
Estará em Lajes, dia 5 de setembro o grandelider 
Nerêu Ramos para falar aos seus conterrâneos
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E°dação e of cinast ?ua Herciíio l uz esq. Tiago de Castro age?

Deputado João Ribas 
Ramos

Entre os valores novos 
no cenário político catarinense 
o Pr. JoSo Ribas Ramos é 
dos que têm maior folha do 
serviços prestados ao Partido 
Social Democrático, ao seu Mu- 
mcipio e a Santa Catarina.

l>a Assembléia Legislati
va, sem alardes e sem dema
gogia trabalhou com ardor,
Cum serenidade e com espirito 
elevado na defesa dos legíti
mos interesses da pecuaria, da 
lavoura, do comércio e da in
dustria.

A sua açâo tamberu se 
fez sentir sem esmorecimentos
nos assuntos de Lajes, no Congresso Estadual ou fora 
dele, a todos atendendo, sem distinção de classe ou de
côr.

Lajes teve no deputado Jo3o Ribas Ramos um re
presentante a altura d̂e sua tradição, de sua cultura 
e do seu civismo.

K tendo o*Partido Social Democrático apresenta
do o nome honrado de JoSo Ribas Ramos para deputa
do estadual, pelo Municipio de Lajes, nas eleições de 
3 de cutubro prc ximo, estamos certos que a preferencia 
do eleitorado vai reelege-lo, para qne êle continue na 
Assembléia Legislativa, serviDdo o seu povo, c seu Mu
nicípio e o seu Estado.

Vote com Nereu Ramos su
fragando o nome dos can
didatos do PSD. - E vote, 
também, em Nerêu Ramos 

para elege-lo Senador

Frechando
O ESTADO publica o seguinte:

O sr. Rineu Bornhausen, 
Quando da primeira época da' 
sua candidatura, aliou-se secre-1 
tan nte com os comunistas, 
ébtrtas as urnas, estas confir
maram o acordo: o número de 
votcs Co candidato udenista, 

em diversas secções,. coincidiu 
"a b-tata, ccm o total da vota- 
çâo da bgrnda udenista e mais 
* quantidade de votos de legen
da vermelha. Assim, por exem- 
plo: legenda d* UDN =  82 
legenda do PCB — 18 , Irineu

mais 18 — 10C! E m  muitas

urnas o coincidência falhava de 
um, dois ou trê> votes.

Mas confirmado o acordo, 
apareceu na imprensa crrioca, 
e foi reproduzido em jornais, 
um afetuoso telegrama do sr. 
Bornhausen ao sr. Lu'z Carlos 
Prestes, chefe comunista.

Incoerência
Palavras de Plinio Sâfgâdo
«O voto é es^a coisa qir~ 

não vale nada, que não expri
ma nada. E’ fruto dessa arvo
re decepada - que é o c id a d io .

. . . «O voto é essa coisa

que não vale nada, que nós 
integralistas deSprez*a<nos com 
ase». Desprezamos e vamos usar 
dele para destrui-lo.

«Os integralistas irão as elei
ções. Para que? Para rc bar 
com o voto.

«Chegou o instante de devol
vermos aos ideologos demo
cráticos o presente grego do 
voto.

«O voto é a grande mentira 
que serve de instrumento á 
opressão das massas trabalha
doras.

«O voto tia liberal democra
cia é a vala comum de todas 
as vontades.

«O iutegralismo nega a efi
cácia do voto, nega a concep
ção democrática do cidadão, 
condena o sufrágio univresal.

«Poderiamos d i z e r  ao 
povo que o nosso compareci- 
rnento ás eleições è ta^bem 
ama prova dc iU g smo do re 
gime liberal democrático poi 
que usamos de suas armas (o 
voto pur ex?mp'o), para com
bate-lo e nniqoila-í» 
PALAVRAS DO BRIGADEIRO 

EDUARDO GOMES
«O preço da lberdade é a 

eterna vigibneia.
«O voto é a arma do cida

dão.
X X X

Eduardo Gomes, decepcio
nando os seus correligionários, 
aliou-se, nesta campanha elei
toral, a Plinio Salgado, o 
FUKHRER brasileiro.

O decantado IDEALISTA, 
com essa barganha, demonstra 
vaidade e ambição para galgar 
o poder, esquecido de que mi

lhares de brasileiros atravessa
ram o Atlântico para lutar e 
morrer, na grande patria de 
Garibaldi, pela liberdade do 
mundo.

As mães, esposas e filhos dos 
compatriotas mortos em nossas 
aguas pelos torpedos dos sub
marinos do Eixo, ainda choram 
a perda irreparável de S(Us «n- 
tes queridos.

Mas Eduardo Gomes, desilu
dindo também o povo brasi
leiro, deixou cair a Su* mascara 
de puritano, de moço de acri- 
soladas vuiudes cívicas. . . e 
aí está, ?o natural, valendo-se 
de todos os meios possíveis 
mesmo os mais condenáveis, 
para atingir a cubiça da presi
dência da Republica.

De mãos dadas com o inte 
gralisma, disfarçado em Partido 
de Repiesentaçào Popular, ou
vindo palavras doces de Plinio 
Salgado, o Brigadeiro quer do
minar o Brasil, mas o povo 
lhe dará o merecido castigo' 
derrotando o. pela ‘ tgunda vez 
nas próximas el-ições de ou
tubro.

O «eterno vigilaute» perdeu
o d.reito de falar em crise re 
ordem moral. . . Sua alianf* com 
Pl nio Salgado facililou a votta 
do integrabsmo . .

Plinio Salgado é centra o su- 
fr g'o universal. Eduardo Gomes 
é u favor do voto.

Onde está a coerência desses 
dois chefes que se uniram com 
o fim de chegar aoCatete, ende 
por oerto, irão resolver o va
lor do veto ?

Com a aliança GomfS-Solgn- 
do, a UDN entrou em franca

decadenda, por haver mer.ot- 
pn z«do a Oigriid;.de nacion I 

Os fatos aí esdão. O pov > 
sempre combateu a degradaçã) 
política

D .

Jo e í n r i c j  deixou 3
RIO, 22 (Meridional) -  O sr. 

José Américo decDrou ao 
«Diurio da Noite» que o seu 
afastamento da UDN foi deter
minados diretamente pelos acon
tecimentos na Paraiba, porém 
a crise vinha de há muito. Os 
primeinoS embates coniçiram  
quando, ainda na presi 'ê icia 
da UDN, teutou conquistar am
pla base popular.

«Fracassei em minhas ten 
tativas. A UDN continua um 
p-ilido sem base popular soli 

Ida».
Pel' que se vê a UDN não 

!«e n b ise nPiii contato com o 
povo humilde e n massa opera
ria. Não tem a UDN base po- 
pular *ol:d*. no dizer do seua- 
dor José Américo.

E não somos nós que efi — 
mames, é o Sr. José Américo 
de Almeida.

! DESEMBARGADOR MARIO 
T. CARRILHO

Regressou de Florianop disi 
onde se encontrava a negocíos, 

[o Des. M^rio T  Carrilho, cou- 
iceituado advogudo do nos •» 
I Fôro.

\t x n n n  nFEE administrador de larga visão e comprovada cc •
Votar em UDO ^ desenvolvimento do nosso Estado e trabalhar,
Pacidade ê  al^ ) a prosperidade e tranquilidade dos catarinenses.
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Dia 28
A Exma. f-ra. D. Noen ia 

Lange, Esposa do &r. Ho- 
dolfo Lange, Gerente da 
filial Casa Hoepjke de»ta 
cidade.

A menina Maria Apare. 
Cida, í’i!ba do Sr. Aldo Cor- 
dova, Agente do Correio 
em Painel.

— A menina Edite Bor
ges. filba do Sr. Ervino 
de Oliveira Borges, fazen 
deiro neste ruuniripjo.

— O jovem João Duar
te, filho do Sr. Verrissimo. 
G. Duarte.

— O menino Cesar, filho 
do Sr. Luiz Coelho de Ávi
la, da Capão Alto.

Dia 29 ,
O Sr. Prudente Daniel)

Vieira, fazendeiro em Fai 
nel.

Dia .TI
Sr. Theonas Borges do 

Araújo, fazendeiro em Vi
gia.

1‘ de Setembro
O Sr, Worner Hoeschl 

do alto comercio desta pra
<?a.

