
Vidal Ran os Junior — I «.-« ^
tem nesta capital autor; es ~ t ür’ Simões Lopes lider Getulista, on-

acordo entre trohrrlv.;Z*lzou lrpormar Getulio não aprova anunciado 
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i d ação e i - i fs M“rcilio uz esq. Tiago de Castro 5-.ages

Imponente e grandiosa a recepção ao díléto fi
lho de Lajes Dr. Nereu namos e ao Dr. Udo De- 

eke, futu u governador do Estado
E ntusiástica recepção no Aér porto - Cnmicio monstro - 0 júbilo da população - diver, as notas

Jóniais Lajes presenciou es
petáculo cívico e partidário de 
tão grandes proporções, corro 
o que verificou se por ocasião 
da chcgadr do ilustre lageano 
Dr, Nereu R*mos e do distinto 
catarinense Dr. Udo Decke, 
candidate do P^D ao governo 
ito pstódJ, em cuja companhia 
veio o eminente Senador Kran 
ciscn Gallotti.

No Aérc-porto aguardavam
fà. Excia. as alt.ie autoridades, 
ede«iasticu«, civis e militares, 
políticos e grande massa de po 
vo. Anolamos ali a presença 
do Sr. Dom Dun’el Hostin. 
DD Bispo Diocesano, Sr. Vidal 
R .ujos Júnior,, DD Prefeito 
Municpal, ÍSr, Comandante do 
2’ But llião Rjjdoviár o, Dr 
)vo Gu.lhon P. do Mello. DD 
Juiz de Direito, Dr João Ri 
b Ramos, D putido Estadu I, 
Vtreadores, membros do Dire- 
lorio Municipal e dos Dirrto- 
rios Distritais do PSD, Inten
dentes Distritais, fuucicnarios 
Feuerais, Estaduais e Munici
pais, representantes da Impren
sa e do Rádio locais.

Sr. Vidal Paino*. Jú cont.do •■niu-ia mo o Sr Ne- 
reu i i os m ciou o st-u notá
vel O scurso. - rrebat udo a as 
sisttncia i m o seu verbo uifla- 
rya'o e pfctrótico. Crntinu» 
mente intfircmpido pelos aplau- 
sos do pr vo. o ilustre líder fez 
uma vetdantira prestação de 
ci n' - da >u» i xtraordinária 
atividade p >l-t.c nos ultuuos 
teniuu-, cmeovendo por vezes á 
gr-uidJ assistência, !Sua longa 
oração provocou uma atmosfera 
de confiança e mesmo de abso
luta certeza na vitoria espeta 
cul-r do nosso parhdo na- ele;- 
çõ- d" d d- uutubro.

Em meio de contagiante en- 
tu-l suiO r P'olongaoos aplau
sos, n gr-nde brasileiro ttunt- 
tidu sui notável oração.

Formou no Aéio porto urra 
Companhia de Guerra do 2' 
Bitalhão Rodoviário, qne pres
tou as Honras militares a que 
tem direito o grande brasile.ro, 
veudu-se hli uma comissão de 
‘' “ tintos oficiais do mesmo Ba
talhão, cujos nomes não no» 
fm possivtl anotar.

A ós os cumprimentos orga
nizou-se extenso Cortejo com- , 
POsk. de mais de 200 veículos-1 
vindo á frente, em carro uber 
to, o Dr. Nereu Ramos e m ' 
• ocnpanliia do Sr. Dom Dimiel 
Hosfjn. Seguiam-se o Dr. Udo 
Deeke t  o senador Francisco 
Galloti, acompanhados das au
toridades Durante o trajeto 
foi o Sr. Nereu R m u s aclama
do pelo povo e familiar posta 
das nas tu*s, praças, passeios, 
janelas e sic das de todo o tra
jeto .

No centrj d) cidade colossal 
massa dê povo aclamou deli
rantemente os Srs. Nereu Ra
mos e Udo D.- ke O cortejo 
dirigiu 3e pji.. -  is».j«.acia d°

A’ non' \y Ç‘ -•*1' !||ão
C >ta, bel ent orn ► ' ' 
o feérican e..te iluminada, foi 
peqiien» p .r -  conter xl 
iinária m s-a de povo ] njs 

icncentradá rr. L a j ru> qu ,j-
,]Utr ocasião, caloulada em mais 
de doze mil pessoas Em io 
j e transbnrdande entu-iasmo 
cívico inice u .se o grande co
mício, pronunciando f i >
oração n inteligen'e rv>rm?lista 
Srta. Veda Araújo Vieira, em 
nome da « ulher laje.na. be
guiu-se o operário Joims
,toS Santos, o Professor Jturt- 
,]es VVolff, o Deput do João 
Ribas Ramos, o Dr. Walter Ca- 
v-lcar.ti, o D'\ 0 “i, , f ^ IS’ptt“Senador Francisco Gallotti. ha
U .u .in d . -  Dr. UJ» U " k«' 
c . d i d . i o  pesM listo *'• « » « « -
no do E-tado, lendo P-rte 
sua plataforma de Governo, re
ferindo se á as.ústencva, u pe-
cuária, d lavoura, * ' • j’
00 comercio, assiitetuda soc. I 
ao ensino, encur-cend ■ a n.c  
sidade da m Ihoriu e amplia
ção das nossas estrada", rf8Sa 
.ando a imporjauei" da 
ficacão de todo c Estudo com

.ier,ria eletrica abundante
1 7a O discurso do oaudida-
bliri (Jluta ao governo do to pessedtbta •<» R im.
Estado cou OU rM W  "

' pressão ao P°vo g< r.d.

As manifestações ile júbilo 
.1,i população culintr *rnm a é 
a madrugada, surgindo, nos 
cafés, bares e logradouros ver
dadeiras explosõ s de entusias 
mo civico-partidario.

rio destas linhas havia ingres
sado no PSD a troco de uma 

. cadeira de deputado.
Não rcreditamos que o ilus- 

I ire col ga, ao ser questionado 
nos houvesse feito aquela ofen
sa. Por isto respondemos direta 
m nle a W.W aquela afirmativa 
sobre a atitude de quem escre
ve estas linhas, nada t?m de 
verdadeira. Pois que, ao ser 
oferecida a canr.id turn de do 
putado es'adu.,1 pelo PSD, os 
chefes desse glorioso paitido 
não nos f z'ram qualquer exi 
g ncia, nem mesmo pediram 

' para qt.e abandonássemos d* fi- 
nitivau ente o PRP, do qual 

! ainda não nos tinh rnos des li 
gido ostens vauiente. Poderia
mos invocar seu elevado teste- 
munho.

Na re<didadp, por mu ta hi- 
sistenciu de amigos, que fala
vam - diz am, em nome dos in- 

* tereSses desta nossa terra, - 
| aceitamos a honrosa Candidatu- 
' ra, /z ió depois dessa candida 
lura l açada fci que, — para 
evitar quaisquer interpretações 
dúbias a respt ito da nussa a ti 
lude como político e, porqu» 
fonio já afirm mos, não nos 
«eutiamos satisfeito0. decde a 
(juotro anos (eu, p ra s r ros 

m ais precisos, desde ha tres 
ler.os e sete meses )  — com o 
; Pí rüdo ao qual peitencerarnos 
•dele. isto é do PRP, nos des- 
‘ ligamos publicamente. Se,ia 
"lalvês mais cfin.cdo, e cbteria- 

mos talvêi< mais votos, se não 
*temassemos essa atitude. Wns 
io modesto sinatánn entendeu 
Ique essa comodidade assim 
'obtida não se coadunaria com

|o caratrr que Deu& lhe deu, 
Pois não tínhamos c misa suji: 
E d?s que vestíramos, jamais 
nos enve gonhareraos.

