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Azas para Lages0 muJndo «nora ,a ,verda1 1 "  ' de sobre a índia
Povoam-se 09 céus do 

Brasil de aviões.
Passaros de aço com azas 

de prata bailam no espaço 
imenso, acordando a alma 
nicçp da Patria, cantando 
de quebrada em quebrada 
o canto sonoro do motor, 
que tráz o progresso e a 
civilização.

A campanha particular 
da Aviação Nacional, en
cetada por Assis Chateau- 
briand e cada vez mais 
prestigiada pelo Ministro 
Salgado Filho, toma vulto 
e apaixona o coração dos 
brasileiros.

Duzentôs e cincoenta e 
poucos aviões já  tiveram o 
seu batismo, em menos de 
sete ruezes.
Pilotos civis começam a se 
alistar nos aereos clubs do 
p iz, formando a gran
de falange, que defenderá 
a Patria. Dando-se. como 
diz um escritor, um nume
ro de dez rapazes para re- 
cpber o preparo técnico em 
cada avião, teremos o re
sultado promissor de 2.500 
p-.ictos, para 250 aparelhos.

A vóz do clarim: — «Dêm 
azas ao Brasil* — encon
tra éco nos grandes cora
ções, que abrem as suas 
bolsas para o forte movi
mento, já  vitorioso.

Assis Chateaubriand, a 
força propulsora do movi
mento não esmorece.

Ele deverá saber que, 
num pedaço longinquo da 
sua Patria, numa encanta
dora cidade erguida no al
tar de uma rizonha colina, 
que a vóz do povo chamou 
de «Princeza da Serra», 
uma mocidade entusiasta e 
patriota, já se movimentou 
dando os primeiros passos 
no interesse da campanha.
§ E ’, que, em Lages, já  se 

fundou o Aero Club, passo 
decisivo para a realização 
do ideal desses moços que 
estão ajudando a construir

o Brasil.
E, eles vencerão como 

vencerão na campanha do 
alumínio, que ja deu ao 
Brasil mil e setecentos qui
los, revelando o Cel. Dias 
Costa que, só de Mato Gros- j 
so, onde os utensílios do
mésticos são, na sua maio-! 
ria, de barro ou Je ferro, 
vieram novecentos e pou
cos quilos.

Mil e setecentos quilos de 
alumínio, já  foram, portan
to, fundidos e servirão pa
ra comprar um avião para 
o Aereo Club do Brasil, 
que terá o nome de «For
miga*, em homenagem aos 
ideaiizadoros da campanha.

Esse gesto será imitado 
para que a terra de Cor
reia Pinto, tenha o seu 
avião, galopando por entre 
as nnvens do seu céu azul.

Foi Vargas Neto quem 
disse que os buns cavalei
ros dão sempre bons pilo
tos. Trazem de contato com 
a sela uma sensibilidade 
instintiva para o assento 
do avião. O golpe de vis
ta para o terreno. O habito 
dc»s redajs para a firmeza 
do comando. A  frieza para 
o raciocmio. A audacia pa
ra o impulso.

Que se congreguem os 
fazendeiros em torno dessa 
belíssima campanha, para 
que Lages seja, em S. Ca
tarina, primeira cidade a 
dar ao Brasil um avião.

Deixemos por um instau- 
teque os «quero-queros* das 
coxilhas, esses que fazem 
«as patrulhas da madruga
da*, se substituam por es
ses outros «quero-queros» 
de ovos explosivos, com ou
vidos mecânicos mais agu
dos que os das aves*, para 
que possamos ter no ex- 
plendor do nosso céu o pe
quenino avião das nossas 
esperanças.

Ivo Guilhon

Dr. Azevedo Trilha

Acha-se em Lages, o dr. 
sevedo Trilha, ilustre Pro- 
itor Publico de Curitiba-

Dr. Cândido Ramos

Está em Lages, o dr. 
Cândido Ramos, destacado 
intelectual catarinense*

Minarai Sijnanda

(Secretario particular de Gandhi. Exclusividade 
do C. E. C. para os jornais associados).

