
Nereu Kamos representa um símbolo para San
ta Catarina. —  Vote com Nereu Ramos
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K daçáo e oficinas: Rua Herciiio Luz esq. Tiago de Castro *ages

Idjes consternada 'amenta 
o falecimento de seu gran
de filho Deputado Octaciiio 

Vieira da Costa

Sim D. Amélia Rdtr.os Costí e os seguintes filhos Dr. Joâo 
Costa Net o; Dr. Licurgo Costa, Dr. Bel'zar:o Costa, Sr. Cinci- 

Cost-, Iton;, Yolónd* (tosta, casada com o Dr. Carlosn . to
Teodora Costa 

de Morais e

Faleceu dia 13 do corrente, 
em sua residência, nesta cidade, o 
ilustie Djfano M *jor Octaciiio Cos
ta, Deputado Federal por Santa 
Catarina.

Perde o nossr Estado um dos 
teus fdhos maic ilustres e Çom lar
go acervo de serviços prestados á 
causa publica e ,os sens Conterrâ
neos. Causon profunda consterna
ção em todas as camadas sociais 
o desaparecimento do eminente ci
dadão

Múltiplas foram as atividades 
intelectuais de Octaciiio Costa, sem 
que sua cperosidide e sua inteli
gência se desviassem, um só mo
mento, dos problemas uteis á cole
tividade de seu Estado uatal.

Consorciado na tradicional

Camargo d Almeida Srta. Cscdda Costa, Sra.
Morais, casada com o Cap tâo Valeriauo 
grande numero de parentes.

A s Hi horas do dia 14. realizaram se os funerais do 
ilustre lajeano saindo o feretro, confeccionado em ébano com 
Mças de prat?, da câmara ardeute, em sua residência com ex
traordinário acompanhamento. Retiraram o caixão fúnebre, os 
seus fdhos Dr. João Costa e Cincinato Costa e Os Sts. Dr. Cé- 
lio Ramos, Dr. Clovis Ribeiro, João de D?us da Costa Carva
lho e Alfeu Oliveira Ramos. Organizado o cortejo fúnebre, se
guiram á frente vários carros com co'ôas e flores, a Cruz al 
çada, os semimristas do Seminário Diocesano, o Colégio Santa 
Rosa, a Câmara Municipal incorporada, a Irmandade do San
tíssimo Sacramento, da qual o extinto H  Provedor, o Sr. Bis 
po de Lajes, paramentado e acolit-do por dois sacerdotes 
Frei Bernardino, Vigário Geral da Diocese, o Prefeito Munici- 
pd Sr. Vidal Ramos Junior, o Sr. Dr. Ivo Guühon P. da Mello 
Juiz da Comarca, oficiais r-pr sentantes da 2 Bztalhôo Rodo
viário, outras autoridades cujoj nom«s não pudemos anota, e 
grande numero e famílias e pessoas le todas classes sociais.

O comeroio cerrou sua- p<rt.as, ós Clubes 11 de Junho e 
1 de Julho ha* esram seus pavithões em funeral. Durante o 

| desfilar do cort j<, ouviam-se cantos sacros e orações proferidas 
p_*las mstilplçoes rehgiosas, 'é chegar á catedral, onde reali
zou-se a encomenJeção solene por S. Excia o Sr. Bispo e 
tres sacerdotes, c -tando o ôro da Catedral.

No ( emiterio, ao baixar o corpo, falaram, o Deputai'0 
João Ribas Ramos, em nome da Comissão Executiva e d ° l 
Diretorio Municipal do Partido Social Democrático e o Dr. Os! 
ui Regis, em nome da cidade. * 1

j de seus concidadãos.
E isso se evidencia peh so

ma de mensagens e telegramas 
que lhe são dirigidos, de toJos 
os pontos do p 1 ís, sem distin
ção de côr pulularia, exter-  
nanao o júbilo de todos peli 
data nalalieii do vice-presidente 
da República.

De «O Globo,> de 4 Jo  
corrente.

-----------—V4V.
«Correio Lageano» do qual o saudoso extinto era grande* 

Io Cel. Belizarlo Ramos, d°sd- lego o exrmt" <edicf>u-| amigo e c l  borador, se fez representar em todos os atos 
itica, á administração, á advocacia e n jornalismo, ps-'sen Diretor Sr. Alcibiades Dutra.

----- —  t f ím il l l  fn lllfurln o PQfi u« nnç
Lorlia do
Se á politic >, a auuj,i„«,.uyuu, — —___ ___
r& mais tarde abrir lugar entre as suas ativiii oes pura ng afa
zeres rurais e a história de Lajes.

Político hábil e sereno, tomou parte sal ente nas campa
nhas políticas que agitaram nosso muuicipto ocupando postos 
de responsabilidade, como: Prefeito per du>.s v>zes, Vtre*dor, 
Promotor Publico, Deputado Estadual, Presidente da Asse ' bléi<* 
Representativa. Vice-Presidente do Partido Social Demooratico 
e Pur ultimo, Deputado Federal, cargo que ainda ocupava quan
do a morte o veio colher. Nestes cargos, com • ntusiasmo e es
pirito elevado serviu Lajes, Santa Catarina e o Brasil.

Por longos anos advogou nesta comarca com distmguida 
atuação e inatacavel critério. Foi coLbor dor .sv>duo d* tm 
prensa lageana, escrevendo sobre os mais v-riados assuntos, 
mostrando, nu entretanto, preferência pela história e P' 1; P°liti- 
ea- Uhimamente vinlia dedicando-se, com esp cLl carinho á 
jmtôna de Luj-s.'Homero culto e e-tudioso, vinha p epHrando 
importantes subsídios sobre fatos de sua terra natal.

Orador e homem de palestra atraente, pur estes meios Oc- 
tactlio Costa (Wendia seus principio9 e suas idéias.

Na vida rociai de Lajes ele desempenhou papel saliente, 
Ocupando a Presidência das principais sociedades. EiS, 
geiros traços, a personal dade do saudoso conterrâneo.

O extinto deixa a prantear-lhe a murte suu esposa

por!

A’ farailia enlutada e ao PSD, as nossas condolências. 
NOTA DA REDAÇãO — O Sr. Prefeito Municipal deoretou 

luto oficial no municipiUt durante três dias.

N E R E U

COMITÊ1 PRO GETULIO 
VARGAS

Amanhà, domingo, ás 10 ho
ras, no Cme Tanioio, realizar-se 
á, em ato solene, a constitui
ção da Ala feminina do Comi
tê Pró Candidatura Gatnlio Var- 
gus, para cujo ato reioa grrn^e 
anim tçâo entre o elemento te- 
mimno desta cidade.

o o o
lnstalou-se hoje, no Edifício 

de Hotel Provezani (esquina) a 
sede da Propaganda do O m ité  
Pró Candidatura üetulio Vargj» 

o o o
Foi aceita p e l a  liga 

Eleitoral Católica Nacional, 
a candidatura Getulio Vargas.

Graça Alcançada

A nossa Senhora do Horto, 
Santa Terezinha e Coração de 
jesus, agradeço a graça alcan-
ç-idu.

G. W.

Encerrados os entendimentos 
em torno do problema presi
dencial. em que, muis uma vez, 
se reafirmaram a sua personali
dade e seu espirite publico o sr.
Nereu Ramos isolou-se em seu
Estado natal, Santa Catarina,. ____ , ____
em propaganda de sua candida-| daveis no e volver dos aconte- 

en  li- lura á senatoría. As desilusões | cimentos politiccs, u figura de 
e as injustiças não o fizeram | Nerôu Remos mais avulta no 

fxm a. abandonar os princípios que conceito publico

semPre defendeu cora sinceri
dade e devotamento, e hoje se 
encontra, ao contrario de tan
tos outros que o acusavam den
tro do mesmo partido, lutando 
sem alardes pela vitoria de 
seus ideais.