No enireta to, d i nessa atitu
de, como cid dão e como par- 
ticuDr, toma - mos como f«ste- 
munhas de nossa defesa, alguus 
i■ < hres c li-' 11.*s vit destaque 

UDX u i“ i • Mun ripos de 
Ouritibanus e de Campos Noves, 

, Para soment ucionsr estes 
dois municipi . asseguraram 
sim s« 11dan de á candid <tur»
deste humilde br deir . Honra 
e favor desv necedere que; 
oriundos da amizade que se so
brepõe a interesses políticos, 
enche de contentamento o co
ração de qti ui não p niava 
merecer tal p ova de co isid-ra- 

* ção c d° e.yiima.
1 Dcante desse fito -concre'o- 

que Valem uisuhos gratuiiot. ?

Walter Tenorio Cavalcanti

Br. Joáé Joaqium  S o a re s
Encontra-se nesta cid'de a 

serviço de sua profissão, o Dr. 
jusé Joaquim Soares, conceitua
do advogado residente no Rio 
de Janeiro.

l  ar em festas
Estão de parabéns, o Sgto. 

Ernesto Cardoso, do 2. B .t i -  
Ihão Rodoviário e sua exma. es
posa Sra: D Vioentina da Cru: 
Cardoso. ]>or motivo do n‘ sei 
mento da p.iraogêaita do ca.al 
que receberá, na Pia B tis.ral 

jo nome de Ivone, ocorrido na 
Maternidade Teresa Ramos tn. 

3 do corrente.

I Cos rrr nd* vibrsção e In-

Respondendo
A Região Seriai)" de 2 9-50 

publicou, sol. o ptendômmo ou 
iniciáis de W. W uma refe
rencia p?l" 9»^  « (lr EdsCn 
Valente teria ddo que o smo'á-

Dia da Imprensa
Transcorro amanhã, 10 de Setembro o DIA I A INi - 
PKENSA.
Para conforto espiritual des que labutam na Im  ren- 

sa de Lages, transeievemos abaixo uma frase ilo notá
vel orador sacro, Mo..senhor Ascanio Braudáoí

«À Imprensa é um campo dificílimo de apostolado*.
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João Ribas Ramos tem trabalhado, com entusiasmo, pelos legítimos in
teresses da pecuaria, da agricultura, do comercio e da industria. 

Votem em João Ribas Ramos, para Deputado Estadual pelo 1 para 
que ele continue servindo o Município de Lajes e o povo em geral
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Dia 10

Leni, filha do -r. Hortencio 
Alves Rodrigues, de Correia 
Pinto.

Oilherto, filhinho do ■•r. Nel
son Braescher, do comercio 
desta praça.

Dia II
A E xm v sra. Vilma Luz, 

esposa do sr. 'Cirilo José da 
Luz.
=  Jovem, JoSo Pedro, filho 
do Br. Jeronimo Xavier de 
Oliveira fazendeiro em Antonio 
Inácio.
-  A Srta. Joceli Antunes. fi
lha do Sr. João B. Lemos Cor- 
dt v t, fazendeiro em Borel.

Dia 13
O Sr Ervino de Oliveira 

Borges, fazendeiro neste muni

cípio.
— A Srta. Leda Maria Candi 
d*, filha da lixma, Sra. D Gi- 
nezia Maria Candida, residente 
nesta cidasle,
— O jovem Elcio Wnlmir, fi
lho do Sr. João B- Lemos Cor- 
dova, de Borel

Dia U
O Sr. Evilasto Heusi, do co

mercio desta cidade.
— O Sr. Guido Wilmar Sássi, 
funcionário da Diretoria de 
Estradas de Rodagens.

Dia 15
O Sr. Augusto Iler.kmaier. 

residente cm Bocaina do Sul 
Dia 16

A Exma. Sra. D. Ahce Delia 
Roccn, esposa do Sr. Pedro 
Deliu Rocca, do alto comercio 
local.
=  O Sr. E f'ger Werner, do 
comercio desta"cidade.

Estevão Cândido de Freitas 
e Venina Martins de Freitas

Lydio Reis e 
Angélica Neves Reis

participam aos pàrentcs e pes
soas de suas relações o contra
to de casamemo de sua filha 
MARIA DALVA com o sr. ,Edu 
Reis.

participam aos parentes e pes
soas de suas relações que seu 
filho EDU contratou casamento 
com a Srta. Maria Dalva de 
Freitas.

Lajes, 6-9-50
§

DALVA e EDU 

Noivos

■

Candidatos do PSD ao car
go de Vereador

Euclides Granzzotto

Lupercio de Oliveira Koeche

Oscar Schiveitzer

Marcos Guihorzi

Octavto Rafaeli 
Celao Couto

Manoel ADtune» Ramos 

Waldc Costa 

Jorge Barroso Ftiho 

João Xavier de Oliveira I
Uerculano dos Anjos 

Ataliba Xav er de Athaide 

Ari Waltrick 

Octacilio Granzotto 

Osni Tolentino da Silva

Curitibanos reco* 
beu com brilhan
tes festas a cara-

i

vana da vitória'
i

jhetiada por Ne* 
reu Ramos e Udo 

Deeke
Dia 6 às 10 horas os Srs. Ne-', 

reu K?mos, UJo Deeke e Sena
dor Francisco Gallotti chegaram i 
em Curitibanos sendo recfcidos 
na entrada da cidade pelas al-'  
tas autoridades e grande mas
sa de povo. No palanque ofi- , 
ciai no largo da Prefeitura fa
laram os Srs Orozin bo Silva 
e Sebastião Calomeno, dando 
as boas vindas ao sr. Nereu 
Ramos, Este em seguida agra
deceu proferindo empolgante 
oração, eulusiasticaraente upl iu- 
dido pela graude ussitenciu.

A’ s 12 heras realizou se, oom 
a presença de mais de tre  ̂ mil 
pessoas, a maior ohurncáda 
feita naqueD cidade. Nessa 
ocasião Llnu o Dr. Wulter C a
valcanti AL 16 horas realizoU- 
ie enfrente à Prefeitura, um 
grande comicio, o maior ali 
lealizado, onde compareceram 
cerca de quatro mil pessos.s., 

j Falaram os srs- Osni Silva 
I Wulter Cavalcanti, Senador 
I Francisco Gotlotti e o ilustre 
I candidato a governador do Es 
I tado pelo PSD, Dr. Udo Defke 
,cujo discurso foi muito upbu- 
I dido.
i

Por uhimo falou o Dr. Ne- 
r*u Ramos, que proferiu belis- 
sima peça uraturia, const nte- 
meute interrompida por aplau
sos e acl mações: Às’ 17 ho
ras procedeu-se a inauguração 
do Hospital e da Praça Nereu 
Ramos. Foi lançado o pedra 
fundamental do Ginásio. No 
banquete de 180 talheres reali
zado uo Hotel Palace fal ram os 
Srs Wulter Cavalcanti, Senador 
Francisco GollotF e Dr. Nereu 
Ramos, que sob intensa vibra-, 
çáo partidaria proferio notável 
oração.

C o n v i t e
A Comissão nb lixo ossinidi convida a todos os simpat- 

Santes do eminente estadista GETUL.IO V ARGAS, se.n D|c; 
TINCãO PARI 1DA/?IA, para 3 organização do 
COMITÊ’ PRO CANDIDATURA GETULIO VARGAS A’ P,}f  
S1DENC1A Da REPUBLICA.

Esta grande m; nifestaçâo de apreço e solidariedade, terá 
lugar anaDhã, Domingo, 10 de Setembro, no Ciue Teatro Ta- 
moio. às 10 horas.

PELA COMISSãO

Oswildo Camargo, nor Ví rela, João Ner'}a«s, João de 
Deus Costa Oi rvalho, Marcos Ghiorz1, M^rio Vargas. Roberto 
Eerreira Arnoldo Ileidrich

Valdo Costa
Defluiu dia 9 o natalicio do 

do Sr. Valdo Costa, prestigio
so membro do Diretorio Mtmi- 
cip<d Jo  PSD e furte pecuaris
ta resideate no Distrito da ci
dade.

O aniversariante que gosa de 
largo circulo de amizades, re
cebeu inúmeras felicitações.

