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Escola Elementar Agrícola Caetano Costa
Visando o propulcionamento da agricultura em nos

sa região o benemerito Interventor Federal, dr. Nerêu 
Ramos, criou a Estação Fitotécnica, que vem produ
zindo os melhores resultados, com a seleção e distribui
ção gratuita de sementes e com a orientação eficiente e 
racional aos agricultores, de onde emana a ampliaçaol 
e o maior rendimento das lavouras.

E para que a uberdade de nossas glebas transfor-l 
me-se em grandes celeiros,. sob direção e métodos té
cnicos, em substituição aos sistemas empíricos, prejudi
ciais e pouco proveitosos, o ilustre lagea o, Interventor 
Nerêu Ramos, ainda no afan de dotar sua terra com 
grandes realizações, mandou construir e está em vias 
de conclusão, a Escola para Técnicos Agrícolas, que em 
justa homenagem, Sua Excia. deu o nome de: Escola 
Elementar Agrícola Caetano Costa, pelos serviços pres
tados ao Estado e a este Município.

Neste sentido o sr. Secretario da Agricultura, diri
giu-se em telegrama, já publicado na imprensa local, ao 
cel Caetano Costa, comunicando-lhe o ato do sr. Inter
ventor, e onde de par com a cientificaçao, traçou-lhe 
acertados encomios.

«Correio Lageano» endereça-lhe suas felicitações.

iag*es

i Telegram a envia
do do Rio pelo Cel 
Vidal Ramos ao 
sr. Prefeito M uni

cipal.
Prefeito Municipal

Apresento por vosso intermé
dio ao povo Lageano sentidos I 
pesames falecimento i l u . t r advo
gado conterrâneo Cel. Cordova 
Passos.

Viciai umos

CONSORCIO — Realizou-se hoje na tazenda do sr. Romeu 
Cosia, o enlace do sr. ivandel Godinho ccm a ser.horinha lo- 
Jancia, tiíha do sr. Geroncio-Tives e de >ua exma. senhora d. 
Maria Madalena Tives. Grande numero de íamilias, senhorinhas 
e rapazes, assistiram a celebração des atos —civil e religioso. 

Ao joven par nossas felicitações.

C i n e - T e a t r o  c a r l o s  g o m e s
PROGRAMA PARA DOMINGO, DIA 19 

A’S 2,15 HORAS: Pitços 1$ e 500 rs.

Um Interessante Program a Variado
UM DESENHO. JORNAL FOX (Noticiário da Ouerra). UMA 
COMEDIA em 2 atos. Um complemento musical. Viagam á ín
dia. Um Com. Nacional.

A’S 3,30 HORAS: Preços 1$ e 500 rs.

Rebelião Das PiiDentinhas
Esplêndida e graciosa Comédia da Columbia.

A’s 4,45 HORAS: Preços 1$ e 500 rs.

Sem pre Em  Apuros
— com a queridinha JANE WITHERS, a Ciganinha e ou

tros artistas. __________________

A’S 8 HORAS — Orande Espetáculo Cinematográfico!

A prestigiosa marca WARNER, vai apresentar ao nosso 
publico o seu novo e estupendo filme (produção de 1941):

Ao Sul De Suez
— c< <n um elenco notável, em que se destacam os con

sagrados i listas:
GEOROE BRENTE e BKENDA MARSHALL

Cel. José Joaquim de Cor- 
dova Passos

Faleceu em Campos Vovos, a 
15 do corrente, o snr. Cel. José 
Joaquim de Cordova Passos, que 
era, sem favor, um dos mais des
tacados advogados no Estado.

Filho de Lages, o advogado 
Cordova Passos sempre honrou 
sua terra D a t a i .

Estudioso, talentoso, orador flu
ente, o finado ganhou nome des
de sua juveutuJe e se tornou di
gno da admiração de todos.

Foi Dopntado Estadual e, no 
antigo Congresso Estadual, dei
xou ótima fama como um dos mai
ores intelectuaes lageanos 
A noticia de sua morte causou 
profundo pesar.
«Correio Lageano» apresenta 
condolências á família do extin
to.

