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Dr. João Ribas Ramos,
Almiro Lustosa Teixeira de Freitas

Sta. Catarina Redação e oficinas: rua Quintino Bocaiuva, n. 14 LagesEsteve em Lages o Coman-1 Telegrama para o 
dante da 5* Região Militar! “Corrdo La«eano

O general Pedro Cavalcanti digno e brilhante comandante da 5a Região Militar e sua luzida comitiva, chegaram em Lajes dia 17 á noite, juntamente com autoridades locais que, foram ao encontro. Dia 18 pela manha, Sua Excia. visitou um trecho da ótima rodovia Lages—Passo do Socorro, onde em companhia do Cel. Nelson de Queiroz, digno comandante do 2o Btl. Rdv. e autoridades, almoçou.
A’ tarde assistiu um magnífico desfile escolar, e á noite lhe foi oferecido pelo prefeito sr. Vidal Ra* mos Junior, um jantar, ao qual, compareceram o sr. Prefeito Municipal, Comandante do Batalhao e oficiais, autoridades civis e eclesiásticas, altos funcionários e ohefes de repartições.
Pela Prefeitura e como advogado da mesma, falou o dr. Joao Ribas Ramos; o General Pedro Cavalcanti agradeceu a homenagem, mostrando-se sensibilizado com as homenagens recebidas e disse também, »!a boa impressão que teve da cidade e de sua gente.1 -t r fina, externou sua excelente impressão dos trair lhos da rodovia Lajes—Passo do Socorro.Dia 19, Sua Excelência seguiu para Curitiba, via B umenau, tendo comparecido a sua saida, autoridades lrcais e imprensa de Lajes.

RIO, 20. Urgente. — Presidente Republica decretou nomeando Cel. Maynard Gomes, Juiz Tribunal Segurança Nacional, para Interventor no Estado de Ser- gipe.

0  enriquecimento do Brasil
A guerra presente, transformou de muito o panorama de nossa vida. No Brasil, riquezas que, permaneciam inexploradas, surgem pelo esforço do homem, e recursos inesgotáveis, assomam no campo de nossas possibilidades, e dezenas de sucedâneos, matérias plasticas e sintéticas, passam a figurar nas nossas explorações. Além disso o ferro, o petrolio, o manganez, o aluminio, o carvão, o chumbo, metais genuinamente estratégicos, são extraídos em larga escala do nosso sólo. As operações comerciais se multiplicam, as mais altas transações se efetivam, os mercados se tornam ilimitados.O café já produz 24 subprodutos; a laranja dá 18; o limão 8; a borracha 12; o algodão 14; a cana de assucar 12. A posição economica do Brasil se firma e 

ergue progressivamente.E graças ao insuperável tino do presidente Getulio v argas, todas as nossas riquezas, se estão mobilizando, num esforço sem precedentes, na historia economica da 
Nação.
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íesidencia e Escritório: Rua Correia Pinto, 66 Lages.itende chamados para as comarcas de S.Jo- 
iquim, Curitibanos, Bom Retiro e Rio do Sul.

Conferência
A quinze do corrente, na séde da Associação Rural deste município, teve lugar instrutiva conferência sobre criação de equinos. O con- ferencista, que foi o Tte. Francisco Lourenço Branco, Sub-diretor da Coudelaria de Tindiqueira, discorreu, proficientemente, sobre o assunto. Regular assistência ouviu, com máximo interesse, o ilustre orador. Sabemos que alguns criadores, seguramente uns 15, receberão em setembro proximo, para estação de monta, em suas fazendas, reprodutores bretõea das raças adotadas pela Remonta do Exercito Nacional.

Visitou Santa 
Catarina o Mi
nistro da Via- 

ção
Visitou recentemente Santa Catarina, o General Men donça Lima, Ministro da Viação afim de inaugurar em Irabituba, a Caixa de embarque de carvão, realização grandiosa, do saudoso Henrique Lage, do qual, o Brasil e S a n t a  Catarina, devem inúmeros benefícios. Em companhia do sr. Interventor Federal e autoridades, o Ministro di rigiu-86 para Imbituba, on-

“ Guia Serrano >»

Completou, a 10 do cor rente, mais um ano de vida proveitosa, o orgam ca tolico, nosso presado cole ga «Guia Serrano», que se edita nesta cidade, sob a direção competente de Frei Bernardino Bortoloti, O. F.M.Impresso em oficinas próprias, «Guia Serrano* tem sido publicado regularmente e vai, todos os dias progredindo cada vez mais.Felicitando efusivamente ao seu Diretor e a todos os que labutam pelo seu progresso, «Correio Lageano» ao «Guia Serrano» deseja prosperidades no seu 5o aniverssrio.

onde recebeu também, rias homenagens.
i

va-

Erich Sell
De sxia viagem a SãoPaulo, regressou o sr. ErichSell, acompanhado de suaexma. família.

