
dlretorek :

Dr. João Ribas Ramos,

Almiro Lustosa Teixeira de 
Freitas £ 2

i& H 9i

SEMANARIO I

Sabado
10

JANEIRO  DE 1942

ANO— II N° 117

Sta. Catarina Redação e oficinas: rua Quintino Bocaiuva, n. 14Produção bélica nos Estados Unidos
A nossa produção nos 

Estados Unidos deve ele-| 
var-se muito acima dos ni- j 
veis presentes, embora si-1 
gnifique o deslocameuto de| 
vidas e ocupações de mi
lhões de pessoas de nosso 
proprio povo. Devemos ele
var as nossas vistas ao lon
go de todas as linhas de 
produção. Ninguém diga 
que isso não 9e pode fazer. 
Deve ser feito e resolve
mos faze-lo. Acabo de en
viar uma carta á diretriz 
do Departamento de Agen
cias competentes de nosso 
governo, ordenando que se
jam tomadas todas as pro
videncias imediatas: 1) — 
Aumentar a media de nos
sa produção em aviões, tão 
rapidamente que no ano de 
1 9 4 2 possamos produzir
60.000 aparelhos ou seja
10.000 mais que o limite 
estabelecido há um ano e 
meio, A cifra inclue 45.000  
aviões de combate — bom- 
bardeadores, mergulhadores 
de bombardeio e caças.

Essa media de aumento 
deverá aumentar, afim de 
que em 1943 possamos pro
duzir 125 000 aviões inclu
sive 100.000 aviões de com
bate. 2) — Para aumentar 
a media de nossa produção 
de tanks, tão rapidameDte 
neste auo de 1942, que pos
s a  m o s produzir 45 mil 
tanks e continuar o aumen
to, afim de que no auo de 
1943 estejamos em condi
ções de produzir 75 mil 
tanks. 3) — Para aumentar 
a media de produção de 
nossos caohões anti-aereos, 
com tal rapidez que produ- 
zamos neste ano 20000 des
sas armas e continuaremos 
produzindo, nessa propor
ção, afim de que no ano 
de 1943 possamos produzir
35.000 canhões anti-aereos.
4) — Para aumentar a me
dia de produção dos nos
sos navios mercantes, a tal 
ponto que possamos neste 
ano de 1942 construir oito 
milhões de toneladas bru
tas, comparadas c o m
1.110.000 de toneladas em 
1941.

(Trecho do discurso do 
Presidente Roosevelt).

0  Brasil com- A íroía Mer-. r , * cante Brasileiraprara fortale
zas voadoras?

Lages
rapi-vais se desenvolvem 

mente.
A fabricação de tanques

Da antiga '"firma, fazia
parte o sr Henrique Fiúza de
Carvalho que, era data de

Em colaboração de Car
los Viana, o «Diário da 
Tarde», estampa um artigo 
que, diz ser de 722.000 a 
tonelagem de nossa frota 
mercante e com 1.131 na- 

100 tonela-
O C. E . C. noticia que, -------  - -

segundo uma revista norte-1 v'os de mai8 * w  uuuci«-|
americana, «Military Di- daa- doa quais 354, s&o mo-j A f  \ IJ f  D »  A

lil rcohorn io vidos a vanor: 104 a mo- **  u  w  b  í\ h  r t

levo, „ pesados, atingirá n„j 3 ! de D o ^ C  p a“ ado 
prazo de 1 ano 90 tanques da mesma se retirou 
por mes, antes deste prazo, 
nestes 2 mêses, estaremos 
produzindo 36 tanque men- 
saes, graças as energias de 
nosso Ministro da Guerra, i

gest», o Brasil receberá 12 
poderosas fortalezas voado
ras, em troca de mercado
rias.

Estes aviões são de gran
de eficiência para transpor
tar tropas, para reconheci
mento e notadamente terrí
veis como bombardeadores, 
de elevada altura.