BOMBAIM. —  Para quem se dedica á leitura cons
tante da imprensa internacional e para todo o hindú 
que compreende perfeitamente os problemas que ocor
rem na politica interna do seu país, é uma verdadeira 
diversão observar-se os erros colossaes dos comentaris
tas estrangeiros Muito poucos são aqueles que atigem 
a verdade, ou pelo menos, os traços da verdade sobre 
a questão politica da Índia. A maior parte julga que so
mos contra a Inglaterra e que queremos combater ao 
lado de quem é inimigo da Grã Bretanha. E’ necessnrio 
saber que, para todo o hindú, tal hipótese é ridicula 
Ninguém admitiría se colocar em fileira de nações per
tencentes ao «eixo*. Seria isso um .áto inteiramente 
oposto ao carater do povo que se distingue pela irres
trita lealdade e incondicional gratidão que são devidas 
ao Império Britânico. Muita coisa pleiteamos junto á In
glaterra. Desejamos, sem duvida, a nossa futura inde
pendência. Mas, não é da Inglaterra que exigimos 
tal prerrogativa e sim de nós mesmos, pois, é indiscutí
vel que ainda não possuímos coordenação mental sufi
ciente para a nossa própria governança. Jamais pode
riamos supor participar ae uma luta sem a Grã Breta
nha. Somos fieis e os trabalhos insanos que temos tido 
bem o demonstram quanto desejamos vencer junto com 
a patria mãe Ha fórtes elementos contrários aos inglê- 
ses epi politica interna. Quanto á guerra, ninguém é 
contra o Império. Quem póde esquecer do progresso que 
adquirimos sob o amparo dos britânicos ? E quem ne
gará entregar esse progresso á causa da liberdade pela 
qual lutam os ingleses? O mundo ignora a verdade so
bre a Índia, sempre julgando-a revoltada quando ela é a 
mais fiel e talvês a mais importante das fieis aliadas do 
Império, como parte integrante e indissolúvel do seu po
derio bélico e político.

Dr. Indalecio Arruda
Regressou de su» fazenda o dr. Iu- 

dalecio Arruda, grande ruralista nes
te Município e elemento de destaqu« 
no Estado.

Noivado
Com a senhorita Maria

•Tulia Ram"s, filha do sr. 
Bel. Henrique Ramos Ju
nior e de sua exma. Se 
uhora, contratou casamen 
to o sr. Tte. Flavio Dias 
de Castro, oficial do 2o Btl 
Rodoviário, sédiado nesta 
cidade.

Cel. AristWiano Ramos
Encontra-se nesta cidade, o Cel. Aristiliano Ramos, 

nosso distinto conterrâneo e prospero industrial catari- 
nene.

Dr. José Antunes

Encontra-se nesta cidade, acompanhado de sua 
exma. senhora, o dr. José Antunes, competente medico, 
residente em Antonio Prado.

A D VO G AD O

Residência e Escritório: Rua Correia Pinto, 66
Lages.

Atende chamados paru as comarcas de S. Jo

aquim, Curitibanos, Bom Retiro e Rio do Sul.

Major Amaury Pereira
Por motivo da transferen 

cia para o Rio, do Majoi 
Amaury Pereira, que, na so 
ciedade local, tinha grandt 
circulo de amizades, dua: 
significativas homenagem 
lhe foram prestadas; a pri 
meira constou de uma soi 
rée no club «14 de Junho* 
oferecida pelas suas ami 
guinrtas e a outra, foi un 
jantar, que, seus amigos lhe 
ofereceram. Em nome do; 
ofertantes, falou o dr. Ivc 
Guilhon, o homenageado 
gradeceu. Falaram tamberr 
outros oradores.

AGRADECIMENTO

Salustiano Ramo
agradece penhorado por este meio 
a todos os parentes e pessoa: 
de suas relações, as visitas cou 
que o distinguiram por oc&siào de 
sua enfermida

Lages. 4 de Abril de 1942

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

Programa para DOMTNGO, dia 5 
de Abril, 1942

A ’s 2.30 Horas: Preços: 1$000 e 500r

UM EXCELENTE PROGRAMA 
VARIADO

A ’e 3,30 Horas: Preços 1J500 e lOOOrs. 
Meia entrada: 1JCOOO e SOO rs. 

Mngnifico filme da Universal,
DESAFIA N D O  O PERIGO

— com Jeorge Murphy e Dorothea 
KubUt.

