
Nerêu Ramos estará em Lajes, dia 5, para falar 
ao povo em grande comício às 8 horas da noite
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ANO X. —  N.o 34

Kedaçao e oficinas: Kua Hercilio Luz esq. Tiago de Castro Lages
O natalicio de

Nerêu Ramos
Por entre o mais justificado jú 

bilo da gente catarinense deflue, 
dia t ês do corrente tnes, o ani
versário do Sr. Nerêu Ramos.

Hoirem publico de prestigio 
e relações de amizade em todo 
o Pcís, correligionários, amigos e 
admiradores nos milhares, leva* 
rão ao grande brasileiro o abra
ço de felicitações.

Santa Catarina, em particular, 
e a sUa L ’ jes, com especial cari
nho, vêm dscorrer a data com o 
pensamento elevado, para que o 
seu eminente filho, possa, ainda 
por muito tempo, continuar en- 
prengando o seu esforço e cr n-
«grando a sua intel gene a prlo ' *
bem-estar de Seus coestadmnos

As inúmeras feliciUçòes qu” vai receber ajuntanros as do 
«Correio L»geano».

Nereu Ramos e a reação 
democrática

C Q H V I T t
A  Prefeitura Municipal de Lajes convida as au
toridades e o povo, para a recepção, no aeropor 
to loca!, ao Sr. Dr. Nerêu Ramos, DD. Vice-Presi
dente da Republica, que chegará'a esta cidade 
às 14 horas da próxima terça feira, dia 5 do 

corrente

ira Deputado Estadual 

pelo PSD
V O T E  E M

OÂO RIBAS RAMOS

EstSo definidas as posições 
dos partidos políticos que atu-m. 
em Santa Catarina em face do 
pleito de 3 de outubro. De um 
lado, estão as forças demeerá 
ticas, congregadas em torno d'> 
sr Nerêu Ramos. Do outro, fi
caram as forçes da reação e 
do néo fascismo, sob o coman
do do sr. lrineu Boruhausen,

Não ha duvida que a aliança 
firmada em ltajai, entTe o can
didato da UDN e o integra- 
lismo, trouxe uma grande e 
dolorosa decepção aos demo
cratas que ingressaram e per
maneciam nas fileiras udeoistas 
atraidos pelo slcgan <o preço 
da liberdade é a tterna vig.- 
lancia».

O esdruxulo pacto eleitoral 
desarrumou as hostes udenistos 
como o confessam na intimida
de, os Seus próprios lidere' 
politiccs.

Mas teve o mérito de cbrear 
o ambiente politico de Santa 
Catarina.

Com efeito, de agora em 
diante ou seguiremos o sr. 
Nereu Ramos, para que Santa 
Catarina continue den.ocratica 
dentro de um Brasil democra, 
tico. ou contribuiremos para a 
vitoria do néo fasbisnio, sob a 
bandeira do sr. lrineu Bornhau- 
sen.

A democracia brasileira esta
rá irremediavelmente perdido, 
se per<i itirmos que nela se in
filtre o espirito totalitário atra
vés de alianças e compensa
ções como as que foram cele
bradas em Itajai.

E' preciso quo os catarinen 
ses à Doca da urna eleitoral, 
rPprovem a falta de ooerencia 
de estabilidade e de convicções 
daqueles que se dizon lo defen
sores da liberdade e das ins
tituições republicanas, acab’ m 
de assumir compromissos com 
os restos fascistas que infeliz 
mente sobreviveram á seguuda 
giaude guerra mundial.

Mercê de Deus, para orgu

Iho nosso e para honra de 
Santa Catarina, aí está o sr. 
Nerêu Ramos, que com a sua 
figura moral inatacavfl, com a 
verticalidade de sua longa vida 
pnblica, coerente com os prin
cípios e ide'as que sempre de
fendeu, soube repelir alianças 
com elementos que só fazem 
contaminar e corromptr o re
gime democrático e as institui
ções v;g“nte«.

Os últimos acontecimeutos 
políticos vieram demonstrar 
mais uma vez, que a figura 
de Nereu Ramos domiua todo 
o ambiente catarinense pela 
sua in iependeuciu, pela sua 
cor&g' m civica e p la sua pu
reza. Podendo aumeitar a vo
tação do seu Partido, preferiu 
ficar com o seu passado poli
tico. seguiudo a vocação de
mocrática dos catariuenses, cou- 
tra todos os totalitárismos.

A sua atitude calou funda
mente na alma catarinense, co
mo provam as manifestações 
de aplauso e simpatia qn’ dia
riamente receba de ele ntos 
de todas as classes Sor: .is.

Compreenderam cs catarinen
ses que nessa luta entre a de
mocracia e o fascismo ninguém 
pode ficar indiferente, 

j Esqueçamos possíveis ressen
timentos ou d‘vergencias pes 
soais e organizemos a reação 
democrática, para as eleições 
de 3 de outubro, com Nerêu 
Ramos que nunca vaeihju nos 
ideais de amor e de defesa aa 
liberdade.

De ‘ O.Estado»

UDO DEEKE
O candidato do PSD ao go- 

vêrno do Estado, o dr. U lo 
Detke, é um cngeuheiro civil 
de reconhecida competência, 
ura administrador de compro
vada capacidade e um pohtico 
sereno e h»bil.

A estas qualidades que já 
muito o recoiu.udam o nosso 
candidato alia uma honradez 
inatacavel, uma opero>idade 
infat g.ivel e uma lealdade sem 
solução de continuidade.

Psssuidor de atributos raros 
o hctiid o  candidato pesse- 
dista já tem unia gr..nde baga
gem do serviços prestados ao 
seu Estado e a sua gente.

Udo Üercke teve oportuni
dade de demonstrar seu dina
mismo e o seu tirocinio admi
nistrativo, qu?ndo estrve no 
governo de íanta Catarin», on
de real zou obra notável.

Na direção da Secretaria de 
Viaçáo. Obras Públicas e 
Agricultura e, também, no De
partamento de Obras Públicas, 
prestou Udo Detke grande ser
viços ao seu E:tado.

O nosso condidato é ura ho
mem experimentado na trato 
dos uegocios públicos, é ura 
profundo conhecedor des nos
sos problemas administrativos 
é ura cidadão honrado, traba ’ 
lhador e leal.

Acertado, portanto, andou o 
PSD escolhéndo-o para seu 
candidato.

Udo De ke, nome amplamen
te conhecido e estimado em to
dos os Municípios catarinenses, 
é garantia dum progresso con
tinuo e de um b-m-^star geral.

Votar em Udo Detke, em 3 
de outubro, é dar uma elo 
quente demonstração de real 
iuteiesse pelo desenvolvimeuto 
de Santa Catarina e pela pros
peridade de sua gente.

(PALAVRAS DO DR UDO 
D E E K E )

O que posso prom-t-r e o m u 
esforço sem desfalecí mento no de
sempenho do mandato que me for 
conferido; é a minha indormida vi
gilância na ronduia dos negocies 
ptiblicos, é o meu espirito de snçri- 
ficio na solução dos problemas do 
Estado, é o rr.eu trabalho honesto 
em prol da fortuna publica, é a mi
nha vontade inquebrantavel no defe
sa dos intereses do povo, é enfim, a 
minha submissão religiosa aas im 
perativos da lei e aos posuda dos 
da Justiça».

p -a TT j n ^ k e  Nesta. 26-8-50 — Pelos justos elevados conceitos 
txmo -L-r- uao u  ESTADO” vinte cinco corrente, e que tanto di 
expressos edRona omendam o homem publico, é com vivo prazer 
gmficam o cidada amigo mais sinceras congratulações, 

trago prez Arcebispo Metropolitano
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?3 paqira

Ê)jrvup e t&cx-ttoè-

Dia 8

do com ercio  desta  cidade

— Sr. Jo â o  Waltrick Coe
lho, fazendeiro em CapSn 
Alt.,

Lothar Paul
Encontra-se nesta cidade o 

Sr. Lothar Paul, Diretor Presi
dente Üas «Loja» Paul» com 
filial nesta cidade e elemento 
destacado no comercio e na 
industria do nosso Estado.

C a n d id a to s  d o  I b D
dores

Valdo Costa,

Octaoilio G ranzotto ,  

Manoel Antunes R am os,  

Octavio Bafaeli

a Verea-

Edito, iilha do Sr. Pedro 
Carvalho, residente em Ca 
ru..

