesseiros] 
alem de louças, talheres, roupas, calçado3, ele, ü  sr. Evaldo 
Pruner fez a pintura da Casados pobres gtatuitamente. •

2) — Todos os comprovnutes da despezas efetuadas 
eontram-se com a Tezoureira, à disposição dos associados.

• Lajes, Janeiro de 1959
Fresidente Tezoureira

Autinha Silva Lucmda Schimit

en

Dr. Caetano Costa Júnior
Especialista em doenças dos

Olhos-Oiividos-Nariz-Gurga nta
CoDsultório: Edií. Dr. Acatio - 2' Pavimeoto 

das 9 ás 11 e 3 ás 5 horas.

De bocaina do Sul

ENLAPE

K aiiling - Andrade
Re: list u sr no c!ia 31 de de

zembro pp. finde, civil e toli- 
giosamente, o enlace matrimo
nial dn estimado jovem sr. 
Francisco Pereira Kauling, filho 
do conceituado comerciante des
ta praça »r Huberto K uling e 
de sua exma. esposa D* Ana 
Pereira Kauling, com a prendaj 
da senhorita MMvina Andrade, 
dileta filha do sr. Altino Alves 
Je Andrade, compstente Escri
vão distrital e oe sua exma. 
consorte JD* Zulmira Andrade.

O ato civil que revestiu-se 
de grande brilhantismo foi rea
lizado ás 12 horas, no vasto 
salão do Hotel local, onde foi 
servido um lauto bsnquete. 
tendo á tarde sido oferecida urua 
farta mesa de dôces ç finas 
bebidas. Foram paraninfos do 
ato civil. Por parte do noivo, o 
sr. Frederico Felte e exma se- 
nhor?; por p-nte da noiva o 
Sr' Ilerculano Kuntz e exma. 
senhora. Na cerimônia religiosa 
por parte do noivo o sr. Alci 
des Schlictiling e Senhorita Ra 
nitda Kauling, por parte da noi 
va o Sr. Martinho Kauling i 
exma sra. D* Juventina Kau- 
lir.g,

Do correspondente

Ibraim Simão
Km goso de ferias, seguiu 

oara Montevidéu e Buenos Ay- 
ies o Sr. Ibraim Sim&o, DD. 
Coletor desta cidade.

O nosso distinta conterrâneo 
foi acompanhado de sua Exma. 
esposa, Dona Nair Silveira Si
mão.

Dr. Hélio Ma ria nto
da F o n s e c a

Ano Santo de 1950 -r
Ao ouvir se falar no Ano 

Santo, milhares e milhares d? 
homens e mulheres levantaram 
seus corações a Deu« e mais < 
mais se esforçam para agrada- 
1» s paia desagravar esse ben
dito coração das inúmeras ofen
das dos que trabalham para o 
ofender na sua paciência da 
misericórdia.

Abusando da paciente mise
ricórdia de Deus ein castigar 
seus crimes nefandos, os homens 
se atiram, com uma desenvo.- 
tura semvergonha, em praticar 
e criar coisas tão degradantes, 
que os proprios homens, ainda 
fiacos na fé, se revoltam e se 
afligem. A paciência de Deus 
onipotente os deixa agir, guia 
da p Ia sua grande misericór
dia, e com longanimidade espe 
ra, pua ver se retrocedem dean- 
te’ da fealdade e asquerosidade 
de suas ações e criações. En
tretanto, os homens continuam 
opondo-sè ás leis de Deus e 
vão arrastando nesta renovação 
de perda de carater e decoro, 
outros homens que vão se en
vergonhando de não serem 
semvergonha?.

E Deus, infínda bondade e 
misericórdia, espera, porque

ama-os muito. E estes loucos 
cegos pelos deleite* que passam 
como o vento, escarnecem 
misericórdia de D*us, seduzidos 
pelos fulgores do século e pe!»s 
próprias paixões desordenad s, 
qu? salanaz, em sua astúcia de 
serpente, embrubozou de roel, 
para assim mais facilmente ilu
dir os incautos e levianos,

Entretanto, ao lado da mis?, 
ricordia de Deus está a sua jus
tiça. Justiça qne tarda, mas não 
falha. E tremenda será essa 
justiça, pesada a mão que se 
abaterá »"bre os imptos, que 
desaforadamente ousam arrosta
is.