Inauguração da Biblioteca Nerêu Ramos 
em Cruzeiro

Realizou-se na segunda quinzena de Setembro, em 
Cruzeiro, a solenidade da entrega ao publico da Biblio
teca «Nerêu Ramos*. O ato revestiu-se de brilho invul
gar. Perante o pessoal oficial e o grande mundo inte
lectual e social, falaram diversos oradores, e por fim o 
dr. Miranda Ramos, Juiz de Dii Lto da Comarca, que 
convidou os srs. Prefeito Newton Pereira e Artur Perei
ra p^ra descerrar as cortinas, resp -Ctivamente dos retra
tos dos drs. Nerêu Ramos e W.r nor Ribeiro, que fica
ram, assim, inaugurados.

J  > Correspondente.

Dr. Walmor Ribeiro
Acha-se nesta cidade, vindo do 

Rio de Janeiro em companhia 
de sua exma. sra. d. Honorina 
da Costa Ribeiro, o nosso dis
tinto amigo e ilustre medico dr 
Walmor Ribeiro.

Dr. Newton Avila
Encontra-se nesta cidade acom

panhado de sua exma. senhora 
o Dr. Newton Avila, 1° Tenente 
medico do 2o Batalhôo Rodoviá
rio.

Dr. Celso Fausto
Afim de passar regular tempo’ 

rada nesta cidade, acha-se entre 
nós o sr. dr. Celso Fausto, ex Se
cretario da Viação e Obras Pu
blicas e abastado fazendeiro neste 
município.

Um dos Maiores e Sensacionais Filmes desta temporada! 
Breve! Reinicio da exib 'Ç 3o dos grandes e be|o s fjmes da METRO.

L u i z  P u c i
Faleceu em Porto Alegre, a 

nove no corrente, tendo sido, 
porem, sepultado cm Cerro Ne
gro, neste município, o fazendeiro 
Sr. Luiz Pucci, sogro do nosso 
distinto amigo sr. Liborio Schw- 
eitzer, a quem apresentamos o 
nossos sentidos pesames, assii i 
como aos demais membros da fa
mília do finado.

Belmiro Alves de Menezes Dr. «.ourenço Waltrik
Em Caçador, onrle residia 

ultimamente, faleceu, ccm 
avançada idade, a 16 rio 
corrente, o nosso conter
râneo snr. Belmirio A)ves 
de Menezes, pae do sr. Ecl 
mundo Alves de Mermzes 
e esposo da senhora d. fu n 
dida Nicoleli de Menezes 

A morte do snr. Belmi- 
ro Menezes foi muito sen
tida nesta cidade, sua terra 
natal, pois o finado aqui 
residira por longos anos con 
quietando vasto circuf > de 
relações.

«Correio Lageano» 
apresenta condolen ias á 
familia enlutada.

Encontra-se, nesta cidade, o dr. 
Lourenço Waltrik, vindo do Rio 
D. do Sul, onde está construindo 
estrada de rodagem.

Dr. Francisco Brandão
EsUo a passeio nesta cidade o 
s". Dr. Francisco Brandão e sua 

! exma. senhora D. Baselisse Al-
' v.s dc Brito. -
I| -----------------------------------------

Dr. Vítor de Brito

Após submeter-se a uma 
;intervenção cirúrgica, aeba- 
se já  em restabelecimento 

! em sua casa em Lages o 
. Ur. Vitor.

d ooe/LeiAoo d o u  tlo o o

d se r t í L o i o o

participam aos parentes e pessoas de suas 
relações o contrato de casamento de sua filha 
NE USA com o sr AEROVALDO WALTRICK.

NEUSA e AEROVALDO 
confirmam.

Lages, 15-10-41

JORGE ALEM — Regres
sou de S. Paulo o sr. Jor
ge Alem, alto comerciante.1 precipitaudo vertiginosameute.

Noticiário da Agencia Nacional
A escolha do Gal. Tojo para formar novo gabinete representa uma 
vitoria do partido militar.

LONDRES
Admite*se em Londres e Washington qne a substituição do 

príncipe Konoy importará nnm ntàquo a Sibéria no pacifico sul.
TOKIO

Os círculos autorisados afirmam qus o novo gabinete Scrã cons- 
fituido exclusivameute de elementos militares.

SHANGHAI

Fala-se abertamente na guerra aos principaes centros locaes; 
adiantando-se qne os acontecimentos no extremo-orient© estão sa
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CORREIO LAGEANO

De coneut rencia publica, para aquisição de terrenos devolutos

De oio m do Snr. Prefeito Municipal, faço saber a quem 
interessai sa, que tendo sido requerido terrenos devolutos do
Patrimou: inicipal pelos abaixo mencionados, fica de con
formidade i i, a Lei n. 55, de 31 de Dezembro de 1935 aber
ta a concí . ncia publica destes terrenos pelo praso de oito dias 
a contar d • t» data.