As’ 4,45 Horas: Preços 11500 e VOO rs. 
Meia entrada l$0Ü0 e 500 rs. 

Colossal filme da Metro
V E N D E D O R  DE M ILAG RES
—com Robert Young e Florence Rice.

N. B. — Improprio para menores 
de 14 anos.

A’s 8 Horas:
Um dos maiores e mais Belos F il
mes desta Temporada!

James Caguei, Aon Sheridan e í*t 
0 ’brien

em uma super produção sensarlglal:

Zona TórricU
Preçoa:-Poltronas SJ(XX) BalcWl/3<J0 

Meia Entrada 2/̂ *-)

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



CORREIO LAGEANO

Prefeitura M u n i c i p a l  
de Lajes

Estado de Santa Catarina
REQUERIMENTOS DESPACHADOS |

Dia 25 de março de 1942.
N i20 — Leopoldo Sell — Transferência de lançamento de|

casa comercial — Como requer.
L . 205 — Veríssimo Oaldino Duarte — Aprovação de projeto e l 

licença para construir, depositar materiais, construir 
andaimes, alinhamento, nivelamento — 2o despacho: 
Sim.

N. 212 — Leandro de Oliveira Arruda — Licença para abrir 
um açougue em Capão Alto — Sim.

N. 213 — Pedro Romulo Scoss — Licença para colocar uma 
placa de propaganda das Casas Pernambucanas na 
Praça do Mercado — Indeferido.

Dia 26 de março de 1942.

N. 214 — Antonio José de Souza — Licença para transferir um 
terreno ao Sr. José Esteves de Carvalho — 1* despa
cho: Ao fiscal geral para informar.

N. 215 — Tomaz Vieira de Souza — Transferencia do imposto 
de sua casa comercial em Painél para o Sr. Amandio 
F. Antunes — Sim.

N. 217 — Clara Gonçaives Ramos Transferencia do lança
mento de imposto de um terreno para Nelson Vieira 
da Costa — Sim.

fs. 216 — Osni Pires — Aprovação de planta e licença p/cons- 
truir, depositar materiais, levantar andaimes, etc. — I o 
despacho: Ao fiscal geral paja informar.

N. 165 —

Dia 27 de março de 1942.

Aforamento de
I o despacho: Ao

N. 5

N. 216

N. 218 -

N. 221 —N . 222 —
N. 223 —

N. 218 —  Dr. Carmosino Camargo de Araújo 
um terreno sito á rua Porto União 
ficai geral para informar.

N . 219 — Teodoro Hemkemeier — Cancelamento do imposto 
de carreta — indeferido; o requerente devia ter pedi
do transferencia em 1933, ano em que vendeu a carreta.

Dia 28 de março de 1942.
N. 361 — Joaquim Antero de Barros — Licença para transferir 

um terreno ao Sr. Carlos Canani JGodoi — 2o despa
cho: Faça-se a transferencia de acordo com a infor
mação.

Florencio Alves Santana e Mercedes Antunes Santana 
— Licença para transferir diversos terrenos ao Sr. An
tonio de Souza Matos — 2o despacho: Faça-se a trans
ferencia de acordo com a informação.

— Osni Pires — Aprovação de planta e licença para 
construir, depositar materiais, levantar andaimes etc.— 
2o despacho: Sim.

Dia 30 de março de 1942.

N. 220 — Proencio Pais de Farias — Licença para sepultar João 
Pais de Farias no jazigo da família Generoso Pais de 
Farias — Sim.

Dia 31 de março de 1942.

.' . 398 — João Ribeiro Branco e sua mulher Maria da Concei
ção Vieira Branco — Licença para transferir um terre
no ao Sr. Artur Badistoti — 2o despacho: Faça-se a 
transferencia de acordo com a informação.

N . 57 — Vitorino Silvino Bitencourt — Aforamento de um ter
reno sito á rua São Joaquim — 2o despacho: Publi
que-se edital de concurrência pública com o prazo 
de 8 dias.

N. 67 — Maria José dos Santos — Aforamento de um terreno 
sito na estrada que conduz ao Cemitério — 2o despa
cho: Publique-se edital de concurrência pública com o 
prazo de 8 dias.