Quando se festeja a data na- 
talicia do ilustre hompm publico 
e quando se assiste á sucessão 
de fatos, nem sempre recomen

e na estima

Para 
dor do Estado

governa*

Udo Deeke
Estradas - Eletrificação 
Escolas . Lavoura me
canizada . Auxilio a 

produção

Amanhà, domingo, ás 8 horas n o M a r a j o a r a
■ A finíssima alta comédia da Aletro Goldvin Mayer:

C o s t e l a  de A d ã o
con. S p .  n c e r 1 - 0  ‘  K a t h a r I n e H a p b u

A melbor produzida no, ultimo, 10 anos Vinha rir e ver que, nem sempre é Adfto que m

t  n

canta de galo . .
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Osni Regis é um moço honrado e trabalhador cujas energias constru
tivas postas ao serviço de Lajes será uma força permanente no ímpul-

sionamento do nosso desenvolvimento.
Votando em Osni Regis serviremos a terra em que tiabalhamos

e vivemos
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Juçara i

Dia 21
Dia 17

0  Sr. Jorge Barroso, In-
— 0  Sr, José C. Wolff, jdustrialista nesta cidade, 

comerciante nesta cidade* 0 Sr. Albino Graozotto
comerciante nesta cidade.
— O menino João Gilney, 
filho do Sr José Wolff.
— 0  menino J nsé Sineval, 
filho do Sr. Octacilio Couto.
— 0  1' Ten. Carlos Vital 
Dandeira de Melo, do 2a 
Batalbao Rodoviário.

Di» 20 do corrente festejará 
|Seu 8* aniversário a menina 
Juçara, filha do Sr. Aldo Atha 
yde e D. Maria da Olória Ma 
tos Athaydo.

A graciosa aniversariante, 
oferecerá as suas amiguinhas e 
admiradores, uma mesa de dôces 
e líquidos

Dia 19

— A Srta. Nair Souza, 
filha do Sr. Jose Paulino 
de Souza, residente nesta 
cidade.

— 0 jovem Orlando 
Passoldjiíhodo Sr. Alfredo 

Passold, comerciante nesta 
Cidade.

Dia 20

A Exma. Sra, D. Petro. 
nila Duarte Ribas, esposa 
do sr. Ulisses Ribas, do 
alto comercio desta cidade.

— Sr. Jo&<> Ribeiro 
Branco, capitalieta residen
te nesta cidade.

— A Exma; Sra. D. Al
zira Ramos de Sá, esposa 
do Sr. OUveiros do Sá, in. 
dustrialista em Curitibanos.

— A menina Maria dos 
Prazeres, filha do Sr. GIo- 
rocindo Paim, residente no 
distrito de Palmeiras.

— A Exma. 5ra. D. 
Noemi Koerhe, esposa do 
Cap. Lupercio de Oliveira 
Koeche, Oficial do Registro 
Civil desta cidade.

Dia 22

A Exma. Sra. D. Irene 
Boldo, esposa do Sr. Arge- 
lo Boldo, comorcianto nes
ta cidade.
— 0 menino Cid Otacilio 
filho do sr. Otacilio Couto,

Dia 23

A Exma. Sra. D. Maria 
lnês Bertuzzi, esposa do Sr. 
Constantino Bertuzzi do 
alto comercio desta praça.
— As meninas Irene e Tve- 
te filhas do sr. José Paulino 
de Souza.
— 0  Sr. Bernardino José 

Correia, comerciante no dis
trito de Painel.
— A Exma. Sra. D. Aimó 
I)ib Antunes, esposa do Sr. 
Dariu Antunes de Medeiros

i do comercio local.

Gely W altrick
Dia 16 transcorre o anfver»ario 
natalicio de Gely Waltrick, apli
cado aluno do Ginásio Diocesa
no aqui de L»ges.
Gely é filho do Sr Antunio 
O. Wlatrick, capitalista aqui re 
sidente

Sra. Lina Ponce Ribeiro
Aoiversaiiou-se dia 4 do cor

rente a Exma. Sra D. Lina 
Ponce Ribairo, esposa do 
Sr. Túlio Ribeiro alto funcionário 
do Banco Nacional do Comér 
cio, filial desta cidade

Lúcia
Festejou seu 5* aniversário 

natalicio em 15 do corrente a 
menina Lúcia filhinha do Sr. 
Oscar Wagner, do *lto comércio 
desta praça, e de D, Nair Sell 
Wagner.

Oscar Schweitzer
Candidato a Vereador

Eotre os candidatos Camara  
Municicipal de Lajes, pelo Partido 
Social Democártico, figura o nome 
do distinto conterrâneo Sr. Oscar 
Schweitzer. oidadáo de vasto prestigio 
neste municipio, onde forjou sua per
sonalidade nas lides do campo, no 
Comercio e na industria, mercê de 
seu dinamismo, e grande forç» de 
vontade

Dotado de um caráter retüineo, 
gênio comunicativo e honesto por 
iodole, Oscar Schweitzer é apontado 
como chefe de família exemplar e 
amigo dedicado.

Por sua fidelidade aos ideais do 
Partido Social Democrático, tornou-se 
um prócer destacado e acatado nas

hostes majoritarías, sendo o seu uome lembrado como candidu 
to ao cargo de Prefeito do Municipio. Renunciou entretanto, nas 
mãos do seu amigo Sr. Vidal Ramos Junior, ilustre Presidente 
do Diretório Municipal, para qua fosse escolhido outro qua har
monizasse melhor os desejos de todos os distritos do mumciplo.

tste  é perfil do homem que vai honrar a Câm*.ra dos Ve
readores de Lajes, pela vontade do eleitorado pessedista deiti 
municipio

M -

Osni Tolentino da Silva

Cap. Sérgio Schmidt 
Neves

Transcorreu dia 8 do corren* 
‘ te o aniversário natalicio do

1 Capitão Sérgio Shrnitd Neves, 
distinto oficial do 2 Batalhão 

. Rodoviário.

Sra, Eunice Rafa- 
eli Muniz

Mais um feliz aniversário nn- 
talicio verá transcorrer em 16 
do corrente, a sra. Eunice Ra- 
faeli Muniz, esposa do Sr Mil
ton Muniz, industrialista nesta 
cidade.

Inely

Entre os c a n d i d a t o s  
á Camara dos Vereadores de Lajes 
para a eleição de 3 de Outubro fi
gura o nome do distinto conterrâneo 
Sr. Osni Tolentino da Silvo, pessoa 
por demais conhecida nesta cidade 
pelas suas qualidades de carater e 
predicados murais.

Formado em Farmacia, exerceu 
profissão no distrito de Painel, onde 
Se fezerede r da estima e da conside
ração da totalidade da população 
daquele futuroso distrito, pela solici
tude e presteza com que sempre 
serviu, sem distinção de credos polí
ticos.

Transferindo-se para Lajes aqui 
continuou seu sacerdócio de forma- 
ceutico, na Farmacia São José, de 
sua propr edade, destacBndo se logo ’ 

pela sua pericia e extrema bondade, o que lhe valeu a estima 
e o grande conceito que desfruta nesta cidade. Nomeado Subs
tituto do Promotor Publico desta comarca, por vezes foi cha
mado a exercer o referido carga, o que tem feito com larga vi
são e extrema justiça. rsposa, regressou do Rio de

Em rápidos triços, eis a figura do candidato do PSD ao '\an^'ro,1°  Sj-- João Cruz Júnior, 
cargo de Vereador, paru a próxina legisLtara

Partido Trabalhista Brasi
leiro

limo. Sr. José Aliredo Lemos Montenegro, Nesta. 
Presado companheiro 

De ordem do Sr. Presidente levo 2o vesso conhecimento 
qae a Comissfto Executiva Municipal do Partido Trabalhista 
Brasileiro, em reunião dia 12 do corrente, apreciando seu ofi
cio de 10 do fluente, em que V. S. péle demissão do cargo de 
secretario substituto e a exclusão do v nome da chapa de verea
dores, resolveu aceitar o vosso pedido.

Cumpre-me, entretanto cientifica-lo de que o consideramos 
ainda membro do Partido de Getulio Vargas, embora afastado 
do cargo de segundo secretario e da nossa chapa de vereadores 
conforme vossa solicitação.

