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Dr. Indalecio Arruda
A 14 do corrente o Go

verno do Estado concedeu, ao Dr. Indalecio Arruda, a 
•xoneraç&o que lhe havia 
solicitado do cargo de Pre
feito deste município, pas
sando a S. S. o seguinte telegrama:

“Ao conceder-lhe a  exo
neração solicitada, quero, 
com a reafirm ação da mi
nha velha estima, agrade
cer-lhe os excelentes serviços 
prestados ao  município e ao  
meu governo. Saudações cor- 
diaes."A saída do exemplar edil 
da direção dos destinos des
ta  comuna foi bastante sen
tida, dadas as qualidades 
que reunia o exonerado.Guarda fidelissimo dos* 
interesses municipais, tole
rante, bondoso e  sempre 
disposto a atenilcr da melhor maneira as reclama
ções que lhe eram feitas, 
tornou-se o Dr. Indalecio 
credor da estima geral de 
seus conterrâneos e da gra
tidão também.

E’ natural, n&o ha ne
gar, que a um ou outro mu- 
uicipe n&o tenha podido 
satisfazer, nascendo daí, é 
claro, algum vago resenti- 
mento que n&o chegará, 
por certo, a perdurar como 
uma magua profunda.

Quem acompanhou o seu trabalho inspirado em princípios s&os e mais aceitá
veis e enaltecedores possí

veis tem necessariamente 
que louval-o.Sendo, como é, grande 
o municipio de Lages, pro
gredindo todos os dias, principalmente era população, 
porem sem industrias ma- 
nufatureiras, incontestavel- 
mente a aç&o do Prefeito 
Arruda n&o podia ser outra  sin&o a que desenvolveu.

E a prova de quanto an
dou acertadamente á testa 
da administração munici
pal ai está no grandioso

Iprogresso que teve Lages 
durante os tres anos e 'quatro mêses de exercício 
do Prefeito demissionário, numa atmosfera de paz inalterada.

j Perfeitamente integrado no Estado Novo, o sr. In- 
dalecio Arruda n&o preci- s«u se afastar das normas di
tadas pelo interesse geral, que s&o as do Governo do 
Estado, para executar o seu programa.

Pessoa de confiança do 
Dr. Interventor Federal, 

n&o desmereceu, nem um só 
momento, dessa confiança, 
pois que, se conservou ina
balavelmente fiel ao lado do chefe do Estado e seu 
amigo.

Ao deixar o Palaeio Mu
nicipal, o distinto adminis
trador reuniu todos os fun
cionários e em p a l a v r a s  cheias de emoção agradeceu 
o esforço que dispendeu ca
da um em auxilial-o no cum
primento da ardua tarefa a 
que se tinha imposto e que 
terminava naquele momen
to.

E foi assim, em ambiente t&o digno de admiraç&o, 
que se retirou do Governo do Municipio o Dr. Indale- 
cio Arruda.

,1 revelando, vibrante e entu
siasticamente, o apoio franco e decidido do puvo brasi
leiro á vitoriosa obra do Pre
sidente Getúlio Vargas. Santa Catarina, estamos certos, a essa campanha de brasili- dade e de patriotismo, há-de, 
alem de cooperar com a rique- 
sa do seu solo, levar ao máximo a colaboração financei
ra de seus filhos. Os títulos

.. . , da Companhia Siderúrgicatôria da nossa emane,p^aol  ̂ £ada Kd0
inrinç ~ ___

Serviços de infor
mações

Companhia Siderúrgica 
Nacional

O lançamento á venda, pe
los estabelecimentos bancá
rios, de ações da Companhia Siderúrgica Nacional, está assinalando uma época na his-
industrial. Em todos os re- 
cantos do Brasil, nestes dias de exaltação e de confiança 
numa nação cada vez mais forte e mais unida, brasilei*- 
ros de todas as classes atendem ao apelo da Pátria cola
borando, de acordo com su
as possibilidades, para a crea- ção da grande siderurgia na
cional.Milhares de ações vêm sendo adquiridas diariamente,

básico da nacional. grande industria

valor de 2U0$000e só podem 
ser adquiridos por brasilei
ros.No ato da aquisição será 
feito um pagamento de 20°/. 
(40$000) e o restante em quatro prestações de 6 em 6 
mêses. Essa facilidade do pagamento tem em vistas tor
nar possível a colaboraç&o 
de maior número de brasilei
ros na creaçio do alicerce

De Florianopoiis

Regressou a esta Capital, 
depois de uma minuciosa ins
peção aos serviços de Fomento da Produç&o Vegetal lo
calizados em vários municí
pios do Estado, o senhor doutor Nerêu Ramos.

