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Carta apelo do governa
dor Jobim ao sr. Nereu 
Ramos para que reassu
ma a presidência do

partido
Conforme havia not«eia<lo ha 

dias o «Correio do Povo», o P 
SD gaúcho estava se movimen
tando no sentido de enviar um 
emissário especial ao Rio dç Ja
neiro, a fim de apelar para o 
sr. Nereu Ramos no seulido de 
soa rolta à presidência do Con 
selho Nacional do partido. A 
fim de desin'umbir-se desta 
missão, partiu ontem par» o Rio 
o sr Marcial Terra, qne foi por
tador de uma carta do gover
nador V-ber Jvbira ao vrre-pre- 
•idrnte da Republica, formulan
do • apelo. An‘es de emb-rear, 
o proprío sr. Marcial Terra con
firmou à nossa reportagem os 
objetivos que o levavam à ca
pital da Republica.

0 Sal. Gaspar Dutra e 
altos proceres d<> acôr- 
do com a volta do Sr.

Nereu Ramos
Perfeitamente ao par do mo

vimento encabeçado pelo Rio 
Orande pesseüista, visando pro
piciar a volta do sr. Nereu Ra 
ir.oí ao leme do partido majo
ritário, declarou o 0»1. Dutra 
que, nada, absolutamente nada, 
tinha a opor, como pessedista, a 
esse movimento. Ao contrário, 
achava que era muito natural.

Ficamos também sabendo que, 
no prosseguimento de suas pri
meiras demarches, o coronel 
Marcial Terra já mantivera ho
je outras conferenciis politic*s 
com varlos homens do partido 
majoritário. Na sede di agre
miação política a que pertence, 
encontra-se primeiramente cora o 
sr. Cirilo junior, ora respon
dendo pela presidência, e logo 
a seguir com os srs. Benedito 
Valadares, Agtmenon Maga- 
lliáes, Israel Pinheiro e Amaral 
Peixoto. De toda? essas confe 
rencias e de outras que ainda 
tivora com vários elementos, sua
1 r pressão era uma sõ n3o en

contrara quem nSo visse com in- 
dizivel satisf^ç3o os passos que 
o Rio Grande pessedista estava 
dando aqui no Rio de Janeiro 
por seu internéfio,

Ainoa esta noite, pouco ante* 
de recolher ao» seus aposentes 
o coronel Marciab Terra recebia 
a visita do senador Pinto Alel- 
xo, presidente ilo PSD bdano. 
que ia eueetir uma confe 
r*ncia polí fés. Est.va ainda com 
esperança de q u \  pouco de
pois pu írsse se avistar aindu 
com o general Gois Monteiro. 
Com quem náo logram ainda, 
palestrar, em virtude de um la 
mentível desencontro.

Aliár.das conferências já man 
tidas, um resultado já está á s- 
mostra o PSD vai convocar pa 
ra a próxima segunda-feira n 
**u Conselho Nacional, a fim 
de provavelmente ativar o cerco 
em torno do «r. Nereu Ramos 
visando propioiar a sua volta 
triunfante à presidência do par

indo .

Paim também apoia o 
movimento pelo retor*  

no de Neren
O gen. Paim Filho teUfonon, 

ontrra, para 1’ort" Alegre, » 
pessoa de sua intimidade, parn 
declarar qu? também está soli
dário com o movimeoto para a 
recondução do sr. Nereu Ramos 
ao Conselho Nacional do PSD.

Declarou, ainda, o sr. Paim 
Filho, que esta sua anuência é 
integral, embora n3o tenha sido 
consultado sôbre o assunto.

Cilon Rosa apoia fran
camente

‘ Vejo com grande simpatia 
que toma vulto o movimento 
tendente a reconduzir o sr. 
Nereu Ramos á Presidência do 
PSD, tudo indicando que será

Mmgido o objetivo coliraado. 
Lu rsoeciilmente, como v> !ho,
• migo pessoal do Senador Ne- 
rtu R.mos e adn iruclor <!<• su»? 
u; rm orádas qualidades mteler- 
tuais e morais, receb1, com i- 
nenso entusiasmo o seu retor 
no á Presidência do Conselhí 
Nacional do PSD, onde prestou 
relevantes serviços á nossa agre 
miação política”.

Terá plena autonomia
RIO 2 ^Meridional) -  Infor- 

ma-se que o cel. Marcial Terra, 
numa couferencia com o sr. 
Nereu Ramos que durou até à 
uma hora da madrugada, trans
mitiu a pesição do Pf-D gaú
cho, exigindo su • v Iti à pre 
sidência do partido. Comunico" 
ainda já haver d»oo a conhecer 
ao presidente Uotra o ponto d? 
vista do PSD gtucho.

O si Nereu Rumos te<á plc 
oj autonomia do partido nâo 
Sofrendo influê ida cSinnha.

0 Sr- Nereu Ramos nào 
se decidia ainda

RIO, ‘I (Merid'onal) — Afir
ma-ne que o general Dutra con
cordou. durante a conferência 
que manteve com o sr. M.-tcihI 
Terra, na volta do sr. Nereu 
Ramos à dirrçáo do PSD. O sr. 
Nereu R mos entretanto »indt( 
n3o se definiu frontalmente diante 
lo assunto. Adianla-s6 que o 

Conselho Nacional do PSD vai 
ser convocado para examinar o 
assunto segunda ou terça feira. ,

PIO XII DIRIGE-SE AO MUNDO

“Hoina é um campo de batalha espiritual 
para a defesa da dignidade humana

CIDADE DO VATICANO, 3; que chimou ê9te ano de “con- 
(De Frank Bruih, da Associa- ’ centração religiosa” . Declarou 
ted Press) -  O Papa Pio Xll, Ique no Silo romano, “arte os
que completou ontem 74 anns 
de idade, deu inicio «o seu IP
no da reinado s o b re ..............

400.000.000 de c*tolieos roma
na? descrevendo Roma como 
"D campo de batalha espiritual 

para « defesa d« cFgnidade hu
mana cOntr.i seus -moderno? 
itacnntes. (J Pontífice, qoe vem 

comandando uma lula iuces- 
.?antr contra o comunismo, de
clarou que n cidade Eterna e 
todo o mundo se encontram 
«?t)b B'STgno do Grande Jubi

olhos de todo o mundo foi com- 
pl-tado o formidável encontro 
entre os que a f i r m a in 
e os que n a g • m « fé
cristã. liste solo romano, que 
viu a luta entre o velho ce.-a- 
rismo e a jovem cristandude 
tornou se h'>je novamente a 
arena espiritual, onde não ape 
nas o? mais altos don? da cris- 
tandade são postos à prova, 
mas também os pressuposto? 
fundamentais da dignidade hu
mana’*

leu» — 89 cebrações do AnoJ Hoje acrescentou o Papa. o 
Santo de 1950. Enquanto S- Jubileu Je Roma significa for 
Santidade falava milhares de 
peregrino? enchiam as ruas que 
vão d? cidade á GraDde Basí
lica, à pruoura dos benefícios 
espirituais que lhes são prome
tidos stravez da observância 
fiel das penitencias do Ano 
S«nto.

As observações de Pio Xll fo
ram feitas num discurso dirigi 
do a cerca de 300 f'éis roma 
no?, aos quais êle pediu que 
rezassem em uiemoria do pri- 
mfirr Papa, São Pedro. O Pa
pa relembrou os primeiro? da 
Igreja, relucionando os com o

taleza e misericórdia para os 
indivíduos, Para u lgrfj» e pa
ra a Humanidade. O Papa 
encontra ?e pLnmnenie resta
belecido do recente ataque de 
influenza. A passagem do se" 
aniversário natabeio e de sua 
a?cen-&<» n3o f<n assinalada 
por qu Iquer cerimônia espa
cial. Esta será realizad > somen 
te a 13 do corrente. O aniver
sário de sua coroação transcor
re a 12 mas as comernorsçõe? 
foram transferidas para não in 
terf rirem nos serviços de PaS- 
coa.

Setulío Vargas Candidato
O “Diário de Noticias,, em 

lensacionul furo noticiou a pre
mata do Seu?dor GetuÜo Var
ras ao ''overnador Walter Jo- 
utn, i ??iui resumida "Apoio 
•stndu I em troca da solidarie
is,ie do PSD á trtia cundid itn- 
a á presidência da República

VARGAS DECIFRA-SE
O governador Jobim recta-1 

iou se a tecer comentários cm 
orno da proposta de Vargis . 
tendo atitule idêntica asi-um' • 
la pelos demais dirigente? do 
*SD g •ttclto. Entretanto, e-tc t 
icontedrnont.o superou toda? "?! 
lemnis noticias políticas do dia

pois a proposta tra/ida de ltu 
pelo sr. Batista Luzsrdo é apon
tada como virtual levantamen- 
to do véu que encobrli n po
sição de Vargas, doravante con
siderado abertamente cnnlidato 
á sucessão presidencial.

Por nutro lado, agmrda-.se 
com ansiedade a chegeda bo
je t'o trnveni**«ior Aiíemar de 
Barros, q i«», couforrae se infor
ma em nutro loc#l, partiu on
tem á 14 Inras de São Paulo 
pau l'u. <• i» seu avião pjrticu- 
I ir. pernoitando ali e voando 
para Purio «Alegre hnje ced», 
uqui devendo chrgar por volta' 
das 10 horas. '

ADEMAR SURPREENDIDO
Sabe-se que o sr. Ademir de 

Barros manifestou tremenda sur
presa quando tomou conheci
mento da pioposta de Vargas. 
Por sua vez, altos dirigentes do 
PSD gaúcho não manifestam 
qualquer surpresa considerando 
mesmo uutural todas as demai- 
ches que visem o lançamento 
da candidatura de Vírgas A 
sucessão presidencial.