N. 71 — Eleusa Pucci Schweitzer — Aforamento de um terreno 
sito entre as ruas Porto União e Jeronimo Coelho — 
2o despacho: Publique se edital de concurrência pú
blica com o prazo de 8 dias.

N. 77 — Silverio dos Santos Calixto — Aforamento de um ter
reno sito á rua São Joaquim — 2o despacho: Publi- 
que-sc edital de concurrência pública co.n o prazo de 
8 dias.

N . 87 — Juvenal Ribeiro de Liz — Aforamento de um terreno 
sito á rua São Joaquim — Publique-se edital de con
currência pública com o praso de 8 dias.

N. 110 — Humberto João Pires de Oliveira — Aforamento de 
um terreno sito na Travessa da rua Brusque — 2o des
pacho: Publique-se edital de concurrência pública 
com o praso de 8 dias.

N. 137 — José Maria de Morais — Aforamento de um terreno 
sito á rua São Joãquim — 2o despacho: Pubiique-se 
edital de concurrênriapública com o praso de 8 dias.

q. i38  — Vitor Antunes de Oliveira — Aforamento de um ter
reno sito á rua Tiradentes —  2o despacho: Publique- 
se edital de concurrência pública com o praso de 8

João Antonio Pereira do de’ um S'terren0
Pereira do Amaral “  despacho: publique-se edita
á rua Tiradentes J  ̂  ̂ nraso de 8 dias.
de concurrência pública com P terreno silo na
Menoti Becari -  Aforamento *  “ de concur-
V.irzea -  2» despacho: Publique se 
rência pública com o praso de 8 d. Francisco
Oscar Batista Steincke e sU2- Cervi e sua mulher 
V. de Ataide e Hercn.o Hennq“e q a0 sr. Oaldino 
— Licença para transferir um ( a ,n.
João Duarte -  I o despacho: Ao (M a l gt
formar. . — Aforamento de
Dr. Carmosino Camargo de Ar __ 2„ despacho:

um terreno sito á rua o r 0 -_r .,  nública com o pra- 
Publique-se edital de concurrência publica
so de 8 dias. djas de licença
Sebastião Mignel de Asunção 30
para tratamento de saúde im‘ ^  um terre-

r = $ . o '  *0  (isca.

reno sito á rua São Joaquim 1 P 
cal geral para informar.

DECRETO-LEI N. 2 de 31 de março de 1942.

O  Sr. Vidal Ramos Junior, Prefeito Municipal de Lajes, no 
uso de suas atribuições, de acôido com o disposto ' • ’
doJDecreto-Lei Federal n. 3.200. de 19 de abril de 19 ,
dc o Departamento Administrativo do Estado,

DECRETA:

Art. I o — Na conformidade do disposto no § 1° do art. 
6o do mencionado Decreto Lei n. 3.200, poderá o oficial do re
gistro civil cobrar da Municipalidade metade dos emolumentos 
ou custas que a ele e ao juiz couberem, pela habilitação para 
casamentos, assim como a sua celebração, registro e primeira 
certidão, de pessoas reconhecidamente pobres.

Art. 2» — Para tal fim, deverá o oficial do registro civil 
exibir, firmado por um dos conjuges, ou se ambos não soube
rem escrever, por pessoa idônea, a rogo de qualquer deles, com 
duas testemunhas, o atestado de pobreza passado pelo Prefeito, 
ou pelo funcionário que este designar, acompanhado do recibo 
da certidão do casamento.

Art. 3o — O presente Decreto-Lei entrará em execução na 
data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Lajes, em 31 de março de 1942.

Assinado: Vidal Ramos Junior 
Prefeito Municipal

Asdrubal Guedes de Souza Pinto 
Sesretário.