O Chefe. do Governo Estadual foi alvo de Carinhosas demonstrações de simpatia e apreço em toda a sua excur
são.— Encontram-se abertas, 
até 31 de agosto, as incri- ções para a matricula na Es
cola de Aprendizes Marinheiros deste Estado. O requerimento de inscriç&o deve ser 
dirigido ao Comandante da Escola, acompanhado dos seguintes documentos: a) certi
dão de idade; b) atestado de

vacina; c) uma fotografia de 
frente sem chapéu (3x4); d) autorização de pessoa res
ponsável para o alistamento no Corpo de Pessoal Subalterno da Armada.

Sfto Bento

O Departamento Administrativo do Estado aprovou o 
projeto de decreto lei estendendo ao distrito do RioNe- 
grinho os dispositivos que regula mas instalações de bom
bas de gazolina na séde do munidipio.

SAo Joaduim

O Departamento Administrativo do Estado aprovou o 
projeto de decreto-lei que an- toriza a Prefeitura a abrir 
concorrência pública para a exploraç&o de açougue no município.

Canoinhas

O campo de sementes de Danoinhas iniciou, no dia 5

do corrente, a distribuiç&o 
de sementes de trigo, linho 
e outros produtos da lavoura.

— Foi organizada, nodia 1° maio, a Associação 
Profissional dos Trabalhadores em Serrarias.

— Papanduvas, futuroso distrito de Canoinhas, ini
ciará este ano, em grande escala, a cultura do linho. 
Por iniciativa particular, já foram distribuídas, entre os agricultores locais, dez mil quilos de sementes selecio
nadas.

Dorval Ramos

Eneontra-se entre nós • sr. 
Dorval Ramos, fazendeiro no 
Capão Alto e amigo desta casa.

Dr. Henrique Braune
Foi nomeado Juiz Substituto, 

para nma das vagas no Distrito 
Federal, osr. Dr. Henrique Brau
ne, ex-Juiz de Direito de Cam
pos Novos, qne ultimamente havia 
sido aprovado em concurso na 
capital da Republica.

João da Silva J(amos e Senhora

participam  aos parentes e amigos o contrato 
de casamento de sua filha ZEN ITA com o sr. 
LAURO LAUREANO RAMOS.

LAURO e ZEN ITA  

R0IV0S
Lages, 17/5/41.

Romaria
Amanha, Domingo, terá lugar uma grande romaria á Capela Frei Rogério, afim de, atendendo a um apelo 

do Santo Padre, pedir, inplorar as bênçãos de Deus para a infeliz humanidade.Da Catedral os romeiros partirão, ás 7 horas da 
manhã e levarão, em procissão, a imagem de Nossa Senhora da Aparecida.* m,:Na praça da Capela Frei Rogério será celebrada 
Missa com comunhão geral.O nosso distinto confrade cGula Serrano* está convidando aos membros das associações religiosas e a todos os fieis da paróquia para tomarem parte na citada Romaria, e com as suas orações e sacrifícios alcançarem da misericórdia de Deus Onipotente, paz e concordia 
para os povos e nações.De nossa parte convidamos também a todos os que nos lêem, leitores e amigos a solidarizarem-se com esse movimento cristão, pois desejamos, sinceramente, que os horrores que torturam a Europa, Asia e África principalmente, pela vontade de Deus cessem completamente, voltando 
a reinar paz e alegria naqueles continentes
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CORRETO LAGEANO

0  auxilio de Santa Catarina aos to elad o s| T eso u ro  do Kslailo de 
Itingraadenses do Sul > SNota Cat rnía

Repercutiu de modo a provocar grandes agradecí- Coíetoria Estadual d La
mentos do povo gaúcho o gesto do Governo do s anta ges
Catarina, que tem a sua frente o Interventor rterêll Pa- _ _  ‘
mos, auxiliando os flagelados ripgrandenses com a im i í » l J I  T  A. I j
portancia de trinta (30) contos de réis.