Ajude as criancinhas
Reirefii «ua <« ntribuiçõo cm 

retalho» ao Berço de Jesus" 
instituição criada para socorrei 
as criancinhas pobres.

0  Eminente Cardeal Arcebispo Dom Jaime de Barros Camara chega 
—  rá, de passagem, a esta cidade, dia 11 do corrente
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2n r A Q .y A

nha» e  suas « P r in c e s a s »

i Elizabelh 
Sr. João

(a cMade.
Din 9

A Exmn. Sra. D.
Macedo, esposa do 
Ribas de Macedo, A g ;nte pos-j 

ítul ( m Curitibanos;
! — D rací, fdla do Sr. Leo-j
poblo Braesch' r, do comercio 
local

— A nieirni Dalma, filha 
do Sr. Celso Cordova, ciiador 
em Boiei.

A Srtu. Wnnda Carsfen fillia 
do Sr. Alceu Carsten.

D a  10
O Sr. Álvaro Ramos Vie r«

(■WtCpCt^CÍ-tLcè- 

Dii 4
O lovem Sady £ Rodrigues 

aplicado aluno do Cobgio Dio
cesano desta cidade.

Dia 5
O Sr. Antonio An arai Galvão. 

do comercio desta praça.
Dia 6

O Sr. Amoldo , Carsten do 
comercio dest.-i praça.

Dia 7
O Sr. Oscar Schweitzer, fn- 

dustrhilista e comerciante .nes
ta cidade.

— O Sr. Cicero da Costa
Neves, do alto comercio desta industriaiista nesta cidade, 
cidide. j — A Exma. Sra, D. Maria

— O Sr. Alfredo Martins de Rosar Gerent, esposa do Sr.
comerciante nesta j

p r* i n c e s a

Morais, do comercio desta pra- 
ça.

Dia 8
O Sr. Marino Malinverni, in- 

dustriaüsta aqui residente- 
— A Exma. Sra. D. Senho- 

rinha Perpira Wolff, esposa do 
Sr. José Wolff, comerciante nes-

Jose Gerent, 
ciJade.

Dia 11 SRTA. MARIA CLARA 
GRANEMANNA Sita. Maria Julia Rafaeli 

filha do Sr. Octnvio Rafaeli, in- j 
dustrialista nesta cidade e Ve- Dia 1‘ de Janeiro 
reador Municipal.

R a i n h a

do corrente 
ano realizou-se o grande Baile 
,ii,r» a escolha da Rainha e

Tulio Roberto
Dia 9 do corrente verá passar 

mais om risonho aniversário 
nitalicio o galante menino Tu- 
lio Roberto, filhinho do Sr. Tu
lio Ribeiro, alto funcionário do 
Bmc,o Nacional do Comercio. 
H r  i nesta cidade.

JOÂO MAS BRASCHER

corrente, o menino Saulo, fi|ho[ 
do Sr. Evilásio Heusi, do alto ! 1 
comercio desta praça.

Vinicios Waltrick
A efemerid-* de 5 do corren

te assinala a passagem da data 
natalicia do galante menino Vi
nicios Waltrick, filho do Dr. 
Aristóteles S. Wnltrick, Jconcei- 
tuado medico aqui residente.

Princesas do conceituado Clu
be «Sete de Setembio J j fio- 
escente cidade de Curitibanos. 

I A. li í I t fè ita constituiu um 
' acontecimento social ne remar- 
.onda distinção, P‘*la grande 
ntliiencí i d? socios e convida
da*. como lambem pehf entu-

SRTA. CIDA CON1CK

siasnio e nlegriu reinantes.

A eleição para a escolb da 
«Rainh»» ** «Prmre-a*» f°i bas
tante tnovimentiida havendo va
rias senhoritas votadas. Feita i- 
apuração, foi eleita - «Rainha» 
com 2.270 votos, a Sita. Cida 
Conick, filha do Sr. Henrique 
Couiek, abastado fazendeiro 
naquele mtinicipio.

SRTA.YEDA CAVALCANTI

Para «Prin -as» foram el i-i 
tas: n Srta. Yeda *'olvabantiJ 
filha do Dr. Walter Cavalcanti.| 
conceituado Advogado dnqu*.I 
Ia comarca e a Srta. Maria • Ji ’ 
ra Granemann, filha do $ 
Luiz GraivmaDn de Souz. 
dbislado fazendeiro naqut-í:| 
inunicipio.

Olavo Franciscü Vieira

Transcorre em 12 do corrente 
o aniversário natalicio do nos
so amigo Sr. João Diis Bràs- 
cher, elemento destacado nos 
meios sociais, comerciais e po
líticos de Lajes.

Figura tradicional da cidade, 
o distinto aniversariante será al
vo da homenagem dos seus i- 
nutoeros amigos, admiradores, 
e companheiros, a cujas mani
festações juntamos as nossas 
caiorosas felicitações.

Rrgrrssoii de sua viagem a 
Curitiba o jovem Olavo Fran
cisco Vieira, filho do Sr.
Tulio F i ú z a  de Carva- 
Ih , do alto comercio desta ci- vGh* • strpr 
d de.

Manoel da Silva Ramos
Em 6 dc> corrente completará 

mais um f.liz aniversário nata
licio, o Sr. Manoel da Silva 
Ramos, distinto elemento nos 
meios ruralistas c sociais de 
Lajes,

O vener .ndo conterrâneo des
fruta de u gr n.ie ciiculo de 
rel-ções oeste e ouVOs municí
pios d<’ nosso Estado, sendo 
um legil uia iepresent.*nte dn 

j^ana. da qual 
cOH r̂rv qu la austeridade de

MUSI CA

caráter que é um padrão de or <
— — -----------------------------guüio p i os seus descendeu |

tes. i
Srta. WiIma Carrilho €(o,‘ "■ u seano> e:iviaseu grai.- amigo c cooperador ’ 

urr cordial abraço no dia do.
seu aniversário.

Saulo Heusi

Seguiu para Curitiba ondí 
vai terminar o curso cientifico 
no Colégio Estadual do Paraná 
a Srla. Wilma Machado Carri-!
Iho, filha d,) Desembargador 
Mário Teixeira Carrilho.

A distinta Senhorita Ingres- Em ,2 do corrente festejará 
PaCUl d?de 1 natalicia a Sra.

Para excluir as dores vieste ao mundo !
Quem te ouve e«quece quan'o a vida é ingrata, 
porque a . alegria ao peito seu debata, 
tivesse embora algum pesar profundo.

De ti qualquer Contentamento é oriundo, 
a virtude conservas sempre intacta.
Desde o tempo remoto á nossa data 
predileção tiveste em todo mundo.

Si ha quem não te aprecie é deshumano, 
vive na treva com certeza imerso, 
e tem de certo um Coração insano’.

Fxpulsora d i mágua e da saudade, 
és o enlevo, a vèntuia do universo, 
das Bdas-Artes és a Magestade !

Adão Valente
Lajes, 12-2-50

Sra Celia M. S. Cunha

de Medicina daqui lá capital.

Dilatar de Souza Amorim
Seguiu para São José do Rio 

Preto, Estado de São JPaulo, o 
nosso jevera colega de impren
sa e estudante Dilmar de Sou
za Amorim ne o do nosso ami- 

Ma is um risonho aniversário. go Sr antonio Amorim aqui___ _________ in a „ I________

Célia Melim S. Cunha, 
esposa do Sr. Antonio 
Jr. r: siilehte em ftajai.

digna
Cunha

natalicio completará era 10 do residente.

Dimas Daniel de Liz e

Rosalia heinzeum de Liz
participam aos parentes e pessoas de suas relações o 

nascimento de seu filho que na Pia Bnlismal receberá o no 
ine de DIMINHAS TADEU, ocorrido na Mat rnidade Tc-, 

reza Ramos, em 28-2-950.

Layes 3 de Março de 1950

Srta. Zenaide Costa 
Avila j

A efeméride de hoje assinaU 
a passagem da data natalicia I 
da gcnt.l Srta Zenaide Costa 
Avila, destacada f.gura da nos 
sa sociedade e filha do Sr. Ata- 
hbn Costa, Avila Diretor-Ge-1 
rente da Cia. Força e Luz 
desta cidade

Edith Moreira
Festejará seu aniversário na 

talicio em 9 deste a gr3(:j0 ' 
menina Edith Moreira, dileta fi 
lha do Sr. José Moreira do co 
mercio local.

Convite ■ Missa
ter nados *e M°Ur8’ csp0sa e filhos. “inda con5-irmât P falecimento de seu sempre lembrado, filho e

Hélio Moura
J?sSoa3 de suas-relações p̂ ra a5- 

hi'qucle cute q u e r i d o ' d i a  T / h" 15 Celtbri,dí’ pnr ■‘f9 hora- ’ n0 , 8 2 do corrente, domingo, »»y horas, no altar mór da Catedral

Antecipam agradecimentos
L?jes, 4 de Março de 1950

Fernandes e Da ura 6. Fernandes
participam ais narertes »
cimento de sen primo»* . Pessoa'i de suas relações n nas- 
*■» I- de M.rço comuf,0 3 BALL «OBERTO. ocortl«

Lajes, 4-3-950
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Prefeitura Municipal de Lajes
ESTADO DE SANTA CATARINA

'Requerimentos Despachados
Dia 23 de fevereiro de 1950

N 30*) Celecino Sebastião Ribeiro S'lva - Licença para ex- 
plurar uma pedreira Sim a título precário.

.V 31)0 — Onildo Ribeiro da Silva . Licença para txpioiar uma 
pedreira Sim, a titulo precário.

V  329 — Leandro Pereira da Silva - Licença para construir 
uma garage no Morro do Posto - Sim.