Saudações trabalhistas 
Lajes, 13 de setembro de 1950

Edezio Ne:y Caon — Presidente
João Rath de Oliveira Secretario Oerd

Euclides Granzotto

A graciosa garota Suely Te-  
rezinha verá passar mais um 
seu natalicio, uJ d#ta de 1G do 
corrente.

Suely é filha do Sr. Alcione 
Sá e di Sra. D. Rosilda Neves 
de Sá.

João Cruz Júnior
Acompanhado de sua exma.

Transcorre em 19 do cor
rente o aniversário natalicio do 
Sr. Euclides Gran/.Mto, adianta
do criador e comerciante no 
distrito de Anita Garibaldi, nes
te município c presidente do 
Diretoiio do PSD naquela loca
lidade .

Descendente da tradicipml 
familia Granzotto, radiada u > 
planalto catarinense, 0 distinto 
aniversariante desfruta de gr*u- 
de conceito e vasto prestigio, o 
que fez com que seu noiue fos
se sufragado exuberuüteimnte 
na passada campanha eleitoral, 
para o cargo de Vereador que 
vrm ocupando cura hrdho e a 
Contento da chefia do PSD.

Premiando lhe os relevan-

A.
destacado elemento da socieda-' d^sem^n?9 P.resíad° 9- tanto « °  d igito  de Anita, como u > 

jde local e abastado capitalista PSD -p " °  de Seu Çar£0 na Camara Munioipa', o Diretório do 
'»n„; UO caP'WiSta L SD md.cou-o á reeleição ü0 Cargo de Veread, r, Cuja C0ní-r

i Çao ar se-a na eleição de 3 de ou'ubro vii douro.
aqui resideutr.
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----------------CORREIO LAEGFÀM n

de-

Prefeitura Municipal de Lajes
ESTADO DE SANTA CATARINA

PORTARU
D , .. Af de. 4 de setembro de 195n

SâS» S r 1 'de « £ ?
Z fiZ t o S » - . 0 ,rt- ,68- *  W  r j | .  d. 7

A Hilma Correia Pinho Drcfpacnm r> j  , ~
Unico do Mualcipio (Escola ’mixt« munlitoaT^íu0 *0 ,  d°,. Quadr°

SSÜ£?°. S.STH ? r S M ?  ^
— ■ »  *  i35o.

Prefeito Municipal 
PORTARIA

de 4 de setembro de 1950 
O Prefeito Municipal de Lajea, resolve 
Conceder Licença

De acordo com o art. 168, da Lei n‘ 71 de 7 de 
dezembro de 1919 ’ e de

A Almira Rodrigues de Jesus, Professora, Padrão A, do
Quadro Unico do Município (Escola m-xta municipal de Fazen 
da dos Mun,z, no distrito de Correia Pinto), de noventa (90) 
dias, com todos os vencImenioa. a contar de 1 do corrente

Prefeitura Municipal de Lajes, em 4 de setembro de 1950. 
Assinado * 'dal Ramos Junior 

Prefeito Municipal

PORTARIA
de 4 de setembro de 1950 

O Prefeito Municipal de Lajes, resolve 
Couceder Licença

De acordo com o art. 162, da Lei n- 71, de 7 de 
dezembro de 1949

A Afonso Sdvano, Professor, Padrão a , do Qnadro Unico 
do Município (Escola mixta municipal de DESQUITE, no distri
to de Bocaina do Sul), de trinta f30) dias, com todos os ven
cimentos, a contar de 1 do corrente.

Prefeitora Municipal de Lajas, em 4 de setembro de 1950 
Ass>nado =  Vidal Ramos Jnnior 

Prefeito Municipal 
PORTARIA

de ^'de setembro de 1950 
0 Prefeito Municipal de Lajes, resolve;
Conceder Licença, em prorogaçâft ,

De acordo com os artigos 156 e 162 da lei n' 71 de! 
7 de dezembro de 1919 ‘

A Maria de Lourdes Gonçalves, Professora, Padrão A, do 
Quadro Unico do Município (Escola mixta municipal de Rincão* 
dos Albinos, no distrito de Carn), de trinta (30) dias, com todos j 
os vencimentos, * contar da presente datá.

Prefeitura Municipal de Lajes, em 4 de setembro de 1950 
Assinado — Vidal Ramos Junior 

Prefeito Mnn'cipal 
DECRETO

de 8 de setembro de 1950 
O Prefeito Municipal de Lajes, resolve

aDMITIR
De acordo com a Lei n' 76, de 3 de março de 1Ç50. 

lloncrina Antunes de Medeiros para, como extranumerarm 
Jiarista, exercer as funções de Professor, na escola mixta mu
nicipal de Vig a. distrito de Capão Alto,

Prefeitura Municipal de Lajes, em 8 de setembro de L'50 
Assinado. — Vidal Ramos Júnior 

Prefeito Municipal.
JairO Ramos 
Secretário

Requerimentos Despachados

4 a, pagina

N

N

N

]G- 9 Guilherme IÇrautler — LigaçAo dágua em 
seu prédio sito á rua Frei viabriel — Sim. 

IG44 \ icentina Scóss — Professora — 30 dias 
de Licença — Sim.

^ 4 8  — Maria Emilia Rohden — Transferência de 
_ terreno foreiro • Sim.

N- 1653 — Construtora Comercial Ltda. —> Ligaçao 
dágua em um prédio do Sr. Armando 
Ramos — Sim

N 1659 —i- Antonio Sebastião dos Santos — Transfé 
cia de terreno tr-reiro — Sim.

N 1671 — Mauro Rodolfo — Ligaçao dágua em um 
prédio á rua JoA í de Castro — Sim.

N 1668 —  Laudelina da Silva Furtado - Professora 
80 dias de Licença — Sim.

Partido Trabalhista Brasi
leiro

limo. Sr. Aderbal Neves 
Nesta

Presado companheiro

De ordem do Sr. Presidente levo ao vosso conhecimento 
que a Comissão Exeoutiva Municipal reunida em 12 do correute, 
apreciando seu oficio de 10 do mês em curso, julgou Improce
dentes as alegações nele contidas, uma vez que, conforme tem 
sido amplamente divulgado, esta Executiva não tem compromis
sos formais cem ontros partidos ou candidatos até a presente 
data e aguarda a chegad* do Senhor Getulio Vargas a esta 
hstado, quando será dada a orientação final para as campanhas 
estadual e municipal-

Desta forma continuamos considerando o presado compa
nheiro ainda dentro do Partido Trabalhista Brasileiro, e nos fir
mamos com nossas

Saudações Trabalhistas

Edezio Neri Caon =  Presidente 
João Rath de Oliveira — Secr. Oeral

L»jes, 13 de Setembro

Dia 11 do setembro 

N- 2369 — SiWério Lenzi - Transferencia de terrenoe sua mulher - Transferên- 
r. . Sim.

Transfe-
Sim.
mulher

dágua

foreiro stm.,
N- 1067 — Dimas Arceno

cia de terreno foreiro
N‘ 1068 — Sebastião Wolff e «.

rência de terreno fore.ro - bun

lv 1008 — José Custódio Moiro dü p09to _
em seu prédio suo
Sim.

N- 1610 —  C o n s tru to ra  va» . ^ af.a coD8tr u ir  utn

L
624 -  Har-.ldo « » “^ — r r un; prédio4rua São

1610 —  Construtora Co™ e™ “]  T ra T o n s trtír  uu 
íâod e - E i o ,
prédio para Adriano planta e li.

_  Haroldo G «Joy - Açr-.wçao »  P ^

cença para 
Joaquitn - Sim.

Para Deputado Estadual 
pelo PSD

V O T E  E M

JOÃO RIBAS RAMOS
Perfuração de Poço Petrolí

fero no norte do Paraná
Ativo Trabalho da Cia ITATIG na Sondagem

Noticias Oriundas da cidade de Joaquim Tavora, nc Norte 
do Paraná, informam sôbre rs atividades que sáo aplicadas pe
la Cia. ltatig nas pesquisas de petroleo naquele local.