Reqimente Isac Azê — n. 197 — 11-10-1941. Terreno si
tuado nc local denominado «Varzea» zona suburbana de:ta ci
dade, medindo a area superficial de 1.980 metros quadrados.

Requerente — Nestor Broering — n. 206. 11-10-1941. Ter
reno situado no local «Rua Projetada, paralela a Rua São Joa
quim», zona C urbana, medindo a area superficial de 394,80 me
tros quadrados.

Requeierte — Hugo Borges de Melo—n. 209. 11-10-1941. 
Terreno situado no lugar «Rua do Lagoão» zona C urbana des
ta cidade, medindo a area superficial de 340,85 metros quadrados.

Requerente — Fortunata Ribeiro dos Santos — n. 210. 
11-10-1041. Terreno situado no local «Rua Porto União» zona 
B urbana desta cidade, medindo a area superficial de 305,93 
metros quadrados.

Requerente — Octacilio Medeiros da Silva — n. 211. 
11-10-1941. Terreno situado no local Entre as Ruas Porto União 
e Jeronimo Coelho.» zona B urbana desta cidade, medindo a 
area superficial de 220,44 metros quadrados.

Para que ninguém alegue ignorância lavrei o presente E li— 
tal que será publicado no jornal «Correio Lageano», e afixado

nos lugares de costume.
Prefeitura Municipal de Laje», U de Outubro de

FRANCI-CO FURTADO RAMOS 
Fiscal Oeral

Edilul
De concnrencia publica, para aqu . ão de terrenos dcvolutoj

De ordem do Snr. Prefeito M iuipal, faço saber a quem 
interessar possa, que tendo sido k jeridos terrenos devolutos 
do Patrimônio Municipal pelos nb «o mencionados, fica de con
formidade com a Lei n. 55, de 31 de Dezembro de 1935, aberta 
a concurrencia publica destes terrenos pelo praso de oito dias a 
contar desta data

Requerente — Altino de Oliveira Branco—n. 226. 13-10 1941 
Terreno situado no lugar «Conta Dinheiro» zona C urbana des
ta cidade, confrontando com terrenos do Patrimônio Municipal, 
de Julia Evangelista. Francisco Anselmo Moreira, e com a es
trada da sonda, medindo 1,500 metros quadrados.

Requerente-José Orival de Oliveira Branco-n. 234. 18-10-1941. 
Terreno situado no local «Conta Dinheiro» zona C urbana, con
frontando com terrenos do Patrimônio Municipal, de Francisco 
Anselmo Moreira, e com a estrada da sonda, medindo a area su
perficial de 1.495,50 metros quadrados.

Para que ninguém alegue ignorância lavrei o presente Edi
tal que será publicado no jornal «Correio Lageano» e afixado 
xado nos lugares de costume.

Prefeitura Municipal de Lajes, 18 de Outubro de 1941 
FRANCISCO FURTADO RAMOS.

Fiscal Geral

Instituto de Educação de Lages
Resultado das provas parciais de setembro de 1941

C U R S O  F U N D A M E N T A L  
3o Ano

Boletim da Associação 
Comercial de Florianopo- 

lis

Temos sobre a nossa mesa 
de lrab3lhos o sexto Boletim da 
Associação Comercial de Flo
rianópolis que, como os que já 
foram publicados, é de otimo 
aspecto e contem valiosas in
formações.

Oratos pela remessa.

Estatutos

Com honrosa dedicatória fir
mada pelo sr. Alceu Goulart 
Furtado, vice-presidente em exer
cício, recebemos um exemplar 
dos Estatutos da Associação Co
mercial deste município.

Gratos pela Oentileza

Visita
Visitou-nos, afim de agradecer 

a noticia que inserimos em o nos
so numero anterior sobre o casa
mento de sna distinta filha Ana, 
o sr. Jacob Walter.

