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O Sr. João Capistrano de 
Almeida recebe homena
gens dos funcionários do 
Banco Nacional do Comér

cio
Por motivo de ter completado 

30 anos d? «orviços, prestados 
ao Banco Nacional do Comér
cio. o sr. Jo3o Capistrano de 
Almeida, Gerente da filial do 
n ferido estabelecimento, nesta 
cidade, récebeu dia 9 do cor
rente a visita dos funcionários 
de sua secção, os quais incor
porados, foram á sua residência 
levar-lhe suas homenagens, pelo 
faustoso acontecimento. Inter- 
pretaodo os sentimentos de seus 
colegas bancários, falou o sr. 
Tulio Ribeiro, dizendo da ale
gria de todos ao cumprimenta

rem o Gerente amigo, que tan
to vem honrando, com ûa 
.balizada experiência, o qu r » 
de esfurçad >s servidores <in m- 
portante estabelecimento ban
cário.

Respondendo, o homenagea
do agradeceu emocionado a sig
nificativa demonstração de apre 
ço que acabava de receber, ofe
recendo a todos uma lauta me
sa de finos dôces, frios e be
bidas.

A família Capistrano de Al
meida foi incansável em genti
lezas para com os manifestantes.

Secção Livre

A Cesar, o que é d e  Ce*
sar

Combatem alguns o apareci
mento de um «dancing», tipu 
• boite», tipo «Night-l -lub», dos 
que estamos vendo, todos os 
dias uos cinemas. Dos que se 
encontram em todas as cidudps 
modernas, fi-caüzu Jos pela po 
licia, para divertimento noturno 
de gente alegre e descompro
metida.

Lajes não pode te.r um* 
«Boite», um «N'fiht Plub» por
que Vui perverter os homens 
casados, mas pode ter muita- 
espeluncas piores, do tipo 
«Maesinhu» etc. que há anos 
funcionam na cid.uie.

Onde está a coerência ?
Quando Jesús encontrou Ma

dalena, conquistou-a para o 
seu rebanho com a furça do 
Evangelho e não tentou impelir 
as autoridades ao fechamento 
dos lupinires. Siga-lhe uos 
cns'n-rmentos o nosso respeitá
vel Clero, doutrinando os fieis 
e vedando-lhes o acesso a cer
tos lugnes, mas. não pretenda 
compeiir as autoridades ao fe 
chamento de casas que noutras 
cidades pertnitein-nas funcionar

Deus, em sua santa sabedo

ria, não mand u fechar o infer
no.

Será que o nos^o respeitável 
<'lero quer tornai- Lajes o Paraí
so terrestre, | ara i-ão ler o traba
lho de doutrina' - u povo?

Não! não é ju*t* > atitude 
iissiimida. Ensiue-se o povo a 
s:sb(-r disceiuir <> b- rn e o mal, 
pela persuaçã,, oão pela for- 
ç« O fruto proib o é sempre 
o mais cobiçado

Osvaldo Melo
Amigos e adm iraCorrs do 

jornalista e Literato patricio Os
valdo Mel<«, atualmente entre 
nós, ofereceram-lhe, no Restau
rante do Clube ] ae Julho, 
um almoço, durante o qual foi 
o ilustre conferenesta homena
geado.

Hoje à noite será ele recebi
do no Centio E. Alan Kardec 
onde será hoirenageado porl 
elementos daquela sociedade.|

Gamara dos Vereadores

Conferência *
O Dr. Teimo Ribeiro, atual

mente nesta cidade, fará uma- 
conferência sobre o defesa do 
petróleo, dia 13 do corrente,! 
segunda-feira ás 20,30 horas, no j 
Instituto de Eduoaçâo. A entra
da será franca, não havendo 
convites especiais.

«Dai a Cesoj- que 
sar, e a Deu' <> que é

I
Matias

é de Ce
de Deus.

Edú Reis
Aniversarí» hoje o Sr. Edú 

Reis, alto Funcionário do Mi- 
ni>tríio d» Agricultura, servindo 
na Fazenda de Criação desta 
cidade.

O jovem nniversáriante. que 
é element« destacado no seio 
da sociedade local, está r<*ce 
bendo grande númtro de cum
primentos de seus inúmeros 
amigos e admiradores.

D .m te V e se o v iiii

Tabajara Menezes
Regressou hoje para Porto Ale
gre, o Sr. Tiibujara Menezes. Ge
rente da fdinl «Paramount» con
ceituada m conceituada compa
nhia produtora americana, ou 
jos filmes escolhidos são exi
bidos aqui pela Empresa M. A. 
de Souza Ltda.

Afim de firmar contratos com 
a Empresa M. A. de Sousn 
Ltda. para a exibição em seus 
cinemas dos grandes filmes dn 
« Metro-Ocldwyii-Mayer » uma 
das maiores companhias cine
matográficas do mundo, encon
tra-se nesta cidade o Sr. l)an-
te Vescovini. representante da- J dos diretórios do PTB  nesta 
quela grande organização. I

Amarante Machado
Encontra-se nesta cidade, a 

serviço, o Sr. Amarante Macha
do, procer trabalhista no Rio. 
Oraude do Sul e coordenador:

Instalou-se dia 7 do enrrente a primeira sessão do corren
te exercício, d» Câmara Municipal de Lajes, realizando-se em 
seguida a eltdçâo para a composição da Mesa dirigente dos 
trabalhos do corrente ano. Foram apresentadas duas chapas, 
ambas encabeçadas por pess^dista*, as quais postas em vota
ção, alcançaram 6 e 7 votos respectivamente.

Foi vencet era rela diferença de um voto a chapa encabe
çada pelo Sr. Selom Vieira da Costa, ficando a ni»sma assim 
constituída Presidente. Solon Vieira da Cesta, Vire, Agnelh 
Arruda. 1° Secretário, João Pedro Arruda, 2» Secretário, Au 
reo Lisboa.

Ontem foram eleitas as diversas comissões, assim distri
buídas:

Comissão de F iu h ç ís  Oiça mento e ccitlss do Muni -
cipio

Otávio Rafaeli • Aureo R Lisboa - João P.-1ro Arrula 
Argeu G. Furtado e Armando R. de Carvalho

Comissão do Ifisção, Obras e Agricultura. Comercio e
Industria

Agenor K. Varela - Octavio Rafaéli - Air. indo Ramos de Car
valho.

Comissão de Cedapão ds Lei;
Aristóteles S. Waltrick - Agenor K. Varela - João Pedro 

Arruda.

Comissão de Ekocão  e Assistência Social
Euclides Granzotto -  Paulo Francisco Broering - Agiellu 

Arruda.

CoííPásào de Oi)iHtitoiçi'>( L ^ M l i ç ã a  e J i D *
liça

Aristóteles S. Waltiirk - Argtu Oudinhv Furtado -  Celso 
Ramos Biauco.

.Revista

^ATUALIDADES:

zona.

Esta importante e conceituado revista, que se edita 
em Florianópolis, acaba de passar a novo proprietário. 
Em sua nova fase « Atualidades *  tornar-se-á um Maga
zine de formato e feição moderna, com secções especia
lizadas e edições de 48 páginas, com 15 mil exempla 
res. Será uma publicação de grande penetraçãcpopu- 

lar para ser vendida á preço módico.

— - C i r c o  T e a t r o  O r i e n t e
Monumentais programas para hoje e amanhã | Ijoje - Sábado 0 dram a em 3 atos 

Amanhã - Domingo | 0 S  D O I S  S A R G E N T O S
G RAN DE VESPERAL IN FA N TIL

ás!5 horas
A  Noite; O  Drama em 3 átos

Libertação dos Escravos no Brasil . — -  -
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Dia 14
O Anr. Aldo Athayde, 

do comercie desta praça. 
Dia 16

U Snr. Paulo Braescher, 
filho do Sr. Sebastião Braes- 
cher do comercio local.

A Extna. Sra. D. Nilda 
G oulart, esposa do Sr. 
Alceu Goulait, do comer
cio desta cidade.

Dia '7
A ~ra. D. Bianoa Oousan- 

dier Esposa do Sr. ' duar- 
do Cousaxdier do comércio 
de B Gonçalves, Kio G. 
do Sul

A Srta . Neusa, filha do

Snr. Osni Tolentir.o dó 
Silva, proprietário da F a r  
macia Sao Jo sé .

O Sr. Pedro Paulo Ho- 
dolfi., técnico da Aeronau 
tica.

0  2 Sgto . Leonicio Dias 
de Almeida, do 2' Bt. Ro- 
doviario.

Dia 18

A Exm a. S ra .  Zilda R. 
Reis, esposa do Sr. Soli 
Reis do alto com ercio lo- 

í cal.
A E x m a  Sra. 1). Cristi

na Schweitzer, esposa do 
Snr. Oscar Schweitzer. 

ido comercio desta pra- 
Ça

Srta. Lia À. ile^ouza
Din 14 do corrente festojn 

muis um feliz aniversário natu- 
licio a d-stiula Srta. Lia A. dc 
y0 u2n, fino ornamento da 
nossa sociedade, e fjlhn do 8r. 
Mario A. de Souza, diretor-ge- 
rente da Emp. M. A. de Souza 
Ltda.

Enlace Celsu 0. Lemas - Wenceslina V. 
T. de Freitas

Realizou-se nesta cidade o enlace matrimonial do 
jovem Celso de Oliveira Lemos do alto comercio de 
Curitibanos e filho do Sr. Virgilio de Oliveira Lomos, 
com a distinta Professora, S r ta  W enceslina Vieira 
Teixeira de Freitas , filha do nosso colega dc imprensa 
Sr. Almiro Lustosa T eixe ira  de Freitas , abastado capi 
talista aqui residente.

(> ato religioso realizou-se na Catedral sendo para- 
ninlos, por parte da noiva, o Sr. Almiro L. T  de Frei
tas e a exm a. Sra. D. Bernardina Pairn Brascher e do 
noivo, o Sr. Nabuoo Varela e sua exma. esposa.