A ’s felicitações recebidas 
ajuntimos as do «Correio La- 
geano»

Octavio de Corduva 
R am os

Transcorreu dia 9 o aniver
sário do sr. Octavio de Cor- 
dova Ramos, Tabelião nesta

Comarca. O aniversariante qu» 
é pessoa muito eslimada e re
lacionada neste Mnnicvpio, fo[ 
muito cumprimentado. Na sn« 
residência o sr. Octavio de 
Cordova Ramos recebeu os 
amigos, obsequiando-os.

As fi licitações do «Correio 
Lageano».

Anuncio
Paga-se hem a quem con

certar um liudo retrato do Sr. 
O etiiti i Vargas. Tr»t»r como  
dr. Srulo Rumos, qui po;sue 
os pedaços. . .

G U ILIItRM E TAL 

<C Ei ticc»

Leoncio D. Almeida

Diana D, Alrr.cida

Têm o prazer d e partii .iar âos 
seus parentes e pessoas de suas 
relações o contrato de casamento 
de sua filha NEYDE com o Snr 
WILTON

Manoel P. Barbosa

e El vi ra T. Barbosa

Têm o prazer de participar aos 
parentes e pessoas de suas rela
ções o contráto de casamento de 
seu filho WILTON aom a Srta 
NEYDE

Lages, 8-8-50 NEYDE e WILTON 
Confirmam

Creciuma, 8-8-50

A maior oportunidade
Vende-se urra casa situada ao Indo da Prefei

tura. própria para moradia, con  dois pavimentos, entrada 
do lado, tanque de lavar roupa e casa de lenha de mate 
rial. Construção interna e exierna toda de material. Ver e 
tratar com Armando Rumos à rua 15 de novembo rm cima 
das Pernambucanas

Udo Deelre fo i fo r ja 
do na escola do trabalho, 
da honradez e da le a ld a 
de. V otar em Udo r e e i e , !  
candidato do PSD ao g o 
verno do Estado, repre- 
spnta para você eleitor 
escla recid o , a segu ran =  
ça d o  seu fu tu ro  e a 
certeza d o  continuo  
engrandecim ento de s u a 1 
te rra . t

(Trecho da plataforma do dr. O.-ni Rc^is can
didato a prefeito Municipal polo P S  D.)

OPERARIADO

Fsfctça.ros-( n es je r  t r c l h f u r  p «i l i i tD a° 
j ° SSp ‘ perariado, itssistindo junto dos Instituto9 
(.e . ,ev,;lencia aiim  de que construam aqui, cotno 
a/,em oin outros centros bairros residenciais ope- 

'aru.s de modo que nossi.s trabalhadores possim 
Pagar com simples aluguel sua casa própria.

Fideles José de O liv . Abreu 
2 Caetans Rosabna de Abreu
participam aos parentes e pes
soas de suas relações o contrato 
ue casamento de sua filha DAL- 
'  A com o sr. Carmosino Silva.

Lajes, 2-9 950

Isidcro SiIv<̂  e Maria 
Candida Varela de Chaves
participam aos parentes e pes
soas de suas relações que sei' 

filho CARM HINO contrito»
casamento com a srta.» Raiva 
Abreu.

Dalva e Carmosino 

Confirmam
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Proteja oEitu
do • 0seu

conjando-o ao econômico
e rápido SERVIÇO FORD!

á
K

C )  Peças F o rd  Legít im as
... irmãs gêmeas das peças 

originais do seu Ford. Ajustam- 
se como uma luva, rendem 

mais e duram mais.

Alecân/cos Ford  
C s p e c io l iz o d o s  ... que

conhecem com períeição 
seu Ford e, por isso 

mesmo, podem oferecer 
um serviço melhor e 

mais econômico.

O

M étodos a p r o v a d o s  
p e la  fábrica  ... planejados pelos 
mesmos engenheiros que construiram 
seu Ford. Mais um fator de 
economia e rapidez do serviço.

Fe rra m e n ta s  e sp e c ia is  
Ford  ... fabricadas de acordo 
com especificações dos 
técnicos Ford, especialmente 
para dar maior precisão 
e eficiência ao 
Serviço Ford.

Nós conhecemos melhor o seu Ford

Revendedores nesta cidade:
Comércio de Automóveis João Buatim S. A.

F O G Õ E S
W a lter

Otima qualidade — Ótimos preços 

Exclusivistas para Lfijes e municípios \it?inbos

Construtora Comercial Ltda.
lõ de Novembro, 6

C/mento, ferio, pregos, tubos Salv* D'zÍ “ ? n’n  v \  . 
sanitários, material eletrioo, etc. A l  A L  

KüJO

Construções em Geral

Para Deputado Estadual 

pelo PSD
V O T E  E M

JOÂO RIBAS RAMOS

Faleceu dia 15 do próxi
mo passado, a Exma. Sra. 
D. Franoisca Ferreira da 
Cunha senhora muito re 
lacionada e estimada en 
Lajes onde sempre residiu 

A extir.ta ora sogra do 
Sr. Leopoldo Sell, mae da 
Sra. Viuva Hosa Faigel e 
avó do Sr Juvenal Porto 
O seu sepultamento reali
zou se com grande acom
panhamento, saindo oferetro 
da rua Fausto de Souza, 
resideucia da exma. fami- 
lia Leopoldo Sell, para o 
Cemitério local.

Pezames á familia en- 
lutada

Para Deputado Es
tadual

VOTE EM

João Hibas Ramos

Inaugurada pelo Vice-Pre. 
sidente da Republica a ex
posição de produtos da Com

panhia ITATIG
Como fora programado pela Coordenação dos Negoçios 

da ITATIG em S Catarina, no dia 5 do corrente ás l(j liaras o 
Sr. 'Vice-Presidente da Republica Dr. Nereu Ramos, inaugurou a 
txposiçâo dos produtos da ITATIG. no Cine-Teatro Marajoara.

Grande massa popular aflniu ao local da ex; o ição. A nos
sa reportagem conseguiu anotar os nomes das seguintes pessoas. 
Dr. Francisco Goloti, Senador por S Catarina, Dr. Pdo Deeke, 
Candidato a governador de de S. Catarina, Sr. Vidal Ramos 
Jr. Prefero de Lages, Dr Ivo Gudhon Peieira de M lc, Juiz de 
Direito da Comarca, Dr. Mario Texeira Parrihlo, Desemb rgulor 
aposentado, Don Daniel IlosLn, Bispo de Lages, Frei Bernardino 
Burlolotti Vigário G ral d.; Diocese Dr. Walmor Ribeiro • Medico, 
Imprensa, Dr. Osny de Medriros Regri, Diretor do Instituto de 
Educação, Diretor Presidente da Radio Club de Liges e Candi
dato a Prefeito Municipal, Dr. Jorge Clark B...yrr, Medico e 
Cientista, Dr. Joâo Ribas Ramos, Dcput do Estadual e Candida
to ao mesmo cargo, Euclidè* Granzott.o, comerciante, vereador 
e candidato ao mesmo cargo, Joâo X ivier de Ol veira, Faz n- 
dtiro e candidato a Vereador. Professor Dr. Armando Ramos de 
Carvalho, Lente de Biologia do Instituto de Ednc ç5o, vereador 
e candidato ao mesmo cargo, Nilo Sambnqny, Corrercii nte e 
Distribuidor da Cia ITATlG no Município de Lages, Nabcr 
Vieira Lemos, fazendeiro, e Distribuidor da ITATIG no Mun‘ci- 
pio de S. Joaquim, Albino SbrOglio, Industrie 1 e Distribuidor 
d< ITATIG no Município de de Itajai, Theonas Borges de Araú
jo, Fazendeiro e distribuidor da ITATIG tios municípios de 
Blumenau e Concórdia, Dr. W ldem ar Liggieri, Engenheiro e 
Diretor das obras de Sineameuto de Lajes, Ortencio Ctzar 
Branca, Comerciante, Ozi Rodrigues, Gerente da Firma C. Ra
mos & Cia. Dionisio Maestri, industrial, José Gerente, comer
ciante, Prof Epamiuondas do Vale, lente da Escola Agronômica 
João Rathtr de Oliveira, Socio Gerente da IntervenduS. M rií 
Souza, Socio-Presidfnte do Cine Teatro Marajoara e Carlos Go
mes, M rio Varg s, comerciante e induslrial, Gerônimo Xavier 
de Oliveira, Fuzendeiro e chefe político em Campo Belo do 
Sul. Atanszio Pereira de Jesus, F..zciidt-iri> e comerciante, Di- 
mas Buioiarães, comerci-nte, Carlos Jofre do Amaral, Diretor 
Técnico da Radio Clube de Lages, Dr. Indalecio Arruda, Advo
gado e fazendeiro, Liòorio Schweitzer, comerciante e agente da 
VARIO. Dr. Ney Peixoto Oliveira, Eng°nheiro e Diretor do De
partamento de Estradas de Rodagens em Lages, Aarino Rosa 
Agente dos Correios e Telegrafo», Jayme Gomes, Comerciante, 
An'onio Grassi, comerciante. Osvaldo Lenzi, comerciante Mario 
Qrant, socio da E  npresa M. A. de Sousa Ltda. e muitos outros.

