
A palavra do Senador Satulio Vargas:
Desejaria ter como meo colaborador 
no Senado o preclaro brasileiro e meu 

particular amigo Dr. Nereu Ramos.
Para governador, recomendo o nome do operoso engenhei- 
ro Udo Deeke e para Deputados Federais e Estaduais 

candidatos do Partido Trabalhista Brasileiro
os
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O Partido Trabalhista Brasi-
♦

leiro orienta os seus eleito
res

O S ' Qr.icil'1) Na<cimeDto,| 
pr-vidente da Comissão Dire- I 
tora do PTB em Santa Cata
rina, dirigiu aos diretórios mu 
nicipais o seguinte despacho 
circular:

Tento* Drazer comunicar dr. 
G-tulio V-rgas teve oonsagr*- 
flor manifestação on’ em nesla 
C’ pitai tendo sido hosped- ofi
cial Governo Estado em Palacio 
pt Em eoncorndi^simo comicio

realizado noite nosso eminentr 
chefe ovacionado povo Floria 
uópolis pt Ao finalizar dr G 
tulio recomendou expressamen 
te nomes dr. NerfD Ramos p-" 
ra serador vg dr. Udo Deek 
para governador e par» depu 
tados esladums e federais c n 
didatos Partido Tiablhi-t 
Brasileiro sds Ocacilio Na>ci 
mento presidente Oomissá* 
Diretora PTB pt

0 PTB fiel aos desejos de
seu chefe Getulio Vargas

A UDN de Lajes desmenti
da e advertida pelo diretório 

local do PTB

u Senador 
da Vitória

Juizo Eleitoral d» 
21' Zona - Lajeí

H >je às 14 horas, pela Rádio 
Clnbe de Lajes, o Secretario 
do Diretorio do Partido Traba
lhista Brasileiro, SecÇão deste 
Municipio, desautorisou as ba
lelas e mentiras espalhadna pe
los udenistas desta cidade so
bre as atitudes do PTB, adeer- 
tiodo-os de que não consentirá 
intervenções de extranhos nas 
suas deliberações.

Declarou o referido Secreta
rio que o diretorio local do 
PTB segue á risca as delibera
ções de seu preclaro chefe Se
nador Getulio Vargas» de acor
do com a conduta traçada des

de o pnocipi . de su» gestão.
A atitudo máscula dos moços 

componentes do diretorio do 
PTB de Lajes, veio demonstrar 
que êles estão na altura das 
pezadas 'responsabilidades que 
assumiram perante o seu parti
do e no âmbito da politica ua 
cional.

Não regateamos aplausos 
este pugilo de rapazes idealistas 
que fazem parte do Diretorio 
local do PTB, a ouja frente 
encontra-s; a figura moça, di- 
uâmica e energica do Dr. Edé- 
zio Nery Gaon.

«Tubarão, 13 de setembro de 1950 

Dr. Danton Coelho — Rio.Tomando conhecimento suas declarações prestadas aos 
fireaectantes dos jornais catarinenses «O Estado e A Oazata» 
'amos ao ilustre correligionário e chefe, o nosso caloroso 
raço, pela firme decisào de recomendar ao eleitorado tr.iba 
sla de Santa Catarina as candidaturas do engenheiro Udo 
teke no governo do Estado e do insigne conterrâneo dr. Ne- 
u Ramos ao Senado da Republica. E*ta recomendação era 
m ansiedade aguardada correligionários catarinenses, que 
frn nnquele grande patrício o amigo sincero e leal desde a
emoravel revolução de 1930.

Saudações geluÜStasDllney Chaves Cabral, 1* Vice-presidente, Eduardo Um- 
dino de Bittencourt, Jorge Afonso da Silva, Dunas Nascimen-
» Pedro Nazareno Coiaço.

S* Catarina
J U N T A  A P U R A D O R A

fice-Presidnite da Republica, o  PSD  de 
Calarina recomenda OQome do ilustre S r

Altíno Arantes

O Dr, Ivô ‘ Guilhon Pereira d< 
Mello, Jui/„ Fleitoral, Dr. João Ba
tista -Tezza e Ibrahim Simáo, o- 
primeiro - Presidente o os últi
mos. membros da Junta Apura- 
dora:

Fazem saber que, nomeiam,
. escrutinndore9 os Srs Darcy Uibei- 
I ro. Waldeck Sampaio, Cândido 
, Fretas. Dr Ney Peixoto dc Oliveira 

Prof. Paulo Michels e Aurino Gou 
larl da Rosa

Outrosim, tornamos publico que 
esta Junta se reunirá no Fórum 
(Sala de Casamentos), no dia 4 de 
outubro proxmio, as 10 horas da 
manliá para a abertura dos traba
lhos. e dias subsequentes, das 9 ás 

• 11 horas e das 14 horas ;.s Ut. de- 
| pendendo o encerramento de cada 
' período, dos trabalhos de apuração 
de cada uma, de modo a evitar 
interrupclo.

Lajes. 23 de setembro 1950 
ívo Guilhon Pereira de M lio, Ihra- 

! him Simáo, Joáo Batista Tezza.

F r e c h a n d o
O pelotão especializado da viia, sub u p ra n local do co- 

nlcio, de cartaz n« mão. apito no bclso e grito na boea: Oe- 
tu-lio, Ge — tu -  lio, Ge — tu — lio,.

O mesmo pelotão, quando desceu de volta, vinha sem car
taz o gritava: Bri — ga — dei — ro, Bri — ga =  dei — ro, 
Bri — ga — dei — ro !

Vendo-o de volta, o sf, Getulio Vargas soltou um’  daquelns 
goatosas gargalhadas e comentou — Eles queriam enganai o 
tíaixiuln I ! 1

Guilherme Tal
De «O Estado

Assumiu a Promotoria o Dr 
Theodocio M. Atheiino
Por decreto do Governo do Estado, foi nomeado Adjunto 

da Proruotoria desta Corratca, o conceituado advogado Dr. 
Theodocio Miguel Atherino, que na ausência do re‘ pfCtivo titu 
lar Dr. Olinto Campos, acaba de substitui-lo no catgo.
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Joâo Ribas Ramos tem trabalhado, com entusiasmo, pelos legitL. os in- 
leresses da pecuaria, da agricultura, do comercio e da HAdustria 

Votem em Joào Ribas Ramos, para Deputado Estadual pelo rbL) pa- 
ra que ele continue servindo o Municipio de Lajes e o rovo em geral

CO RREIO  L A G E A N O  ____________________________

Lupercio de Oliveira Koedi
Entre os c«ndidatos à Câ 

rrara Municip»! para o pl^Ho 
de 3 de Outubro, eseolhid'»* 
pelo Partido Social UemOciátiro, 
figura o nome do nosso conter
râneo, Lupercio Koeche, qur 
neste municipio, goza dr *ól'do 
prestigio, decorrente d «s suas 
qualidades de cidadão honesto, 
cumpridor dos seus deveres, 
de exemplar chefe de famdi* 
caráter honrado, e, sobretudo, 
amigo dedicado do povo.

Serventuário de Justiça há 
longos anos, ocup» o cnrgo de 
Qticial do Registro Civil e de 
Titulos e Documeutoa, e Escri 
vão de Paz do primeiro Distrito.