N<» ato civil, realizado no Forum, foram paranin- 
fos; por parte da noiva, o Desembargador Mário Tei
xeira e a Srta, W ilm a Machado Carrilho o do noivo, o 
Dr. Walter T .  Cavalcanti e sua exma. espoBa.

Na residência do pai da noiva toram condigna- 
rnente recepcionados os convidados e parenles da fa
mília Ribeiro Vieira Teixeira de Freitas Lemos. O j<» 
vem casal vai residir na visinha cidade de Curitibanos

S r t r i .  A l h l l  H n s i i
A tfemendede 13 do corren

te assinala a data nataücia da 
Srtu. Alba RoSa„ silhueta du 
sociedade lígefna, e filha do 
sr. a urino Rosa, chefe du Agen
cia Postal Telegráfica desta ci
dade.

Sr. Ulisses Kibüs
Dia 15 do corrente verá pas

sar mais um aniversário natali- 
cio o Sr- Ulisses Ribas, socio 
da importante firma desta pra
ça, Bertuzzi. Ribas & Cia.

O distinto aniversariante go
za de grand* conceito nos me
ios sociais e comerciais de La
jes

Sita. Lia Cousandier
No dia 17 do corrente com

pletará mais um risonho ani
versário natalicio a distinta Srta. 
Lm Cousandier,elemento desta
cado na sociedade de B- Gon- 
(,alv-“S. e dileta filha do Sr. 
Eduardo Cousandier do alto 
comercio riograrrdense.

Jarbas Burger de Castro e
Eunice Caldeira de Castro

Participam aos pareMes e pessoas amigas, o nasci
mento de seu primogênito

JARBAS
ocorrido às 7.30 horas de 4 do corrente, na Maternidade 
»Tereza Ramos».

Lages, Fevereiro de 1950

Srta. Lygin L . Santos
Em 18 do corrente festejará 

mais uma data natalicia a gen
til Srta. Lygia L. Santos, da 
ociedade de Florianópolis e fi

lha do Sr. Antonio Santos, do 
comercio daquela cidade.

A v rd o r in o  Boeirn, residente cm Bom Ret.w vem por 
meio deste agradecer aos destmtos médicos D s Armando 
Ca valho e João Costa Netto, o tratamento dispensado 4 
s, a esposa Adalgisn Silvério, por ocas.no da .utM-vençao 
ciurgico * que submeteu-se naquele Hospital assim como 
ás e.dermeiras daquele estabelecimento e a todas aspes- 
soas que a visitam... a intercssaram-se pelo seu estudo de
saude.

Lajes. 10 de Fevereiro de 1950

Noivado
O jovem acadêmico Paulo 

Arlhur Lemos de Castilho, cur
sando a Escolu ;Nac'omil de 
Engenharia do Rio de Janeiro, 
contratou casamento com a dis
tinta Srta. ('armen Hoeschl, fino 
ornamento da sociedade local c 
atualmente cursando o Cientifi 
co do Colégio Benuett, daque
la capital

A Srta. Carmen é filh» do 
saudoso conterrâneo Sr. Walter 
Hoeschl, fundador da filial des 
ta cidade da grande firma Car
los Hoepecke S. e falecido em 
! Q43. sendo irmã dos Srs- 
Wolter e Werner Hoeschl, do 
alto comercio desta cidade e 
pupila do Dr. Indalécio Arruda, 
abastado fazendeiro neste mu 
nicipio c de Dona Nóca An
drade Anuda.

de Camargo Branco.
— Em sua companhia a? 

senlioritas llzs de 8á Brito t 
Yeda Mansa Branco Furtado.

Celso Couto
AniverSaria cm 13 próximo o 

Sr. Celso Couto, ftfncionxric do 
Registro de Imóveis desta ci
dade.

Nadia Hamos
Mais um risonho aniversário 

natalicio verá transcorrer em 15 
do co.reute a graciosa menina 
Nadia R;mos filha do Sr. José 
Antunes Ramos rurnlista aqui 
residente.

OsvaRlo Melo
Esteve em sm;vel visita á 

nossa redação o Sr. OsWaHo 
Melo, elemento destacado na 
imprensa e na literatura do nos
so estado, membro da Associa
ção Catarinense de imprensa, 
da Academia de Letras e do 
Instituto Geográfico.

O ilustre conterrâneo está rea
lizando uma série de conferên
cias espiritualistas nesta cidade, 
ss quais têm sido aprecia- 
dissimn pelo grande numero de 
pessoas que lêm Comparecido 
ao Instituto de Educação, onde 
são realizadas.

Visitas
Visitou nos o Sr. Antonio R i

beiro Branco. Lageauo, residen
te cm Bom Jesus, no Rio Gran
de do Sul, progenitor de nosso 
amigo Dr. Elisiário de Camar
go Branco. S . 8 é um dos 
pioneiros no progresso da pe
cuária Gaúcha, proprietário do 
modelar estabelecimento «Es- 
tancta Três Marias».

— Visit- u- dos t<*mbém o sr. 
Romário de Sá Brito, alto fun
cionário da administração do 
Pôrto de Porto Alegre, sOgro 
do r.osso amigo Dr. Elis<ário

L mr em festas
Com o nascimento de seu 

primogênito, que recebeu o no
me de Jarbas, na Maternidade 
«Teresa Ramos», na manhã de 
4 do corrente, está em festas o 
lar do Sr. Jarbas Burger de 
Castr<>, A'to funcionário da fir 
ma Ceilos Hoepcke, S/A filial 
desta cidade e Da. Eunice Cd 
deira de Castro.

Dr. IVImu K‘ bpii‘0
Dm nos o prazer de sua vi

sita o no^so distinto conterrâneo 
Dr. Teimo Ribeiro, Diretor do 
oovo semanário «A E^oluçloi 
que c-e edita em Florianopilii 
e bnte Catedratico dn Faculda 
de de Direito daquela capital'

Virgilio Mendes 0i>
•iqne

Encontra se enfermo, no Hos
pital N. S . do.- Prazeres dest» 
cidade, o Sr. Virgílio Mendes 
Ouriques, professor da Escola 
Estadual no distrito de Capii* 
Alto.

Indalécio Arruda
e Nóca Andrade Arruda

Participam o noivado da S r ta .

Carmen Hoeschl com o Sr, PauZo Ar th ur 
de Castilho

L em o<

CARMEN e PAULO 
Confirma n

L»jes 8-2-50

-jj—'Q.  ̂ E Sabado, ás 9 horas no M A  R A Í O A  RJ
I .  I. u a .  .. Oesl, „ „ „ „  ^

Joel Mc Crea, Francês Dee e Charles BickforH I
--------  r  I  r  «  _  .  _  _  u  1 Numa Seni" ci0“»l produ^c .Enterpri.r .  -

E L E S  P A S S A R A M  P n o  *  ̂ .
um . c c .id e r .J , ,  g B g r r a S Ã .............. ,r....... A  Q  U
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Prefeitura Municipal de Lajes
ESTADO DE SANTA CATARINA

DECRETO
de 2 de fevereiro de 1950.

0  Prefeito Municipal de Lajes, resolve:
REMOVER:
De acôrdo com o art. 72, da lei u‘ 71 de 7 de de
zembro de 1949

A Professora Alvina Maria da Silva, da escola mixla mu
nicipal de São Sebastião, no distrito de Campo Belo do Sul, 
para a de Passa Dois, no distrito de Capão Alto.

Prefeitura Municipal de Lajes, em 2 de fevereiro de 1950. 
Assinado Vida! Ramos Júnior 

Prefeito Municipal.
Jairo Ramos 
Secretário.

PORTARIA
de 4 de fevereiro de 1950 

O Prefeito Municipal de Lajes, resolve 
•ONCEDER LlUENçA

De acordo com o art. 169. da Lei ir 71, de 7 de dezem
bro de 1949

A Nicanot Batista Ribeiro, Fiscal Ajudante, Padrão q ' 
do Quadro Unico do Mumcjpio, de drz (40) dias, com todos os 
vencimentos, a contar de 2 do corrente.

Prefeitura Municipal de Lajes, em 4 de fevereiro de 
1950

Assinado - Vidal Ramos Júnior 
Prefeito Municipal

JUÍZO DE DIREITO d a  CO
MARCA DE L A JE S  ESTADO 

DE SANTA CATARINA

Edital

D e c 1a r a c ã o
O infra assinado. ATÍLIO SCHMITZ, declara, pela presente, 

que vendeu ao Snr. Miguel Sjmtxi L imski o seu atelier foto
gráfico denominado «FOTO IDEAL», « tu à Rua Cel. Córdova, 
s/n, bem como o mobiliário n<*l* existente, máquinas fotográfi
cas, e material tudo desembarnçado e livre de qualquer onus,1 
oomprometendo-ie à. durante o p.nzo de cinco (5)  anos se abs- ' 
ter de trabalhar no me-mo ramo, ne t« praça. Outrossim, declara, 
também que 0 comprador, Snr. MIGUEL SIMON L1NESKY, fi
ca a salvo de quaisquer reclamações nu dividufi contraídas pelo | 
declarante. E, por ser verd.sde. firm , presente em uma só via, 
perante a» testrmnh*' presenciais, que também assinam.

Lages, 18 de Janeiro de 1950 
ATILIO SCHMITZ

Testemunhas
Ozi Rodrigues 
Viotor Rosa

(assinaturas reconhecidas)

Não peçam! . . Exijam, o

SABÃO FULGOR
Granzottc, Silveira 4 Cia. Ltda.

Caixa P osta l, 79 — Lajes

Ginásio em um ano
lO R  t  ORRESV ONDENC1A Conclua o ginásio em um 

único ano, p«lo regime do »rt. 91 — anigo Madureza. Use 
nossa garantia

CURSO KOLBER — Método moderno
Tambom, por Correspondência: Escoh Técnica de Avia

ção, Especialista da Aeronáutica, Esc tia de Cadetes de Porto 
Alegre.