RESOLUÇÃO N. 33 de 31 de março de 1942

Municipal de Lajes,O  Sr. Vidal Ramos Junior, Prefeito 
no uso das suas atribuições,

RESOLVE:

Contratar o Sr. José Paulino de Souza, para exercer o car
go de fiscal dos serviços de estradas e pontes neste Município 
a contar de 1» de abr.l do corrente ano, percebendo, durante o 
corrente ano, os vencimentos mensais de quatrocentos e r i i r n

Pública'.' réÍS (45° W >  PeU VCrba ^ ^ • i V - v i ç o f d e  utifidadeComunique-se.
Prefeitura Municipal de Lajes, em 31 de março de 1922.Assinado: Vidal fiamos Junior Prefeito Municipal

Asdrubal Guedes de Souza Pinto Secretário.
PO ETARIA  N. ,2  d . S| de ™ ,ç o  de 1942.

uso d? Í Ü Í K 5 E :  ,U" i0r' P,eM'°  " “ W  *  Lajes, „ „
CONCEDE:

tado médico que juntou"ao ^ ^ S e b a s b à o ^ 11’ 6 á VÍSta do ates‘ 
Trabalhador da Limpeza do Mercado*5 _ M !guel de Assunção 
rente mês de março, com venrim.5.°’ -COUtar d« 27 do nr’ 
decreto-lei Estadual n. 572 de 28 de outubro^dewii f° m 'a do

0 de 1 9 i». artigo 158.Comunique se.Prefeitura Municipal de Lajes em m ^
]  '  Cm 31 de março de 1942.Assinado: Vidal

P, ,  Ra"los Junior Prefeito Municip,^

Mostra-se bastante elevada, este mês, aex-
portação de 

lãs em Bagé, 
com um movi’ menío de 300 

contos
Os preços oíereci. 
dos pela arroba 
são bastante com. 

pensadores
Consignados afirma.^, 

selmi e Cia., foram despa, 
chados para Rio Grande 53 
volumes de lâs, pesaodo 
6881 quilos, no valor de 70 
contos.

A firma Grilo e Cia.,ex
portou, para Santos, 21 
fardos de lãs, pesando..,, 
10.013 quilos, no valor à 
133:500$000 e, para k» 
Grande, 21 tardos de lSi 
pesando 8700 quilos, non 
lor de 87:110$000.

Consignados á firmaR- 
doardo Silva e Cia, for» 
despachadas para Urug» 
ana, 67 bolsas de lãs. p 
sando 8.000 quilos, do d 
lor de 57:239$000.

Cruz Verme
lha Brasileira

Foi instalada em F1 
nopolis, a filial de 
Catarina, da Cruz Fe 
lha Brasileira.

«Correio Lageano» >? 
dece pela comunicaçâ0'

na
Flores

Gra,nde numero 
ditos do Eixo, eâtSL  
internados na ilb* „■ 
res, na Baía de C»aC

FALE C Í MEN^

Faleceu nesta 
após 1B dias de em 
de, o sr. João 
rias. . j.

A ’ familia enlutâ
sos pesames.
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edital
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 devo.utos do Patrimônio Municipal pelos abaixos 
mencionados, fica de conformidade com a Lei n. 55 de 31 
de Dezembro de 1935, aberta a concurrencia publica des
tes terrenos pelo praso de oito (8) dias a contar desta 
data.

Req. Belmiro Albino de Castilho — n. 50. 4-4-1942. 
Terreno sito no local «Travessa da Rua São Joa
quim* zona C urbana desta cidade, medindo a 
area superficial de 1.030,70 metros quadrados.

«  —  Vulmario Bitencourt — n. 56. 4-4-1942.
Terreno situado no lugar «Travessa da Rua São 
Joaquim* zona C. urbana desta cidade, medindo 
a area superficial de 1.000 metros quadrados.

«  — Teodomiro Bitencout n. 58. 4-4-1942.
Terreno situado no lugar «Travessa da Rua São 
Joaquim zona C urbana desta cidade, medindo a area 
superficial de 1.000 metros quadrados.

« —  Argemiro Chaves — n. 86. 4-4-1942.
Terreno situado no local denominado Varzea, zo
na suburbana desta cidade, medindo a area su
perficial de 3.600 metros quadrados.

« — Afonso César de Carvalho — n. 133. 4-4-1942. 
Terreno situado no local «Travessa da Rua São 
Joaquim» zona C urbana desta cidade, medindo 
a area superficial de 966,62 metros quadrados.

« —  Antonio Amaral — n. 154. 4-4-1942.
Terreno situado uma parte fazendo frente a Rua 
Marechal Deodoro, medindo a area superficial de 
197,63 metros quadrados, e outra parte fazendo 
frente a um corredor que vae a cacimba, medin
do a area de 215,73 metros quadrados, ambos 
na zona A urbana.