Dr. Augusto Fausto de Souza
Acha-se nesta cidade, a passeio, em companhia de sua exma. sra. d. Marietai Brascher Fausto de Souza, j o nosso correto e presado amigo sr. dr. Augusto Faus

to de Souza.

Wabel e Mac Arthur, três grandes Generais, aprontam-se para não só deter, cotno vencer o Império do Sol Nascente.
Na África, as operações estão estacionadas, enquanto se procedem de ambos os lados, febris preparativos.
A Ruseia, continua repelindo com exito as forças de Hitler.
America do Norte e Inglaterra, trabalham no programa armamenticio sem descanço.

6 navios Sul-ame
ricanos afundados

Os paises sul-americanos, já perderam 6 navios, torpedeados pelo Eixo, a saber: Brasil — 4 navios, Chile 1 e Uruguai 1.

Cine-Teatro CARLOS GOMES
Empresa M. A. de Sousa

Programa para DOMINGO, dia 22 de Março, 1942

A’s 2,30 Iloras: Preços: 1JOOO e 500rs.
Um esplêndido programa variado de complementos, destacando-se a desopilante comedia da BUSTER KEATON
Viagem de Recreio

A’s 3,30 Horas: Preços l í 500 e lOOOrs.
Meia entrada: 1Í0U0 e 500 rs. 

Colossal Romance de aventuras no FAR-WEST, com CHARLES STARRETT:
Forasteiro . Valente

Sintese dos últi
mos comunicados

Com a entrada da primavera, proximamente, os paises em luta, fazem os últimos preparativos, para um choque gigantesco e talvês decisivo. Alemanha e Japão farão um esforço supremo, para subjugar a Rússia.Fala-se com insistência, que os aliados invadirão a Europa. Na China, índia e Australia, Chan-Kai-Shek,

A»’ 4,45 Horas: Preços 1$500 e 1000 rs. Meia entrada lfOOO e 501 rs.
Um estupendo filme da UNIVERSAL, com os queridos e consagrados artistas: JACKIE COOPER e FRED BARTHO- LOMEW

— um romance de grande actualidade sobre a luta pelo PETROLEO:
Os Dois Batutas

PERÇOS: 3$000 2*000 e 1$50Ò
A’s 8 Horas:Um filme notável da WARNER!Edward O. Robinson, Ann Sothem, Donald Crisp, Ralph Bellamy e Alen Jenkinr, em:

O irmão Orqnídea
Um dos Maiores Filffes do Ano!
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Prefeitura Municipal 
de Lajes

REQUERIMENTOS DESPACHADOS
10 de março de 1942.

dias de licença — Sim, a contar de 14 do corrente. N. 190 — Fernando Batalha da Silveira e sua mulher Amalia Sabatini da Silveira — Licença para transferir um terreno ao Sr. Vidal Leandro dos Santos — Sim.

Kequerimentos despachados que se acham na Tesouraria desta Prefeitura aguardando providências des interessados.
Dia 21 de janeiro de 1942.

/

N. 1G2 -  
N. 163 -  
N. 164 -  
tf. 165 —

N. 166 — 
N. 167 —

N. 168 -

N. 169

N. 170

N. 171

N. 172 
N 178

Leopoldo Sell =  Aprovação de planta e licença pa
ra construir um prédio — Sim.Salustiano Lopes Abreu — Transferencia de lançamento de carreta — Sim.Alcides Alves Rodrigues — Transferencia de lançamento de casa comercial — Sim.João Antonio Pereira do Amaral por seu pai Oscar Fereira do Amaral -  Aforameuto de um terreno sito a rua Tiradentes — Io despacho: Ao fiscal geral para 
informar.Artur Barreiros Sobrinho — Baixa de lançamento de automovel — Sim.Alexandre Ghiorzi - -  Transferencia de um terreno para o Sr. Manoel Padilha Sobrinho — Io despacho: Ao fiscal gerai para informarArtur Barreiros Sobrinho — Licença para levantar andaime e rebocar sua casa — Sim.