N. de Ord.
1
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7 
S 
9

10
11
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13
14
15
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17
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20 
21

Nomes
Nerí J. da Rosa 
(Wilson Floriani 
Adilis Bresola 
Ana E. Fuitado 
Daura P. dos Anjos 
Daura M. Andrade 
jDulce de Campos 
Eulin i Wtber 
Eunice RaLeli 
lima Furtado 
Inês Leal Nunes 
Lenor Neves Pires 
Liete Lima de Sousa 
Maria C. Lange 
Maria L. Suiter 
Nivea Maria Furtado 
Sueli Machado 
Sueli Passos 
Terêzs Giorno 
Vencesüna V. Freitas 
Dilina SanFAna
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Cleris Re; r 
Djalma Carbeloto 
Ernesto Moreira 
Evaldo A arai 
Rui J osê is Rosa 
Alina \V a ;rick 
Maria d' L. Scóss 
Neria Rb iro 
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10 Raquel Ramos
11 Sônia Borges
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14 Zuzete Lima de Sousa
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Ato de piedade
Causou ex

celente impres
são no Brasil 
inteiro e no ex 
trangeiro o ato 
de piedade do 
dr. Getulio Var
gas concedendo 
licença para de
se m b arc a r e ficai
noRio ao menino 
luxcmburguês 

Jean Marx, cie 
20 meses de 
idade, cujas 

mãos são atro
fiadas e impos
sibilitam-n’o de 
trabalhar futu- 
rameute, impe- 
dmdo-o pnis de 
entrar no terri
tório nacional, 
conforme pre- 
vêm as leis bra- 

| sileiras. A ex- 
cepção foi um 
ato de piedade 
de alta signifi- 
cação, praticada 
P*-lo chefe do 
Governo, que 
o pais aplaudiu.

Cirurgião dentis- 
tista Ruben Vi

eira Borges
Seguiu p?ra 

Bom Jardim, 
município de S. 
■Toaquim, afim 
de exercer alí 
sua profissão 

durante alguns 
mêses, o nosso 
presado amigo 
sr. Rubens Viei
ra Borges, dis
tinto e compe- 
tente cirurgião 
dentista.

Enfermo
Acha-se enfer-

emhnra »»v

90 e 100 ótimo.
O  Secretário

M io da Costa Neves

ras,
reto
Lau
lent
de
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8 CORREIO LAGEANO

PREFEITURA MUNI
CIPAL DE LAJES

E dital de concurrência pública para| 
o serviço de calçam ento da cidade

de Lajes

Faço publico, de ordem do s r  Prefeito dêste Município, 
que nas condições dêste edital, a seguir enumeradas, se acha 
aberta concurrência pública para o calçamento (pavimentação) 
das ruas e praças da cidade de Lajes, abaixo discriminadas: 
Rua Correia Pinto, Praça João Pessoa, Rua Marechal Deodóro, 
Rua 15 de Novembro e Rua Coronel Córdova.

I  — Apresentação das propostas
1) Os interessados até ás 15 horas do dia dezoito (18) 

de novembro de 1941 deverão entregar, contra recibo, em mãos 
dc Secretário desta Prefeitura, ou de quem para hso fôr desi
gnado pilo sr. Prefeito Municipal, as suas proposta., em invó
lucros fectndjs e lacrados.

2) Cada invólucro deverá conter:
a) Declaração assinada e com firma reconhecida por 

notário Público de que se submete integralmente ás condições 
contidas neste edital, bem como aos decretos-leis que regulam 
o assunto desta concurfência.

b ) Recibo de uma caução de garantia da proposta, cor
respondente a um depósito da importância cte Rs 1:000$000 fei
to na Ttsouraria da Prefeitura Municipal, em moeda corrente 
do país ou em títulos da divida pública, federal ou dêste Esta
do, cotados pelo seu valor nominal, mediante guia de recolhi
mento expedida por esta Secretaria.

c) Prova de identidade e séde ou residência do propo
nente.

d) Documentos que provem a capacidade financeira do 
concurrente para se desobrigar da construção proposta.

e) Prova de capacidade técnica para a execução das 
obras.

f) Prova de haver satisfeito ás exigências do Decreto 
Federal n. 23.569 de 11 de dezembro de 1933 que regula o exer
cício da profissão do engenheiro.

g) Certidões negativas de impostos e taxas, federais, es
taduais e municipais, na respectiva séde de operações normais.

h) Quitação Escol*r.
i) Proposta indicando o preço, o tipo ou tipos de calça

mento que se propõe executar, e relação compltto dos preços 
unitários.

j) Condições de pagamento, juros e arr ortizações, prazos.
k) Desconto que fará o proponente no caso da Prefeitura 

efetuar o pagamento integral no ato do recebimento do serviço.