Dia 5

A Srta: Maria E Wolff, 
filha do Sr. Jo sé  W olff, do 
comercio desta p raça .
—  A menina Zeli Cordova, 
filha do Sr. Manoel Valde. 
vino de Cordova, fazendeiro 
em Capão Alto.

P ia  8

0  Sr. Otávio Cordova R a
mos 1' Tabelião nesta ci
dade.

0  Jovem Dimas Candid o 
filho do sr. Dimas de 01 i 
veíra Waltrick, fazendeiro 
em Capão Alto.

Dia 9

Paulo Barreto L.
, Gomesi

Chegou a esta cidade o Sr. 
Paulo Barreto Lima Gomes, 
Diretor Superintendente da 
«São Carlos Filmes Ltda.» de 
,’ont? Grossa, Estado do Para
ná

O distinto 'cineasta patrício; 
veio a Lajes ha negocios da 1 
sua organização.

%
CVIso Couto,

Euclides G ranzotto ,

J o a o  X a v ie r  de Oliveira, 

Ari W altrick ,

Osni Toler.tino da Silva, 

Ataliba X a v ie r  de Athaido, 

Oscar Schweitzer,

Herculano dos Anjos,
—  Reinaldo, filho do Sr. 
Leopoldo Dias Brascher, do 
comercio desta cidade.

Dia 7

Vilma filha do Sr. Ciri- 
le Jo sé  da Luz. do co m er
cio desta cidade. Gilberto Espíndola Guima

rães

M arco  Guiorzi.

J o r g e  Barroso Filho,

Lupercio de Oliveira K oech o .

O Sr. Olivio Pereira de 
Sousa, funcionário do 2 ‘ 
Batalhao Rodoviário.

—  O menino Enio Tadeu  
filho dr Sr. C tavio Ram os,

lima Corrêa
Transcorre dia 6 do corrente, 

o aniversário natalicio da Srta . 
lima Corrêa, filha do Sr. Ca
milo Alves Corrêa, residente 
nesta cidade

Falecimento
Com avançada idade faleceu 

nesta cidade a veneranda Se
nhora Dona Amélia Kassuly 
Siqueira, viuva do saudoso jor
nalista Henrique Siqueira. A 
extinta era uatural de Lajes, 
deixando grande descendencia. 
Entre seus filhos Jcontam-se D. 
Otilia Siqueira, D. Bicota Si- 
Siqueira e D. Nênê Ribas, es
posa do Sr Mario Ribas. Era ’ 
avó dos Srs. Henrique, Tulio,! 
Célia e Curt Fiúza de Carva
lho -3 de D, Z-lia esposa do ! 
Sr. Antenor Vieira Borges. Dei
xa netos, bisnetos e tatarane- 
tos, além de muitos parentes.

O seu sepultamento foi reali
zado com grande acompanha
mento saindo o feretro da resi
dência do Sr. Mario Grant, à 
rua 15 de Novembro.

Pezames à familia eululada.

Atanasio Orandl Hilde- 
brando (

Dia 3 de setembro transcor
rerá mais um aniversário nata
licio do sr. Atanasio Hildebran- 
do, f izendeiro em Capão Abo.

O Sr. Atanásio é um dos' 
componentes da « Ala Moça» do 
PSD naquele municipio.

OLIVETTI
MAQUINAS DF E SC R E

VER E CALCULAR

S E C  U R I T

Cófres e móveis de rço 
pira todos os fins 

Únicos agentes Autorizados:

Intervendas Ltda.
Rua Corieia Pinto, 42 

fone Aut. 64

Maestro Tte. Sebas
tião Furtado

VFoi muito cumprimentado em 
1* do corrente, por motivo de 
seu aniversário natalicio, o 
M’ estro Tenente Sebastião Cor
deiro Furtado, Regente da Ban
da da Sociedade Carlos Gomes 
e Professor de musica aqui ie -
identes

O aniversariante ofereceu, em 
sua residência, uma lauta mesa 
de frios, dôces e bebidas, aos 
amigos que o foram cnmpri- 
mentar.

Encontra-se entre nós o ex m '0 
músico “Baterista,, Sr. Gilber
to EspindOta Guimarães, natu
ral do Rio Qrande do Sul e 
conhecido em vários paises sul 
americanos. O musicista patrí
cio Jocou era grandes orques
tras, no Rio, São Paulo, Porto 
Alegre, Buenos Ayreo, M>ute 
viieu e Santiago do Chile.

Sra. Rosalia H. de Liz
Dia 4 do corrente, completa 

m a i s  u n f il<z anivarsári o 
natalicio, a Exma. Sra D. Ro
salia H de L-z, digna esposa 
do Sr. Dimas Daniel dê l iz ,  
industrialista nesta cidade.

No mesmo dia transcorre o 
segundo aniversário de Dilce- 
mira, filhinha do casal.

Enfermo
Encontra-se internado no 

Hospital N. S. dos Prazeres, 
I geiramente enfermo o menino 
Wslmoí, fdho do Sr. Wnlmor 
Antunes, prestigioso chefe po 
litico em Capão Alto.

Dr. Walinor Ribeiro
Regressou do Rio de Janeiro 

acompanhado de sua exma 
consorte, o Dr. Wnlmor Ribeiro 
conceituado m é d i c o  pa
trício e adiantado criador neste 
municipio.

Maria
Helena

Completa mais um aniversá
rio natalicio em 4 do corrente, 
a menina Maria Helena, filha 
do Sr. Sebastião Ramos, fun
cionário da Escola Normal Vi- 
dal Ramos. ,

Fernando
Pinto

Em 2 do corrente verá pas
sar mais nm aniversário, «> g a
lante menino Fernando iuto, 
f.lho «to Cap. Helio 'mto e 
de D. Geralda de Oliveira Pinto

Prefeito Vidal 
Ramos Júnior

Regressou, ontem, de sna 
viagem à Florianópolis, o sr. 
Vidal Ramos Junior, digno e 
operoso Prefeilo do nosso Mu
nicipio e, também, prestigioso 
Presidente do Diretorio Muni
cipal do PSD E ’ necosáár;o 
assinalar que as viagens feitas 
para tratar de interesses de seu 
Municipia, sempre trazem reais 
benefícios aos seus municipes

Vidal Ramos Jonior foi o 
modernizador de nossa cidade, 
dotando-a ainda, de realizações 
notáveis, que constituíam anti
gas necessidades e aspirações 
do povo em g aral. Desnecessá
rio é,v menciona-los, porqus aí 
estão à vista de todos.

•
Nos distritos, spa ação se fez 

sentir em todos os setores da 
administração, principalmente 
na construção de escolas e na 
abertura de estradas de roda
gem de penetração, vismlo li- 
g>r zonas de agricultura com 
as estradas estaduais.

Administrador de raro tino 
fez cbra imperecivel, político 
habil e sereno, graugeou esti
ma geral e fortaleceu o seu 
Partido, tornando-o uma farça 
poderosa e invencível em Li- 
jes.

Por varias vezes j f  conduziu 
o PSD á estrondosas vitorias e 
mais uma vez, em 3 de outu
bro, levará o Partido que diri
ge a espetacular triunfo.

Dr. Valença
Cliuica exclusiva de 

crianças

Consultorio Rua Cel. Aristi- 
liano Ramos if  8

Consultas: das 14 ás '17 
horas — Fone 67 

Rtsidencia: Rua Cel. Aris- 
tiliano Ramos u' 8 Fone 44

Assine Correio Lageano\

Grande variedade de tecidos para o verão

« •  C a s a s  P e r n a m b u c a n a s  ■ * »
Um mundo de Tecidos a sua espera

Filiai de Lajes —  R ua 15 de Novembro S/N
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0  PSIl w â  fe? ei»  favor aos Operários
De qtt?l bancada seria a ori

gem do projeto de lei, que 
tom» apto qualquer operário 
idquirir terrenos do Mun'cipi0 
para ccustrução de sua mora 
di ?;

0  comentarista da Radio Ciu- 
be responsável pela afirmativa 
acima, nSo pode desconhecer a 
resposta porque segundo creio, 
trota-se do diretor ;da «Região 
Serrana», e SS. tem acompa
nhado Os trabalhos da Gamara 
Municipal. -  Não sabe a maio
ria do^povo. - mas ele sabe, 
que já no primeiro período le
gislativo foi apresentado nm 
projeto de lei por parte aa 
b>ncada pessedista ccm aque
la finilidude. mais foi conside 
rado insconstitucional segundo 
opinião de ilustre vereador 
udenista, possuidor de creden
ciais para o caso. O autor reco
nhecendo sua incompetência e 
recolhendo-se a suas verdadei
ras proporções, aceitou a alte
ração que apresentava emen
das surpersiva, e a lei foi apro
vada, com pequena melhoria 
djs condições de pagamento.