E’ o caso da criação em La
jes, do Boite-Hote! ou antes 
merca Jo humano. E quem doia 
que está sendo fundado e favo
recido por pais de fumilia! Ho- 

. mens, qi_e pela louca ambição 
, de dinheiro, não trepidam dean- 
i ie dos meios m-os ignóbeis e 
vergonhosos para ganha-lo.

Mas, ai daqueles que procu
ram perder o que Deus, para 
salvar, nâo hesitou morrer pre
gado no vil lenho da Cruz.

Legionário

Almanaque d' "O  P en sa
mento" para 1950

Em transito para o Rio de 
Janeiro, onde é Procurador dsr 
Justiça Federal, esteve alguns 
dias nesta cidade o Dr. Hélio 
Mariante d.a Fonseca, de tradi 
cional familia gaúcha e filho do 
Conhecido Professor Dr. Gabi- 
no da Fonseca.

O distinto itinerante veio aeom 
panhado de sua exma. esposa D. 
Use Schuch da Fonseca e hos
pedou se na residência de seu 
cunhado, o Dr. Rubaldo José 
Schuh, destacado advogado do 
nosso Fôro.

A n im a is  F in o s
. UV* ' » ' *—• . » • !  ••

Carneiros Merino, Corriedale, 
RomDoy Marsh, Touros Holan
deses, Herefurds, puros por 

jeruja e puros dc pedigree, ga
ranhões inglezes; procedentes 

■ das melhores Cabauhas do Uru- 
gu»i.

I Informações cora o Dr. Eli 
ziario de Camargo Branco, ou 
na Fazenda Experimental de 

, Criação.

Acabamos de receber da E*prêza Editora <0 Pensamen
to» esta popular publicação, qu* é a de maior tiragem em todo 
o Bra?íl, pois anualmente são ti tribunios 350 000 exemphres!

O êxito alcançado pele ALMANAQUE d’ «O PENSA
MENTO» no seio das massas pulares t  ilustradas é devido 
nâo só á exatidão «Je su-*? ‘pr-uçõe? como também à grande 
variedade de assuntjhs referent- á lavoura, á pecuaria, ao co 
mércio, etc, NA presente volum , 6é n das matérias ?cima refe
ridas, tratou-se cuidado.a nem • u  oarte referente ás receitas 
doTé-ticas anedotas variadas, ina<roatica, secção de Astrologia, 
curiosidades e maii ml e u n i i.‘ s, formando, ao todo, ele
gante brochura com quasi 2oo páginas. Ela um resumo das 
principais matérias contidas ne>- • h nção
Horoscópo do ano de 195o B > ' «s te casamento area e popa- 
laçâo docalendario completo r ar« 1950 - Eclipses - A nerastenh 
de Edmond Rostand - Fenômenos do ano d<> 195a - A h u m -  
nidade tala demais - O pulso humano nas diversas idades 
- um velho jornal - Os pontes m s  rJtos ao Brosil - Realidade 
e aparências - A árvore, o bêóado e a humanidade, por Mar
ques da Cruz - o  romance das vitaminas, por Edgard Cavalhei
ro • Uma cura admiuvel, por Francisco Valdomiro Lorenz -  
Mercado de gêneros e variaçõ-s do câmbio em 195o - Tab la 
Pricc - Você também é responsável, por D. Riedel - Profecias 
de Nostradamus. etc., etc.

Recomendamos aos nossos leitores a aquisição dèste Alma
naque, que poderá ser feita n*s livrarias ou Bancas de jornais 
pelo insignificante preço de O S  5,oo cada exemplar ou ainda’ 
Ir.V!.01! " 16, à Emprêss^ Editora «O Pensamento - Praça Almei-

quem somos gratos j>ela gentilda Júnior. I jo - São Paulo, a
■oferia

Em 1951 a Sexta Exposiç 
Agro-Pecuária de Lajes

Ppm«e ________ _ . .. e - J  K

r ? <1

Temos a grande satisfação d. 
comunicar aos no>sos leitore 
que foi marcada para o princi 
pio do ano de 195L a VI Ex
posição Agro Pecuária desta ci
dade.