Católico praticante, é Presidente d« Pia Obra das Voca
ções Sacerdotais da Diocese, exerceodo com muito «certo e 
equilíbrio, as funções de Provedor dn irmandade a Noss» Se
nhora das Graças, a cujo cargo está a construção do Orfanato 
para meninus pobres e abandonadas.

E’, ainda, Vice-Provedor da Irmandade do Santiasimo Sa- 
ar»mmto, da Catedral.

Nas instituições de caridade, pertence ao Conselho Fiscal 
da Diretoria da Conferência Vicentina, desta cidade.

Desinteressadamente estuda e prepara us documentos para 
que todas as instituições de caridade desta cidade poseam 
obter as subvenções dos governos Federal, Estadual e Munici
pal.

Como membro das sociedades civis, pertenceu à Diretoria 
que demoliu e reconstruiu a séde do Clube l - de Julho, desta 
cidade. '

Interessado pelo ensino em nossa terra, batalhou ince&san- 
temente para que se fizesse o aumento do prédio do Colégio 
Diocesano, auxiliando a Diretoria daquele modelar estabeleci
mento de ensino, que tanto hnnra o nosso municipio, fazendo 
continuas viajens à capital da República, e ás capitais do nosso 
e do Estado do Rio Grande do Sul, tudo para que a obra se 
realizasse, e sem qualquer recompensa pecuniária.

Na Comissão Municipal de Preços, representou os consu
midores, defendendo com cxito e firmeza os interesses da cole
tividade.

Este, em rápidos traços, o perfil do honrem que pela von- 
rcde livre do eleitorado lageano, irá pre't*r serviços à rtos-a 
terr» honr*ié» » âmir» Munmipcl de Laje*-

Osmar Nunes

participa aos p.-rentes e pes- 
so<’S de suas relações o contra
to de rasamrnto de sua Irmã 
1ZABFI. com o sr. José Otávio 
l.obo de Figueiredo.

Lajt-s, 22.9 950

Oscar Coura de Figuei
redo e Senhora

participam aos parentes e pes
soas de suas relações que seu 

• filho JOSÉ OTÁVIO contratou 
I casamento com a Srta. izabei 
I Nunes.

Izabei e José Otávio 

Confirmam

A Conferência Vicentina 
agradece ao Dr. Armando

Ramos de Carvalho
Por nosso intermédio, a Conferência Vicentina 

agradece ao distinto médico Dr. Armando Ramos de 
Carvalho, pela oferta feita da importância em dinheiro
de Cr$ 500,CO para o Asilo ‘ mantido pela mesma

Conferência

SOCIEDADE
VUA? c

Dia 24
A Srtr, Eelia Terezinh»,; 

filha do sr. Cicero Neves do 
alto comercio desta cidade

Tndeu, filho do Sr. Eura-j 
quio Fiúza de Carvalho.

Dia 25
A Exma. Srn. D. Adélia Cos ' 

ta, viuva do saudoso Deputado 
Federal Major Octacilio Costa.

O Sr. Joaquim M. de Oli-, 
veira, professor no distrito de
C aru.

Dia 26
O Sr. Isntiro Antunes <los 

Santos, fazendeiro neste muni
cípio.
=  0  3’ Sgto. Waldemar da 
Cunha Madureira, do 2: Bit. Ro
doviário.

Dia 27
A. Exma Sra D. Ligia da 

Silva Moura, esposa do Sr. 
Julio Joaquim de MoUr.t, do 
comercio desta praça.
— A Exma. Sra. D. Judith 
Arrui\  esposa do Sr. Edmun-j 
do Arruda, do alto cotnerc’ o ; 
desta cidade.

— O Sr Sinvnl Dias R lista , 
residente em Antonio lnacio.
— O vr. José Pjulino de Sou
za, do comercio local
— O "m . José M. F. Silva, 
proorieiurio do Armazém Nar
ciso
— O Cap Francivcn Oonçalves 
da Luz, do 2- Batalhão Rodo
viário.

Dia 28
O estudant • Luiz Alv-ro dr 

Morais, filho do Sr. Jorge de 
Mot.es, residente em Lebon 
/?egis, Curittbanos 

Dii 29
A Exma. Sra. D lriréia Car

rilho esposa do Desembargador 
Mjrio Teixeira Carrilho.
— A Exma Sr«, D. Eulalia 
Araújo, esposa do Sr. Anastá
cio Araújo V>e'ra, fazendeiro 
neste municipio.
-  O menino Zenon, filho do 

Sr. Eurico Boel do comercio 
desta cidade.

Diu 30

— A Srta. Heidi Medeiros Wal 
trick, filha d0 Sr. Gilberto 
Waliritk da Silva.
— O menino Paulo Tadeu, fi
lho do Sr. Franklin S Itu, co 
merciante nesta cidade.

Jorge Yared
Etn 28 do çorrmte festejará 

sen aniversário natal cie o j o 
vem Jorge Yared, el?meuto 
benquisío uos n eies comerciais 
“i esportivos de«ta ci.lade.

J " rge é Um dos componentes 
do valorosos time do S. C. 1,1- 
ternaci 5ual.

Pt ofassora ileP.ano
i

Aceita alunos em sua resi-' 
dencia no Kdificio Dr. Ac.ucio 
ap n tamento 5

Leoberto Leal 
Para Deputado 
Federal - PSD
Um homem dinâmico quo Co

nhece os problemas do Esta

do e muito tem trabalhado 

pela solução dos mesmos.

Não dê esmolas, contribua para SL/N
Vitoria do verdadeiro trabalhismo

O doutor Arno Hoeschl, ilnstrado membre do Trib>i *1 
Regional Eleitoral r e e x a m i n a n d o  o mandado d<" > 
gurança que foi impetrado pelo deputado Saulo Ramos ex-pr- 
-idente da secçãtf estadual do P.T.B. em faces da* n^vas p >- 
vas apresentadas e de acôrdo com a comunicação do presida e 
do Tribunal Superior Eleitoral acaba de proferir um despa j 
casando o mandado que ontem deferira liminarmente.

A S'tuaçfto da Comissão Diretora presidida pelo trabdhiM.» 
Otacibo Nascimento, está porfeita e regularmente leg-1. Esta ui-« 
t'ma decisão foi recebida com intenso entusiasmo pelos traba
lhista que assim vèem novamente a direção estadual do PT.B. 
nas mãos de seus verdadeiros lideres.

Enlace Eraldo Barreto Po ■ 
to - Antonina Arruda Vieira

Reolizou-se no dia 16 do corrente, no Clube 14 de Jon^o 
o enlace matrimonial do Sr. Eraldo Barreto' Porto, com a dis
tinta Srta. Antonina Arruda Vieira, desta.ado elemínt» da no«s» 
sociedade e filha do Sr- Gecuino Vieira Branco, absstado fa
zendeiro em Coxilha Rica • Dna. Anoa Armd» Vieira.

Foram testemunhas por psrte do noivo, no cível o Sr. 
Nelson Nerbass e Extna. Senhora e no religioso o Sr. Ari*t‘ ii 
Rodolfo e Exma. Senhora, e por parle da noiva, no civd 0 
Sr. Leandro Araújo Vieira e Exma. Sra e no religioso 0 
Sr. Gentil Gilb-r»o Rímos e Exma. Sra.

O jovem par seguiu, em Visjeru de nupea* para P !rto 
Al gre.

A^«Prudência Capitaliza 
ção »  paga mais d o i s  

prêmios nesta cidade
Chegou a e*ta c :d d? o Sr. 