A R  K H 2 - Radio Farroupilha, de Porto Ale- De ordem do nr. Coletor, 
gre. tem divulgado o fato em lermos que não deixam du- tórno público, que durante 
v da sobCt-a significação do ato interventorial catarinense, o corrente npôs de. Maio,
______ ______ _ ________  , ' , i_____ j_________  esta Coíetoria Kstadtrnl efe- §

tuará a cobrança, som mu
As Ações da Siderurgia j ta, do primeiro semestre

do Imposto Territorial.
Têm tido enorme procura as ações da Companhia ^s T 16 nâo satisfizerem 

Siderúrgica Nacional. 0 pagamento do Imposto
A proposito a reportagem está realizando, no Rio, apreço, no praso a ei- »J| 

uma '«enquete» entre os chefes de bancos, já tendo poderão taze-lo no mês 
obtido varias opiniões a respeito do assunto que, pão J un^°- oorn a multa d e ^ ij 
esfia duvida ajguma,' demonstram perfçitamente a enoN ,20 7°'

me procura que vêm tendo ás ações da companhia em 1* iGdo esse praso serão 
_ reco extraídas as certidões dqi

divida afim de ser iniciada!

Dr. João Bibas Ramos
Advogado

RUA COI-ÍR,:!A PINTO lt.
L A G E S

-----KiZ.r •

Dr. Rubens Terra
A d v o g a d o

J v) T"f
liua lõ, d© Novembro — LAGES

K t —j s a r r :  -

m

t5-52#jj-

Higiene do Trabalho a competente cobrança exe-, 
cutiva.

ín|  Coíetoria Estadual de La- Um telegrama do Rio informa que se aclia em el.i-, gos, 1 de Maio de 1941. jlL?horação a lei geral sobre Higiene do Trabalho, de acor.-l ’ Jfedo com uma portaria do ministro do Trabalho, que insii-, Eurackio Fmza de Carvalho jÁJ
tutu uma comissão para o fim referido. I ______________ * scrivão , ^

g ^ j ^ j f p õ ^ pQq II pQolf ^ T  ̂ ( g Ê I f E Ê g f ô !

l .

Refugiadas A T E N Ç Ã O  £
Sõro vacina contra febre af-

&
De Bilbáo aportou ao Rio o vapor «Buena Espe- 

ranza», conduzindo 800 refugiados de guerra e emigrantes.Pelo que foi averiguado eram péssimas as condições de bordo, principalmente as higiênicas. Centenares de pes 
soas vieram como carga, nos porões infectos ,do «Buena 
Esperanza.»Em consequência 2 pessoas morreram em viagem e 
uma senhora enloqueceu.

Necessidade urgente
De Nova York a Ass. Press comunica que o «New York Times» em editorial de duas columnas, mostra a 

urgência da necessidade cios Estados Unidos ajudarem mais rapidamente a Inglaterra e mandar os abastecimen
tos “sob a protecção de nossos proprios navios ’. Diz o jornal que essa conducta dos Estados Unidos está den
tro do seu proprio programam de defesa e que, si Hitler vencer a Inglaterra, alguns paizes su! americanos se ma
nifestarão sympathicos ao Eixo, o„ que. por sua vez, poria em perigo a segurança dós Estados Unidos. O jor
nal diz que a única maneira de agir que têm os Estados Umdos é devotar todas as suas energias no auxilio á 
Inglaterra, augmentando e tornando mars r a p i d a s 
as p a r t i d a s  de material, 3bolindo as gréves e «to
mando» a parte que nos toca na linha de batalha pela deLsa da liberdade».

Doloroso acontecimento
A 28 de Abril proximo passado a família de José 

Palhano Macedo, residente era Serro Negro, distrito de Salto (irnnd. , neste Estado, foi vitima de uma desgra
ça que perialisou profundamenté a população daquela iuturosa zona catarinense

As 19 1/2 horas, mais ou menos, do dia acima 
citado, a residência da familia Palhano de Macedo, foi 
atingida por uma faísca elétrica que, caindo uo fio te
legráfico, que passa por cima da referida vivenda, al 
rançou a cozinha e, aí matou, ietantaoeamente, a Tito 
Ricardo de Macedo, casado, pae de 2 filhos pequenos, 
deixando sem sentidos a Mileto Macedo e Laurentino 
Farias.