E’ de supor-se que ela já se 
realize no seu projeta to l-Lrque 
completamente pruuto e que st 
tornará, assim, u n das maU 
grandiosos de todo o Brasil 
Tendo o incansável Presidente
R W h S0C,?ÇÍÍ0 Rura|- 8r- Tl««Bunchini traz d0 do Rio a im

de 525:000 cruzeiros 
destilados á continuação daque-

s obr“s. elas serão reim 
■estes poucos dias, sob a 
zação da Inspetoria do 

;o do Fomento da Prc 
Animal.

A l i orçamentária ngc
'Ón' nnA03*'®11* m a 's a Süf1 500.000 cruzeiros para a
.lusão do referido Parque 

Estão de parabéns os ( 
r«s e agricultorts de Lbji 

i nportante melhora 
f P°r forem mais esta e: 
te oportunidade de mo« 
ao pah Ja grandes rjquc 
nossa ten*.
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Aéro Clube de Lajes
Balancete da festa realizada pelo Aéro'Clube de Lajes 
nos dias 13 e lõ de Novembro de 1949. em comemo
ração ao baiismo do aviao «Correia Pinto*.

Receita
Tenda do 2. B*UlhS.> Rodoviá* i >
Tenda Cel. Horta Rodrigues (prendas e vales)
Tenda 5a Zona Aérea
Tenda Aéro Clube
Vôos de passeio
Jogos - dia 15
Recebido do Bar Camilo
Recebido do Bar Godinho
Recebido do Bar Leoni (em dinheiro) i

Recebido da Churrascaria e Bar Casagrande

9.4'.5,00
6.956.50 

970,00
18,00

10.430,00
5.940.00 
4.799,40
1.724.00
3.299.50
1.812.00

Soma

Despesa
Pago por bebidas a diversos, c/ notas 
Pago por prendas e material a diversos 
Pago por impressos na «Região Sènana» e 
«Perolá de Lajes»
Pagn ao paraquedista e despesas 
Carne e pães para o churrasco 
Despesas com material de jogo 
Oratificição aos «Bat-mem»
Lucro para balanço

Cr$ 45.364,40

12.875,00
2.416.70

3.536,50
4.441.00
1.222.00 
1.315,80

620,00
18.931,40

Soma C rJ 45.364,40
f i i - : '  ‘ ' '  * < 1 '

Saldo liquido ç( demonstração acima: - Çr$ 18.931,40
iv,

Comissão Central
Pr. Ivò Onilhon Berrira de Mello, Walter Henrique Leopol

do Hoeschl, Liborio Schw-iitzer, Nelson Vieira do An ar 1, Cap 
Jo*é  Pinto Sombra.

CASA MURAD MUSSI
Regressando de sua viagem comercial a São Paulo, o Sr.. 

Murad Mussi, conceituado comerciante desta praça acaba de 
trazer um variado 'sdftiihenfo de sellas, tecidos grossos, roupa* 
feitas, casimiras, ternos de linho. Com algum esforço, cousegum 
o  Srí Murad adquirir nas grandes fabricàs: J«ffet;j Matsrazzo3, 
Santa Bazilissa e outras um grande estoque.

Como resultado dos esforços desse popular ' comertiante. 
a Casa Mussi pode dar abaixo os preços de algumas mercado^ 
rias, como sejam:

f :

Xadrez N.S1 da Pouttf," VáfCjò 
Brim Kuki 
Brim
Linha, NiciqpaJ .
Zefir ....................  ’
Chifa
Algodão Jaffel 
Idem infestado (2 met.)
Camizas de Zefir 
Cretone 9 4 
Sedas Mongol
Diversos outros tipos de sedas 
Laqué

'5,50-— Atacado 5,20 
8 00“

4,00 a 10,00 
. 9,00

2,90 
2.40 
2,60 

16.00 
16,00
24.00
14.00

17.00

> * t  l i  t

Visitem a popular e barateira CASA MUSSI e verão 
a realidade.