Nazareno Suuts, esforçada Ins
petor da conceituada companhia 
«I rudencia Capiializição» que 
ve o efi-tu r o pagamento dos 
prêmios que couberam nesta
S i ' * * -  TSfmí°  á Fxma. 
hr‘l- D. Josefuts D. de F eius 
esposa do Sr; C e d id o  Freitas! 
f-oietor Estadud, no valor de. 
; . m|l cruzeiros e outro ao St 
Jliudembuig Neves furger no 
valor de 24 mil cruz-irS.,

hos ro sortí in de Agosto !>• 
passado. .

Tem aumentado o numet° c 
subscritores dos vantajo^0’ 
tulos dr «Pruiertcia (.apita'"**" 
ção» em virtude do gr‘,u 
uumerti d i  prêmios P r' * 
aqui.

E’ Agente - Inspetor 
importante compinliia, llt ; 
ci iade, o Sr. Sebastião - ‘ ll 
dos Sautos.
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Prefeitura Municipal de Lajes
ESTADO DE SANTA CATARINA '

CORREI D LA G E A N O da. pagina

minha gra
tidão

O T.S.E. reconhece o 
novo diretório do PTB

, PORTAR.A 
r> » i Setembro de 1950

4 n  u i  ••
A Osvaldina Matos de ísenzn oup ,

Professor Extranumerario-diarista na *Íçrnia‘ rc,e as an<í(,e8

Prefeito Municipal

DECRETO
de 18 de setembro de 195o 

O Prefeito Municipal de L»jes resolve 
ADMITIR:

De acordo Com a Lei n- 76. de 3 de março de 1950 
Mar.» de Lourdes Silva Schlichting para, cento extra 

nurrrrár.O-d.arist» exercer as funções de Professor, na escola 
nnxta municipal de Palheiros, no distrito de Bocaina do Sul 

Prefeitura Mnmcipal de Lajes, em 18 de setembro de 1950 
Assinado — Vida) Ramos Junior 

Prefei'o Municipal 
Jairo Ramos 
Secretário

DECRETO N- 41 
de 18 de setembro de 1950

O Prefeito Municipal de Lajes, no uso de suas atribuições
DECRETA:

Art. 1' Fica criada uma escola mixta municipal no local 
dencipmsdo FJheiros, no distrito de Bocaina do Sul.

Art. 2' Este Decreto entiará em vigor na data da sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário-

Prefeitura Municipal dr L»jes, em 18 de seten bro de 1950 
Assinado =  Vidal Ramos Junior 

Prefeito Municipal.
Jairo Ramos 
Secretário

vReqummentos Despachados

N-

N-
e
N-

N-

N*

N-

N.

N-

N

N-

Dia 15 de setembro de 1950

1567 — Francisco Chagas Melo Soares - Aprovação de 
planta e licença par» construir um préd'0 a praça
Joca Neves -  sim. .

1G02 — Construtora Comercul Ltda. • AprovaçSo de plana 
licença par» construir um aumento em um pre 1 - nu
1651 — Usvaldin» Matos de Souza - Professora - 90 dias

1656 -  I l e v S i  MaíS de Jesus - Lig»ç3o dágua em seu

jcp j Nev Pnxoto • AprovocSo de planta e licença
para con t ,n «r  a coístmção de um préd.o para o

1676 =  Or.íal1, Batista"-1 Transferencia de terreno foreiro -

1679 - f e l i n o  Alves - Transferencia de terreno foreiro

Dia 18 de setembro de 1950

674 -  Mauro Rodolfo - « í ?  C o m « !ó
• Hceuç. p . . .  con. ru. um P'«

681

e licença para construir « »  pSin,.
de Autcmoveis Dto Ram A roVSÇao de planta e 

_  Abel Silveira de Seus» - Apr«v Ja Gervásio
licença para construir um pred-o P 
da Silva Pmto - Sim.___________________

S o \ dê r ^ â u CrC t i r a l  Caí"
CPERAR1ADO

rtlLnrar a situsçao doEsforçar.nos-emca por nic ^  institutos
s?o r pet ariado, ,6“ st*ndt cJuBtruafn aqui, como 

Previdência alim < o  ̂ residenciais para
■.em em outros centro9’ trabalhadores po88an1 
erarioa. dejrnodo qw  D ~ casa própria, 

com simples alugue, __________ _

Está de luto a Princesa da 
Serra, pelo desaparecimento de 
um dos seus mais diletos filhos: 
Octacilio Costa, que foi o 
grande enamorado de sua ter
ra Ddtll.

Acamado alguns dias. onde 
-uportou terrível mal, sucumbe 
Cm plena convalescença, quan
do a esperança de vf-lo resti. 
tuido u convivência de seus 
amigos, parecia assegurada

E’ que o destino de quem 
ninguém pode fngu, desconhe
ce cs feitos, as qualidades do' 
homem util, sincero e bom. 
Descrever os benefícios espa-| 
lhados em sua terra natal, éj 
tarefa dificT

Octacilio Costa, de quem a I 
fatalidade acaba de priv»r no«, 
foi fia Alta Câmara do paiz, o 
legitimo e competente represen
tante da terra Barriga Verde, 
posto este, onde i  morte o 
colheu.

A sua gratidão dispensada 
aos seus conterrâneos, batia o 
record da generosidade, en
viando por todos os correios, 
cartas amistosas, confirmando 
o velho ditado: «distanoias não 
separam corações».

Octacilio Costa, foi o am'go 
sincero e leal de sua gente, 
deixando a certeza que o seu 
grande coração estava sempre 
em sua amada terra.

Octacilio Costa deixou per
petuado nos seus a t o s  e 
n o s  s e u s  f e i t o s ,
•i lembrança de «u» passagem 
pela terra que o viu nascer.

A minha homenagem à sua 
memóri», e a gratidão pelp 
mudo que fez á su» querida 
terra e também à minh» porque 
sou braadeiro.

Que Deus o tenha no lugar 
dos justoa, são os desejos do 
humilde • saudoso «m'go. j 

lnd»licio Pires
Lajes, Setembro de 1950

----------------------------------------------- I

E C. União 
Operaria

O Esporte Clube Udí&o 
Operaria, em Assembléia Ge
ral rualizada em 3 do correD. 
te, aclamou por unanimidade 
para seu Presidente de Hon
ra, o Sr. Nestor Cesar de 
Carvalho, grande benfeitor 
dessa agremiação esportiva.

Aluga-se
Para fnmil'n sem crianças, 

a parte alta_do prédio sito à 
rua Juáo de* Castro, perto da 
Pensão Natal, com 8 peças es
paçosas e instalações completas 

Tratar com GERMANO, do 
Café Ipiranga.

VENDE-SE
1 violino em perfrito estufo

de.íconservação. Ed.íicio Dr. 
Accaoio ap 5

O ministro Antonio Carlos LafayeMe <!' Andnda, presi
dente do Tribunal Superior Eleitoral, endereçou ao 
sr presidente do Tribunal Regional Eleitoral dêste Estado, o se
guinte cabograma

«Comunico à v. excia para os devidos f ns que a Comis
são Executiva Nacional do Partido Trabalhista Brasileiro comu 
nicou ao Tribunal Superior Eleitoral a nomezçfto da legumte co
missão diretora da «ecção do nv=amo Pirtido nrsse Estado, 
cuja publicação no -Diário Oficial» está sendo providenciada 
p o r  e s t e  T r i b u n a l .  Domingos B<>rba, co 
merciante, Otncilio Nascimento, operário, llercibo Amante, 
funcionário publico, 1’edro Amurim, advog-do, Jaime Vieira, 
funcionário publico, Domingos Fernandes Aquino jornalista, P.-- 
dro Vergara Corrêa, advogado, Alfredo Soares Pereira, funcio
nário publico.