Está sendo perfurado um poço úliimamente localizado em 
uma grande estiutura petrolífera, do qu-l tem sido retirados tes
temunhos das diversas profundidades, confirmando plenameute 
a opinião dos técnicos sôbra a_, possibilidade de descober ta de 
petróleo nesse local

Em vista dos ótimos resultados e da grande esperança dos 
técnicos, a Cia. ltatig está acelerando os seus esforços nos tra
balhos, de forma que os mesmos são ex^entados sem interrup
ção duranje o dia e a uoite, esperando com tais medidas con
seguir obter produção de petróleo nacional, exatamente porque o 
poço já está perfurando a última formação geológica que se si
tua acima da camada em que é esperado o p etróleo.

O meu pleito 
de homena
gem á n emo 
ria do Major 
Octacilio Cos

ta
O dia de ante hentem en- 

lutou nossa cidade, pela moue 
do inolvidave] Major Octacilio 
Costa.

Homem que foi tão grande 
e belo exemplo de dignidade, 
de elevação espiritual.de grau 
diosidsd* de sentimeatos.

Figura inesquecível e lumino
sa que trilhou c o m  gallur- 
dia e dest<*inor, pelos canvnhos 
sinuosos da vida, que pugnou 
sempre pelo bem, pela justiç-*, 
pela confraternização humana, 
deixando exemplos dignificau- 
tes neste mundo

Eu tive a ventura de o co
nhecer e admirar Seu enrater 
integro e «levado, a singeleza 
bondosa de seu coração, o a l
truísmo dos seus sentimentos.

Ele foi amigo de meu pspae, 
que sempre o teve em alto e 
solido conceito, sempre enalte
ceu as virtudes que ornavam 
sua personalidade incon‘ undi- 
vel. Essas razões em c onjun'o 
deram origem' ao men senti
mento de gratidão respeito e 
admiração, o qual fez-me im
por a mim proprio um dever 
de gravar em palavras por sin
gelas que fossem um preito de 
homenagem àquele homem hon- 

|raóo e notável q*e tanto eno
breceu a terra que lhe vio nas- 
er.

Sinto pois, a serena convi 
ção de haver comprido esse de

ver, nesta pagina simples, que 
traduz minha homenagem cin- 
cera ao eminente homem que 
Deuslevcu par* seu reino o Mi- 
j  r Octacilio Costa.

O. M.

Não dê esmola contribua para
SLAN

Professora de Piano
Aceita alunos em sua r-si- 

dencia no Edifício Dr. AecuCtO 
aparta neuto 5

Partido Social Democrático
rs TT 1 . _rara Yereaoor —

Vote em
Ramos

•
M anoel Antunes

Tomem café 
Gostosão

OSNIRECIS
<■ ADVOGADO ‘
Praça Joio  Pessoa 

C<Jif- Dr Acácio - Tandar

L f i J I S

«Santa C atar ina
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Horário da linha aérea Rio de Janeiro 
-  Porto A le g re  (m ix to ) da Em presa
Transportes Aéreos Catari

nenses SA.
Em vigor a partir de 19-6-1950

Segundas Aviões Douglas C-47 I Terças
Quartas Quintas e
e Sextas ESCALAS Sábados

8 30 Pa. Rio <'e Janeiro Ch. 16,55
9.45 Ch. Santos Pa. 15,40

10 15 Pa. Santos Ch. 15,10
li,20 Ch. Paranaguá Pa. 14,05
11 40 Pa Paranagu» Ch. 13,41
12.00 Oh. Curitiba Pa. - 13.25
1 '.30 Pa Curitib. ‘ h. 12,55
12 55 Ch. Jomvilc Pa. 12,30
13.15 Pa. JoinviU Ch. 12 10
13.50 Ch. Florianópolis Pa 11.35
14.20 Pa Florianópolis Ch. 1) 05
15,05 Ch. L aGES Pa 10.20
15.25 Ph. L aGES Ch. 1C ,00
'6.25 Ch, Porto Alegra Pa 9.00

Sujeito à alteração sem aviso prévio

Agentes: Carlos Hoepcke S.A.
Kua Correia Pinto

1

•
Q uer u n u r ÓHin ?

1j
1»l

Vá no restam nte do clube 14 
de Junho

c o m i d a s  a p e t i t o s a s  ambhsntk s e l e c t o

Satisfaça seu palaaar
CoaiDha brasileira e italiana A ; j  rtida

Doenças e Operações
DE

OLHOS ' O D V I D O S - N A R I Z - G A R G A N T A
(Cabeça — Pescoço — Soca)

Dr. J. ARAÚJO
ESPECIALISTA

Assistente do Prof. Sanson, do Uio de Janeiro, Membro da Socieda
de de otorino laringologia do Rio de Janeiro. Membro da Sociedade 
Pan Ameiícana de ophtalmologia. /íepresentanie oficial, para Santa 
Catarina, do Comitê do Congresso da especialidade, eir. Montevidéo 
Buenos A ire», em 1950. Diplomado era Bronco esofagologia, em 
//uenos-Aires e J/omevidéo pelo Prof. Chevalier /açkson, dos Esta
dos Unidos. Curso de cirurgia da surdês com o Prof' Lampert de

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

Operações do /íócio - papo, - do lábio e céu da boca fendido de nas
cença. Tratamento clinico cirúrgico das amiilalas, das siausites, das 

purgações dos ouvidos, da obstrução nasal etc.

RUA HERCILIO LUZ, 30 (Rua do Hospital) LAJES

JÜ IZ f' DE DIREITO DA 
COMARCA DE LA JES  

ESTADO DE SANTA CA 
T A  R IN A

EDITAL DE LEILSO com
o prazo de vinte dias, paru 
a .venda e arrematação de 
bens penliorados nos auto; 
da Ação Executiva Cambi I 
movi Ia por Ooürado Dom do 
Amaral, contra Jo3o Man» 
da Silva.
O Doutor Ivo Guilhon Perei 

a de Mello, Joiz de Direito Ou 
Comarca de Lajes, Estado de 

Santa Catarina, na forma Oa 
Li, etc.

K z saber aos que o presen- 
e edital de leilão, com o pra

zo de vinte (20) dias virem ou 
lele conhecimento tiverem ou 
nteres ar possa, qoe no dia 
rmta (30) do corrente mês de 

setemb'0, às dez horas e trints 
uinutos (10.30), no saguão do 
■dific'o do ForUm, dests cida- 
e. será levado a públioo pre

gão de venda e arrematação, 
K*r quem mais der e maior 
<nço oferecer, independente da 
valiação de vinte e tres ini] e 

^uinh'ntos cruzeiros, o seguin- 
■* bem imóvel penhorado na 
ção supra mencionada, tendo 
>•» scgmntes earacteristicos 

Uma gleba de terras, própria 
p ra a agricultura, com mais 
•u menos, 50 alqueires, situada 

no lugar denominado Fazenda 
dos Franças, no distrito de Ca 
rú, desta comAroa, contendo pe- 

ra ferro e sangas, confrontan- 
d > de ura lado c m terras de 
Veniura de Moraes, de outro 

to com Fermino Rodrigues 
AbuquerqU' e de outro lado 
c m o rio Caveiras. -  E  quem 
quizer errematá-lo, deverá com 

irecer n>> edifício do F' mm. 
io d a e hora acima citados.

ndo ele en r gue a quem mais 
d r e im ior lanço oferecer, in
dependente da avaliação, de- 
. ois de pagCe, no ato, em mO; 
da corrente d o ' país o preço da 
a remaiação, taxas e custas ju- 

teiais, facuitando-se no entan
to ao sVremut-.fHe oferecer fian
ça idon a por tres dias. E, pa
ia que chegue no conhecimento 
de todos os interessados, se 
passou o presente edital, que 
s?rá pnblicaln e afixado na 
forma da lei. Dado e passado 
insta cidade de Laje», aos oito 
dtas do mês de setembro do 
ano de mil e novecentos e 
cinconnta. (8 -9 -1 9 5 0 /  Eu Wa!- 
deck A. Sampaio. Escrivão do 
Civil, o datilografei, subscreví 
e tambera ossino. Silos afinal.

