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Associação Profissional dos 
Contabilista de Lages

Assembléia Geral Extraordinária

CONVOCAÇâO

1 *nho a honra de convidar os associados, em pleno gozo 
®”us direitos sociais, da Associação Profissional dos Conta

bilistas de Lages, para participarem da Sessão de Assembléia 
Oeral Extraordinária* á realizar-se no proximo domingo, dia 26 
do corrente mês, ás 10 fdez) horas, em primeira convocação ou 
em 2a convocação ás 10,30 (dez e tr‘nta) horas, com qualquer 
número de presentes, na séde social dêsta Associação, sita no 
Prédio Marajoára - sala 6 e 7 -, nesta cidade, afim de delibe
rarem sôbre a seguinte ordem do D;a:

I • Eleição da Delegação que deverá representar a Asso
ciação Junto ao Conselho Regional de Contabilidade 
em Florianópolis, em 3 (três) de dezembro vindouro.

Lages, 19 de Novembro de 1950.

as) Louiival Lisboa 
Secretário - Geral.

Lages

Declaração a praça
Luiz Studzinsky. sócio da firma Pelizzoni & Studzins 

ki Ltda, Estabelecida a rua Geronimo Coelho s/no nesta 
Cidade, tendo retirado.Be da mesma, conforme distrato 
do sooiedadu a ser encaminhado a Junta Comeroial, vem 
pelo presente turnar publico o fato.

Lajes, Novembro de 1950

2 °  Batalhão 
Rodoviário

Em dezeDove último comemo-| 
roa seu aniversário 0 2’ Batu-J 
Ibão Rodoviário acantonudo 
nesta cidade
Esta Unidade do Exército Br» 
sileiro, foi creada^era 19 de no
vembro de 1919 tom a deno
minação de 2 Batalhão de 
Engenh»ria,

Em 15 de março 1935 teve 
seu nome alterado para 2‘ Ba 
ta|hão Sapadores, nome qne 
conservou alé 23 janeiro de 
1939 quando passou a ter a 
atual denominação 2* Batalhão 
Rodoviário.

Sob qualqaer das denomina
ções p o r e m  e desde 
1934, vem o atual 2- Btl. Rodo
viário «xercendo suai funções 
neste município que mnito lhe 
deve já pela sua eficiência na 
construção de Rodovias, já pe
lo grande concurso na formação 
da mocidade lajeana nos diver
sos ramos da Engenharia Mili
tar quer ainda pelo preparo ge
ral desta mesma mocidade para 
os serviços da Pátria.

E teDdo em vista o zêlo e a 
•benegaçâo com que se tem 
conduzido 2' Batalhão Rodoviá
rio numa colaboração ennstan- 
te para o progresso e engran- 
decimento desta gleba Brasilei
ra. Correio Lageano rende-lhe 
sinceras homenagens.

caminho Natural 
do P.S.D.

p.o, 20 (CP) - O ex-depntado ç5o poderosJ, acrescenta, a que
■•atarinense Ilugo Ramos, pes
soa ligada aos altos proceres 
do PSD e do PTB fez hoje 
•iecl r ções sobre a união des
ses dois partidos, ligados em 

•u Estado pelo Sr. Oetulio 
''nrgí>8. — «O caminho natural 
o PSD — diase — é apoiar 
«< v rno do sr. Getulio Var- 

ga*. Tenho conversado * esse res
peito com vários proctfes. e não 
sinto 'haja qualquer rtsistencia 
a essa idéia. «Será uma coliga

reonir o PSD, o PTB e o PSP. 
pois dispona de uma base par
lamentar equivalente a dais ter
ços da Camtra 

O sr. Hugo Ramos terminoa 
com estas palavras — «Aliás, 
não vejo, que solução melbor 
possa corresponder ao desejo 
do própdo eleitorado, pois nn 
realidade o grande eleitor do sr. 
Oetulio V»rg»s foi o povo, na 
soa maioria formando sob a 
bandeira do PTB, PSD e PSP».

Boite yeraneio Hotel
QUEREIS FAZER UMA BOA REFEIÇãO

Procure a Boite Veraneio Hotel
PRATOS A LA CARTE MÁXIMO ASSEIO 

Cosinha dirigida pelos proprietários

---- ‘Aberto dia e noite ------

Escassez de pinho brasilei
ro na Argentina

Seria resolvido o problema da importação mediante 
a direta intervençtfo do Estado

NOS AIRES, 19 (V.A) -
-nal «La Prensa» comenta 
a importação de madeira de 
, do Brasil e a esdSez que 
( material hoje se registra, 
luenos Aires, Refere-se es 
limente «o comunicado da- 
ela Comissão EWissional 
ederação Argentina da ln- 
ia Madeireira,d s pois da visi 
ta ao gerente da Direção Na 
il das industrias do Estado, 
organismo terá a seu car- 
importaçáo e distnbuição 

nadeira brasileira, tare a 
que sa eletuará «atraves de 
eduzido núcleos de firma», 
o objetivo de poder con- 

r melhor sua ulterior «co-
ialização», ,.
egundo se depreende dã
maçãc qu* ID*
•iá.s exprimiram, °
,| o prolema aeiis resolvi- 
lódisi-t* a direta interven- 
ío Eatado. Não *e ‘ ^erur 
i . o  que poder* havar ins- 
io este eritério, dli L 
•a- e pergonta-s». *lorqu

deixar de lado os importadores 
estabelecidos, se o único de 
necessitam são licenças? Além 
disso, que motivo pode haver, 
para qne n*> Estado iniísra em 
tomar a íeu cargo os negocios 
próprios da atividade privada? 
De hoje em diante, «erá a im
portação de madeira de pinho 
do Brasil nina Dova atividade 
mercantil oficial?» termina o 
artigo de «La Prensa.»

De «O Estado

V E N D E - S E
Vende-6e 2 otiroo» terrenos 

sendo um sitnado a Rna Porto 
União com 11,50 x 8o de fun
dos e outro s Rna São Jo a 
quim com 18 x 8o de fundos, 
atnboa nesta Cidade.

Tialsr coro João Mendes ft 
Filho, nesta Cidade

Sra D. Emilia 
Furtado Ra

mos
Transcorre hoje mais uin na- 

talício da Exma. Sra. D. Emilia 
Furtado Ramos, esposa digna do 
sr. Vidsl Ramos Júnior.

Benquista no seio da socie
dade lageana, pelos seus i dotes 
de coração boníssimo, a distin
ta aniversariante recebeu inú 
meras provas de estima e gran
de número de cumprimentos 
em aua residência.

Georg Sand Àbdalla

Acha-se entre nós. o Snr. 
Georg Sand Abdalla nosao co 
lega do Imprensa e ativo inspe
tor da Standard Oil Compuny, 
of Brasil, a quem deseja-mos 
feliz permanência nesta Cidade

Elpidio M achado
Encontra se ha dias nesta ci

dade o Snr. Elpidio Machado • 
ativo vitjante da Firma Germa
no STE1N S/A. -  Filial de 
Florianopoha. I

Vende-se
A instalação do Armazém Sta. 

Luzia, compreendendo 3 cai
xões para geueros, 2 vitrine» 
para balcão, 1 balança de Con
cha, uma balança de armazém, 
inclusive pequeno Stock de 
mercadorias

1’outo bem afreguezado com 
residência anexa.

Tratar no local Rua S. Joa
quim, esquina Travessa S. Jos- 
quira ou nesta redação.

Sr WFonticielU
No desempenho de su*b al

tas tuncoes, esteve nesta cidade 
o Snr W. Fonticiella, ativo chefe 
do Departamento de Propagan- 
pa da Vlação Aerea Rio Graii- 
dense (Varia).

Safra de trigo 
Brasileiro

Rio, 18 (V.A.) — O minis
tro d* Agricultura, ar. Novais 
Filho, declarou que a próxima 
safra de trigo brasileiro será de 
556 a 600 md toneladas. Acres
centou que essa safra será a 
maior do Brasil Ros últimos 
130 anos.

Perdeu-se
Um molho de chaves no Cea-

tro da Cidade.
Pede-s« a pessoa que o en 

céntrou entregar ao Snr. Celio 
Batista de Castro ou no 2 0 
Tabelionato que será gratificado.

Declaração a praça
João Pelixaoni, sócio da firma Pelizzoni & StuJ* 

r.insky Ltda. d**>ta cidade, ora em dissolução, declara a 
q::eni interessar possa que assume todo o ativo e passi
vo da extinta firma.

Lajes, Ncveuibro de 1950
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Aniverssarios
dia 20

— A menina Marlene, 
fi|ha do Sr. Fulvio Pinto 
do comercio desta cidade.

dia 21
— A Exma Sra. D. Maria 

de Oliveira Granzotto eapô 
sa no Sr. Kuclidd** GranzoJ 
tto industrialista aqui resi
dente.

— O Sr. Darny O. Mu 
niz ex sargento da F.F.B 
e residente nesta cidade

dia 22

— A Srta. Solage Melim 
filho do Sr. Joaquim Me|im 
f-ilho, comerciante nesta 
praça.

— menina L'.tiza, filha 
do Sr. Nicauor Antonio 
Cândido.