Em façe desi.e cabograma a comissão interventora no P. 
T  B. catarinense ficou legolo-ada perante o Tnbunal Regional 
Eleitoral.

Ala feminina do Comitê Pró 
Candidatura Getulio Var

gas
RecMbemos um oficio comunicando a organização da «A'a 

feminina» do Comitê Pió Candidatura Getulio Vargas, a qu il
ficou assim constituída

Presidente, D. Aracy Varela Camargo - Vices-Pres; D. II*- 
lena Koeche Vargas, D. Helena Carvalho, D. Silvia Carvalho, 
D. Céli» Batalha Lisboa, D. Clârisse GraDzotto. D. Alice Ros . 
Ia. Secretaria, D. Zulma S. Ferreira. 2a. Secretária D Eudoxm 
Schmidt Ramos. Ia. Tesoureira D. iolanda Varela Ghiorzi, 
2a. Tesoureira, D. Geny Neves Varela. Oradora Srta. Vara Ca
margo,

COMISSãO DE PROPAGANuA
Presidente, Enlina Varela Neves -  Vices-Prcs. D. Isolina 

Faria Camargo, D. Anita Mun:z, D. Auta Amaral, D. Alaijf. 
Ghiorzi, D. Universina Batista, D. Amancia Amaral, D. Olga 
Castro. D. Elvina L. ReK D. Lucia Castro, D. Isaura D. Santos 
D. Ciozina Pilar, D. Elza Araldi, D. Auta de Castro Silva 
D. Lncioda Koeche Schiraidt D. Dorviua G. Koeche. D. Auz;ma 
*. Borges, D. Züma Castro, D. Alice NtrbaS6, D. ilz; Amaral, 
D. Lourdes Lenzi, D. Lina Ponct Ribeiro. D. Áurelta Sambaquy, 
D. Aurea Marquetti, U. Ub ldina Subtil de Camargo, D. Maria 
Liberacy Cordova, D. Cecy Cordova Noronha. Auxiliares: 
Srtas. Yara Camargo, Nuncia Vargas, Selví Faria Camargo, lva- 
ny FraDklin, Elizabeth Discher, Ver» Rebelo, Gema Pasc-le, 
Moem? Vartla, Ruth Varela Ohiorzi, Neida Nerbas», Dora Va 
rela Neves, Jurema Bassanesi, Liliua Bassanesi, Maura Strugo 
A'ba K. Rosa.

Populariza se o transporte aéreo no
Brasil

Aterrisou, esta neman», no Aeroporto de São João, em 
Porto Alegre, mais Um avião Douglas DC-3 destinado aos Ser
viços Aéreos VARIG. Esse aparelho acaba de ser adquirido nos 
Estudos Unidos pela pioneira dos nossos transportes aé — <-\ e 
jâ veio com a famosa conversão popular, isto é, aviões de 
poltronas h instalações simples, para os quais a DAC permite 
um desconto oficial de 25 por cento m»s passagens. A nova 
unidade da VARIO tomará o prefixo PP-VBT e deverá entrar 
em serviço numa das linhas que mantem essa Compiuhia no 
interior d<> Estado do Rio Grande do Sul.

Com esta noticia, sentimos que a popularidade do traus- 
perte aéreo vem sendo intensificada pela Emprfisa que, aliá., foi 
a introdutora dessa classe de aviões em todo o terrilorio nacio
nal.

Partido Social Democrático
Tara Vereador — - —
■ Vote em

Manoel Antunes Ramos
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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 Aviões Douglas C-47 Terças 
Quintas e 
Sábados

Quartas 
c Sextas ESC A LA S

830 Pa. Rio de Janeiro Ch. 16,55
9.45 Ch. Sardos Pa. 15,40

J 10,15 Pa. Santos Ch. 15, IO
11,20 Ch. Paranaguá Pa. 14,05
11,40 Pa. Paranaguá Ch. 13,41
12,00 Ch. Curitiba Pa. 13,25
12,30 Pa Curitiba nh. 12,55
12.55 Ch. Joinvile Pa. 12,30
13,15 Pa. Joinvile Ch. 12.10
13,50 Ch. Florianópolis Pa 11,35
14,20 Pa. Florianópolis Ch. 11,05
15,05 Ch. LAGES Pa 10,20
15,25 Pa. LAGES Ch. U,00
16,25 Ch Porto Alegre Pa 9.00

Sujeito à alteração sem aviso prévio

Agentes: Carlos Hoepcke 
Rua Correia Pinto

SA.

Quer comer bem ?
Vá no restaurante do clube 14

-  $

de Junho
COMIDa S APETITOSAS — AMBIENTE SELECTO 

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 iaringolcgia do Rio de Janeiro. Membro da Sociedade 
Pan Ámeiicana de ophtalmologia. /íepresentante oficial, para Santa 
Catarina, do Comitê do Congresso da especinlidade, err. Montevirléo 
Ruertoi A ire», em 1930. Diplomado em Bronco eaofagologia, em 
//ueuos-Aires e Aíontevidéo pelo Prof. Chevalier /ackson. dos Rata
dos Unidos. Curso de cirurgia da surdes com o Prof' Lampert de

Nova Pork.
Operações de catarata, dos vesgos, re:eitas de ociiIor, etc. 

Operações do /i&cio - papo, - do lábio e céu da boca fendido de nas
cença. Tratamento clinico cirúrgico das amídalas, das sinuajjes, das 

purgações doe ouvidos, da obstrução nasal etc.

RUA HERCILIO LUZ, 30 (Rua do Hospital) LAJES

Jérseis

=  V a l í s é r e  n z :
Casa Eduardo

JUÍZO DE DIREITO D A  
C O M A R C A  DE LAJES 

ESTADO DE SANTA C A 
T A R IN A

EDITAL DE LEILâO com 
o prazo de viute dias, para 
a .venda e arrematação de 
bens penhorados nos autos 
da Ação Executiva Cambial 
movida por Oonrado Dom do 
Amaral, contra Jo3o Maria 
da Silva.
O Doutor Ivo Guilhon Perei

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

Faz saber aos qu» o presen
te edital de leilão, com o pra
zo de vinle (20) dias virrm ou 
dele conhecimento tiverem ou 
interessar possa, qoe no dia 
trinta (30) do corrente mês de 
setembro, às dez horas e trinta 
minutos (10,30), no saguão do 
edific'0 do Forum, desta cida
de, será levado a público pre
gão de venda e «rrematação, 
por quem mais der e maior 
lanço oferecer, independente da 
avaliação de vinte e tres mil e 
quinhentos cruzeiros, o seguin
te bem imóvel penhorudo <na 
ação supra mencionada, tendo 
os Seguintes 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 
rú, desta comàroa, contendo pe
dra ferro e sangas, confrontan
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 errematá-lo, deverá com
parecer nn edifício do Forum, 
uo dia e hora acima citados, 
sendo ela entregue a qnem mais 
der e maior lanço oferecer, in
dependente da avaliação, de
pois de pagOe, no ato, em mOs- 
da corrente do país o preço da 
arrematação, taxas e custas ju 
diciais, facuitando-se no entan
to ao arremataoáe-oferecer fian
ça idônea por tres dias. E, pa
ra que chegUt ao conhecimento 
de todos os interessados, se 
passou o presente edital, que 
será pnbl'cado e afixado na 
forma da leiv  Dado e passado 
nesta cidade de Lajes, aos oito 
dias do mês de setembro do 
ano de mil e novecentos e 
cincnenta. (8-9-1950/ Eu Wal- 
deck A. Sampaio. Escrivão do 
Civil, o datilografei, subscreví 
e também ossino. Selos afinal.