ASSINE e ANUNCIE no «Cor
reio Lageano», periodico de 
grande tiragem e vasta circula
ção.

vidos a vapor; 104 a mo 
tor; 46 a vela; os demais 
sem meios proprios de pro
pulsão.

Voluntários 
para a

fflftcanizaçãs 
do Exercito

_ -i • I Informa a D. T. que
O lQ tf  S e  CÍOS U l t i -  centro de mecanização

Fabrica de Tanques 
no Brasil

Informa o Centro de F.s- 
pansâo cultural de $. Pau
lo, que a campanha da a- 
viação no Brasil está vito
riosa. As construções na-Prefeitura Municipal de Lajes

Movimento da Tesouraria, durante o mês de dezembro de 1941.

Saldo do dia 30 de novembro de 1941 15l:403$C00

r e c e it a  ORÇAMENTARIA

Imposto S/ Industrias e Profissões 
« de Licenças
« S/ Exploração Agricola e Industrial 
« S / Jogos e Diversões 

Taxa de Expediente
« e Custas Judiciarias e Emolumentos 
« de Fiscalizações e Serviços Diversos 
« de Limpeza Publica 

Renda Imobiliária
Receita de Mercados, Feiras e Matadouros 

« de Cemitérios 
Cobrança da Divida Ativa 
Quota de Fiscalizações Diversas 
Contribuições Diversas 
Multas em Geral 
Eventuais

3:491 $800 
3:151 $000 
8:893$300 
1:219$500 

708S000 
2:035$000 

5$000 
1:808$00G 
1:513$300 

707$50G 
501$000 

8:237$70C

44õ$3G0
2:47e$70O
1:1865700

PAOAMENTOS
187:782$MUÜ

Despesa orçamentaria 
Administração Geral 
Exação e Fiscalização Financeira 
Segurança Publica e Assistência Social 
Educação Publica 
Saude Publica 
Serviços Industriais 
Divida Publica
Serviços de Utilidade Publica 
Encargos Diversos

7:248$900 
7:994$800 
6:800$000 

23:150*300 
I5:490$00u 

740$000 
22:401 $900 
17;769$600 
14:400$ 400

Credito Especial
115:995$900 

6:204$000

Saldo no Banco Indusrria C. de Santa Catarina
« « na Tesouraria

122:1995900
60:377$500

5:2058-100
18Í:782$tS00

Prefeitura Municipal de Lajes, 31 de dezembro de 1941.

Ary Cândido Furtado 
Tesoureiro Confere

Oscar A maneio Ramos 
Contador

mos comunicados
Processa-se grandes pre

parativos para a conferência 
pan- americana, dia 15 no 
Uio. Na America do Norte, 
faz-se monumentais prepara
tivos bélicos. Na frente do Pa
cifico, a esquadra Japonesa 
ainda esquiva-se da ame
ricana.

Em Philipinas e Luzon os 
americano? ainda resistem.

Na Malasia os ingleses o- 
poem tenaz resistência. Em 
Burma as tropas chinezas, 
se juntaram as da in- 
glatcrra para defesa 'con 
junta. Clang-l^ai-Shed,, ata
ca os niponicos, agora, em 5 
frentes, com resultado.

Na África os alemães con
tinuam em retirada.

Na Hussia, Hitler recua 
em toda a frente, com 
grandes perdas. No atlan 
tico, a batalha corre favo
rável aos aliados.

Surgem rumores da deci- 
dencia de Hitler com seu 
exercito, e de preparativos 
para levantes na Alemanha 
e na Italia.
Noticiam que Waigand ofe
receu sua colaboração aos 
aliados; que a Finlandia soli
citou armistício á Rússia; 
que a Alemanha aceitaria 
uma paz em igualdade de 
condições para ela e os ali
ados.

o
do

Exercito, recebe voluntários 
para formarem as unidades 
motorizadas destinadas ao 
norte do país.