— A Srtã. Nilza Cordo. 
va, filha do Sr, iíortencie 
Antunes, fazendeiro em Ca
pão Alto.

A Srta. Almerinda Ro
drigues filha do Sr. Pedro 
Alves Rodrigues, de Correia 
Pinto,

— A Exma. Sra. D. Car- 
mem Silva Soutu Maior.es 
posa do Major José L. 
Souto Maior residente em 
Porto Alegre.

José Otávio de Figuei* 
redo

] r ' 0  do corrente festejirá s 'u 
aniVcrsâno 'natabem £> S r l  "Jo
sé Otávio L. de Figueiredo, ati
vo tehgrafista da agencia desta 
cidade.

Marta
Dia l 1 de setembro próximo, 

verá passar mais um amversá 
rio nataücio » galante menina 
Marta, filhinha do ^r. Ilugo 
Citton, residente nesta cidade.

Sezefredo Muniz 
e Senhora

participam ars parentes e pessoas de suas relações o contrato de casamento de sua filha MARIA, com o Sr. Elvino Antunes

L»je9 19-8-50

Gonçalves Antunes de Sá 
e Senhora

participam aos parente» e pessoas de suas relações o contrato de casamento de seu filho ÉLV1NO com a Srta. Maria Conceição Muniz.

Elvino e Maria 
confirmam

Grande Fésta Avíatóría
A Diretoria do A t ’ RO CLUBE DE I A JES, convida a 

população local para assistir a FESTA AVIATÓR1A a realizar- 
se no próximo Domingo,

Dia 27 ás 14 horas 

• Obedecendo o seguinte Programa
1 — Lançamento de uma mensagem em paraquedas, d 

Presidende do Aéro Clube de Lajes, I)r. lvo Guilhon Peieir 
de Melo dirigida ao povo.

2 =  Lançamento de um para-qnedas a 800 metros de al
tura.

‘J. =  Salte de para-quedas a 3 000 raefros de altura, rom 
retardamento de abertura do para quedas, pelo Aviador e Para- 
quedista VÍTOR SOARES, detentor do fecord continental de 
Saltos em alturas de para-quedas

4. — Demonstração de vôo pelos pilotos visitantes
5 — A partir das 8 horas, vôos de passeio 

Este salto será oferecido pela Diret ria do A,C,L a< 
grande amigo e bem-feitor. Ten. Gel. Othon Dutra Fragoso, 
L)D, Crnte. do 2' Bth. R)dv,

Este programa é uma contribuição, da (VAR'Gj zo  Aéro 
' de Lajes.

horas
Clube de Lajes.

Haverá condução para o Campo, a partir das 12 
da Praça João Costa

Partido  So c ia l D em ocrá tico

Para Vereador

Vote em

MANOEL ANTUNES RAMOS

Festa de Santa Rosa de Li 
ma, padroeira do Colégio 
Santa Rosa, desta ciaatie

O Colégio e Ginásio Santa Rosa, dirigido p<*Us Revdmas 
[imãs da D ivio» Providencia e um dos mais conceituados edu- 
candários do nosso Estado, comemuratá o oia de sua padroeira. 
S Hn*a Rosa de Lima, no dia 30 do correDte, estendí ndo a8 fes-
Lis aos dias 30 e 31. ,, , D

Por ndsso intermédio as Irmãs do «htnta Kos?» ccnvMam 
as suas alunas, ex-alums e cs Sr*, seus pais para «ssistrem > 
Santa M'ss», em honra da Padroeira, no dia 30, hs 7,30 ho^as
na Catedral. . . .  ,

Convidam também pr.ra os festivais a serem realizadis no
Salão do luUriiato, as 19 30, nos dias 30 e 31

Antecipam agradecimentos a tod->s q»e comparecerem.

João Cruz Jhiioíí*
Mais um feliz aniversário na- 

talicio verá passar em 2 de se
tembro próximo, o nosso con
terrâneo Sr. Jcão Crnz Júnior 
figura de grande destaque so
cial, comercial e politico nesta 
cidade;

Elemento tradicional do co 
mercio lageano o distinto ani
versariante goza de merecida 
estima e presbgio-

Terezinha Àpirecida
Festejará mais um aniversá

rio nataücio no dia 1 de Se
tembro próximo, a graciosa Te- 
rezinha Aparecida, filha do Sr. 
Edgar Werner e de D. Raquel 
Ramo» Werner.

Antenor
Festejou sen aniversário D a -  

talicio em 15 do corrente, o 
gaLDte menino Anteuor, filho 
to Sr. Antenor Vieira Borges, 
do alto comercio desta cidade.

O pequeno aniversariante 
ofereceu uma recepção aos seus 
im'gu'nhos, com uma lauta me- 
<a de dôces e liquidas, prolou- 
gando-^e a festa até altas ho
ras, em meio de grande alegria 
\  familia Vieira Borges cumu
lou de gentilezas todas as pes- 
oss que foram cumprimentar 

o travesso aniversáriante.

Hercilio Granzctto e
Terezinha de Jesus Granzotto

Particip m aos parentes e pes oas de suas r°laçõ’ s o 
nascimento de sua primogênita MARIA AUXILIADORA, 
ocorrido em 11 do corrente, Da natein dad» Ttreea Ram«$.

Lajts, 22-8 959

Não dê esmo'a. conífib ja pira SLAN

Cr$. 1.000,00
Ganho mais de Cr$ 1.000,00 ('mil cruzeiros) 

mensais, vendendo nas horas vagas, Creme Dental 
Sabonetes e Perfumarias, pelo Serviço de Reembol
so Postal, eir todas as cidades do Brasil. Diti 

gir-se á Meiling Industria e Comercio Ltda 
Caixa Postal n ‘ 125 - RIO CLARO - 

Estado de São Paulo

Para Deputado Estadual 
pelo PSD

V O T E  E M

JOÃO RIBAS RAM OS

Ney Pereira 
da Silva

Em virtude de um acidente 
ofrido em um lugar chamado 

«encruzilhada» proximidade des- 
a cidade, quando viajava num 

caminhão, faleceu dia 20 da 
-< rrente o jovem Ney Pereira 
ia Silva, natursl desta cidade 
■ filho do conhecido comercian
te Sr. Olicerio Pereira da Silva 
(Léé).

O ex into dedicava sua ativi
dade como motorista no trans
porte dc madeira, sendo muito 
estimado nesta cidade principal
mente nos m-nos esportivos de 
caçadores, sendo socio <10 clu
be de Caça e Pesca «Luiz Ra
mas Borges».

O sepultementò do infortuna- 
dc jovem foi realizado às ló 
horas do dia 20 do c o r r e n t e ,  
comparecendo um grande nu
mero de pessoas de todas as 
classes sociais.

Camara Municipal de Lajes
RESOLUçãO N. 21 

de 23 de ugosto de 1950
E u ,  Aguello Arruda, vice-presidente no exercido da presi

dência da Câmara Municipal de L jes, fuço saber que a Câma
ra aprovou e eu promulgo a seguinte.

RESOLUÇSO
Alt. t* - Ficam aprovadas as coutas apresentad s pelo Sr- 

Prefeito Municipal r Utivas aos meses de maio, junho e julho 
do cotrenle exercício.

Art 2 ' - Revogam-se as d isp os ições  em  Contrário,
Sala das reuniões da Cán-ara Municipal, era Lajés, 23 de 

agosto dc 1950.
Agnello Arruda 

Presidente

João Pedro Arruda 
1‘ Secretário

Armando Carvalho 
2‘ Secretário

Visitem a 
nossa

t x p o s i ç a o
no Edifício

"a in oio

â S S S l  FABRICA DE MOVEIS E ESQUADRIAS

PELLP 0NI
STUDZINSKI LTDA.