Ivo Gu'Ihou Pereira de Mello 
Juiz de Direito

Waldeck A. Sampaio 
Escrivão do Civil

OLIVETTI
MAQUINAS DF ESCRE

VER E CALCULAR

S E C  U R | T

Cófres e móveis de zço 
pira todos os fins 

Únicos agentes Autorizados:

Intervenlas Ltda.
Rua Correia Pinto, 42 

fone Aut. 64

FA ZEN D A  DE C R A Ç A O  DE L A JE S

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

aos srs. criadores e cabanheiros catarinenses, que está 
recebendo pedidos pata a importação de reprodutores 
da Republica Argartfina, que serão vendidos mediante 
o pagamento da 2õ /. por cento no ato 1a entrega o 
2ò’/. por cento anualmente durante 3 anos sem juros. '

Expresso Grazziotin
Uma organização para bem servir

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

1IORARIO: 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

C A X IA S  DO SUL à LA JES

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

V A C A R IA  à LA JES

DeVacaria- às 8,15 e 13 horas diariamente, menos domingos 
De Lajes - ás 5 e 14,30 horas diariamente menos domingos 
MAIS INFORMAÇÕES NAS ESTAÇÕES RODOVIÁRIAS

BtRTUZZI, RIBAS &

Comercio e Representações
Rnn 15 de Novembro — Fone 95 — Caixa Postal 22 
Eudereço Telegr. “ Bertuzzi”  -  Lajes Santa Catarina

Avisa a sua distinta freguezia que inscreveu-90 
no famoso concurso CORREIO DO POVO e FO 
LHA Da  TARDE que distribue gratuitamente 
2 milhões e 400 mil cruzeiros em valiosos prêmios e 
está distribuindo as cautelas aos freguezes da Secção 
de Porcelanas, cristais, vidros, galvanoplastia, Ia" 
queiros, artigos para presentes etc.

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

CrJ 2.430.000,00 em prêmios
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CORREIO LAG EAN O

Prefeifura Municipal de Lajes
' e s t a d o  d e  s a n t a  c a t a r i n a ,

DECRETO N- 37

r " W ' °  t  L Í ” brn°odu”so 1d\50 puas alribuições,

« « « ' í j .' d# ' ° " c-
" »  “ * - * «  - A S l a S T *  dr5.:

6-33-1 — Cr$ 20.000 00
4 * 9 -  F e  r í '84'5 =  Cr$ 2-00°.°0 Art 2 - Este Decreto entrará em vigor na data da sua 

publicação, revogadas as disposições em coutrário.
Prefeitura Muuictpal de Lajes, em 6 de setembro de 1950. 

Assinado — Vidal Ramos Junior 
Prefeito Municipal 
Jairo Ramos 
Secretário 
DECRETO N. 42 

de 18 de setembro de 1950 
O Prefeito Municipal de Lajes, iio uyo de suas atribui

ções,
DECRETA:

Art- 1' —  pica aberto, per conta da arrecadação do cor- 
reute exercício, um crédito de Ci$ 20 000,00, para suplemeunt&r 
as seguintes dotações do orçamenta vigente

0-44-2 — '  CrS 1000 00
2 24-4 -  Cr$ 5.000 00
6-32-1 Cr $20,000,00

Ci# 26.000,00
Art. 2' — Este Decreto entrará em vigor na data da 

tua publicação, revogadas as disposições *m contrário.
Prefeitura Municipal de Lajes, em 18 de setembro de 1950 

Assinado: — Vidal Ramos Junior 
Prefeito Municpal 
J iro Ramos ^
Secretario

DECRETO
de 12 de setembro de 1950 

O Prefeito Municipal de Lajes, resolve:
ADMITIR , J

De acordo com a Lei n‘ 76, de 3 de março de 1950 
Tarezinha de Jesus Furtado para, como extranumerário- 

diarista, exercer aa funçõis de Prafessor na escola mixta muni
cipal de Fazenda dos Alves, no diatrito de Correia Pinto.

Prefeitura Municipal de Lajes, em 12 de setembro de 1950 
Asainado Vida! Ramos Junior 

Prefeito Municipal 
Jairo Ramos 
Secretário

DECRETO
de 12 d« setembro de 1950 

O Prefaito Municipal de Lejes, resolve:

A D is c o r d o  com a Lei n‘ 76. d .  3 de marçoJe 1950: 
Vivair de Oliveira p%ra, oomo extran u m erár io^ r i^  

cer as funçõe» de professor na « c o l
A traz do Morro Grande no distrito da M g * -  1950

Prefeitura Municipal d* L«jes. em 12 de setemuro 
Assinado -  Vidal Ramos Junior 

Prefeito Municipal 
Jairo Ramos 
Secretario

5a. página

S.A. Empresa de Viação Aérea Rio Grandense (VARIG)j
P. Alegre - Lajes - Itajaí - Jo i.v ile  ~_Fpolis - Sao Paulo - Rio

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

ESCALAS
3as. ãas. e Sabs.

Saida l 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

Itajaí 12,30 12,'0 Itajai 11,55 11,35
Joinvile 13,10 12,5o Fpolis. 12,50 12,20

São Paulo 14,50 14,30 1 LAGES 13,55 13,40
Rio - 16,10 | P. Alegre - 15,05

Erechim —  Lajes -— Joaçaba — Itajaí
Ida e volta as sextas feiras

ESCALAS Saidas Chegadas ESCALAS Said a.s Chegadas f

Erechim 8,30 1 Itajaí 12,00
Josçaba 9,30 9,50 Lajes 13 05 12,45
Lajes 10,10 9,50 JoiÇuba 14,00 13,40
Itajaí 1 10,55 Erechim 14,25

OBS. Na ida como na volta havrrá baldeações em Itajaí cim aviões dn carreira
com escalas em JOINV1LE, FLORIANOPOLIS, PARANAGÜA, SãO PAULO E

RIO DE JANEIRO

PASSAGEIROS — CORREIOS . CARGAS — V A LO R  RS — REEMBOLSO. 
Em tráfego mútuo com a rede da VARIO para Santa Catarina, Rio Orande do Sul,

Uruguay e KLM para todo mundo:

AGENCIA —Rua 15 de Novembro n* 6 — Tel. 41 - End. Tel «VAR1G> - Caixa Postal
- 182 - LAJES-Santa Catarina

p r e g o s
RITA MARIA

Os melhores, agjra por preços baixíssimos na

Construtora Comercial Ltd a ,
3E LOJA de materiais em geral para constrnçõev 
s reduzir o i
FRUÇõES CIVIS, por c nitrato e por administração 

Preço exilo, aoUdez e esmerado acabamento 
R. 15 de Novembro, 6 — Lajes

Vende-se
Por motivo de mudança de 

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

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

Dr. João Gualberto 
iNetto

A d v o g a d o
Rua Aristiliano Ramos 7 

Caixa Postal 58

1‘a rn  D eputado Es

ta d u a l

V O T E  EM

João Kibas Ramos

Estúdio Rex =
Executam trabalhos fotográficos de todos os tipos e 

todos os tamanhos, com esmero e capricho
PREÇOS MODICOS

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

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

Correio

RI

(i
Consultas e 

criminais, dt
Residência

Escritório — R 
LAJES -

lario Teixeira Ca
Advogado

rrilho

entado)
Comerciais 

i trabalhistas
D -  Fone 89
io Cruz Jor. Feue tf-f 
Cit.rina

desembargador Apos
pareceres. Ações, oiveis 
acidentes no trabalho

— Rafl Cel Cordova n* 4
ia 15 de Novembro—Edifício Jol 
-  Caixa Postal n* 19 Sta.