Ivo Gudhou Pereira de Mello 
Juiz de Direito 

Waldeck A. Sampaio 
Escrivão do Civil

Jérseis

n  V a l í s é r e
Casa Eduardo

OLIVETTI
MAQUINAS DF ESCRE

VER E CALCULAR

S E C U R | T
Cófres e móveis de rço  

p^ra todos os fins 
Únicos agentes Autorizados:

Intervendas Ltda.
Rua Correia Pinto, 42 

fone Aut. 64

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

mensais, vendendo nas horas vagas. Creme Dental 
S ab o n etes  e Perfumarias, pelo Serviço de Reembol
so Postal, em todas as cidades do Brasil. Diri

gir-se á MeiliDg Industria e Comei cio Ltda 
Caixa Postal n- 12õ - RIO CLARO - 

Estado de 5&o Paulo

Srs. Madeireiros
Necessitando de maquinas ou peças, para as 
vossas industrias, queiram dirigir.se à tirma 
0>NI PIRES & CIA. LTDA. rua Marechal Deo. 
doro n‘ 5 desta praça, representanles da Gran
de COMPANHIA INDUSTRIAL MABUMBY. 
de Curitiba, especialistas em maquinários pa 

ra touos os fins

FAZENDA DE CRIAÇAO DE LAJES

venda de reprodutores à prazo
A chefia da fazenda de Criaq»o de Lajes, informa 

aos srs. criadores e cabanheiros catarinenses, que está 
recebendo pedidos para 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.

Expresso Grazziotin
Uma organização para bem servir

Pôrto Alegre, V acaria, Lajes
De Pôrto Alegre - ás 2 »s — 4as. — 5 .hk 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.os — 5.as e G.as feiras

CAXIAS DO SUL à LAJES

De Caxias do Sul • 3 as e 6.as feiras
De Lajes - ás 4.as e sábados combinando com Pôrto Alegre

VACARIA à LAJES
DeVacnria - ás 8,15 e 13 horas diarinmen'e, menos dammgos 

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

BtRTUZZI, RIBAS &
Cia. ----

Comercio e Representações
Rna 15 de Novembro — Fone 95 — Caixi Postal 22 
Eudereço Telegr. “Bertuzzi” -  Lajes Santa C*t>'rina

Avisa a sua distinta freguezia que inscreveu.se 
no famoso 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, Ia' 
queiroa, artigos para presentes etc.

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

Cr) 2.4oo ooa,ao em prêmios
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A unica que dístrlbue as
rein rin .. x ------------famosas cautelas “Cor
---------- ______Folha -a Tarde‘ com direito a valiosos p,*emios

CORREIO LAGEANO

PreM ura Municipal de Lajes
ESTADO DE SANTA CATARINA

5a. página

il

decreto
_ _  , . , d e ~ de srtembro de 1050 
O Prefeito Mumcipjil de Lajes, resolve 
Ccn:eder Exoneração

De acordo com o art 05 R i .  „ij_ ,
II, de 7 de dezembro de 1949 e D

A Joaquim Furtado Wollf dn D . „
A, do Quadro Único do Município (Es v>l m r.ofeSsor>. ^adrSn 
Morrinhos, Do detrito da cidade; raunic'pal *

-  ■«>
Prefeito Municipal 
Jairo Ramos 
Secretário

DECRETO
de 2 de setembro de 1950

0  Prefeito Municipal de Lajes, resolve:
Admitir:

1 De Í m « °  C° m a Lei n 76' de 3 de mar?0 de 1950 
Leomna Wolff para, como extianumerário-diarista exercer

as funções de Professor na eseola mixta muuicipal de Morri- 
nhos; no distrito da cidade.

Prefeitura Municipal de Lajes, em 2 de setembro de 1950 
Assinado — Vidal Ramos Junior 

Prefeito Municipal 
Juiro Ramos 
Secretário

PORTARIA
de 4 de setembro de 1950 

Prefeito Municipal-de Lajes, resolve 
Conceder Licença

Do acordo com o art 168, da Le| n- 71, de 7 de de 
zm.bro de 1949

A Catarina da Silva Ortiz. Professora, PHrAo A, da Q i 
dro Unico do Município (Escola mixta municipal de Mineiro- 
no distrito de Caru) de noventa (90) dias, com todos os vencí 
mentos. a contar de 2 do corrente.

Prefeitura Municipal de Lajes, em 4 de setembro de 1951) 
Assinado — Vidal Reinos Jnnior 

Prefeito Municipal.

PORTARIA
de 4 de setembro de 1950 

O Prefeito Municipal de Lajes, resolve 
Conceder Licença

De acordo com o art. 108, da Lei n 71. 
de 7 de dezembro de 194!)

A Marta Cordeiro de Souza, Professora, Padifto A, do 
Quadro Unico do Município (Escola mixta municipal de UAK 
KA DOS ÍNDIOS, no distrdo de Ccrreie Pinto; de noventa (90) 
dias, com todos os vencimentos, a contar de I do c° rren c’ , 

Prefeitura Municipal de Lajes, em 4 de selembro^de

Assinado: — Vidal Ramos Júnior 
Prtfeito Municipal

S .A , Em presa de Viação Aérea Rio Grandense (V A R IG )
P. Alegre - Laje; - Itajaí - Joinvile - JFpolis - São Paulo - Rio

3as., 5as, e Sabs. 3as. 5as. e Sabs.
e s c a l a s E S C A L A S

Saida Chegada Saida Chegada

P . Alegre 9,00 — Rio 7.45

I.AGKS 10.25 10,10 S. Paulo 9,35 9,15
Fpolis. 11.45 11,15 Joinvile 11,15 10,56

Itajaí 12,30 12. 0 Itajaí 11,55 11,35
Joinvile 13,10 12,5o Fpolis. 12.50 12,20

Sào Paulo 14,50 14,30 LAGES 13.55 13.40
Rio - 6.In P. Alegre - 15,05

Erechim
Ida

—  Lajes - 
e volta as

— Joaçaba —  Itajaí 
sextas feiras

1

ESCALAS Sajdas C h e g a d a s ESCALA* Soidas C h e g a d a s|

Erechim H,30 1 Itajaí 12,00 —

Josçaba 9,80 9,50 Lajes 13 05 12,45

Lajes 10,10 9,50 J o ’ Çuba 14,00 13,40

11 a j õ í 10,55 E - i |i 14,25

OBS. Na ida como na volta haveiá baldeações em Itaj í com aviões dn carreira 
com escalas em JO NVlLE, FLOR1ANOPOLIS, PARANAGÜA, SãO PAULQ E

RIO DE JANEIRO

PASSAGEIROS — CORREIOS . CARGAS -  VALORES — REEMBOLSO. 
Em uáftgo mútuo com a rede da VARIO para Santa Catarina, Rio Grande do Sal,

Uiuguay e KLM para todo mundo.

AGENCIA —Rua 15 de Novembro n‘ 6 — Trl. 41 - End. Tel «VARiG» - Caixa Pcstal
- 182 - LAJES-Sanla Catarina

Dr. Caetano Costa Junior
Especialista em doenças dos

Olhos-Ouvidos-Nariz-Garganta
Consultório: Edif. Dr. Ac acio 2- Pavimento 

11 e das 3 às 5 horas.

Vende-se
Por motivo ale mudança de 

csidenem, vende-se uma cha 
<ra4 bem localizada, no Conta 
>mtieiro. próximo a estrada 

<ederíl e outra casa na rua 
•íão Joaquim com todo o con
forto. f

Tratar na mesma com a prn- 
irietária Viuva de Francisco 
Freitas. ________________

Dr. João Gualberto 
filtto

Advogado
Rua Aristibano Ramos 7 

Caixa Postal 5?