« — Antonio Bispo dos Santos — n. 158. 4-4-1942' 
Terreno situado na Rua São Joaquim, zona C 
desta cidade, medindo a are superficial de 444,01 
metros quadrados.

«  —  Silvio Gamborgi — n. 169 4-4-1942.
Terreno situado na Rua Marechal Deodoro, zona 
A urbana desta cidade, medindo a area superfi- 
ficial de 132,37 metros quadrados.

«  — Eleusa Pucci Schweitzer — n. 71. 4-4-1942.
Terreno situado entre as ruas Porto União e Jero- 
mo Coelho zona B urbana desta cidade, medindo a 
area superficial de 289,42 metros quadrados.

« —  M a r ia  José dos Santos — n. 67. 4-4-1942.
Terreno situado no local «Rua São Joaquim» zo
na C urbana desta cidade, medindo a area superfi
cial de 240 metros quadrados.

« -  Humberto João Pires de Oliveira-n. 110. 4-4-1942. 
Terreno situado no lugar «Travessa da Rua da 
Brusque» zona C urbana desta cidade, medindo a 
a area superficial de 249,31 metros quadrados.

* _  Dr. Carmosino Camargode Araujo-n. 218 4-4-1942
Terreno situado no lugar Rua Porto Un.ao zona B
urbana desta cidade, medirfdo a area superficial de

1.069,25 metros quadrados.
t

Para que ''.Coireio E

Prefeitura Municipal de Lajes, 4 de Abril de 1942.

Francisco Furtado Ramos 
Fiscal Geral.

“ Correio La-
t f p a n í i 4* TEftI corres"^ L u l i  J  9 pondentes e 
agentes comerciaes, em to
dos os distritos deste mu
nicípio, em todos os municí
pios de Santa ( atarina bem 
como, em Porto Alegre, 
Florianopolis, Curitiba, São 
Paulo e Rio.

ASSINE e A N U N C IE  no «Cor
reio Lageano», periodico de 
grande tiragem e vasta circula
ção.

Atenção!
Quem pretender adquirir 

uma gleba de campos e 
matos, com 5.000.000m2, 
fechada, na Invernada da 
Capela, no distrito de Cor
reia Pinto, dirija-se ao sr. 
Erich Sell, nesta cidade.

C A S A  A’ V E N D A  
O sr. Erich Sell tem para vender, por preço’  mó

dico, uma casa de moradia situada á rua Correia Pinto, 
onde está instalada a Agencia de Terras.Engraxataria Polar

—  de —
Jorge Pereira

RUA M ARKCIIAC DEODORO , 13 
Encontra se diariamente os jornais: «Correio do Povo» e «Diário 
de Noticias», varias revistas, inclusive a «Revista do Globo». 
Mensageiros para entregar encomendas.

' ' V •!-•«• ..... ...........1...... SS • •••••• tSXO ..n....aa,
1  
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Oswaldo Pruner
st3l!
Ü

P I N T O R
Rua Quintino Bocaiuva, 16

Executa, com perfeição, pinturas de casas modestas co-

5jj mo de luxo. Pinta placas e abre letreiros.

m ESPECIALISTA EM  P IN TU R A  D E  M OVEIS
Wi A DUCO
m  ........  .........................

Dr. José Antunes
— MEDICO —

Cirurgia cm geral — Ginecologia — Partos

Atende no Hospital São 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.
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Io Tabelião da Comarca de Lag,es 

Rua 15 de Novembro — AO LADO DA FARMaCIA APOLO

Lavra escrituras de Compra e Venda, de Permuta, de Doação, de Lo- f
cação de Serviço, etc, etc. L-,

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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Praça Vidal Ramos ou Praça do Mercado

LAGES -  STA. CATARINA

Grande sortimento de generos alimentícios de primeira qualidade. 
Bebidas. Ferragens. Louças. Armarinho. Possue deposito de sal. 
Compra crina, couro, cêra, etc.
Boas acomodações para tropeiros. —  Preços comodos.
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Lages ou Lajes?
T. S.