A* maior parte dos presentes ao ato da inauguração, foram 
servidos doces regidos a Champagne,

A Exposição permar* ?u por dois dias franqueada ao pu
blico sendo visitada por i .uraeras pessoas.

Entre os produtos xpostas viam-se, Gasolina, Querozene, 
Oleo Cnmbustivel, Graxa Amarela, Asfalto Pnro, Mastig e As
falto Binder, acompanhados de uma vasta documentação foto
gráfica e literária.

O Stand estava ricamente ornamentado, tendo ao fundo o 
Pavilhão Nacional.

O Sr. Coordenador da ITATIG e seus auxiliares foram 
muito cumprimentados pelo fino gosto com que _ armaram o 
f-tand.
*--------- -----------------------------------------------------------------------------

Partido Social Democráticoi

Para Vereador
i

Vote em
Vaido Gosta

Dr. Hélio Ramos Vieira
ADVOOADO

\(Õ!S cíveis e comerciais (medição, divisão e deraarcíção 
de Urras, usucapião, servidões, c< brançus, falências, etc. 
inven'á'ios, doações, testamentos, contratos sociais e suas 
alteruçie<, alvarás, etc:, ações criminais.

R. 15 do Novembro n° 6, Io A. -  LAOES

NOTA: Açoita chamados para as comarcas vizinhas.
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Horário da linha aérea Rio de Janeiro 
- Porto Alegre (mixto) da Empresa
Transportes Aéreos Catari

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

Segundas 
Quartas 
e Sextas

Aviões Douglas C-47

ESCALAS

Terças 
Quintas e 
Sábados

Pa Rio de Janeiro Ch.
Ch. Santos P».
Pa. Santos Ch.
Ch. Paranaguá Pa.
Pa Paranaguá Ch.
Ch. Curitiba P*.
Pa Curitiba n h.
Ch. Joinvile Pa-
Pa Joinvile Ch.
Ch. Florianópolis Pa.
Pa Florianópolis Ch.
Ch. LAGES Pa.
Pa. LAGES Ch.
Ch Porto Alegre Pa

16.55 
15,40
15.10 
1<05  
13,4S 
13,25
12.55 
12,30
12.10 
11,35 
11,05 
10,20 
1C,00
9,00

Sujeito a alteração sem aviso prévio

A g e n te s : Carlos Hoepcke S .A . 
Rua Correia Pinto

Qoer comer bein ?
Vá no restaurante do clube 14 

de Junho
C U M ID a S a p e t i t o s a s  —  A M B IE N T E  s e l e c t o

Satisfaça seu paladar
Cosinha brasileira e italiana Adega sortida

Doenças e Operações
DE

OLHOS - OUVIDOS - NARIZ - GARGANTA(Cabeça — Pescoço — Boca)
Dr. J. ARAÚJO

ESPECIALISTA
Assistente do Prof. Sanson, do Rio de Janeiro, Membro da Socioda- 
de de otorino laringologia do Rio de Janeiro. Membro da Sociedade 
Pan i.meiicana de ophtalmologia. /íepresentante oficial, para Santa 
Catarina, do Comitê do Congresso da especialidade, em Montevidéo 
Buenos A ires, em 1950. Diplomado em Bronco esofagologia, em 
/.'uenoa-Aires e Montevidéo pelo Prof. CHevalier /ackson, dos Esta
dos Unidos. Curso de cirurgia da surdès com o Prof' Lampert de

Nova york.
Operaçbes de catarata, dos vesgos, receitas de oculos, etc. 

OperaçOes do /Jôcio - papo, - do lábio e céu da boca fendido de nas
cença. Tratamento cIídíco cirúrgico das amtdalas, das sinusites, das 

purgaçòes dos ouvidos, da obstrução nasal etc.

RUA HERCILIO LUZ, 30 (Rua do Hospital) LAJES

JUÍZO DE DIREITO DA 
COMARCA DE L A JE S  

ESTADO DE SANTA CA
TARINA

EDITAL DE LEILãO com 
o prazo de vinte dias, para 
a .venda e arrematação de 
bens penhorados nos autos 
da Ação Executiva Cambial 
movida por Conrado Dom do 
Amaral, contra João Maria 
da Silva.
O Doutor Ivo Guilhon Perei

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

Kaz saber aos que o presen- 
! te edital de leilão, com o pra
zo cie vinte (20) dias virem ou 
dele conhecimento tiverem ou 
interisrar possa, qne no dia 
trinta (30) ao corrente mês de 
setemb o, às dez horas e trinta 
minutos (10,30), no saguão do 
edific'o do ForUm, desta cida
de, será levado a público pre
gão de venda e arrematação, 
por quem mais der e maior 
lanço oferecer, independente da 
avaliação de vinte e tres mi] e 
quinhentos cruzeiros, o seguin
te bem imóvel penhorado na 
ação supra mencionada, tendo 
os scgumtes característicos 
Uma gleba de terras, própria 
para a agricultura, com mais 
ou menos, 50 alqueires, |situada 
no lugar denominado Fazenda 
dos Franças, no distrito de Ca
rá, desta comàrea, contento pe
dra ferro e sangas, confiontan- 
do de ura lado com terras de 
Ventura de Moraes, de outro 
lado com Fermino Rodrigues 
Albuquerque e de outro lado 
com o rio Caveiras. -  E  quem 
quizer arrematá-lo, deverá com
parecer nu edifício do Foruru, 
no dia e hora acima citados, 
sendo ele entregue a qnem mais 
der e maior lanço oferecer, in
dependente da avaliação, de
pois de pago», ijo ato, em moe
da cDtrente do país o preço da 
arrematação, taxas e custas ju
diciais, fuCuitando-se no entan
to ao arrematante oferecer fian
ça idônea por tres dias. E, pa
ra que chegue ao conhecimento 
de todos os interessados, se 
passou o presente edital, que 
será pnblicado e afixado na 
forma da lei. Dado e passado 
nesta cidade de Lajes, aos o;to 
dias do mês de setembro do 
ano de mil e novecentos e 
cincoenta. (8 -9 -1 9 5 0 /  Eu Wa!- 
deck A. Sampaio. Eserivão do 
Civil, o datilografei, subícrevi 
e também oasino. Selos afinal.