Segunda v z, quando foi pe
la brneada udenista apresenta
do um projeto regularizando a 
veada de terrenos municipais, 
foram apresentadas _ emendas 
pela bancada pessedista, entre 
as quais uma, pela qual ainda 
melhoravam as condições para 
ts pessoas pebres, com prazo 
aumentado para dois ano>, sen
do esta aprovada.

Terceira vez. ainda julgando 
que algum adquireote pela de- 
f.c encia de meios pudesse dei
xar caducar o contrato de com
pra, e aproveitando a apresen
tação do projeto que visa a 
alta dos preços de alienição 
das terrenos do Patrimônio Mu
nicipal, foi encontrada uma boa 
justificação para de vez colocar 
nos devidos termos a grande 
facilidade de aquisição, dada 
a qualquer pessoa não possui-

Kora de bem imóvel. Contribuiu
peía3 P 4 f r  UT a le‘ aP'°vaila Pela l refeitura de Porto Ale-
grp. a qUh| Vej0 escurecer o 
engano quanto a iucor.stitucio- 
nalidnde do primeiro projeto.

b esta lei cuja origem rei 
monta ao inicio dos trabalhos 
da Gamara, ap esentada e te- 
nazmente def-iniida por verea
dor pessedista ahi está em vi- 
g°i, não só com possibilidad-s 
para operários que ganhem bom 
ordenado mas para qualquer 
pessoa de minimos recursos. 
<Ju será admissível a situação 
de uma pessoa resoluta, estar 
ela impossibilitada de ecouo. 
m z*r e pagar seu terreno 
com vinte, quinze e até treze 
cruzeiros meosâii o o tu o se po— 
de verificar nos livros da Pre
feitura? Mais faoilidades seriam 
possíveis si admitido fosse fa
ze-lo por doação. - Convenha
mos que o aumento de ordena
do aos operários da Prefeitura 
foi sujerido por membro da 
bancada u c!(Dista. Eu poderia 
dizer que ob?deçendo aqnele 
refrão popular, (juntou-se a fo
me com a vontade de comer.) 
valeria dizer, juntou-se a dema- 
gogir com a palavra de ordem 
muito em voga naquele tempo 
no recinto, aprovar todas as 
despezas e votar contra o au
mento de renda, porque dizia- 
se, que rucessidtde temos de 
saídos ou maior renda?

Mais eu não digo isto por
que nós da maioria achamos 
boa a sugestão e aprovamos, 
mas como não havia verba pa
ra tal, ficou o assunto em sus
penso, admitindo ser preferiv-1 
a distribuição de menor orde
nado a maior numero, do que 
aumentar o ordenado e também 
os desocupados e necessitados 
de viver.

Voltarei "o assunto.

Oérre

Capão Alto
An iversario

bez anos ontem a galante
j menina Terezinha Aparecida 

lilha do Sr Aruldo Mortari, do 
comercio desta praça e de sua 
pxma. esposa dona Violeta

^Odete Antunes Mortari.
t
t Nascimentos
I
| Está em festa o lar do sr. 
Vergilio Mendes Ouriques e de 
sua exma. esposa dona Maria 
Peocacina Antunes Ouriques, 
professores estaduais desta vi- 
I i, pelo nascimento de Uma 
I 'ia  menina que na p'á Batis- 
luuI recebeu o nome de Abeli- 
na Aparecida.

Acidente

Dia 15 deste, a sra. Brigida 
Maria Ribeiro, esposa do sr, 
Jolio Mariano de Oliveira, resi
dente nesta vila qu?ndo tirava 
fgua do poço de sua proprie
dade cnhiu dentro do referido 
poço, sendo imediatamente so
corrida pelos seus visinhos, foi 
salva, ficando ferida só exterior
mente, achando-se hospitaliza- 
d em Lajes.

Capão Abo, 21-8-1950

Prefeitura Municipal de Lajes
C3TAD 0 DE SA N T A  C A T A R IN A /

Vende-se
U.m excelente lote á rua Frei 

Rogério, próximo á residência 
do Sr. Alziro Lucena.

Tratar ccm Salustiano Ramos

Dr. Hélio Ramos Vieira
ADVOOADO

A f i a  cíveis e com erciais (medição, divisão e demarcação 
de ta.ra», usucapião, servidões, cobranças, falências, etc 
iavsruá-ius, doações, testamentos, contratos sociais e suas 
a^.e^uçre', alvarás, etc.\ ações criminais.

R. 15 de Novembro n° 6, I o A. -  LAGES
NOTA: Aceita chamados para as comarcas vizinhas.

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, paciliu-se o 
pagameute.

Tratar com Aldo Ramos 
Martins.

DEORF.TO
de 22 de agosto de 1950 

O Pr feito Municipal de Lajes, resolve:
ADMITIR:

De acordo com o art. 6‘ da lei n‘ 76, de^3 de m irço 
de 1950:

Terezinha Hugen, para, como exTanum rário diaiLta, exer
cer as funções de Professor Substitui > nas Escolas R.umdaS 
«Professor Simplicio», no distrito da Cidade, enquanto durar o 
impedimento do ròspectivo titular, percebendo a gratificação pre
vista em Lei.

Prefeitura Municipal de Laj-s, em 22 de agosto de 1950 
• Assinado: — Vid»l Ramos Júnior 

Prefeito Municipal 
Jairo Ramos 
Srcretário

Requerimentos Despachados
D:a 22 de Agosto de 1950

N‘ 1542 — Orival Rodrigues Moreira • Licença para contsruir 
um galpão Sim.

N’ 1543 — Abel Silveira de Souza -  Aprovação de planta e 
licença para construir um pré lio para Rudiard Mu- 
niz. -i. Sim. -

N’ 1557 — Ozório da Rosa Madruga - Aprovação de pLnta e 
licença para construir -  Sim.

N' 1568 — Vidal Alves Pereira e sua rrulher - Trausfetência 
de -terrer.o foreiro - Sim.

N' 1571 — Silvó:io Lenzi -  Licença p3ra construir om galpão -
Sim.

N‘ 1574 == João Duarte Filho - Ligação dágua em seu terreno 
sito á rua Benjamim Constsnt =  Sim.

Dia 25 de agosto de 1950
N' 429 — Amoldo Rodolfo Steffen -  Divisão de terreno fo

reiro — Sim.
N' 1565 — Construtora Comercial Ltda. - Aprovação de plan

ta e licença para construir um prédio para Edmun
do Arruda - Sim.

N* 1566 — Dr. João Pedro Arruda - Aprí v. ção de planta e li
cença para construir um prédio para üaiios Korb 
Sim.

N' 1567 — Francisco Chagas Melo Soaras - Aprovação de 
planta a licença para construir um prédio • Cumpra 
o psrecer do Fiscal Geral.

N' 1572 — Jcselfa Fernandes - Ligação dágua - Cite à rua.
N‘ 1575 =  Abel Silveira do Souza - Aprovação de pDnta e li

cença para construir um prédio para Armando Ramos 
- Sim.

Dia 26 de agosto d»- 1950
N’ 570 =  David da Silv . Ribeiro - Transferencia de terreno

foreiro - Sim
N- 792 ~ =  Gilberto Pa s (le Albuquerque -  Transferencia de 

casa e terreno foreiro - Sim.
N' 888 — Pedro Westarb e sua mulher -  Transferencia de

terreno foreiro - Sim
N' 1586 == Emiliano Raroos Branco e sua mulher -  Tr’ nsf ren- 

cia de terreno foreiro - Sim.
N' 1588 — Edmundo Paulo Wiering - Transferencia ce casa e 

terreno foreiro - Sim.

