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G E T U L I O
Deflue amanhã, dia 19, a data natalicia do eminente Presidente Getulio Var

gas, inspirado criador e dirigente do Estado Novo. Esta auspiciosa data, fala bem 
alto aos nossos sentimentos e é festejada com alentado carinho e excepcional bri
lho e entusiasmo, em todos os recantos do território nacional. Assinala mais uma 
etapa de sua preciosa existência, inteiramente devotada ao serviço da Patria, para a 
qual, consagra com fé inquebrantavel em seus destinos, todos os esforços e empe
nha com redobrado vigor, a sua inteligência equilibrada e privilegiada. i

E mercê de sua ale”antada e firme orientação, o País caminha decidida e de- 
sassombradamente para dias cada vez melhores e mais prosperos.

Sua ação energica e serena, manifesta-se em todos os quadrantes da Nação, 
assinalando-se grande progresso e confiança do povo, sem restrições, em um futuro 
esplendoroso e não muito remoto.

E nestes momentos de convulsão universal, em que o Brasil, fiel áo Pan-Ame- 
ricanismo e aos seus compromissos, colocou-se ao lado da grande Nação America
na do Norte, torna-se imprescindível, a completa comunhão de idéias e sentimentos 
do povo brasileiro, cooperando com o Governo, sem desíalecimentos, na obra co
mum e sumamente patriótica, a qual, a rringuem é dado eximir-se, sob pena de 
trair a patria: — a ação conjunta e sem tréguas, contra os inimigos da nossa so
berania.

Cerremos fileiras ao lado do Presidente Getulio Vargas, que ele saberá con
duzir a Nação, pelo melhor caminho, como sempre o fez, nos instantes difíceis.

PASCOA DOS MILITARES
Com reierencia a Pascoa dos Militares, que será 

celebrada, Domingo, dia 3 de Maio proximo, ás 8 ho
ras em todas as guarnições brasileiras, o Presidente da 
«União Católica dos Militares, Gen. Div. José Pinto, 
disse o seguinte:*

«Nesse dia, nessa hora, os nossos camaradas ca
tólicos de todos os quadrantes e de todas as condições 
unidos em Cristo, enviarão aos ceus esta fervorosa pre
ce: pela paz, pelo bem do Brasil, pelo Dever da hora 
presente.

Enviamos afetuoso apêlo ao nossos irmãcs darmas 
do Exército, Marinha, Aeronáutica, das Policias Mili
tares, Corpos de Bombeiros, Tiros de Guerra, e outras 
íormaçôes militares no sentido de, em cada guarnição, 
devidamente organizados, compartilhem do banquete 
euoaristico nacional dos homens de farda.

Outrosim, ser-nos-á muito agradavel termos, lado 
a lado, nêsse dia, em todas as guarnições, os nossos 
irmãos veteranos, reformados e da reserva (mesmo á 
paisana), unidos conosco, nesta grandiosa festividade 
de té e de sadia camaradagem.*

A Pascoa dos Militares em Lages, realizar-se-á 
com o máximo brilhantismo em nossa Catedral.

Prefeitura Municipal de Lages 
- - - - - - - -  C O N V I T E  — -- - - -

A Prefeitura Municipal de Lajes, convida a todas as autoridades, chefes 
le repartições, funcionalismo, comercio o o povo em geral, para assistirem às tes- 
ividades que se realizarão no próximo dia 19 do corente, em homenagem à data 
latalícia do grande Presidente Getulio Vargas, obedecendo ao seguinte programa: 
1 HORAS —  No campo do Lajes F. C. — Festival atlético-esportivo, organizado 

pelo Aero-Club de Lajes.
15 H O R A S__ Na praça João Pessôa — Concentração cívioo-esportiva, em a qual

tomarão parte estudantes e atletas desta cidade, com alocução do Sr. 
Prof. Usní Regis.

19 30 H O R A S__ No salão nobre do Instituto de Educação ._essão solene era
’ homenagem a S. Excia. Sr. Dr. Getulio Varges, tendo como orador

Sr. Dr. João Ribas Ramos.

Tte. Cel. Luiz Augusto da 
Silveira

\ indo do Rio, acompanhado de sua exma. Senhora, 
encontra-se em Lages, o Tte. Cel. Luiz Augusto da Sil
veira, que, dentro em breve, deverá substituir o Tte. 
Cel. Nelson de Queiroz, no comando do 2o Btl. Rodo
viário, sédiado nesta cidade.