I I  Do Julgamento das Propostas
l) Na séde da Prefeitura Municipal, no dia e horas prefi 

xados no item 1, capitulo I, o presidente da comissão de con
currência, abrirá, na presença dos interessados os invólucros 
continentes das propostas.

2) A Comissão verificará a identidade dos concurrentes e 
submeterá cada proposta á rubrica dos outros poponentes, la
vrando, em seguida, uma ata mencionando o recebimento das 
propostas, a qual será assinada por todos os presentes e mem
bros da comissão.

3) Esta comissão, dentro do prazo de 5 dias, por intermé 
dio de seu presidente, submeterá ao Departamento das Mimici-r 
palidades o seu parecer sôbre a classificação das propostas, in
dicando qual a mais conveniente e podendo fazer sugestões so
bre modificações que possam ser introduzidas antes Jda úliima- 
ção da minuta do contrato.

4) No caso de absoluta igualdade entre duas ou mais pro 
postas, far-se-á nova concurrência entre seus autores e que ver
sará sôbre maior abatimento nos preços das propostas empata
das.

5) A proposta escolhida ficará sujeita á autorização da ln- 
terventoria Federal e aprovação do Departamento Administrativo 
do Estado, na fórma da legislação em vigor.

6) Serão regeitadas as propostas que não estiverem de ple
no acordo com o presente edital, bem como a legislação que 
regula o assunto, quer por discordância, quer por omissão.

7) Não será tomada em consideração a proposta que se 
limitar apenas a oferecer certas vantagens sôbre a melhor clas
sificada.

8) As propostas deverão ser escritas, sem emendas, rasu- 
ras, entrelinhas, datadas e assinadas pelo proponente.

I I I  Da Comissão de Concurrência
1) Fica constituída uma comissão composta do Engtt heiro 

Residente da Diretoria de Estradas de Rodagem e do Coletor 
das Rendas Estaduais, que, sob a presidência do Prefeito Muni
cipal, se incumbirá, observadas as condições do presente edital, 
de coordenar e encaminhar os trabalhos relativos a esta con
currência.

IV  Do Contrato
1) Aceita a proposta, o concurrente*classificido em primei

ro lugar, será convidado a, dentro do prazo de 15 dias, apre
sentar-se para o fim de ajustar os termos da minuta de contra
to, que se fará ad referendum do Departamento das Municipalida
des e será publicado durante 3 dias consecutivos no Diário Ofi
cial do Estado e após submetida á aprovação do Sr. Interventor 
Federal no Estado.

2) O concurrente escolhido, deverá, dentro do prazo má
ximo de 15 dias, após a aprovação da minuta do contrato pela 
autoridade competente, comparecer á Prefeitura Municipal, para 
a assinatura do contrato, depois de ter aumentado sua caução 
inicial para a importância de 5°/0 do valor total de sua proposta.

A caução assim integrada destinar-se-á a garantir a fiel exe
cução dos serviços contratados e será retirada após o recebi
mento definitivo dos mesmos pela Prefeitura.

3) Perderá o direito á caução inicial de Rs. 1:000$000 o 
concurrente escolhido que, nos termos e prazos estipulados 
não der cumprimento ao disposto no inciso anterior. Neste caso, 
a juizo do Oovêrno do Estado, poderá ser chamado o concur
rente imediatamente classificado que ficará sujeito ás mesmas 
penalidades previstas para o primeiro.

4) No caso de nova recusa ou de não comparecimento, se
rá declarada sem efeito a concurrência.

5) As obras deverão ser iniciadas e concluídas nos prazos 
estabelecidos no contrato, salvo motivo de força maior definido 
por lei e devidamente comprova Jo.

Para cada dia de atrazo nos prazos acima estipulados in
cidirá o contratante em multa de Rs. 300$000 por dia.

6) Na Secretaria da Prefeitura, acha-se a disposição dos 
interessados e para a sua orientação uma minuta do contrato, 
que servirá de base para elaboração das propostas e redação 
final do contrato a ser assinado.

7) De dois em dois mêses proceder-se-á uma medição de 
todos os serviços que estiverem concluídos e com os preços 
unitários estabelecidos, estabelecer-se-á o montante do serviço, 
pelo que será, pela Prefeitura, expedido o respectivo certificado.