— O Sr. Horteneio Alves 
Rodrigues. residente em 
^orreia Pinto

dio 23

O menino Aquiles, filho 
do Sr Aquiles Varela fa
zendeiro nêste município

— 0 Jovem Jose Rena 
to, filho do Sr. J i i o  Luiz 
Ramos, fazendeiro nèste 
município.

— A Exma. Sra, D. Maria 
Zelinda, efcposa do Sr. Eles 
bão Rosemiro,

dia 25

— A Exma. Sra. D. Jo 
celina Barroso, esposa do 
tsr. Jorge Barroso, indus“ 
trialista aqui residente

— 0 Jovem acadêmico 
"Wilson Moura, filho do Sr 
Júlio de Moura, do comer 
cio de Lajes

dia 2b

— 0 St. Alziro Lucena 
do comercio desta cidade.

— 0 Sr, Joâo da Costa 
Neves, funcianáno da PreJ 
feitura Municipal

— A Srta. Malvjna Pe| 
reira de ADdrade, filha d" 
Sr. Altino Alves Andrade, 
escrivão distrital em Bo, 
cama do Sul.

dia 27

— A Srta Koseni Varela 
Batista, residente em CamJ 
po Belo do Sul.

dia 28

— O Sr. Mau»o Rosa, 
comerciante nesta cidade.

dia 29

— 0 Sr. Aurélio Bsancc 
da Rosa ruralista em Anto- 
r>io Inácio

— 0 Jovem Paula Melf 
lo, do comercio desta praça

dia 30
— A Srta Anriceles Ei 

neck, filha do Sr. Alberto 
Eineck residente nesta cidade

— 0 Menino» Antonio R«< 
gério fJho do Sr. Franoisoo 
Branco; do comercio desta 
praça.

— 0 Sr. Oscar Gagliastri 
lo cornerci-> local.

Aos aniversariantes os 
votos de felicidades do 
‘Correio Lageano”,

foíila! (le Cllacao*

Ocidadão Glicerio Pereira da
Silva, Juiz Pnz no exarei
ci<> de Juiz de Direito da Co

marca de Lajes Estado de San
ta Catarina, da forma da lei etc, 
Faz saber que a es'e Juízo, foi 
oferecido denuncia pelo Doutor 
Promctor Publico da comarca 
entr.» João Pedro Stank, pelo 
.rime previsto no artigo cento 
e vinte e um (121/ paragrafo 
4o do codigu penal, por ter o 
mesmo nq dia (5) de agosto 
do corrente, pegado com sey 
caminhão pelas 16,30 horas /z.i 
Estrada Federal nas proximida
des da Estação Fitotécnica nes- 
1 á cidade, a pessoa Dona E- 
ma Fagundes de Oliveira, que 
jcasionou a morte.

K, porqne em cumprimento 
ao mandato de citação do refe
rido réu tenha o oficial de jus- 
t'ça Sebágtião Pessoa, encarre
gado da diligencia certificado 
não ter encontrado o referido 
«enunciado e estar o mesmo 
-tn lugar incerto e não sabido 
mandei qne se passasse o pre
sente edital, por meio da qual 
fica citado o dito João Pedro 
S ank, Com o prazo de quinze 
dias, a conW da :lata da pa- 
blicuÇão no j  >rual local, para 
:omparectr ua sala de audiên
cia» no edjicio do Fotum. r.es 
íu cidade, a fim de ser qnalifi- 
o(do e interrogado e se ver 

rocessar, sob p qi de reveln 
tí, para qu« chegue esta noticia 
■io conhecimemto do interessa- 
lo e quem mais interressar pes- 

« , para qne ninguém possa a -  
1 gar ignorância, ‘se passou o 
presente edital, qiie sera publi
cado e afixado na forma da lei 
ficando ainda cop'a nos autos 
respectivos. Dado e passado 
nesta cidade de Lajes, aos vin
te e dois (22) dias do mes de 
novembro do uno de mil nove
centos e cincoenta, (1950/ Eo, 
Heho Busco ae Castre».
Escrivão ri0 Crime, que o dati
lografei, snbscrevo e também 
assino.

Glicério Pereira da Silva 
Jc iz  de Paz em exercício do 
cargo de Juiz de Direito.
Heiio Bosco de Castro

Escrivão do Crime

Edital de Citação
O Senhor Glicerio Pereira du 
Silva, Juiz de Paz, em exer- 
cioio de Juiz de Direito da 
comarca de Lajes, estado de 
Santa Catarina, na forma dn 
lei ele
Faz saber a todos que o pre

sente editaI de citação, com «> 
prazo de trinta dias, virem ou 
dele conhecimento tiverem, con 
tados de sua pubhcação, que 
tendo o Senhor Doutor Pro
motor Público da comarca, «e 
querido a citação de Joaquim 
Rodrigues dos Santos, residen 
te no distriio d Anila Gari- 
baldf, Oeslu CO' arca, para pa 
gar imontineuti u impor
tância efe dnzentos e seteuta >' 
seis cruzeiros, (276,00), prov'- 
uiente de soneg ção do impos
to terrjtorial de 1941 a 1950, 
que o mesmo é devedor i  Fa
zendo do Estado, e mais cus
tas e selo s do processo, ou no
mear b ns á p e n h o r » ,  
foi pr| > oficial de justiç 
encarrrgido da diligenci >, cer 
tificado não haver ru~ontrndo 
o execurad Joaquim Rodrigues 
dos Santos, nem cutro qual
quer miereSsado. E, pole pre
sente, cita-se e chama-se o re
ferido executado, para compa
recer neste Juizo, dentro do 
prazo de trinta dias, a contar 
da publicação, deste, afim de 
pagar as respectivas importân
cias, e não o fizendo, ser-lhe- 
ão penhorados bens tontos 
quantos bastem para o citado 
pagamento. E, para que nra 
guem possa alegar ignor,-meias, 
se passou o presente edital, que 
será publicado e afixado nu 
forma da lei nos termo- do 
D-c. 960 de 17 de f-vereiro de 
1938. Dado e passado nesta ci 
dade de Lajes, aos vm 1 digo 
treze dias dias do itv z <fe no
vembro d<> ano de mil nove
centos e cincoenta (1950), (13 
Eu, Helio Bosco de Castro, Es
crivão dos Feitos da Fazenda, 
quo o dat<l"grafei, subscrrv.j e 
também asMuo com o Juiz de 
Paz em exercí» de Juiz de Di
reito.

Glicerio Pereira ds Silva 
Juiz de Paz em everciem de 

Juiz de Direito

Helio Bosco de Castro. 
Escrivão do» Feitos d« Fazenda.

Edital de Ci
tação

O Senhor Glicério Pereira dn 
Sdva, Juiz de Paz em exer
cício de Juiz *de Direito, da 
Comarca de Laj ‘s, Estado dn 

i Santa Catarina, na forma da 
! lei etc.

, Faz saber a todos que o 
.presente edital de citação, cOm 
jo  prazo de trinta dias, Virem 
J ou dele conhecimento tiverem,
| contados de sua publicação, 
que tendo o snr. Doutor Pro
motor Público da comarca, re
querido citação, de M«uoel 
Tiago de Castro, residente no 
distrito de O rio  Negro, desta 
comarca, pigir Imcontinenti a 
iportancia de mil duzsatos e 
quarenta e oito, (1-248,00), pro- 
vinienle de sonegação do deim- 
posto territorial 1941a 1950, que 
o mesmo do é devedor a Fazenda

Eslado, c mais ns custas e se
los do processos, ou nnniear 
bens ã penhora, foi pelo oficial 
de ju>liçi encarregado, da dili
gencia, certificado não hav^r 
encontrado o exeentado Manoel 
Tiago de Castro, nem Joutro 
qualquer interessado e, pelo 
presente, cita se e chama-se o 
referido executado, para cmn- 
parecor neste Jnizo, dentro do 
prazo de trinta tíias, a contar 
da publicação deste, afim de 
pagar as respectivas iinporlan 
cias. e não fazendo ser llit-ão 
penborados bens tantos quantos 
bast.-*m para o citado pagamen
to. E, paru que ninguém poesn 
'legar a mgnoratiCia, se passou 

o presente edital, que será pu
blicado o afixado nn fôrma da 
lei, nos terin»s do Dec 960 de 
de 17 de fevereiro de 1938. j 
Dado e passado- nesta cidade 
de L i jes, aos tr-ze dias do 
mêz de novembro do ano de 
mj| novento- e cincoenta 
^13-11 -50) Eu Hélio Bosco de 
Castro, escrivão dos Feitos da 
Fazenda, que o datilografei, sn 
bscrevo e lambem assino com 
o senhor Juiz de paz cm E 
xercicio de Juiz de Direito.

Glicerio Pereira da Silva 
Jniz de PmZ em Exerccio  de 
Juiz de Direito.

Héiio Bosco de Castro 
Escrivão do* Feitos da Fazenda

S r l t .  Lúcia R e g in  Auuda
Hoje transcorre mais um a- 

nivcrsurio naulicio da Srli. 
Lucia Regina, estudante rio cur, 
so cient'f'co rio 0'n»sio Dioce- 
«ano local, e fino ornamento da 
nossa sociedade,

Lúcia Regina é Mha »lo $r. 
Aritcio Arruda conceituado mé
dico lageauo.