- Advogado

Dr. Rubaldo José Schuch
Advocacia em Geral

Rua Barão do Rio Branco, 12 • Lages - S. Catarina

Um Homem
Eu sabia que ele era um 

Elomem.
E por saber que essa qua- 

lidude é uma grandeza procln 
mei-n às publicas.

Ei lo em carta inserta num 
opuscolo e publicada pela im
prensa, endereçada aO Deputa
do Fereal Octacilo Costa, em 
julho de 1948’

Dêste teor eu falei:
“ Se bem quisermos fazer 

justiça lídima teremos que di
zer que Nerêu Ramos é mais 
que um administrador, mais 
que um politiof, mais que um 
jurista -  é ura HOMEM.

Um HOMEM - beuemérito 
da terra catarinense, em quem 
se alinham as qualidades maio
res de um estadista de larga 
e equilibrada capacidade de 
ação.

Um HOMEM - que ninguém 
o excede na firmeza do patrio
tismo. na visão superior das 
cousas do seu pais.

Um II0MI5M que adquiriu o 
direito de viver horas dignas 
de seiem prolongadas no tempo 
e vividas em tôda sua pleni
tude.

Nós catarinenses. com a men 
te na fráse de Emerson,, de 
qne todo grande homem e uma 
iudenização á coletividade, só 
temos que agrsdecer- a Deus 
essa indenização, qne . não po
dia ser maior,, nem mais so
berba. "

o —O - o
•l

E agora eis o qne dêle pro
clama èsse mngnifico José A- 
mérico, no benudo da Repu 
biicá: 1 •

Eu aqui 'quero render 
uma homenagem, Sr. "Prèsiden 
te Nerêu Ramos. Saúdo V. 
Eicia.. Saudo um HOMEM. 
Basírf dizer um HOMEM, por
que nesta época de debilidndes 
de atitudes, de espinh is recur 
vasde renuncia da personalidade, 
di-íet ,que alguém é um HO
MEM, eonsti'ue o mais exiHu- 
do das louvores. Um HOMEM 
que ainda que estivesse só, te
r á  a solidão grandiosa das es
tatuas abandonadas, que per
petram muitas vezes, num úni
co gesto, ura titulo de imorta
lidade. "

o — O —o

Na minha modéstia, estou de 
juízo repousado, e contente co 
mo se os conceitos que emiti 
do catarinense emérito fossem 
consagrados por docé Américo, 
êáse outro HOMEM que, no 
ápice da dignidade em que vi 
ve, significa, de sobejo, um 
patrimônio da nacionalidade.

II.  Continentino de Cordova 

P. Alegre, 3.12-49.

Nao peçam! Exijam, o

SABÃO FULGOR
GranzottG, Silveira & Cia. Ltda.

Caixa Postal, 79 — Lajes

Falecimento
Faleceu dia 19 do corrente,- 

[nesta cidade, a Exma. Sra. D. 
Fausta da Silva Muniz, proge- 
nilora do Sr. Dimas da Silva 
Muniz, e sogra do Sr. Leopol
do Barro* Ramos, aqui residen
tes.

A extinta era muito estimada, 
sendo muito concorridos os 

[atos de seu sepultamento, rea, 
lizados ontem is 15 horas.

As ações da Companhia
TIG

AVISO
O Sr. Raul Ooelzer Engelsing, coordenador dos n'gocios da 

Companhia ITATIO, em Santa Catarina, Avisa aos interessadcs 
pm aquisiçao de açÔ?s, com negocios pendentes, com a Com. 
panhia, que devem regularizar suas situaçêes, pois, recebeu or
dem e recolher todas as ações não vendidas, com a maxima 
urgência.

0  T a n q u e
2» - y  k. *

Segundo vejo e com satisfação compreendí, virá a ser um 
local de recreio — o nosso velho Tanque.