Ivo Gu'lhou Pereira de Mello 
Juiz de Direito 

Waldeck A. Sampaio 
Escrivão do Civil

Jérseis

i =  V a í i s é r e
Casa Eduardo

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

meneaís, vendendo nas horas vagas, Creme Dental 
SaboneteH e Perfumarias, peloSorviço de Reembol
so Postal, em todas as cidades do Brasil. IJiri 

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

Estado de São Paulo

Srs. Madeireiros
Necessitando de maquinas ou peça?, para as 
vossas industrias, queiram dirigir se à firma 
OSNI PIRES & CIA. LTDA. rua Marechal Deo. 
doro n’ 5 desta praça, representantes da Gran
de COMPANHIA INDUSTRIAL MAUUMBY.  
àe Curitiba, especialistas em ma^uinários pa

ra touos os fins

FAZENDA DE CRIAÇAÕ  DE LAJES

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

aos srs. criadoies e cabanbeiros catarinenses, que está 
recebendo pediios paia a importação de reprodutores 
da Republica Argentina, que serão vendidos mediante 
o pagamento de 2õ /- por cento no ato da entrega e 
2õ‘/. por cento anualmente durante 3 anos, sem juros.

OLIVETTI
MAQUINAS DF ESCR^- 

i VER E  CALCULAR

S E C U R | T
Cófres e móveis de íç o  

para todos os fins 
Únicos agentes Autorizados:

Intervendas Ltda.
’ Rua Correia Pinto, 42 

fone Aut. 64

Expresso Grazziotin
Uma organização para bem servir

Porto A leg re , V a ca ria , L a je s
De Pôrto Alegre - ás 2.as — 4as. — 5.as e sábados 

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

CAXIAS DO SUL à LAJES

De Caxias do Sul • :} as e G.as-feiras
De Lajes - ás 4.as e sábados combinando com Pôrto Alegre

V A C A R IA  à LAJES
DeVacaria - às 8,15 e 13 horas diariamente, monos domingos 

De Lajes - ás 5 e 14,30 horas diariamente menos domingos 
MAIS INFORMAÇÕES-NAS ESTAÇÕES RODOVIÁRIAS

BtRTUZZI, RIBAS & 
----Cia. —
Comercio e Representações

Roa 15 de Novembro — Fone 95 -  Caixa Postal 22 
Endereço Telegr. "Bertuzzi” -  Laj*s Santa Catarina

Avisa a sua distinta freguezia que inscreveu.se 
no fauioso concurso CORREIO DO POVO e FO 
LHA Da TARDE que distribue gratuitamente 
2 milhões e 400 mil oruzeiros em valiosos prêmios e 
está distribuindo as cautelas aos freguezes da Secção 
de Porcelanas, cristais, vidros, galvanoplastia, 
queiros, artigos para presentes etc.

Habilite.9e a estes grandes sorteios mensais 
de Maio a Dezembro, comprando mais barato e 
ganhando prêmios

Cr! 2 4so.000,00 em prêmios
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S.A Eiüpresa de Viação Aérea Rio Grandense (VARiG)
P. .A le g re  - Lajes - Itajcjaí - Joinvile -ruFpolis - São Paulo - R

ESCALAS
3as., 5as, e Sabs.

e s c a l a s

3as. 5as. e Sabs.

Saida Chegada
Saida Chegada

P . Alegre 9,00 — Rio 7,45
L A G E S 10,25 10,10 S. Paulo 9,35 9,15
Fpolis. 11,45 11,15 Joinvile 11,15 10,55

ltajaí 12,30 12,10 ltajaí 11,55 11,35
Joinvile 13,1o 12,5o Fpolis. 12,50 12,20

São Paulo 14,50 14,30 LAGES 13,55 13,40
Rio — 16,10 P. Alegre - 15,05

Erechim — Lajes -— Joaçaba — ltajaí
Ida e valta as sextas feiras

ESCALAS Saidas Chegadas ESCALAS Saidas Chegadas '

Erechim 8,30 1 ltajaí 12,00 _

Josçaba 9,30 9,50 Lajes 13,05 12,45

Lajes 10,10 9,50 Joaçaba 14,00 13,40

ltajaí 10,55 E rech im 14,25 1

OBS. Na ida como na volta haverá baldrações em ltajaí com aviões da carreira 
com escalas em JOINVILE, FLORIANOPOLIS, PARANAGUa , SãO PAULO E

RIO DE JANEIRO

PASSA G EIROS —  C O R R E IO S  - C A R G A S  — V A L O R E S  —  REEM BOLSO.  
Em iráfego mútuo com a rede da VARIO para Santa Catarina, Rio Grande do Sul,

Uruguay ** KLM para todo mundo:

AGENCIA — Rua 15 de Novembro n' 6 — Tel. 41 - EncL Tel «VARIG» - Caixa Postal
- 182 - LAJES-S. nla Catarina

Partido Social Democrático
Para Vereador
1 Vote em

Vaido Cosia

M ario Teixeira Carrilho
Advogado

( Desembargador Aposentado)
Consultas e pareceres. Ações, eiveis Comerciais 
:riminais, de acidentes no trabalho e trabalhis as

Residência — Rua Cel. Cordova n° 40 -  Fone 88

Escritório — Rua 15 de Novembro—Edifício Jor' * °  88
LAJES -  Caixa PosUl n* 19 Sta. C a t a r i n a ________

I Vende-se
Por motivo de mudança de 

residência, vende-se uma cha- 
cara, bem localizada, uo Conta 
Dinheiro, próximo a estrada 
Federal e outra casa na iua 
São Joaquim com todo o con
forto. ^

Tratar n* mesma com a pro
prietária Viuva de Francisco 

i Freitas.

JUÍZO DE DIREITO DA 
COMARCA DE LAJES 

ESTADO DE SANTA CA
TARINA

EDITAL DE LEILãO com o 
prazo de vinte dias para ven
da e arrematação de bens 
penhorados à Oliveira de Sou
za M«chado, na Ação E xe
cutiva que Hie move Almeida 
Broering Mello, S. A. Co
mercio.

O Doutor Ivo Guilhon Perei
ra de Mello, Juiz de Direito da 
Comarca de Laj"s, Estado de 
Santa Catriana na forma da 
lei, etc,

Faz s?ber aos que presente 
edital de leilão, com o prazo 
de vinte (20) dias, virem, ou 
dele conhecirr entq, tiverem ou 
interessar possa, que no dia de- 
zeesseis (16) do proximo mes 
de setembro, às dez  horas e 
trinta minutos ("10,30) no sa
guão do Edifício do Forum des
ta cidade, será levado a publi
co pregão de venda e arrema
tação, por quem mais der ou 
maior l^nço oferecer, indepen
dente da avaliação de nove mil 
e quinhentos cruzeiros, os se
guintes bens imóveis penhorados 
nos autos da ação supra men
cionada, tendo os segum^s ca
racterísticos: Uma gleb? d : ter
ra de matos e fachinu s, com

a área superficial de trezentos 
mil metros quadrados (300.000 
ni2 ,̂ situada no lugar denomi
nado Erva-doce, no distrito de 
Carú, desta comarca, proptia 
para o cultura, ^ontendo verteu 
te e alguma pedra ferro, con
frontando com terras de João  
Batista da Costa, com terras 
de João Waltrick e com t?rras 
dos executados. E  quem quiz-r 
arrematá-lo, deverá compirecer 
no edifício do Forum, no dia 
e hora acima citados, sendo e!e 
entregue a quem mais der e 
maior lanço ofrrecer, indepen
dente da avaliação, depois de 
pagos no ato, em moeda cor
rente do país, o preço de arre
matação, taxas e custas judi
ciais, facultaudo-se no entanto 
ao arrematante oferecer fiança 
idônea por tres dias. E, pari 
que chegue ao conhecimento 
de todos os interessados, se pas- 
<oi o presente edital, que será 

u ado e afixado na formi da 
Di.Dado e passado nesta cidade 
de Lajes, aos vinte e cinco 
dias do mês de setembro do ano 
de mil novecentos e ciucoen a 
(25 8 1950). Eu Waldeck A. 
S-rnpaL, Escrivão d« Civel, 
o datilografei, subscreví e t»m 
bem assino. Selos afinal.

Ivo Guilhon Pereira de Mello 
Juiz de Direito 

Waldeck A. Sampaio 
Escrivão do Civtl

Dr. Caetano Costa Junior
Especialista em doença» dos

O l h o s - O s v i d o s - N a m - G a r g a n t a

Consultório: Edif. Dr. A c a c io  2- Pavimento 
das 9 às 11 e das 3 à .  5 horas.