Cine-Teatro CARLOS GOMFS
Programa para DOMINGO, dia 11. 

A’S 2,30 HORAS:
Preços 1J000 e 500 rs.

W ilson Castro e Irm ão
Segundo comunicação 

que foi abundantemente fei
ta ao comercio, a firma Car
valho & Castro desapare
ceu, para ser substituída, 
conforme a mesma comu
nicação assinada por todos 
os interessados, pela Wilson

Um far-weste emocionante, da Co- 
lumbia com Bill Elliot, intitulado:

O PRIMEIRO RURAL
A ' l  4T.525.a8: PreÇ°s; 2£000 e 11000 

A  PEDIDO de grande numero de 
lrequentaaorea:
... E AS CHUVAS CHEGARAM

Um dos Maiores e mais belos fil
mes de todos os tempos! Uma Pro
dução Excepcional!
A  s 8,80 Horas: — Grandiosa Sessão 
Elegante!

Perdura aiuda o entusiasmo causa
do pela exibição do gigantesco, mo
numental super-filme . . .  E AS 
CHUVAS CHEGARAM  -  e novt- 
mente esta empresa, ciosa de bem 
aervir o seu publico, lançav hoje o 
supremo trabalho da W arn er, reali- 
sado em 1940, intitulado:

Meu Reino por Um Amor
— com ura elenco notável de artis
tas mundialmente consagrados:

Bette Davis. Errol Flynn, O livia 
de Havuand, e muitos outrosl
• • • A Rainha, que não podia 
ser mulher!

. . .  O Homem que não po
dia ser rei!
Preços: Poltronas 3£O00 Balcão 1S500

X. B. Comprem, cedo, os seus iu— 
gressos!

Um porta avião para 
o Brasil

Os esforços do Ministro 
da Aeronáutica e da Marin- 
ia serão coroados com a 

aquisição brasileira de um 
jorta-aviões, brevemente a 
ser lançado no mar nos 
Estados — Unidos.

Resposta ao vosso nr. 1G vg infor- 
mo-vos processo linha de tiro acha-se 
nesta Inspetoria vgaguardundo ordem

| p o o ( , „  i ___ _ ' * , Ministerial recebimento terreno vg cu-
U a s t r o  <x Irm ã O , q u e  é  C O m -| j0 documento segue com o processo

TELEGUAMA 

CMT 2» BTL. LAGES 

Radiograma de -  Ctiba

| posta doa srs Wilson Cas
tro e Armando Castro. a) Moisés Porfirio Sampaio 

Cap. Ins. Reg. dos T. G.
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Di*. José Antunes
— MEDICO —

Cirurgià em geral —  Ginecologia —  Partos

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

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

Instituto de Educação
de Lages

Instruções para o 
rente ano letivo

cor?

Faço ciênte aos interes
sados que as instruções pa
ra o ano letivo de 1942 são 
as seguintes:

Exames:
De segunda época:

Devem ser’ requeridos de 
6 a 9 de fevereiro.

Devem ser realizados de 
10 a 14 de fevereiro.

Vagos:
Devem ser requeridos de 

6 a 9 de fevereiro.
Devem ser realizados de 

10 a 14 de fevereiro.
Documentos necessários: 

Certificado do ano anterior, 
de aprovação ou não, em 
exame vago.

De admissão:
Devem ser requeridos de 

6 a 9 de fevereiro.
Devem ser realizados de 

9 a 14 de fevereiro.
Documentos necessários, 

Certidão de idade, com fir
ma reconhecida.

Atestado de vacina pas
sado ha menos de 1 ano.

Atestado de sanidade pas
sado por médico do Centro 
de Saude, ha menos de 1 
mês e com firma reconhe
cida.

Parciais:
Para o curso fundamen

ta!: Nas primeiras quinzenas 
dos mêses de abril, junho 
e setembro e na segunda 
quinzena de novembro.