C U R I T I B A  - a v . Vise. de G u arap u av a .20 5 6

Não confie o ccncertc de seu Hadio a qualquer 
entendido mas sempre a uma oficina de idenie- 

dade comprovada

Procure a oficina de Radio - Técnica - Diri
gida por José Galliani

Universal
Rua Msrechal Decdoro >o lado da Caixa Economica 

Edifcio ERV1N SPECKT

O Doutor lvo Onilhon Porei 
ra de Mello, Juiz de Direito 
da Comarca de Lyes, Esta
do de Santa Catarina, na for
ma dj lei, etc.
FAÇO « ber ao Banco do 

Brasil S A., sua agência na ci- 
da ilr Vacil a Estado do Rio 
Grande do Sal, e a todos o 
quem uiteressir possa, que na 
conformidade tio artigo 24, le
tra C, da lei 209, de 2-1-1948. 
fixei o orazo de 30 di»s, p ra 
as decl r«<ões de créditos na 
forma prrscrita no artigo 25 
da me?m> !-i tudo em face da 
seguinte PETIÇãü: «Exmo Sr. 
Dr Juiz Direito. ( ecibo
Antunes Macedo, brasileiro, ca 
sado, criador, residente no dis- 
trit i de P«mel, desta Comarca, 
por seu procurador, infra firma
do, vem a presença ,de V. . . . 
Excia dizer que, desejando li- 
quidar, nos termos da Lei no
1- 002, de 24 de Dezeubro de 
1949, a &u» dívida para com a 
Carteira de Crédito Agrícola e 
Industrial do Banco do Brasil 
P/A, contraid» anteriorraente a 
19 de Dezembro de 1946, quir, 
com fundamento rut. n* 7o da re-| 
ferida Lei, requerer a V. Excia. 
os favores nela existentes, pnu- 
cipalraente a forma de pagamen
to do seu debito, conforme fa
culta o artigo 4* do mencio
nado diploma legal. - Na for
ma estabelecida pelo artigo 23 
da Lei 200, de 2 de janeiro de 
1948, aplicável ao caso, o supli
cante instrue a presente petição 
fazendo a» seguintes declarações:, 
a) a prov« de sua qualidade 
de criador, é feita com a apre
sentação da 3* «ia do contraio 
com u Banco do Brasil registra
do sob. n* 695, Livro 3-B, fls. 
131-132, no cartório do regis
tro dò Títulos a Documentos, 
desta comarca, b) todos os seus

1 bens estão resumidos no se
guinte: 1» os campos o mati s 

'denominados <S*nto Antonio», 
i no distrito de Painel, com à êa 
superficial de 13.000.0o0 m2, 
no valor de C r í  1.050.000,00
2- o gado referido no contrato, 
cm número de 97 rezes, no va
lor d« Cr# 88.600, c) o seu 
credor é o Banco do Brasil, 
agência de Vacaria, Estado do 
Rio Grande do Sul, conforme 
contrato de abertura ae crédito 
sob garartia pignoiaticia, no 
valor de C r) 50.000.00, dos

iqa.is resta a pagar <b$ . .
25. 000,0o, inclus.ve juros e co
missão, d) não possue bens de 
terceiras em poder, e) estim 
as despezas do manutenção de 
sua prnpi iedade, em Cr) . 
22,000,00, * os eDCargos essenci
ais 4 subsistência, esua dafami 
lia em Cr) 18.000,00, f) oferecí 
comp garantia, os animais 
quo se refere o contrato, em 
número de 97, dos quais, se 
gundo a regra do artigo 6' da 
Lei. 1.002, serão posteriormen
te liberados os nâo necessários á 
garantia do débito remanescen
te. Para efeito de citação do 
credor, declara que n mesmo 
tem o seguinte endereço: Banco 

'do Brasil -  Agência de Vacai ia 
Vacaria, Ertado do Rio Gran

de do Sul. • Em vista do expoa- 
1 to: REQUER: a V. Excia. 
; a expedição dc carta-notifi- 
cação ao credor indicado mur- 
cando-se-lhe prazo paru a 
presentação do crédito, bem co

mo determinando-se a publica
ção de edital, tudo de acordo 
com o rito estabelecido pela 
Lei 209, de 2 1-1948, art. 24, 
presseguindo-se nos demais 
termos do processo, até final, 
pelo que, P. e E Defeiimento. 
- Lajes, 5 de jaiuiro de 1950. 
(a) pp. J .  Gualberto S. Ncfto 
lnscr. 408». - E na petição aci
ma, foi proferido o seguinte 
DESPACHO A. Como requer 
marco o prazo de 30 dias, pa
ra a declaração de crédito, 
ciente n dr. Promotor. -  Lajes, 
25-1-1950. (a) lvo Ouiihon». 
Em virtude du que passou se 
o presente ed:tal ims vias, lr- 
giis, para ser pnblicado no 
Diário Oficial do E-tado, e 
num jornal local de grande 
circnLçâo. Dado e passado nes
ta cidp.de de Laji*s, aos vinte e 
cinco cias do n ês de jmeiro 
cio ano de mil novecentos e 
emeoenta (25 1-1950). - Eu Wal- 
deck Aurélio Sampaio, E'Crivào 
eo Civel, o dalogrufei, subscre
ví e também assino.- Selos afi
nal.

lvo Guil/ion Ptreira de 
Mello

Juiz de Direito

W aldeck Aurélio Sam paio 
Escrivão do Civel

Aviso
A Companhia C atarin en 

se de F ô rç a  e Luz S/A. a v i 
sa aos Snrs. Consumidores 
que nao mais fará  c o b r a n 
ça á domicilio, berá  cortada 
a ligação do contribuinte 
que estiver em atraz< de 
dois (2) meses.

A G E R E N C IA  

Lajes, 11 de Agosto de 194 )

i Dr. Valer.ça
Clinica exclusiva  de 

crianças

Consultorio Rua Cel. Arisii 
liano Ramos ir 8

Consultas das 14 ás *17 
horas — Fone 67 

Residência: Rua Cel. Aris- 
tiliano Ramos n' 8 -  Fone 44

leia e assine o 
m m  UGEANO

Padaria e Confeitaria Carioca
de Ernesto Guidalli

Rus.Correia Pinto, Bi — F 62 — Lajei

Reoebeu moderno e variadissimo sortimento de enfeites pa
ra bolos e dôces de vários estilos: Rosinhas - bonequinhas 

corações -  estrelinhas - velinhas, etc.

O maior estoque de Chocolates e Bombons.
Pão  — Biscoitos — Cucas — Doces

I • *
Preparados com tarinha de I a. qualidade

PREÇOS DA TABELA OFICIAL

A Questão da Fazenda do 
Pavão

OSupremo Tribuu*l Federal 
acaba de regeitar unanm ente 
os embargos opostos ao acordào 
do mesmo Tribunsl, ie»tabelc- 
ccndo a sentença do eutáo Juiz 
de D reito desta Coranrca, Des, 
Vlario Teixeira Carrilho, qte 
deu ganho de causa a D* Maria 
|oSé Ramos de Ma leiros, confir
mando, assim • voutade expres
sa em testamento pelo falecido 
Icsé Maria Antunes Ramos, 
que deixou sua metade dispo
nível a esta senhora.

Esta questão, na sua epoca,

agitou o foro de Lajes dado o 
valor los patronos dos litigantes, 
Dr Plmio Barreto, advogado 
de nomeado, em São Paulo, 
aqui representado pelo Dr. Ru
bens Terra, por parte do espo
lio de José Maria Antunes Ra
mos e Dr. Oscar Martins Go
me*. advog»do militante em Cu
ritiba e Professor da Faculdade 
do Paraná, que teve emue seu 
representante o Dr. Celso Ra
mos Branco, patrocinava a cau
sa por parte <te Da Maria José 
Ramos de Medeiros.

Radio Clube de Lages S.A.
Assembléia Geral Ordinária 

ta. Conuocaçfto

* Convidam-se os snrs. acionistas da RADIO CLUBE DE 
LAQES S.A., a se reunirem em assembléia geral ordinária 
no dia 13 de Fevereiro de 1950, ás dez horas, no salão nobre 

'da Escola Normal de L»ges, sito á praça João Coetu, afim de 
deliberarem sôbre a seguinte ordem do dia:

r  — Eleição da Diretoria para a gestão do periodo de 2 
hiios, 1950 a 1952

2 — Eleição dos membros do Conselho Fiscal para o 
exercício de 19õ0,

3 - _  Aprovação das contas do Balanço e contas do ex er 
cicio de 1949,

4‘ — Assunto de interesse geral.
Lages, 2 de fevereiro de 1950 

João Dias Braescher 
D. Gerente em exercício na residência
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Prefeifura Municipal de Lajes
ESTADO DE SANTA CATARINA

Requeri^tós Despachados
N

N- 141

N'

N-

Dia 1 <le fevereiro de 195o
136 — Ro^eti i Case s — Licença para fazer melhoramen 

tos em Seu prédio - Sim.
Ângelo Zaf" - Licença para fazer aumento em seu 

prédio - Sim.
2 7 6  _  Mdeto Licinio du Costn e sua mulher - Transferen

cia de terreuo foreiro -  Sim
193 — J"sé Boanerges Lopes - Ligação dágua em um 

prédio - Sim.
Dia 2 de fevereiro do 1950

2149 =  Maria doa Prazeres Waltrick Paes - Concessão de 
de um terreno no Cemitério - Sim 

N' 174 — João Maria Anselmo - Concessão de um terreno no 
Cemitério - Indeferido.

N' 219 — Alziro Batista Lucena -  Transferência de terreno fo
reiro -  Sim

Dia 3 de fevereiro de 1950.
Antonio Meimberger - Aprovação de planta e licen

ça para construir um prédio ;para industria à av. 3 
Outubro - Sim.