OSWUDII mjfilil!
1' I B T O  K  II

Rua Quintino Bocayuva, 16
Executa, còtn pcrfeiçüo, pinturas de casas modestas como de 
luxo, Pinta placas e abre lettreiros

ESPECIALISTA EM PINTURA DE .MOVEIS A DUCO
N 3 U I U  V d L I M i l  l U l I l l d  t C U I C  d l -

F*RMACIA'AMBRICBí a,,l) “  | í 5t eH^5S! l c Ç a l f f e Q c i g  f

— - - - - - - - - - - DT. José Antunes —  1- - - - - - - - - -
*.► v - , ■ — 4 r

— MEDICO —Cirurgia em geral —  Ginecologia — Partos
Atende no Hospital São José de Antonio Prado, aparelhado para 

qualquer intervenção qirurgicà, cotn serviço moderno de Raios X, Bisturi 
electrico, Raios ultra violèta, Ondas curtas e ultra curtas.

Ritbsns Vieira Borges
Cirurgião Dentista

Formado pelo Curso de Odontologia da Faculdade de Medicina do Paraná 
— .-------  CLINICA - P.ROTESE________

Hora marcada a cada cliente
13-52 Rua Correia Pinto, 54

1
I DBA

i
1

de
Nicanor Andrade

Esquina das ruas 15 de Novembro e Correia Pinto
Fazendas de todas as qualidades a preços modicos. Possue completo 
sortunento de sedas o de armarinho. Perfumarias, miudezas, etc., etc

LAGRS ~  SANTA CATHARINA
( * * ♦ * i • . , .rr j t* * f ' t. r
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Requerimentos despachados

Dii 22 de Março

— Maria Anisia dos Santos 
requerendo um terreno foreiro

« jg a g ig ^ g ia a a a B f f i

— José Antunes Oomes re
querendo um terreno foreiro si
tuado á rua Sâo Joaquim desta 
cidade. Primeiro Despacho: Ao 
Fiscal Oeral para informar. Se
gundo Despacho: Publique- *e lH| 
edital de concurrencu publica 
com o prazo de oito dias. Ter- ÍS  
ceiro Despacho: Concedo a a - J

______ rea de 345,60 ms2 de acordo J £
situado na rua Varzea suburbio' com °  Decreto n. 63 de 1 de 
desta cidade. Primeiro Despa- i Dezembro de 1938. Expeça-se a '■**>  

cho: Ao Fiscal Oeral para in-1 Clarta de Aforamento. 
formar. Segundo Despacho: Pu- 29
blque-se edital de concurrencia' 
publica, com o prazo de oito 
dias. Terceiro Despacho: Conce
do a area de 5004, 37 ms2 de 
conformidade com o decreto n.
63, de 1 de Dezembro de 1938.
Expeça-se a Carta de Aforamen
to.

Relojoaria Paulo Baier
BLUMENAU "  Rua 15 de Novembro. n° 914

Em frente a Catedral
Helogios, joias, artigos para presentes. 

Oficina de concertos de relogtosv e «joias

— Olimpio Justino dos San
tos requerendo um terreno fo- pacho: Concedo a area de 759 
reiro na rua denominada Varzea ms'2 de acordo com o  Decreto 
suburbio desta cidade. Primeiro n. 63 de 1 de Dezembro de

— Antonio Cândido da Silva * 
requerendo um terreno foreiro ^  
situado na travessa da rua Je- ^

Primeiro Dwp^cho^Ao ‘ f Í Í S  I 
Oeral para informar. Segundo i 
Despacho: Publique-se edital de [ 
concurrencia publica cem o pta-j 
zo de oito dias. Terceiro Des-

23-26

Despacho: Ao Fiscal Oeral pa
ra informar. Segundo Despacho: 
Publique-se edital de concur
rencia Publica, com o prazo de 
oito dias. Terceiro Despacho: 
Concedo a area de 500 metros 
quadrados de conformidade com 
o Decreto n. 63 de 1 de De
zembro de 1938. Expeça-se a 
Carta de Aforamento.

— Oil Ramos Lucena reque
rendo para abrir uma agencia 
d.* locação de serviços pesso- 
aes nesta cidade. Sim

25
— Francisco Xavier da Rosa 

requerendo licença para abrir 
uma casa comercial nesta cida
de com o capital de um conto 
de réis. Sim.

— Quintino Ribeiro requeren
do licença para explorar uma 
pedreira no rio Cará. Sim

26
-  Manoel Silveira Flores e sua 
mulher requerendo licença para 
transferirem terrenos foreiros 
Constantes dos registros ns. 
2404 e 2217 a Alziro Lucena. 
Prime<ro Despacho: Autorizo a 
txansferencia requerida.