Para o curso normal: Nas 
segundas quinzenas de maio 
e agosto, e de 20 a 30 de 
novembro.

Matricula:
No curso fundamental:

Primeiro ano: Deve ser 
requerida de 19 a 21 de fe
vereiro.

Documentos necessários: 
Certificado do ano anterior.

Recibo do pagamento da 
1® prestação da Caixa Es
colar.

Para os outros anos: De
ve ser requerida de 21 a 24 
fevereiro.

Documetos necessários: 
Certificado do ano anterior.

Recibo do pagamento da

AUTGMOBILISTAS!
Pneus novos hoje era dia silo caros.
Não abandone os seus sò porque C9tão estragados. 

Ainda lhes restam 100 °lD devida si mandar concerta- 
los. Envie diretaraente á: «Vulcanizadora Leonctti» -Rua 
Francisco Tolentino 12 {junto á Fabrica Damiani).

Contacto Terapia Câncer
TRATAMENTO P E L A  LAMPADA DE 

CHAUOL

Efeitos combinadoa dos Raios X  e do 
Sj- radium. Exclusivarnente para os canceres da 

pelo, lingua, laringe, reto, lábios, cavidades 
corporais e cólo do utero. Serviço controla- 

J  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).

14
= FLORfANOPOLÍS=

Dr. Rubens TerraÂd v o g a d o
Rua 15 de Novembro —

Engraxataria Polar
—  de —

Jorge Pereira
RUA MARECHAL DEODORO, 13 

Encontra-se diariamente oe jornais: «Correio do Povo» e «Diário 
de Noticias», varias revistas, inclusive a «Revista do Globo». 
Mensageiros para entregar encomendas.

1 O S V A L D O  P R U N E R  ^
P I N T O R  n

Rua Quintino Bocaiuva, 16 x
Executa, com perfeiçSo, pinturas de casas modestas como de p 
luxo. Pinta placas e abre letreiros. ü

ESPECIALISTA EM PINTURA DE MOVEIS A DUCO (Q

p Q a  | f^ ã ][b O a  [[ oÇq |[pfta| pócT][ |jfõ<>g3

Ia prestação da Caixa 
colar.

No curso normal:

Deve ser requerida de 6 
a 14 de fevereiro.

Documentos necessários: 
Certidão de idade com fir
ma reconhecida.

Atestado de vacina não 
anterior a 1 ano.

Inspeção de saúde feita 
no Departamento de Saúde, 
com firma reconhecida.

Certificado de conclusão 
da curso fundamental de 
Instituto Oficial ou em Gi
násio Oficial ou Equiparado.

Recibo de pagamento da 
1* prestação da Caixa Esco
lar.

Es- ASSINE e ANUNCIE no «Cor- 
jreio Lageano», ptriodico de 
grande tiragem e vasta circula
ção.

No Grupo Escolar 
Ramos»:

«Vidal

Deve ser feita de 1 a 5 de 
fevereiro. De 6 a 14 de feve
reiro: organização das clas
ses, de acôrdo com a orien
tação do professor de Meto
dologia e com assistência 
obrigatória dos alunos do se
gundo ano normal.

Julio da Costa Kcves

Secretário do Instituto de 
Educação de Lages, respon
dendo pelo expediente

“ Correio La-
CfAja n  * TEM corres- 

,  po„dentes 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, São 
Paulo e Rio.

m .........'S\i:
&ír.