V — Natureza das Obras e especificações
1) As propostas versarão sobre calçamento á,paralelepípedos, 

de acordo com as especificações contidas neste edital.
2) Propostas sobre outros tipos de calçamento poderão 

ser feitas e aceitas desde que contenham todos os elementos 
para o estudo técnico e econômico das mesmas, assim como 
especificações detalhadas.

3) No calçamento a paralelepipedo observar-se-ão as se
guintes normas:

a) os paralelepípedos devem ser de granito ou outra ro
cha de característicos mecânicos equivalentes, Jcom granulação 
média ou fina e distribuição uniforme de seus elementos mine 
rais constituintes.

b) Os paralelepípedes serão aparelhados de modo que su
as faces sejam aproximadamente de fórma retangular e isentas 
de arestas quebradas.

c) O aparelhamento dos paralelepípedos deve ser tal que 
os topos e as faces laterais sejam suficientemente lisas de modo 
a permitir que no assentamento as juntas não excedam de 15 
m/m na parte superior dos topos e de 25 m/m em qualquer 
outro ponto da junta.

d) A face superior ou de rolamento do paralelepipedo de
ve ser a mais plana possível de tal modo que uma régua apli
cada em qualquer direção não apresente depressões ou protu- 
berâncias superiores a 10 m, m.

VI — Condições Gerais

to de fundação, exeavando ou 
aterrando até a altura de quin
ze centímetros (15 cms).

m) Sobre o leito será lança
da uma camada de areia de 10 
cms. sobre a qual assentarão 
os paralelepípedos.

n) No assentamento dever-se-á 
procurar desencontrar as juntas 
dos paralelepídos nas diversas 
fiadas.

4) A Prefeitura reserva-se o 
direito de regHtar todas aslpro- 
postas que forem apresentadas 
e anular a concurrência, desde 
que nenhuma delas satisfaça aos 
interesses municipais, não ca
bendo neste caso aos propo
nentes direito a qualquer inde
nização.

5) Os interessados poderão 
obter mais esclarecimentos e in
formações necessárias ao estu
do de suas propostas, na Se
cretaria desta Prefeitura.

E para que chegue ao co
nhecimento de tedos quantos 
possa interessar, lavrei o pre
sente edit.-l que vai por mim 
assinado e que será afixado no 
lugar d»- costume e publicado 
pela imprensa local.

Lajes, 18 de outubro de 1941

Publique se,

V1DAL RAMOS JUNIOR 
Prefeito Municipal

Asdrubal Guedes de Sousa Pinto 
Secretário da Prefeitura

sob fiscalização da Prefei
tura

es-
es-

1) As obras Serão executadas 
Municipal.
2) Somente com a audiência prévia e aprovação por 

crito do D. M' poderá o contratante modificar as normas 
-pecificadas e que farão parte integrante do contrato.

3) Todas as ordens de serviço, medições, serão autentica
das pelo Prefeito Municipal.

e) As dimensões dos paralelepípedos devem estar compre
endidas dentro dos seguintes limites: comprimento — de 22 a 
28 cms. largura — de 12 a 15 cms. altura — de 12 a 15 cms.

f) Serão regeitados os paralelepípedos que apresentarem 
planos de divagem aparentes, partes de material em decompo
sição, fendilhamentos, ou formas e dimensões fóra das especi
ficadas.

g) Para recepção do material, de cada lote de mil parale
lepípedos serão separados 5°/0 ao acaso para amostra. Si 90°/,, 
ou mais desta amostra examinada preencher as condições espe
cificadas o lote todo será aceito, em caso contrário será regei- 
tado.

h) Será permitido ao fornecedor apresentar novamente á 
recepção parte do lote recusado, desde que ele separe e esco
lha novamente o material no próprio local da entrega.

i) Serão recusados no momento do assentamento, mesmo 
depois de aceito o lote, os paralelepípedos que não preenche
rem as condições destas especificações, devendo o fornecedor 
providenciar a substituição dos mesmos.

j) Serão aceitos até 5°/« de paralelepídos com dimensões 
que se afastem ligeiramente das indicadas.

k) O leito de terra, depois de preparada a caixa pela Pre
feitura, deverá ser comprimido pelo empreiteiro do calçamento 
e a juizo da fiscalização.