27
— Hilário Paes Arruda, menor 
representado por seu pae Hilá
rio Vieira de Arruda reqneren- 
do um terreno foreiro na rua 
denominada Varzea. Primeiro 
Despacho: Ao Fiscal Oeral pa
ra informar. Segudo Despacho: 
Publique-se edital de concurren
cia publica, com o prazo de 
oito dias: Terceiro Despacho: 
Concedo a area de 4975,43 ms3 
de conformidade com o Deere 
to n. 63 de 1 de Dezembro de 
1938. Expeça-se a Carta de Afo
ramento.

— Hilário Vieira Arruda re
querendo um terreno foreiro na 
rua denominada Varzea. Primei
ro Despacho: Ao Fiscal Oeral 
para informar. Segundo Despa
cho: Publique-se edital de con 
currencia publica, com o prazo 
de oito dias. Terceiro Despacho: 
Concedo a area de 4984,20 ms2 
de conformidade com o Deere 
to n. 63 de 1 de Dezembro de 
1938. Expeça-se a Carta de 
Aforamento.

26
— João Pedro Arruda reque

rendo licença para construir um 
prédio á rua 15 de Novembro

1938. Expeça-se 
Aforamento.

a Carta A R M A Z É M  CA J UR U
— Rossi & Lenzi Ltd. reque

rendo licença para abrir ur». ho
tel nesta cidade com o capital 
de quarenta contos. Sim.

— Izidro Cândido Batista re
querendo um terreno foreiro á 
rua São Jcaquim desta cidade. 
Prmieiro Despacho: Ao Fiscal Oe
ral para informar. Segundo Des
pacho: Publique-se edital de 
concurrencia publica com o pra
zo de oito dias. Terceiro Des
pacho: Concedo a area de 375 
ms2 de acordo com o Decreto 
n. 63, de 1 de Dezembro de 
1938. Expeça-se a Carta de Afo
ramento.

— Olímpia de Oliveira Bas
tos requerendo um terreno fo
reiro situado na travessa da rua 
Dr. Lauro Müller lote n. 23. 
Primeiro Despacho: Ao Fiscal 
Oeral para informar. Segundo 
Despacho: Publique-se edital de 
concurrencia publica com o 
prazo de oito dias. Terceiro Des
pacho: Concedo a area de 
436,50ms2 de acordo com o De
creto n. 63, de 1 de Dezembro 
de 1938. Expeça-se a Carta de 
Aforamento.

31
— Abdon Rodrigues Siquei

ra requerendo um terreno fo
reiro situado à rua São Joaquim 
desta cidade lote n. 25. Primei
ro Despacho: Ao Fiscal Oeral 
para informar. Segundo Despa
cho: Publique-se edital de con
currencia publica com o prazo 
de oito dias. Terceiro Despa
cho: Concedo a area de 600 
ms2 de acordo com o Decreto 
n. 63, de 1 de Dezembro de 
1938. Expeça-se a Carta de Afo
ramento.

— Oustavo Ribeiro do Ama
ral requerendo um terreno fo
reiro na rua denominada Var
zea desta cidade. Primeiro Des
pacho: Ao Fiscal Oeral para in
formar. Segundo Despacho: Pu
blique-se edital de concurrencia 
publica, com o prazo de oito 
dias. Terceiro despacho: Conce
do a area de 1274ms2 de acor
do com o Decreto n. 63 Jde 1 
de Dezembro de 1938. Expeça- 
se a Carta de Aforamento.

— Teodora Maria Clara re
querendo um terreno foreiro á 
rua São Joaquim desta cidade. 
Primeiro Despacho: Ao Fiscal) 
Oeral para informar. Segundo. 
Despacho: Publique-se edital de | 
concurrencia publica com o pra-

de
Alceu Go u l a r t

Praça Vidal Ramos ou Praça do Mercado
LAGES STA. CATHARINA

Grande sortimento de generos alimentícios de primeira qualidade. 
Bebidas. Ferragens. Louças. Armarinho. Possue deposito de sal. 
Compra crina, couro, cêra, etc.
Boas acommodações para tropeiros. — Preços commodos.

k j | — 52

zo de oito dias. Terceiro Des
pacho: Concedo a area de 
1151,04ms2 de conformidade 
com o Decreto n. 63 de 1 de 
Dezembro de 1938. Expeça-se 
a Carta de Aforamento.