Antonio Meimberger - aprovação de planta e licença 
para construir um prédio no Conta Dinheiro • sim. 

123 — Arnaldo Campolim - Licença para explorar uma 
pedreira no Morro Grande -  Sim, a título precário- 

1 §6 — M»uro Rodolfo - Aprovíção de planta e licença pa 
ra coüstruir um prédio para o Sr. Euclides Campos 
Sim.

Dia 4 de fevereiro de 1950
N’ 205 — MaUro Rodolfo - Aprovação de plsuta e licença pa 

ra constmir um prédio para o sr. Raul Santos Fer 
nandes • Sim. ,

Dia 6 de fevereiro de 1950.
2468 — Ricardo Moral e Ladislau Tomai - Aprovação de 

planta e licença paia construir um prédio à rua Mal 
Deodoro - Sim.

— Alfredo José Fernandes e Dima» ArcenoA- Aprova", 
ção de loteamento de terreno - Cumpra o parecer 
do Fiscal OeraL

214 — Nereu Ferreira doa Santos • Concessão de um ter
reno ntí Cemitério • Sim.

j*29 — Amális Zeqoiui Floriani - Transferência de casa e 
terreno foreiro - Sim.

N- 2413 -

N 24 i 9

N'

N-

N

N- 10

DECRETO Na 1 
de 2 de fevereiro de 1950

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

Art. 1* Fica transferida para o local denominado PASSA 
DOIS, no Distrito da Capão Alto, a escola mixta municipal de 
Capela do Rosário, no distrito de Anita Garibaldi.

Art. 2' -  Este Deoreto entrará em vigor na data da sus 
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Lajes, em 2 de fevereiro de 1050. 
Assinado: Vidal Ramos Júnior 

Prefeito Municipal.
Jairo Ramos 
Secretário.

D E C R E T O  N- 2 
de 4 de fevereiro de 1050

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

Art. ! '  - Fica transferida, para o local denominado POÇO 
RICO, no distrito de PALMEIRA, a escola mixta municipal de 
FAZENDA DOS BASTOS, no distrito de CORREM PINTO.

Art. 2' - Este Decreto entrará em vigor na data da sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário

Prefeitura Municipal de Lajes, em 4 de fevereiro de 1950 
Assinado: -  Vidal Ramo* Júnior 

Prefeito Municipal.
Jairo Ramos 
Secretário 

D E C R E T O  
de 4 de fevereiro de 1950 

O Prefeito Municipal de Lajes, resolve:
REMOVER:

De acordo com o art. 72, da Lei n' 71, de 7 de dezembro 
de 1949
A Professora Cacüda Bomhansen de Souza, da escola 

mixta municipal de DESQU1TE, no distrito de PALMEIRA, pa
ra a de POÇO RICO, no mesmo distrito.

Prefeitura Municipal de Lajes, em 4 de fevereiro de 
1950

Assinado: - Vidul Ramos Júnior 
Prefeito Municipal.

Jairo Ramos 
Secretário

Dr. João Gna Iberto 
íNetto
A dvogado

Rua Aristibano Ramos 7 
Caixa Pos‘al 58

Advogado
Dr. Theodocio Miguel 

1 Atherino
Advocacia em geral

R ua Horcilio Luz, 7- L a je s  - S . Cat.

Rosa lini tida
Contabilidade - Comercio 

Rua 15jde Novembro, 13 — 

Fone 77 - Caixa postal 81 

Lajes— S. Catarina

E n c a r r e g a i

da compra e venda de 
c a s a s , ,  terren ce  pinhais, 
aerrarias, campos etc.

Dr. Hélio Ramos Vieira
a DVOOADO

Acões cíveis e  com erciais (medição, divisão e: demarcado 
de terras usucapião, serv.úõ s, branças, falências, etc. 
inventários, doações, testamentos, contratos sociais e suai 
alterações, alvarás, etc.) ações criminais.

6, Io A. -  LAGESR. 15 de Novembro n°

NOTA: Aceita chamados para as comarcas vizinhas.

Aluga-se
Um apartamento com 8 peças 

e completa instalação samtaria, 
com pintura nova. Junto á re
sidência do Sr. Bub Hoe.clil.

Tratar com Tubo Ribeiro na 
rua Emiliano Ramos.

0SJVIRCCIS
■ ADVOGADO ‘
Praca João Pessoa, 

Dr Acácio -  1:andar
. l / U F S

S a n t a  C a t a r i n a

C P O U O
AUADOQ

d e
S ' í a u i e J ^ r r i t d a M p d i a d o

RUA JOÃO OE C A STR O ,Sü
L A J 5 Í 4 -  l CATA I^IN A

AMPLIAÇÕES - REPRODUÇÕES - COLORI. OS eu
F O T O G R A F I A S  PARA DOCUMENTOS EM 30 

MINUTOS.

Vende-se
»

Uma casa de madeira em 1
bom estado, com um terreno j 

medindo lo x 35, à mu Frei 
Gabriel, antes de chegar á Pon- 
«e. ;

Informações nesta redação

CAMOMIUNA
PAPA A OENTIÇAO DAS (PIARIAS

1 Dr. João Costa Netto
Alta Cirurgia — DoençaB de Senhoras — Parto

OPERAÇOe S: d* Estômago, Intestino, Apendicite, Figado • Vias Bi- 
liares, Tiroide, Boeio ipapo), Hérnias, Varizes e Hemorroida. RinS 
e Próstata, c/tero, Ovários e Saio*. Tumores em gerai. Cirurgia doi 
Ossos e ArticulaçOe». Fratura*. Cirurgia dos Defeitos Congênitos t

Tratamento Médico e Cirúrgico da Tuberculose Pulmonar

Atende no Hospital N. 8 . dos Prazeres e Maternidade Te- 
reza Ramos -  Residência Rua Correia Pinto 3 • Tel 195.

C<msultorio: P r a ç a  Cal. Jo&<» C o s t a  ( n  eill j| Café Cnilifl)

Quem casa 
quer casa
Portanto sl quiseres 

comprar uma casa, num 
preço modico, bem lo
calizada, entenda-se com 
Silverio Lenzi.

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

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

CLINICA NEOICI CIRÚRGICA

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

_Eletroterapia

- Rua Benjanrin Constant 
Edilicio Ameli» Waltrick -  em frente ao FORUM

HORÁRIO Das 9 ás 12 e das ]4 ás 17 

Residência Permanente em L A J  E S

'pçstz tÇlUM*'
U$ A N D O  A  V A C I N A

DO INSTITUTO PINHEIROS
IN D lC A P A  PANA  USO

INTRA0 t * M lC O  E INTRAMUSCULAN CONfO»M* 
OOSAGENS FEITa S p e l o  INSTITUTO S lO lÕG lCO  

DE S A O  PAU LO

I NSTI TUTO PI NHEI ROS
F L O R I A N Ó P O L I S  

OtSTt i íu iDOB DROGARIA a  c a t a r i n e n s e  V a

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



11-2-50 CORREIO L A  GE A NO 5a PAGINA

Hotel Sul America
Grande edifício de 3 andares, situado no corSção da cida

de, próximo á Estação Rodoviária

Contém anexo um excelente Bar e Restaurante

OTIMOS QUARTOS - C0S1NHA >)E PRIMEIRA 
ORDEM - t-ERVlÇO ESMERADO - COM QAHA-

GE

Atendido pelo proprietário Alfredo Larsen e Sua 
exina. familia

uajes — Santa Catarina

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

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

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

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

Advogado
Dr. Rubaldo José Schuch

Advocacia em Geral
Rua Barão d> • Lio Branco. 12 - Lah'ts - S.  Catarina

Ooenças e Operações
DE

OLHOS 'O Ü V IO O S  N A R IZ- G aR G AN TÀ
(Cabeça — Pescoço — Boca)

D R  J .  A R A Ú J O
LbPKCULlST'

Assistente >io Prof. Sanson, do Rio de Janeiro, Membro da Socieda
de dejOto-rino imingolcgia do Sio ds Janeiro. Membro da Sociedade 
Pan Americana de ophtalmologia. /representante oficiai, para Santa 
Catarina, do Comitê do Congresso da especialidade, em Montevidéo 
e /íuenos Aire», em 1930. Diplomado em Bronco esofagologla, em 
Buenos-Aires e J/ontevidéo pelo Prof. Chevalier /ackson, dos Esta
dos Unidos. Curso de cirurgia da surdes com o Prof’ Lampert de

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

Operações do //ócio - papo, - do lábio e céu da boca fendido de nas
cença. .Tratamento cIídíco cirúrgico das arnfdalas, das siDUsites, das 

purgações dos ouvidos, da obstrução nasal etc.

RUA HERCILIO LUZ, 30 (Rua do Hospital) LAJES

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

Visite a sua Sapataria

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

do estõmaio
com

CtMZait «ZUS. r.OLICAs, 
tnjOos r rcoii is pin- 
tumcOis 00 ESlOMaCO. 

a rlG0D0 ( IN 1 E S I I N 0S
*.

JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE L A JE S  
EÒTAUO DE SANTA CATARINA

EDITAL para ciência públi
ca, com o prazo de trinta 
dias, txpedido ém conse
quência do pedido de titulo 
declaratório da nacionalidade 
brasileira de ANTONIO PI
LAR.
O Doutor Ivo Guilhon Pe

reira de Mello, luiz de Direito 
da Comarca de Lages, Estado 
de Santa Catarina, na forma riu 
lei, ttc..