N. 53

11 de março de 1942.
Silvio Gamborgi — Afcramento de um terreno sito á Avenida Marechal Deodoro — Io despacho: Ao fiscal geral para informar.Alfredo Timm s/procurador Eduardo Rambusch — Licença para transferir um terreno ao Sr. Oswaldo Mu- n z  — Io despacho: Ao fiscal geral para informar. Paulo neidrich — Licença para fazer vários reparos no p;édio sito á rua Quintino Bocaiuva — Io despacho: Ao fiscal geral para informar.Afonso Floriani — Transferencia de lançamento de carreta -  Faça-se a transferencia.Nicolau Werner Filho — Certidão de duas Cartas de Atoramer.to — Oertifique-se.

12 de março de 1942.
N. i 7 i — Paujo Heidrich — Licença para fazer vários reparos no prédio sito á rua Quintino Bocaiuva — 2o despacho: Concedo a licença nos termos da informação.N. 174 — Menoti Becari — Aforamento de um terreno sito na Varzea — Io despacho: Ao fiscal geral para informar.N. 175 — Aurea e Lauzina Castilhos da Silveira — Licença para transferir um terreno ao Sr. Octavio Figueiredo — Como requer.N. 176 — Eugtnio Waltrick — Mudança de lançamento de carreta de frete para particular — Sim.N. 177 — Osní Pires — Certidão da Carta registrada sob n. 531 — Certifique-se o que constar.N. 178 — Pedro Delia Roca — Aprovação de Planta, licença para construir, erigir andaimes, etc., em um prédio sito na Praça Cel. Vidal Ramos — Sim.

13 de março de 1942.
N. 179 — Leda Melim repres. por seu pai Joaquim Melim Filho — Aforamento de um terreno sito no Lagoão — Io despacho: Ao fiscal geral para informar.N. 180 — Tertza Melim repres. por seu pai Joaquim Melim Filho — Aforamento de um terreno sito no Lagoão — Io despacho: Ao fiscal geral para informar.N. 181 — Celia Melim repres. por seu pai Joaquim Melim Filho — Aforamento de um terreno sito no Lagoão — Io despacho: Ao fiscal geral para informar.N. 182 — Luiz Gonzaga Melim — Aforamento de um terreno sito no Lagoão — Io desqacho: Ao fiscal geral para informar.N. 183 — Airton Vicente Melim — Aforamento de um terreno sito no Lagoão — Io despacho: Ao fiscal geral para informar.N. 184 — Solange Melim — Aforamento de um terreno sito no Lagoão — Io despacho: Ao fiscal geral para informar.N. 185 — Celio Melim — Aforamento de um terreno sito no Lagoão — Io despacho: Ao fiscal geral para informar.N. 186 — Olinger & Cia. — Transferencia de lançamento dos impostos da firma para Carioni 8i Irmãos — Sim.N. 96 — Clemente Pereira Nunes — Licença para transferir un terreno ao Sr. Artur Kleine — 2° despacho: Sim. de acordo com a informação.

16 de março de 1942.
N. 187 — Nicolau Werner Filho e sua mulher Julia de Oüvei.ra Werner — Licença para transferir os terreno:» constantes das cartas ns. 208 e 345, ao Sr. Dr. Carmosino Carnargo de Araújo — despacho: Ao fiscal geral p« ra informar.N. 188 — Maria de Lourdes Furtado — Professora — Pede 90

Oswaldo Batista — Licença para cobrir com telhas, pintar e fazer modificação interna, rebocando a frente de sua casa — Como requer.N. 54 Oswaldo Muniz — Licença para pintar e retelhar uma casa de sua propriedade — 2o despacho: De acòrdp j com a informação do fiscal geral; o peticionário deve, primeiramente, satisfazer ás exigências do art. 12 do decreto n. 53 de 8 de setembro de 1938.
Dia 26 de Janeiro de 1942.