Lages, 16 de Maio de 1941.

Jo ã o  Jo sé  Godinho Ju n ior

Tesoureiro respondendo 
pelo expediente da Secreta
ria.

Camas 
Fogões 

Geral
Vendas a prestações

Agente:

Arnoldo Heidrich

(CASA PFAFF)
Lages—Rua Correia Pinto, 

jr N° 80
t  TT =£4= =t=E
jv ^  4=̂  PP t Pi= P t j

| Lydio Reis
Agrlmensor

Rua Correia Pinto
— L A G E S  -

Contacto Terapia Câncer
TRATAMENTO PELA LAMPADA DE CHAUOL

Efeitos combinados dos Raios X e do radium. Exclusivamente para os canceres da 
pele, lingua, laringe, reto, lábios, cavidades 
corporais e cólo do utero. Serviço controla
do por especialistas e dirigido pelo 

DR. CESAR AVILA
Docente da Faculdade de Medicina de 

Porto Alegre
Edifício Sloper, I o andar, P. Alegre 

(Informações por carta).

Agua Térmo Mineral
I M P E R A T R I Z

é a rainha das aguas de mesa
Arnoldo Heidrich

arrendatario.
DEPOSITO 
em Lages:

Rua Correi* Pinto, N* 80 
Caixa Postal, 14

»vTÉf» Í2JT» r

DEPOSITO 
em Plorianopolis:

Rua Conselheiro Mafra, N# 184 
Caixa Postal — 62
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4 CORREIO LAGEANO

A. Igreja e a Nacionalidade
O primado da Igreja, na vida espiritual do povo brasilei-

Visitas de agradecimento

Estiveram nos visitando, a 12 
corrente, ;Ui]n dc agradecerem 

is idui aliás justas, que
izemos íôtnV a personalidade do

Vindo de, sua fazenda*
ro, representa uma da; constantes que melhor afirmam, na for- acha-se nesta cidade afim 
maçSo nacional, uma perfeita fidelidade acs mais nobres e só de passar alguns dias, o nos- 
lidos prlncipios que tom orientado as civilizações do Ocidente, prezado c distinto amigo
no decorrer dos últimos séculos. [sr. Emiliano Antunes Ramo:

As primeiras designações da terra recem-revelada no rotei-1 .
ro dos Descobrimentos já a colocavam sqb 0 símbolo fulgenteaCOin punhado de sua exma 
da Fé — Terra de Vera Cruz, Terra de Santa Cruz — como,j Senhora 
sob a benção do mesmo signo, se adiantavam os passos iniciais 
dos desbravadores. E, a partir de frei Hertrique. oficiante -da pri
meira missa no Brasil, a alma patrícia jamais deixou jjde contar 
para seu conforto e elevação, com <0 carinhoso zfclo e a solici
tude pastoral dos missionários cristãos.

Na Colônia, no Império, na República, tosse no seio das do Corr«ite, tfjm de agradecerem 
culetivi ja n*s htoraneas, mais evoluídas e servidas,oelo m-jja 
so matirr:; 011 pelas Va tjfOTnft disir- .va*1 se intactas 1 dJ
rfscos sem conta -  desde o cic o homérico das penetrações ser- nosso inesqu* . ivel amigo, íáleci- 
tanistas á marcha das monções t ,10 estabelecimento deíimt.vax a <y dcrtpJCel. Menoel Thiago 
evolução das populações — os rerdotes da Fé trouxeram seut . -  “  - -
pre, aos grandes ou mínimos fatos da nossa formação, tanto en 
tre os brancos como arrostando com resistências e ^reações de 
selvícolas, o fervor da doutrina salvadoura ce os ensinamentos 
que entrariam a constituir as bases da familia e da sociedade.

Evangelizadores, educadores, gu'as de aimas, partilhando 
alegrias, entusiasmos e angústiasique acaso se exprimissem nas ( 
emoções do povo em crescimer. e sempre presos á vigilância ‘ 
dos costumes e á orientação e etpparo dos espíritos, coube lhes, 
d>a a dia, no decorrer de sécufoa, papel |de insigne preponde
rância na obra do patrimônio morei o religioso de que se ali
menta a alma cristã da nacionalidade.