Srta. Cecila 
Fioravante
Dia 18 do corrente, Comple

tou mais um aniversário n-ta- 
lícm a gentil Srta. Cecília Fic- 
ravunte, elemento destacado na 
sociedade local.

Izabel de Oli
veira

Festejou em 21 do corrente 
sen aniversário natalíci" a me
nina lz.ib 1 de Oliveira filha do 
Sr. Luciriório Alves de Oliveira 
comerciante em ponte Alta do 

{Sul e Intendente Distrital alí.

T

Faptieip:içãü
José Maria Souza Amaral e 

Zenita Souza Amaral,
Participam as pessoas de suas 

rehçõ'3 o nacicrento de uni 
roóusto menino, que receberá 
na pia batismal o nome de 

ANTONIO HÉLIO 
Ocorrido aos 24 de Novembro, 
de 1951).

Alcione Wa
gner

Dia 15 do corrente transcor
reu o aniversário natrlíclo do 
meuino Alcione 'Wagner, apli
cado aluno do curso de admis
são no Ginásio D'oCe«ano, e fi
lho do Sr. Oscar Wagner, pro- 

jprietário da conceituada Sapa- 
p&taria «O Sapato Chie».

Sra 0.  Iza iira  Scuza
Aniversariou-se dia 20 do 

corrente, a Exma. Sra. D. izau- 
ra Souza, digna esposa do sr. 
Antonio Franei6co de Sonza do 
comercio desta cidade.

A di'tinta aniversariante que 
gesa de grsnde estima nesta ci
dade, recepcionou em sua resi
dência inúmeras pissOaS que a 
foram cumprimentar, oferecen
do uma lauta mesa de doces e 
líquidos.

h~. üiiijíierminit!]. de 
Boemi.t

Chegaram a esta c !drde on
de vêm fixar resideucia a Ex- 
ma. Sara. Da, Guilhermua 
C ampos de Boêmia »compa- 
uhada de seu genro João Ma
ciel Filho a quem desejamos 
feliz permmiencis.

Sra. Anita 
Ramos

Em 28 deste, passará mais 
ura aniversário da Exma. - r 1. 
D. Anita Ramos, digníssima e- 

j posa do Sr. Tito Ramo», do 
alto comercio desta cidade.

M aria ds b u rile s  s M aria dã
G a ç a

Transcorre hoje o aniversário 
natalino das gn.ciosns gêmeas 

.Maria de LourJes e M^pa da 
í Graça filhas do sr. Alcides Re- 
bello, capitúisra aqui residente.

As gentis anivarsarl-utes ofe- 
[reesrão as suas amigainlias que 
lhe frirím cnmpiimeutarein u n< 

Imesadí dotes e liquidos.

Enlace Carmosino Silva e 
Dalva Abreu
Realfzou-se*dia 9 do corrente o enlace matrimonial do Sur. 

Carmosino Silva com a snrta. Dalva Abreu dileta filha do ca
sal Fideles Abreu

Foram testemunhas do noivo, no civil o snr. Nelson \ are
ia Ub«ldo e sua dignissima esposa No religioso, o snr. Antenor 
Varela Ubaldo e sua digníssima Seulwra.

Foram testemunhas da noiva, no civ.l, o snr. João Vieira 
Branco e senhora e no religioso a snr. José Tristão da Cruz e 
srta. Idalina. Tristão Bnnn

Após a cerimônia foi servido ao? convidados e parentes 
uma lauta mesa de doces e líquidos no Club 14 de Junho

Ao jovem par a$ felicitações do «Correio Lageano».
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FARMfiCIfl NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS
25-11.950

CORREIO LA O EA N O

Sociedade Lageana 
de Assistência aos 

Necessitados

3a. página

RüLATORIO apresentando 
a Assembléia Gerei Ordinária, 
remida no salão nnbre do lus- 
titulo de Educação de Lajes, 
ena 15 te  novembro dr I«j50.

Snrs. Assnci dos

Mais nm ano de proffcUa 
existência completa hoje nossa 
*>oc<edàde.

De como se houve ela du
rante seus primeiros doze meses 
ds a ti vi lades, vós o sabeis a- 
través no relatório apresentado

Sociedade a quantia de Cr| 
5.157.10 com as referidas recei
tas.

Situações de emergência e di
ficuldades temporárias, obrigam- 
nos a preslsr grande número de 
auxílios avulsos, quer em gêne
ros, quer, mesmo, em dinhe;ro.

Muitos são os qua, por isto 
ou squilo, encontram-se ás ve 
zeg em situação de não dispor 
nem mesmo de que saciar a fo
me. Fós os temos, nessas |oc«- 
siões, auxiliado, d«ndo, assim, 
cumprimento a duas finalidades 
sociais a mesmo tempo Auxiliar 

a 15 de novembro *de 1949 aos T 1® realmente necessitam a 
Oumpfe-nos, pois, neste mo- prevenir a_ mendicidads

RECEITA
*) Mensalidade ^produlo liquido)
b) Produto de festa, donativos, etc.
c) Subvenção municipal

TOTAL:
D E S P E S A

«) Oêneros alimentícios
b) Auxilios em dinheiro
c) Medicamentos
d) Cobertas, pelúcias, etc.
(e Auxilio avulsos, (gêneros, etc.)
f) Construções
g) Publicações, impressos, etc. 
b) Pagamentos compra terreno

O s  50.100 00 
44,568,30 

7 20<»0f •

Cf $101.868,30

CrS 17.563 20 
25.960,0U 

5.157,10 
4.278,30 
6 883,20 
7.272,00 
4.250,50 

30.000,00

TOTAL: Cr$ 101.373.30 
Saldo em caixa 495.00

■ento, diz r vos apenas das 
realizações d< SLAN no decur
so deste último ano.

Sendo a repressãu á roedi- 
Cànc u urna daa primordiais fi
nalidades d i Sociedade, e a 
que muores benefícios e hnros 
tem irazido á nossa cidade, 
pr curamos sem esmorecimentos 
.forntcer udequido auxílio aos 
verd’ üeiro9 necessitados e ade* 
qtiada reprimenda aos especu
lado es. Tarefa por sem |dúvida 
mg-ute esta, que reclama cons
tante vigilância, não só devido 
«us recalcit^aates, como aos 
que de outia paragen* aqui 
nbordam para esmolar. Estes, 
são prontam^nte remetidos de 
volta, enquanto que àqueles 
procurámo- aplicar o necessário 
corretivo, incu-ivc recolhendo- 
os, ás vezes, A DJegrcia loc»l

Reconhecemos não termos 
alcançado peiíeito e absoluto 
êxito nêste terreno. Um que 
outro pedinte ainda por vezes 
8parece. Mas, deixando de lado 
ngotismo exagerado, podemos 
af rrnir que em Liges não há 
metirfigus, o que para todos 
nós constitúe motivo de satisfa
ção e orgulho.

Dando cumprimento a dispo 
«ições estatutárias, efetuámos 
g 'r a n d a distribuição
de roupas, calçados, cobertas e 
colchões ao ;niniar-se inver- 
uo próximo passado. Não so
mente foram peneficisdoa os 
socorridos bermanentes da So 
ciednde. atualment» em "ume 
ro de 26, como também mui
tíssimas outras pessoas reconhe
cidamente pobres, mórmenta
crianças. . . m

Cousiderável tem sido, ta • 
bém, a atividade da SLAN n° 
que concerne á assistência m 
dico-far.mcêutíca prestada » 
pessoas desprovidos d. recursos 
financeiros pura * T
de medicamentos. Assim 9 
podemos conaignsr o 

no decorrer dnste últimoto. no decorrer —  ‘
Mno de 351 receitas. Mn °
medicamentos foram
por nosso estoque p
L i s  ainda assim dispc-ndeu a.

Com a finalidade de formar 
pecúlio "para a edificação de 
casas pata seus indigentes, a- 
dquirm a iociedad* ao sócio 
snr Edmundo Arruda, como já 
è do conhecimento de todo*, 
ótimo terreno, situado no futu- 
roso báirro Copacabana, o qual 
foi devidamente loteado, já es
tando os vários lotes á venda. 
O preço da aquisição, no total 
cie Crfc 60,000,00, bem como as 
condições de pagamento, foram 
grandemente convenientes, sen
ti} certa a obteução de ótimos 
lucros.

Cuinore nos esclarecer que Oj 
sne. Edmundo Arruda não deu 
á Sociedade escritura definitiva 
do n*f»rido terreno, mas sim' 
um documento p*rtieular, poii1 
segundo a combiuação feita, e| 
para evitar despesas inúteis, es- j 
criturará êle, diretaraente, os 
compradores dos lotes

Tomadas qne foram em tem
po oportuno ns d<-vidas provi
dências. já recebe» a SLAN » 
subvencã i municipal dêste ano, 
no valor de O *  7.200,00, es
tando aguarda ido para qualquer 
iuouicuIj  a concessão de sub 
vençã') federal.