N. 68 — Acacio Pereira dos Anjos — Licença Barbearía á Rua Marechal Deodoro -
para abrir uma Como requer.

Dia 31 de janeiro de 1942.
N. 75 - Álvaro Cardoso Rocha — Licença para construir uma frente de alvenaria, alinhamento e nivelamento para, seu prédio sito á Avenida 3 de Outubro — 2o despacho: Sim, a vista da informação.

Dia 12 de fevereiro de 1942.
N. 93 — Oswaldo Muniz — Licença par a fazer melhoramentos e parede de tijolos em um prédio de sua propriedade — 2o despacho: Sim, de acordo com o parecer do fiscal geral.N. 108 — Eduardo Rambusch — Licença para reconstruir uma casa sita a rua Marechal Deodoro — Junte a planta.

Dia 11 de fevereiro de 1942.
N. 105 Orestes Silva — Licença para abrir duas portas em sua casa sita á rua Marechal Eloriano Peixoto — Sim.

Dia 5 de março de 1942.
N. 144 — Álvaro Furtado — Licença para retelhar um prédio de sua propriedade á rua Emiliano Ramos — Sim.

Dia 16 de agosto de 1941.
N. 129 — Augusta Maria de Souza --* Licença para transferir um terreno e uma casinha á Sra. Adelina Maria da Luz — 1» despacho: Prove que pagou o imposto de transmissão devido ao Estado.

Voluntários—Reservis
tas para o 2o Batalhão Rodoviário

Chama-se a atenção dos interessados que o 2o BATALHÃO RODOVIÁRIO es
tá aceitando voluntários-re- servistas de qualquer arma, para preenchimento dos seus claros, por um ano.Os interessados deverão ter no máximo 30 anos de idade e bôa condu- ta, percebendo, além dos vencimentos de soldado mo- bilisável e da etapa de alimentação, mais uma diária paga pelo Ministério da Via- 
ção.Na Secretaria do referido Btl. serão pres*ados aos mesmos interessados maiores esclarecimentos.

Dia 8 de setembro de 1941.
N. 173 — Atilio Varela — Licença para construir um galpão de madeira para depositar material para a construção de um prédio — Io despacho: Prove que já requereu licença para a construção do prédio.

Dia 29 de setembro de 1941.
N. 212 — Aristides Koeche Varela — Certidão de um terreno que adquiriu ao Sr. João Delfino da Silva — Como requer. Dia 4 de outubro de 1941.
N. 220 — José Kusche Como requer. Licença para abrir uma pensão —

Dia 7 de outubro de 1941.
N. 224 — Clara Nunes Audibert — Licença para abrir uma casa de frutas vendendo também pães — Sim.

Dia 24 de outubro de 1941.
N. 281 — Laurindo Vieira Borges ~ Certidão da .Carta reais- trada sob o n. 2.350 - -  Como requer. b

Dia 25 de outubro de 1941.
N. 282 — Hermelino Ribeiro da Silva — Licença para fazer - c e r t o s  internos em um prédio de sua propriedade

Dia 30 de outubro de 1941.
N. 289 — João Dias Batista - •  Certidão de tempo de exerclrm e de conduta no cargo de Agente Fiscal em Campo[ Belo, Cerro Negro e Amta Garibaldi — Certifioue ^o que constar. 4 be

(Continua na 3a pagina)*

Nãoconfundani 
a Companhia 

Siderúrgica La- 
cional

Rio, (A. N.) Tendo sido feitas algumas publicações que podem induzir o público a estabelecer confusão entre a Companhia Siderúrgica Nacional e companhias fundadas posteriormente, è oportuno esclarecer-se que a Sociedade Anônima constituída com autorização do Governo Federal, que è o seu maior acionista, e a qual o Ex- port e Import Bank concedeu o credito de 25 mil contos, é a Companhia Siderúrgica Nacional, com sede no Rio de Janeiro e usina, em construção em Volta-Redonda.Convem, também, ficar esclarecido que já está subscrita a totalidade do capital e que a Companhia 
Siderúrgica Nacional não mantem, portanto, agenciadores de subscrição ou venda de ações.

PRECEITOS DO DIA
O leite também po< transmitir a tebre titóid E indispensável ferver leite antes de tomá-lo.