Tome Café Gostosão
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m , A casa A Capital a-aV»a de receberA tenção srs. A l T a l c l l w b  grandee variado «ortimeuio di avia.
mentos, alpaoas,, entretélas/orros paramangas, ombreiras e muitos

pelos menores preços da praça .
»<ua Correia Piüto, 80 — _AGES

--- «  V
artigos, sempre
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Prefeitura Municipal de Lajes
ESTADO DE SANTA C A T A R IN A ,

PORT/1RIA
de II de setembro de 1950 

O Frefeito Municipal de Lajes, resolve:
CONCEDER LICENÇA:

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

A Laudelins da Silva Furtado, Professora, Padrão A. do 
Quadro Unico do Município (cEsola miíta Municipal de Canta 
Oalo, no distrito de Correia Pinto), de trinta (30) dias, Com to
dos os vencimentos, a contar da presente data.

Prefeitura Municipal de Lajes, em 11 de setembro de 1950 
Assinado =  Vidal Ramos Junior 

Prefeito Municipal 
D fC R E T O  N. 40 

de 14 de setembro de 1950
O Prefeito Municipal de Laj^s, no uso de suas atribuições,

DECRETA
Art 1' -  Ficam criadas as seguintes escolas mixtas muni

cipais:
Fazenda dos Alves no distrito de Correia Pinto e Atraz do 

Morro Orande no distrito da cidade.
Art' 2‘ -  Este Decreto entrará em vigor na data da sua 

publicação, revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Lajes, em 14 de setembro de 1950 

Assinado — Vidal Ramos Junior 
Profeita Municipal 
jairo Ramos 
Secretário

Candidatos do PSD ao Car
go de Vereador

Euclides Granzotto 
Lupercio de Oliveira Koe°he 
Oscar Schtveitzer• *'• •
Marcos Ghiorzi
Octavio Rafaeli
Celso Couto
Manoel Antunes Ramos 
Waldc Costa 
Jorge barroso Filho 
JoSo Xavier de Oliveira 
Herculano dos Anjos 
Ataliba Xavier de Athaide 

Ari Waltrick 

Octacilio Granzotto 
Osni Tolentino da Silva

Vende-se
Uma pequena chacara, sita a 

Travessa da Avenida 3 de Ou
tubro, com uma casa de ma-j 
deira, localizada em esquina-1 
Vende-se também uma casal 
no mesmo local. Facilita-se o 
pagamento.

Tratar Com 
Martins.

Aldo Ramos

V ende-se um b a n g a lô
Novo, todo de alvenaria, com 

instalações de luz, agua e sani
tária.

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

OSMRECIS
» ADVOGADO ‘
Praca João Pessoa

Edij. Dr Acácio - 1:andar
1AJFS

(Santa C atarin a

Vende-se
Vende-se ótima casa de resi

dência. a rua Cel. Fausto de 
Souza, com 4 quartos, sala de 
jantar, Escritório e demais de
pendências inclusive quarto de 
banho completo com agua 
quente e fria, fogão lareira e 

mario ímbutido. Terreno am
ido com quintal, deposito de le- 
nh* e garage. Tratar com Joa 
quim RaU, na casa Hoepcke

Advogado

Dr.Rubaldo José Schuch
Advocacia em Geral

Rua Barão do Rio Branco, 12- Lages S. Catarina

Pr. CELSO RAMOS 
BRANCO

* A dvogado
RCSICÊNCIA t ESCRITÓRIO 

&üa Herefllo l.us

LAJES -
Afenda chamadoi par* meo 

marcas de 5 Joaquim, Curifi 
banoi. Bom Retiro e R.o doSui.

Para Vereador pelo PSD 
Vote em

Oscar Schweitzer

FABRICA de m oveis  e es q u a d r ia s  
"> '"J& PELLIZZONI

Xv.

bP
CAIXA POSTAL 1 2 6

teiegr LEÃO

STUDZINSKI LTDA.
Duí Jerórumo Coelho s/v»‘

IQGESSTQ C0T00IN0

FABRICA-SE 
Moveis estilo Fin o e 

Coloniais
Esquadrias, portas, 

Janelas, etc
CONFECCIONA-SE: 
carrocerias prra cami 

nhões caminhonetes r 
demais serviços do 

Ramo

Dr. Hélio Ramos Vieira
ADVOOADO

Açôts cíveis e comerciais (medição, divisão e demarcaçlo 
de tjrra», usucapião, servidões, cobranças, falências, • tc. 
inven'á'i'/s, doações, testamentos, contratos sociais e suas 
alltruçõe% alvarás, etc.\ ações criminais.

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

Dr. Caetano Costa Júnior
Especialista em doenças dos

O lh o s-O ü v id o s-N a riz -G a rg a n ta
Consultório: Edif. Dr. Acacio 2- Pavimento 

das 9 às 11 e das 3 às 5 horas.

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

no «Sapato Chie»

Chegou o novo estoque de 
calçados de todos os tipos 

e Para todos os preços
Visite a sua Sapataira

0  S a p a t o  C h í c
A mais b arateira da cidade

F a r m a c i a  P o p u l a r ^ ^ us ib"cs.
reto do Povo“ “Folha da Tarde*' com direito a valiosos prêmios
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O sn i Regis é um mo u í
tivas postas ao m v  °  honrado e trabalhador cujas energias coustru-

;<lvlço «e Lajes será uma força permanente no impul-
Votando em n  nosso desenvolvimento

v^sni Kegis serviremos a terrra em que trabalhamos
e vivemos

£3-9*50

Rebatendo Intrigas
CORR: IO LAG EAN O 7a, página

U n adversário, em pasquim 
anônimo e, depois, no jurnal 
RegiSo Serrana, deturpou um 
discurso meu, e alega falsa- 
mente ter eu dito palavras in
sultuosas aos fazendeiros e aos 
filhos de fazendeiros: — falso 
que levauta para intrigar-me 
com os ruralistas e crimmosa- 
m*nte levaDtar-lhes a animosi
dade contra minh» pessoa.

Desceu o adversário anonimo 
a» recurso baixo das intrigas 
por nSo poder elevar-se °ao 
combate no terreno elevado das 
idaias, e ao constatar que exa
tamente nas classes rurais é 
que terei o maior apôio, nas 
próximas eleições, pelo tanto 
que os venho servindo, estu
dando carmhoscmente seuB 
problemas, procurando soluções, 
batrndo-me para que os fazen
deiros grandes e pequenos te
nham melhores p r  ventos e uma 
vida melhor, pela maior produ
tividade das pastagens, permi
tindo-lhes resistir â concorrên
cia da creação bovina em re
giões de clima quente. Proble
ma cruciante, que muitos, tal
vez, não perceberam, e que 
ameaça jogar por terra a crea
ção bovina no planalto.