X- 331 — Joaquim Manoel Campos - Ligição dágua - Sim
N' 335 — Aristides Araldi e outros - Licençi para construir um 

muro - Sim.
N 336 — Ernesto Floriam - Licença para fazer melhoramcM as | 

em seu piéJio - Sim.
N. 339 — Edmundo Wiering - Licença para reformar seu pré

dio - Sim.
X 370 — José Bertoli - Licença para explorar uma pedreira 

- Sim, a título precário.
N' 373 — Delcindo Medeiros da Silva e sua mulher -, Transfe-i 

rência de terreno foreiro - Sim
N' 374 — Ddcindo Medeiros da Silva e sua rr.ulher - Trans

ferência de trrreno foreiro - Sim. !
N' 375 — Leopoldo Xavier Nunes - Licença para relelhar seu 

prédio - Sim.
N' 378 — Delcino Meueiros da Silva e sua imulher -  Transfe

rência de terreno foreiro - Sim.
N' 393 — Lauro Mendes de Cordova sua mulher - Transfe

rência de terreno foreiro - Complete as informações

Dia 28 oe fevereiro <| 1950

N- 371 -  Delcino Medeiros oa Silva - Licença para explorar 
uma pedreira - Sim, » titulo precário.

N' 391 — Carlos Oamb« - Aprov-çãn <to t>l**ut3 e licença para 
construir - Sim

N 381 — M»uro Rodolfo - Apr )vaçâo ic planta e licença para 
construir u n  prédio para « Firma Rosário Abastece-1 
dora Ltda. - Sim.

N‘ 397 — Otáví < Subtil de 01 veira - Licença para construir -I 
Ji nte a planta.

N‘ 400 D Ic no Medeiros da Silva - Transferência de terreno 
foreiro - Junte a planta d*- loteampnto.

N- 402 Ivencia Ribeiro dos S-nt.s - Licença para construir - 
iSim.

N‘ 411 Zilda Maria Ribeiro - Professora Municipal - 90 dits 
t*e Licenç* sim.

N 4)5 =  Emilii Fontoura - Licença par» reformar um prédio 
- Sim.

N 4 ] - S-iustiano Ramos Transferencia de terreno foreiro -
im.

zeinbro de 1950
Ao Sr. Oscar Amancio Ramos, Guarda-Livros, Padrão x, 

do Quadro Unico dc Município, de seis (õ) meses, com todos 
os vencimentos, a contar da presente data.

Prefeitura Municipal de Lajes, em 21 de fevereiro de 1950* 
Assinado; — Vi da 1 Ramos Júnior

Prefeito Municipal.

PORTARIA
de 24 de fevereiro dc 1P5C

O Prefeito Municipal de L*/es, resilve:
CONCEDER LICENÇA::

De acordo com o art. 168, da Lei n* 71 de 7 dc de- 
Zembro de 1949

A Z.lda Maria Ribeiro Reis, Pirf sscra, Padrão E, do Qua
dro Unico do Município (Escolas Reunidas Professor Situplicio, 
no distrito da Cidade), de uovent (90) dias, com todos os ven
cimentos, a contar da presente d tu.

Prefeitura Municipal do l^ je - ,  em 24 de fevereiro de 1950. 
Assinado: — Vidal Ranu>s Jú i!r.r 

. Prefeito Munuip.-l.

D Sl RETO
de 24 de feveniro de 1950

O Prefeilo Municipal de Lajes, resolve:
N O M E m R

De acôrdo com o art 16, letra e, da Lei n- 71 de
. 7 de dezembro de 1949:
Nilda Olingtr Ribeiro para exercer, em substituição, o 

cargo de Professor, Padrão E do Quadro Unico do Minicipio, 
(Escolas Reunidas Professor Simplicio, no distrito da Cidade) 
enquanto durar o impedimento do respectivo titalar, Sra, Zilda 
Maria Ribeiro Re'S, percebendo a gratificação prevista em lei.

Prefeitura Municipal de Lajes, em 24 de fevereiro de 1950.
Assinado: -  Vidal Ramos Júnior 

Prefeito Municipal 
Jairo Ramos 

Secre'ário.

“Deixai vir a mim as crianci
nhas”

Fundado nesta cidade o “Berço de Jesus14

10.000,00
10.000,00

7.200.00

LEI N- 72
<Je 25 de fevereiro de 1950.

Eu Vidal Ramos Júnior, Pref-ito Municipal de Lajes,
Faço saber que a Câmara votou e eu sanciono a seguinte

LEI:
Art. 1. - Fica concedido um auxíiio de dez mil cruzeiros 

(CVS 10.000,00,) ao Grupo Escolar Imaculada Conceição, desta, 
cidade, para fazer reparos no piédio onde funciona.

Art. 2' - Ficam concedidas subvenções anuais:
a) - ao Orupo Escolar São José Cr$ 3.600,00
b) -  ao Acreo Gube de Lajes, para manutenção

de uma Escola de Pilotagem
c) - à Escola Técnica de Comércio de Lajes
d) - à Sociedade Lajeana de Assistência aos

Necessitados (SLAN)
Art. 3- -  Ficam acrescidas anuilirente as segu ntes sub-

vencoes*.
a) - Associação Santa I*abel de mais Cif> 2.800.00
b) -  Escola mixta Frei Rogério de mais 2 400 00
c) -  Grupo Escolas Imaculada Conceição de mais 2.400,00

Art 4‘ - As despesas decorrentes desta Lei serão pagas, 
no corrente exercício, pela dotação 9-74-5, do orçamonle vigente.

Ari. 5‘ - A presente Lei entrará em v:gor na dala da sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Lajes, em 25 de fevereiro de 1950 
Assinado: — Vidal Ramos Júuior 

Prefeito Municipal 
Jairo Ramos 
Secretário

PORTAF1A
de 21 de fevereiro de 1950 

O prefeito Municipal de Lajes, re*olve:
CONCEDER LICENÇA PRMUO-De acôrdo com art. 178, da Lei n <1, ae / ae de

Em 12 de Fevereiro ultimo 
foi fundado nesta cidade a as
sociação beneficiente denomina
da «Berço ds Jesus» e destina
da a fornecer roupinhas às 
crianças pobres reçem nascidas, 
São suas fundadoras um grupo 
de distintas damas e senhoritas 
da sociedade local. Alarga-se 
assim o raio de açáo da assi-s 
stencia social, organizada por 
flemcntos filantiópicos que con
firmam a generosidade e o es
pirito caiitativo e altruistíco da 
mulher laj ana.

Resta agora ao Ccmércio, 
Industria, Pecuária e ao povo 
de Lajes sintonizando seus sen f 
timentos nobres com a boa 
vontade desse pugilo de damas 
e senhoritas, que se lançam em 
socorro da infancia desempara 
da, que é a pátria de amanhã 
enviem suas contribuições, riu

dinheiro, fazendas, retalhos, ele 
para que sejam confecionada^ 
as roupi* 1 * s que ccbiirão o» 
corpinhos i.iocenies de centr- 
na- Je criancinhas lageanas,

Fazem parte da primeira di
retoria dessa benemerita assi 
ciação as seguintes senhoras 
senhoritas:

Presidente Lydia Granato R:
mos - Vice-presidenlr, Caiimi 
Souto Maior - la Secrnáii.» 
Wanda Ligocki - 2*. Secretá
ria, Neta Nerbass Duarte - Te
soureira, Clarindu Ribeiro Sch- 
midt - Oradora, Zenaide d? 
Costa Avila.

VLitadoras Maria José Amo- 
rim, Lionca Amorim, Izolina 
Batista, Chinoca de Castro Kre- 
bs e Mimi Galiani.

Divulgações
Svopa

Acaba de apiireetr o primei
ro volume d i série «Divulgações 
SVOPA», de edição e respon
sabilidade da Secretaria dt 
Viação, Obras Públicas e Agri
cultura de S nta Catarina

A introdução do piimeiro 
trabalh >, subordinado uo título 
«Notas sobre a cultura da ca 
na», està concebida r.os se 
guintes termos

«As divulgaçõe” SVOPA, ini 
ciadas com a publicação dest-  
monografia, teem o objetivo 
de trazer no conhecimento d >s 
nossos agriculton s e fizrndei- 
ros, os últimos alcances de té
cnica.

Em trabalhos peqm nos e 
completos iremos fuZeudo a di
vulgação doS piocessos moder
nos de (Jantar, colher, defender, 
jeneficiar e industrializar os 
produtos da terra.

As Divulgações SV0PV 
(Secretaria da Viação, Obras 
Públicas e Agricultura), coutam 
eom o concurso das repartições 
federais e estaduais, prircipal- 
mente do «\coido Ümco» e. 
de outros Acordos, ligadas a 
nossa agricdtur* e pecuária e 
São pctrociufdns pelo Ooveino 
d Santa i á t  rina, através da 
Secretaria da Viação, Obras 
Pública» e Agricultura

Pelo muito que publicações 
e tu! gênero podem significar 
os agricultores e fazendeiros, 

| levamo:- á Secretaria du Viação, 
Obras Públicas e Agricultura 
>>> nossos cumprimentos e ao 

• iitor e diitor da primeira mo- 
'• grafia respectivameiite a I)i- 

i.or'a de Economia e Assis- 
ència ao CooperativiSmo e ao 

. t,ug' Agr- Glauco Olinger, o 
ipiauio desse jornal.

Oz interessados em obter es
ta e outras Publicações. GRA- 
TUITa MENTE, devem se diri- 
i Secretaria da Viação, Obras 
'ública- e A gricultura, em 

Fioru.nopolis que s:rão pro.i 
i^meme atendidos*

i ,

Nao dê esmolas, contribua 
para a íLAN

Mis Brasil”  Competirá no 
Concurso de Paris 

Rio, I (Agência Nacicnal) — 
Noticias procedentes de G-iia- 
ma, inhrmamque ogover.taJor 
assinou decreto abrindo pela 
Secret»ri»’de Educação, um cré
dito especial na irrportsneia de 
5o mil cruzeiros destinado ao 
pagamento á senhorita Jussara 
Marques, qut represen irá 
o Brasil no cotcarsa de b;lezi 
a realizar-se ->ra Paris.