Sua Excelência é o Tte. Cel. mais moço da Enge
nharia do nosso exercito e um dos mais brilhantes ofi
ciais da aludida arma.

Aniversário de Madame Laura de Queiroz
Transcorreu dia 12 do mês andante, a data natalicia de Madame Laura

íe °*  3ocietade 'i,sea,' a-

coktail lhe foi oferecido pelas suas amigas, ocasura i

S ^ a tb e" a g r S o  1  aooiedad» lageana, paio quanto que Madame por ela

fez. . . ma recepção no Hotel de sua
Após a aludida festa, Ma ame ^ °  ’ ou.se animadamente e finos

residência, a qual revestiu-se de muito brilho. Dançou
doces, frios e liquidos foram servidos.

liar em festa
Acha-se em festa o lar do dr. 

Celso Ramos Branco e de sua 
exma Senhora, com o nasci
mento de seu filho. Quarto 18

Filme Policial da

Bungalow
Vende-se por preço de oca

sião um ótimo bungalow. Tra
tar com Aprigio Leal nesta ci
dade.

Maquinas á venda
Vendem-se uma plaina elétri

ca e uma serra fita, ambas com 
transmissões. Tratar com Apri
gio Leal, nesta cidade.

ASSINE E ANUNCIE 
no «Correio Lagcano», pe- 
riodo de grande tiragem e 
vasta circulação.

Cine-Teatro CARLOS GOMES
Empresa 51. A. de Sousa 

Programa para DOMINGO, dia 19 
de Abril, 1942

A ’s 2,30 Iloras: Prevoa: l í 500 e lOMrs. 
Meia entrada: ljíOOO e 500 rs.

O Drama Do
Sensacional 

Warner. _________
A ’s 8,30 Horas: Preços l í 500 e lOOOrs.

Meia entrada 1J00O e 500 rs.
O Homem Invisível

Colossal Filme de Enarms Sucesso! 
Super-ProduçAo da Üniversal.
As’ 4,45 Horas: Preços 1$5<0 e POO rs.

Meia entrada 1$ e 500 rs.
Alerta no Mediterrâneo
Belíssima e Sensacional jProduçáo 
Um dos Melhores Filmes do ano!
A’s 8,30 Horas Ã T  8,30 Hora15
Esplendido, Grandioso Filme Musical 

j da MF.TRO, consagrado trabalho dos 
estúdios americanos.

Honolulú
— com um 'grande e notável 
elenço, em que se destacam os 
seguintes artistas:
ELEANOR POWELL, ROBERT 
YOUNO, GEORGE BURNS E 

CLARICE ALLEN 
Preços: 3$ 2$ e 1Jj>.
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Prefeitura Municipal 
de Lajes

Estado de Santa Catarina
REQUERIMENTOS DESPACHADOS

Dia 7 de abiil de 1942.

N. 224 — Tito Bianchini — Transferencia de lançamento de 
charqueada e de dois açougues para a firma Bianchi
ni S. A. — Sim.

Dia 8 de abril de 1942.

N. 422 - -  Rodolfo Lange e sua mulher — Anotações nos lan
çamentos e registros ns. 165 e 537, provando as trans
ferencias com documentos — 3o despacho: Faça-se a 
transferencia de acordo com a informação.

N. 236 — Celso Rosa Ramos — Certidão de pagamento de im
posto de autornovel — Certifique-se.

N. 237 — Maria Constância Vieira — Licença para transferir um 
terreno ao Sr. Nicanor Arruda — I o despacho: Ao 
fiscal geral para informar

N. 238 — Francisco Vicente de Ataíde — Licença para transfe
rir uma casa e um terreno ao Sr Nicanor Arruda — 
Sim.

N. 239 — Ângelo José Araldi — Transferencia de lançamento 
de uma casa comercial para o Sr. José Araldi — Sim.

com a legislação em vigôr. ,
N. 218 — Dr. Carmosino Carnargo de Araújo — Atoramenio 

de um terreno do Municipio — 3o despacho: Cone 
do a área de 1.069,25 in2 de acôrdo com a legisla
ção em vigôr.