Advogado

Dr. Rubaldo José Schuch
A~ ia Z ° l Z .  S. Catarina

Rua Barfl- d- Rio Branco. 12 ^ ____ ___________

Dr. João Gualberto 
Netto

Advogado
Rua AristiF no Carnes 7 

Caixa Pcstal 5

Para Deputado Estadual 
pelo PSD

V O T E  E M

JOÍO RIBAS RAMOS

OSMRECÍS
r A D V O G A D O  ‘
praça J o i o  Pessoa 

Cdif. Dr Acacio -  1:andarLfiJtS
£ . a n t a  C a t a r i n a

tstüdio Rex =
Execuhírn trabalhos fotográficos de todos os tipos e 

todos os tamanhos, com esmero e capricho
PREÇOS MODICOS

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

Secçflo de revelações e vendas de filmes 
Rua Cel. Cordova junto ao Edificio novo do 
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7 Atenção srs. Alfaiates
li

A c a s a  A C A P I T A L  a c a b a  de receber 
O I  O .  M l  gran d e e v a r ia d o  sorlimenio de avja .

m e n te s ,  a l o c a s ,  e n tre té ias .fo rro s  p a ra  m a n g a s ,  o m b reiras  e m uitos outros artigos , s*m
pelos m en o res  preços da p ra ç a

R u a  Correia Pinto, 80. L A J E S

pre
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Combinações Sorteadas

Prefeilura Municipal de Lajes
Estado do Santa Catarma

Edital de Concorrência Pu
blica

P ara Deputado fa-
tailii»!

VO TE EM

João Hibas Ritmos

"reMura Munic iai de Lajes
ESTADO DE SANTA CATARINA

Requerimentos Despachados
Dia 4 de setembro de 1950

N- 1578 — P ricles R xo Bueck 1 e sua mulher - Transferencia 
de terreno foreiro Sun m

N' 1486 — Abel Silvnr de Souz» • Alfovação de planta e li
cença para construir nm prédio para Acácio Inácio 
d Li í̂ Sim.

N 1550 =  M r a C uflida de Oliveira • Alinhamento e licen- 
ç paia cou.-truir um muro em seu terreuo à ma 
Flori nopolis, Sim.

N' 1583 — Abel Silveira de Souza - Aprovação de  planta e li
cença para construir um prédio para Anstides Meira 
Sipffen, Sim, de acordo com a informação.

N’ 1591 — Jonas Dium - ligação dágua em seu prédio à rua 
Fauslo de Souza, Sim.

N- 1594 =  Manoel Livino Antunes Godoy • Licênça para cons 
truir uma casa d-< madeira a rua São Joaquim, Sim

N’ 1628 — Sebastião Lopes Amarante -  Transfereuc a de casa 
e terreno foreiro, Sim.

N' 1032 — José Boanerges de Oliveira -  Transferencia de casn 
e terreno foreiro, Sim.

N* 1633 — Arnoldo Albino Martins * Anulação de requerimeu 
*to, Sim.

LT‘ 1034 == Marta Cordeiro de Souza - Professora Municipal, 90 
dias de licença, Sim

N* 1636 — Auita Liberato - Professora MuDicip.il - 90  dias dt 
licença. Sim.

N 1637 — Mariu de Lourdes Gonçalves - Professora Municipal 
30 dias de licença, Sim.

N‘ 1638 — Afonso Silváno -  Professora Municipal -  30 dins 
de licença, Sim.

N' 1039 =  Almira Rodiigues de Jesus - Professor Municipal 
90 dias de licença, Sim.

N. 1640 — Ililma Correia Pinho - Professora Municipal - 90 
dias de l cença - Sim.

N- 1643 — Catarina d» Silva Ortiz - Professora - 90 dias de
licença, Sim

De ordem do Sr. Prefeito Mu
nicipal levo ao conhecimento 
dos interessados que até às 
15 horas do di’ 15 do corrente 
mês, acha-se aberta a concor 
renda pública para a venda 
dos seguintes terrrnos do Pa
trimônio Municipal, sitos n<- 
zonas suburbana e rural dest* 
cidade;

1) - um lote com a área de 
3G2,60 m2, requerido por Ones 
tor Córdova de Liz, confron
tando ao norte e leste com o 
Patrimônio Municipal, ao sul 
com uma rua projetada, e ao 
oeste com terreuo de Waldemi 
ro de Liz e Souza, (Várzea).

2) -  um lote com a área de 
334,75 m2., requerido por Ones- 
tor Córdova de Liz, confron
tando ao norte com uma rua 
projttada, no sul e leste com o 
Patrimônio Municipal, e ao oes- 
ie com terreno de Waldemiro 
de Liz e Souza, ("Várzea/

3) -  um lote com a área de 
de 360 m2. requerido por Ones 
tor Córdova de Liz, confron
tando ao norte e oeste com o 
Patrimônio Municipai, ao sul 
com uma tua projetada, e ao 
leste com terreno de Guilher- 
mina Ribeiro Godicho (Varzea/

4) - um lote com a área de 
317,37 m2, requerido por Ones 
tor Cordova de Liz, confrontan
do ao norte com nma rua pro
jetada, ac sul e oeste com 
o Patrimônio Municipal, e a 
leste com terreno de Guilher- 
mina Ribeiro Godinho ("Varzea)

5) - um lote com a área de 
283,50, m2, requerido por Mau- 
iilio Monoel da Silva, confron
tando ao norte, sul e leste com 
o Patrimônio Municipal, e ao 
oeste com a estrada que segue 
era direção à ponte Otacílio 
Costa ("Várzea).

6) - um lote com a área de 
283,50 m2, requerido por Mau- 
rilio Monoel da Silva, confron

tando ao norte, sul e oestt com 
o Patrimônio Municipal, e a 
lesle com terreno de Sebastião 
de .Córdcva Ramos (Várzea).

7) - um lote com a área de 
_J83,50 m2, requerido por Mau- 
uho Manoel da Silva, confron 
tando ao norte, sul e leste com 
o Pdtrimonio Municipal, e ao

este com a estrada que segue 
•m direção à ponte Otacílio 
Costa (Varzea).

8) -um lote com a área de 
233,50 n>2, requerido por Mau 
nlm Manoel da Silva, confron
tando ao norte, sul e oeste 
c-om o Palrimonio Municipal, 
e a leste com terreno de Hen
rique Ferreira Ramos. (Varzea)

Os preços mínimos de aliena 
ção são os seguintes:
Lotes 1 a 4 - C r$  5.00 por 
metro quadrado e Lotes n s. 5 
a 8 - Cr$ 3,00 por metro qua 
drado.

As propostas serjo aberta- 
no dia 15 do corrente, às 15 
horas, na Secretaria da Prefei- 
iura Municipal de Lajes, em 
presença dos interessados ou 
quem os representar, devendo 
estar devidamente seladas, em 
envelopes fechados. na6 quais 
declarem o preço máximo que 
oferecem pelos imóveis acima 
citados, bem assim quaisquer 
outros esclarecimentos sobre o 
assunto.

As propostas deverão ser 
feitas separadamente para cada 
lote.

Durante o prazo de 15 dias s e - 1 
rão julgadas as reclamações de i 
quem se julgar com direito aos' 
imoveis-ora em concorrência. 1

O proponente cuja proposta. 
fôr aceita, deverá efetu3r o 
pagamento dentro do prazo de 
15 dias

Prefeitura Municipal de Lajes, 
em 1- de setembro de 1950.

Francisco Furtado Ramos 
Fiscal Qeiíl

Vende se
Vende-se ótim^ casa de resi

dência. a rua Cel Fausto de 
Souza, com 4 quartos, sr-la de 
jantar, Escrito!'-! e derozis de
pendências inclusive quarto de 
banho completo com agut» 
quente e fria, fogão lareira e 
armario ímbutido. Terreno am
plo com quintal deposito de le
nha e gar^ge. Tratar com Joa
quim RuU, ua casr  ÍI>epcks

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. Facilita-se o 
pagamento.