De outra parte, essa atuação, desenvolvendo-se de maneira 
harmônica com a; preocupações construtivas dos dirigentes po
líticopropiciou, entre os dois poderes, o espiritual e o tempo
ral, um sentido de cooptração que jamais se interrompeu nem 
sofreu choques de qualquer antagonismo de maior importârtcia;

omo sempre o nuspiciosamente, se afir-
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Emiliino A n tu n es RaniOS Aos Ezmos. Srs. Major OctacilioJ Moreira da Silva, irm *^ 
emiliano «iltanes Kan 1 Vieira Costa,Ceis. Aristiliano Ra-| finado Arnancio Moreira ,j

e Caetano Vieira da ;Costa g jjva que, por vários
trabalhou no Foro desta C(l,

Cratos

<le Castro, os ms. Arnaldo de Cas
tro, Joào Dia* do Brâsclior o Car
los Vidal Raimôs.

m o s___
pelas eloquentes orações que 
proferiram por ocasião do se- 
pultamento. Aos brilhantes or- 1
gãos locaes da Imprensa, «Ouia 
Serrano» e «Correio Lageatn » 
pelas noticias publicadas noti
ciando o fallecimento. A todos 
enfim que de qualquer maneira 
se associaram aos nossos senti
mentos de pezar por ocasião do 
falecimento de nosso inesque, 
civel Pae, irmão, sogro e avô.
E ainda aos que acompanharam 
os restos mortaes até o Campo 
Santo. A todos a nossa profun
da gratidão.

Lages, 12/5/941.

Jose Amunes Ramos

Acha-$e ajitre nós em com
panhia de Bua exma familia 
o isso amigo sr. José Antu- 
n̂ . Ramcs, fazendeiro em 
C. Alto.

e cooperação que hòjs 
ma para o bem e gr..,id?za do Brasil, conforme ainda há pou
co o assinaiou a hom--n;,gem prestada pelo Governo aos mem
bros do Primeiro Concilio Plenário Brasileiro que se reuniu na 
capital da República Constou essa homenagem jde um banque
te reaiizado no Palácio do Ita.-naratl; e, durante o mesmo, o pre
sidente Oetulio V-.rgas proferiu nolavel discurso, que constitue 
síntese magistral do papel e da situação da Igreta na historia e 
no seio da nacionalidade.

do alto comercio local 
E ’ de se esperar que a tes
ta de Santa Cruz em o ano 
de 1942 se revista de bri
lhantismo.

Festa de Santa Cruz jA  J T S  ( í e o i m e i i t o
Conforme anunciámos, I José Palhano Macedo, 

realizou-se nos dias 1, 2, Ü ainda com o coraçAo cor- 
e 4 do corrente, ês, a tra-|tado de dôr, vem agrade- 
dicional testa; de Santa |Cer profundamente a todas 
Cruz. Foram sorteados fesJas autoridades de Serro Ne- 
teiros, para o proximo ano, gro, distrito de Sal Io Gran- 
o, Dr. Mario Teixeira Car- de,.o valioso auxilio que 
rilho, Juiz ,de Direito da j lhe prestaram por ocasiSo 
marca, o Dr. Celso Ramos do tfanzè porque passou 
Branco, Delegado Regional com a sua familia quando 
e o sr João.Dias Brascher, da morte fulminante de

seu inesquecível filho Tito 
Ricardo de Macedo, vitima 
do pela faisca eletrica que 
atingiu a sua casa em 28 
de Abril ultimo.

Agradece também a to
dos os que de qualquer mo
da procuraram amparal-o 
em momento táo difícil, 
quer dispensando .conforto 
moral, quer permanecendo 
em sua residência como 
companheiros na dor que o 
torturava, quer tomando 
providencias para que na
da faltasse e tudo fosse re
solvido a tempo e a hora; 
aos que acompanharam o 
leretro de seu querido fi
lho até a sua ultima mo
rada.

A todos, enfim, que o au
xiliaram e confortaram tâo 
cristãmente, os seus agra
decimentos sinceros.

Serro Negro, 12 de Maio 
da 1941.

Aniversário natalicio

Completou, a 16 deste, 
mais um ano de proficua 
existência, o nosso distinto 
e dedicado amigo sr. Hilário 
Bleyer ,competente Farma
cêutico residente na cidade 
de São Joaquim.

Felicitações do «Correio 
Lageano.»