A mais vantajosa venda de lotes
Preço do Lote a Dinheiro CR$ 3.ooo,oo
Preço de Lote em Prestgçles Ch$ 4.ooo,oo

(Sendo Cr$ 1 ooooo dt, entrada e o restante em 10 meses,
Cr$ 3(<n oo por pagamentos mensaisou

Também vendem-se Cbadhias no mesmo terreno com a metragem a von 
tade do comprador por preço a combinar, sendo estas ohácaras em: Campos, 

______" ______ " Matos c Pinhais ___________________________

-------------------------------------------------------------------

Dimas Arceno 6 José Alfredo Fernan desnoAnoxo com o
loteamento dos Srs UIIIIÜS HIÜCIIU C JUS6 HIIICUU HJIlldllUtb nheirõ Soco (P. Orando)

Vendas estas legalizadas e desembaraçadas de quaisquer repartições 
PARA MELHORES INFORMAÇÕES PROCUREM OS PROPRIETÁRIOS SENHORES
Acelino Alves ou Antonio de Souza Matos, E de

LOTES C O M  15 MTS. DE FRENTE POR 30 DE FUNDOS.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA 
Digitalizado pelo Instituto José Paschoal Baggio - Contrato FCC nº0151/2016 
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F4RMACIA POPULAR
UireçSo técnica do ftirm nceutioo diplomado

UNION 10 M V. RIBAS
O maior e mais variado sortimento de medicamentos 

nacionais e estrangeiros

A sua Farm acia  de Confiança
Completo sortimento >le perfumarias e artigos de toucador 

úoderno e aparelhado laboratório de manipulação - Serviço
caprichado

A mais Barateira
Praça João Pessoa =  Lajes

Aviso

Negocio de Ocasião
VENDE-SE UMA FAZENDA

Com 7 milhões, bôa cnsa de moradia, benfeitorias, man 
gueiras, potreiros, horta, matos e ótima agua, com todo o apa- 
relhamento de urna Fazenda de movimento, localizada junto A 
listrada Federal, 45 minutos da cidade.

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

Jérseis

i V a l i s é r  e
Casa Eduardo

A Companhia Catarinen
se de Fôrça e Luz S/A. avi
sa aos Snrs. Consumidores 
que nao mais tará cobran
ça á domicilio. í*erá c«»rta a 
a ligação do contribuinte 
que estiver em atrazu de 
dois (2) meses

A GEUEN01A

Lajes, 11 de Agosto de 1049

[)r. Valença
C liuica exclusiva de 

crianças

Consultorio: Rua Cel. Aristi- 
liano Ramos n 8

Consultas das 14 ás '17 
horas — Fone 67 

Residi i ' ia :  Rua C el Aris 
tiliano Ram s n 8 -  Fone 44

p r> Caetano Costa Júnior
Especialista em doença» dos

Olhos-Ouvidos-Na riz-Garga nta
Consultórln: Edif. Dt. Aoaeio

uas 9 ás 11 e ó ás o noras.

Não confie o concerte de seu Radio a qualquer 
entendido mas sempre a uma oficina de idcnie- 

dade comprovada
Procure a oficina de Radio ■ Técnica - Diri

gida por José Gallian
Universal t

Rna Marechal Deodoro ao lado da Caixa Econômica 
Edifício ERVIN SPECKT

Pr. CELSO RAMOS 
BRANCO

ADVOGADO
HESICENCIA e ESCPITORIO 

Rue Herciilo Lu*
LAJES *

Atende chamado» para as CO' 
mancas de 5 joaqutm, Curifi- 
banos, Bom Refiro e Rio JoSoi.

Quem casa 
quer casa
Portanto si quiseres 

corrp,ar uma essa, num 
preço modico, bem lo
calizada, entenda-se com 
Silverio Lenzi.

cíhbsií azias, coucas, 
íkiOos i locas as per- 
IliP.BSCflcS do esiOmaco, 

e f lS«no E INIESTIliJS

5. 5. Publicidade

OSNl RECIS
r ADVOGADO **
Praça João Pejsoâ  

td if Dr Acácio - 1-andar

IfiJTS
oenta Catarina.

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 barateira da cidade

!lr. João Giialbi-i to 
Netto
Advogado

Rua Aristibano Ramos 7 
Caixa Pos‘a|

L A J E S  b a z a r
C. M ontenegro & Cia.

COMPRE b A R A T O  V I S I T A N D O  A SECÇüO:

A rtflo s  tío Dia
i

Quer co m er bem  ?
Vá no restaurante do clube 14 

de Junho
COMIDAS APETITOSAS — AMBIENTE SELECTO 

Satisfaça seu paladar
CosiDha brasileira e italiana tega sortida

!

HOTEL SANTA ROSA
Rua Cel. Serafim de Moura, entrer.te ao MOINHO IPI- 

RaNCtA - Lajes

PRÉDIO RECEM CO NSTRUÍDO  TUDO NOVO 
COSINHA DE PRIMEIRA ORDEM. ASSEIO Ui- 
G1ENE TOTAIS ATENDIDO PELOS PROPRIETÁ

RIOS.

Preços Sem ccncorrencia
Proprietário: Manoel Ramos da Silva

Padaria e Confeitaria Carioca
dc Ernesto Guidalli
Hui Correia Pinto, 54 — Fc— 62 — Lajes

^e»C l o " °  1 Af0° Var' ad' ssim3 sortimento de enfeite? pa
cora.-óes ?Ce,S íle v;,rios estilos: Rosinha? - boneq» i ‘h»' co rares  -  estrelinhas - velinhas, etc.

O maior estoque de Chocolates e Borrbons.
0 Biscoitos — Cucas - -  Doces

Preparados com farinha de 1«. qualidade 

PREÇOS DA TA BELA OFICIAL

A  luga-se
Ura apartamento cora 8 po,.ns 

e completa instalação sanitária 
eom pintura nova. Junto a resi 
dencia do Sr. Bub Iloeschl '
r „ ? p 8mr |CCm í ul,° R^eiro na rua himilano Ramos.

Ginásio em um anc
lc o °n o C p . ' í o ^ 1° NCÍE N C IA  =  C o „d u , o giná 
« .  g a t.iía  " * " «  d° « i  91 -  ... ieo Mal

CDRSO KOLBER -  Método moi
áo. Especialista da^Aeroc1,0? ^ 11™*1 Escola Técnica 
Alegre. Aeronáutica, Esccla de Cadetes

CURITIBA .  Av v
__  ‘ ' lsc> G uarapuava.

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



Juizo de 
de Lajes

Direito da Comarca 
Estado de Santa Ca 

tarina

Edital
O Doutor Ivo Guilhon Pereira de 
Mello, liuz de Direito da Comar
ca de Lajes. Kstado de Santa Ca
tarina. na forma da lei, etc.
Laço saher ao Banco do Brasil 

agência da cidade de Va- 
Est.ido do Rio Grande do 
a todos a quem inter. ssar 
que na conformidade do ar-

j S/A sua 
**' | caria 

Sul, 
pos-.a

Ju  izo de Dire to  da Comarca 
de Lajes Estado de Santa Ca

tarina

Edita
0 Doul >r lvo Guilhon Pereira de 
Mello, Juiz dc Direito da Cornar 
ca de Lajes, Estado de Santa Ca* 
tarina, na forma da Lei’ etc.
Faço saber ao Banco do Brasil 

S A. sua ag 'nc:a da cidade de Va
caria, Estado do Rio Grande 
Sul, e a todos a quem interessar 
|>ossa que na conformidade do art. 24, 
letra C, da lei 209 de 2-1-1948, fixei 
o prazo de 30 dias, para as de. la- 
rações de créditos, na forma pres
crita no artigo 25 da mesma, lei, 
tudo em face da seguinte PETIÇÃO 
«Exmo. Sr. Dr. Juiz de Direito 
HELEODORO BERNADFNO DA 
COSIA, brasileiro, rasado, citador. 
residente nesta Comarca, dismto de 
Bocaina do Sul, por seu |irocurador. 
infra firmado, vem à presença de 
V. Excia. -dizer que, desejando li
quidar, nos lormos da leij n' 1002, 
de 24 de Dezembro de 1949, a sua desejando liqui lar, 
divida para com a carteira de Cré- Lei tr 1,002. de 24 
dito Agrícola e Industrial do Ban
co do Brasil, contraída anterior-' 
mente a 19 de Dezembro de 1946. 
quer por isso, requerer os favores 
nela existentes, principalmente a 
forma de pagamento do seu debito, 
c. nforme facultam os artigos 4 e 7- 
do referido diploma legal Na for-'

HORACIO PIRES DE HA- 
RO

Causou consternação em Sâo 
Joaquim o falecimento, em 17 
do ptóx iro findo, do velho se- 
roidor daquele n unicipto Sr. 
Horacio Pires de Ilaro, Ccmt-i- 
dor aposentado ca Prefeitura 
Municipal dali.