<£tPCAIXA POSTAL 126
TELEGR LEÃO'

Dua Jerónimo Coelho i/*'

IQGES-STQ CflTOPINO
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teresses da j  i °  com ©ntusiasmo, pelos legítimos in-
Vote em João Riba*! pA™la' n lavoura, do comercio e da industriafuOas Ramos, Para deputado estadual, para que ele con- 

______  ‘-nue servindo o Município de Lajes
£6‘8 50

CORREIO LAGEANO

De A  nita Garibaldi
dn eÍm"d0o°r*S«nT S? í a S t í  vlrelí** falecido” ™*
ig do pioximo passado, » 0 hospihl.
Houve uma M ssa na Capela N S. de Lourdes em Anita Gari
baldi, á qual compareceu ura grsndr numero de familins e ami 
gOs do extinto que foi um nos otoneirn- do proeresso d .onel. 
Vila e Presidente do Diretorio distrital do PSD q 1

ia. pagina

A fsmilia do saudoso sr. Joaquim Fermino Varela, agrade
ce au Sr Enclides Gruiizotto, que reuniu o Diretorio do "PSD, 
distrital para os funerais e fez lançar era ata um voto de pezar 
pelo desaparecimento do bondoso chefe, agradece ao Sr Prefei
to Municipal, ao Sr. Dariu Antunes de Medeiros, IntendeDte e 
Escrivão Distrital e a todas as pessoas que os confortaram, vi
sitaram, enviaram flores, cartões, t legramas e acompanharam 
o querido morto á sua ultima morada.

Auita Giribaldi, 21-8-950

= P R E G O S =
RITA M A R IA

Os melhores, agora por preços baixíssimos na

Construtora Comercial Ltda.
GRANDE LOJA de materiais em geral para a construções 

a preçjs reduzidos

CONSTRUÇÕES CIVIS, por contrato e por administração 

Preço exito, solidez e esmerado acabamento 
R. 15 de Novembro, 6 — Lajes

Tome Café Gostosão

Edital
João Oualberto da Silva Fi 
Iho, Oficial de Protestos em 
G “r«l da Comarca de lajes, 
Lst?d) de Santa Catarma, 
"a ferma da lei, etc.

^AZ saber que está em seu 
p *tório, nest.-i cidade de Lajes, 
Estado de Santa Catarina, é 
r,,a Coronel Cordova sem nu 
m°ro para sei protestada poi 
falta de pagamento, uma ríupli 
cati n0 valor de Cr$ 3.920,00 
emitida por Bertttzzi Ribas ’ óc 
Co. contra o Snr. IJercilio Ri
beiro de Souza.

Ptlo presente, intimo o sr 
Hercilio Ribeiro de Souza, a 
a vir pagar o valor da referida 
duplienta, ou dar as razões de 
recusa, notificando-o desde já 
d0 protesto, caso não compare
ça no prazo leg ,1.

Lajes, 22 de Agosto de 1950

O Oficial de Protestos 
João Gu-ilberto da Silva Filho

Edital

Edital
JoSo Gualberto da Silva Fi
lho, Oficial de Protestos era 
Geral da comarca de Lajes, 
Estado de Santa Catarina, na 
forma da lei, etc.

FAZ saber, que está cri seu 
cartório, nesta cidade de Lajes, 
Eatfto de Santa Uatarid», ã 
tua Coronel Cordova sem nu
mero p:ra ser protestada por 
Mu de p gatuento, uma dupH~ 
e»ta no valor de Cr$ 1 641,2(1, 
emilida por BertUzzi Ribas & 
Lia. Contra o Snr. Flercitio Ri
beiro de Scuzi

PeL presente, intimo o sr. Hercilio flibeiro de Souza, a 
vtr psgar o valor da referida 
duplicata, ou dar as razões de. 
tteusa, notific ind desde já 

protesto caso £c compareça 
l'- Prazo legal.
W s ,  22 de Agosto de 1950

, . O Oficial de Protestos 
João Gualberto da Silvo Filho

Assine «Correio Lageano*

Edital
João Gualbeito da Silva Fi
lho. Oficial de Protestos em 
Geral da Comarca de Laj*s, 
Cstado de Santa Cetunna, 
na forma da lei, etc.

FAZ saber que está era seu 
cartorio, nesta cidade de Lajes, 
Estado de Santa Catarma, á 
rua Coronel Cordova sem nU 
mero para ser protestada por 
falta de aceite e pagamento, 
uma duplicata no valor de Cr$ 
1.607,00, emitida por Kleine &  
MetzkT contra o Sr. João Gon
çalves Arruda.

Pelo presente, intimo o sr. 
João Oonçalves Arruda, a vir 
pacrur o valor da referida dupli
cata, ou fl“r as rhZüej  d%reCHU'sa. notificando-o cesde já do 
protesto, caso nâo comparrçj 
no prazo legal.

Lajes, 22 de Agosto de 1950

O Oficial de Protestos 
João Gualbeito da Silva F.llio

J-ão Gualbeito da Silva Fi
lho, Oficial de Protestos em 
Geral da Comarca de Lajes, 
Estado de Santa Catarina, na 
forma da lei, etc.

FAZ saber que está em seu 
cartorio, nesta cidade de Lsjes, 
Estado de Santa Catarina, á 
rua Coronel Cordova sem nu
mero p-ra ser protestada por 
falta pagamento, nma duplicata 
no valor de Cr$ 379,50, emiti
da por PantaUão & limão con
tra os Sr*. Riva &  Feltrin.

Ptlo presente, intimo os srs. 
Riva &  Feltrin, a vir pagar o 
valor da referida duplicata, ou 
dar as iazões de recusa, notifi
cando-o desde já do protesto, 
caso não compareça r.o prazo 
legal.

Lajes, 22 de Agosto de 1950

O Oficial de Prrtestcs 
João Gualberto da Silva Filho

Candidatos do Partido 
Soc;at Democrático ao 
cargo de Vererdor pelo 

Município de Lajes
Otávio Hat'ae!i/ Valdo Costa, Manoel Antunes Ra

mos, Otacilio Granzotto, Lepercro de Oií/Vira Koecha, 
Herculano de s Anjos, Jorge Barrrso Filh *, AtalibaXa- 
vier de Athaide, Ari Waltriek da Silva, Osuar Schwait. 
zer, João Xavier de Oliveira, Celso Couto, Euclidoa 
Graiizotto. Marcos Ghiorzi, Üsni Tolentino da Silva.

Hão dê esmo!a. contribua para SLAN

Partido  So c ia l D em ocrá tico

Para Vereador
Vote em

MANOEL ANTUNES RAMOS

Perdeu-se

Agradecimento
João da Silva Remos, restabelecido da moléstia que lhe 

reteve no leito muitas dias, agradece a todos os parentes e 
amigos que o visitaram, especialmente ao Dr. Acácio Ramos 
Arruda, pela solicitude e abnegação demonstrada, como §eu 
medico. Ao amigo Eugênio Campos conduzindo-o no seu carro 
para esta cidade, e a famiha Campos.

A todos a minha eterna gretidão.

Lajes, 16 de Agosto de 1950

Almofada marca «Asite» dei 
borracha, ocupuDdo tinta verme
lha, em caixa de fôlhu.

Pede-se o obséquio á quem' 
fôr oferecida a mesma para á 
venda, apreender p avisar ur- 
geute nesf.u redação.

•f* Convite - Missa
VIUVA CECIUA FURTADO ATHAYDE

Convida os seus parentes e pessoas do suas relações 
para assistirem á Santa MisSn qne será rei. brada em su
frágio da alma de seu sempre lembrado.

Francisco Vicente de Athayde /

no d'& 31 do corren'e, ás 7 30 horas, no altar mór da 
Catedral.

Lajes,26 de Agosto dc 1950

Vende-se
Um excelente lote á rua Frei 

Rogério, próximo á residência 
do Sr. Alziro Lucena.

Tintar ccm Sulustiano Ramos'

Srs. Madeireiros
Necessitando de maquinas ou peças, para as 
vossas industrias, queiram dirigir se á firma 
0 'N I PIRES & CIA. LTDA. rua Marechal Deo. 
doro n' 5 desta.praça, representantes da Gran
de COMPANHIA INDUSTRIAL MARUMBY. 
de Curitiba, especialistas em inaquinárits pa

ra todos os tins
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Prefeitura Municipal de Lajes
ESTADO DE SANTA CATARINA,

PORTARIA
de 18 de agosto de 1950 

0  Prefeito Municipal de Lajea, resolve:
Conceder Licençs:

De acordo com o artigo. 162, da Lei n* 71, de 7 d* 
dezembro de 1950.

A Odete Mello, ocupante do cargo de Professor, Padr3o 
D do Quadro Unico do Município (Escola mixta Nunicipal de 
Morro Agudo, no distrito de Painel,) de sessenta (60) diaa, com 
todos os vencimentos, a contar de 16 du corrente.