Realização de significativa 
importância foi a edificação de 
duas casas de moradi», de ma
neira para qnatro famílias, no 
ótimo terreno d"*do pela Pre
feitura Municipal, n* Várzea, 
terreno êste que foi devidamen
te cercado e no qual abriu-se 
um poço destinado ao abasteci
mento de àgu* potável

A construção daa referidas 
casa*, que vem de atr termma- 
qs foi grandemente facilitada 
peín doação, por várias f.rmis 
locais, da madeira e dos pregos 
necessários, a cuja* firmas a 

deixaiou» nesaos iincero»
gradscirnento».

O balanço geral dt Socieda

A Sociedade conta, atualmen
te, coro"620 socios contribuintes 
aendo ffe Cr$4.175,00 a média 
liquida das mensalidadee arre
cadadas.

Este é, senborei associados, o pensarum 
relatório do segundo ano de a- 
tividades da Sociedade Lageana 
de Assistência aoa Necessita
dos Ac terminá-lo, queremos 
nós, os com componentes da 
atual Diretoria, de coração a- 
gradecer-vos a vós e » todos 
quantos êstes doia árduos anos

C .*  10 l.86o,30
snr. Ten. Arruda Câmara, M.D. 
Delegado Regional de Polícia, e 
aos sea» subordinados, pelo i 
nestimável e absolutamente im 
prescmdivel apoio que nos dígj

Qne todos, sem distinção 
continue a prestar sua preciosa 
assistência á nova Diretoria a 
ser agora eleita, é o que mais 
almejsmos. O êxito e a perpe* 
tuidade de nossa Sociedade 
depende menos d* quais sejam

bem souóeram aquilatar o va- -eus dirigentes, do que do 
Ibr de uossa tarefa, ajudando-: flaxo de auxilio material e mo
nos com s«u auxilio moral e ril que receba das autoridades 
matãrial a bem cum|>ri|la. E**; da imprensa e priucipaimente 
tendemos nossos agradecimentos -1o povo. Qde ninguém, pois
aos jornais Correio Lag“ano e 
Região Serrana, bem ramo á 
Rádio Clube de Lages, pelas 
íacicdidides que nos pr^porcioj 
naram e pela expontânea e 
permanente piopugun G a favor 
de nossa Sociedade. D< modo 
todo especial aqui consignamos 
nosso -sincero reconhremento

cruze os bruços ou se coloque 
em posição de comodismo, a- 
rreditando ser prescimlível sua 
colaboração.

Lages, 15 de Novembro de 1950

Héüo Ramos Vieira 
Presidente

Horário do linha aérea Rio de Janeiro 
-Porto Alegre (mixto) da Empresa

Transportes Aereos Catari
nenses S-A.

Em vigor a partir de 19-6-1950

qul 
a

em
preendido entre 
31/10/1950, acusa 
o seguinte movimento:

Segundas 
Quartas 
e SeYctas

Aviões Douglas C-4/ Terças 
Quintas e 

SábadosESCALAS

8 30 Pr Rio de Janeiro Ch. 15,55
1 9,45 Ch. Sar.tos Pa. 61.40

10,15 Pa. Santoa Ch 15.10
11,20 Ch. Paranaguá Pa. H 0 5
11.40 Pa Paranaguá Ch. 13,45
12,00 Ch. Cnntiba Pa. 13.25
12,30 Pa Curitiba r!h. 12,55
12 55 Ch. Joinvile Pa. 12.30
13,15 Pa Joinvile Ch. 12 10
13,60 Cb. Florianópolis Pa. 11.35
14,20 Pa Florianópolis Ch. 11 05
15,05 Ch. LAGES Pa. 10.20
15,25 Pa. LAGES Ch. 11,00
16,25 Ch Porto Alegre Pu 9,00

Sujeito à alteração sem aviso prévio

L ivraria Danilo 
Rua 15 de Novembro

Edital d#* Gitáçao
O snr Oliefrio Prreira da 
8ilva. Juiz de Píz , em exer
cício de Juiz de Direito da 
comnrea de Lajes Estado de 
Santa Catarina, nu forma da 
lei etc
F»z saber a todos que o pre 

sente edital de citação, com t 
prazo de trinta dms, virem ou 
dele conhecimento tiverem, 
coutado* de sui publiciÇão, 
que tendo o Snr. Doutor Promo 
tor Público da Comarca, reque
rido ? citaçãoade Maria laacia, 
residente no distrito de Anita 
Garibalde desta comarca, para 
pagar incontinenti a importân
cia de cento e quarenta e qua
tro cruzeiros, (144.00), provi- 
niente de sonegação do impos
to territorial de 1941 a 195o. 
que a mesma e devedor* á fa
zenda do Estado, e mnis cu-da-. 
e selos do processo, ou no-near 
bens á penbora, foi pelo oficial 
de Justiça cncarregido da di
ligencia, certificado não h»ve 
encontrado a executala Maria 
lnacia, nem outro qualquer in
teressado. E, pelo presente, ci
ta-se e chama-se a referid , 
psra comparecer neste Juiz » 
dentro do prazo de trinta dias, 
a contar ^a publicação deste, 
afim de pagar a* respectivas 
importâncias, e não o fazendo, 
ser-lhe-ão penhoradr.s bens tan
tos quaQtos bastem para a cita- 
de pagamento. .E, par* qne nin
guém possa alegai ignorância, 
se passou o presente edital, que 
será publicado e afixado na 
iútma da*lei, nos termos do 
dec- 960 de 17 de fevereiro de 
1938. Dxlo e passado nesla ci
dade de Lajes, ac treze dias 
do mo/. de novembro do ano 
de mil novecentos e cincoenta, 
^13 !1 50.) Eu, Jlelio Bosco de 
Castro Escrivão dos Feitos da 
F»z?Dda, que datilografei, su
bscrevo e assino com o Juiz 
de Paz, em exercicio de Juiz de 
Dirfitc.

Giicerio Pereira da Silva 
Juiz da paz em exercício de 

Juiz de Direito.
R-Üo Bosco de Crstro 

| Esciiváo dos feitos da Fazenda

| Conselho Regional de En
genharia e Arquitetara 

da 8o Região 
ta iEqi!

Pelo presente edital tórno pú
blico, que o Snr. Joaquim Fran
cisco de Oliveira, requereu n 
este Conselho /?eg'onal de En- 
genb’ ria e A'quitetur* uma b- 
ccnÇa a titulo precário, pira o 
rxeioicio Profissioonl de AORI- 
MENSOR, no Município do 
CAMPOS NOVOS, K-tado de 
Ssntn Catarina, de acordo com 
o § Unico do Art. 5o do Decré- 
to N® 23.569, de II de Dezem
bro oe 1933. F cim , pois, eon 
vidadot os profissionais interes
sado», já registrados nínte 
CREA., » se pronunciarem u 
respeito, p»ra o que lhes é fa
cultado o prazo de 30 (trinta) 
dias a contar da d*ta da publi
cação do presontn Edital.

Porto Alegre, 3 de Novembro 
de 1950.

Kng. YVnlter Bocld 
Presidente CREA 8 ’ R'gilo
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Modalo 923-A
•  O n das  m rtü u i  e c u r t a s
•  C o r r e n te  a l te r n a d a
•  T r a n s f o r m a d o r  u n iv ersa l

0 : i d e  quer que V. S. este ja , nos grandes cen tro s urb an os ou nos sítios e 
fazendas do in terio r, poderá sem pre proporcion ar a si e seus en tes queridos 
m om entos de devaneio e descanso esp iritu a l, possuindo um  novo e m oderno  
receptor “ M LLLA R D ” .

VIL p e cia lm e n te  construídos para as condições de nosso P aís , c pelo seu  
alto  padrão técn ico  e esm erado a ca b a m e n to , os recepto res ‘M U LLA RD ”  
conq u istam  dia a dia crescen te  n ú m ero  de ad m irad ores, reafirm an d o  o 
co n ceito  trad icio n al da qualidade . . .

t /

R e ven ded o r  a u to r i z a d o :

A R N O L D O  H E ID R IC H
Rua Correia P in ta , 68 -  Lajes ÍM ^ iU a rd l

Mario Teixeira Carrilho
Advogado

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

crimiDaia, de acidentes no trabalho e trabalhistas
Hesidencia — Rua Cel. Cm do va n° 40 -  Fone 83

Escritório — Rua 15 He Novembro—Edifício Joao Cruz Jor. Foueoa 
LA JES — Caixa Postal n* lv St*. Catarina

Pr. CELSO RAMOS 
B R A N C O  

* ADVOGADO
Kl SICÈNCIA e ESCRITÓRIO 

t?üa Hercíllo Lu»

*< L A J E S  l"
Afende chamadoi para a í co

marcas d« 5. Joaquim. Curiti 
banoj, Bom Retiro «RiodoSul.

V e n d e - s e
A Ru* Aristiliano Ramo»', veüde-se um terreno de 12x50 

ms por C t$  50.000,00 a vista e o restsnte em 8 anos, prestações 
menaaea.

Tratar com J,  Carvalho.