Visitem a  
nossa

E x p o s  i g ã o
n o  E d i í i c i o

Tamoio

FABRICA DE MOVEIS E ESQUADRIAS 
V T  / |  PELLIZZONI

% * ’. r  STUDZINSKI LTDA.
M

S  f  Ou. C-rtho */"
LflGES-5' 0. CBTDDIHP

ÍVeaile-se um bangalô
Novo, todo de alveuaria, com 

instalações de luz, agua e sani
tária.

Procure os encarregados . O. j 
Montenegro 8c Cia. =  Lajes 
Buznr - Rua Marechal Dcodoro. (

Para Vereador ^  e m

Jorge Barroso Filho
C andidato  do PSD  de Bocaina do ^

Excelente lote no bairro 
Copacabana •

Vende-se abaixo do preÇo de) 
custo, por motivo que será ex
plicado. ' .

, Informações com Freder'co 
iSchlegel, Morro do Posto — 
i Lajes.

Srs. Madeireiros
Necessitando de maquinas ou peças, para as 
vossas industrias, queiram dirigir se á firma 
O^Nl P IR E S  & CIA. LTD A . rua Marechal Deo. 
doro n‘ 5 desta praça, representantes da G ra n 
de COMPANHIA IN D U STRIA L M A K U M B Y . 
de Curitiba, especialistas em maquinários p a 

ra touos os fins.

! Não dê esmola cortribua para 
SLAN

Cf$. 1.000,00r

Ganho mais de Cr$ 1 .000,00 ('mil cruzeiros) 
meusaís, vendendo nas horas vagas, Creme Dental 
Sabonetes e Perfumarias, pelo Serviço do Reembol
so Postil, em todas as cidades do Brasil. Diri 

gir-<e á Meiling Industria e Comercio Ltda 
Caixa Postal n' 125 - RIO Cl.ARO - 

Estado do Sao Pattío
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m  • m  f  A unica que distt ibuí asF a r m a c i a  Fopui a  f ,  famosas cautelas “Cor
reio do Povo“ “Folha da Tarde" com direito a valíusos prêmios

2 -9  50

BtRTUZZ!, RIBAS & 
— - Cia. ——
Comercio e Representaçõss

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

Avisa a sua distinta freguezia que inscreveu.se  
no famoso concurso C O R R EIO  DO POVO’ e F o  
LHA DA T A R D E  que dislribue gratm tam ente  
2 milhões e 4 0 0  mil cruzeiros em valio909 prêmios e 
está 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 2 430 000,00 edi prêmios

Advogado
Dr. Theodocio Miguel 

Atherino
Advocacia em geral 

Rua Hercilio Luz, 7 Lajes C at.

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

nense S A.
, vi * -

Em vigor a partir de 19-6-1950

Segundas 
Quartas 
e Sextas

Aviões Douglas C-47 Terças 
Quintas, e 
Sábados

• r ■ ifli ,.yj
ESC A LA S

8 30
.

Pa Rio de Janeiro Ch. 16,55
9,45 Ch. Santos Pa. 15,40

10 15 Pa. Santos Ch. 15,10
11,20 Ch. Paranaguá Pa. 14.05
1 1,40 Pa Paranaguá Ch. 13,45
12.00 Ch. Curitiba Pa. 13,25
12,30 Pa Curitiba r- h 12,55
12,55 Ch. Joinvile Pa. 12,30
13,15 Pa Joinvile Ch. 12 10
13,50 Ch. Florianópolis Pa. 11.35
14,20 Pa Florianópolis Ch. 11 05
15,05 Ch. LAGES Pa. 10,20
15,25 Ph. l a g e s Ch. 1C,00
16.25 Ch Porto Alegre Pa 9,00

Sujeito a alteração sem aviso prévio

Agení : : :  Carlos Hoepeke 
Rua Correia Pnito

S A .

Tomé Café Gostosão

CORREIO LA G EA N O 4a. página

iVnleu-pe
Almofada marca «Asite» de 

borracha, ocupando tinta verme
lha, em caixa de fôlha.

Pedtr- se o obséquio, á quem 1 fôr oferecida a mesma para í 
; venda, apreendn e avisar ur
gente, nesta redação.

A maior oportunidade
Vende-se uma casa situada ao lado da prefei

tura própria para moradia, c o "  dois puvimentos, entrada 
do lado, tanque de lavar roupa e casa de lenha de mate 
rial. Construção interna e externa toda de material. Ver e 

tratar cora Armando Ramos à rua 15 e novembro em cima 
das Pernambucanas

Vende-se
Vende-se ótima casa de resi

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

=  tstudio R ex =
Executam trabalhos fotográficos de todci os tipos e 

todos os tamanhos, com esmero e capricho

PREÇOS MODICOS

Atendemos cham ados a dom icilio casam en to s ,  ba 
, tizades, aniversários, banquetes, e tc .

S ecça .0 de revelações e vendas de filmes 
Rua Gel. Cordova junto ao E d if íc io  novo do 

Correio

Vende-se
Por motivo de mudança de 

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

Tratar na mesma com a pro
prietária Viuva de Francisco 
Freitas.

M a rio  T e ix e i r a  C a r r i lb o
Advogado

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

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

Escritório — Ruh 15 de Novembro—Edifício Jofio Cruz J  r. Fonefifi
AvA JlLS — Qaixa rost&l n° I sj Sta. Catarina o

OSNl RECIS
ADVOGADO *■

Praça João Pessoa 
Edi|. DrAcácio - 1:andar

c S a n t a  C atarin a

Doenças e OperaçõesDE
OLHOS - OUVIDOS -N A R IZ  - G A R G A N TA

(Cabeça *— Pescoço — Boca)

Dr. J .  A R A Ú JO
ESPECIALISTA

Assistente do Prof. Sanson do Rio de Janeiro, Membro da Socieda
de de otorino lartngologm do Pio de Janeiro. Nembro da Sociedade 
Pan Ameiicana de ophtalmologia Bepresentanie oficial, para Santi 
Catarina, do Comitê do Congresso da especialidade, em Montevidéo 
Buenos A ire», em 1350. Diplomado em Bronco esofagologia, em 
Buenos-A írt s e  M o v .  evidéo pelo Prof. Chevalier /ackson, dos Esta
do8 Unidos. Curso ue cirurgia da stirdês com o Prof- Larcpert de

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

?enr»aÇTerS t»° fi*C“V 'ado láb'° e céu dt* boc« fendido de nas
cença. Tratamento clinco cirúrgico das amidalas, das sinuaites, das 

purgações dos ouvidos, da obstrução nasal etc.

RUA HEROILIO LUZ, 30 (Rua do Hospital LAJES

Di*. João Gii;i Iberto 
KpMo

A <1 vogado
Rua Aristiliano Ramos 7 

Caixa Pos*al 5t

Q u er c o m e r  bnn?
V

Vá no restaurante do clube 14 
de Junho

Cg Ml Das APETITOSAS —  A M B IE N T E  SELECTO i 
Satisfaça seu paladar

Cosinha brasi.eira e italiana Adega sortida

Pr. CELSO RAMOS 
B R A N C O

A D V O G A D O
SCJICÔVC/A e C SC G trÓ ftlO

- Rua Hercíllo t u l  .

L A J E S  *Se
Atende cltamadot par* as co

marcas de 5. Joaquim. Curifi- 
banos, Bom Retiro e Rio doSul.