E<se o problema grave, que| 
previ e, sosinho, eufrentei de»-i 
de muitos anos, tomando a pei
to estudar, debater, resolver. 
Em palestras coga meus amigos 
fazendeiros. Em conferências 
públleas, até pelo rádio, com ot 
os curitibananses, se recordam-

O pasquim e o  jornal da 
Oposifão caem em contradição 
visiuel ao levantar o falso.

Nunca seria capaz de ofeoder 
toda uma classe, eu que sem
pre tratei com gentileza pobres 
e ricos, jamais pr#cursndo ofen
der sem mesmo eos que minha 
Profissão tenha magoado, que 
a todos tenho vencido com be
nefícios e de 22 anos de lides

não conservo nenhum inimigo, 
oe nunca ofendi aos que uro- 
curaram me prejudicir, como

a ofender toda urnu classe 
a que muito dêvo, e onde con
to amigos diletos, cunhados, so
brinhos?

Sirvo na verdade, a essa, clas
se. desde muitos anos e não 
com intrigas de vesperas de 
eleição. Ha anos fui a Lajes, 
representando os oriadcres e 
invernadores, e a Associação 
Rural, de Curitibanos, bater-me 
pela abolição da escrita fiscal, 
e do inposto de vendas e con-l 
signações que pesavam sobre 
os ruralistas- A missão foi vito
riosa, porque o dr. Nereu Ra
mos atendeu nosso pedido. E 
enquanto meus colegas, repre
sentantes de municípios visi- 
nhos, receberam tropas tíe bois 
de dois anos em justo paga
mento dos honorários, eu, que 
tinha direito de exigir esse pa
gamento-prometido em razão 
do grande beneficio advindo aos 
fazendeiros, nada cobrei, nem 
mesmo para indenizar-me das 
minhas despezas de viagem, 
hotel e rnte>o para as mais des
pezas. Senti me pago per ter, 
servido »os amigos. O tal «fa- 
zendelro revoltado* que não 
uasina o pasquim e duvido se
ja fazendeiro, p:gue ao menos 
as despezas do advogado que 
lhes defonJeu o» interesses, pa
ri, então, vir fazer intrigas 
contra este advogado.

Senhores intrigantes façam 
propaganda política mais limpa 
- -  elogiem, se tiverem com que, 
seu candidato, mostrando o 
que ele já fèz ou, sa nada ain 
da fèz em beaeficiq dessa classe, 
ao menos o que poderá, no fu 
turo, fazer.

Ma« não Insultem, que esse é 
recurso de rameiraa. N ão f*çam 
como hs comadres Mariquinha 
e Maricota, a dnpla .cômica da

R » !io. . .

Walter Tenório Cavalcanti
(Candidato a Deputido 

Estadual pelo PSD)
i

Vote em

João Ribas 
Ramos

Politba e Caridade

Nereu Ramos disse. «Re 
comendo o nome do Dr. 
João Ribas Ramos, para 
Deputado Estadual pelo 
Partido Sócial Democrático, 
porque êle, na Assembléia 
Legislativa, oorrespondeu 
plenamente»

Para Deputado Estadual 
pelo Município de Lajes, 
vote em Jo&o Ribas Ramos 
candidato recomendado por 
Nereu Ramos.

Brande sportuaidada comsreiil
V . n d f . «  lote. . « . . d o .  • 100 dt

proprioa para construção, terreno plano 
zação. Ver e tratar com Armando Ramo* á rua 15 d* no 
rembro em cima das casa. Parnambueanas.

Dr. Valença
Clinica exolusiva de 

crianças
Consultório: Rat Cel. Aristi- 

üano Ramos n* 8 
Consultas das 14 ásl7

horas — Fone 07
Residência: Rua Cel- Aris- 

tiliano Ramos n‘ 8 -  Fone 44

•Mo titulo poder-re-i* peusar 
estarmos tratando de um traba
lho sociologico ou cousa pareci
da, mas pela assinatura abaixo, 
pode-se ver que não será, -mão é 
mesmo,?

Trata-se apenas d-3 oportunis
mo. Nos dias que estamos pas
sando, com a aproximação do 
pleito Je 3 de Outubro, in
tensificam-se as propagandas! 
com grandes anunoios e pro | 
messas, e isto ó natural, lógico, 
ás vezes mesmo até pecando 
por exesso conforme o caso e 
o temperamento dos oandidato*.

Mas este não é o meu assun
to. E’ que lembramo-nos de 
fazer algo em favor dos neces
sitados, estes que não podem 
gastar com propsgaudas políti
cas e muitas vezes nem com o 
sen estomago e vestuário 
, A Sociedade Lageana de As

sistência aos Necessitidos está 
promovendo um saráu dansante 
no Clube 1* de Jolho com fins 
de caridade, e conta a assistên
cia maior possivrl, para termos 
um resulladn compensador. Es
te baile seiá realizado por estes 
dias, e esperamos uma enchen
te nos Salões do veterano clu 
be, onde, a par com diversão, 
contribuiremos para mingoar as 
f»Itas de nossos irmãos neces-. 
siUdos.

Deixemos naquele dia a polí
tica de lado e vamos contribuir 
com uma p rcela de dinheiro 
gasto em propagandas, etc , pa
ra um fim mais nobre. - Crei > 
que possu dizer assim sem 
ofender ninguém, porque como 
também estou metido na mar
mita . .

Assim acedamos de boa von
tade a colaborução dos p. liticos 
e dos outros, dos caridoso*, 
dos altruístas e dos oue nâo 
são nem uma nem outra cousa. 
Aproveito também para apelar 
novamente ao socios da SLAN 
para que não deixem de con
tribuir com sua mensalidade, 
aumenta-la si possível, pois as 
distribuições estáo se tornando 
insuficientes com a renda pre
sente, Contamos com a cola
boração dos socios inscritos pa
ra que seja aumentado o nu
mero de contribuintes, e assim 
nossa cidade progrida também 
neste setor de assistência so 
cial, agradecendo antecipada
mente pela diretoria e os po
bres,

O E ’RRE

2 0 - 9 - 5 0

N. A venda das mesas está 
a cargo do tesoureiro Sr. 
Abd »n Siqueira.

Novos Transmissores de rá
dios fabricados pela Varig

O Ministro do Estado, atendendo »o que requereu a S. A. 
Empresa de Aviação Aérea Rio Grandense «VARIG» e em vis* 
ta do psrecer da Comissão Técnica do Rádio u- 792, de 24 de 
junho de 1950, resolveu, pela Portaria N‘ 789, de 24 de agosto 
do corrente ano, conceder permissão i  requerente pari substi
tuir, em sua estação de rudiocomunicaçõis de Jaguarão, Estado 
do Rio Grande do Sul, o equipamento existente por dois trans
missores novos de 100 watts, fabrieação VARIG, capaz«s de 
cobrir a gama de 1,5 a 15 mc.

F A R M A C I A  N. S E N H O R A  
D A S  G R A Ç A S

Matriz
Rua Hereilio Luz a n. 