Prefeitura Municipal de Lajes, em 18 de agosto de 1950. 
Assinado: == Vidal Ramos Junior 

Prefeito Municipal.

DECRETO
de 18 de agosto de 1950 

O Prefeito Municipal de Lsjes, resolve- 
Nomear:

D» acordo com o art. 16, letra b, da Lei n- 71, de 
7 de dezembro de 1939

Fany Lemos de Souza para exercer o cargo de Professor 
Padrão E, do Quadro Unico do Município ,(Escola mixta muni
cipal de Conta Dinheiro, no distrito da Cidade). /

Prefeitura Municipal de L ’ jes, em 18 de agosto de 1950 
Assimdo: — Vidal Ramos Junior 

Prefeito Municipal 
Jairo Ramos 
Secretário

DECRETO
de 18 de agosto de 1950 

O Prefeito Mnnicipal de Lajes, freselve:
Admitir: •

De acordo com a Lei u' 76, de 3 de março de 1950 
Geny Andrade de Souza para, como extranumerário-diaris- 

ta exercer as inações de Professor na escola mixta municipal de 
Segredo, no distrito de Painel

Prefeitura Municipal de Lajes, em 10 de agosto de 1950. 
Assinado: — Vidal Ramos Junior 

Prefeito Mnnicipal 
Jairo Ramos 
Secretário

BtRTUZZI, RIBAS &
------  C ia . — —
Comercio e Representações

Rna 15 de Novembro — Fone 95 — Caixa Postal 22 
Endereço Telegr. “ Bertuzzi”  -  Lajes Santa Catarina

Avisa a sua distinta freguezia que inscreveu-se 
no famoso concurso CORREIO DO POVO e Pq 
LHA Da  TARDE que diatribue gratuitamente 
2 milh5es e 400 mil oruzeiros em valiosos prêmios e 
»sfá distribuindo as cautelas aos freguezes da Secção 
de Porcelanas, cristais, vidros, galvanoplastia, fa
queiros, artigos para presentes etc.

Habilite.se a estes grandes sorteios mensais 
de Maio a Dezembro, comprando mais barato e 
ganhando prêmios

CrS 2 .4 (io. üoo,io em prêmios
Advogado

Dr. Theodocio Miguel 
Atherino

Advocacia em geral 
Rua Hercilio Luz, 7 Lajes S. Cat.

CORREIO LAGEANO

Dr. João Gnalberto  
Netto

Advogado
Rua Aristiliano Ramos 7 

Caixa Postal 58

0SMREGIS
.  ADVOGADO ‘
Praça Joáo Pessoa 

Ldij. Dr Acácio - 1:andar

«5-anta C a t a r in a

Vende-se
Por motivo de mudança d« 

residência, vende-se uma cha- 
cara, bem localizada, no Conta 
Dinheiro, próximo a estrada 
Federal e outra casa na rua 
São Joaqnim com tudo o con
forto.

Tratar na mesma com a pro
prietária V^uva de Francisco 
Freitas.

Vende-se
Ver.de-se ótima casa de resi

dência. a rua Cel Fausto de 
Souza, com 4 quartos, sala de 
jantar, Escritório e demais de
pendências inclusive quarto de 
banho completo com agua 
quente e fria, fogão lareira e 
armaiio ímbutido. Terreno am
plo com quintal, deposito de le
nha e garage. Tratar com Joa
quim RuU, na casa Iloepcke

Solteiros
A ’ rna 15 de novembro N 

21, Edifício da Compa ihia Te
lefônica, dá-se pensão » rapa- 

Ides solteiros, cem bôas referen-
1 cias.

Dr. CELSO RAMOS 
. BRANCO

A d v o g a d o
b e s i c í n c j a  c r s c c t i r ô o i o  

, Btra H«rcf1lo Lu»

L A J E S  V
Afenda chamado» para as eo-

marcaa de 5. Joaquim CurlM- 
bano», Bom Retiro «

4a. página

Horário da linha aérea Rio de Janeiro 
- Porto Alegre (mixlo) da Empresa
Transportes Aéreos Catari

nense S A .
Em vigor a partir de 19-6-1950

Segundas 
Quartas 
e Sextas

Aviões Douglas C-47 Terças * 
Quintas e 
SábadosE S C A L A S

8 30 Pa. Rio de Janeiro Cb. 16.55
9,45 C’h. Santos Pa. 15,40

10,15 Pa. Santos Ch. 15 10
11,20 Ch. Paranaguá Pa. 14,05
11,40 Pa. Paranaguá Cb. 13,4S
12,00 Ch. Curitiba Pa. 13,25
12,30 Pa Curitiba f"h 12,55
12,55 Ch. Joinvile Pa. 12,30
13,15 Pa Joinvile Ch. 12 10
13,50 Ch. Florianópolis Pa. 11.35
14,20 Pa. Florianópolis Ch. 11,05
15,05 Ch. LAGES Pa. 10,20
15,25 Pa. LAGES Ch. - 1C.00
16.25 Ch Porto Alegre Pa 9,00

Sujeito a alteração sem aviso prévio

Agentes: Carlos Hoepeke S-A. 
Rua Correia Pinto

Doenças e Operações
DE

OLHOS - OUVIDOS-NARIZ - GARGANTA
(C ab eça  —  P e scoço  —  Boca)

Dr. J. ARAÚJO
ESPECIALISTAAssistente do Prof. Sanson, do Rio de Janeiro, Membro da Soci-ida- e de otonno laiingologia do Rio de Janeiro. Membro da Sociedade an Americana de ophtalmologia. ifspresentame oficial, para Santa Catarina, do Comitê do Congresso da especialidade, em Montevidéo e uenoi Aire», em 1950. Diplomado em Bronco esofagologia,4fi m evidío pelo Prof. Chevalier /acksoo, dos Estados Unidos. Curso de cirurgia da surdês com o Prof- Lampert de 

n .  , Nova Fork.
Onír,rA!tr^ 5 m ^ e catarata, dos vesgos, receitas de ocnlos, etc. e«Pnn« ÇT |d0 B *C1V  raP°’ - do lábio e céu da boca fendido de nsf- cença. Iratamento clinico cirúrgico das amídalas, das siuusites, d«s 

purgações dos ouvidos, da obstrução nasal etc.
RUA HERCILIO LUZ, 30 (Rua do Hospital LAJES

Qnsr comer bem ?
X

^ á no restaurante do clube 14 
de Junho

COMIDAS apetitosas -  ambiente selectí 
Satisfaça seu paladar

00810,15 brasileira e italiana Adega sortida

Assine o “Vale do Itcrioí»ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA 
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_CORREIO  L A G E A N O

" de Ar a s s r
Afim de ateader ás despesas c m̂ ^  ̂ ^ A L 

0s valores das apuseutadcrius e nen<õ.. r “ , nr *-13ô, de 19 de jnnhn 10- n 
1950, para 6;M seis por cento) a taXa de^onUibÍicõe^S “ ecM o nr 28 41 2, de 24 de julho™  

' AapaMir'dü mê! de*A(f0 STO0^ " ' * ' '  ^ c,"PífE*d'*s e empregadores para o
çj°  de todos ° .  seus empregados Bnd’e ^ d i n ^ n ? * 0’ ° S en^ reS*d°res desoüntar a contribui 
se de 6 1. (seis por cento) dos respectivos salário,d l ’ ^  * SfJ ,U seSurado8 d° Instituto, na ba 
ignal contribuição, p0r parte da empresa. * d d ‘ Ss* e recolhür ao Instituto, acrescida de

C\ 1\y)»U|, Ói?^IÍS’ 11 0e «gosto de 1950
- r l  ,IEIR? 4I“  -  OSLEGaDO-Labela d e  Salário

------S-S-UC Sg refgrg °  *L L J 9  do Regulamento em vioAr_______________

Ordenado Mensal

t
2
3
4
5
6
7
8 n 
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20 
21 
22
23
24

Salario
de

Classe

Até
De mais cia

Cr$
Cr$ 100,00

150.00
200.00 2õo,oo
3 0 0 .0 0
350.00
400.00
450.00
500.00
600.00 Too,oo
800.00
900.00 

1 .0 0 0 ,0 0  
1 loo.oo
1.200.00
1.300.00
1 .4 0 0 .0 0
1.500.00
1 .0 0 0 ,0 0
1.700.00
1 .8 0 0 .0 0
1.900.00