Assine o “Vale dc Itajaí»'  %  ■
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Instituto de Aposentadoria ePensões dos
v ^ o i n e n —  "

0S valores

ciarios
E D I T A  t

Afim de ateader ás despesas com a t ■ “  "
-  - eS Í V  Bl,osen,ad,’r>as e pensões, f0i elevada ^  ^  de Ínnho 1950, que majnrou
1950, para 6/. (seis por cento) a taxa de cont b ^  ° nr 2841 A de ^  lla Julho de
I.A.PC., a vigorar de D de ago^o corrente Ç d° S CDlPreg»d<>s e empregadores para o

A pariir do mês d* AQOSTO deve
çâo de todos os seus emp;(^ades onde seus diri»pn7 ^  ° S en.^,reoa^°rea desooutar a contribui 
se de 61. (seis por cento) dos respectivos salário- rie Sej!,m se8 urad<'s do Instituto, na ba
iirtifll contribuição, por parte da emprêsa * 6 c aSs* e recolher a0 Instituto, acrescida Hi

Florianópolis, 11 oe agosto de 19*.D 
O^WAL Pê r ^ r A BAIXO -  DELEGADOI abela de Salário

»o Instituto, acrescida de

Classe Ord enado Mensal
Salario

de
Classe

Co

Segurado

ntribuição

Empresa

6 ./°

Total
1
2

Até
De mais

Cr$
da Cr$ 100,00

100,00 
a 150,00

100.00
150.00 6.00 6.00

9.00
12.00
18.003 15o,oo 2oo,oo 2oo,oo 12,00 12.00 24.oo4 2oo,oo 25o,oo 25o 00 l5,oo 15,oo 3o.oo5 25o,oo 3oo,oo 3oo,oo 18,o0 I8.00 36.oo6 3oo,oo 35o,oo 35o,oo 21,oo 21,oo 42.007 35o,oo 4oo,oo 4oo,oo 24,oo 24,0o t 48.oo8 4oo,oo 45o,oo 46o,oo 27,oo 27.oo 54.oo9 45o,oo 600,00 5oo,oo 3o,oo 3o.oo 60.0010 Soo,oo 600,00 600,00 36,oo 36 00 72.00

11 600,00 7oo,oo 7oo,oo 42.00 42.00 84.0012 7oo,oo 800,00 800,00 48,oo 48.oo 96.oo
13 800,00 °00,00 9oo,oo 54,oo 54.oo I08.00
14 9oo,oo 1.000,00 1.000,00 60 00 60.00 120.00
15 1 .000,00 1.100,00 l.1oo,oo 66,00 66.00 132.00
16 1 .100,00 1.2oo,oo 1.2oo,oo 72,oo 72.00 144.00
17 1.2oo,oo I.3oo,oo 1.3oo,oo 78,oo 78oo 156.00
18 1.3oo,oo 1.4oo,oo 1.400,00 84,oo 84.oo 178.00
19 1.4oo,oo 1.5oo,oo 1.5oo,oo 9o,00 9o. 00 I80.0020 1.5oo,oo 1.6oo,oo 1.600,00 96,oo 96.oo J 92.oo
21 1.6oo,oo 1.7oo,oo 1.7oo,oo lo2,oo 1o2.oo 2o4.oo
22 1.7oo oo 1.8oo,oo 1.800,00 lo8,oo 108.00 216.00
23 18oo,oo 1.9oo,oo l.9oo,oo 114,oo 114.00 228.00
24 1.9oo,oo 2.oo,ooo 2.000,00 • 2o,00 12o.00 24o.oo

S.A, Empresa de Viação Aérea Rio Grandense (VARIG)
P. Alegre - Lajes - Itajaí - Joinvile -./polis - São Paulo - Rio

- E S C A L A S

3as., 5as, e Sabs.

Saida Chegada

P. Alegre

LA G ES

Fpolis.

Itajai 

Joinvile 

Sáo 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

Erechim
Ida

— Lajes — 
e valta as

ESCALAS Saibas C hegadas

Erechim

Josçaba

Lajes

Itaiaí

8.30

9 .30  

10,10

1
9,50 

9,50 ' 

10.55

ESCALAS

3a$. 5as. e Sabs.

Saída

Rio

S. Paulo 

Joinvile 

Itajai 

Fpolis. 

LAGES 

P. Alegre

7,45
9,35

11,15
11,55

12,50
13,55

Chegada

9,15
10,55

11,35

12,20

13,40
15,05

e s c a l a s Saidas Chegadas

Itajai 12,00 —

La]eS 13,05 12,45

Joaçuba 14,00 13,40

E recliirn 14,25

----------------------- . ltaiaí com aviões an carmnt
Na ida como na volta ^ f J ^ ^ Q P O L I S ,  PARANAGUÁ, SãO PAULO E 

, esc Ias em JOINVILE, jANEIRÜ
V A L O R E S  -  REEMBOLSO.

\ G E IR O S  —  C O R R E IO S  - CA ^  Sanla c&tarjna, Rio Grande do Sul,
jo  mútuo com a re'le 1 3 i/i m para todo mundoi

Uiuguay .  KLM P E n j w  , VAR,G> . Caixa Pos„ ,

l —Rua 15 de Novembro n 0 ^   ̂ LAJES-Sanla Catarina

Partido Libertador
Gíicio recebido

Ao limo. Sr. Diretor do ^Correio Lageano».

De ordem do Sr. Presidente, teoho o grato prazer de le
var ao conhecimento de V. S. que, em reunião ef tu .da a 25 
do cotrenie três, s^b a presidenci-t do Sr. Major Pereira Mello, 
Delfgsdo do Partido Libertador, em Santa JJGatrrina e com a 
presencia do representante do Diretório Estadud, Sr. Dr. Al
fredo Fauro, foi criada nesta cidade a Seção Municíphl do Par
tido Libertador e empossado o seguinte Dtretorio

Presidente Dr Orly M. Furtado, cirurgião dentista 
Vice presidente: Walter H. L. Hoechl, contador 
1* Secretário: Cleones Velho Carneiro Bastos. Eog. Civil 
2' Secretário: João Luiz Ramos, Pecuarista 
Tesoureiro: Menotti Ramos Borges, funcionár'o publico
Sendo o que para o momento se olerece, aproveitamos o 

ensejo para apresentar a V. S. os protestos de nossa alta estima 
e elevada consideração.

Atenciosamente 

Lajes, 28 de agosto de 1950

Cleones Velho de Carneiro B.t tos ,
1 Secretário

JU ÍZO  DE DIREITO DA 
COMARCA DE L A J E S  

ESTADO DE SA NTA  CA
TARINA

EDITAL DE LEILÃO com o 
prazo de vinte dias para ven
da e errematação de bens 
penhorados à Oliveira de 
Souza Machado, na Ação 
Executiva que lhe m0ve Al
meida, Broering Mello, S. A. 
Comercio.
O Doutor Ivo Ouilhon Perei

ra de Mello, Juiz de, Direito 
da Comarca de Lajes, Estado 
de Santa Catarina, na forma da 
lei, etc.

Faz saber aos que o presente 
edital de leilão, com o prazo 
de vinte (20) dia?, virem, ou 
dele conhecimento tiverem ou 
interessar possa, que no dia 
dezesseis (16) do próxime mês 
de agosto, às dez horas e trin
ta minutos (10,3o,) no saguão 
do Edifício do Forum, dasta ci
dade, será ltvado a publico 
pregão de venda e arrematação 
por quem mais der ou maior 
lanço oferecer, independente da 
avaliação de nove mil e qui
nhentos cruzeiros, os seguintes 
bens irr oveis penhorados nos 
autos da ação supra menciona
da, tendo os spguintes caracte- 
riscos: Uma gleba de terra de 
matos e fachinais, com a áre- 
superficial de trezentos mil me
tros quadrados (300.000 m2),

situada no lugar denominado 
Erva d^ce, no distrito de Oarú 
desta comarca, p opria para a 
cultura, conteúdo verlente e 
alguma pedra a ferro, confron
tando com terras de João Ba
tista da Costa, com terras de 
João Waltrick e com terras dus 
executados. E quem quiz?r ar
remata lo, deverá comparecer 
no edifício do forum, no dia 
e hora acima citados, sendo 
ele entregue a quem mais der 
e maior lanço oferecer, inde
pendente da avaliação, dep s 
de pagos, no ato, em moeda 
corrente do país, o preço de 
arrematação, taxas e custas ju 
dici3is, facultando se no entan
to ao arrematante oferecer fian
ça idônea por tres dias. E, pa
ra que chegue ao conhecimen
to de todos os interessados, se 
passou o presente edital, que 
será publicado e afixado na 
fernia da lei. Dado e passado 
Desta cidade de L a j“s, aos vin
te e cinco dias do mês de a- 
gosto do ano de mil novecen
tos e cincoenla. (25-8-1950) Eu, 
WalJeck A. Sampaio Escrivão 
do Civil, o datilografei, subs- 
crevi e também assino Selos 
afinal.

Ivo Guilhon Pereira de Mello 
Juiz de Direito

Waldfck Aurélio Sampaio 
Escrivão do Civil

Partido Social Democrático
Para Vereador - . — . . . .