Mario Teixeira Carrilho
A d vo g ad o

( Desembargador Aposentado)
Consultas e pareceres Ações, eiveis Comerciais 

criminais, de acidentes no trabalho e trabalhistas
Ktsidencia — Rua Cel Co:dova n° 40 -  Fone 88

Cscritório — R u a  15 de  Novembro — Edifício Joíío Cruz Jor. lonegg 
LA JES — Caixa PostAl n° U Sta. Catarina

A d v o g a d o

Dr. Rubaldo José Schuch
Advocacia em Geral

Rua Darau do Rio Branco,
Lah'es S-Catarina

Para Dpjiülado Es
tatal

VOTE EM

João Ribas Ramos

— Estúdio Rex =
Executam trabalhos fotográficos de todos os tipos 

todos os tamanhos, com esmero e capricho

PREÇOS M0DIC0S
Atendemos chamados a domicilio, casamentos, 
tizades, aniversários, banquetes, etc.

ba

Seeçfto de revelações e vendas de filmes 
Rua Cel. Cordova junto ao Edifício novo do 

Correio
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Prefeitura Municipal de Lajes
ESTADO DE SANTA CATARINA

PE<’RETO
de 4 de ‘ etembro de 1950 

O Prefeito Municipal de Lajes, resolve:
Admóir

De acordo com o art. 6 ‘, da lei n' 76, de 3 de mar
ço de 1950

Terezinha Ortiz de Morses para, "como extranumerario dia - 
rista, exercer a$ fuDÇões de Professor Substituto, na escola mix- 
ta'municipal de Mineiros, no distrito de Caru, enquanto durar 
o impedimento do respectivo titular, percebendo a gratificação 
prevista err Lei.

Prefeitura Municipal de Lajes, em 4 de setembro de 1950, 
Assinado — Vidnl Ramos Junior 

Pretelto Municipal.
Jairo Ramos 
Secretario 

PORTARIA
de 5 de setembro de 1950 

O Preteito Municipal de L»jts, resolve:
CONCEDER LinENçA

De acôrdo com o art. 162, da Lei n' 71 
de 7 de dezembro de 1949:

A Vicentina Scóss, Professora, Padrão A, do Quadro Úni
co do Município (Escola mixta municipal de São Gabriel, no 
disirito de Índios), de trinta (30) dias, com todos os vencimen
tos. a contar da presente data.

Prefeitura Municipal de Lajes, em 5 de setembro de
de 1950

Assinado: — Vidal Ramos Júnior 
Prefeito Municipal 

PORTARIA
de 5 de setembro de 1950 

O Prefeito Municipal de Lajes, resolve:
CO N CED fR LICENÇA

De acordo com o art. 162 da Lei n' 71 de 1949, e 
• art 4', da Lei n 76, de 1950
A Anita Liberato, que exerce o cargo de Professor extra 

numerário-diarista na eseol» m ixta municipal de Fazenda des 
Mineiros, distrito de Painel, de noventa (90) 
mento*, a contar de 1' do corrente.

Prefeitura Munioipal de Lajes, em

dias, sem venci-

Vende-se
Vende-se ótima casa de resi 

dencia. a rua Cel Fausfo de 
Souza, com 4 quartos, sala de 
jantar, Escritório « demais de
pendências inclusive quarto de 
banho completo com agua 
quente e fria, fogão lareira e 
armario írabutido Terreno am
plo com quintal deposito de le
nha e garage. Tratar com Joa 
quim RaU, na casa Ilrepcká

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.

Tratar com Aldo Ramos • 
Martins.

V e n d e - s e  um b a n g a l ô
Novo, todo de alvenaria, com 

instaluções de luz, agua e sani
tária.

t  . v •.
Procure os encarregados . C. 

M0ntenegro Sc Cia =  Lajes 
Bazar Rua Marechal Drodoro.

Candidatos do PSD ao car
go de Vereador
Euclides Granzotto

Lupercio de Oliveira Kneche

Oscar Schweitzer

Marcos Ghiorzi

Octavio Rafaeli

Celso Couto

_  Manoel Antunea Ramos 

Waldc Costa 

Jorge barroso Filho 

Joâo Xavier de Oliveira 

Herculaoo des Anjos 

Ataliba Xavier de Athaide 

Ari Waltrick
i

Octaoilio Granzotto 

Osni Tolenlino da Silva

d» setembro de 
1950

Assinado: — Vidal Ramos Júnior 
Prefeito Municipal 
DECRETO

de 8 de setembro de 1950 
O Prefeito Municipal de Lajes, resolve:

ADMITIR
De acordo com o art, 6 -, rr 76. de 3 de 
março de 1950

Albanez Silva para, como extranumerário-diarish, exercer 
as funções de Professor Substituto, na escola mixta municipal 
dc Fazenda dos Mineiros, distrito de Paniel, enquanto durar o 
impedimento do respectivo titular, percebendo a gratificação pre
vista em Lei.

Prefeitura Municipal de Lajes, em 8 de setembro de
1950

Assinado: Vidal Ramos Júnior 
Prefeito Municipal 
Jairo Ramos 
Secretário

DECRETO N- 38 
de 8 de setembro de 1950

O Prefeito Municipal de Lajes, no uso de suas atribui
ções,

DECRETA
Art. 1’ - Fica criada uma escola mixta municipal no 

denominado Vigia, cistritrilo de Capão Alto.
Art. 2' • Este Decreto entrará em vigor na data da 

publicação, revogada» as disposições em contrário..
Prefeitura Municipal de Lajes, em 8 de setembro de

1950
'  Assinado: == Vidal Ramos Júnior 

Prefeito Municipal 
Jairo Ramos 
Sccrit rio

OSNI RECIS
.  ADVOGADO *
Praca João  Pessoa 

Edij. Dr Acácio  -  1:andar

I flJT S
<5-anta Catarina

Excelente lote no bairro  
Copacabana

custo, por motivo que será ex
plicado.

Informações cora Frederico 
Schlegel, Morro do Posto — 
Lajes.

local

suz

Não dê esmola contribua para 
SLAN

1 violino em perfeito estado 
de conservação. Edifício Dr. 
Accacio ap. 5

Tomem café 
Gostosão

Pr. CELSO RAMOS 
BRANCO

' ADVOGADO
RESlCENCIA e ESCRITÓRIO 

Rua Herctllo t.u*LAJES *
Atende chamados para aí co 

mancas de 5 Joaquim, Curiti 
banos, Bom Retiro e R.o doSui.

Dr. Hélio Ramos Vieira
- ADVQOADO

A(õts cíveis e comerciais (medição, divisão e demarcação 
de tarras, usucapião, servidões, cobranças, falências, etc. 
inven á ’h s , doações, testamentos. contratos sociais e suas 
alleruçõe*, alvarás, etc.\ ações criminais.

R. 15 de Novembro n° 6, I o A. -  LAOES  

NOTA: Aceita chamados para as comarcas vizinhas.

N

E’ o f

Ch
cal

e

(

CR. $ 250,00
ireço de 'uma mala de fóles, de fino couro, 

no «Sapato Chie*

egou o novo estoque de 
çados de todos os tipos 
para todos os preços
V isite a sua Sapataria

) S a p a t o  C h i e
A m ais b a r a te ir a  da c id a d e

•

Partido Social
P a r a  V e r e a d o r

Democrático

Vote em
ie s  Ram os9 M anoel Antui
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f  Atenção srs. Alfaiates A casa A Capital acaba de receber 
grande e variado so timanlo do avia

mentos, alpaeas , entretélas/ forros para mangas, ombreiras e muitos artigos, sempre
pelos menores preços da praça

Rua Correia Fino, 80 — LAGES

1 6 -9 -5 0
___________ CORREIO LAEGEANO

Albino Granzotto
7a, página

Fr.

r  Tesoureiro Roberto O. Ferreira
2' Tesoureiro Agenor Varela

Feia COMISbàO DE PROPAOANDA 
Presidente Thiago Vieira de Castro
Vice-Presidentes U lT n co  C»nali e Carlos Jofre Amaral
Secretario Armando Burger Castro

Feia COMISSãO OKGANl/.ADORA DOS 
COMITÊS’ DISTKITAES 

Presidente Marcos Ghiorzi

Dia 22 do correste transcorre o aniversário natalicio do bino Granzotto, de tradicional familia lajeana e prestigioso membro do Diretorio Municipal do PSD.O aniversariante é elemento destacado nos meios comerciais, industriais e sociais desta cidade, onde exerce sua atividade como comerciante e industrialistaE’ filho do saudoso cidadão Sr. Paulino Granzotto, fazendeiro, industrialista e uin dos fundadores do distrito de Anita Oaribaldi, onde foi chefe politico de grande prestigio.0 distinto aniversariante receberá no dia de seu aniversário 
muitas provas do quanto é estimado no vasto circulo de amiza
des desta cidade.