Trn'ar com Aldo Ramos 
Martius.

V en de-se um bangalô
Novo, todo de alvenaria, cora 

instalações de luz, agua e sani
tária.

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

Excelente lote no bairra 
Copacabana

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

luformações com Frederico 
Schlegel, Morro do Posto 
Lajes."

CR. $ *250.00
E ’ o preço de nma mala de fóles, de fino couto 

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
Amais baratelradcidade

Não dê esmola contribua parâ
SLAN

D r .  CELSO RAMOS 
BRANCO

ADVOGADO
BCS1CÍNC1A t  ncQlTÓfílO  

Pli* Hcrcílio lu l . 
L A J E S

Afende chamadoi pae* ** ea 
marcas de 5 Joaquim, C u ri ti - 
»dnos, Bom Retiro eP>odoSu'
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A unica que dístrlbue as
• D -----— - famosas cautelas “Cor

t.o oo i ovo“ “Folha da Tarde“c m direito a valiosos preai os
9-9 50

CORREIO LA G E A N O

A v i a ç ã o
Movimentos dos principais aeroportos do Brasil 

Publicamos, hoje, uma interessant:
rM-Ira/MOliC U «O ~ °

7a. pasina

. u>nn-nniu3, nujc, uma interessant: tabela do movimento 
dos principais aeroportos do Brasil, cujas cifras representam a 
média dos pousos e decolagens verificados diáramente 
mós, ddArnte os últimos tempos

• •

nos nies

Stos. Dumont fRio) 252 Belem 33
33Congunhas (S. Pauloj 172 Curitiba

Afonsos (Rio) 123 Natal cy.)
Marte (S Paulo) S7 B»urú 26Galeão (RioJ 
S João (P. Alegre)

82 llheus !9
7 6 * Gravatar 19Salvador G6 Pelotas 18

Recife 65 Goiana 18
S Cruz (Rio^ 55 Maceió 18
Belo Horizonte 44 Florianópolis 16
Fcrtale za 37 Aracajú 16
Viló ria 36 Uberaba 16
Cumbica (S. Paulo) 35 Santos 14

Revisão de motores

Em 1921, a K. L. M. iniciou a revisão dos motores. Três 
anos mais tarde uma oficina de revsiio foi instalada no aero
porto de Waallnven, perto de Rotterdam, oficina essa que foi 
transferida em 1935 pura Schiphol. Agora, essa oficina se des
envolveu de tal maneira que apresenta o aspecto de uma verda
deira vila técnica, cocrindo vários quilômetros quadrados e ocu
pando aproximadamente 3.600 técmcos. Depois da guerra, mais 
df 30 companhias estrangeiras, afora aO.L.M. procedem à re 
risão dos seus motores em Schiphol. Schiphol é verdadeiramente o 
maior banco de ensaios para motores da Eurora, do qual será 
também possivel futuraraente, a revisão da motores a jato, pos
sibilidade da q tal deve se deprender grande importância, tendo 
em conta que em alguns anos a maioria dos aviões comerciais 
serão propulsionados por turbinas a jato.

0 mais possante turbo-reator do mundo

Embora o motor do «Armslrong Sideeley Sapphire» pesa 7.200 
libras, ou seja, m'l libras a mais do que qualquer outro reator j 
conhecido, revelou se relativarr.ente baixo o consumo de mesmo 
»pó, o en5aio de 150 horas a que foi submetido o «Sapphire»,' 
qur acaba de ser retirado da «Lista Secreta» do Ministério do ar 
da lngl«t»rra, é o mais possante turbo reator do mundo e tem 
um raio de ação mais longo do que a maioria dos aviões á re - ( 
•ção t tu ais. '

Mais doze aeroportos abertos ao tráfego
Acabam de ser liberados ao tráfego mais doze aeroportos 

6 Campos de pouso, todos sob a jurisdição da I o /ona Aeiea
conforme relação abaixo: , „  .

Oeíras, no Estado do Piauí, para «Te-cival I unce» =- de 
Alto Parnaiba, Caxias, Òoroatá, Cururupu, Grajau e Impeia * 
Wra «Pe.cival Prince» e Chapadinha. Guiroaraea, Itaicu u -Mirim 
Pinheiro e S. BoncO, para «Royn-Navion», todos no Estado do
\f aeanL X ~

Em favor 
dos Opeiarios

Continuação
No artigo dirigido aos Ope

rários de Lajes, em o Jornd  
Região S-rrana, o aut.ir procu
rou envenenar com inverdades 
as boas disposições dos mes
mos em relação ao nosso Par- 
t'do, o qu d soube interpretar e 
defender as leis de proteção e 
assistência, aplicando-as em to
das as suas finalidades. Não 
nos assiste culpa se os poderes 
competentes, n0 caso as entida
des instituídas para aquele íim. 
não atenderam pedido feito no 
sentido de ser creada uma agen
cia do [.A.P.I. -  Este pedido foi 
p-troemado pel» Camara Muni
cipal, e sua instalação colocar- 
nos-ia em situação vantajosa1 
quanto á distribuição ee bene
fícios aos contribuintes. ,

Aliás, na esfera de assisten-' 
cia aos operários, (eu considero , 
opeiarios todos as pessoas que | 
trabalhem manualmente para 
seu sustento e portanto todos 
os pobres) carecemos da com 
petencia dada ás leis trsballiis-t 
Ias, f o r ç a  reconhecidamente' 
mais forte que qualquer lei mu
nicipal . . .

Julgo meu dever publicar a 
parte da lei referente ao assun
to já explanado no numero au- 
tericr, porque a maioria de nos
so municipes descouhece-a, e
0 senhor comentador aprovei
ta-se desta ignorância para 
aplicaj suas iver fades.

LEI NUMERO 91 - Artigo 1- 
Os preços etc.

Art. 2 ’ =  Os terrenos adqui- 
rirtos ao Muu:cipio só poderão , 
ser tr nsferidos a terceiros 
quando nos mesmos for cons-, 
truida uma casa de moradia,1 
instalação industrial, ou qual 
quer instalação que implique 
em desenvolvimento de iniciati
va particular ou coletiva.

Art, 3' - O praz > para pa
gamento dos terrenos couced'- 
dos para construção da Casa 
Própria passará » ser de cinco 
(b )  anos no máximo, devendo 
a importaneia total ser dividida > 
em prestações mensais, salvo j 

'por vontade do adqiiirente que i
1 poderá solver seu déb.èo a

qualquer tempo e receber a 
escritura.

Art. 4' - A concessão dos 
terrenos constantes no artigo 
3- será dada de prefereneia

A pessoas reconhecidamente 
pobres.

A fjmüias de prole mais nu
merosas.

A operários de qualquer pro 
fissão

A funcionário de menores 
rendimento.

Art. 5 ’ - ái o atraso nos 
pagamentos resubar de forç»

m5ior comprovada, Será conce
dido um prazo de treis me-çs 
para o recolhimento da impor
tância atraz»da.

Art 6 E>ta lei etc. vinte c 
cinco de maio de mil nove
centos e emeoenta (25-5-1950).

Aí está n verdrde trn pratos 
limpos, e sem sofrer perigi de 
cootestação, - portanto operá
rios, julgai com Vos-a concien- 
cia.

Continuarei outra vez 

OÊRRE.

O aniversário do Maestro 
Sebastião Furtado

Eutre as homenagens prestadas ao Maestro Ten. S -bastião 
Furtado, por ocasião de seu aniversário natalicic, transcorrido 
em T do corrente, destaca-se a promovida pelos alunos da Ban
da Carlos Oemes da qual é ele o Regente e Professor. Trans
crevemos abaixo o oficio que lhe foi dirigido pelos referidos 
alunos:

Boníssimo Professor Ten. Sebastião Furtado.
Os vossos humildes alunos em número de 30 (trinta) re

presentadas neste momento por Sebastião Antunes Cerrei i, Enm 
Ribeiro da Süva e Vivaldino Ataide’ vem a sua resid ncin com 
o coração transbordando de abgria e júbilo pela passagem de 
seu 63- aniversário de preciosa existência, apçesentai-lhe o nos
so abraço de felicitações com votos a Deus para que vos con
ceda centenas de anos junto de seus familiares e também ao 
nosso lado como sábio professor de música.