Cidadão possuidor de pren
des virtudes civicas e nt,r,is,

ma estabelecida pelo artigo 23 da 
Lei 209, de 2 janeiro de 1 48. o 
suplicante instrue a presente peti
ção, fazendo as seguintes decla 
ções: a) a prova de sua q#atidade 
de Criador 
çào da 3a. 
contrato com o Banco do Brasil, 
registrado sob m 364. Livro 4, fls. 
330-231, no cartório do Reg. de Imó
veis desta Comarca, L Oficio; b) to
dos os seus bens estão resumidos 
no seguinte: - 1) - as propriedades 
uecuarias denominadas Campo da 
Raia, Rio dos Cavalos e Carretei,

tigo 24. letra C. da lei -209 de 
2-1-1948, fixei o p azo de 30 dias. 
para as declarações de créditos na 
forma prescrita no artigo 25 da 
mesma lei tudo em face 
guinte petição: - Exmo. Dr. Juiz de 
Direito. LUIZ MARCELO DE ME
LO, brasileiro, casado, criador, resi
dente no distrito de Carú. desta 
Comarca, por sea procurador, o ad
vogado que esta subscreve, vein á 
presença de V. Excia. dizer que, 

nos terim s da 
de Dezembro 

de 1949, a sua divida para coin a 
Carteira de Credito Agrícola e In
dustria do Banco do Brasil, contraí
da anteriormentr a 19 de Dezembro 
de 1946, quer |>or isso, requerer os 
favores neia existentes, princi|)al- 
mente a forma de pagamento do 
seu débito, conforme facultam os

deixou um belo exttrplo 
hjnrtdez e contração 
trabalho, tendo assun ico o 
tjn de 1‘refeito interino te

da se-1Joequira, pela,, — , ,___ confiançs
nelo depositavam as altas

de
II o

rar
São
q
au-

j to idades do Estsdo.
; O Sr. Horacio Pires de Haro 
g z.tva de u n numzroso circulo 

, de rahçõ*  H ir SSo Joaquim e 
aqui em Laj s, sendo » sua 
moile muito sennda. Os atos 
de seu s-pultamento realizt- 
ram-se com a as* slênoia d e 
grande nu nero de pessoas de 
toda> as classes sociais.

A' fa ' dia enlut&da, as nos
sas condolências.

D R .  S A  N S 0  N
----------- Medico - Especialista--------

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

ClIKICft MEDICO CIRÚRGICA

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

________________Eletroterapia __________________

CONSULTORIO - Rua Benjamin Constnnt
Edifício Amélia Wallrick - em frente ao FORUM

HORÁRIO Das 9 ás 12 e das 14 ás 17
R sidenci» Permanente em L A J E S

S .  A .,  Empresa de Viação 
Aérea Rio Grandense Varig

Horário dos aviões e escalas

artigos 4. e 7- do referido diploma 
Igal. Na forma estabelecido pelo artigo) 

,23 da Lei 2» , de 2 de Ja-j 
leclara-1 neiro de 1948, o suplicante instrue1 

_kahdade a presente petição, fazendo as se- 
e feita com a ajiresema- j gumtes decia^ações: ) a prova da 
via do contrato, digo. sua qualidad>* d'- criador é feita 

. com a apresentação da 3a. via do 
contrato com o Banco do Bra-il, l 
registrado sob n- 277. Livro 4, fls. ' 
240-241, no c.irtorio do Reg. dei 
Imóveis desta comarca, 1' Oficio,, 
b) - todos os stus bens r«tâo resu-j 
midos no s e g u i n t e :  1) a'
p r o p r i e d a d e  p e c u á r i a

no lugar denominado^ Figueiredo,. denominada Campinas, no distrito 
distrito de Bocaina do Sul, desta o- jg  Carú, desta Comarca, no valor 
marca, no valor de CRÍ Kjn.onu.OO; ,jc ç r$ 3o.ooo,m; - 2) o gaio cons- 
2) o gado constante do contrato, tante do contrato, em número de 
em número de 101 animais, no va-124 animais, no valor de CRÍ. . . . 
lor de CRÍ 69 000.00. c) - o seu .20.400,00 - c) - o seu credor é o 
credor é o Banco do Brasil, agen- jjanco do Brasil, agência de Vaca
ria de \ ’acaria. Estado do Rio n a, Kstado do Rio Grande do Sul, 
Grande do Sul, conforme contrato t conforme contrato de abertura *de 
de abertura de crédito sob gaj^an- credito sob garantia pignoraticia, no
tia pignoraticia. no valor de CRÍ 
4<).0tK> (JO, dos quais resta a pagar 
CRÍ 20,000,00. inclusive juros e co
missão, d) - não possue bens de 
terceiiOs em seu poder, e) - estima 
as uespezas com a manutenção 
das suas propriedades, em CRÍ . . 
24 000,00. e os encargos essenciais 
á subsistência, sua e da família, em 
C rí 28.O00.0O. f) - oferece e m o  ga
rantia os animais a que se refere 
o contrato, em número de 101. Ca
ra efeito da citação do credordeclara 
que o mesmo ten» o seguinte, ende
reço: - Banco do Brasil - Agencia 
de Vacaria Vacaria - Estado do 
Rio grande do Sul. Em Vista do 
Exposto - REQUER a V. Excia a ex- 
peaição de carta-notificaçáo ao 
«.redor indicado, marcando-se prazo 
para a apresentação de seu cre
dito, assim como determinando-se 
a publicação do edital, tudo de 
acôrdo coin o rito estabelecido pela 
Lei 209, a r t i g o  24, 
l>resseguindo-se nos demais temos 
do processo até final pelo que PeE.De- 
ferimento. Laje9, 9 dc fevereiro dc 
1950. (a 1 Pp- Joào Gualberto da 
Silva Netto. Inscr. 408. Na petição 
acima transcrita, que estava devida
mente selada c com as estampilhas 
inutilizada* na formada lei, foi exa
rado o seguinte DEPACHO: A.Co- 
mo requer. Façam-se as notificações 
fora da Comarca na forma da le
tra B do art. 24, da lei 209, de 
2-1-40. Publiquc-se o edital de que 
cogita a letra A do ntesmO artigo. 
Prazo de 30 tlias para as declara
ções de crédito, ciente o Dr. Pro
motor. Lajes, 9-2-1950. (a) Ivo Gui
lhon. - Em virtude do que passou-se 
o presente edital, nas vias legais, 
para ser publicado no «Diário Ofi
cial do Estado» e num jornal local 
de grande circulação. Dado e pas
sado r.csta cidade de Lajes, aos 
nove dias do mês de fevereiro do 
ano de mil novecentos e cincoenta 
(0.2-195o). - Eu. Waldeck Aurélio 
Sampaio, Escrivão do Civel, o da
tilografei, subscreví e assino: • Se
los afinal.

Ivo Guilliou Pereira de Mello 
Juiz He Direito 

Waldeck Aurélio Sampaio 
Escrivão do Civel

Vendem-se
Duas casas de material 

Rua Joio de Castro.
Tratar com Fulvio Pinto 

Marechal Deodoro. 50.

Escalas 2is. 4as. e 6as feiras Escalas 3as., e 5as. Feiras c Sab
Chegada Saída Chegada SFida

P. Alegre — 8,(4) Rio — 7;45
Lajes 9,10 9,25 S. Paulo 9,10 9,30

Fpolis. 10.15 10,35 Curitiba 10,45 11,15
Curitiba 11,35 12,05 Fpolis. 12,15 12,35
Não Paulo 13,20 13,40 Lajes 1 3,25 13,40

Rio 15,05 — P. Alegre
V *

14,50 —

valor de CR$ 12(*X),00, do- quais 
resta a pagar CR$ 6.000,00, iuclu- 
sive juros e comissão; d) nao pos
sue bens de terceiros em seu po
der, e) estima as despesas com a 
manutenção da propriedade, em 
CRÍ 14.400,00, e oi encargos es
senciais à subsistência, sua e da 
família, em CRÍ 18X4)0,00, f) -  ofe
rece como garanlia o gado a que se 
refere o contrato, em número de 
24 animais. Para efeito da citação 
do credor, declara que o mesmo 
tem o seguinte endereço: - Banco 
do Brasil - Agência de Vacaria,-Va 
caria. Estado do Rio Grande do 
Sul. Em vista do exposto REQUER 
a V. Excia. a expedição de carta- 
notificação ao credor indicado, mar
cando-se o prazo para a apresenta
ção do seu crédito, bem cotno de
terminando-se a publicação do edi
tal, tudo de acòrdo com o rito es
tabelecido pela Lef 209, artigo 24, 
prosseguindo-se nos demais termos 
do processo até final, pelo! que, P e 
E. Deferimewo. Lajes, 9 de feverei
ro de 1*50. (a) Pp. João Gualberto 
da S. Netto Inscr. 408. - Na petição 
acima transcrita, que estava devida 
mente selado e com as estampilhas 
inutiliza las na forma da lei, foi exa
rado o seguinte DESPACHO: A. 
Como requer, Façam-se as notifica
ções na forma da letra B do art. 
24 da lei 209, de 2-1-1948. Publique- 
se o edital de que cogita a letra 
A do mesmo artigo. Prazo de 3o 
dias, para as declarações de credi
to, ciente o Dr. Promotor, Laj»s, 
9 2-50. (a) Ivo Guilhon. Em virtude 
do que passou-se o presente edital, 
nas vias legais, para ser publicado 
no «Diário Oficial do Estado» e 
num jornal local de grande cir
culação. Dado e passado nesta ci
dade de Lajes, aos nove dias do 
mês de fevereiro do ano de mil no
vecentos e cincoenta (9-2-1950). - 
Eu, Waldeck Aurélio Sampaio. Es
crivão do civel. o datilografei, su
bscreví e assino. Selos atinai. -

Ivo Guilhon Pereira dc Mello 
Juiz dc Direito

Waldeck Aurélio Sampaio 
Escrivão d# Civel

Rosa L im ita d a
Contabilidade Comercio 

Rua 15 de Novembro 13 

Fone 77 - C aixa Postal 81 

Lajes— S. Catarina

E n carrega-se
da compra e venda de 
caeae, terrenos 
serraria?, campos eto.

pinhais,

PASSAGEIROS - CORREIO ARGAS - VALORES
Em tráfego mútuo com a rrde da VARIG para Santa Catarina. 