Fone, 81
Caixa Postal 135

A  mais 
barateira

Filial
Praça João Costa 

Fone, 39 
E lifico João C uz

Partido Social Democrático
Para Vereador — - - - - - - - - - - -
— — ----  Vote em

Manoel Antunes Ramos
A maior oportunidade
Vende-se Uma casa situada ao lado da prefeitura, pró

pria para moradia, com dois pavimentos, entrada do lado, 
tanque de lavar roupa e cas» de leuha de mnterid. Cons- 
tiuçâo interna e externa toda de material. Ver e tratar 
com Armando Ramos á Rua 15 de novembro em cima 

das Casas Peranmbueanas.

Tome Café Gostosão
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Para governador vote em Udo Deeke candidato 
do PSD recomendado por Getulio Vargas

V ^

Correio Lageano
Lages, 23 de Setembro de 1950

Nildo C. Sou
za

T :';'

Abandonaram a U.D.N.
Tr nscrrvrmos abmx <> orig'nul que do  ̂ foi fornecido, de 

um oficm dirigido ao diretório ud^nisN local, o que bem de
monstra k f»iti de rrtusu.-n o qUe rema naquela agremiação, 
em vesprrus d> pleito:

Ex< o. s,-. Presidente d<> D'retono Municipal d< «UXIãO 
DEMOCRÁTICA MCION.AL 

LAJES

Pel» presente, corounicamo'. a V. Excia. que com grande 
surpresa, enconH<mr» nuc d»* colunas do J< rn.l « REGIãO 
SERKAN v». do oi» 2 do corrente rré- e n<>, ,.s o »sus nomes, 
Como roc b'os do Diretório Distrital da UDN de Anita Garibal- 
di-

Em vista disso solicitamos de V. Excia. a imediata retira
da e em caráter irrevogável.

An'ta Oaribaldi. 13 de Setembro de 195o

Cssario José Pinheiro 
ldalmo Vicente de Amorim 
Olimpio Salmoria 
Pedro Bento dt Cost- 
Pauliuo Fiancisco F'gu-iró

(As firmas est3o reconhecidas no O»rtorio do Escrivão de 
Paz e do Registro Oivil, Miguel Baby Sobrinho de Anita 
GaribaldiJ

Orestes Alves da Silva e
Delia Neves da Silva

participam aos parentes e pessoas k  *a<» relações 
o n*scimento de sen filho João Carlos, ocorrido em 
14 deste mês, na Maternidade Tereza Ramos.

Lajes, 2-09-950

Dia 27 do corrente transco - 
reo  aniversário uatRicio do 
jovem Nddo C. Sou rã, ativo 
funcionário do Banco tlnco» 
filial desta cidade ■ nosso inte
ligente colaborador 

O aniversariaute é desportis
ta entusiasta, int^rcssando-o 
pelo desenvolvimento do fute 
boi, tendo publicado neste jor 
nal muitas crôuicas «obre jo 
gos aqui realizados. Atualmente 
é influente membro da direto
ria do S. C. Internacional.

Cezar C o s t a
Festejará seu an‘V'i-ário n»- 

alico dia 28 proximo o jovem 
ta ademicn de Medicina Cezar 
Costa, aluno da faculdade de 
Porto ,-tlegre. O jovem aniver- 
sananie é filho do Sur. Pom- 
iicu Cocta, abast ido fazendeiro 
neste município, residente na 
Capital Gauclia-

Srta. Leda Minta Batista
Dia 26 do c «rrente verá p is- 

sar mui» uma data natalicia s 
gentil Srta. Ledu Marisa Batis
ta, f no ornamento de nossa 
sociedade.

A Srta Leda Marisa é filh* 
do Sr. Francisco H*tí-tn, ative 
Inspetor Ja Cia. Sul America 
de Seguros, nesta cidade-

^  l( 3 em !*< a- 
n o e i  Antunes 

fiamos

Centro Civico Cruz e Souza
Comunica-nos essa veterana sociedade que, em Assem

bléia Geral realizada em 3 do corrente foi efetuada a e eição 
para a nova diretorl» que regerá os destinos da metma no pe
ríodo 1960 1951, a quai ficou assim constituída:

Presidente, Celso O. da Silva Vice-presidente, Agenor 
Pires da Rosa. T Secretario. .Sebastião Athoyde, 2Ê Secretário 
Joflo Cruz Macedo Tesoureiro, Bruno Autonio da Silva. Ora
dor, Alceu Antonio Can lido, Procurador, Edmundo Silfa.

Bodas de P re ta
Completaram 25 anos de fe 

bz cònsorcio, em 12 do p. pas
sado, o distinto casal João de 
Araújo Vieira, abastado fazen 
deiio neste município e a Ex-
™a Sra. D. Etíilh Carvalho 
Vieira.

Os filhos do casal aniversa
riante fizeram celebrar uma 
Missa em ação de graças, n» 
Catedral, a qual compareceram 
n.uitos amigos da familia.

A  noite o casal recepcionou 
em sua residência, grande nu
mero de pessoas que os foram 
cumprimentar, oferecendo ura« 
lauta meaa de finos dôces e 
bebidas.

Para Verea
dor Vote em

O scar  
Schweitzer

Assi ne o

■Correio Lageano'

Manoel Antunes Ramos, mais 
conhecido por Neco Ramos 
filho de Belisario Ramos e neto 
do saudoso e prestig oso. poii- 

jtico catarinense, Cel. Emiliimo 
Ramos. Moço de solida forma
ção cristã tem sido um entud- 
asta por tudo qu- respeita so 
progresso de L a j e s  e ao 
bem estar de su* gente. _ 

Interessado pelos problemas 
|da industria, do comercio, da 
jpecuirfa e da lavoura, a «stas 
'atividades vem se 4ed'Cindo 
com ardor.

Na Câma,a Mju.cipal, Ma
noel Antunes Ranr'S nprf»iro 

[conhecedor das necaisidides.des- 
sas clasa es, porque a elas tam
bém per tence. saberá defender 
com inteiro conhecimento de 
causa os legitimos interesses 
dn todos aqueles que traba
lham e vivem neste Município 

Votem em Manoel Antunes 
Ramos candidato a vereador 
pelo Partido Social.Democrático.

SRA. M ARIA INES BERTUZÜ
Festejnu sru aniversário na- 

talicio em 23 do corrente exrna. 
Sra. D. Maria Inês Bertqzzi, 
digna esposa do Sr. Couitanti- 
no Bertuzzi, do alto comercio 

i desta p r u Ç a . ________

Amanhã ■ Domingo ■ as 8 horas no Cíne Marajoara
Ura g ra n d e  e espetáculo de g ra n d es  fortes e m o ç ô r s ! _ _ _ _ _ _ _CJ ---------- --  * «■  "'JO  V. III

Posto Avançado em Marrocos
IM  LEQIONARIO FRANGES, SUBORDINANDO SEU CORAÇãO AO DEVER MlLíT i R 

Um beijo dos seus lábios plantem a morte e a guerra em A/arroços !

Venham assistir a uma B aW h a pleno deserto a frica n o ' no famoso
A legião estraugeirn, fumos. em sua valentia suicida, lutando com herui.mo s.-m „ , r n

belde Marrocos ! P*1 n° nusterioSo e re

uma das maiores produções do ano 
corrente, coqi elenco de astros:

G e c r g  e R a f t

M a r  ie W  i n d s o n

A k  i m T a m i r o f f

nlém de muitos outros, cera milliarcs <le 
figurantes
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