Si outróra foi util. desempenhado a3 funções de lavandei- 
ria, para cujo fim Justifica a sua ccn.stiução, não será m^nos 
aproveitável a sua remodelação, visando um centro para o qual 
atrairá os que desejam descanso espiritual, ciomo a distração, ou 
mesmo, a pretcsto de algo, encoutrarem lentivo par2 o que se 
fizer mister, querer seja hum encontro, numa palestra ou mesmo 
absortos em seus proprios pensamentos, alheios aos que os prendem 
e no que diga respeito á labuta cotidiana da vida que levamos

J.i ..

Sdlvio Andrade

O Seminário Diocesano
ç. f, • . i ’ £?.,'• j  I ' 1 1 «■-' *. f • * -» i. • -
Orgujba^e o mundo católico lajeano de• ppesuif 

um Seminário a altura do iseu progresso material e es
piritual,

0  grapde eduoandário cristão abrirá suas portas, 
der.tro em breve, à vocação sacerdotal dos nossos jo
vens conterrâneos, inspirados pela Providência Divina qo 
culto de Deus e á pratica da salvação das almas

Bem andou o dedjgadn Bispo de.L.ajes, acrescentan- 
do ao seu já grande patrimônio de realizações úteis, 
mais essa obra de formaçAo da nossa juventude, que 
por si só perpetuará seu nome por varias gerações.

Lajes, que prepara professores,-dará Padres ad 
nosso pu vo & Capelães às nosSas. Forçg-s Armadas, para 
o aprimoramento moral e espiritual dos brasileiros.

O' Seminário de Lajes, não será um patriraôpiq 
priVativc da Mitra Diócesana, sisào, também uma con-i 
quista da cidade, do município, de toda a região Serrana 
catarinense e quiça do Brasil. ' t

Auxiliemos a terminaçAo dessa obra -grandiosq 
que vai enriquecer o cabedal de cultur a da nossa gente* 
dentro dos princípios básicos ' da n< ssa ,pi áti ia — o
rs • Vt. ■ I» ** a 1 *. . . J. / »Cristianismo.

Edição de hoje: 10 páginas

Dr- j. Araújo
Especialista em

Olhos-Ouvidos-Naríz e Garganta

Ausente em Buenos Aires

E N C A D E R N A Ç Õ E S
. • •# M 4

Em couro ou pano. Serviço caprichoso e 
preços baratíssimos, procure a

Gráfica 3 A -  -- - - - - - - »s=
rua Correia Pinto, 38 — Onde i xe( ula-se qual

quer serviço tipográfico

í l
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A P n ti i t  *51 A casa que procura ier sempre as maiores n 
A  Ü (ip it3 l  em artigos para homens, senhoras e crianç

_ —---- Rua Corr* i»* Pinto, 80

D eana S u rb in
NU d BRILHANTE ESPETÁCULO MUSICAL 

-AMANHã Domingo ás 9 horas no «.Ylarajoara»

mais
Dea-
ante

«DELICIOSA MENTIRA» vii traz*r-nos d' volta a 
quetida estrela do Cineni - Djant Dirbiri. E desta vez, 
na, coti sua graça extasiante e sut voz deliciosa, surge 
nossos olhos mais graeiosí <* beli do que nunca.

«DELICIOSA MENTIRA» é u na comedi < engraçadiss:ma, 
que lembra aquehs gostisas primeiras proluçõesde D< ana 
Durbin «Trez Pequenas do Barulh»», «Oem Homens e uma 
menina», «Louca por Música» -  que tanta encmtiram o nosso 
público .

Tudo neste Fdme — «DNiotogs Mentira» foi combinado 
por mão de mestre para agra «.»? eua cheio aos nossos frequen
tadores . Além d9 um ótimo eure Io girmto em volta de «uma 
deliciosa mentira» no sentido de fazerem herdeira de grande 
fortuna uma pequena empregada nana ostaçlode Ridio, (com 
peripécias engraçidissim is no decorrer desti comédia graciosa 
e româilioa) — vamos ter aind nmi excelente oportunidade 
de ouvir Deaua D fbio , entre i t rs »s uú *r»- n tsicais, can
tar uma área di ópera «Trova l or», ao lado do tamoso tenor 
Jan Peerce, de Opera Metropoülma.