Rio Grande do Sul, Uruguiy e KLM para toiio o mundo

AGEN CIA -  RUA 15 DE NOVEMBRO N- 6 TEL 41 LAJES

N l a r i u  T e i x e i r a  C a r r i l h o
Advogado

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

criminais, de acidentes no trabalho e trabalhistas
Residência — R«a Cel Qoidova n° 40 -  Fone 88

Escritório — Rua 15 de Navembro — Edifício Joào Cruz Jor. Fone 88 
LAJES — Cana Postal n* 19 St*. Catnrina

VENDE-SE
UM DORMITORIO com 6 

peças, estilio moderno, em per-
fi :to c-tndo de conservação.

Tintar no Edtficio’L,t\ Acácio 
apartamento n' 9.

G O U O
ALJADCG

de
S''awG v/4 rrtula M jichadó

RIV» JOÀO PE CASTRO, 2 0

L A J £ i  -  ».CATARINA

AMPLIAÇÕES - REPRODUÇÕES • COLORIDOS 373

FOTOGRAFIAS PARA DOCUMENTOS EM 30 
MINUTOS.

N ã o  peçam! . . Exijam, o

SãB&O FULGOR
Granzottc, Silveira & Cia. Ltda.

Caixa Postal, 19 — Lajes

Farmacêutico Diplomado
Tela Universidade do Paraná, coin longa pratica 

de vendas, manipulação e laboratório. Procura colo
cação.

Informações com o Sr. Lionulo Casigrande
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p a g i n a

Câmara Municipal 
de Lajes

ESTADO DE SANTA CATARINA 
RESOLUÇuO N- i7- 

rio 23 de fevereiro de 1950
Eu Solou Vieira da Costa, presidente du Càmnra Mu- 
nif• 1 p • 1 de Lojes, faço saber que u Cflmaru aprovou e

eu promn,,. « seguuite E E 50LUÇã0:
_  Oonerdvr licença >o veieatbr senhor Paulo

Francisco Rroemig por trinta (dOj dns
Art 2" — A presente Resolução entrará em vigor nesta 

data, revi gndus as disposições rm contrário
t à i Muuicipal de Lajes, m 23 de fevereiro de 19a0 

ass. Solou A i ira da Costa
p e idtnte ' •

João Pedro Au-uda 
t' Secretário 

/çurco Ramos Lisboa 
2' te retário

RESOLUÇuO N 18 
de 24 de tevei iro de 1050

Eu, Solou Vieira da (Jo.-du, presidente da Câmara Mu- 
* nicipal «le Lajes, faço s: ber que a Câmara aprovou e eu

promulgo a seguinte
1 ° RESOLUÇãC:

^,-t p  — Ficam nprov»d's as coDlas apresentadas pelo 
senhor Prefeito Municipal, relatativas aos mêses de novembro 
e dezembro do ano de 1949 e janeiro de 19.50.

Art. 2" — Kevogam-ae as disposições em contrário.
Sfln das Reuniões da Câmara Municipal, 24 de 1'everriro 

de 1950,
asa: S  lou Vieir» da Costa 

pi esidentc
João Pedro Arruda 

1' secretario 
Aureo Ramos Lisbôi 

2' secretário

Lajes terá uma «Agência de' 
Estatística Modêlo

Será solenemente instalada, dentro em breve, nesta citade, 
uma Agêocia de Estatística Môdelo, cora jurisdição sobre os 
municípios de Bom R»tin>. São Joaqubn, Campos Novos e Cu- 
ritibanos.

Pela ordem de cla»»ificáçã<> ■* Agência Modêlo de Lajes 
será a terceira era Santa C atarina, figurando as de Joinvile e 
Blumenau em categoria superior c de Tubarão e Videira em 
classificação inferior. O lnstitnt" Brasdeiro de Beografia e Esta
tística já dotou o novo órgão, que veio corresponder ao desen
volvimento desta cidade, de ap ar*4h»mento e pessoal habilitado 
para o desempenho de suas elevadas funções, cumprindo assim 
os compromissos assumidos com a assinatura dos Convênios Na
cionais de Estatística.

Presidirá a cerimônia de instalação da Agência Modêlo de 
Lajes, Sua Excelência o Sr. Dr. Rufael Xavier, ilustre Secretá
rio Geral do Instituto Bi asileiro de Geografia e Estatística:

A referida Agência conv'da ao público em geral e em 
particular ás autoridades civis, militares e eclesiásticas, para a 
solenidade de sua instalação, que ocorrerá em dia e hora a se 
oportunam'■nte divulgados.

Expresso Grazzíotin
Uma organização para bem servir

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

1IORAIUO. 2.as e 5.as ás 5.45 e 4.as e sábados ás 5 horas 
De Lajes ás 2 as — 3.as — 5.as e (i.as feiras

CAXIAS DO SUL A' LAJES
De Caxias do Sul • 3 as e 6.as-feir»s

De Lajes - ás 4.as e sábados combinando com'Pôrto Alegre.

VACARIA á LAJES
V®coria - ás 8,15 e 13 horas diariamente, menos domingos 

,lor8á diariamente menos domingos 
MAIS 1NFORMAÇÔES-NAS FSTAÇOFS RODOVIÁRIAS

JUIZO DE DíREITO DA CO-; 
MARCA DE LAGES, ESTA
DO DE SANTA CATARINA

EDITAI, DE PBIMEIW 
PRAGA, com o prazo

■ * í tv.i-a venda e nrre- vmte dia», par» veu
mutação de imóvel ]»enhor | 
do nos autos da ação exeou 
tiva movida por lnacio 
mes de Campos, contra re 
mo Westarb, na forma nbui-

O Doutor Ivo Ouilbou Pe
reira de Mello, Juiz de Di
reito da comarca de L a
jes, Estado de Santa Ca
tarina, na forma da lei, etc. 
Faz saber acs que o pre

sente edital de pnm -ira praça, 
com o prazo de vinte dias, vi-
n ii, nU conhecimento dele tive
rem, que no dia vinte e cmcu 
de março p. vindouro (25-111 50) 
ás dez horas e trinta minutos, 
no saguão do edifício do bo- 
rum, á rua Benjamin Constan
te, nesta cidade, pelo porteiro 
dos auditórios, ou quem suas 
vezes fizer, será levado a pu
blico pregão de venda e arre- 
matação, por quem mais der e 
maior lanço oferecer, acima da 
avaliação de 1 lf£> 4 800,00, fei
ta por êste Juieo, o seguinte 
imóvel, penhorado nos autos da 
ação supr * - mencionada, tendo 
as seguintes características e 
confrontações. - Dois Lot*s de 
terra, con^guos, situados no )u j 
gar < Ponte Grande» distrito j 
nesta cidade, medindo, ambos, 
quarenta (40) metros n» frente 
e nos fundos, por sessenta (60) 
metros de cada lado, confron
tando: de um lado, com her- 
deitos de Bibiano Lima, de ou
tro, com um corredor, de outro, 
co"1 Florianis e, finalmente, 
de o u t r o ,  c o m  o 
i o  P o n t e  G r a n d e . E  
quem quizer arrematar o imó
vel acima descrito, deverá com
parecer no lugar, dia e hora 
supra-citados, sendo ele entre
gue a quem mais der e maior 
lanço oferecer acima da aludi
da avaliação, depois de pagos, 
no *to, em moeda corrente do 
país, o preço da arrematação, 
taxas, e custas judiciais, facul
tando-se, no entanto, ao arre
matante oferecer fiaDÇa idônea 
por três dias. - E para que che
gue a noticia a todos os inte
ressados, se passou o presente 
edital que será publicado e afi
xado na forma da lei. - Dado 
e passado nesta cidade de La
jes, Estado de Santa Catarina, 
aos quatro dias do mês de 
março do ano de mil novecen
tos e cincoenta 4̂-111-1950). Eu 
Waldeck Autelio Sampaio, Es
crivão do Civel o datilografei 

'subscreví e também assino. - 
Selos afinal.

Ivo Guilhon Pereira de Mello 
Juiz de Direito

Waldeck Aurélio Snmpaio 
Escrivão do Vivei

_ ---- Wz'-

Prefeitura M unic ipa l de Lajes
GSTAD0 DE SANTA. A' TA R í NA

decreto

(le 15 de fevereiro 1950 
O Prefeito Municipal de Lajes, reSo ve.

«■» •  » ; U 97, ,e" “ c' J “ u i 1 u l
7 ,í« Silv». P ro f« -o n .  Parirão ,

Oiulli M icipio (KscM* m:xti muntcipal d; Rin’ I
*• '-V # 5 » .  «•». » V 7 7 , ' 5lU t ,,tò e set-nta e seis cruzeiros (V,* 4 176,%,) !mi ilm ui I ci iuo o

refeitut1 IM u n ^ e l  I (le ím ,5 ’ <le lfVe,ÍÍro
Ullll.lls.

1950. Assinado Vidal Rarrios Júnior 
Preíe to Municipal 
Jairo Ramos 

Secretário

Hotel Sul America
Grande odificio de 3 andares, situado no coração da chia- 

de, próximo à Estação Rodoviária

Contém aDexo um excelente Bar e Restaurante

OTIMOS QUARTOS - COSINHA DE PRTMEIRA 
ORDEM - SERVIÇO ESMERADO - COM GARA-

GE

Atendido pe! pr prietário Altredo Larsen e Sua 
exina. faroilia

^jes — Santa Catarina

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

A quem solicitar, será enviado pelo correio a interessante 
obra do Dr LOPES FERREIRA tASTISIA SEXUAL» -  

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

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

Advogado

Dr. Rubaldo José Schuch
Advccacia em Geral

Rua Barão do Rio Branco, 12 - La^es - S . Catarina

Não dê esmo’a, Contribua para a SLAN

Dr. Hélio Ramos Vieira
advooado

a f ü , £ e m í c . S ' a? S (wdivisão ,
, *. d i i s 2 Z . ! ’S T " * ! ’ “ »""*>*• »•»««»*. ;
a .ç  s alvarás eh „ os.' contratos sociais e sa 1 , uivaras, etc.- ações criminais.