Sul America
Do sr. Anésio Barros, que 

nos visitou, recebemos e 
agaadecemos a Revista Sul 
America sob n 85, e o bem 
elaborado Relatorio e Ba
lanço, da mesma compa
nhia, relativos a 1940, sob 
r 45. Agradecidos.

Senhorita Ivandina Go- 
jdinho

Faleceu, a 10 do [corren
te, em Sào Paulo, a nossa 
rliBtinta e prendada conter
rânea senhorita Ivandina 
Godinho, filha dileta do sr. 
Virgílio José Godinho e de 
sua exma. esposa d. Alber- 
tina Machado Godiuho.

A ’ familia enlutada apre
sentamos os nossos mais 
sentido pezames.

Clube «14 de Junho»
ASSEMBLÉA GERAL

De ordem, do Sr. Presi
dente convido aos Snrs, 
sócios para a reunião de 
Assembléa Geral, que se 
realizará em 25 do corren
te, ás 15 b5&"9, para, oon 
forme os èstatutos. eleger- 
se a Diretoria, que‘ gerirá 
os destinos dêste clube- no 
período de 1941-42.

Lages, 12 de maio de 1941.

Levy Furtado 
I o secretário

m iSAB

Miguel Leal

Seguiu para Florianopo 
lis, onde reside, o sr. Mi
guel Leal, capitalista e pro
prietário naquela capital.

A grade am ento
Os filhos, irmãos, genros nó 

ras e netos de
«SSBKBSSarasnBM
MANOEL THIAGO DE CASTRO

ASSINE e ANUNCIE no «Cor- 
reio Lageano», periodico de gran
de tiragem e vasta circulação.

vêm por este meio testemunhar 
a sua gratidão ao humanitário 
medico Sr. Dr. César Sarlori, 
que não poupou esfoiços e de
dicação ao lado do eniermo, 
atè séü ultimo momento. Ao

refeito Dogello Goss
Esteve nesta cidade, vin

do de Ooucordia, o nosso 
conterrâneo sr. Dogello 

Goss. que exerce, naquele 
município, Jas funções de 
Prefeito.

Antonio Moreira da Silva
Esteve nesta 

nos visitou o sr.
praça e
Antonio

así j ü  p u m

TwiíFKAR-SE
O  mais importante, po
rém, é que para sentir, 
se bem e ter aspecto 
saudável o TONICO  
BA YER dá excelentes 
resultados, porcue en. 
riquece o sangue e for- 
tifica todo o organismo.

V endido  
erra v id res  

d e  d o is  
tsm an hos

TomV^íie-s® com

|  
II
t
tI&

'{ &

9r. Teixeira de Freitas
4 a d v o g a d o

Deodoro, 26
FLORIANCPOLIS

**********
s z  t , ° o .  s r s s s t ' r r r ? r r * ~ r
tar, bem como o Ooverno do 1 Leiteria Cordova e Noronha 1
Estado, aos Exinos.' Srs. Drs. £  t> ' ' . , ; S
Secretários de Estado e Prefeito f  S(X T r n aP 15 0 ^ Nov^Lro^um de!>tuJ idade- «o pre,lio Leopoldo jt 
Municipal que também se fize-[it da firma Cordova e Noronha’ m.dn moderna e bfm montada loiteria 4 
ram representar, o ultimo por 3  lcite c>'1 °" fervido; leite ”, -liuallqu,er „hül!*- f

-------f  doces de leite, coalhada, aorvetM maiítei^ d -lfc gelado, trapé, $
; t  que será, no c e n t m T  cídade ^ ’ t,U61J° 8’ eto' ♦— ra qiu.huado, esperu, a firma —-

ter comparecido, por si, e co 
mo representante do Estado e 
do Município. Ao Exíno. Sr. Dr. 1 
Juiz de Direito da Comarca, 
que também representou o Fó
rum, as D i r e t o r i a s  da 
Associação Rural, Clube Io de 
Julho e Conferência Vieentina 
que compareceram é represen
taram estas sociedades nos fu
nerais, a todas as pessoas que 
auxiliaram, velaram, enviaram 
coroas, bouquets, telegramas, 
cartas e cartões de pezames.

nm COra ftPare!L«gem de primei- TT
um coutar com o apoio de todos. |

Engraxdtaria Polar
— de —Jorge Pereira

Kncontra-se d i a r i L f í ^ 0^ 1^ D E ODQBO, i3
de N oticias., varias do Povo»

encomendas * - w r s ;
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