Rua 15 de Novembro — n# 9

CSNl RECIS
A D VO G A D O  *

Praca Joio Pessoa 
Dr Acácio -  1:an<jar

IflJFS
-Santa C atarina  

i.. _____________ __ ________

■ -------------- —  —  -

Dr. Helio Ramos Vieira
ADVOOADO

Ações comerciais (medição divisão e demarcação de tem , 
civis usocapião sertidôes, cobranças, íalenciti; *lc. 
inventários, doaçõea, testamentos contraiu *oui»>s <- s i ; j8 a|t,. 
rações, alvarás, etc. ações criminais,

R. 15 de Novembro n°. 6, I o A. -  LAGES 
NOTA Aceita dhamados para »s comarca* vizinhas

Doenças e Operações
l)K

O L H O S  0 ÜVIU0S - N A R I Z  -  G A R G A N T A
(Cabeça — Pescoço — Boca)

Dr. J. ARAÚJO
KbPliClALlST \

■Assistente Ho Prot. Sanson, do Rio de Janeiro, Membro da Socieda
de de oturmo laringologin fio Rio de Janeiro, .\bmbro da Sorie- 
flade Pan Americana de ophtamologin. Representante oficial, para 
Santa Catarina do Comitê do Congresso c!a especialidade em Mon- 
tevidéo, Huenos Aires em 1950. ^liploniado em Bronco esofaguli - 
giu en, Buenos Aires e Montevidêo pelo Prof. Chevalier /ackson. 
dos Estados Unidos. Curso de cirurgia da surdêscom o Ptof. Lam- 

pert de Nova Fork.
Operações de catarata, dos vesgos, receitas de oculos., ele. 

Operações do Itbcio  ; papo, Ho lábio e céu dn boca fendido de nas
cença. Tr&mento cilnico cirúrgicnda ninidalas, das sinusitea, das 

tarurgaçõesdoa. ouvidos obstrução nasal etc.
RUA HER01 LIO LUZ, 30 (Rua do HoSpital) LAJES

fcxpresso Grazziotin
Uma organização para bem servir

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

HORÁRIO’ 2ts. e 5.as ás 5.45 e 4.as e sábaJos ás 5 horas 
De Lajes ás 2.as — 3.as — 5.as e G.as feiras

Caxias do Sul à Lajes
De Caxias do Sul • 3.as e G.as feiras 

De Lajea - às 4.as e sf bados combinando com Porto AP gr®

V acaria à Lajes
De Vacaria - áa 8,15 e 13 ho»as Ji»rirment®i menos domingo.- 
De Lajes - ás 5 e 14,30 horas diariamente menos domingos |

MAIS INFORMAÇÕES NAS ESTAçõES RODOVIAR1A5

Srs. Madeireiros
Necessitando de maquinas ou peças, para as 
vossas industrias, queiram dirigir.se à firma 
CHNI PIRES & CIA. LTDA. rua Marechal Deo. 
doro n' 5 nesta prnça, representantes da Ora- 
de COMPANHIA INDUSTRIAL MAHüMBY 
de Curitiba, especialistas eni maquinários pa

ra todos os fins

Jérseis
=  V a ü s é r e
Casa Eduardo
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F a r m a c i a  Pop r A unica que distríbue as
1 • )famosas cautelas “ Cor

• ê m / .
m ^  ^ w ir ml a a  tamusas cautelas Í4Ireio do Povo“ “ Folha da Tarde“ com direito a valiosos prêmios
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Prefeitura Municipal de L a je s
ESTADO DE SA N TA  C A T A R IN A ,

Requerimpntos Despa charles
( Dia 9 de novembro de 1950

N 1.131 Inácio Gomes de Campos — LiceDça para 
fa*er melhoramentos em um prédio . Sim.

N 1950 Altino José Garcia e sua mulher, Trans 
ferência de terreno foreiro, Sim.

N 19(52 — Antonio Antunes Ribas filh,o Vujificação 
em terreno foreiro, Indeferido

N 1965 — Mario Mariano da Silva, Transferência de 
casa e terreno foreiio Sim

N* 1968 -y Antonio Adjalma da Rocha, Transferencia 
de terreno foreiro. fcim.

R 1973 — Luiz Gonçalves Muniz, Transferência de 
casa e terreno foreiro, Sim.

N' 1980 — Antonio Adjalma da Rocha, LigaçSo dágua, 
Sim.

N‘ 1982 — Atanasio Pereira de Jesus, Transferência de 
casa e tern-no f< reirc, Sim.t * w

Dia 11 du novembro de 1950
N’ 1930 — João Feíro  Arruda, Aprovação de planta e 

licença para construir um aumento no pré 
dio do Sr. Eugênio Neves, Sim.

Dia 14 de novembro de 1950
K 2005 — Abel Silveira de Souza, Aprovação de 

planta » licença paia construir um prédio 
para a Sra. Iolita Ribeiro, Sim.

JUIZO DE DIREITO DA CO

MARCA LAJES ESTADO DE 

SANTA CATARINA

EDITAL DE LE IE iO  com o 
prazo de vinte dmi para vend* 
e arrematação de bens penhora- 
dos a Oliveira de Souza Macha 
do, na Ação Executiva que lhe 
move a firma Almeida Rroe- 
ring, Mello S  A. Comercio 

O Doutor Ivo Ouilhon Fe 
reira de Mello, Jniz. de Di- 
reito Ha Comarca de Lajes 
Estado de Santa Catarina, 
na forma da lei, etc.
Faz saber aos que o presen

te edital de leilão, com 0 pra
zo de vinte (20). dias, virem ou 
dele conhecimento tiverem ou 
interessar pese», que no dia 
viute e cinco (25) do proximo 
mes de novembro, ás onze ho
ras, (11,00) no, saguão do .Edi
fício do Forum, desta cidade, 
será le*adc a publico pregão 
de venda e arrematação, por 
quem mais der ou maior lançc 
oferecer, independente da avi li- 
ação de nove mil e quinhentos 
cruzeiros, o seguinte imóvel 
penhorado nos autos da nção 
supra mencionada, tendo oa se

guinte* característicos: Uma 
gleba de terra de maios e faxi
nais, com a a area superficial 
de trezentos mil metros quadra
dos (300.000^2), situada no lu 
gsr denominado Erva-Doce, no 
distrito de Caru, desta comarca 
própria para a cultura, cou*en- 
do vertente e alguma pedra fer
ro, confrontando com terras de 
João Bati.-ta da Co^ta, com 
terras de João Waltrick e com 
terras dos Executador. E quem 
quizer arremata Io, deverá com
parecer no edificio do Fornm, 
no dia e hera acima citados, 
sendo ele entregue a quem mais 
der ou maior lanço oferecer, 
independente da avaliação, de
pois de pagos, no ato, em mo
eda corrente do pais, o preço 
da arrematação, taxas e cuita* 
judiciais, facultando-se no en
tanto ao arrematante oferecer 
fiança idônea por Ires dias- E, 
para que chegue ao conheci
mento de todos os interessados 
se passou 0 presento edital, que 
será publicado e afixado na 
f.rma da Lei. - Dado-e pas
seado nesta cidade de Lajes, 
aos tres d'as do mes de novem
bro do ano de mil e novecen- 
toe e cincoenta. (3 11- 1950J. 
Eu, Waldeck A, Sampaio, Es-

criv3o do Civel, o datilografei, 
subscrevi e também ataino. 
— Selos afinal.

Ivo Gnilhon Pereira de Mello 

J diz de Direito 

Waldeck A. Sampaio

Escrivão do Cível

Contribua para SLAN

OLIVETTI
Maquinas de escrever 

e calcular

S E C U R I T
Cófres e móveis d* aço 

para todos fins 
(Jnicos agentes Autori- 

zad os .

I n t e r v e n d a B  L t d a

Rua Correia Pinto, 42 
fone aut. $2

S.A. Empresa de Viação Aérea Rio Gandense (VARIG)
P. Alegre - Lajes - Itajaí - Joinvile *LFpolis - São Paulo - Rio

JUIZO DE DIREITO DA CO 

MARCA DE LAJES ESTADO 

DE SANTA CATARINA

'Edital de Praça, com prazo de 
vinte dias, para venda e arre- 
matação do imovil penhorado 
nos autos da AçSo ExecUt:vi> 
movida por D Bernardina dn 
Silva, contra Valentim Elesbâo 
da /?os* e s/mulher,

O Doutor Ivo Ouilhon Pe
reira de Mello. Juiz de Di
reito da Comarca de Lajes,
Estado de Santa (.alarma, 
na forma da lei, etc.

Faz saber ao* que o presen 
te edital de pràça, com prazo 
de vinte (20) dias virem, ou de- 
le conhecimento tiverem, que no 
dia vinte e cinco do c“rr,‘nn,.e
mes de Dovembro ’ cidade de Lajes, Estado de 5an-
pp|as d*-/, horas e trinta mmu ^  Cafarina a0s ,res dias do 
ios (10 ,30). nc saguSo do hd m- ^  de nnvenibr0 do ano de

n   — A -rio 1 IflTT11 fll _ * A Aino/SAntacio do Forum, i  rua líenjamim
Constant. neata cidade d e  L n j e s  (3  ^ . , 95 , , )  £ u ,  Waldeck A .

ceio porteiro do* “ud,‘° r,os,’ ,° tSamp»io, Escrivão do Civel o 
nurm suas vezes fi/.er, «nu  le- dlt|)oí, rHfet e subscrevi e tam-

de quatrocentos e cincoenta me
tros quadrados (450 m2), mais 
ou menos e uma casa de ma
deira, coberta de telhas, forradn 
e assoalhada, situados no lugar 
varzea, nesta cidade, confron
tando, 0 referido lote, com Fau 
10 Pminíni, com 0 Patrimônio 
Municipal e com uma roa pro
jetada. -  E quem quizer arre
matar o imóvel acima descrito, 
deverá compaiecer, no lugar, 
dia e hora acima citados, sendo 
ele entrege a quem mais der e 
maior lanço oferecer, acima da 
avaliação aludida, depois pago*, 
no ato, e em moeda corrente 
do pais, 0 preço da arremntuçao, 
taxas e custas judiciais, facul- 
tando-se, no entanto, ao arre 
maUnte oferecer fiança idônea, 
por tres dias -  E P»ra que 
chegue ao conhecimento de to
dos os interressados, se paisou 
o presente edital, que será pu
blicado e afixado na forma da 
lei — Dado e naSsado nesta 
cidade de Lajes, Estado^de San 
ta Catarina, aoa tres 
mes de novembro do
mil e novecentos 
(3 11-1950) En,

ano de 
e cincoenta. 
Waldeck A.

vadcT a^ubMco pregáo de ven
da e arrematação, pflr <1
m, „  j e r * .  d .