R. 15 de Novembro n» 6, 1» A. -  LAOES
NOFA: Aceita chamados nira5 para as comarcas vizinhs».

Agente em Lajes 
J. R. de Oliveira Rua 

Correia Pinto, 4? Fune 
aut. 64.

Advog-ado
Dr. Theodocio Miguel 

Atherino
Rll n Advocacia em geral

Hbrcili0 Lu*. 7- Lajes - S . Cat.
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A Economia do Estado e a 
ação do seu Governo

AGRICULTURA - PECUARIA - VIAÇÀO- OBRAS PÜBLI* 
CAS - INDUSTRIAS RURAIS, ETC.

Continuação

trclisferiu ii Prefeitura lajeana, mediante a paga ajusUda, o 
acervo do Serviço referido.

Integrava-se, assim, a Prefeitura de Laje», mais e mris.i 
na estica de seu povo: E Vidai Ramos Júnior, arquiteto do 
I lano que tão bem culmir.ou, acresceu tos seus méiitcs de 
administrador conciente e capaz, mais «ste, o de propiciar a 
Lajes, um serviço próprio de fornecimento de água.

REDE DE ESGOTOS

O adiantamfnto de uma cidade rupõe a defesa da sua po
pulação contra tudo que lhe possa motivar desasSossego Sun á- 
rio. A primeira providência para conseguir-se esse desiderato é 
a construção de rede de esgotos, que reali/.a de pronto, uma 
das prescrições sanitárias de que mais imprescindem os núcleos 
populacionais.

Várias cidides deste Estado, contrataram, através o Governo 
do Estado, a realização de obras do gênero.

Faz pouco, era a vez de Lajes pertencer ao rol das muni
cipalidades que empreendiam a construção de rede de esgoto •

Ass m, em 9 de ni-rço de 1949, o Governo de Santa Ca
tarina e o Escritório Saturnino de Brito, firmavam contrato pa
ra a administração por parte deste, das obras referidas e outras 
complementares, em andamento ua metrópole serrana.

Aguarda se, agora, a conclusão dos serviços para que La
jes passe a potsuir todos os requisitos de uma grande cidade, 
que indisc'tive!mento é.

Honra portanto, á administração da comuna, que tem sa
bido fazer convergir para o centro das suas atividades todos Os 
confortos da civilização

ASPECTOS ECONOMICOS
Nada mais interessante que um estudo da economia cita- 

rinense.
Pequena propriedade e policultura. Industrias extrativas e 

artificiais. A riqueza da terra e seu aproveitamento sistemático, 
As zon«s de colonização e os vales uberrimos' A pecuária e o 
planalto. Sistomas rodoviários e deficiência de ferrovias. 0 es
coamento da produção pelos portos do Estado e o ativo comér
cio interestadual. Reclamos da produção, financiameuto e or
ganização da população rural e urbana.

Todos estes seriam aspectos pata uma alentada análise da 
diDénnca da noSs» vida quotidiana.

Ma», nesta reportagem, náo c berium siquer pequenas 
apreciações dr cada um dos títulos suçeridos.

E, já que o nosso objetivo foi comparar e convergir as 
conclusões para Lajes, vamos relatar o» acontecidos do último 
ano, intimamente ligados á Princesa do Planalto. *

QUINTA EXPOSIÇftO AGRO PECUARIA DE LAGES 
— SEGUNDA REUNIaO ECONOMICO AGRÍCOLA DE 
SANTA CATA HINA - PRIMEIRA -EMANA RURALIS

TA DO ESTADO

COR EIO LAGEANO------------- ----------- ----------------------------

forço do$ seus homens públicos e da sui Associação Rural, ati’ 
vamente assistida pela Secretariada Viação, Obras Públicas e 
Agricultura, demonstrou aos cataiinehses a nosía situação, no 
setur du industria, da lavoura e da ctisção.

Continua no próximo numero

Edital de Convocação
Fábrica de Pasta Mecânica (BRASIL) S. A.

ASSEMBLE1A GERAL ORDINáRIA

Convidam-se os sr3. acionistas a se reunirem em assem
bléia geral ordinária, no dia 15 de Vmç.> de 1950 às 14 horas 
na sUa Sede social provisória, à rua 15 de novembro n‘ 13, afim 
de deliberarem sobre o seguinte:

1 -  Apresentação do relatorio, balanço o couta de lucros e 
perdas referente ao exercício fniJo de 1949.

II - Eleição de Dova diretoria;
111 -  Assuntos de interesse geral da sociedade.

Lajes, 1 de Março de 1950
João Luiz Vieira =  Diretor Presidente

Oídem dos Advogados do Brasil
SECÇÃO Dü ESTADO DE SA N TA  CATARINA 

Sub seoçao de Lajes
i

E D I T A L
De ordem do senhor Presidente desta Sub-secção, ficamos' 

senhores ídvogados das comarcas de Lages, Bom Retiro, São 
Joaquim e Curitíbanos, int-mados, pelo presente edital, «, no 
prazo de 30 ftrinta) dias, saldarem seus compromissos deconen- 
tes das anuidfdes e multas até o ano de 1949 inclusive. De
corrido o prazo acima referido, serão aplicadas ai.s faltosos as 
sanções previstas em lei.

Lages, 4 de Março de 1950 
Hélio Ramos Vieira 

Tesoureiro

n C R R D E C i m E O T O
Ecposa, filhos, cunhados e gi-nro do sempre lembrado

Pedro Tensini
falecido em 17 do passado, agrad>cem, por este meio, ás 
Irmãs da Maternidade Terrza Ramos r ao Dr. Acácio Ra
mos Arruda, que tão prontamente atenderam fazendo esfor
ços para salrar-lhe a vida, estendendo sen agradecimento 
a todas as pessoas qne os visitaram, enviaram flóres, car
tões, telegramas e acompanharam o querido morte á sua 
ultima morada.

Nenhum acontecimento, em Santa Catarina, foi maior, no 
ano findo, do que aquele da efetivação de três certames de fi
nalidades nitidamente conômicas esimultaneamente realizados 
em Lajes.

E’ tradição da gente lajeana o balanceamento periódico 
das suas atividades agro-pastoris.

Município de típica vida pecuária e que tem no gado o 
fundamento da sua pujança econômica, Lajes, encontra de tem 
po a tempo sobejas razões para promover certames que reu
nam fazendeiros e criadores, incentivando os,_ pela emulação, a 
melhorarem a qualidade dos seus rebanhos.

E. possuindo o muuicípio, além de intenso pastoreio, uma 
sgricultura desenvolvida, a feira também recebe mostras dos 
frutos da terra e das indústrias derivadas.

A Quinta Exposição-Feira, de março último, congregou as 
elites Injebnas, reuniu lidadores de gado e agrirultore», peque
nos industriais e toda a população, num espetáculo raro de 
compreensão e homogeneidade. _

Simultaneamente com a Exposição, a Secretaria da Agri
cultura realizava a 11 Reunião Econômcis do Estado e o M’-uis- 
ttrio da Agricultura promovia, por solicitação do Governo, a 
Primeira Semana Ruralista. .

E, se formos buscar, mais longe, motivos para realçarem 
os méritos destes empreendimentos, chegaremos á verdade di 
que a renovação e a integração das economias, cm métodos 
modernos e racionais, pressupõem um ex*nic das condições do 
Estado e o conhecimentos das suas possibdHades.

Ora, nada ma's c o n c re to  para que tanio se consiga do 
que a dissecação a frio das últimas cau»as e dos últimos
efeito*.

A Quinta Exposição de Lajes, surgida do incansável es

A todos sua eterna gratidão
Lajes, 2 dí Março de 1950

Despedida
O baixo assinado não dispondo de tempí para despedir-se 

pessrnlmente de todos o< piroate», amigos e pessoas de suas 
relaçõis e amizades qoe lhe dispensaram arentilezas e obséquios, 
durante sna estadia nesta cidade, o f<z por este meio, deixando 
a todos um abraço, fic*ndo á disposição ilo» mesmos na cidade 
d6 São Jisé do Rio Preto, a rua Piu onto de Morai», 725 Es
tado de São Pauio, onde é dou icili-do.

Lajes, 27 2 950 
Dilmar de Suiza Amori«-r

Ivens Montenegro e
Adelaide Bleyer Montenegro

participam aos parentes c pessoa? de suas relaÇoes, o nasci
mento de seu primogênito

JOAO CARLOS

ocorrido em 18 do corrente, na Maternidade Tereza Rumos. 
Lajes, 24 de Fevereiro de 1950

Dr. Ivi! Güilhon P. de 
Mello

Regressou da capital do Es
tado, o Dr. Ivo Ouilhon Pe
reira de Mello, integro Juiz de 
Dire'to desta Comarca e ele
mento destacado nos meios so
ciais desta cidade.

Depnkdo Joaquim Pin
to de Arruda

De sua Fazenda no distrito 
de Urupema, município de São 
Joaquim, regressou o nosso 
distinto patrício Dr. Joaquim 
Pinto de Arruda, Deputado \ 
Assembléia Legislativa poi 
aquele município.

Fiorello lU nzolin
Encontra-se nesta cidade, a 

passeio o Sr. Fiorello Ranzolin, 
alto alto funcionário da S:cie- 
taria da Agricultura do Rio 
Grande do Sul e autor de va
rias obras sobre a especialida
de agrícola.

O distinto técnico é irmão do 
nosso amigo Sr. Armindo Ran- 
zelin, conceituado comerciante 
nesta cidade.