Ao ilustrado articulista sr. J. 
A. R. a nossa homenagem pelo 
bem elaborado trabalho que sob 
a epígrafe acima estampou pe
las colunas dêste popular e 
apreciado hebdomadário, ern o 
número último, e os nossos 
agradecimentos pela honra que 
nos proporcionou de, embora 
em desacordo conosco, refutan
do o noj-so modo de ver, ter 
nos citado o nome obscuro, 
transcrevendo e comentando o 
artigo em que preconizámos a 
grafia de Lajes, com j.

Lamentando não podermos 
conciliar os nossos pontos-de- ' 
vistá, em questão que tanto tem j 
empolgado todas a rodas, nem 
nos ter o a.i.avel jornalista per
suadido de que se deva escre
ver Lajes, com g, continuamos . a manter a nossa grafia mais; 
racional e aproveitamos o ense-j 
jo para opor ao sr. J. A. R. o j

\lagena, latim epigráfico lausia. $ °&****»°&>° 
/Gonçalves Viana, no Vacabulá- 
| rio Ortográfico e Ortoépico tro- 
|cou o g tradicional por j  e 
j manteve a troca no Ortográfi
co e Remissivo, naturalmente 
porque, em caso de dúvida, é 
sempre melhor a grafia mais 
próxima da fonética.

.Mós» ■» s-****0®x®oo®o>$ooScoSco®(

GALERIA DA
Queira aceitar as mais aten- è  

ciosas saudações $
do seu colega

Rua Correta Pinto, n ' 6. Fone 8/ 
ilia l: P raça Vidal Ram os Sênior, t r  11. Fone 186

Antenor Nascentes.»

Eis c* que, em resposta ao sr. 
J. A. R., julgámos oportuno as
severar, não pretendendo, de 
futuro, repisar o mesmo assunto.

_____ ____  i > i i.-o'» ■ ■--- m

Enormee variadmimo sorlimenlo de artigos finíssimos para senhoras e cava- j  

lheiros. - Exposição permanente dos artigos mais modernos, vindos do Rio e 

São Paulo. —  Preços comodos —  1

Dr. Ivo Guilhoti
Encontra-se nesta cidade, 

o dr. Ivo Guilhon, Juiz de 
Direito da Comarca de Cu- 
ritibanos.

Assine e anuncie no «Croreio 
Lageano», periodico de grande 

tiragem e vasta circulação.

La-
ou-

scguinte:
I  — As razões invocadas por 

s. s. não nos convenceram da
*  -legitimidade da escrita de 

jes, com g, porquanto nós 
tros em questões do idioma e 
minúcias lexicográficas aprego 
mos as novas conquistas da ri- 
lologia, a prática recomendada 
pelos modernos mestres da lí.i- 
gua, tendo em mente que est • 
evoluciona continuamentc, co
mo instrumento de comunica
ção que é de organismos vi 
vos; e, alern do mais, na qu - 
lidade dc educador, impende- 
nos incu!car aos educandos as 
oitcgrafias aconselhadas pelas 
mnores notabilidades do mun
do linguístico contemporâneo, e 
fazer acatar as resoluções das 
autoridades do ensino, visando 
ao escopo pedagógico de uni
formizar, sistematizar e fixar as 
melhores grafias;

II — Se os glotólos e filolo- 
gistas da estatura de um Ani- 
ceto dos Reis, Gonçalves Viana 
(«pedra angular da ortografia 
uniforme e simplificada», no 
sentir de Sá Nunes, consoante 
Májio Barreto «o maior foneti- 
cista que jamais estudou a lín
gua portuguesa»); de um José 
de Sá Nuues (na opinião do 
sábio jesuíta P. Luiz Gonzaga 
Jaeger «emérito príncipe da 
nossa filologia, da estirpe do 
imortal Rui Barbosa e Mário 
Barreto... inccntestavelmente um 
nome nacional»); de um Ante
nor Nascentes, (acatadíssimo eti- 
mologista, êrnulo de AdoRo 
Coelho, autor de um dos mais 
autorizados senãojo mais autori
zado léxico etimológico, o monu
mental Dicionário Etimológico 
da Língua Portuguesa) não são 
autoridades bastante, em ques
tão qual se aqui ventila, de j 
muito menos valia se nos fi
guram as opiniões dos autores 
ilustres apontados pelo nosso 
benévolo oponente, por mais 
respe táveis que es'.as se nos 
antolhero;