100.00 
1 150,00

200.00
250.00
300.00
350.00
400.00
450.00 
000,00
600.00 
Too,00
800.00
900.00

1.000. 00
1.100.00
1.200.00
1.300.00
1.400.00
1.500.00
1.600.00 
1 .Too,00
1.800.00
1.900.00
2.00. 000

Contribuição 6»/°

Segurado

1< 0,00
150.00
200.00
250.00
300.00
350.00
400.00
450.00
500.00
600.00 
Too,00
800.00
900.00 

1 000,00
1.100.00
1.200.00
1.300.00
1.400.00
1.500.00
1.600.00 
1.Too,00
1.800.00
1.900.00 
2.000,00

6.00 
n,o >

12.00
15.00
18.00
21.00
24.00 
2T,oo
30.00
36.00
4 2 .0 0
48.00
54.00 
60 00 t6,oo
72.00
78.00
84.00
90.00
9 6 .0 0

102.00
108.00
114.00 
• 2o,00

Empresa

6.00
9.00

12.00
15.00
18.00
2 1 .0 0
2 4 .00
27.00
30.00 
36 00
4 2 .00
48.00
54.00
60.00
66.00
7 2 .00  
78 00
84.00
90.00
96.00

102.00
108.00 
1 l4.oo
120.00

S.A, Empresa de Viação Aérea .Rio Grandense (VARIG)
P. Alegre - Lajes - Itajaí - Jo invile -]Fpolis - São Paulo - Rio

E S C A L A S

3as., 5as, e Sabs.
ESCALAS

3as. 5as. e Sabs.

Saida Chegada Saida Chegada

P. Alegre 
LAGES 
Fpolis.

Itajaí 
Joinvile 

São Paulo 
Rio

9,00
10,25

11,45
12,30

13,10
14,50

10,10 
11,15 
12,’0 
12,5o 

14,30 
16,10

Rio
S. Paulo 
Joinvile 
Itajaí 

Fpoli*. 
LAGES 

P. Alegre

7,45 
9,35 

11,15 
11,55 

12,50 
13,55

9,15
10,55
11,35

12,20
13,40

15,05

Erechim —  Lajes —  Joaçaba Itajaí 
Ida e valta as sextas feiras

ESCALAS Saidas Chegadas ESCALAS Saidas Chegadas

Erechim
Josçaba

Lajes
n,;..í

8 .30

9 .3 0  

10,10

1

9 ,50

9 ,50

10,55

Itajaí

Lajes

Joaçiba 
E'echim

12,00
13,05

14,00

12,45

13,40 

14,25

OBS. Na ida como n» jolta ARANAGÜA, SãO PAULO E
com escalas em J ( ) 1N \ l i - U  R j q  D K  JA N E IR O

p A RO 4S —  V A L O R E S  —  REEMBOLSO. 
A S S A G E IR O S  -  C O R R E IO S - para San(a Catarina) Rio Orande do Sul,
trafego mútuo com ^ ' 3 y %  KLM para todo mundo;

, ,  __ J f | 4t - Knd. TO «VAR1G» • Cnixa Postal 
NC1A - R u a  15 de Novembro n 0̂   ̂ LAj ES.Sanla Catarina

JUIZO DE OI REI TO L)a 
COMARCA DE LAJES

estado üe santa ca
tarina

EDITAL DE PRAÇA, corn o 
prazo de vinte dias, p«fa vea
da e arrematação do irrovrl 
penhorado nos autos da Ação 
Executiva Cambial movida 
P'jf Cuurado Dom do Ama
ral, contia João Maria da 
Silva.

0  Doutor Ivo Gulhon Perei
ra de Mello, Juiz de Direüo da 
Comarca de Laje*, Estado de 
Santa Catarina, r.a furina da 
lei, ttc.

Faz sab’ r aos que o presen
te edital de praça com prazo de 
vinte (20J dias, virem ou dele 
conhecimento tiverem, que no 
dia dois do mês de setembro 
do corrente ano (2-9-50), pelas 
d?z horas e trinta minutos 
(10,30), no saguão do Edifício 
do Forum, á rua Benjamim 
Consunt, nesta cidade de La 
j«s, pelo porteiro dos auditórios 
ou quem suas vezes fizer, será 
levado a publico pregão de 
venda e arrematação, por quem 
mais der e maior lanço oferecer 
acima da avaliação de CR$ . . 
23.500,00, feita por este Juizo, 
o seguinte bem ucovel, penho 
rado nos autos da ação supra 
mencionada, tendo 03 seguintes 
caracteristicos. Uma Gleba de

______ 5i, página ____

terras, piopti.i p r< a agricul
tura, com, mais ou menos, 5'J 
lqu“res, sóuadi na FaziuJa 
tos Franças, uo distrito de Ca- 
tú, desta comarca, conteúdo p>- 
dra ferro e Sangas, Confrontan
do de Urn lado com terras d ; 
Ventura de Moraes, de outro 
lado com Fermino Rodrigues 
de Albuquerque, e de cutro la
do com rio Caveiras E quem 
quizer arrematar o i.rcvd aci
ma descrito, deverá comparecer 
no lugar dia e hora acima c 1 - 
tados, sendo ele entr gue a 
quem mais der e maior lanço 
oferecer, aeima da avaliação 
aludida dèepoi» da pagos, no ato 
e em moeda corrente rio Oaís 
o preço da arrematação, taxai 
e custas judiciais, facul!ando-se 
110 entanto ao arrem djnte ofe- 
recer fiança idônea, por trfs 
dias. - E para que chegue ao 
conliecimento de todos os inte
ressados, se p»ssou o presente 
edital, que será publicado e 
afixado na forma da lei. - Da 
do e passado nesta cidade de 
Lajes, ios onze dias do mtz 
de agosto do ano de mil no- 
vecfntos e cincoenta. ( 11 ”8-50). 
Eu, Waldeck A. Sampaio, Es
crivão do Civel o dut bgrafei 
subscreví e Uiiibem a;sino. - 
Selos afinal.

Ivo Guilhon Pereira de Mello 
Juiz de Direito

Waldeck A. Sampaio 
Escrivão do Civel

=  Estúdio Rex =
Executam trabalhos fotográficos de todos os tipos e 

todos os tamanhos, com esmero e capricho

PREÇOS MODICOS
Atendemos chamados a domicilio, casamentos, ba 
tizadcs, aniversários, banquetes, etc.

Secçfto de revelações e vendas de filmes
Rua Cel. Cordova junto ao Edifício nov° do 

Correio

Chegou o-novo estoque de 
calçados de todos os tipos 

e para todos os preços
Visite a sua Sapataria

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

Mario Teixeira. Carrilho
Advog-ado

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

crimiDais, de acidentes no trabalho e trabalhistas
Residência —  Rua Cel Cordova n° 40 -  Fone 88

Escritório — Ruu 16 de Novembro — Edifício João Cruz Jor. Fone 89 
LA JES — Caixa Postal u* lv St». Catarina
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FARMACIA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS
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Prefeitura Municipal de Lajes
ESTADO DE SANTA CATARINA,

PORTARIA
O Prefeito Municipal de Lajes, resolve:
Conceder Licença:

De acordo com 0 art. 162, di lei n- 71. de 7 de de
zembro de 1949

A Raquel Ramos Weruer, Professor, Padrão E, do Qua
dro Unico do Município (Escolas Reunidas «Professor Simpli 
cio», uo distrito da Cidade), de trinta (30) dias, com todos es 
veucimentos, a contar da presente da'a.

Prefeitura Municipal de Lajes, em 21 de agosto de 1950 
Assinado: — Vid. 1 Ramos Junior 

Prefeito Municipal

'Requerimentos Despachados
Dia 18 de agosto de 1950

N- 1536 — Sebastião Lopes A narante - Licença pira [fazer me
lhoramentos em um prédio - Sim.

N’ 1537 — Odete Mello - Professora Municipal - 60 dias de 
licença - Sim.

N‘ 1540 — Luiz Cândido de Andrade Transferencia de terreno 
foreiro - Sim

N’ 1548 ^  Marino Malinverni e sua mulher -  Transferencia de 
casa e terreno foreiro - Sim.