V\

-  D E —

I Alfredo Larsen & Cia. |
I  11 Instalações de A g u a  quente e fr ia  I
J Serviço de encanamento em geral, com pres-~ 
"  teza e garantia

t  Trlf  °, sortin\tínto de' pias de esmalte e banheiras es- f
- o f  l í u  todos os tamanhos. Torneiras de todos os ti-$
Z  po.̂  e qualidades, inclusive mqueladas. 4
~ Caixas de descarga e depozitos de zinco e cimentn nnrn ¥ 
7 agua Mantem completo sortimento de artigos de funihria í  
iFabncaçao e instalação de « FOSSAS P U R E x l - T t l l
- r r K r  t - ,  ™  ‘ • « « « .  —  “ S t

$ mlsJZlc íZ Z % L  XSáfVe s
!  Correia Pi„to%o e S i ?  iS Í fd 0̂ ° ” \.19’ e na nla ?
| parte do material que anuntia estóHemdriCh’ °-nd° grandeI2  nente. ta em exposição perina- $

dec e u G o u I a rt
Praça Vidal Ramos ou Praça m

l a g e s  _  rÇ d0 M ercad0
STA- CATARINA

Cirande sortimento de venem» „i,- .. .
nebidas. Ferragens. Louças. Armarinho" p t  Prim/ Íra V-alidade. 
Compra erma, couro, cera, etc. ' Possuo depoaito de sal

Boas acomodações para tropeiros.
Preços comodos.
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3 CORREIO LAGEANO

Prefeitura Municipal de LajesDecreto-Lei n. 27
!■

Orça a Receita e fixa a Despesa do Município de Lajes para o exercício de 1942

(Conclusão)
Art. 2o — A Despesa do Município de Lajes, para o exercício de 1942, é fixada na quan

tia de novecentos e quartnta e quatro contos de réis (941:000^000), assim distribuída, pelos se
guintes serviços:

EDITA
Codigo Mutações P

Geral Designação da Despesa Efetiva Patrimoniais Total

Transporte 3:000*000
8 30 4 Despesas Diversas 1:500*000

4:500*000 4:500*000
8 33 ENSINO PRIMÁRIO, SECUNDÁRIO E COM-

ELEMENTAR
8 33 0 Pesssoal Fixo 105:435*000

105:435*000
105:435*000'

8 36 SERVIÇO DE INSPEÇÃO
8 36 4 Despesas Diversas 1:2005000 1:200*000
8 38 SUBVENÇÕES, CONTRIBUIÇÕES E AUXÍLIOS

8 38 4 Despesas Diversas 14:9604000

Total da Educação Pública
14:900*000 14:960*000

8 4 SAUDE PUBLICA 120:095*000
SUBVENÇÕES, CONTRIBUIÇÕES E AUXÍLIOS

30:000*0008 48 4 Despesas Diversas
30:000*00030:000*000

8 49 SERVIÇOS DIVERSOS
8 49 4 Despesas Diversas 21:8105000 21:810*000

Total da Saúde Pública
21:810*000 51:810*000

8 5 FOMENTO
8 51 FOMENTO DA PRODUÇÃO VEGETAL E

8 51
ANIMAL

Despesas Diversas 4:0005000 4:000*000
4:000*000 4:000*000

Teta! do Fomento
8 6 SERVIÇOS INDUSTRIAIS
8
8

69
69 0

SERVIÇOS DIVERSOS 
Pessoa! fixo 9:480*000

8 60 1 Pessoal variável 5:000*000
8 69 3 Material de consumo 2:000*000

“ 16:480*000 16:4805000
16:480*000

Total dos Serviços Industriais
8 7 DIVIDA PUBLICA
8
8

76
76 4

FLUTUANTE, AMORTIZAÇÃO E RESGATE 
Despesas Diversas 7:341*500

7:041^500 7:341*500 
7:341*500

Total da Dívida Pública
8 8 SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA
8 81 CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE LO

GRADOUROS PÚBLICOS
8 81 1 Pessoal Variavel 40:000*000
8 81 3 Material de Consumo 20:000*000
8 81 4 Despesas Diversas 215:000*000

275:0005000 275:000*000

8 82 CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RO-
DOVIAS

8 82 1 Pessoal Variavel 74 700*000
8 82 2 Material de Consumo 33:2^8*500
8 82 4 Despesas Diversas 6:000*000