-  — Vote em
MANOEL ANTUNES RAMOS

Grande oportunidade 
comercial

Vende-se loies situados a 100 metro^ da rraterriblade, 
proprios para coustrução, terrpno plano e firme n Icoall-, 
zaçâo. Ver e tratar com Armando Ramos á rm 15 de no- 
vem bro em cim* das Casas Pernambucan >s.
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Deixe que eu 
chuto!

7 llor»'!
Bcn! Ber! Ben! .. mais trinta 

« sete navios afuudados hoje 
(1WEMO). E o Bcnibardino in
tegralista do alto C»fé do lpiran 
gu rompe um dobradinlio w^g 
rx riano, e » massa se dissolve.

Dom Qnixote, sob vivâ acla
mação veste a armadura e co
loca o elmo de pen>s caturrila, 
p j ra inic'ar o ataque, Sanclio 
Pança aperta parafusas, anmrs 
fio, e. . tudo pronto.

Ra-ta-plan-plan-plun: (Final
do dobrado)

Aonuê! Crrr. Crrr Crrr. . . 
Curtuspacos, papacos. Pnpagaio 
real, Tiiti De Traz ns Montes. 
Houteni éramOs dezesete, mais 
hoj* sorros dúzia “ meia, con
tando çfcm o ba'xinho, anuncia
va eivando em ctua, o primei
ro fcdrtjr.

A16! Alô! Prnssileiras. Alô 
A'ô! Dgueauos. DeutchLnd über 
alies. Vitórria das Pliuio, isto 
já honte (palmas e leve farfu- 
Ihar de penas).
U ti sorrido marmóreo percorre 

a fuce do eleitorado, quando 
ouve a trombeta anunciar: «ua- 
da deterá a marcha das «pau- 
zpr divisionen».

Musica ligeira para ballet, 
outro orador, e o canto orftôni- 
co sapeca o «Das B !ümmlei».

Um dos locutores mais in
flamados, delirando arrisca 
«recomendamos ao povo livre 
e conciente glostora, que dá 
brdho e melhora, e creme den
tal gessy».

Delicadamente, um dos cru
zados oferece o dedo indicador 
dobrado ao ultimo pnlrador da 
noite e implora: - Dá o pé ri 
Cl?

Esta vem até o microfone, ti
ra um papelinho duma govet2, 
e assim, a sorte está tirada.

No papelucho está escrito: 
PRP, Para Deputado Estadual 
vote no Astringosol.

O pano verde desce suave
mente, e a ninhada dorme.

G. LOL.

Palavras do 
Cardeal D. 

Jayme Cama 
ra

Votar concienteiuente, para 
evitar enganos perigozos, con
siderando o passado dos can 
djJatos e não apenas as pro
messas feita a boca das urnas.

Os amigos 
de Getulio 
Vargas

A U. D. N. anda pelo Esta
do e, também, pf Io Município 
de Lajes, procurindo enganar

A’ mulher brasTeVa compete ^
ix nrcer papél de relevância pe-! 0/ rj T? » Tu '° “*f®i ' • , í
Io bem social do Braz-1. L {  ,UDN nunca fo. a.mg, de.

A mulher eleitora lern no vo Oetulio, sempre lhe meteu a
to uma arma para as suas rei ". *• " n " uaF, sse , 
vinoic. : ões. gtslativa, em Florianópolis, co-

Strá imperdoável a indife mo nas Um aras Municp^s e 
reuça ria mulher, do belo sexo I £a ' T  1,rPfe"9a em tL‘d3 0 
quanto aos pr0blc-!>»s que cir .- j” ™ 0 ' 
polgam a t o d o s ,  e es-j A UDN sempre quiz 
peram sejam resolvidos pelos couro de Getuüo, e só

Expresso Grazziotin
Uma organização para bem servir

Pôrto Alegre, V acaria , Lajes
De Porto Alegre - ás 2.as — 4ns. — 5.a« e sábados 

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

C A X IA S  DO SUL á LAJES

De Osxias do Sul - 3 as e 6.as-feiras 
De Lajes - ás 4.as e sábados ccmbuiundo cora Pôrto Alegre

V A C A R IA  á LA JES

OeVacaria - As 8.15 e 13 horas diariamente, menos domingos 
De Lajes - ás 5 e 14.30 hor3s diariamente menos domingos 
MAIS INFORMAÇÕES NAS ESTAÇOE5 RODQVIARlAS

nossos governantes.
Encontrando-se élas. Direta 

ou indiretameute dentro da 
luta político soei I, tem por
tanto o dever de entrar com a 
a sua parcela, com o seu voto 
para a formação de nossos go
vernos.

TnDge á rrnlber a obrigação 
de votar em candidatos que in
discutivelmente satisfaçam os 
seus pontos de vista sobre o 
que é preciso f. zer cm uossa 
terra.

O bom exercício do voto é á 
capacidade que cada um tem 
de‘ contnbuir para o bem co 
mum. .

Se ha fdta de intimidade da 
mulher com as questão publica 
não é mot vo para que a mu 
Iber deixe de tomar interesse 
nas grandes pugnas eleitorais. 
Lembrem se os nossas patrícias

FAZEN DA DE C R IA Ç A O  DE LA JES  

venda de reprodutor es a prazo

que, sendo composta de ho- 1 meu intermédio, contrária à 
raens a maioria das nossas ca- mudança do nome do Distrito 
meras, è preciso que o voto fe- de Presidente Getulio, para No

foi o 
agora

quando se vê perdida, tanto 
na eleição para govern?dor co
mo nas de Prefeito é que e=tá 
procurando se encostar em G-i- 
tulio.

Não adianta fingir porque. .
ninguetu acredita no negocio. A chefia da fazenda de Cri&çfLo J g  Lajes, inColma 

Vejamos quem são os ami aos srs. criad ores  e cabanh eiros catarinenses , que está 
gos de Gelulio. recebendo pedidos p aia  a im portação de reprodutores

Qmndo a UDN quiz na As- da Republica Argentina, que serão vendidos mediant9 
«embléia Legislativa mudar o o pagamento da 2õ /. por cento  no ato da entrega e
nome do Distrito d« Presiden- 2 5 ./ por cento anualmente durante 3 anoa, sem juros, 
te Getulio, para por o nome de '
Nova Breslau, no Municipio d e * 1, 
lbirama, qu>Jm defendeu Getu- 
liu? Foi o deputado João Ribas 
Ramos que em nome dos de
putados pessedistns, apresentou 
o seguinte requerimento:

«Requeremos conste da ata 
que a bauceda do Pdrtido So- 
ci?l Democrático, na Assemblé
ia Legislativa, mauifesl3-se per

Jérseis
=  V  a 1 i s é r c

Casa Eduardo
minino seja dado a cidadãos ín
tegros, que mereçam a con
fiança, e que exerçam os man
datos no sentido òa moralidade 
do bem estar social, da sacro- 
santidade do lar, seja dado o 
voto a patrícios que conduzam 
sua ação ao b e m  da 
coletividade.

A mulher Lsjeana está pre
sente em 3 de cuiubro e sabe
rá escolher seus candidatos.

O. M.

Esclarecendo

va Breslau, no Municipio de 
lbirama, proposta pela União 
Democrática Nacional, porque 
essa substtuiçao se reveste de 
evidente carater pessoal, visan
do atiugir ciretamente à pessoa 
do senhor Getulio Vargas que 
que apesar de militar, atualmen
te, no digno Partido Trabalhis
ta Brasileiro, é forçoso reco
nhecermos que ele preítou re
levantes serviços ao Brasil.

Palácio da Assembléia Le- 
g slativa, em 1 de agosto de 
1950.»