Fuço saber a f o d o s  que o 
presente edital virem ou dele 
conhecimento tiverem, que por 
parte de ANTONIO PILAR, 
me foi dirigida seguinte PE- 
TlÇáO - «Exmo. Sr, Dr. Jniz 
de Direito da Comarca de La
jes, - Antonio Pilar natural da 
Bohen ia, Áustria, farmacêutico, 
domiciliado e residente nesta 
cidade, vem requerer, de con
formidade com â Lei n 818, - 
de 18 de Setembro do 1949, 
crt. G- e paragráfos, que se 
sirva V. Excia. de lhe deferir o 
seu título declaratório da na
cionalidade b rasileira, - que o 
requerente adquiriu, de con
formidade com o art. 69 da 
Constituição Brasileira de 24 de 
fevereiro de 1891. situação ju
rídica existente anteriormenle a 
16 do julho de 1934, tudo con
forme preceifua a mencionada 
lei em vigor. - O requerente 
declara, para o efeito de sua 
intenção, o seguinte: - 1* - que 
seu nome é Antonio Pilar, filho 
do José Pilar e Barbara Catha- 
rina Hubeny; 2‘ * que é natu
ral de Oberleutensdorf, Bohe- 
mia. Áustria, onde naceu em P 
de feveiro de 1897 (cf. doc. jun
to - n‘ 1); - 3 que é casado 
com D- Verônica Seli, brasilei

ra nata, tendo o casamento rea
lizado em 3 de fevereiro de 
1923 (cf. doc. junto, n. 2); 4‘ 
que do casal nasceram os se
guintes filhos, todos brasileiros 
natos: - Frieda - 18 de janeiro 
de 1924; Eny - 15 de abril de 
1927; - Osny 8 de dezembro de 
1929 fcf. dees. juntos), 5- - que 
o requerente tem bens imóveis 
no pais, tendo adquirido terra 
e casa na fregnezia de Santa 
Izabel, município de Palhoça, 
em 1928 e transcrita a escritu
ra em ]a de abril de 1928, á 
página 27 rio livro n 3-C do 
Cartório de Registro de Imóveis 
ne P a l h d Ç H  (cf doc. junto); e 
outro terreno na mesma - fre- 
guezia de Santa Izabel, etn 
1929 e cuj escritura se acha 
reg strada á página 112, do li
vro 3-C do Cartório do Regis
tro de Imóveis de Palhoça (cf. 
does. juntosj; 6- - que, durante 
muitos anos (deste 1929) teve 
Farmácia em Rancho Queimado 
munucípio de Palhoça, tendo 
no ano passado vindo montar 
farmácia nesta cidade (cf. doc. 
junto), T  esclarece m&is que veio 
para o Brasil em 1912, nunca 
mais tendo daqui saido, estando 
registrado no Registro de Es
trangeiros, em carater perma
nente (cf. doc. junto), - 8- -
que já foi funcionário público 
estadual, tendo exercido o cargo 
de encarregado da fabricação 
de comprimidos da Inspeturia 
de Higiene, em 1919 (cf. doc. 
junto), 9‘ - que é farmaeeutico, 
formado pelo antigo Instituto 
Politécnico de Santa Catarina, 
lo‘ - que o requerente sempre

1 desejou adquirir nacionalidade 
brasileira, e nunca foi processa-

jr t  ■ í ,
Doutel Vieira de Andrade

Eneontra-se nesta cidade, a. distrito Painel e nosso dedi- 
negor.ios, o Sr. Doutel Vieira cado ci l borador e correspon
de Andrade, DD Intendente doí dente.

S.A. Empresa de Viação 
Aérea Rio Grandense Varig

H o r á r i o  dos aviões e escalas

do perante as autoridades por 
qualquer delito ou perseguido 
por ideologias contrárias ao rs 
gime político adotado no país. 
Conquistou, portanto, o .Supli
cante, nos termos da Lti, a hon
rosa qualidade de cidadão bra- 
siltiro, situação de fato e d- 
direito que lhe - permite rrque 
rer á V. Excia., em face á pro
va bastante, defcrir-lhe êste límlo 
dtclarotório de cidadania brasil 
leira. Pede sijn processado -o 
pedido regularmente, publicado 
editais pelo prazo de dez dias 
e ouvindo o Exmo. Sr. Dr. Re
presentante do Ministério públi
co Federal, na forma legal. Para- 
os efeitos da taxa judiciária, 
dá-se a êste o valor de trêz 
mil cruzeiros. Termos ?m que 
pede deferimento, Lajes, 27 de 
janeiro de 1950. (assinado) pp 
Osni de M. Regis, registrado 
sob n1 303, na Ordem dos 
Avi gado* do Brasil, de S. Ca
tarina.”- Na petição acima trans
crita, qíre - estava devidamente 
selada e com ns selos inutiliza- 
drs na forn a da lei, foi exara
do o seguinte DESPaÓHO: - “ 
A - Publicando-se editais, por 
30 dias. - Lajes, 27-1-50. ( as
sinado), Ivo Guilhon,” . -  Nos 
termos do parágrafo 2 ,  do ait. 
6 da Lei n- 818. de 18 de se
tembro de 1949, qualquer cida
dão, ainda que - sem o ofereci
mento do documentos, poderá 
impugnar o pedido do Supli
cante, em tíez dias. após o 
término do prazo fixado neste 
edital (trinta dias), que correrá 
da primeira publicação. - O 
premente edital sera publicado 
peia imprensa oficial do Estado 
e local e afixado no lugar públi
co do costume. - Dado e pas
sado nesta cidade de Lages, 
Estado de Santa Catarina, aos 
vinte r sete dias do mês de já- 
neiro do’ano de mil novecentos 
e cir.coenla (27-1950) EuWal- 
ijeck Aurélio Sampaio, Escrivão 

<’iv | datilografei, subs- 
i>-vi r lambem c assino. - Se- 

b s afinal
ivo Guilhon Ptreira de 

Mello
Juiz de Direito

W aldeek A uretio Sam paio 
Escrivão do Civel

Escalas 23s . 4as. e 6as feiras Escalas i 3as„ e 5as. Feirase Sab
Chegaria Sairia Chegaria S?ida,

P. Alegre — 8,(0 Rio — 7(45

Lajes 9.10 9,25 S. Paulo 9,10 9,30 .

Fpolis. tO,15 10,35 Curitiba 10,45 11,15
Curitiba 11,35 12,U5 Fpolis. 12.15 12,35

São Paulo 13,20 13,40 Lajes 13,25 13,40

Rio | 15,05
I

P. Alegre 14,50 —

PASSAGEIROS - CORREIO - CARGAS - VALORES

Em tráfego mútuo com a rede da VARIG para Santa Catarina. 
Rio Grande do Sul, Uruguay e KLM para todo o mundo

^A G EN C IA  -  RUA 15 DE NOVEMBRO N- 6 TEL 41 LAJES

Mario Teixeirj Carrilho
Advogado

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

criminais, de acidentes no trabalho e trabalhistas
F eu den cia  — Rua C el C oidova n° 40 -  Fone 88

Escritório — Rua 15 de Novembro — Edifioio João Cruz Jor. Fone HS 
Í.A JES — Caixa Postal u° 19 — Sta. Catarina

QOLETORIA ESTADUAL
IMPOSTOS DE INDUS

TRIAS E PKOFISSõES

De ordem do sr. Coletor, tor
no publico que, durante o mês 
de Fevereiro corrente, se pro
cederá a cobrança do Imposto 
acima referido correspondente 
ao I o semestre do corrente ano. 
Os contribuintes que não satis
fizerem seus pagamentos den
tro do referido prazo, poderão 
fazê Io no mês de Março com 
multa de 20°/0) Terminados os 
prazos acima citados serão ex
traídas as certidões de divid i 
para a devida cobrança execu
tiva.

Coletoria Estadual de Lajes,
2 de Fevereiro de 1950.

Alzimiro Francisco de 
Souza 

Escrivão.

Leia e assine o 
« H O  LIGEINO
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FARMÁCIA POPULAR
DireçRo técnica do farmacêutico diplomado

A H T 0 H 10 M. V. RI BAS
O maior e mais variado sortimento de medicamentos 

nacionais e estrangeiros

A sua Farm acía  de Confiança
%

Completo sortimento .le perfumarias e artigos de toucador 
Moderno ü aparelhado laboratório de manipulação - Serviço

caprichado

A mais Barateira
Praça João Pessoa Lajes

j u í z o  d e  direito
COMa h CA D E L A J E S  K S  
TAüO DE SA N T A  CATA 

RI NA

Edital
Perer-

Direito
Estudo

foruia

Negocio de Ocasião
V E N D E -SE  UMA FAZENDA

Com 7 milhões, bôa casa de moradia, benfeitorias, man
gueiras, poireiros, horta, matos e ótima agu», com todo o apa
relhamento de uma Fazenda de movimento, 
listrada Federal, 45 minutos da cidade.

localizada junto á

Preço de ocasião. 
América.

Tratar com o proprietário do Hotel Sul

Expresso Grazz'Mtin 
de Transportes 

Ltda.
LAJES - VACARIA - CAXIAS - PORTO a LEORE 

LA JfS -  VACARIA - DIARIAMENTE

De L*je* às 5 horas — De Vacaria às 13 horas 
DE CAXIAS, 3&s e 6as. 7 horaa DE LAJES, 4a« e Sab 

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

saida DE LAJES 2a e õa* ás 5 horas DE P. ALEORE, 
4as e Sab. às 5 horas

Informações nas Estações 
Rodoviárias

l>e-
21,
ter|

pelo
I,n-

Jérseis

: V a 1 i s é r e
Casa Eduardu

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

Representações em geral e Co
missões - Consignações e Conta 

Própria
Fogões econômicos Berta Cofres blindados 

Berta Panelas de ferro Berta Camas de ferro 
Berta Maquinas de costura em geial, das conhe 
cidas marcaa Singer, Pfatt, e Husqvarna - Roupas 
prontas e sob-inedida, Guaspari - Linhas para c*> 
ser e bordar «Circulo* Padios «Invictos* orgulho 
da industria nacional Balanças «Santo Antonio»
- Caramelos e balas finas «Sublí* - Camas «Pa
tente» - Cadeiras Colonial.