113:9185500 113:918*500

8 85 SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA
■8 85 1 Pessoal Variavel 15:000*000
8 85 2 Material Permanente 17:000*000
8 85 3 Material de Consumo 8:000*000

23:000*000 17:000*000 40:000*000

8 87 CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE FRO-
PRIOS PÚBLICOS EM GERAL

8 87 2 Material Permanente 10:000$000 ÍO.OOOSOOO
8 88 lllurr.inação Pública 40:000*000
8 88 4 Despesas Diversas 40:000*005 40:000*000

Total dos Serviços de Utilidade Pública 478:918*500
8 9 ENCARGOS DIVERSOS

PESSOAL INATIVO

8 90 0 Pessoal fixo 6:160*000
6:100*000 6:160*000

DE CONCURRENCIA PUBLICA, PARA AQUISIÇÃO DE 
TERRENOS DEVOLUTOS

De ordem do Snr. Prefeito Municipal, faço saber 
a quem interessar possa, que, tendo sido requerido ter
renos devoiutos do Patrimônio Municipal pelos abaixo 
mencionados, fica de conformidade com a Lei ri. 55, de 31 
de Dezembro de 1935, aberta a concurrencia publica des-

Requerente — Artur Kleine n. 2 7 3 — 10-1-1942. Ter
reno situado na Travessa da rua da Brusque, zona C 
urbana, medindo a area superficial de 161,70 metros 
quadrados.
Requerente — Antonio Pessoa — n. 308. 10-P-1942. 
Terreno situado no local «Rua Jeronimo Coelho* zona 
B urbana desta cidade, medindo a area superficial de 
406,80 metros quadrados.
Requerente — Emidio Alves dos Santos Junior —n. 330 
10-1 *-1942. Terreno situado na Esquina da Rua Porto 
União, zona B urbana, medindo a area superficial de 
605,12 metros quadrados.
Requerente — José Francisco Cardoso—n. 332. 10-1-1942. 
Terreno situado na Rua São Joaquim, zona C urbana 
desta cidade, medindo a area superficial de 375,0 me
tros quadrados.
Requerente — Adelino Antonio Cesa — n. 347. 10-1 ‘-1942. 
Terreno situado em uma rua projetada, que vae em di
reção da chacara de Ivandel Xavier Soares, zona C. 
urbana, medindo a area superficial de 1*497,82 metros 
quadrados.
Requerente — Julieta Cesa — n. 348. 10-P-1942. Ter
reno situado na Rua São Joaquim, zona C. urbana, me
dindo a area superficial de 1.472,62 metros quadrados. 
Requerente — Atilio Cesa — n. 349. 10-1'-1942. Terre
no situado na esquina da Rua São Joaquim, zona C. 
urbana, medindo a area superficial de 1.489,41 metros 
quadrados.
Requerente — Afonso Cesa — n. 350. 10-1 *-1942. Ter
reno situado no local «esquina de uma rua projetada 
com a travesa da Rua São Joaquim, zona C urbana 
medindo a area superficial de 1.492,70 metros quadra
dos.
Requerente — Sebastião Vieira — n. 365. 10-P-1942.
Terreno situado na estrada que conduz á caixa dágua, 
zona suburbana desta cidade, medindo a area superficial 
de 816 metros quadrados
Requerente—Marciano Moreira Wolf —n. 367. 10-1-1942. 
Terreno situado no local «Rua São Joaquim» zona C 
urbana desta cidade, medindo a area superficial de 230 
metros quadrados.
Requerente — Dorvalina Vieira Camargo — n. 383. 
10-1 •-1942. Terreno situado na Rua João de Castro, zo
na B urbana, medindo a area superficial de 147,60 metros
quadrados.
Requerente — Dimas Muniz — n. 384. 10-P-l 942. Ter
reno situado na Continuação da Rua Marechal Deodo- 
ro, zona B urbana medindo a area superficial de 480.09 
metros quadrados confrontando com terrenos do reque
rente, de Francisco Xavier Pereira, de Manoel Stanck, 
de Nicanor Antonio Cândido, de Joaquina Moreira Del- 
fes.