C r t  ÍÓ 00') 00 frfta P ° '  e ,“  
l J .z o !  o regu n . .  beo.
penhorado n"s o 9 se-
supra mcoctonada

“ ' T ; í , r . d P . . i S4e te ras, com a • r

datilografei e subscrevi e tam 
bem assino. Selo* ufinal.

Ivo Ouilhon Pereir* de Mello, 
Joiz d« Direito

Waldeck A Sampaio, 

Escriv.10 do Civel

ESCALAS
*  3as., 5as, e Sabs.

ESCALAS
3as. 5as. e Sabs.

Saida Chegada Saida Chegada

P. Alegre 9,00 — Rio 7.45 —
L A G E S 10,25 10,10 S. Paulo 9,35 9,15
Fpolis. 11,45 11,15 Joinvile 11,15 10,55

Itajaí 12,30 12,10 Itajaí 11.55 11.35
Joinvile 13,10 12,5o Fpoús. 12,50 12,20

Sào Paulo 14,50 14,30 L A G E S 13,55 13.40
Rio - 16,10 P. Alegre - 15.05

Erechim
Ida

—  Lajes — Joaçaba —  Itajaí 
e volta as sextas feiras

ESCALAS Saídas C h e g a  düH ESCALAS Saídas C h e g a d a s

Erechim 8,30 I Itajai 12,00 —

Joaçaba 9,30 9,50 Laje* 13 05 12,45

Lajes I 10,10 9,50 Joaçuba 14,00 13,40

Itajaí 10,55 Erechim 14,25

OHS. Na ida como na vcltn btverá baldeaçr.es < m Itajal com aviões de carreira 
com escalas em JOINVILE, FLORIANOPOIJS. FARANAGUa , SãO PAULO

RIO DE JANEIRO

PASSAGEIROS — CORREIOS - CARGAS _  VALORES — REEMBOLSO.
Em tráfego mútuo com a rede da VARIO para Santa Catarina, Rio Orande do Sot,

Uruguay e KLM para todo mundo.

AOENCM —Rua 15 de Novert.bro n‘ 6 — Tel. 41 - End. Tel «VAR1U» • Caixa Postal
- 182 • LAJES Santa Catarina

I
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25-11*§50

JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE LAJES — QUADRO GERAL
DOS CREDORES

Admitidos a  Falência de Albino Gastaldi
NOME

Mario Teixeira Carrilho

«Inst. ApoaenUdoria e Peniõea Indaa 
trjarioi

Fernando S. Damlce

Comercial Vieira Bruea S/A 

Lugani A Ooata

iúdudtnae Febrlni S/A

® Kaiinski A  Cia.

'Metalúrgica Levorim Ltda.

Werneck ft Cia. Ltda.

Farmacia e Drogaria Flora S/A, 

<Raucci A Cia. Ltda.

Lippel A Cia.

Gerson Luceoa & Cia.

Kwaainski & Cia.

Jorge Mussi 

Mariotta, Frizzo (c Cia.

Rubens Schmidt 

Ernesto Ouidalli 

Inácio Gomes 

®ubens Vieira Borges 

iad. Madereira Lag- Ltda.

Hermelino E. de Arruda 

Irmãos Toledo A Cia-

Fiuz*, Lima & Irmãos

Cirei S/A

S ]1  Comercial Moellmann 

Sociedade Ico Ltda.

Reaidencia ClasaificaÇáo Credito

Martins Hsberlin

Eueüdea José Vargas 

Navegaçào Itajai Ltda.

Eletro Aço Altoca Ltda.

Ind d# Produtos «OT» S/A

Lajea Pravilegiado Cr$ 3.387,70

Florianopolia Idem *  2399,00

Porto Alegre 
Rio 0 .  do Sul Quirografário ” 1.092,00

c*
Blumenau 
Santa Catarina idem ” 7.420,00

São Paulo 
São Paulo idem ” 8.866,00

São Paulo 
São Paulo idem ” 4.842,70

São Paulo 
São Paulo idem 4 805,60

São Paulo 
S Jo  Paulo ld*m ” 3,780.04

Curitiba
Paraná idem "  1.362,50

Lajes idem ’• 432,60

São Paulo 
São Paulo idem "  1.267,20

Getulio Vargas 
Rio 0 .  do Sul idem "  2.940,00

Lajes idem ” 611,40

Curitiba
Paraná idem ” 1 853,40

La jes idem ”  3 180,00

São Paulo 
São Paulo idem ” 9 500,00

Lajea idem ” 7.500,00

Lajes idem ”  2.365,00

Lajes idem ” 1.000,00
•

Lajes idem ” 3.000,00

Lajea idem » "  3.038,00

Lajea idem ” 8 484,80

São Paulo 
São Paulo idem ” 7 376,30

Florianópolis 
Santa Catarina idem ** 5.091,40

Porto Alegre •
” 3.420,70Rio 0 .  do Sul idem

Florianopoli 
Santa Catarioa

idem ” 2.337.30

Curitiba
Paraná

idem ” 7.953,50

S3o Paulo 
São Paulo

idem ” 21 300,00

Porto Alegre 
Rio G. do Sul

idem ” 2.860,70

Lajes idem "  2.120,00

Itajai
Santa Catarina

idem "  930,00

Blumenau 
Santa Catarina

i dem ” 2.566,70

São Paulo idem ” 4.678,20
São Paulo

Oreanizadcr Co»er. Tec, Administrativo Lajes
TCTAL

idem

Estúdio Rex
Executam trabalhos fotográficos de todoj os tipos e 

todos os tamanhos, com esmero e capricho

PREÇOS MODICOS

Atendemos chamados a domicilio, casamentos, ba 
tizados, aniversários, banquetes, etc.

Secçfto de revelações e vendas de filme*
Rua Cel. Cordova iunto ao Edifício novo do 

Correio

Dr. Caetano Costa Júnior
Especialista em doenças dos

Olhos-Ouvidosí-Nariz-iiarga nta
Consultório: Coronel Cordova a. numero 
das 9 às 11 e das 3 às 5 horas

Deseja um emprego
Pessoas ativas que morem n desejam morar no in 

teribr do Estado, de preferençia nas praças <le Joaça. 
ba Porto União, Rio d<> Suj e Lages, devem escrever- 
ou telegrafar para caixa postal 270—FJorianopolis 
dando oa seguintes dados: nome, idade, gráu de instru 
ç&o, ocupaçoes aDteriores e se possivel fotograíia.

P R E G O S

Rita M aria
Os melhores agora por preço* baiximos na

Construtora Comercial
Ltda.

GRANDE LOJA de materiais em geral para cons
truções, a a preço reduzidos

CONSTRUÇÕES CIVIS, por contrato e por admi 
nistração

preço exato, solidez e esmerado acabamento 

Rua 15 de Novembro, ti —  LAGES

A maior oportunidade
Vende-se urra casa situada ao lado d* Prefeitur», propri* para 
morada, com dois pavimento*, entrada do lado, tanque de lavar 
roup* e casa lenha de material. Construção interna e extern» 
toda de material. Ver e tratar com Armando Ramos á rua 15 
de novembro em ciraa das casas Pernambucanas,

Lajes, 14 de novembro de 1950 
Olicério Pereira d* Silva — Juiz de Direito, em exercici* 
Wfclter Heurique Leopoldo Hoeschl — Sínuic*

"  650.00
Cr> 144.41274

Quer comer bem ?
Va no restaurante do clube 14 

de Junho
COMIDAS APETITOSAS — AMBIENTE SELECTOj 

Satisfaça seu paladar
Coainha brasileira e italiana Adega sortida
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rORKEIO L/ GEANO

Sociedade Musical Carlos
Gomes

Balancete da festa realizada no cine Marajoara

Dia 14 de novembro de 1950

Sr. Vídal Ramo* Junior Entrados.
Neiton de Castro Rraascher 
Nelsoa de Castro Braeachfr 
Dilton Amara]
Sebastião Co rdeiro Furtado 
Oinasi» Diocesano 
Colégio Santa R o m  
José Otávio Neves Varela 
2o Batalhão Rodoviário 
Total de entradas de bilheteria 
Meias entradas

T O T A I S .  Cr$ 3.785,00 
Saídos

1 Livro para assinaturas de associados Cr$
Entradas impressas **
Despesas diversas dos alunos "
Arrumação do palco- Celio Rimos Koesche ”
Arrumação diversa: Osvaldo Rodrigues "

7 a ; pagina

Cr$ 300,0o 
” 585,00
” 50,00
” 105,00 

340,00 
” 135,00 
”  100.00 
”  20,00 
*' 300,0o 
” 1.380,00 
” 460,00

8.00
270.00 

50 00
100.00

00.00
TOTAL Cr$488.00

Total entrado Cr$ 3.755,00 
Total saído ” 488.00

Visto

Total líquido Cr$ 3 297,00 
Lages, em 20 de novembro de 1950

Ililton Amarrl — Tesoureiro

Carlos Jofre do Amaral — Presidente.