O Doutor IvoGuilhon 
ra de Mello, Juiz de 
da Comarca de Lajes, 
de Santa Catarina, na 
da lei. etc.
Faço saber ao Banco do 

Brasil S. A- sua Agencia na ci
dade de Vacaria, Estado do 
Kio Grande do Sid, e a tod(,s 
a quem interessar possa que 
na conformidade do artigo 24, 
letra C, da lei n- 209, de - -  - 
2-1-1948. fixei o prazo de 30 
dias, pura a.-, declarações de 
créditos, na forma prescrita no 
irtigo 25 da mesma lei, tudo 
•m iace da seguinte PETIÇâO 
«Extno. Sr. Dr. Juiz de Direito 
AQUILES VARELA, brasileiro 
casado, criador, resideut- nesta 
comarca, por seu procurador, o 
advogado que ésta subscreve, 
vem a preaença de V. Excia. 
dizer que, desejando liquidar, 
□os teimos da lei, n 1002 de 
24 de Dezembro de 1949, a 
-un divida p»r» com a Caitcra 
de f  rédito Agncolir e lndustri-1 
do Banco do Brasil, coutraida 
anteriormente a 19 de Dezem
bro de 1946, quer por isso, re
querer os favores nela existen
tes, principalrneute a forma de 
pagamento do seu debito, con
forme facultam os artigos 4' e 
7 do referido diploma legal. Na 
forma estabelecida pelo artigo 
23 da lei ir 209 de 2 de ja 
neiro de 1948, aplicável uo ca
so. o suplicante iustrue « pre- 
seníe petição, fazendo as se
guintes declaraçães a) a prova 
d« sua qualidade de criador, é ' 
feita com a apresentação de I 
certidão ‘"o contr«to com o' 
Banco do Brssil icgistr do sob 

ju’ 333, livro 4-A, 281-282, noi 
'cartório de regi»tro de Imóveis, 
(desta comarca, b) todos os sens 
jbens e»ião resumidos nos ani-t 
m»is a que refere o contrato j 

| em núuierc de 122, c) o seu 
j credor é o Bandi, digo, o Ban
co do Brasil, agência de Vaca
ria Estado do Rio Grande do 

. Sul. conforme contrato de aber- 
1 tura de crédito sob garantia 
j pignoraticia, no valor de . . .  . 
Cr$ 50.000,00, dos quais pagon 
os juros e despesa*, na impor-1 
tnneia de 12.000,00, restando- 
pagar o capital, inclusive juros 
-  comissão, d) n&o possue bens 
de terceiros em seu poder, e) 
estima as despezas com a ma
nutenção da propriedade em 
que se encontram os animais 

penhado», em Cr$ 14.400,00 e 
[os encargos essenciais h subssis- 
itencia, sia, digo, a subsistência 
sua e da familia em CrS .

1 24.000,00, • f) oferece como ga- 
jr ntia os animais referidos no 
'contrato, em numero de 122, 
dos qunis segundo * regrar ao 
art go 6\ da lei 1002, serão pôs- 
teriormente liberados os não ne 
ceasários à garantia do débito 
remanescente. Para efeito da, 
citução do credor, declara que 
o mesmo tem o seguinte ende
reço: Banco do Brasil ■ Agên 
cia de Vaciria - Vacnria - Es 
tado do Rio Grande do Sul. 
Em vista do exposto; REQUER 
a V. Excia. a expedição de car
ta notificação ao credor indica
do, marcando-se-llie prazo para 
a apresentação do crédito, bem 
como determinando-se a publi
cação de edital, tudo de a ôr-

r)Ai do com o rito estabelecido 
la Lei 209, de 2-1-48 art.
prosseguindo-se nos demais 
mós do processo, até final, 
que, P. e t .  Deferimento.- 
jes, 25 (le de janeiro de 1 9 ^ .  
|> p. J  Oiittlberto dn S. N^tto, 
In ser. 403» . -  E na petição 
acima, foi proferido o seguinte 
DESPACHO • A. como re
quer. As notificações fora, se- 
l<m feitas na forma da lei 
tra B, art. 24. da lei 209 
2-1-48. Publique-se o « diial (le- 
-ra A. do mesmo art>Fix<> pra
zo de 30 dias para n declara
ção de credito, ciente • Dr. pro
motor. -  Laje.-, 25 5 50. * (■') 
Ivo Guilhom »• -  Em virtu n 
do que passou-se o  prcseuti

le
de

' ‘ I
edital. n , s  v i -i s  legais, rnra 
public,|1n no Diáno Of:ciq . 
Estado, e num jornal de Rr 
de circulação, Dado e
nesta cidade de Lajes, oos 
te e cinco

pnssgjj 
viirhlias do mês de 

iieiro do ano de mil nnvf>er>n)í 
e cincoenta (2 5 -1-1950). -  gjj 
Waldeck-Atnelio Sampaio ]•;,;! 
erivão do Civel, o datilogra|(j 
subscreví e lambem assino. ’■ 
Selos afinal.

I v o  Guilhon Pereira 
Mello

Juiz de Direito

dei

Valdeek Aurélio ,WipQw|
Escrivão do Civel

Dr. Caetano Costa Júnior
Especialista em doenças dos

Olhos-Oüvidos-Nariz-Ga rganta

Consullór’9 : Edi*. Dr Acacio 
u«g 1) ás 11 e 3 ás 5

- 2- Pavimento 
horas.

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

COMPRE BARATO V IS IT A N D O  A S B C Ç ã O :

A rtig o s  do Dia

Quer com er bem ?
Vá no restaurante do clube 14 

de Ju n h o
Cü MIDa S a petito sas  — AMBIENTE selecto 

Satisfaça seu paladar
Coainha brasileira e italiana Adega sortida

HOTEL SANTA ROSA
Rua Cel. Serafim de Moura, enfrente 

Ra NGA - Lajes
ao MOINHO IPI-

PREDIO KECEM CONSTRUÍDO TUDO NOVO 
COSINHA DE PRIMEIRA ORDEM ASSEIO HI
GIENE TOTAIS ATENDIDO PELOS PROPRIETÁ

RIOS.

Preços Sem concorrência
Proprietário: Manoel Ramos da Silva

Cia Catarinense de Forço 
e Luz S.A.

AgSEMBLEIA OERAL ORDINARIA

convoco 09De ordem do Snr. Diretor-Presidente
á ,Re " unj rem em Assembléia Geru. tra m a r .. ,  - 

c ” l .  V Í " . ! ?  i 0. . 00" ' , " 1' ’ * '  >0 I x w . ,  en, m  « 4 .

Sins’
r«»
»o-

rua Correia Pinto, 78.
Ordem do dia:

! !  de lanço e conta de «Lucros e Perd«»
r [V e;«“° do Conselho Fiscal 
3) rdetçâo da Diretoria

**, -j:* , n  L ^ >  ?  de Fcvereio de 195#
AtiJ.ba da Costa Avila =  Diretor - Presidente

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA 
Digitalizado pelo Instituto José Paschoal Baggio - Contrato FCC nº0151/2016 
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SECRETARIA Pí)  INTERIOR, JUSTIÇA, EDUCAÇ&O 
E S\UDE — DEPARTAMENTO DE EDUCAÇaü

(RUFO ESCOLAR MODELO «VIDAL RAMOS»
Edital de Matricula

Levo ao conhecimento dos senhores interessados que, z 
partir do dia 20 do corrente mês, acha-se aberta a matrícula 
neste educandário, obedecendo o seguinte

Dias 20 - 23 e 24, serão matriculados os alunos que já 
frequentaram o educandário em 2 anos anteriores;

Dias: 25 - 27 e 28 serão matriculados aqueles q*e ainda 
não frequentaram as aulas (alunos novos para o I o ano/

Os interessados deverão vir munidos de seus documentos 
(boletins de jromoção para os antigos e certidão ’de idade para 
os novos), bem como, acompanhados de seus progenitores.

Para conhecimento geral, transcrevo abaixo o artigoJ89, 
do decreto n- 3.735, de 17-12-946., o qual regula o ensino 'pri
mário do Estado.

Art. 89. -  No ato da matrícula, dar-se á conhecimento ao 
responsável pelo aluno,

a) — das detei rainaçôes oficiais sóbre a frequência escolar;
b) — do que prescreve a Constituição Fe ieral de 1946,

relativameute
1 obrigatoriedade eScoUr (art. 168)

li — ao ensino religioso (art. 168)
Os interessados serão atendidos no seguinte horário, 

das 9 as 12 e das 14 as 17 horas.

Lajes, 4 de fevereiro de 1.950

Dulfe Rodolfo
Diretor

E. C Internacional
Realizou-se dia 2 do corrente a Assembléia Geral do ES

PORTE CLUBE INTERNACIONAL, em sua sede social, afim 
de ser eleita a nova diretoria, a qual ficou assim constituída 

Presidente da honra Abelardo Jaques Noronha, Presidente 
Wantuyl ütmbiquy Moreira, Vice-presidente: Luiz Leal, 1* Se
cretário Armimlo Araldi, 2’ Secretario: Nelson Hotfer; 1. Te
soureiro Ivo Silveira, 2' Tesoureiro Oreste* Castilho», Orador. 
Sebastião Athayde, Técnico Sargento Jorge, Massagista Ante
nor Ramo-, Guarda Esporte Evatdo Morais, Procurador: Ivanei 
Montenegro, Bibliotecário Aristides Faria», Dtp Propaganda e 
Publicidade Ariovaldo C»on, Nildo Souz*. Luiz L. Botges, 
Conselho Fiscal: Fulvio Oordov», Antonio Xavier de Liz e Al 
berto Rossi

S L  A N
Pagas que estão as despesas 

com a organizução e realição 
das festas (soirée no Clube 14 
de Junho e festa á Praça João 
Costa) levadas em benefício da 
SOCIEDADE LAGEANA DE 
ASSISTÊNCIA AüS N E C E S
SITADOS, cumpre-nos dar ciê
ncia aos snrs associados e ao 
público em geral, dos resulta
dos obtidos Exceção feita do 
produto dc duas rifas ainda por 
termina# npurouo se a quantia 
líquida de C’r$ 17.068,00.