As pessoas obrigadas _ ar com doentes de feb tiíóide, depois de cada co tacto devem lavar as mã' com sabão, rigorosament
S. N. E. S.
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Prefeitura Municipal 
de Lajes

Requerimentos despachados que se acham na Te- souâdr:a desta Prefeitura aguardando providências des interessados.
(Continuação)

Dia 22 de novembro de 1941.
N. 335 =  José Alcides Cordova =  Licença para retelhar um prédio de sua propriedade — Sim.

Dia 24 de novembro de 1941.
f . 341 =  Proencio Antunes de Andrade =-- Licença para construir um prédio =  Sim.

Dia 6 de dezembro de 1941.
b 370 =  Aristides Koeche Varela Devolução de impostos pagos com multa, por nada possuir que devesse ser lançado =  Diga a quem pertencia a casa em que morava por ocasião do lançamento.

Dia 26 de dezembro de 1941.
N. 421 =  Leonida Kruger — Licença para modificar as janelas, portas e pintar um prédio sito á rua Hercilio Luz =  Sim.
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Kua Correia Pinto, r  6. Fone 87 
Filial: Praça Vidal Ramos Sênior, n' 11. Fone 156

PORTARIA N. 10 de 16 de março de 1942.
O Sr. Vidal Ramos Junior, Prefeito Municipal de Lajes, no uso das suas atribuições, C O N C E D E
Noventa dias de licença, conforme solicitou e a vista do laudo médico, a professora Maria de Lourdes Furtado !j(não titulada), da escola mixta Municipal de «Quarteirão dos Fundos, no distrito de Correia Pinto, a contar de 14 do corrente, com vencimentos integrais, na forma do art. 164 do decreto-lei n. 572 de 28 de outubro de 1941, ficando designado para substituí-la o Sr. Ermeiiuo Ribeiro de Souza.

Comunique-se.
Prefeitura Municipal de Lajes, em 16 de março de 1942.

Assinado: Vidal Ramos Junior Prefeito Municipal

E D I T A L
De ordem do Sr. Prefeito Municipal, levo ao conhecimento dos Srs. interessados em geral e dos comerciantes e -varejistas em particular, que até o dia 31 do corrente mês serão cobradas, sem multa, as Taxas de Aferição de Balanças, Pesos e Medidas (Taxas de Fiscalização e Serviços Diversos). Durante o mês de abril serão cobradas com acréscimo de 10°/0, em maio de 20°/o e em junho serão expedidas as certidões para cobrança executiva, na fórma do decreto-lei n. 18 de Io de julho de 1941.Para que ninguém alegue ingnorância foi mandado expedir o presente edital que será afixado no saguão desta Prefeitu ra e publicado no jornal «Correio Lageano», desta cidade.Tesouraria da Prefeitura -Municipal de Lajes, em 17 de

março de 1942. , . _ . . .  _ . ,Assinado: Ari Cândido Furtado Tesoureiro.

^ Enorme e variadissimo sortimento de artigos finíssimos para senhoras e cava- 
i|  lheiros. - Exposição permanente dos artigos mais modernos, vindos do Rio e 
f  São Paulo. — Preços comodos — 5
- t*>0ogCO®a>®0O®C 10®0 c o

Desde logo fixou o governo as quotas que deverão ser recolhidas ao Banco do Brasil, em conta especial, para o íim de eventualmente satisfazerem tais prejuízos, caso os governos dos paises agressores não lhes assumam, oportunamente, o onus de reparação.Assim, os depositantes de capitais, titulos ou valores de mais de dois contos de réis até 20 contos terão de recolher ao Banco do Brasil 10°/0 do total de bens dessa especie; os portadores de créditos superiores a (20 contos, até 100, recolherão 20°/o; e 30°/0 os depositantes de capitais, titulos ou valores superiores a 100 contos de réis. Com essa reserva de uma parte dos recursos depositados em estabelecimentos de créditos do país pelos súbditos do «eixo», o Brasil estará garantido da satisfação dos pesados danos sofridos pela sua frota mercante.Ao que se deduz do decreto-lei assinado recentemente, essas quotas não serão, porém, desde logo levadas ao Tesouro Nacional: elas constituirão apenas um penhor de indenização.Embora não tenha ainda saido a regulamentação do decreto-lei 4.165, os seus termos são bastante claros para deles se concluir que, nos casos normais, para pessoas de atividade inteiramente pacifica e de pu ro trabalho e respeito e acatamento ás instituições brasileiras, não há motivos de intranquilidade. O governo não vei arrebatar miseras casas. As medidas tomadas foram ditadas pela necessidade de reagir ás barbaras agressões do «eixo», mas não pretendem absolutamente atingir aqueles que, pobres, obscuros e submissos ás leis brasileiras, labutam ao lado dos nacionais, sem subterrâneos propesitos e sem comprometedoras prevenções. (Do Correio do Povo).