L»ia 21 de agosto de 1950
N' 1386 — Leopoldo Jacinto Martins -  Licença para cosntruir 

cm prédio - Cumpra 0 parecer do fiscal Geral.
N" 1484 — Abel Silveira de Souza -  Aprovação de planta c 

licença para construir um prédio para Aldo Neves 
-  Sim.

N‘ 1499 =  João Pedro Arruda -  Aprovação de planta e licen
ça para construir um prédio para Plinio Ramos - 
Sim.

N’ 1561 j — Pericles Roxo Boeckel - Transferenc:a de terreno 
foreiro - Junte a Carta de Afor»mento.

N* 1562 — Raquel Ramos Werner -  Professora Municipal - 30 
dias de licença - Sim.

Vende-se
Uma pequena chacara, sita a 

Travessa da Avenida 3 de Ou
tubro, com uma casa de ma 
deira, localizada em esquina- 
Vende-se também uma casa 
no mesmo local, pacilita-se o 
pagamento.

Tratar
Martins.

m Aldo Ramcs

Dr. Valença
Clinica exclusiva de 

crianças
Consultcrio: Rua Cel. Aristi- 

liano Ramos ir 8
Consultas: das 14 ás *17 

horas — Fone 67 
Resideucia: Rua Cel. Aris- 

tiliano R mos n- 8 -  Fone 14

Dr. Hélio Ramos Vieira
ADVOOADO

Ações cíveis e comerciais (medição, divisão e demarcação 
de tetra>, usucapião, servidões, cobranças, falências, Hc. 
i*veniá'ios, doações, testamentos contratos sociais e suas 
a l i t > u ç i e ■, alvarás, etc.\ ações criminais.

R. 15 de Novembro n° 6, Io A. -  LAGES

NOTA: Aceita chamados para as comarcas vizinhas.

Advog*ado

Dr. Rubaldo José S chuch
A d vo c ac ia  em G era l

Rua Barao do Rio Branco, 12 Lab'es S. Catarina

I Tome Café Gostosão

STUD10 KLINGER

MUDOU-SE
Para o Prédio da

Companhia Telefônica

V en de-se um b a n g a lô
Novo, todo de alvenaria, C'm 

instalações de luz, agua e sani
tária.

Procure os encarregados . C. 
Montenegro & Cia. =  Lajes 
Bazar - Rua Marechal Dcodoro.

Excelente lote no t a r o  , 
Ccpacsbana 1

Vende-se abaixo do preço de 
custo, por motivo que será ex
plicado.

Informações com Frederico j 
Schlegel, Morro do Posto — 
Lajes.

DrCCaetano Costa Junior
Especialista em doenças dos

O lh os-O ü vid os-N arizG argan ta
Consultório: Edif. Dr. Acacío 2‘ Pavimento

\ das 9 ás 11 e das 3 ás 5 horas.

| Não dê esmola contribua para
I SLA N

Jérseis

V a l í s é r  e
Casa Eduardo

Temos o prazer de anunciar a instalação das

L OJ AS P A UL  —
Na prospera cidade de Lajes

Marechal Deodoro em frente do 
Provezani ao lado da Caixa 

Econômica.
ispecialidade em TECIDOS dé Seda Raiou Lã, A lgodão - A rte 

fatos de m alha «H erin g » Chapéus SAHKIS *  Confecções.

n rua 
Hotel

Companhia
Comercial P A U L de Lojas 

Varejistas

em Santa Catarina desde 1891

Expresso Grazziotin
Uma organização para bem servir

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

HORÁRIO: 2.as e 5.as ás 5.45 e 4.as e sábados ás 5 horas 
De Lajes ás 2.i.a — 3.as — 5.as e 6.as feiras

C A X IA S  DQ SUL á LA JES

De L-axias do Sul • 3 as e 6.as-feirns 
De Lajes - ás 4.as e sábados combinando com Pôrto Alegre

V A C A R IA  i  LA JES

De Vacaria - ás 8.15 e 13 horas diariamente, menos domingos 
De Lajes - ás 5 e 14,30 horas diariamente menos domingos 
MAIS INFORMAÇÕES NAS ESTAÇÕES RODOVIÁRIA»

FA ZEN D A  DE C R IA Ç À O  DE LA JES

venda de reprodutores a prazo
A chefia da fazenda de Criação de Lajes, informa 

aos 9rs. criadoxes e cabanheiroa catarinenses, que e!"-‘* 
recebendo pedidos para a importação de reprodutoies 
da Republica Argentina, que serão vendidos median e 
°  pagamento de 25 J. por cento no ato da entrega c 

_2õ ‘/. por cento anualmente durante 3 anos. sem juros.
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Atenção srs. Alfaiates
beatos, alpacas, entretéJas, forrôB

A casa A CAPITAL acaba de receber 
grando e variado sortimeot'*» de avia- 

para mangas, ombreiras e muitos outros ar igos, sempre 
pelos menores preços da praça

Rua Correia Pinto, 80. L.?JES

26-8-50
CORREIO LA G EA N O

Uma -Eplicação Necessár
7a. página

Aceitei a minha condidiitur? 
$ Deputada EstaduM p lo Par 
lido Social Democrático. Sinto- 
„ „  honrar o emS&atalh-r sob u 
orientnção do maior dos oatari 
nmses, Nertu Rimos. Aceitei 
rssa posição de combate por
que minha lería, a minha gen 
le o ex'girfim Pessoas neutras 
mrsnio por deiter de oficio, vá-

ia
lades de Lajes ou Caçador, ou 
luaisquer outrlls, importando es- 
Chrecer que frequento Lnj-s e 

ftÇador por assim dizer sema- 
unlraente. pois a ambis estou 
igsdo por interesses profissionais 

e laços dc família.
Nâo sou capaz de atirar pedras 
ua casa onde morei. Respeito o

. , patriotismo dos que foram
rm< dentre elis me ferram ver meus companheiros, a rbneea- 
que, acostumado n sfrv,r a ter-jÇão de muitos. M«s, na ur ’m n- 
r» á qu.il tudo devo, melhor a He, não lhes reconlyç-. e aque- 
serviría no posto Cuja candida- 1 -  -  < ’
tura aceitei. 'Amigos, numero
sos. insistiram. E mai? me 
convenceu de que estru cum
prindo o meu dever, o apoio 
que me deram d‘ versos adver
sários políticos, os quais, pon
do a amizíde acima de paixões 
prrtidárias, nâo só proimtrara 
sufragar meu humilde nome, 
ims estão por ê!e trab-Hhando, 
ra crença de que Curitibam.s 
precisa de mim naquela inves
tidura. De ihinha parte, prome- 
tp tudo fazer qujpto em mím 
estiver para nào desmentir essa 
confiança verdadeiramente des- 
vanecedora e que, sòmente ela, 
basta para recompensar quais
quer trabalhos que tenha Um 
houemteito pela terra que ama

Tomei essa atitude de fronte 
erguida, porque o fiz numa ho
ra de lutus decisivas.

Pertencí ao Partido de Re
presentação Popular e dele me 
desligue., DE MODO PUBLICO 
em data muito recente. Mps, 
para evitar explorações, esela- 
teço que, desde há quatro anos, 
senti-me desgostoso com aque
le pattido euj consequência me 
coloque: de parte, alheio iote;- 
rsmeote a qualquer atividade 
política. E, dêade ê>ses quatro 
nlúmos anos - 1) não tomíi 
parte em qUülqiur reunião par 
tid<ria, 2) não fiz qu lquer pro- 
pagjnda, me-uro a pessoas ami 
gas, « favor daquele partido, 
3) não organizei dir«-torio muni- 
ripal em Curitibanos, apezar 
Ce todos os pedidos insistentes 
de antigos companheiros, 4) não 
respondí nenhnma das circula
res cu outra correspondência 
daquele partido que me foram 
dirigidas. 5) e para melhor ca 
tacterizar minha atitude, basta 
dizer que não coheÇo por den
tro NEN1IUMA DAS SEDES 
MUNICIPAIS DO PKP, das ci-

te partido, o privilégio do pa
triotismo

Acredito que, onde estou, po- 
derei melhor servir á minha 
terra, á esta região

E se quatro au- s de quaren
tena absoluta não bastam para 
me permitir esta atitude, então 
estamos na Rússia, onde ró ha 
um partdo e, por conseguinte, 
ou s<* é comunista ou não se 
é nada.