Esta impornneia é destinada 
im início (Ds obras da «vila 
pura iudigentes», que a Socie
dade pretende edificsr para 
melhor e mais econômica as
sistência aos seus socorrridos. 
Será, de começo, construído 
um prédio com duas moradas, 
com o que ficarão1 tombem, 
definitivamente assegurados os 
direitos da Sociedade sobre o 
terreno que foi doado pela Pre- 
feituia Municipal, na Vãrzea, 
em agosto do ano passado.

Aproveitamos o ensejo para 
tratar, a seguir, de mais alguns 
assuntos de interesse geral. 
Antes, porém, queremos since- 
ramente agradecer a todos 
quantos contribuiram para o 
êxito das festas inicialmeute re
feridas. A ninguém individuali

zamos. para não uos expormos 
*o riaco de alguma injustiça 
por omissão de nome-. Adian
tamos, todavia, não ter havido 
autoridade, enlndtiide, associa
ção, sociedade ou pessoa tísica 
que solicitada para tanto, dei
xasse de prestar seu valioso 
concurso. A todos, por isse. so
mos imensamente gratos.

Novo apêlo queremos formu
lar ac públice em geral, no sen 
tido de que se não dê esmi Ins 
diretameute aos pedintes, To-

Ídas as pessoas de fato neces
sitadas e a nós encaminhada», 
estão recebendo auxílio na me 
dida de suas necessidades. Eram 

.êles, por assim dizer, «os res- 
Itantes», pois que elevado uú- 
jmero já vinha sendo socorrido 
pelas dentais associações bene
ficentes.

Havia, no entanto, nlérn dê 
hs, bom número de explorado
res da bôa fé pública peram- 
bulando livremente. E dentre 
ê.-des ó que sáent, ainda agora 
todos os que persistem em es- 

|molar. , ; hamos a especial aten
ção dos leitores para alguns 

|guris e meninas, de diversas 
idades, que atualmente nndnm 
pedindo, sob a alegação de doe
nça dos |>«is ou causas seme
lhantes. A todos nós os conhe
cemos e .podemos afirmar serem 
filhos de pessoas que se neces
sitam é única c exeíusivemente 
porque não querem trabalhar e 
nem procuram fazer com que 
os filhos, já em idade, tribo-

Iliem. Preferem e persistem em 
mandá-los a pedir, encaminltfn- 
do-op assim para a vadiagem e 
a perdição. E para isto estão 
colaborando, tarubém, todos 
quantos lhes dão esmolas, pois 
que 6e não encontrassem êles 
clima favorável, seriam seus 
pais forçados a trabalhar e fa- 
*ê los trabalhar, tornando-se 
todos colaborador»  ̂ e não pa
rasitas do meio sociul em que 
vivem.

E é de notar-se que não 
obstante, a vários dêstes temos 
socorrido nas ocasiões em que 
poi motivo de doença devida
mente comprovada, não se pó- 
dem manter. Uma vez sãos. to
davia, não é justo e nem pos
sível continuemos a auxiliá-los:

Façam •• leitores 'uma ex
periência, proCuraDdo trazer a 
nós os que alualmente esmo 
lam. Verão qU<, em regra De- 
gar-se-ão êles a vir, porque’ ■«- 
bem que já  os conhecemos su
ficiente bem.

São poucos, porém, felizmen
te. Colabore, pois, conosco, 
prezado leitor, e não se deixa 
explorar. Será assim facilitada 
nossa taref» de eliminação dot 
rccalcitrautes.

Nossa Sociedade, como as 
d^nims hkm < ,.< õcs beneficentes 
locais, tem g »ios meusais obri
gatórios, que não p"dem, de 
forma alguma, ser reduzidas. 
A fixação dos mesmos foi feita 
em função da receita provinien- 
te das mensalidades, imprescin
dível se {torna, portanto, não 
deixe nenhum associado de p;>- 
gsi sus contribuição mensal -  
ao cobrador, ou, quando uã» 
procurado, nu Alftoutar:* L h'( 
por favoi Duninuida esta Te
ceu* peh falta de alguns paga-, 
menos. não poder» mos manter 
por muito tempo a situação pre- 
vileginda e conceituada a que 
chegamos de cidade praticamen 
te sem mendigos.

E  não é só. Ê  de mister, mes
mo, haja aumento do quadro 
social, pois que sempre crescen
tes aão as necessidades. Dai 
concitar-mos ao» leitores não 
socios, para que sr associem à 
nossa sociedade, e aos socios 
para que. »e poSsive], exponta- 
neaniente aumentem suas res
pectivas contribuições. Muitos 
poderão fazê-lo: mais deixamos 
isto a^cargo da cOnciência de 
ca a um.

Finalmente, a todos comuni
camos que nos primeiros dias 
do práximo mês de março, peln 
lot ria federal, serão sorteados 
os lotes de terrenos rifados em 
beneficio da sociedade.^Em cada 
bilhete jog m trinta números. 

^Não deixem escapar esta opor- 
tunid ide de servir aos pobres, 
fazendo jus a valiosos lotes 
próprios para edificação.

Além dêsses lotes, cinco ou
tros, de*óliniu qualidade, possue 
a Sociedade no suburbio Copa
cabana, para venda direta.

No café do sr. Alc^u Goti- 
larte poderão os interessados 
ver a planta, tantos destes 
quantos daqueles.
Lages, 6 de fevereiro de 195C 

A DIRKTORIA-

Srta. Orestina Maria 
Waltriek

JUIZO DE DIREITO DA C O - j 
MARCA DE L A JE S  ESTADO 

DE SANTA CATARINA

Edital
O Dcutor Ivo Guilhon Pe

reira de Mello Juiz de Direi
to da Cornares de Laies, Es- 
tsdo :de Smta Catarina, na 
forma da lei. etc.
Fnço saber fo Banco do Bra

sil S. A., sua Aeencia n» Cida 
de de Vacaria Estado do Rio 
Orande do Sul, e a todos a 
quem interessar possa que na 
conformidade do artigo 24. le
tra C, da lei n- 20P, de . . .  . 
2-1-1948, - fixei o prazo de 
30 dias, para as declarações de 
ciéditos, na forma prescrita no 
artigo 25 da mesma lei, tudo 
em facc da seguinte PETlÇãO. 
«Exmo Si. Dr. Juiz de Direifo 
- ARIOVALDO WALTRICK, 
brasileiro, casado, proprietário, 
residente nesta cidade, por seu 
procurador infra firmado, vem 
à presença de V. Excia. dizer 
que. desejando liquidar, nos ter
mos da lei 1002, de 24 de de
zembro de 1949, a sua divtd?, 
para com a caiteira de Crédito 
Agricolu e Industrial dr Banco 
do Brasil, S. A., contraída ante- 
riormente a 19 ue dezembro de 
19^6, vem, cora fumlamento no 
artigo 7 da referida Lei, reque
rer a V. Excia. os favores nela 
existentes, prineípalmcnte a for
ma de pagamento de seu débi
to, conforme estabelece o arti
go 4 do mencionado diploma 
legal, «ça forma estabelecida pe
lo artigo 23 da Ui n. 209, de 
2 de janeiro 1948, aplicável ao 
caso, o suplicante instrue a pre
sente petição, fazendo as se
guintes declaiaçôes a) a pruv» 
de sua qualidade de criador, é 
feita com a apresentação da 3u 
via do contrato com o Banco 
do Btasil, registrado seb n’ 
695, livr" 3-B, fls. 131-132, no 
cartório de Títulos e Documen
tos. desta Comarca; b) - todos 
os seus bens estão resumidos 
nos animais referidos no con
trato; c) - o g<-u credor é o 
Banco do Brasil S/A, Agencia 
de Vacaria, Estado do Rio 
Orande do Sul, conforme con
trato de abeitura de crédito 
sob garantia pignoraticia, no va 
lor de Cr $ 20.000,00, dos quais 
já pagou Cr$ 10.000,00, restan 
do Ct$ 10.00,000, inclu
sive jur.i e comissão d) não 
pos^e bens de terceiros em 
seu poder: e) • estima as des
pesas de manutenção, de sua 
propriedade, ou melhor da pro
priedade de manutenção, digo, 
onde se encontram o» animais 
etn CtJ> 8 000,00, e os encargos 
essenciais a subsistência sua e
de sua família, em O rJ.............
18.000.C0, \) - oftrece como ga 
rantia, os animais a que se re
fere o contrato, em número de 
cincoeiita e uma (51) rezes, sen 
do quarenta « oito (48) de cria 
o tiê- (3)de trabalho. Para 
efeito de citação do credor, de 
ciara qr.e o mesmo tem o se
guinte endereço: - Banco do 
Brasil S/A • Agencia de Vaca
ria - VaCuriu - Estado do Rio 
Orande do Sul. - iEm face doj 
exposto REQUER a V. Excia 
■« expedição de cait»-notific«-! 
çãu ao credor indicado, marcan- 

Completuiá muis um aniverSá- do-$e pnzo p -n  apresentai a 
uo natalicio cm 14 do corrente declançâo do st u credito, bem; 
n Srta. Orestina Mario Waltriek, como determinando-se a pu-1 
da sociedade desta cidade, e blicação de editul, tudo ue( 
fdha do Snr. lAntonio Waltriekíacôrdo coiu o rito estabelecido 
Netto, do comercio desta^cida-1 pela l*i u 209 de2 1 19-18, at li-1 
de. Igo 24, letras «a», «b« e «c»,?