Um getulista
No dia Agosto de 20 do oorrente 
sno foi instalada soltuemente, no 
distrito de Painel, deste Muni
cípio, a poroquia Painel Urupe-
1 a conforme divulgou ampla- 
mente o jornal local «Guia Ser
rano». Lá falou, em nome da 
Irm.t d de do Santíssimo S a 
cramento da Catedral de Lnjee, 
o senhor Lupercio de Oliveira 
Koeehe, Sérventuario de Jusli 
ça, sóraente em assuntoo reli
giosos. Infehzmente o jornd 
desta cidade, «Regiào Serrana» 
em sua edição de 26 de agosto, 
publicando «Dois discursos no 
Painel», teve & imorudente idó 
ia de divulgar 0 acontecimento 
criticando as suas palavras. O 
Senhor Lupercio me seu breve 
discurse, congratulava se com 0 
bom povo de Painel e Urupe- 
rna, pela criação da paróquia 
N sta saudação citou, entre ou 
tras as s guintes paDvras de 
S. S. 0 Santo Pndre Pio XII, 
gloriosameute reinante, publica

das no conceituado semanário 
«Lar Catofico», de Juiz de Fó- 
ra, na soa edição de 30 de ju
lho do cm rente ano, á pr ginn 
360, uhima coluna {que são: 

«Cada um deverá votar se
gundo o ditame do própria 
conciencia que impõe a to
do o sinctvo catoFco 
de dar o proprio volo a 
aquGes candidatos ou aque
las listas de candidatos, 
que oferecerem garantias 
verdsdeiramente suficientes 
de defender os direitos de 
Deus e das almas, para o 
bem dos indivíduos, das 
famílias e da sociedade, se
gundo a lei de D.*us e da 
doutrina moral Cristã*.
Si o estreiaute em assuutos 

religiosos não se conformar com 
fa  palavras sabias e esclareci
das de S. S. o Santo Padre, 
que tenha a corngem d rasgar 
a mascara para ficar bem co
nhecido do povo catoiico.

A meus ami
gos e correli 

gionários
Com 0 tdulo acima «Jeaçaba 

Jornal» de 24 de agosto estain 
pou longo artigo historiando 
a apresentação da candidatura 
do prestigioso pobt’co Gucrino 
Dalcanale ao cargo de Prefeito 
pelo PSD.

Dr. Caetano Costa Junior
Especialista em doenças dos

ftlhuá-Ouv Jos-N ariz-G arganta
Consultório: Edif. Dr. A cacio  2' Pavim ento  

das 9 ás  11 e das 3 ás 5 horas.

A dvogado
Dr. Rub crido José Schuch

Advccacia em Geral
Rua B arão  do Rio B ra n co ,  12 L a^es S  Catarina

Dalcanale além de se eleger 
com grande margem de votos I 
contando upenas com 0 elei- J 
torado pessedista, leva, ainda 
boa votação nos meios udenis j 
tas e trabalhistas, pois, Gu-rino 
Drtlcan.rie é um nome muilo 
'■onceituado em Joaçnba.

PREGOS
RITA MARIA

O» melhores, agora por preços baixissim s na

Construtora Comercial Ltda.
GRa NDR l o j a  de materiais em geral para construções

a preços reduzidos 

CONSTRUÇõEs CIVIS, por contrato e por administração 

I f i ç o e x i t o ,  solidez e esmerado acabamento 

R. 15 de Novembro, 6 — Lajes!

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



— *
I

interessei0^ p e c u i r i ^ 0!11̂ 0, CO: 1 , entusiasmo, pelos legítimos 
Vote em João R iiw  suaria, da lavoura, do comercio ed a  industria

que êll contínLRam0-Ŝ para deuputado estadual pelo PSD, para 
_____ 2_______ lnue servindo o seu Município e o povo em geral

2-9 50
--------------------- CORREIO LA G E A N O

ve

F r e c h a n d o
d ete tu fifv a S l^ cito ^ o ^ ca S d T rm a T n / ^  6 3 mp|hor a™*acordo entre udenisias e petebisias ‘ ,í0nas- onde, em 1946, hou- 

Sim ! Houve acôrdo. Foi eleiin „
Estado, com a condição J e ser substituido casò^nsrP^3 i° Governo do 
dato, por um elemento do PTB. ' 3S°  nao terminasse o man-

O Governador, há pouco, renunciou ' ao carm f  „ rrnv 
a corda elegendo um correligionário para substitui lo n - Jv 3 roe’J
na antiga união. Os petebistas, ludibria,los, cairam fóra f roniPe-rasga

p„ „ Sí „ ^ v ” . . S' " a“  fcVer,a —  • « * » . . . « .  o

De «O Estado» G”ilhen”e Tal

7a pagino

Vote em Ma
noel Antunes 

Ramos

MANIFESTO
>a qunlidade de membro do Diretório do Partido Social 

Democrático em Capão Alto, coneito os parentes e amidos 
bem como os correligionários e o povo em geral, afim de cer
rarmos fileira em torno da candidatura do nosso ilustre amifr0!: 
Sr. Oscar Schwteizer, candidato a Vereador por este Distrito”

O Sr. Oscar Schwjitzer,, sobejrmente conhecido nestt 
distrito, desde que aqui chegou vem pugnando intensiva e 
ininterruptamente pelo bem estar de Capão dtenses, sendo des
necessário mencionar as suas inú neras virtudes de cidadão ami
go e altruísta.

Sua eleição p3ra Vereador por C-pão Alto, é, pois, abso
lutamente indispensável à melhoria da gente e tsrra càpãoal- 
tenses.

Pel* grandeza de nosso Distrito, votemos, então 
em OSCAR SOHWEITZER.

Capão Alto, agosto de 1950.

V/almor Antunes

•f* Agradecimento • Missa

Theodocio Miguel Atherino 
e Senhora

participam nos parentes e pessoas de suas relações 
o nascimento de seu primogênito MIGUEL PEDRO, 
ocorrido na Casa de ÍSaude Sào Sebastião, em Flo- 
rianopohs. „

Fpolis, 15 de Agosto de 1950

Dante Marotto
Por motivo de seu sn:versá- 

rio natalicio, ocorrido em 25 
do pióximo passado, recebeu 
demonstrações de apreço o Sr. 
Dante Marotto, proprietário do 
Restaurante 14 de Junho e Ecô- 
nomo do referido Clube.

O aniv rrsariante ofereceu 
uma lauta mesa de finos do
ces, frios e bebebidas a tod ŝ 
os amigos que o visitaram.

Missa em Painel
Dia 31 do p. passado foi ce 

lehruda na Capela de São Se
bastião, distrito de Painel, uma 
Missa pelo oit vo ano ao fale- 
c mento da Exma. Sra. D. Ma
ria Alves Ribeiro, progmitora 
do jovem Jorge Pereira, do co
mercio desta cidade.

A esse ato de religião com
pareceu um grande numero de 
pessoas.

A familia da inesquecível

Manoel Antunes Ramos mais 
conhecido por Neco Ramos é 
filho de Bdisario da Silva Ra
mos e neto do saudoso e pres
tigioso políuco catarinense, Cel. 
Emiliano Ramos. Moço de soli
da formação cristã tem sido um 
entusiasta por tudo que respei
ta ao progresso de Lajes e 
aol bem estar de sua gente: 

nteressado p?los problemas 
da industria, do comercio, da 
pecuaria e da lavoura, a estas 

se dedicando

Aldo Varela e
Leda Senise Varela

participam aos parentes e pessoas de suas relaçõ?s 
o nascimento de sua filha MARlA TEREZA, ocorri
do na Maternidade Tereza Ramos era 17 do pró
ximo passado

Lajes, L de Setembro de 1950

Amélia Cassulli Siqueira
Agradecem a todcns as pessoas que enviaram flores, tele. 

[ramas, cartões e acompanharam o feretro á sna ultima morada_ 
Aproveitam a oportunidade para convidarem os seus ami_ 

[os e parentes para assistirem á Missa de 7 dia, qne será re 
-ada no altar-mór da Catedral, segunda-feira, 4 do corrente’ 
i 7,30 horas.

Antecipam agradecimentos

Lajes, 31-S 950

Para Doputado Estadual 
pelo PSD

V O T E  E M

JOÂO RIBAS RAMOS

i atividades vem 
com ardor.

Na Câmara Municipal, Ma
noel Antunes Ramos, perfeito 
conhecedor das necessidades 
dessas classes, porque a elas 
tambera pertence, saberá de
fender com inteiro conhecimen
to de causa os legitimos interes
ses de todos aqueles que tra 
balham t vivem neste Municí
pio.

Vote em Mancei Antunes 
Ramos candidato a vereador 
pelo Partido Social Democrático,

A.vandier de Qli~ veira
Encontra-se nesta cidade o 

apLudido cantor de Rádio, 
Avandier de Oliveira, coguomi- 
nado «Principe Negro»» e ele
mento de reconhidos méri‘os 
na interpretação na interpreta
ção %dos nossos melhores auto
res românticos.