Comitê pró candidatura 
Getulio Vargas

MANIFESTO
f

No dia 10 do corrente, no salão do Ciim-Teatro Tamoio, 
cm memorável sessão civica e viva demonstração de fé getu- 
1'sta, reuniram-se destacadas personalidades da sociedade local 
irmanadas no mesmo ideal, revelando a sinceridade de Seus 
princípios de brasilidade e deliberando a creaçõo do COMlTE’ 
PRO CANDIDATURA GETULIO VARGAS !

O Comitê, expoente máximo tias verdadeiras aspirafões 
populares desta laboriosa e próspera comunidide, congrega e 
aceitará em suas fileiras os elementos de todas as classes so
ciais, sem distinção da crédo e cor política partidari», getulistas 
de coração, qu« se dedicarão á nobre e sagrada mís>âo de in
centivar e prestigiar a já consagrada a vitoriosa candidatura 
por todos os títulos ilustre e digna, do grande pmr.cio Pr. Ge 
tulio Vargas, DD. Senador da Republica e legitimo candidato 
do povo deste imenso e rico país, à suprema magistratura da 
NaçãoO Comitê visando unicamente manter » integridade poüti- 
ca e o bem da pátria comum, desenvolverá suas atividades nes
ta cauas comum e patriótica, de âmbito nacional, com elevação 
de princípios e dentro das n rm»s democráticas, conclamando 
todos os cidadãos brasileiiOi para que, conotcntemeute, no 
pledo de 3 de outubro de 1950, sutregue nas urnas com maio- 
tia esmagadora, o nome do insigne patriota . t. Q ê
para a grandeza do Brasil.

Lajes, 10 de setembro de 1950 

COMISSãO CENTRAL

Prefeitura Municipal de Lajes
ESTADO DE SANTA CATARINA

DECRETO N- 39 
de 14 de setembro de 1950

O Prefeita Municipal de Lajes, no uso de suas atribu'çõ"s 
Considerando os relevantes serviços prestados a este Município 
pelo Deputado Qíacilio Costa,

DECRETA:
Artigo Unico : — S3o considerados de luto oficial os dias 

14, 15, e 16 Jo corrente por motivo do falecimento do Deputa
do OTAC1LIO COSTA

Prefeitura MunicipalJLajrs tm de 14 de setembro 1950 
Assinado: — Vidal Ramos Junior 

Prefeito Municipal 
Jairo Ramos 
Secretário

Movimento da Tesouraria, durante o m£s de agosto do corrente ano. 
Saldo provindo do mês de julho Cr$ 335.406,80

Receita Orçam entaria
Imposto Predial Cr$ 19 705,00
imposto de Licenças , 3.778,00
Imposto S Industrias e Profissões 170.416,20
Imposto S Jogos e Diversões 4.589,70
Imposto S Exploração Agrícola e Industrial 3.646,50
Taxa Rodoviária 4.650,00
Taxas de Expediente 1.028,00
Taxns, Custas Judiciárias e Emolumentos 1 800.00
Taxas de Fiscalização e Serv. Diversos 260,00
Taxa de Limpeza Publica 300,00
Renda Imobiliária 4.488,00
Receitas de Mercados, Feiras e Matadouros 4.257,00
Serviços Urbanos 5.078 30
Receita de Cemitérios 1.011,00
Quota Prevista no Art. 15 § 4" da Constituição Fede
ral (Imposto sôbre Renda) 21.379,80
Alienação de Bens Patrimoniais 4.400,00
Divida Ativa 11.660,50
Receita de lndeniz’ çõe* e Restitmções 12.124,80
Contribuições Diveisis 5.595,00
Multas 5 839,5'J

D e sp e ia  O rçam en ta ria
Cr$ 621.414,10

Administração Geral 
Exação e Fiscalização Financeira 
Segurança Publica e Assistência Social 
Educação Publica 
Saude Publica 
Fomento
Serviços Industriais 
Serviços de Utilidade Publica 
Encargos Diversos 
Créditos Especiais

Ci$

Na Tesouraria 
Era Bauco

39.452,10 
8.940,00 
5 532,00

46.523.70 
16 142,70

t 090 00 
75.668,60 

134.952,90 
62.113 50
10.250.70

Ci$ 406.666,20 
114.747,90 
100.000,00

residente:
ice-Presidenies

cretaro Geral 
Secretario 
Secretario

Osvaldo CamargoJoâo Costa Carvalho -  João Nerbass 
} ’edro Dela Roca - Oscar Scliweilz<'r • 
Albino Granzofio - Paulo Francisco 
Broering e Aderbal Neves.
Mario Vargas
Dr. Teodocio Miguel Atherino 
João Pedro Ghuiorzi

Lajes, 31 de agosto de 1950
Cr$ 621.414,10

Ilildebrnndo Milton Reis 
Contador

Mario Lucena 
Tesoureio

Para Deputado Estadual 
pelo PSD

V O T E  E M

JOÂO RIBAS RAMOS

• Em favor 
dos Operários

Continuação

Agora vou dizer algo qtie 
me diz respeito particularmente, 
como causa de alaques do Par
tido. Náo ouvi, mas disserani- 
me ter ouvido na Radio Clube 
que na Camarn Municipal a cL s  
se operaria é representada por 
industrial e não operário. A is
to direi que, apeztr da lei não 
exigir representante profissional 
adequado, o Partido julgou de 
b >m alvitre ouvir a própria 
olasse, elegeüdo um interprete 
experimentada no assunto e dis
to posso vara gloriar-me,

Experimentei todas as adver- 
sidades da deficiência dos or
denados, quando não existiam 
leis favorecendo os operários. 
E hoje, si a exigencia das leis 
me obriga a ser registrado co
mo industrial para efeitos de fis
co, ttão me pode tolher a ação 
de ser um operário dentro de 
minha oficina, apesar de dispor 
de alguns auxiliares, os quais 
também necessitam viver.

Si industrial é aquele que 
usando matéria prima, transfor- 
ma-a em objetos de uso, tn»is 
razáo de ser operário é aquele 
cujos braços são usados para 
dito mistér Ou será que sendo 
operário, deve-se ser tão des
tituído de instrução e inlel gen- 
cia de modo a não poder re
presentar o povo nas Camaras 
de nosso Paiz.

Talvez eu - e tenho motivos 
de julgar que, - como Operário 
apenas, tivesse produz'do mais 
do que se esperava, e, contu
do muito me honre este con
ceito, posso asseverar existirem 
na classe operaria inteligências 
que, postas ao serviço publico, 
produziram muito mais dc que 
certos representantes.

Em meu conceito, operário 
coucio e digno deve ler em 

[OPEROSO ura sinonimo . . .
Outrossim, o que o estado 

deixou de nos dar em teoria 
muitas vezes fulha, não aconte
cendo o mesmo coit. a pratica 
«dquirida por anos de experien- 
cia, couviveneia diuria do meio 
em apreço, estudando toda* as 
situações, e isto sem resultados 
preconcebidos e menOs espera
dos.

Também acredito fer melhor 
razão, a de procurar harmonizar 
o capital com o trabalho, náo 
instigando uma classe centra 
outra. Isto me coloca em uma 
posição muito a gosto como 
empregador e operário, e mais 
ainda pela minha posição como 
cristão católico. Obediente a9 
instruções da religião neste par
ticular, que, por meio de En* 
cíclicas Papais e Cartas Pasto" 
raes define nosso modo de pro
ceder, não necessito de modo 
algum modificar meu procedi
mento com relaç3i) a emprega
dores e empregado®, 

j Ahí estão as razões porque o 
o P .S .D .  procedeu bem (de par
te a modéstia) ao apresentar- 

'meno operário lagenno cimo  
candidato então, e agora pela 
segunda vez.