III — Reafirmando o nosso 
humilde parecer, pedimos vênia 
ao sr. J. A. R. para trasladar 
aqui o que acerca do étimo do 
nome da nossa cidade, em car
ta ao autor destas linhas, es-j 
crevcu o distinto colega, prof. | 
Nascentes, eminente catedráticò' 
1o Colégio de Pedro ll, no tó- i 
yco seguinte:

«O étimo de laje é um pou- 
ct obscuro. Nada tenho que «•Osccntar ao que indiquei no 
Dicmário Etimológico-. lat. vulg.
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Padaria i Confeitaria Popular jj
de Ivandèl Godinho

Clube 14 de Junho

Ui Rua Quintino Bocaiúva, fone 27

j Qj Rua Marechal Doo t oro, enfrente no Instituto de EducaçSo, fone 81

Pães de todas as qualidades. Bombons. 
Artigos para presentes

Caixas fantasia.
Doces para casamentos e batisados, etc.

Convite
A Diretoria do clube “ 14 de Junho , convida aos 

srs. socio3 para a soirée, que promoverá domingo, dia 
5 do corrente mês ás 21 horas.

Servirá de ingresso o taláo de recibo, correspon- 
I dente ao mês de Fevereiro.

Lages, 2 de abril de 1942
A D IRETO RIA
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A LF A IA T A R IA . CHIC
Rua Correia Pinto, 82 — LAGES

Novo corte e novo sistema de costura, apren
didos recentemente com especialista de São 
Paulo.

6Contacto Terapia Câncer
TR ATAM E N TO  PE LA  LAM PAD A  DE 

CHAIJOL

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

D R . C E S A R  A V I L A
Docente da Faculdade de Medicina de 

Porto Alegre

Edifício Sloper, I o andar, P. Alegre 

(Informações pur carta).

DR. NOBRE FILHO
Clinica g-eral

— Consultas diarias das 14 ás 16 e meia horas —

Atende a chamados a qualquer hora do dia ou da noite.

CONSULTORIO : Praça Vidal Ramos, esquina da rua Cél. Se
rafim de Moura.

VENDA DE TERRAS
Vende-se uma area de terras com mais ou menrs 

4 000.000 ms2, situada em Caçadorzinho, Município de Curiii- 
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 Pinte, 
n. 35, nesta cidade-

Lages, 19 de Março de 1942. 3
M IG U EL S G U V C Z U K  FILHO

Laboratório de Pesqu isas e Analises  
Clinicas de L a je s  = —

cos.^DenUsta^6 Veterin;J’ SOml>ra’ COmunica,“  aos Srs- 
mente abrirão’ um laboratório**anar^r^1*900 6m gera1, 8UP.bre'  
exume de sangue, esc J ro  nó . 1>art lhado.Para todo e qualquer 
diagnostico precoce da gravidez. Urma’ teZ8S’ etC-’ betU C° m°

r

Julic Neves

O sr. Júlio Neves, inte
ligente Secretario do Insti
tuto de EducaçAo de La
jes, acaba de ser nomeado 
para o Tabelionato da Co
marca de Concordia.

Nossas felicitações.

ASSINE e A N U N C IE  no «Cor
reio Lageano», periodico de 
grande tiragem e vasta circula
ção.

A ZEN ITH  Radio, localizada no prédio da pnn , .
rinense, nesta cidade, á rua 15 de Noveml uí'an^la Telefônica Catari-
freguezia que doravante denominar-se á T°à DnnUnÍCa á 8na distifata
------------ , — —  „v lu a  JO at)  M 0 v e m i ‘  . ■ — o t u u i u a  v a i r t i i

treguezia que doravante denominar-se-á t À n ^ UDlca á Slla distinta 
CNICO, e que seu novo proprietário” 'Tnr t i * 0? * 1'0 * 10 RADIO TÉ 
dios, esta perfeitamente aparelhado iara Amaral, técnico de ra-
lhos receptores, cataventos e demais pertenc'” 68 6 COncertoa de apare
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