Walter Tenorio Cavalcanti

cm bat^lhadores dignos, reso
lutos e que já tenham dado 
provas de coragem civica, co
locando sua própria vida em 
beneficio do povo e que sejim 
verdadeiras democratas.

Salve pois, o grande liberta
dor das Américas, Simou Bolí
var, que disse «O povo não 
'esej i sinão a justiça, descan 
o e liberdade».

Saibamos, portanto, eleitores, 
escolher os nossos condutores, 
para nâo fazermos parle co
mum dos erros e desmandos 
por v-ntura advindos.

As urnas em 3 de outubro. 
Voltemos com acerto em re- 
zentes capazes. Tudo pela Pá
tria! em defeza da Democracia.

O. M.

to de todos os Interessados, se 
passou o presente edital, que 
erá publicado e afixado na 

forma da lei. -  Dado e passa
do nesta cidade de Lajes, aos 
vinte e cinco dias do mês de 
-gosto do ano de mil nove
centos e cincoenta. í25 8 1959). 
Eli Wnldeck A Sampaio, Es- 
crivãj do Cível, o datilografai

subscrevi e 
los afinal.

tamben assino. Se-

Ivo Guilhon Pereira de Mello 

Juiz de Direito 

Waldrck Aurélio Sampaio 

Esciivão do Civel

O dever do 
voto

Acorrer as urnas em 3 de 
Outubro próximo é um dever 
que se impõe a todo o cidadão 
conc ênte.

Quantas e quantas vêz<*s te
mos ouvido, pnncipalmente de 
pessoas menos avisadas, as ex- 
ptassões

«Não voto! porque no Brasil 
tudo está perdido, e'c. etc.

Ora. o exercício Ho voto não 
é uma diversão qualquer que, 
uma v n  dispensada, não afete 
o curso normal de nossa vida 
e o progresso dê-te amado tor
rão que nos viu nascer.

A uuspucia do eleiter an pre- 
lio das Urnas põe em jogo o 
interesse de ordem geral e o 
futuro do paíü sofrendo este 
us consi queneias do indiUren 
tismo de seus .filhos, que pot 
motivos futeis não compare
cem ái urnas.

Votar, portanto, é um devei 
que se impõe, entretanto, votai 
com coucn-noa pura e em lio 
in^ns que saibam honrar seus 
mandatos, defeudeudo o povo e 
o cumprimento das leis

JU ÍZO  DE DIREITO DA 
COM A R C A  DE L A J E S  

ESTADO DE S A N T A  C A 
T A R IN A

EDÍTAL DE LEILâO com o 
prazo de vinte dias para ven 
da e arrematação de bens 
penhorados à Oliveira de

Executiva que lhe move Al
meida, Rroering Mello, S. A. 
Comercio.

O Doutor lvo Qmlhon Perei
ra de Mello, Juiz de Direito 
da Comarca de Lajes, Estado 
de Santa Catarina, na forma da 
ei, etc.

Vota

flCRflOECIIÍlEIlTO

Glicerio Pereira da Silva e F^miha, A 0 N£Y PERE1K 
teinados com a perda de seu quen dadç vêm de pu
D à SILVA, falecido tão prematuro nesta ^c  ̂ q huipa
blico expressar sua imerredoura g Arrud^, Cotmosino
nitarios médicos Doutores ^ caci" do Ilospital Nossa senho 
Camargo de A rru j», á* revdai. lfmaB «  "  RanjOS Uo
ra dos Prazeres ™ C]uh. e * \ V a s l 0  da Oama», bem como aos

ao Grêmio Esportivo «vasco incena Lrefcio Koe j e n m . "  > ~
- ■ "M ter, Ma/io Luce_ os c0nfor { arremaDçao, taxas e custas ju

telegramas e
tar-m com sua presença

“ “ " ' a  todo, o , . o  - I ,  p r o í - o  « r * " - - *
L*j s, agosto ue iv w

Impressões de Viagem
Por Rubens Nazareno Neves

Contiuuação do uumero auterior

onde o general José Gervásio ARTIGAS foi proclamado em 1811 
chefe dos Orientais. Vemos La Oapida de Víboras, lugar onde re
sidiu algum tempo a familia do grande general Jo»é de San 
Martin.

Em Colonia Del Sacramento, tem-se a impressão de estar 
revendo «queles magníficos capítulos do bravo povo uruguáio, 
muito bem escritos nos anais de sua história.

Lá encontramos lugares comuns de paisagem uruguáia. La
gos, balneários, grandes e luxuosos hotéis, campos vastíssimos 
para equitação, parques para passeios, pistas par? passeios, pis
tas para corridas etc.

DE RE JFEàSO A MONTEV1DEU
Num ônibus da Cia «ONDA», deixo Cob«nia rumo áMon- 

tevidéu. Através do encantador parque de Nirvana, fómo-nos dis
tanciando da pitoresca Colonia,que vai ficaudopira traz deixan- 

Souza Machado, na Ação d0 em nossos corações doces recordações e pungentes saudades.
Não tarda passarmos por «CoU nia Suiza», lugar que, também, 
explora o tunsmo campezino, com os mais antigos hotéis e já 
bastante conhecidos no estrangeiro, como o «Grand Hotd Cen
tral», que ocupa uma considerável área. As residências por mo
destas que sejam, são circundadas por prados de flores diversas. 
Foi através dêstes belos lugares que ás 4 hs. da tarde chegá- 
vamos á Montevidéu A estrada pela qual visjávamos era uma 
longa reta tôda acimentada e com duas vias. Pissr, a cem ou 
cenro e vint’ é café pequeno pira o chaufier e sensação 
muito agradável para o turista.

Já avistávamos a capital do turismo, e os efeitos da arbe 
se fuzbm sentir.

ges» e
« .  A rcando Ran,o» J .cob  W .IW . ,

Faz saber aos que o presen
te edita) de Dilão, com o pra
zo de viute (20) dias, virem 
ou dele conhcc:mento tiverem 
ou interessar possa, que no dia 
lezosseis (16) do preximo mês 
ie agosto, às d*z horas e trin
ta minutos (t0.30). no saguão 
do EJifieio do Foram, nesta 
cidade, será levado a publico 
p-rgão de venda e arrematação, 
pir-quem mais der e maior 
lanço oferecer, independente da 
ivaliaçâo de nove mil e qui 
nhen|os cruzeiros, os seguintes 
beas imóveis penharados nos 
iutos da nção supra meiíciona- 
la, tendo os sfgumtes caracte- 

risc>>5: Uma glebs d1* ierra de 
natos e fachiuais, com a área 
superficial de trezpntos m(l me
tros qu>drados (300.000 m2) 
situada ,no lugar denominudo! 
Erva doce, no distrito de Carú 
desta comarca, própria para al 
cultura, contendo vertente e' 
«Iguira pedra a ferro, confron- 
tnndo cqm teirus de Jnão Ba
tista da Costa, com terras de 
|, ão Waltriik e com terias dos 
executados. E quem quizer ar 
remaiá-lo, deverá comparecer 
no edificio do forum, uo dia 
e hora acima citados, sendo 
ele entregue a quem mais der j 
e maior lanço oferecer, inde-' 
pendente da avaliação, drpois 
de pagos, uo ato, em moeda 
corrente ao puí<, o preço de

MONTEVIDF.U CmPITAL DO TURISMO

Consulto o relógio, precisamente 4 horas da tarde Corae- 
çávamos a rodar pelas ruas que conduzem ao centro da cidade. 
Por todos os lados podíamos notar muita limpezi e ordem, 
ruas largas, alegres e não raro arborizadas. Poncos ed fíícios 
novos, em geral todos obedecem uma uniformidade nc si tema 
de construção. Povo afávrl, dispensa graude consid"raçâo áo 
forasteiro, e mui particular nente a nós brasileiros O que muito 
se nota são os disparates nas côres do traje, comum cotnb na- 
rem o vermelho com o smareln, o verde com o o azul etc Em 
Montevidéu há uma verdadeira atividade renascente. E' eviden
te o aspecto d* fartura alimentar, que os uruguáios ostent3m 
era sii3s faces reluz ntes e cor das

Dia 17 de julho, data que para mim tem especial s:gnifi- 
cado, pj ra nâo me sentir tão só, deixo o «Florida H'>tel», e 
vou á Av. 18 de Jnho Y El Cerro percorro debaixo acima a- 
quela movimentava avenida, a mais importante de Montevidéu.