prossegnindo-sc nos termos di
go nos demais termos do pro
cesso. até final. - NN. Termrs, 
P. e E deferimento. Lajes, 20 
de janeiro de 1950. ía) P. p. J. 
Gu»lherto S. Netto. Inscr 4()8, 
na O. A. B., secção deste Es 
tado». E na petição acima foi 
proferido o seguinte DESPA
CHO * A. como requer, marco 
o prazo de 30 dias, pari a de
claração de crédito, cienlc o
Dr Promotor. - Ltjes................
20-1-1950. - (a) Ivo Gui hon» 
E"> virtude do que passiu se o 
prtsente edital nas vias legais 
para ser publicado no Diário 
Oficial do Estado, e num jornal 
local de grande circub cão. Da
do e passzdo nesta cidade de 
Lajes, aos vinte dias do n ês de 
j-nriro do ano de mil nove
centos e cincornta (20-2 1950), 
Eu, Waldeek Aurélio b-mpaio 
Escrivão do Cível, o datilogra
fei, subscreví e também assino. 
- Selos afinal. - 

Iv o  Guilhon Pereira rle 
Mello

Juiz de Direito

Valdeck Aurélio Sam paio
Escrivão do Civel

JUIZO DE DIREITO DA 
CuMARCA DE LAJES

Edital de convocado
(In Jur

O Doutor Ivo Guilhon Pereira dc 
Mello, Juiz de Direito da Comar
ca de Lajes, Estado de Santa 
Catarina, na forma da lei, etc 
Faço saber que foi designado o 

dia vinte e treis (23) do próximo 
mês de Fevereiro, para ae noves 
horas, reunir-se nesta cidade, a 
primeira sessão ordinária do Tribu
nal do Juri, que trabalhara r-m 
dias uteis uc essivos, e que, haven
do procedido ao sorteio dos vinte 
e um jurados que terão de servir 
na mesma sessão, foram sorlrados 
os eidadões seguintes: 1* Narciso 
Leal, 2- Danilo Tiago de Castro, 
3- Odilon Godinho dos Santos, 4- 
Mario Bianchini, 5- Suenando Moi
ta. 6- Arlshde» Araldi, 7- Silverio 
Lenzi, 8' Hindemburg Burger, 9 
Eu rico de Castro Arruda, 10 wan- 
dick Tertuliano da Silva. 11 Anto
nio Jader Marques, 12- Pedro Sch- 
weitzer, 13- Jacinto Serafim de Mel
lo, 14' Pompeu Sabatine, 15- Alceu 
Furtado Goulart, 16- Hernani Rosa 
17- Humberto Pascale, 18 Galileu 
Amorim, 19- Evilasio Heusi, 20' Jo 
sé Maria Fernandes da Silva e 21 • 
Aderbal Schmidt Neves, todos re 
sidentes nesta cidade, Todos esses 
cidadãos, bem como os interessados 
em geral, são por esta forma con
vidados a comparecer na sala das 
sessões do Tribunal do Juri, no e- 
dific-io do Fórum desta cidade, não 
só nos citados d as e horas 
como nos «tias seguintes, en
quanto durar a ses-sáo. E, para qiu‘ 
chegue ao conhecimento de todo"- 
mandei passar o prógente edital, 
que seni afixado a poita onde fun
ciona o Juizo de Direito e Tri
bunal do Juri desta cidade e pu- 
blhado na imprensa local. Deter 
mina ainda este juizo as diligencias 
necessárias paia a intimação dos 
jurados, d s réus e das testemu
nhas, Dado e passado nesta cidaile 
de Lajes, aos vinte e treis dias do 
»m's de Janeiro do ano de mil no
vecentos e cincoenla (23/1/1950/ Eu 
Hélio Bosco de Castro.
Escrivão do, Juri que o datilogr .fvi. 
subscrevo e também assino- 

Ivo Guilhon Pereira <le Mello 
Presidente «Io 1 nhunal do Juri

Hélio Bosco de 
Escrivão «Io

Castro.
Juri

leia e assine o 
COUIO  USEíliO
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Â f  anital A casa que procura ter sempre as maiores novidades 
Ü â jJllu l em artigos para homens, senhoras e crianças
— -------- —= —  Rua Correia Pinto, 80

A VOLTA AO OINEMA DK MAURICE C H E W U E R  
XO PREMIADO FILME FRANCÊS

-  Silencio de Ouro -
Vivendo Um p»prl »-s; len tidamente, corao somente ele sa- 

l)p interpretar; M»urice 1 hevalier volta á tela dos Cinemas nu
ma produção notável de R<*né Claire o diretor consagrado 
mundialmente por s u h s  realizações,

Esta produção é — SILÊNCIO DE OURO, um destes fil
mes que impressionam pela perfeição de sua técnica, sua dire
ção e sua magistral interpretação Maurice Chevalier, quo tan
tos e merecidos triunfos colheu em sua longa carreira artística 
tanto na Eurppa corno nos Estados Unidos, é sempre o mesmo 
ator correto, irradiando simpatia. E ao lado deste veterano do 
Cinema vamos encontrar, «gora, uma artista-revslaçáo, uma 
creatura dehciosamente mulher e artista - Marcelle Darriem.

SILENCIO DE OURO traz consigo as melhores creden
ciais, Sendo que par* garantir-lhe o valor, basta citar n 
Grande Prêmio que lhe foi concedido no Festival e Concurso 
de Bruxelas, por nnaniraidade ■

SILENCIO DE OURO — é facil comprevar através da Im
prensa carioca, ou de S. Psulo e Porto Alegre, jornais e revis
tas, é considerado um dos maiores filmes do produção de 1949.

Eis o cartaz magnífico, que o Marajoara anuncia para 
amanha, domingo às 9 horas.

—  Até os Confins l i  Terra —  |
Nunca o Cinema aprssentou, antea, um romance de aven

turas modernas ttrevés d»s cinco partes do mundo, como este 
sensacional filme da «Columbia* que o Marajuira apresenta na 
próxima trrça-feira. Grande e aplaudida produção que irá fazer 
enorme sucrato, temo» toda a certeza. Dick, P« well, Signe Has 
sa, Vladimir Sdcoloff e Ede»r<1 B»rrier. e ainda a atriz chineza j 
MAYL1A, formam o elenco deste «<*ns.ci*n«l romance, que, o 
Marajoara v.vi -xjbir terça-feira próxim t.

com  SERVIÇO FORD

CominhfioSupor- 
Construído Ford. 

Modélo F-B, 
péso bruto* 

9750 Kfl
Potênclo*. 145 HP.

Ob caminhões Ford dão sempre 
mais lucro, porque são mais 
econômicos e maia duráveis. 
Para que o sr. tire, porém, to
do o rendimento do seu Ford, 
faça-o inspecionar periodica
mente por seu revendedor Ford.

41 encontrará serviço rápido 
e eficiente, com métodos a p r o 
v a d o s  p e l a  p r ó p r ia  f á b r i c a ,  
ferramentas especiais Ford e 
um grande e variado estoque 
de peças. At seu Ford se senti
rá “ em casa’’... e o sr. também!

coníw&mot nuMuyoo 4 wu
Revendedores nesta cidade:

Com ércio d s  Autom óveis Jo ã o  Buatim  5. A.

O Sr. Rubem Berta, dinâ
mico Diretor-Presidente da 
Varig, esteve nesta cidade

ivumiu, uuiií avioe* menores uv

lnesperadamente, no avião da 
carreira, chegou a esta cidade, 
o Sr. Rubem Berta, importante 
homem de negocios residente 
em Porto Alegre e Diretor -  
Presidente da S.A. Em preza de 
Viaç-lo Aérea Rio Grandense 
Varig, uma das maiores organi
zações úe navegação aérea da 
America do Sul.

|9 lugares.
Encontramos ontem o ilustre 

'visitante em companhia do Ca
pitão J"sé Pinto Sombra, Ten. 
Alcino Lopes e o Sr. Liborío 
Schweitzer, sendo-nns transmiti- 

/ _ . da a tuviçareira noticia que
i ,n,iPeclouar a saqui levamos nos nossos leitores,instalações ds poderosa Em-

preza nesta cidade e estudar a
ampliação de suas linhas, com
mais um triângulo de vôo que, T~V 1 1 * • v-«

Instalou-se mais um atelier fotográfico nesl 
cidade - Foto -  Estúdio <Kex>

MAKLEHE SCHLUP
• x, . uc Completará seu primeiro ani 

se7á P.”AÍêgre“Làíe^Fpo'lT.r. níTm v«rBàri4c nat?licj° em , 3 tIdo! 
dns linhas ja em funcionamento, corrente, ■ galante menina Mar 

Pensa o Sr. Rubem Berta ene- íllh,uha do Sr.,Walter Sch- 
estubelecer linhas subsidiarias- laP> agrunensor e dê  D. Valtru 
entre Lajes e o interior do de?L bchluP> residentes em Cu-

ntibanos.

Instalou-se nesta cidade, á rua 
O I .  Cordova, junto ao Edifício 
novo dos Correios e Telégrafos, 
um modernissimo Estúdio foto
gráfico, sob a direção dos Srs, 
Miguel SimOn Lineski e filhos, 
técnicos de reconhecida capa
cidade na arte fotográfica.

O referido estalecimento está 
montado com equipamento ultra- 
ínoderno, em condições de aten
der ao mais exigente freguez, 
por preços módicos. Ali coafec-

[cionam-se fetografias artistii 
de«de o modesto postal até 
mais fina obra, com poSes e* 
ciais. Trabalha-em fotografias 
óleo, igual ás melhores 
Rio, São Paulo e Porto Alej

Os Srs. Miguel S ’mon Lin" 
ki e filhos possuem <h)'s "f 
liéres fotográficos de pnniri 
ordem íuocioqpwdo com -ners 
no Rio Grande do Fui.

Amanhã Dominga, ás 9 horas no M ARAJOARA —
——— Maurice Chevalier - Marcelle Derriem 

François Perier - além de muitos outros em:

Produção e direção de - RENÉ CLAIRE
MAXTMft-t n n  n ix r ir». .   —

n v u u y n u  C UiiCVttU 0 6  * KENE CLAIRE
UM DOS ESPETÁCULOS MÁXIMOS DO CINEMA, CONSAGRADO PELA CRITICA MUNDIAL !
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