Temos o satisfação ainda d juntar um humilde prfsenti- 
ahc como lembrança desta grande data:

Lajes, 1‘ de Setembro de 1950.

Sebastião Antunes Correia 
Eu’o Ribeiro da Silva 
Vivaldino Ataide

O Maestro Ten. Sebastião Furtado, penhorado agradece 
por nosso intermédio, as bomenagen» que lhe foram prestadas, 
não só pelos seus alunos, como também pur todos os amigos 
que o visitaram.

Para Vereador pelo PSD 
Vote em

Oscar Schweitzer

i

Tomé Café Gostosão
Amanha Domingo ás 8 horas no M A R A J O A R A

_ _ _ _ _ _  John W iiy n e , Gail K «.sse ll,G ig  lo n n g  e Adele Mura
sensacional produção d a « R E P U B L I C >

Na gigantesca, vibrante

Grande ^mooionaote romanoe de aventuras oo orar I
’ luja pe|(> Salvação de uma fortuna imensa! um carregamento de barras de ouro!

mar e debaixo do uuu b ^  da fortuna a qualquer preço...  E a triste realidade dos dessem

A cegueira dos bü,neDS cQm tanto realismo, técnica e arte, um romance lido por n
Nunca o cinema, antes, _____________________ ____________________

iganos e das desilusões!
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Osni Regis é um moço honrado e tKd3olhcrfor<aMOT«^^gc^TOMtru-
tivas postas ao serviço de Lajes sera uma JfiSvoívimento. P 'sionamonto do nosso dosenvolvim

Votando en Osni Regis serviremos a terra em que trabalhamos
e vivemos

Jorge Barrós Filho
Correio Lageano

Lages, 9 de Setembro de 1950

Não aceitam acordo com a
UDN

Lajes, 9 de Setembro da 1950

Exmo. Sr.
Edezío Caon.
Presidente tia Comissão Execuliva do Partido Traba
lhista Brasileiro, Diretorio de Lajes.

Em virtude da anunciado acordo f-*ito pela Comissão Ex*- 
cutiva Estadual do PTB, apoiando a União Democrática Nacio
nal, venho por meio desta schcitar a minha exclusão do Parti
do.

Entretanto exclareço que, embora nesta data deixe de 
pertencer ao PTB, continuarei trabalhando pelo eminente Brasi
leiro Dr. Oetulio Vargas.

Com elevada estima e distinta consideração subscrevo me
Atenciosamente
Aderbal Neves

limo. Sr.
Presidente do Diretório Municipal do Partido Traba
lhista, Brasileim Lajes.

Por motivos de interesse rxclusivamente particular, venho 
pelo presente e irrevogavelrrente renunciar o cargo de Secretá 
rio substituto desse Partido e bem assim solicitar a retirada de 
meu nome da chapa de candidatos a Vereadores

Continuarei entretanto trabalhando pela candidatura 
noslo chefe o Senador Getullo Vargas.

Saudações

Lajes, 8 de setembro de 1950 
José Alfredo de Lemes Montenegro

Vote em João 
Ribas liamosí

de

Para Deputado Estadual 

pelo PSD
V O T E  E M

JOÂO RIBAS RAMOS

Nereu Ramos disse: «Reco

mendo, ao eleitorado, o nome 

do Dr. João Ribas Ramos, pa 

ra ser reeleito Deputado Esta

dual pelo PSD, porque ele aa 

Assembléia Legislativa corres 

pondeu plenamente»

En a e Am zio G, de Sou* 
za —  Daíma M. de 

Andrade
K*

Transcorre dia 11 deste 
mês o aniversário do jo
vem Jorge Barroso Fillio, 
acãdemico de Direito e len
to do nosso Instituto de 
Educação.

O aniversariante desfru
ta de la rg o  circulo de ami
zades em nosso meio, lazão 
porque será alvo de manifes
tações <ie apreço. *

Joigs Barroso Filho 
ígura na chapa de Verea- 
lores do ‘ Parti lo Social 
Democrático, peh> 
de Bocaina do Sul 

Ao aniversariante 
«Correio Lageano».

distrito

adiantamos as lelici» açõt s de

De sucesso em sucesso a ca 
ravana da vitória atraves
sa o Estado em todos os 

quadrantes
Nereu Ramos, Udo Deeke e Francisco Gellotti recebsm 

as homeragins do povo ae Campos Novos

Cláudio Ramos
Mais nm feliz aniversário con- 

pletou em 18 do próximo pas
sada. o interessante menino 
Cluuilio, inteligente aluno da 
Escola Santa Catarina e filho 
oo Sr Silvio Ramos, concei 
tuado fazendeiro e industrialis- 
ta, residente nesta cidade.

lizcu st rlia 5 do co m n -  
te i enlace matrimonial do jo
vem An'zia Goim-s de Souza,. 
Inspetor oa «Pi nér Rádios* S.l  
A.» de São f>- ui •, com a dis-! 
tinta SrD. Dalms Machado de, 
Andrade, professora normalistaj 
e elemefito drstacado na ? o - • 
ciedsde local, filha do Sr. Gav ! 
parino Vieira de Andrade, 
adimtado fazendeiro neste n u- 
nicip'o e de Dona Alcins Ma- 

i chado de Andrade.
Foram testemunhas do noivo.1 

no civil, o sr. Moacir Botelho 
e exma. Senhora, representados 

ipelo sr. Guilherme Socas e ex- 
< ma Senhora. No rel-gioso, o 
'sr. Gaspnrino V. de Andrade e 
, exmm Senliorn.

Dia 13 transrorreu mais um, Foram testemunhas da noiva 
aniversário de Lenita Vieira, fd- , no civil, o Sr. Aiiredo Rodolfo 
ha do Sr. João José Vieira e de ' e exma. Senhora e no religioso, 
sua esposa Sra. D. Helena Viei- j 0 sr. Aoiho Socas e exma. Se
rá. ’ nhora.

Uma grande concentração 
popular, sfgu;da de um desfi
le escolar e cem a apresenta
ção de belíssimos curros ale
góricos, inreiou-se a recepção 
espetacular com que o povo 
de Campos Novos recepcionou 
o maior dos catarinenses vivos

Nunca a velha e futnr' -a ci
dade dc Campes Novo' pieseu- 
ciou um espetáculo tão gtan 
dioso de civismo e arder parti
dário, como o que ali se veri
ficou com a chegada do gran
de lider da democracia, Nereu 
Ramos. Basta dizer que o es
toque de gasolii.a da cidade, 
que já não era pequeno, exgo-

tou-se por ter abastacido gran 
de numeto de autos e eami-  
nhões que temaram parte ni 
recepção.

Falaram virios oradores. 
Houve umn grande chturascada 
na chacara do Sr. Silvio BPi- 
er e á noite uma Sessão Cívi
ca com números de arte e em 
seguida animado baile.

Estão de parnbcus o Deputn- 
!do Gasparino Zorzi, cand d to 

do PSD á prefeito e o Sr 
Manoel Stcfanes. Prefeito Mu
nicipal, que auxiliados por 'li
tros elementos, prepararam fes
tejos proprios do entusiasmo e 
da pujtnça do Partido Social 
Democrático de Campos N ->vov

Lenita V ieira

A aniversariante^ será muito 
cumpiimontada, pois, goza de 
giande estima no meio em que 
vive.

O jovem p»r seguiu, em via
gem de núpcias, para Belo 
Horizonte, via Porto Alegie, 
pelo avião da carreira da Vung

Partido Social Democrático
Para V ereador

V o te  em
Manoel Antunes Ramos

LAJE&NO PAINELENSE' PARA VEREADOR
— V O T A  E M
Osny Tolentino da S ilva
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