Gamara Municipal de
Lajes

Estado de Santa Catarina 
RESOLUÇãO N. ‘22 

de 17 de novembro de 1950 
Eu, Solon Vieira da Costa, presidente da 
Câmara Municipal de Lajes, faço saber 

que a Câmara aprovou e eu promulgo a seguinte
RESOLUÇãO:

Art. 1* - Fica transferido da dotaç&o 0-12-1 
nara a dotação 0 — 13— 1 Cr§ 5.00000
para a dotaç&o 0 —11 — 1 Cr$ 3.000,00

Cr$ 8.000,0o
Art. 2' Revogam-se as disposições em contrário 
Sala das reuniões da Camata Municipal, Lajes 

n 17 de novembro de 1950
Abs. Solon Vieira da Coata — presidente 
João Fedro Arruda — 1' Secretário
Aureo Ramos Lisboa — 2- Secretário

Secçào Livre

Aviso
Ação entre amigos
JORGE BARBOSA avisa a 
todas as pesaôas que adij 
quiriram bilhete* da Ação 
Entre Amigos de um auto| 
movei, marca ADa M OP- 
PEL, modelo 1938, que por 
motivo de força maicr, de 
deixará de aer realizado o 
citado aorteio, devendo os 
portadores dos mesmos pro
curai o, &fim de Serem n n  
bolsados.

Candida Goulart Vie ra
Acha-se nesta cidade, on

de veio em visita aos seus fihos, 
João Othon e Da. Lidia, dig
níssima esp<-n do Cl o Rarr oa, a 
sra.C andida Goulart Vieira aqui 
muito relacionad

Explicação Necessária
Sal« d „ ,  de • » « «

-ito das P“la,í[a’ ,i2UdaPSocied.»de Musical Carlos Gomes, 
>enefício da Rand atacar a distinta população desta
uindo-me o P” P°*'t0Ú  e bem oSssim á Diretoria da refe- 
italeira cidade de L 1 ue em absoluto eu nao tive
Sociedade, tenho a e. cl 9 j# que> mujt0 ao con-

m podia ter sido aqu . ,iescfever o quadro
0, meu intento foi, nâ a ’ Honda, apelar parâ um

íissrtsrs.v * ,ue 'nui,° 1,1
orme logo de mie»* o : r u5lCa Intetramente dedicado a
nenos corno Prof'*®,"rt a dev.da' justiça, s«m truncar a ver- 
profissão me seja minhas atividades, pelas

1. u z z ,  °* , * to’ '
Er* e q «  “  «  16  d«“ o « ím M  d . '« 0

sér>i.M0 Cordeiro Furl.do
professor de Musica

Edital da C t ção
O Cidadão Senhcr Olicer'o- 

Pereir* da Silva, luiz de Paz 
em exercício dc Ju'z de Di
reito da Comarca de Lajes, 
Estado de Santa Catarina, na 
forma da lei, etc.
Faz saber a todos que o 

presente edital de citação, com 
o prazo de trinta dias. virem 
ou dele conhecimento tiverem 
contados de sua publicação 
que tendo o Snr. Doutor Pro 
motor Público da Comarca- 
requerido a citação de Manoel 
Varela da Silva, Residente no 
distrito de Anita Garibalde, 
desta comarca, para pagar in- 
continenti a Importância de ses
senta e seis cruzeiros, (Õ(i,00), 
proviniente de sonegação do im
posto territorial da 19U a 1950 
que o mesmo é devedor á Fa
zenda do Estado, e custas e 
selos do processos, ou nomear 
bens á penhora, foi pelo oficial 
de Justiça encarregado da dili
gencia certificado não haver 
encontrado o executado Manoel 
Varela da Silva nem outro 
qualquer interessado. E, pelo 
presente cita-se e chama se o 
referido executado, para compa
recer neste Juizo, deütro do 
prazo de trinta dÍB9, a contar 
da publicação deste, afim de 
pagar as respectivas importân
cias, e não o fazendo, ser-lhe- 
ão penhorados bens tantos 
qoantor bastem para o cidato 
pagamento. E, que niguern pos
sa alogar ignorância, se passou- 

present e edital, que seiá pu 
blicado e afixado na forma da 
ei, nos termos do Dec. 960 de 
17 de dezembro de 1938 Da
do e passado nesta cidade de 
Lajes, aos 'treze dias do mez do 
novembro do ano do mil uove

Prefeitura Municipal í è l a ]e §
ESTADO DE SA K TA  C A T A R IH A ,

Requerimentos O e s ^ c M o s
Dia 14 de novembro de 1950.

N' 1900 -  JOãO PEDRO ARRUDA - /sprovaçãt de pi nta • 
licença para coratruir um prédio para Jul Oliveira 
Ramos - Sim.

N- 1979 -  ABEL SILVEIRA DE ^CUZA • Aprovação de plan
ta e licença para construir um prédio para Miranda
e Caon - Sim

N- 1994 -  a BKL SILVEIRA DE SOUSA - Aprov-çàe i planta 
e licença para construir um prédio paro L- Setem- 
brino de Andrade - Sim.

N' 2015 -  JOãO DA COSTA NEVES - Escnturarlo d Prefei
tura • 30 dias de Licença Sim.

Dia 16 de novembro de 1950.

N- 1786 

N- 1911

Transfcren-JOâO PEDRO ARRUDA e sua mulher 
cia de casa e terreno foreiro - Sim 

MAURO RODOLFO Aj rov-ção c.e planta e licença 
para construir nm prédio par», Mário Orazzinftin-Sun

Dia 17 do novembro de 1950.

N- 1148 - ANTONIO DE OLIVEIRA WALTRICK - Aprova
ção de planta de loteamento de tereno foreiro - Sim. 

N- 3949 - EM PREZA IMOBILIARA COPACABANA LTDA. -  
Aprovação de planta e licença pura construir - Cum

pra o parecer do Fiscal Geral.

Dia 22 novembro de 1950

N. 1901 Joaquina Oarcia e Manoel Eufrásio
Transferência da casa a terreno foreiro 

2t»09 - Gentil Amldi -  Aprovação de planta e 
construir um prédio - Sim

2027 - Joãc Pedro Arruda - Aprovação de planta
para construir -  Sim.

2028 - João Pedro Arruda - Aprovação de planta e
para constroir -  sim.

2037 - Arnaldo Vieira de Castro -  Concessão de um

Nascimento - 
sim.

licença para

e licença

licença

terre-

A g r a d e c i m e n t o
A Diretoria da Sociedade Musical Carlos Oomes, vem por 

intermédio díste conceituado Jornal, agradecer ás autoridades 
demais pessoas, que vieram assistir a festa artistica, realizada dia 
14 deste, no Cine-Teatro Mítrajoara, quando na apresentação da 
Bauda Juvenil desta Sociedade. Desejamos agradecer igualmeo- 
te aos esforçados colaboradores' Frencisco Gonçalvts Luz, 
Componentes do J»zz Orquestra União, Cesar Waghenfur, Pro
fessor Dedé, Jaci Pinheiro, chefe do conjunto Estrela da Manhã 
Regianal W-3, ás senboritas Leslie Freitas ê Ondina Tereza Ca 
bral, a memua Neuza Luz, e aos meninos Felisberto Oddou 
Cordova e José Norberto Tath*, Agradecemos também • genti 
leza d» Kmpreza M. A de Souza, que semqre colabora Com as 
boas causas, cedendo-nos o magestoso Cine-Teatro Marajoaru. 
Aos diretores do Colégio Santa Rosa, Ginásio Diocesano, Vídal 
Ramos, ao senhor Tenente Orval, ajundante do 2o ginásio B»l. 
Rodoviário, ao senhor Sub-tenente Cícero Wetzel, a Emprezt 
Força iz Luz, e demais colaboradores que tudo fizeram para o 
maior brilhantismo desta festa, Queremos fszír também espacial 
agradecimento ao senhor Vidal Rimos Junior, m.d. Prefeito 
municipal, oo senhor Presidente da Câmara dos vereadoras, se
nhor Solon Costa, e demais menibros, assim como aos qUarent» 
e oito sdeios desta benemérita .sooledade, que Contribuiram pura 
i|Ue a diretoria que p.iSsoii e a presente, pudesse p*g»r até Ou- 
bro do corrente ano. ao senhor Maestro Sebastião Cordeiro Fur
tado, a quantia de Ct£ 17 ,000.AQ ídesessete mil cruzeiros), cor- 

eentos e cincoenla, ( 13 11-50), resDondente a seus vencimentos mensais, durante 17 (desessete)
U  ai  1—I a  I i A  D r  /4 a  • > «  *> j  ____ '  _  * 1 -  C ........ « d a d a *

de

A Diretoria

Em novembro de 1950

Eu, Hello Rosco de Castro, Es- meses, na qualidades de professor de música desta Sociedade' 
crivão dos Feitos da Fazenda, 
que, ó datilografei subscrevo e 
também assino, cem o Juiz de*
Paz em exercício de Juiz 
Direito.