ASSINE e ANUNCIE no «Cor
reio Lageano», 
grande tiragem e 
ção

periodico de 
vasta circula-

M<!ímí;i pà-americana
FIL .V D E LFIA , (U nited) — A crea- 

ção <le um a m oeda como g a ra n tia  
m etalica  ouro para  o uso de todas as 
nações da A m erica, foi recom endada, 
em discurso , pelo em baixador da Ve
nezuela, Diogeue8 EscaJante, peran te  
a associação pã-am erK -aua de F ilad é l
fia .

“Correio La-
TEM corres- 

9 pondentes e 
agentes comerciaes, em to 
dos os distritos deste mu
nicípio, em todos os municí
pios de Santa Catarina, bem 
como, em Porto  Alegre, 
Florianopolis, Curitiba, Sáo 
Paulo e Rio.

Casa para alu
gar

Aluga-se, por pouco pre
ço, uma boa casinha situa
da á rua Coronel Emiliano 
Ramos.

Informações nesta reda
ção.

Lidio Reis f
t

Agrímensor g
Rua Correia Pinto *

— L A G E S  — |
U I L U  W H  j .  sr*

I) O empreiteiro fará por sua conta a regularização do lei-
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CORREIO LAOEANO

- Dr. José Antunes
— MEDICO —

Cirurgia em geral — Ginecologia — Partos

AteDde no Hospital Sao José de Antonio Prado, aparelhado para 
qualquer intervbnçào cirúrgica, com serviço moderno de Raios X, Bisturi 

electnco, Raios ultra violeta, Ondas curtas e ultra curtas.

Agradecimento
Emilia Vieira de Camar

go e M oÍ9és da Silva Pe
reira ainda profundamente 
abalados com a morte de 
seu inesquecível esposo e 
pai adotivo Prudente Vieira 
Branco, vêm agradecer mui
to penhoradamente a todos 
09 que em ocasião tao di
fícil se prontificaram para 
auxilial-OB como verdadeiros 
amigos e bon9 cristãos.

Assim portanto, querem 
e pedem que aceitem esta 
publica manifestação de seu 
eterno agradecimento, prin
cipalmente ossnrs. dr. Aca- 
cio Arruda, medico do fina
do; Nelson Vieira e Hilda; 
J< ão Batista Furtado e 
Alvina; Sebastião Severo e 
Maria; Oscar Furtado; Se 
bastiao Silva VVolffe sen
hora; Daura Furtado; Lau 
ra Furtado; Mario Grant;| 
João Ribeiro Branco e sen-! 
hora. A todos, enfim, 
que enviaram cartões de 
pesames, cartas, e pesaoal- 
mente apresentaram con
dolências; aos que velaram 
o corpo, aos que acompa
nharam o enterro e aos que 
de qualquer modo presta
ram os seus serviços desin
teressadamente, também

AUTOMOBIUSTAS!
Pneus novos hoje era dia sào caros.
Não abandone os seus sò porque estSo estragados. 

Ainda lhes restam 100 °/0 devida si maudar concerta- 
Ios. Envie diretamente á: «Vulcanizadora Leonetti» -Rua 
Francisco Tolentino 12 (junto á Fabrica Damiani).

=  FLORIANOPOLIS—

V  i a n u a ; . . .;a a S i w w a a w w . . . .m a ta m .a n tw n ;■«i.;  . . . . .  \

Dr. Rubens Terra
Ad v o g a d o

Agua Tériuo Mineral

I M P E R A T R I Z
i rainha das aguas

Amoldo Heidrich

de mesa

arrendatario.

DEPOSITO DEPOSITO
em Lages:

R ua C orreia  P in to , N” 80 
C a ix a  P o sta l, 14

em Florianopolis:
R u a  C onselheiro  M afra, N° 184 

C aixa P o s ta l  — 52

Rua 15 de Novembro — LAGES-

jjf 0 S W A L I)  (l P I !  U N È R
0 P I N T O R

Rua Quintino Bocaiuva, 16
E xecuta , com  perfe ição , p in tu ra s  de  casas m o d estas  co m o  d 
luxo. P in ta  placas e ab re  le tre iros.

, r . ESPECIA LISTA  EM P IN T U R A  D E  M O V E IS A D U C O

l ^ ^ rE ãõõ llopa|( p Q a  1[pQn[|d^ H pQqlfP Õ q l ll<=>$<=>

20-5211

Engraxafaria Polar
— de —

Jorge Pereira
RUA M A R E C H A L  DEODORO, 13 

E ncon tra  se d iariam en te  os jo rn a is : cC orreio do Povo* e «D iário 
de Noticias*, v a rias rev is tas, in clu siv e  a «R evista  do Globo*. 
M ensageiros para  en tre g a r encom endas.