Dr.’ João Ribas RamosAdvogado

RUA CORREIA PINTO, 11. L A G E S

Estado de Santa Catarina
Departamento de Saude Pública

6o Distrito Sanitário
CENTRO DE SAÚDE DE LAJES

EDITAL
De ordem do sr. dr. Ché- fe do 6o Distrito Sanitário, levo ao conhecimento dos srs. proprietários, arrendatários de prédios, terrenos, lugares ou logradouros públicos, que ficam intimados no prazo de 10 dias a preceder a limpeza dos mesmos.Outrossim, devem os mesmos proprietários depositar o lixo em recipiente apropriados e aprovados por esta chefia, sem o que incorrerão nas penalidades impostas pelo Regulamento de Higiene do Estado.E para que ninguém alé- gue ignorância será êste publicado pela imprensa local.Centro de Saúde em Lajes, 19 de Março de 1942.
Asbél Solon da Silveira Guarda-Chéfe.
Cap. Virgilio Dias

Esteve nesta cidade, vindo de Florianopolis, o sr. Virgilio Dias, capitão reformado da policia do Estudo.

Confisco de bens de súbdi
tos do Eixo

Como é do conhecimento publico, o governo feri baixou um decreto-lei responsabilizando os depo- s de pessoas naturais ou jurídicas alemãs, japone- cu italianas, era bancos do nosso país assim como Uns em geral de estrangeiros das mesmas nncio- [jPades em território nacional, estando os titulares sei tes, pela reparação dos prejuízos sofridos pela n- aza do país, em consequência dos alundamentos ci s, ultimamento verificados com alarmante ire-

PADARIA LAGEANA
de Francisco Sassi,

panificador de longa pratica e conhecido há muitos anos nesta cidade.
Rua Getulio Vargas.

Aparelhamento moderno para panificação de primeira ordem. 
Maquinario movido d eletricidade.
Fornece pães, diariamente, de todas as qualidades. 6  -

rcia.
ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA 
Digitalizado pelo Instituto José Paschoal Baggio - Contrato FCC nº0151/2016 



CORRETO LAGEANO

R E F O R  
CONSTITUlCâ

RIO, (A. N.) — S. Excia. o sr. Presidente da Republica, modificou alguns artigos da vigente Constituição, pela seguinte Lei Constitucional numero cinco (5):' Art. 1* _ O artigo 122, n. 14 da Constituição fica assim redigido: «O direito de propriedade, salvo a desapropriação por necessidade e utilidade publica, mediante indenização prévia, na hipótese prevista no § 2a, do art. 166, seu conteúdo e seus limites serão os definidos nas leis que lhe regularem o exercício*.Aft, 2o _ Fica redigido nos seguintes termos oart. 166 da Constituição: «Em caso de ameaça externa ou iminência de perturbações internas, ou existência de concerto, plano ou conspiração tendente a ]per- turbar a paz publica, ou pôr em perigo a estrutura das instituições, a Segurança do Estado ou dos cidadãos, poderá o Presidente da Republica declar em todo o território do país, ou na proporção do território particutarmente ameaçado, o estado de emergencia. Desde que se torne necessário o emprego das forças armadas para a defesa do Estado, o Presidente da Republica declarará em todo o território nacional, ou em 
parte dele, o estado de guerra».Paragrafo Io —• Para nenhum desses atos será necessária a autorização do parlamento nacional, nem este poderá suspender o estado de emergencia ou o estado de guerra, declarado pelo presidente da Republica.Paragrafo 2o — Declarado o estado de emergencia em todo o país, poderá o Presidente da Republica, no intuito de salvaguardar os interesses materiais e morais do Estado ou de seus nacionais, decretar sem prévia aquiescência do poder legislativo, a suspensão das garantias constitucionais acribuida á propriedade e liberdade de pessoas físicas ou jurídicas dos súditos do Estado estrangeiro, que por qualquer forma, tenha praticado atos de agressão, de que resultem prejuízos para os bens e direitos do Estado brasileiro ou para a vida, bens e direitos das pessoas físicas ou jpridicas brasileiras domiciliadas ou residentes no país.Art. 3o — Ao art. 168 da Constituição, acrescenta-se a alinea seguinte: »atos decorrentes das providencias decretadas cora fundamentos no paragrafo 2o do art. 166».