Oérre
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João Ribas Ramos tem trabalhado, com entusiasmo, pelos legítimos in
teresses da pecuaria, da agricultura, do comercio e da inaustria. 

Votem em João Ribas Ramos, para Deputado Estadual pelo rbD. para
que êle continue servindo o Municipio de Lajes e o povo em geral

__ •______ ___ __________________

Prestigiar Nereu 
Ramos

O ponto de vista do Diretó
rio Nacional do PTB

Damos abaixo a transcrição dos telegramas passa-tos pelo 
Sr. Panton Coelho, ilustre Presidente do PTB Nacionul, aos ISrs. 
Carlos Qomes e Saulo Ramos:

Correio Lageano
Lages, 16 de Setembro de 1950

Destituído o Diretorio do 
PTB em Santa Catarina

Rio, 13 (C. P.) -  O Diretorio Nacional do Partido Traba
lhista Brasileiro, reunido sob a presidência do sr. Danton Cce- 
lho, destituiu o Diretorio do Estado de Santa Catarina que ti
nha como presidenta o sr. Saulo Kamos. Ao mesmo tempo, de
signou os membros do novo diretório do PTB uaquele estado, 
que assim ficou constituído: Domingos Borba, comerciante: Ota- 
cilio Nascimento, operário Ilercilio Amante, funcionário publico 
Pedro Amorim, industrial, Acacio Zeleno Silva, advogado. Ja i 
me Vieira, funcionário publico. Domingos Fernandes Araújo, 
jornalista- Pedro Vergar a Correia, advogado e Alfredo Soares 
Pereira, Deu motivo àquela resolução o diretorio do PTB cata
rinense destituído ter estabelecido uma aliança com a secção da 
UDN a revelia do Diretorio Nacional, apesar de noticiado va 
r.as vezes o proposito do senador Qetulio Vargas do partido mar
char nu próximo pleito em harmonia com o PSD chefiado ue- 
naquele estaflo pelo ex interventor Nereu Ramos vice-presi
dente da Republica.

I Henrique Fiúza de Car
valho

( Por motivo de seu aniversá - 
(rio natalicio, transcorrido em 
14 do corrente, recebeu muitas 
demonstrações de apreço, o Sr. 
Henrique Fiúza de Carvalho, 
proprietário do Bar «Danúbio 
Azul»

, O estimado am versarian'e toi 
alvo de varias homenagens de 
S-us amigos e admiradores.

Partido Social Democrático
Para Vereador

Vote em

I
I

Osmar Nunes
Dia 22 do corrente festejará 

mais um aniversário natalicio. o 
jovem Osmar Nunes, esforçado 
Gerente das couceilundis «Casas 
Pernambucanas» desta cidade.

Ascendíno Barreto
Encontra-se nesta cidade e 

deu-nos o prazer de sua visita 
em companhia do nosso' amigo 
Sr. Jorge Barroso, o Sr. Ascen- 
dino Barreto, DD. Inspetor Ge
ral da importante Companhia 
dc Capitalização «A Internacio
nal», cujos planos modernos 
vantajosos estão despertando 
grande mteresse nesta cidade.

M anoel Antunes Ram os

S E G U R O S
Sul America - Terrestres - Marítimos e Aci

dentes
Seguros contra fogos, acidentes pessoais e do tra

balho, responsabilidade civil, ele.

Agente

Construtora Comercial 
Ltda

Rua 15 de Novembro 6

CONSTRUÇõES EM GERAL. Obras por contratos e 
por administração

Yínda de materiais para construções, a baixes preços

A T A C A D O  E V A R E J O

Nicolau Conti
Encontra se nesta cidrde, a 

serviço de seu alio cargo, o Sr. _ 
Nicolau Conti, Inspetor Regio-i 
uai <1a conceituada «Sul <4me-! 
ricà» Cia. Nacional de Seguros^ 
de Vida- Sucursal de Florianó
polis.

Mario A- de Sousa
Regressou de Porto Alegre, 

onde se er.eontrava a negocios, 
o nosso colega de imprensa 
Mario A. de Sousa, Diretor- 
gerente da Empresa Teatral M. 
A. de Sousa Ltda.

br. Carlos Gomes — Florianopolis

Rogo querido amigo tomar conhecirrr nto neu tílegrrma 
Saulo. Converse com ele sentido reexaminar siíuaçã'1 conside
rando missão Simões Lopes, e qae será facilitada retirada gu,i 
candidatura senatoria. Composição da comissão que len bro de
ve ser feita imedintamente Apelo seu espir to conciliador pois 
não desejo chegar até intervenção Diretório Estadual De~rrin»u 
minha aprovação acordo UDN ai divulgada imprensa e boletins. 
Abraços afetuosos. Danton Coelho ».

«Dr. Saulo Ramos =  Florianopolis

Lamento profundamente não tenhais compreendido missião 
Simões Lopes. Tenho recebido inúmeros protestos diretórios in
terior êsse EstaJo condenando acordo UDN Para evitar ra les 
maiores deveis providenciar imedi utsrrenle D( mesçSo urra comi
ssão para dirig r o pleito composta de e|emeutos notoriamente 
favoráveis corrente Nerêu. Saudações

Danton Coelho presidente PTB»

Sra. Clarice Cecy Gran* 
zotto

Dia 17 di, corrente verá pas
sar mais um aniversário natali
cio a Exma. Sra. D Clarice 
Cecy Granzutto, digna esposa 
do Sr. Albino Granzotto, do al
to comercio desta praça.

“Os catolicos poderão votar 
em conciência no honrado 
cidadão Udo Deeke» — de
clara o eminente Dom Da
niel Hostim, Bispo de Lajes

Os Congregados Marianos de Perimbó d'rigiram a s. excii. 
revma. Dom Daniel Hostin, eminente B.spo de Lajes a s-guintí 
consulta telegráfica:

«Dom Daniel Rostin — Bispo Diocesano*-- Lajes.
Os Congregados Marianos de. Perimbó seguindo orientaflo 

do cidadão Leopoldo Martins que apoia o candidato U io De
eke perguntam a v. excia. revdma. se podem votar no refir Jo 
candidato sem incorrerem ern culpa perante Deas e nossa Sm- 
ta Igreja. At-nciosamente, Oliveira da Silva Lessa.

Em resposta, o venerável antisthe endereçou áo sr, Oli
veira da Silva Lessa o telegrama que se segue:

«Tenho o prazer de comunicar ao pr-sado amigo que os 
catolicos poderão votar em conciência no honrado cidadão dr. 
Ldo Deeke. Cordiais saudações. Bispo de Lajes».

^ OVv ' * ,  FABRICA DE MOVEIS E ESQUADRIAS
\ ...• 7 m
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} PELLIZZONI

STUDZINSKI LTDA.

Ou« Jeronimo Coelho s / r r
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FABRICA-SE  
Moveis estilo Fino e 

Coloniais
Esquadrias, pOrtas, 

Janelas, etc,
CONFECCIONA-SE: 
carrocerias parg cami 

nhões caminhonetes e 
demais serviços do 

Ramo

Nilson J , Souza
Transcorre hoje a data nata- 

licia do jovem Nilson J .  Sou
za.

O aniversariante 6 comeicia- 
i rio nesta cidade

( J rocho da plataforma do dr Osni Rejtis) car.- 
oidato a Prefeito Municipal pelo P S.D.)

C PER A RI ADO

Esforçar.nos-emos por melhorar a ^ituação do 
dosso operariado, insistindo junto dos Institutos 
,e  ̂ revidencia afim de que construam aqui, como 
tapera em outros centros bairros residenciais ope 
rarios de modo que nossos trabalhadores possam 
pagar com simples aluguel, suu casa própria.

Aluga-se
Para famiha sem crianças,, 

a parte alta do prédio sito à 
rua Juâo de Castro, perto da' 
Pensão Natal, oom 8 peças e s -1 
puçOsas e irtftMações completas1 

Tratar com GERMANO, uo 
Café Ipiranga.

Para Vereador pelo PSD 
Vote em

Oscar Schweitzer
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