Glicerio Pereira da Silva 
Ju z de paz em Exercício 

Ju  z de Direito.
Helio Rosco de Castro 

E crivao dos Feitos da Fazeuda

de Contribua para SLAN
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Correio Lageano
Lajes 25 de Novttnhro 1950

Sezefredo Muniz
Apóa dolorÓ90s sofrimentos que zombaram de todos cs 

recursos médicos, veio a falecer, em 22 do corrente, em sua re
sidência, cercado dos carinhos da familia, o nosso estimado e 
prestimoso conterranêo sr. Sezefredo Muniz, filho de grande e 
tradicional familia lageana.

Embóra fôsse esperado o triste desenlace, a noticia da 
sua raórte prematura, correu célere, por toda á parte, seudo a- 
vnltado o numero de parentes e pessoas amigas que afluiram a 
casa mortnára para testemnnharem o seu pesar á familia do 
extincto.

Com enorme e desusado accmpanhsmentc, ás 17 horas 
realizou-se o sepultaraento, vendo-se sobre o ataúde, grande 
nomero de corôas e flores naturais.

A beira do tumul<\ em nome dos amigos, numa sentida ora
ção, falou a sr. Thiaguinho de Castro, nosso colega de imprenso, 
que fez o necrolog'o do inditoso companheiro de infancia, 
salientando as suas virtudes, os seus prestimos como chefe de 
família, como cidadão e como amigo exemplar.

De uma popularidade pouco comam, cavalheiro e afavel 
na estensâo da palavra, filho e esposo dedicado, pae amoroso e 
.imigo sincero e leal de todos que o cercavam, rico3 ou pobres, 
brancos ou pretos, Sezefredo Muniz. tinha uma invulgar incliua- 
ção para prestar os Seus serviços a todos, indistintamente] e o 
fazia com desvelada prontidão e hôa vontade o que lhe vale
ram gozar de prestigio em todas as classes sociais e desfrutar 
de largo circulo de amigos e admiradores quer neste município 
oude nasceu e viveu quer fóra dele onde sempre se impôs pela 
sua linha de conduta e pelo sen genio alegre e espansivo,

Como chefe de família foi um exemplo de lutador cons
tante e denodado, na ansia de assegurar aos seus descendentes, 
educação e melhores dias de garantia no futuro.

Modesto ao exagero, corréto no cumprimento dos seus de
veres e dotado de grandes virtudes, coração boníssimo, sobre
tudo para com os humildes e desprotegidos da sorte para quem 
nunca negou a sua bolsa e os seus serviços procurando agradar 
a todos, Sezefredo Muniz pelas suas qualidades de homem de 
ação e de convições enraizadas taulo na sociedade como na re
ligião ou na política se impôs no conceito público cora larga 
folha de serviços prestados a sua geme d’aí a consternação que 
o seu falecimento provocou em todas as classes sociais, emocio
nando a todos os amigos pela maneira rápida e violenta com 
que se transportou para a Eternidade. Foi um bom e um justo

A prantear-lhe a morte ficam sua esposa Da. Catarina Paes 
Muniz e seus filhos Dr. Alcebiades Paes Muniz cirurgião dentis
ta residente em Curitiba Osn> Paes Muniz acadêmico de Direito 
e Batista Luzardo Muniz) estudante na cap;tal paranaensejj Dr. 
Armando Mu/ziz, quimic» iudustrial, Aldo, Alceu, Joãb Generoso 
Maria da Conceição e Zulmira Muniz, aqui residentps, alem de 
seus irmãos, parentes e araigOs.

A desolada familia enlutada o nosso pezár.

Contribua para SLAN

I Novembro avança rapida
mente, e u Dezembro se aproxi
ma, e com ele o Natal, o dia 
máximo da cristandade, qnando 
todos os corações se elevam a 
Deus e lançam aos céus, nas 
expressões de seu júbilo e de 
sua fé.

Cristo Nasceu

Dia de paz e de concórdia o 
Natal é, lambem o dia de todos 
os sêres de boa vontade e, aci
ma de tudo, um dia de solida
riedade humana, quando todos 
se irmanam em um só pensa
mento.

E neste dia todas as crianças' 
tavOrecidas pela sorte recebem] 
presentes vendo concretizado- 
todos os seus sonhos, represen 
taudo isso uma das mai sbelas 
tradições da cristandide.

E as desprotegidas da fortu 
n^s? Essas cont-rn com a bon
dade dos corações generosos 
para terem o seu Natal, para 
quo não venha a ter no dia má
ximo da cristandade o seu die 
de disilusão, as suas horas mais 
amargas e mais dclorosas, ho
ras tristes como as hórrs dos I 
-ofiedores, dos qne latam quasi 
sem esperança.

Assim nos corações bem for
mados é que repousa esperança 
dos desafortunados, dos desam
parados da sorte, daqueles que 
de oulra íorraa não terão o seu 
Natal. Ao escrever estas linhas 
rapidas, tenho em mente apenas 
lernhar aos nossos patrícios, 
e patricias, sobre esse assunto. 
Para que não esqueçam dos 
pequeninos pelo Natal. Naquele 
dia em que parece que a pró
pria natureza entua hosanas ao 
filho de Maria, o meigo Kabi da \ 
Galileia que veio ao mundo re-J 
dimir os homens.

O Jardim Encantado
Annunciado na semana passada, somente Terça-Feira ire

mos apreciar um dos mais beDs filmeB da “Metro” - ‘‘O  Jardim 
Encantaoo’', que em primeira exibição será apresentado ao nos
so publico no Marajoara.

Sendo um delicado romance vivido por uma menina orfã, 
recolhida por caridade em casa de seus tios, estes foram am- 
plamonte recompensados, pois a boa menina soube opTgr na 
quela velha vivenda, solitária e triste, envolta em mistérios t». 
uebrosos, um verdadeiro milagre, transformou este velho solar 
em um verdadeiro jardim - um lindo jardim encantado.

Margaret 0 'Brien , a jovem estrela da “Metro” que tantos 
e lindos tilmes nos deu. é a principal intérprete de “O Jardim 
Encantado”. E ao lado da genial menina, iremos apreciar o ve
terano Herhert, Marshal, e outros, como Oladys Cooper, D-an 
Stockell e Elsa Lanchester.

Terça-Feira no Marajoara. vamos ter finalmente, a exibição 
desta belíssima produção da Metro, a qual niDguem d» ve perder 
-  adultos ou creenças.

•
Para quinta-feira, c Marajoara está anunciando a grande 

filme Oa Paramount - SEU UNICO PECADO.

•J* Convite-Missa
A Vva. Catarina Paes Mnniz, filhos irmãos nóras, 

netos, cunhados, soírinhos e demais parentes do inesquecí
vel

Sezefredo ■ Muniz •
convidam aos parent s e amigos para assistirem a missa de 
7o dia que mandarão rezar pela almn deste ente querido 
na Igreja Nossa ienhora do Kosario fConta Dinheiro) terça- 
fetra, d'a 28 do corrente ás 7,30 horas.

Outrossim, aproveitam o en-ejo para agradecer aos 
amigos e parentes as manifestações de solidariedade a fa
mília, bem como a todos que se sssociaram ao ato por 
ocasião do seu sepultameuto.

Lajes, 25 novembro de 1950,

Í A  gradecimento
E naquele dia, tamben não) 

deverão ser esquecidos os quel 
se acham internados em nossas, 
instituições de caridade que de
vem também ter o seu Natal,

O. M.

João Ribas de Macedo e Familia agradecera penho- 
rados ao povo de Curitibanos aos ilustres facultativos Drs, 
HeDrique Rerger e Leo Weiss, beui como a todos que os 
confortaram e enviaram flores e pezames pela oeasiáo do 
desenlace final qne veio roubar a sua filha adotiva Elza

Curitibanos - Sta C atarina
l

Dia 28 Terça Feira ás 8.15 h. no Marajoara
A grande marca do Leão apresenta

Q Jardim Encantado
Um dos m&is belos espeto.  ̂ulcs do corrente 0,110

Margaret 0'Brien, Herbert Marshall, Gladys Cooper, Dean 
Stockwell Reginald e Elsa Lanchester

Fascisnante desde o titulo, esta belíssima produç&o da «Metro* será cm dos mais brilhantes suoesscs d\ temporada ! 
A Historia empolgante da pequena orfã (Mary Lenux) uma das milhares do vitimas da grande epidemia que assolou toda a Índia, 
vai prender e encantar todo o público, ao verificar o grande milagre desta crennça, que soube premiar com um Jardim Encantado,

aqueles que por caridade crista lhe deram um lar 'tri-te , e solitário!
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