“Correio La-
r t n n p p U  TEM corres- y pondentes e agentes comerciaes, em todos os distritos deste município, em todos os municípios de Santa Catarina bem como, era Porto Alegre, Florianópolis, Curitiba, São Paulo e Rio.

C A S A  A’ V E N D AO sr. Érich Sell tem para vender, por preço módico, uma casa de moradia situada á rua Correia I into, 
onde está instalada a Agencia de 1 erras.

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

Engraxaíaria Polar
— de —Jorge Pereiranu  A MARECHAL DEODORO, 13 .Encontrft-so diiiriamento os jornais: «Correio do Povo» e «m ano de Noticias», varias revistas, inclusive a «Revista do trlobo». 

Mensageiros para entregar encomendas. |

B .7*.v í; .  ü  rr» -v a  ü s rfc T r. 1

Atenção!
Quem pretender adquirir uma gléba de campos e matos, com õ.000.000m2, fechada, na lnvernada da Capela, no distrito de Cor-, reia Pinto, dirija-se ao sr.i Erich Sell, nesta cidade. |

Oswaldo Pruner
P I N T O R

Rua Quintino Bocaiuva, 16
Executa, com perfeição, pinturas de casas modestas co
mo de luxo. Pinta placas e abre letreiros.

ESPECIALISTA EM PINTURA DE MOVEIS | |  
A DUCO

1 "■  •.v i .— t r * •: •

VENDA DE TERRAS
Vende-se uma area de terras com mais ou menos 4 000.000 ms2, situada em Caçadotzinlio, Município de Curiti— banos, legalizada, e composta de capoeiras, pinhal, imbuial e madeiras de lei, confrontando ao Norte com Antonio Gresse; ao Sul com João Ribeiro da Silva; a Leste com terras do Estado; e ao Oeste com diversos. Preço comodo.Quem pretender adquiril-a dirija-se á rua Correia Pinto, n. 35, nesta cidade1Lages, 19 de Março de 1Q42.MIGUEL SGUVCZUK FILHO
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1 Contacto Terapia Câncer 1
"  no

TRATAMENTO PELA LAMPADA DE CHAUOL
Efeitos combinados dos Raios X e do radiurn. Exclusivamente para os canceres da pele, lingua, laringe, reto, lábios, cavidades corporais e cólo do utero. Serviço controlado por especialistas e dirigido pelo DR. CESAR A VILA

Docente da Faculdade de Medicina de Porto Alegre
Edifício Sloper, I o andar, P. Alegre 
(Informações por carta).

- - - - - - - - - - - - -  Di*. José Antunes - - - - - - - - - - - - -
— MEDICO —

Cirurgia em geral — Ginecologia — Partos
Atende no Hospital São José de Antonio Prado, aparelhado para qualquer intervenção cirúrgica, com serviço moderno de Paios X, Bisturi electrico, Raios ultra violeta, Ondas curtas e ultra curtas.
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Gctavio de Cordova Ramos
Io Tabelião da Comarca de Lages

ua 15 de Novembro — A0 LADO DA FARMaCIA AP0L0
Lavra escrituras de Compra e Venda, de Permuta, de Doação, de Lo-cação de Serviço, etc, etc. 1̂ -
Procurações. Encaminha requerimentos ás Repartições Publicas Federaes, Estaduaes e Municipal. Prepara quaisquer documentos.

0 cartorio está sempre aberto, todos os dias uteis, das 8 horas ao meio dia e das • 2 horas da tarde ás 6 horas.
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Alceu Go u l a r t

Li. r  í es* ̂  i

Praça Vidal Ramos ou Praça do Mercado
LAGEb — STA. CATARINA

Grande sortimento de generos alimentícios de primeira
Bebidas. Ferragens. Louças. Armarinho. Possuo deposito de sal' Compra crina, couro, cêra, etc.
Boas acomodações para tropeiros. _12_52 Preços cemodos.
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