Para que ninguém alegue ignorância lavrei o presente 
Edital que será publicado no jorn al‘ Correio Lageano” e 
afixado nos lugares de costume.

Prefeitura Municipal de Lajes, 10 de Janeiro de 1942

Francisco Furtado Ramos 
Piscai Geral

Continua na 4* pagina)

À In g la te rra  determ inará as  quotas de im 
portação de carne do Brasil

Segundo diz o «Diário de Noticias,» que o governo Inglês fi
xará a quota de importação de carnes do Brasil.
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CORREIO LAGEANO

Prefeitura Municipal de LajesDecreto-Lei n. 27
Orça a Receita e fixa a Despesa do Município de Lajes para o exercício de 1942

(Conclusão)
Art. 2o — A Despesa do Município de Lajes, para o exercicio de 1942, é fixada na quan

tia de novecentos e quarenta e quatro contos de réis (941:000^000), assim distribuída, pelos se
guintes serviços:

Codigo
Oeral

Mutações
Designação da Despesa Efetiva Patrimoniais Total

8 92

8 92

8 93

8 93

8 94

8 94

8 89

8 98

8 99

8 90

INDENIZAÇÕES, REPOSIÇÕES E RESTITUI
ÇÕES

Despesas Diversas 

ENCARGOS TRANSITÓRIOS 

Despesas Diversas

PRÊMIOS DE SEGUROS E INDENIZAÇÃO 
POR ACIDENTE 

Despesas Diversas

500S000
500*000

7:000$000
7:00U$00l)

3:800$000
3:800*000

500*000

7:0005000

3:8005000

SUBVENÇÕES, CONTRIBUIÇÕES E AUXÍ
LIOS

Despesas Diversas 30:2735000

DIVERSOS

Despesas Diversas 
Total de Encargos Diversos 

Total da Geral da Despesa: NOVECEN
TOS E NOVENTA E QUATRO CONTOS DE 
REIS (944:0005000).

Art. 3° Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipnl de Lajes, era 29 de Novembro de 1941

30:2/3*000

18:140$000

30:273:000

18:440*000
00:173*000 

944:000$0f 0

(a) V ID A L  RAMOS JUNIOR 
Prefeito Municipal

Asdm bal Guedes de Souza P in to  
Secretario

lisa Hildebrar.do

Acha-se nesta cidade a senhorir.ha lisa Hildebrando, filha 
do sr. Ernesto Hildebrando, que terminou o seu curso ginasial 
na capital do Estado.

Agua de Golonia

E T Z E L
Extratos e Loções

Lá M enor-Rhapsodia -  Prado do Rio
A’ VENDA NAS CASAS — Andrade, Paraizo e nas 
farmacias — AMERICA, FLORA e APOLLO

0s jogos do Campeonato Sul-Ame
ricano de Futebol

O programa do Campeonato 
Sul-Americano de Futebol esta
belece a seguinte ordem das par
tidas noturnas:

10 de janeiro — Uruguai x 
Equador, 11 de janeiro—Argen
tina x Chile e Perú x Paraguai,
14 de janeiro—Uruguai x Chile,
15 de janeiro—Perú x Equador 
e Brasil x Paraguai, 17 de ja
neiro—Uruguai x Paraguai, 18 
de janeiro—Brasil x Argentina, 
21 de janeiro— Argentina x Pe
rú, 22 de janeiro—Paraguai x 
Equador e Brasil x Chile, 24 de 
janeiro— Brasil x Uruguai, 25 
de janeiro—Peru x Chile e Ar
gentina x Equador, 31 de janei
ro—Uruguai x Perú, Io de feve- 
reiro—Brasii x Equador e Ar
gentina x Paraguai, 4 de feve
reiro-Brasil x Perú e Paraguai 
x Chile, 7 de fevereiro -U ru 
guai x Argentina.Octavio de Cordova Ramos