A cadêurco Kubens N a
zareno Neves

Regressou pura Curitiba o 
acadêuiLo Rubens Nazareno 
Neves, que cursa p.li a Faculda
de de Direito da Universidade 
do Psrani.

O nosso jovem conterrâneo 
vem se destacando nos bancos 
daquela Faculdade, pela sna in
teligência e retidão de cara ter, 
sendo apontado como um do.- 
lideres da classe acadêmica pa
ranaense,

W ilson Costa Neves
Acaba de ser nomeado fun

cionário da Agencia local do 
lastituto de Aposentadoria e 
e Pensões dos Comerclarios o 
jovem conterrâneo Wilson Cos
ta Neves, que seguiu já J ara 
Florianópolis, pela Varig, afim 
de tomar posse de seu cargo 
perante a chefia regional da
quela autarquia.

Kaul E n gelsiiig
Eíiconira-se nesta cidade, 

procedente do Rio de Janeiro, 
o Sr. Raul Engelsing, operoso 
Coordenador dos serviços da 
ITATIG, importante companhia 
nacional de petróleo.

i
Acacio liam os Filho
Seguiu para Curiliba afim de 

mrtikular-se no Colégio Esta
dual do Paraná, o aplicado »s- 
tudante Acácio Arruda Filho, 
filho do Dr. Acácio Ramos Ar
ruda, conceituado medico e a- 
bistado fazendeiro aqui residen 
te.
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Amanhã - Domingo, ás
fpiMicer Tiv.cj c h;iilnri;ie II plmni

9 Horas No MARAJÓ ARA
com. Adolphe Menjou. Vou J à s o »  e Ange a lansbuiy em :

S u a  E s p o s a  e o mundo
Um eepetsculo - b e r b o ,  f i n g i d o  M ag , « r a , .

f r a n k  c a p k a

Teatro de • Comédia .
Companhia Mario Salaber- 

ry-Lucy Lamour

um do« autores mais aplaudidos. temporada
Do extenso repertono foram selecionadas para a p

de Lajes, as seguintes comédias ... , Mniupr, «Vou
«Nono Mandamento», «O Perfuma de Mmli’ “ ultie V  oli. 
entrur nessa marmita» (excelente c itic i ao ""■j" . Viana
tico. . .) RENUNCIA, excelente »n..-«|:n de Renato V.ana,
• Quando elas Querem», e «Mídme D.n m»i'e». ,

Esta Companhia acaba de inaugurar e " < aXias o 0 
de e novo Cine-Teatro Real, com .xno . iwr* e e deve estar 
em L“jes 1,0 proximo dia tí, par» estrear n'» d «a , 
está amplamente noticiado mi toda n c-i.l de. Lm seguu 
a 1’orto ADgre, onde está sendo miuncLdi. . .

I Ternos notado grande interesse pela estreia da Companhia 
! Mario Sallabeni-Lucy Lamour, e esperamos em breve consta
tar tua retumbante sucesso.

C i n e m a
«SUA ESPOSA E O MUNDO* Cem: Spencer Tracy, Ka- 

terine Ilepburn, Adolfe Menjou e Van Jobson
Depois de grandes Filmes apresentados esta semana no 

Marajoar», como: «Até que a morte nos sep<re « O nastelo do 
Homem sem Alma,* Dor» Aventureiros no Texas*, *> «Tosca» -  
vamos ter ainda encerrando esta semana de ouro, a notaVel pro
dução da METRO
«SUA ESPOS* E O MUNDO». Natunlmente, a um elenco 
desta ordem, além de °uas Direção e Produção megistr*is, na
da temos a acrescentar. Ou melhor, resta-nos dizfr apenas o 
seguinte: notem bem! é uma produção de Frank Caprr, para a 
marca do leão - a Metro Ooldwin-Mayer.

E’ o filme estupendo para amanhã, domingo, na Marnjoa- 
ra. 9 horas.

0* amantes de Teatro, e me^mo para cs que sentem npe* 
nas alguma curiosidade, pelas coisas teati«ii, sabem de ante
mão que a próxima temporada de Teatro de Comédia, a r^a- 
lisar-se no Marijoara, Vai ser uma ótima temporada de teatro- 
No Rio de Janeiro ou em S Paulo não há qoem não conheça 
Mario SaUaberry - o galã de verdade, bela figura e belo artis
ta, já consagrado nos palcos e ms T-dai do nosso Cinema, bem 
como em nossas estações de Rádio

Desconhecer Mario -SMI >berry é declarar desinteresse 
pela Dossa vida artistíca O nrsmn podemos dizer d* Lticy 
Lamour, que apezar de muito j >vem ainda, se tornou famosa 
me-mo antes de entrar para « Teitro, quando do concurso pura 
eleger-se a «Sereia de Copacabana» - e do qual saiu vencedo- 
rs por grande raiiori*. titulo que «ioda hoje conserva.

Lucy Lamour é uma d< nus recentes revelações artisti, 
cas e pelo seu talento e pela su« belesa tem o «eu futuro as
segurado na vida teatral.

Isa Rodrigues, que ainda recentemente concorreu, também 
ao titulo de Rumba das atrizes, é sem favor um dos pontos al
tos entre as novas figuras femininis do Teatro Nacional. Jo
vem e bonita, Isa Rodrigues é um dos elementos de destaque 
da Companhia, ao la<lo do veterano comediante. ( quem uão 
conhece?) Augusto Aníbal, eonpinheiro d« graudes Stores do 
nosso Teatro, como: Frces; Procopio, Jaime Costa, Delorges, 
Manoel Pera, etc.

Temos aiqda a mencionar especialmente os nomes já nos
sos conhecidos de Benito Rodrigues e Alzira Rodrigues, aplau
didos elementos de nosso9 palcos, e mais um valor novo - o 
galã Carlos Melo, ator de futuro proraismr. Estes os elementos 
piiiicipais que r.oaslituen a Companhia de Comedia: Sallaberry- 
Lucy Lamour.

A comédia de estreia é «Este Mundo é dos Malandros», 
em 3 atos de Armando Qonzaga, escritor teatral que dispensa 
apresentação, pois, é conhecidissimo no mundo teatral, como

Juvêncio Muniz
Tendo-se retirado da firma «Comércio de Automóveis João 

Buatirr S A.» desta p r  ça na qual há vários anos desempe
nhava um alio cargo, o Sr, Juvêncio Muniz recebeu da mesma 
firma a seguinte carta:

« L ’j*s, 3 de Março de 19,)0 
Ilrno. Sr. JUVÊNCIO MUNIZ - Nesta 

Presado Sr.
Cnmpre-nos o dever, na qualidade de diretores gerente e 

adjunto, iespectivamente desta firma, manifestar o nos^o pezar 
em nome d« mesma, p io seu nfastamen‘0, pois OS seU' servi
ços prestados á firma furam sempre digpos de mensão pela sua 
correção, honestidade e maneira digna covno sempre se portou 
no cargo entregue á orientação.

Com estima cordial, aqui somos
COMERCIO DE AUTOMÓVEIS JOàO BUATIM S, A.
Nelson Vieira do Amaral Ozorio Lenzi

Diretor Gerente Diretor Adjunto
( As firmas r«tRV.-m reconhecidas pelo r  tabelião 

Oclavio Cordova Ramos.)

S ita . Heiiée Wa 
trick de Arruda

Com destino a Curitiba se
guiu a Srta. Renée Waltric de 
Arruda, nfi® de matricalar-se 
no Colégio Estadml b> Paraná 
A Srta. Renée é filhi do Sr. 
Raul Pinto de Arruda, fazendei
ro em Urupema « residente nesta 
cidade.

Terezinha Kudete H ir-
gés

Seguiu para Curitiba afim de 
continuar seus estudos no Co
légio Cajuiú, a Sr tTerezinha 
Eudete Borges, filha do Sr 
João Maria Borges, comerei 
te nesta cidade.

Por nosso intermédio, a Srta. 
Terezinha despede-se das ami- 
guinhas e pessoas de suas re
lações, oferecendo seus presti- 
mos naquela capital.

Srta . Conradine Tiggessel
Seguiu para Curitiba, onde 

vai cursar o Colégio Estadual 
do Paraná, a distinta Srta. Con
radine Taggessel, filha do Sr. 
Walter Taggesseí, conceituado 
Agrimensor aqui residente.

Dr. Teimo Ribei
ro

De sua excursão pelo orstt 
catarinense, regressou o Dr. 
Teimo Ribeiro, diretor do nos;*: 
so confrade *' A Evoluçà0' 
que se edita em Florionópelis-

D om ingo -  dia 5 -  Sensacional 
partida entre as equipes locais:

ALIADOS X VASCO DA GAMA

■ Ford -F5
Vende-se um, pratioameD' 

te novo, oom pequena fltn-. 
lometragem. Tratar, seni íb- 
termediário, à ruõ Corrêa 
Pinto, 42 ou pelo Fone 6*j 
(aut.)

A G U A R D E M  Terça-feira, DIA 7 ] | Uréia a» fiompnnhia de iiumeJi»
Mario Sallaberry - Lucy Lamour | com U  K

A LZ IRA  RODRIGUES, C A RLO S M ELO  E BEN ITO  RODRIGUES, e 9utros
voungies e Augusto Aníbal

Cine - Teatro M l  .a 1 r £ a | j £ o ga 1 r £ a
do c n n t .m U "  ^"graçsdissima Comedia em 3 a'°s 

consagrado teatrólogo ARMANDO O O N Z 40A

0 9 1  1  ^ 1  n  u  .  " Kr,a° ^ ' fólogo f

M u n d o  e d o s M a l a n d r o s Não Faltem a es*a
Gostosa t emporada  
de Teatro e B°irl 

Humor '•
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