OTIMO NEGOCIO
Àrrenda-se uma fazpndinha com a area de 20 

„ , . milhões de metros quadrados, composta de fachinaes
agradecem profundamemo, 0 datando uma hora da estrada do rodagem L ages-- 
asstm como aos que depo- Pefimbó. E » bem fechada, tem casa de madeira, ra- 
zitaram coroas de t ores e ma(j a5 gaipa0 grande, mangueiras, encerra com cô-

xos, potreiro e invernadínha anexa além de outra in- 
vernadiuha nos . fundos.

Boas terras de cultura, 
300$000 por milhão.

bouqués no turaulo do fi
nado. Ao enfermeiro snr.
Deodoro Machado externam 
igualmente o seu sentimen
to de gratidão pelo modo 
carinhoso com que se por 
tou nas horas de sofrimen- 
ta de seu sempre lembrado 
esposo e pae adotivo. _

Lages, 13-10-41 Ivon Godinho
----- ---------- ... „----------- ; Acha-se nesta cidade,ASSINE e ANUNCIE no .Cor- vi„do do R| onde mante„ 
reio Lageanc», periodico de1 . ’
grande tiragem e vasta circula-]©scritorio de representações, 
ção. o Snr. Ivon Godinho.

tudo na r a z a o de

O Z  -

Alfredo
Instalações

ta rsen  & Cia.
<if* Agua quente e fria

TT

4

4

* !  £ Serviço de encanamento em geral, com p res- |
|  teza e garantia

a Possuc completo sortimento de pias de esmalte e banheiras es->ü 
^inaltadas de todos os tamanhos. Torneiras de todos os ti- ~ 
4pos e qualidades, inclusive niqueladas. §
t  Caixas de descurga e depezitos de zinco e cimento para Z 
tagua. Mantem completo sortimento de artigos de funilaria ~ 
f  Fabricação e instalação de * FOSSAS P U R E X ,* -as fossas 2 
4  higiênicas por exce. m ia. Tem em depozito manilhas, isto é .

or-

Informes nesta redação Também se vende.

~ canos de todas es terossuras, de material de primeira 
£dem. para inst.ilaço> s le esgotos em casas residenciais 
£ ! c(arj  informações e orçamentos e preços sem compro- ~
jm tsso de compra, á rua Marechal Deodoro, 19 e na rua - 
t 0™  Pinto, no edifício A moldo Heidrich. oSide grande?
iLmte “  qm' annnda GStá em exPosRà0 perma-| 

************** ’ ’ «  ******££ .

C um pro o dever de to rn ar publico os mong agradecim entos ao com peten
te  estom atologista. I)r. Ed. M oennich, por haver operado, com in te iro  suces
so, em m inha senhora, um  caso particu larm en te  difícil de parudentoso (pi- 
orréa), cu ja intervenção c irú rg ica  foi tan to  m ais delicada devido á an tig u i
dade da afecção, sendo sua cura  ten tada  em vão por o u tros profissionaes.

Desejo a inda, com toda ju stiça , pôr em relevo os excelentes m etidos e 
m oderno aparelham ento  daquele notável especialista  no im portan te  campo 
da estom atologia, doenças paraden tarias e c iru rg ia  da paradeutose ou piorré- 
a, graças ao que a intervenção toi processada som dôr e ga ran tid a  em pou
cos dias a cura  rad ia l, com a volta á alim entação noTinal, e lim iu aç \o total 
dos ú ltim os vestígios de pús, m àu hálito  etc.

A utoriso-o  a fazer desta declaração o uso que achar m ais conveniente, 
para  beneficio de todos os interessados.

F1 rianopolis, 12 de Setem bro d i 1911.
(F irm a  reconhecida) AYM ORE’ BASTOS

|g|
i
1;
M

A l c e u  G o u l
Praça Vidal Ramos ou Praça

LAGES _  ST A.

Grande sortimento de generos alimentícios 
Bebidas. Ferragens. Louças. Armarinho. 
Compra crina, couro, cêra, etc.

Boas acomodações para tropeiros.

4)j

|!i
Pl'.18 - 52
v S t f ' ••yattt-p u m iitii;-» »  • m iijn n

do Mercado
c a t a r in a

de primeira qualida 
lossue deposito de i

Preços cono
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