Prefeitura Municipal d Lajes 
DECRETO-LEI N. 1

de 7 de janeiro de 1642
O Sr Vidal Ramos Junior, Prefeito Municipal de

Laies nu' uso das suas atribuições, de acordo com a
aprovação do Departamento Administrativo do Lslado,

D E C R E T A :

Art 1° __ Fica alterado o artigo 8o do Decreto n. 58
de 8 de setembro de 1938, no trecho que 
diz «rua Lauro Muller, praça Cruzeiro, rua 
projetada até a Avenida Laguna», passando 
a ter a seguinte redaçao.' — • «Rua Lauro 
Muller,» até encontrar a Praça da Bandei
ra, voltando-se para a direita até a Rua 
Benjarain Constant e por esta até a Ave
nida Marechal Fioriano, que continua, em 
toda a sua extensão, a pertencer a zona A.»

Art 2o — A parte que, pelo artigo Io, deixa de per
tencer a zona A, passará a zona B.

Art. 3o — A Rua Florianópolis passará a pertencer a 
zona A, bem como todas as travessas que a 
ligam á Rua Manoel Tbiago de Castro.

Art. 4o — Uma vez concedida a licença e aprovada a 
planta para construção ou refórraa na zona 
urbana, tanto em terreno aforado como de 
propriedade privada, a obra deverá ser ini
ciada dentro do prazo de tres (3) meses, 
sob pena de ficar sem efeito a licença e 
aprovação obtidas.

Art. 5o — Os foreiros de terrenos sujeitos àquele re
gime, terão o prazo de um ano, a contar da 
d a t a  do despacho da concessão, para 
neles edificar e atender aos outros disposi- 
vos do decreto n. 03 de Io de dezembro de 
1938, sob pena de perderem o direito so
bre o terreno.

Art. 6o — Uma vez concedido o aforamento do terre
no, o requerente terá o prazo de (3) meses, 
para pagar as despesas previstas em lei e 
fazer extrair a respetiva Carta de Afora- 
meato.

Paragrafo Io — Si dentro do prazo de (3) meses não 
atender êle ao disposto nêsto artigo, ficará 
sem efeito o despacho de concessão, sendo 
arquivado o requerimento e considerado o 
terreno devoluto.

Parágrafo 2" — Os requerimentos que, na data da pu
blicação do presente decreto-lei já  tenham 
dado entrada na Prefeitura, estejam despa
chados ou não, ficarão sujeitos ao disposto 
neste artigo.
E proibido construir, fechar ou depositar 
material em terreno sujeito ao regime de 
atoramento, mesmo já  despachado favora
velmente o seu requerimento, sem que, em 
nome do interessado, tenha sido expedida a 
carta respectiva.

— Este decreto-lei entrará em vigor na data 
a sua publicação, revogadas as disposições

I#

I o Tabelião da Comarca de Lages 
Rua 15 de Novembro. Ao lado da Farmacia Apoio

m M
Lavra escrituras de Compra e Venda, de Permutas, de Doa- 

I çõese Ipotecas, assim como contratos de arrendamento, locações pf 
| de serviço, etc, etc. jl(#

Procurações. Encaminha requerimentos ás Repartições Pu- p f 
blicas Federaes, Estaduaes e Municipal. Prepara quaisquer do- fjjf 
cumentos. j ;(•#

O cartorio está sempre aberto, todos os dias uteis, das 8 jff 
horas ao meio dia e das 2 horas da tarde ás 6 horas.

Art.

Art. 8o

de 1942.

em contrário.

Prefeitura Municipal de Lajes, em 7 de janeiro

Assinado: Vidal Rumos Junior 
. , , , _  Prefeito Municipal 

Asdmbal Guedes de Souza Pinto 
Secretário.
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