DELICIOSA MENTIRA é u n  espetáculo brilhante deli
cioso, digno te figurei' o lado dos melhores apresentaoos em o 
nosso suutuoso Marajoara —

« Suprema Decisão »
UM ROMANCE I)E AVENTURAS EMPOLGANTES —

filrn-s «Far west» — com moci- 
15 grandes fd nes de aventuras,

E ’ preciso distngUT o 
nho, mocinhi e o bmdil».
dramas fortes e tnt- is.h, na >strando-nos com arte poderosa e 
coocante, epLólios e npi ginles di v:da do «interior» do ser
tão americano.

SUPREMA DECISãO é um grande drama, uma produção 
notável com artistas de classes, dos quais citaremos: Joel Mc 
Crea, Brim Daulevy e Sonny Tofts, para menctouar apenas os 
principais •

Não percarn (os que apreciam filmes de ação,! este espe 
táculo colossal, aminitã Darauigo no Carlos Gomes ás 9 horas’

Osuidido Freita s Humberto Pascale

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

circulação. E quando ele vem ã nossa 
oficina, é para sair logo Nosso trabalho 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 Fie se sentirá “ em 
casa” ... e o senhor também !

confacenurt nt&lftot/ o 4cw
Revendedores nesta cidade:

Comércio de Automóveis João Buatim S. A.

Pelo avião TAC da carreira 
chegou de Florianópolis o Sr.
Cândido Freitas, conceituado 
Coletor Estndu il nesta cidade ■ mercio desta cidade 
e pessoa muito acatada no fun-jdí conceituada firma 
cionalismo do Estado.

Regressou de sua viagem de 
negocios ao Rio Grande do Sul e 
Paraná, o Sr. Humberto Pascale. 
destacado elemento do alto co- 

e Chefe 
do mes

mo nome.

Edição de hoje: 10 páginas

Iviindel Godinho
Encontra-se nesta cidade o 
nosso cjotenâneu Sr. lvandel 
Godinh t, do alto cmliercio dt 
Florianópolis.

S, Sa que conta com um 
vasto circulo de relações nesta 
cidade, veio em visita aos seus 
progenitores, o .Sr Virgilio G o
dinho e eximi, esposa.

Suelly de f p i ie d o  b s i

■ com quem reside em F 
pohs, encontra-se nesta 
a pusSeio, a graciosa 
vUelly, filha do Sr. 

do altoH.ttsi,
pruÇa.

inano- 
<-id ide, 
menina 
Cvtlásio 

comercio desta

Jn rg e  Hetlwilz
Ei contra te nesta 

Sr. -lorge Redwdz. 
da importante Casa 
Choza.n, de Porto Al

idade o 
Gerente 

Mauriei 
epre

ram suas Bodas de Ouro, o 
henqu sto casal Sr João Ma- 
riul.o Diogo e Dona Rosarin t 
Mana Barbosa, residentes nes
ta cidade, de onde São natu
rais.

O seu «Catidmho», como ele 
é mais conhecido e Dona Ro- 
sarina foram muito cumpri
mentados, pois trata se de um 
cksí.I de velhinho* simples, de 
hábitos morigerados, modestos, 
tna- minto estimados por seus 
ó tim o -  predujsdos.

Eodes ds Oiko
do corrente

Acompanhado de seu avô Sr. 
Oscar Ccura de Figueiredo, Em 1

o
coniemo-1

Leia e assine
«i^urreic Lageanu»
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Amanhã dumíngo á s  9  h

NU ARAJOARA
apresentando a querida estrela Deana Durbin ao lado de:

M i,s um espetáculo cie rar« botez a, numa
C<'ni“'-tÍ4 ,V UilOarl* | deliciosa

■̂ v

U " proüuçau nolavc 1 üd

T 1 «Universal Internacional»

JohnDall e Donald 0'C onnor

D e l i c i o s a
EM:

M e n t i r a
i - i

i ô i

o
0
0
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Um poema do 
90 minutos de 
Um espetáculo 
e para o coraçao!

amor e aVgriá
encantamento
para os olhos. vuvidt s
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