Conti nua no proximo numero

Tome Café Gostosão

T » ------ •
diciais, facultando se no entan 
to ao arrematante oferecer fian . 
çh idônea por tres dias. E, pa-11 
ia que chegue ao conliecimtn- ' 1

JOSE’ R. LOPES E SE 'HORA

pnrt cipan aos parentes e pessoas de suas relações o 
n.aoc mento de seu primogênito

JOSE’ BOANEROES
ocorrido na maternidade T resa Ramná.

Lajes, 21 de agosto de 19í>0
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Osni Regis é um moço honrado e trabalhador cuJas^ ^ ®  9 - _ ^ ns' 
trutivas postas ao serviço de Lajes sera uma torça perman , no im-

pulsionamento do nosso desenvolvimento.
Votando em Osni Regis serviremos a terra em que traDainamos

e vivemos

Correio Lageano
Lages, 26 de Agosto de 1950

Uma colossal produção «Samuel GolJwin»
Em maravilhoso «Tecoicolor»

0 Homem de 8 Vidas
Somente um cineasta como Samuel Goldwin seria capaz 

de nos apresentar uma obra prima como esta notável, estu
penda produção - O HOMEM DE OITO VIDa S. Todos os re
cursos exigidos para montagem dêste filme incomparável fo 
ram postos á disposição de Samuel Goldwin. Da mesma for
ma, ua escolha de sen elenco Samuel Ooldwui foi buscar o 
que de melhor existe nos meios artísticos de Hollywood.

Foi assim, qu-*; mais uma vez vamos ter como artista prin
cipal, o ator original, admiravel, que é o fumoso DANNY KAYE 
— O homem de oito vidas»! E como está grande, imenso este 
formidável Danny Kaie!

Mas não é só. Vamos ter uma feliz oportunidaJe de, tam
bém, de apreciar a formosa estrela — VIRGÍNIA MAIO, bem 
como o grande BORIS KARLOFF e Ann Rutherford

Um espetáculo notável e original, o HOMEM DE OITO 
VIDAS é um filme que tnolie as medidas! E’ um espetáculo pa
ra multidões.

Por isso permaueceu em todos os grandes Cinemas sema
nas e semanas em cartaz, com um sucesso exraordinario

Este o filme que a RKO nos oferece para amanhã domin
go, no Marajoara.

Su!am ila  Beatriz
Festeja mais um amversário 

nataücio no dia de hoje, a gra- 
j ciosa menina Sulamita Beatriz, 
filha do Sur. Alcione Sá e de 
D. Rosilda Neves de Sá.

Nelson Cam argo
Festejou seu aniversário na- 

talicio no dia 21 p p o jovem 
Nelson Camargo, filho do Sr. 
/íosendo Pereira de Camargo, 
abastado fazendeiro, em Mor- 
rinhos, neste municipio.

Verdades da Semana
(Por sob a luz forte da verdade, 
o manto diafano da fantasia)

Grande oportunidade 
comercial

Vende-se lotes situados a 100 metros da maternidade, 
proprios para construção, terreno plano e firme a locaü-. 
zação. Ver e tratar c<m Amando Ramos á rua 51 de no
vembro em cim» das Pernambucanas.

Varejo CASA.S 
PAUL

Constituiu um grande suc?s 
so nesta cidade n abertura das 
«Casas Paul» no edifício Er- 
win, junto á Agencia da Caixa 
Econômica Federal, á rua Cor 
i eia Pinto.
■ A casa tem estado repleta de 
visitantes desde a sua instala
ção. O sistema de vendas e o> 
preços convidativos desta nova 
Loja de fazend s está agradun- 
do o público desta cidade.

NOIVADO
Contrataram casamento nesti 

cidade, o jovem Carlos Rebt-lli. 
funcionário do Serviço de Fis 
caliz.ção da Fazcnda Estadual 
com a distinta Srta. Dulva Xa 
vier de Athayde, filha do Sr. 
Ataliba Xavier de Athayde, 
criador em Palmeira e candi
dato à Vereador do PSD, por 
aquele distrito.

Para Deputado Estadual 
pelo PSD

.  V O T E  E M

JOÂO RIBAS RAMOS

liar em festas
O Sr Paulo Rrgo c*e Aqui- 

no, Inspetor de Transito nesta 
cidade c sua exira. esposa D. 
Maria de Lourdes Rego de A- 
quino, estão de pirab^ns, pelo 
nascimento de sua filhiuha Ma
ria da Glória, ocoriido era 23 
do corrente.

O Cel. A r i s t i I i a n o 
Lanreano Ramos, no seu longo 
discurso ao Brigadeiro, reser
vou um mau lugarsinho para a 
justiça, quando a consideiou 
ausente desta terra. Agora, na 
convenção de Bom Retiro, se
gundo diz a «Região Serrana» 
tornou a esp“Sioha-la, quando 
disse que o Flore* de Oliveira, 
candidato a Prefeito de Bom 
Retiro, foi esbulhado pela jus
tiça eleitoral . Decididumente, 
o homem não quer m da com 
a justiça. Mas se ela tiver que 
diploma-lo ?_________

O Sebastião N*-ves, candida
to a Deputado Estadual, pela 
UDN. deu uma notinha na «Re
gião», sobre Nova Trento. Ora 
até que enfim. Foi lembrado 
o distante Municipio. Tem areia. 
Será qne é ali o «Bastião» do 
Bastião?

Na convenção do Marajoara, 
da UDN, o Pufino ao lêr o 
substancioso discurso, osqueceu 

os ccnlos. Não se aperte u, pe
diu um, dois, que não servi
ram. Len, assim mc-smo a sua 
pagins imortal, pedindo que 
não fosse votado eni Correia 
Pinto pois, o seu querido dis
trito, era o Painel. Embora ti
vesse mais doi- companheiros 
'o  mesmo pmt do ou mesmo 
ês, para lhe arrancarem os 

^otos, ele iria mostrar, como 
) Painel era gronde e dava até 
para o Osni Silva.

to. desta vez o Soiza, por Du-
montma.

O Senhor Nereu Ramos v»i 
á> urnas sósinho. Não terá um 
corajoso para competir • om eli? 
Que tragam quantas Tirolesa* 
quizeíem, porque o tivmetn es 
tá no pareo.

A vóz fanhosa e incomoda 
do micro do PRP grita toda 
noite que o lrir eu Boruhiuseo 
é candidato deles. Que novi
dade. O sanguinho puxa. Já, di 
outra vez, ele teve os seus vo 
tinhos dos correligionários do
sigma, ___________

O PSD tem tant* Cert*zi na 
vitoria que mandou os seus cor
religionários apostarem. Quem 
q u i z e r, é só procurar. Di 
preferência, aceitam-se os 
GARGANTAS, os que andam 
pelas esquinas, contando van- 
tígrm.

A «Região», em seu numero
passado, de 19. em «Fatos di 
Sernaní», por W. W.. manda 
votar no Brigadeiro, Ar Stili*- 
no, lrintu, Agnello, Romeu 
Sebastião Neves. E o Celso 
Branco? Assim, tamb*n> "ão. . .

Na instdaçãodo PRP n#sta ci- 
hde, surgiu m is um candida-

0  mesmo W.W. começa as
sim os seus FATOS: «Eleitor 
amigo vai hoje aqui algumas 
recomendações». . . Não se
nhor. Assas-iuo da g'amatica - 
Vão hoje aqui algumas reco-

Irrendações Não. f ça mais isso.

Pedro Serrano

A  maior oportunidade
\e de-se uma casa situada ao lado da ' prefei

tura. própria para moradia, co ti ^dois pavimentos, entr,"ta 
do lado, tanque de lavar roupa e casa d-‘ lenha de ra te 
rml. Ccnstruçãj interna e externa toda de material. Vrr e 

tratar com Armando Ramos ã rua 15 e novembio ur  cima 
das Pernambucanas

Tome Café Gostosão
Amanhã - Domingo, às 4 e 8 horas NO
O  Maior ator característico do mundo D A N N I KA YE

Desempenhando oito grandes o variados papers -  num romance estupendo todo filmado om soberbo TEM lCOLOIt

M a r a j o a r a

È V
No qual vamos apreciar, ainda, um conjunto de artistas notáveis, como:

Boris Karloff e Virginia M ayo
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