Patrocinado por diversas fir
mas locais «Príncipe F gro» 
atuou na Estação de líádio 
«lesta cidade comprov ndo a 
excelente vóz que possue e 
adquirindo em Lajes muitos 
admiradores do seu estilo e de 
seu talento musical.

,P ro f. Joaquim F. Wolíí
Por motivo de síu aniversário 
transcorrido em 22 de Agosto 
p. passado, foi muito cumpri
mentado o jovem Joaquim 
Furtado Wolff, professor e cria
dor em Morrinhos, Coxilha 
Rica e filho do Sr. Católico 
Wolff, criad t  no mesmo distri
to.

O aniversáriante é membro 
da Ala Moça do PSD. naquela 
localidade.

Assine Correio Lageano

io dê esmola, contribua para SLflN
Para V o r e a d o r  p e lo  P S D

Vote em
Octacilio Granzotto

j Clineu Antunes Vieira
Submeteu-se a uma interven

ção cirúrgica, o inteligente es- 
; tudatne Llineu Antunes Vieira, 
filho do abastado fazendeiro sr. 
Taciüo Araújo Vieira

Carlos Moita
Esteve alguns dias nesta ci

dade, o jovem Carlos Moita, 
ativo viajante da «Distribuidora 

i Paulista de Ferragens Ltda.» de 
São Paulo.

I O distinto patricio reside em 
Livramento, Rio Grande do Sul 

I mantendo nesta cidade um cir
culo de amigos, principalmente 

'entre os intelectuais que n ad
miram pelos seus couhecimeu- 

I tos de literatura e filosofia.

CR. $ 250,00
E’ o preço de uma mala de fólea, de fino couro, 

no «Sapato Chie»

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 baratsira da cidade

G iâ lf
>• c r e  A S f o í o f O Q  A ca8a A C A P IT A L  acaba de receber
* 3 l  r t l  l u l w l v O  grande e varia io sortimento de ava

meDtos, alpacas, entretélas,forros para mangas, ombreiras e muitos outros artigos, semprie 
* pelos menores preços da praça

Rua Correia Pinto, 80. L JE 3
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Osni Regis é um moço honrado e trabalhador cujas ' toJ u'
tutivas postas ao serviço de Lajes serão uma força pern e ao

impulsionamento do nosso desenvolvimento.
Votando em Osni Regis serviremos a  terra em que trabamarrí js

e vivemos.

Correio Lageano
Lages, 2 de Agosto de 1950

Um grande espetáculo para amanhã do
mingo, às 8 horas

MERCADORES DE INTtflOAS -  o grande espetáculo 
que a «Warner» ms oferece para amanhã, domingo às 8 horas, 
vai agradar em cheio aos numerosos espectadores, Que por cer
to vâo assistir à produção de «Ray Enright. - um dos diretores 
mais conceituados de Hollywood.

Depois da Ouerra Civil que teve lugar nos Estados Unidos 
da America, inúmeras cidades ficaram cheias de homens de 
maus instintos, aventureiros que invadiam e depredavam as 
propredades. mim bandidísmo revoltante.

Nesta luta feroz, terrivel, entre os homens de bem e os 
desordeiros, destacam-se os heróis e os bandoleiros . . . 
naturalmente, estes finalmente punidos exemplarmente, e aque
les triunfando e implantando a ordem e paz er.tre as cidades e 
os lares.

Grandes astros tomam parte neste grande e belo drama, 
onde bnlham os talentosos e consagrados — Joal Mao Crea, 
Alexis Smith, Zachary Scott e Dorothy Malone.

Grande filme, grande espetáculo, que o Marajoara exibe 
amanhã, domingo às 8 horas.

Joana D*arc
Aguardem para breve, no Marajoara, o grandioso e im- 

comparavel filme mundialmente aclamado como o maior espe
táculo de todos 0? tempos modernos.

João R ;bas Ramos
Homenageando o Dr. J-ão  

Ribas Ratnos a conhecida e con 
ceituada rivista «Atualidades» de 
Florianópolis, disse o seguinte:

«Entre os Vahres novos que 
surgiram no cenário político de

Vote em Ne- 
rêuRamos pa' 
ra Senador- 

Acompanhe
Nerêu Ramos I 3Ut g|l OUJ uv ------
x r r \ t r m A r \  n n e 'S » » t a  C a h í im .é  justo que se 
V O I U I I U U  i l v o  j jegtaque como uma das figuias

candidatos do d » :  d'pu'“i0 “
Eleito para representar a re- 

o-ião serrana, zona que compreen
de grande área territorial e um 

(Contingente de dezenas de milha- 
|res de eleitores, Ribas Ramos re- 

° e velou deste logo na Assembléia 
Legislativa duas qualidades ass *n- 
ciais ao bom parlamentar: a maxi- 
roa ponderação nos minimos atos, 
e trabalho pioficuo e sem alarde

PSD.

Partido Social Democrático
Para Vereador

à

- Vote em
Valdo Costa

Não dê esmola, contribua para SLAN

Paróquia do Painel
Realizou.se dia 2 0  d 

agoato a inatalação da P a 
róquia de São Sebastião do 
Painel com  grande aoleni 
dade e excepcional brilho. 
A’s 9 horas ch egaram  ao 
Painel o Sr. Bispo Dioce
sano Dom Daniel Hoatin, o 
Prefeito Vidal Ramos J ú 
nior, Vjgario Geral Frei  
Bernardino( Vigário de L a 
jea  F re i  Aquiles. Grande  
nnmero de cavalerianos  
escoltou o ca rro  daa au to 
ridades até a porta da 
Igreja . Com pacta massa p o 
pular, tam bém , recepcionou  
as autoridades.

Falaram  nas escadarias  
da igreja os seguintes ora
dores; Sebastião  Melo, sa u 
dando o Sr. bispo Dioce
sano, Osni Tolentino da Sil 
va, em nome do povo de 
Painel, Lupercio Kpeche em 
em nome da Irmandade do 

j Santíssimo S acram ento, me
nino Edeson Herculano, em 
nome dos alunos do Grupo  

i Correia Pinto. Por utimo  
proferiu bolissima o r a ç ã o  
Dem Daniel Hostin. A ’ 11 
horas deu se a cerimcnia  
da criação da Paróquia  
entrega dos poderes ao R e
verendo Padre Antonio Tri- 
vellin, virtuoso sacerdote, 
que será o primeiro Vigário  
da Paróquia. Foi oelebradu 
missa solene po r Dom Da - 
niel Hostin.

em favor dos que lhe sufragaram o nome. E à medida que o 
tempo decorre mais se evidenciam sua operosidade, seu vaito 
conhecimento de nossos problemas e sua dedicação à causa |ú 
blica e aos interesses de nosso povo.

E* portanto, um dos parlamentares da cova geração com 
maior folha de serviços prestados ao seu partido, o PSD, e ír 
terra que lhe serviu do berço.

Fazendo êste registo e apresentando-o numa caricatura de 
Fossari, ATUALIDADES prestar-lhe uma ju ta e merecida ho
menagem.»

(Trecho da plataform a do Dr. Osni Regis, candi
dato a Prrfeito Municipal)

ASSISTÊNCIA MEDICA

«Iniciaremos a assistência medica nos Distritos, criando am
bulatórios. A cidade, graças aos nossos governos estaduais des
de Nereu Ramos a Aderbal Ramos da Silva, passando pelo de 
Udo Deeke, possue, hoje - tla Maternidade, sen Centro de Sau
de, seu Pavilhão de Md ,tias Infeto Contagiosas, alem de apa
relhado Hospit.l. Agor,  devemos voltamos para o interior e 
dar-lhe a devida assistência medica»

Partido Social Democráíico
Para Vereador

Vote em
* s

Osni Tolentino da Silva

Amanhã - Domingo, às 8 horas no MARAJOARA
Joel Mc Crea, Alexis Smith, Zachary Scott, Dorothy Malone, A U  Hae 

_______  e U1U1''08 outros, lormando um grande elenco no sensacional filme

ff iercadores d e I n t r i a a s
n  w

. . . U mundo era pequeno para as suas lutas A trairão
que bafiam Intado junto. , ” 0 ,eparCO tres tres “m,g0’

Grande produção da -Warner- que constitue um do! maiores espetáculos do ano I
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