N. 249 — Carlos Jofre Amaral — Licença para abrir uma casa 
para venda de rádios — Sim, após pagamento do que 
fôr devido. ..

N. 231 — Dr. João Pedro Arruda — Aprovação de planta e li
cença para construir — 2o despacho—  Sim.

N. 244 — Juvenal Bastos — Baixa de lançamento de casa co
mercial — Sim.

N. 245 — Herdeiros de Amantino Xavier Leite — Licença para 
transferir um terreno — I o despacho: Ao fiscal geral ( 
para informar. i

N. 247 — Eugênio Augusto Neves — Transferencia de lança-j 
men*o de terrenos foreiros para os herdeiros de Ma- 
notl Tiago de Castro — I o despacho: Ao fiscal ge
ral para informar. . .

N. 253 —  Mario Orant —  Concessão dej um terreno no Cerni-1 
tério — I o despacho: Ao fiscal geral para informar. (

N. 254 — Mario Orant — Arrendamento por 5 anos de um 
. terreno no Cemitério — I o despacho: Ao 'fiscal geral 

para informar.!
N. 255.— José Maria de Morais — Licença para abrir um açou-

gue — Sim.
Dia 14 de abril de 1942.

Noticias
diversas

Perdas italianas
O alto comando italiano, 

comunicou que a Italia per
deu durante o mês de mar
ço, do corrente ano, 21.000 
homens, nas frentes da Áfri
ca, Rússia e Balkans

0 Uruguai se prepara
O governo Uruguaio re

solveu aumentar o efetivo 
do exercito

N. 201 —  Orlando Subtil de Camargo — Aforamento de um 
terreno dc Mnnicipio --- 1» despacho: Ao fiscal geral 
para informar.

DECRETO-LEI N. 4 de 13 de abril de 1942.

Ocupação do terri
tório Equatoriano

Dia 9 de abril de 1942.

N. 240 — Antonio Castilho da Silveira — Transferencia de lan
çamento — Sim.

N. 241 — Cesar Vieira da Costa — Certidão de pagamento do 
imposto de autornovel -  Sim.

Dia 10 de abril de 1942.

N. 214 — Antonio José de Souza — Licença para transferir uni 
terreno ao Sr. José Estevcs de Carvalho — 2o despa
cho:) Faça-se a transferencia de acôrdo com a infor
mação.

N. 248 — Asdruba! Guedes de Souza Pinto - Aforamento de 
um terreno do Municipio — 1° despacho: Ao fiscal 
geral para informar.

Dia 13 de abril de 1942.

N. 119 — Elesbão Antunes de Godoy — Aforamento de um 
terreno do Municipio — 2o despacho: Publique-se edi
tal de concurrência pública com o prazo de 8 dias.

N. 196 — Antonio Rodrigues da Silva — Aforamento de um 
terreno do Municipio — 2° despacho: Publique-se edi
tal de concurrência pública com o prazo de 8 dias.

N. 228 — Nelson Vieira do Amaral — Aforamento de um ter
reno do Municipio -  2o despacho: Publique-se edi
tal de concurrência pública com o prazo de 8 dias.

N. 243 — Aureo Ramos Lisboa — Certidão de pagamento de 
imposto de automóvel — Certifique-se.

N. 246 — Vitor Ribeiro Damasco — Transferencia de lançamen
to de casa comercial — Faça-se a transferencia.

N. 250 — Alceu Machado Goulart — Transferencia de lança
mento de casa comercial — Sim.

N. 252 — Pedro Manoel Leite — Licença para transferir um 
terreno ao Sr. José Nicodemus Rosar — Sim.

N. 50 — Belmiro Albino de Castilho -  Aforamento de um ter
reno do Municipio —3o despacho: Concedo a área de 
1.030,70 m2 de acôrdo com a legislação em vigôr.

N. 56 — Vulmario Ritencourt — Aforamento de um terreno do 
Municipio — 3o despacho: Concedo a área de 1.000 
rr>2 de acôrdo com a legfslação em vigôr.

N. 58 — Teodomiro Bitencourt — Aforamento de um terreno 
do Municipio — 3o despacho; Concedo a área de 
1.000 m2 de acôrdo com a legislação em vigôr.

N. G7 — Maria Josè dos Santos — Aforamento de um terreno 
do Municipio — 3o despacho: Concedo a área de 240 
m2 de acôrdo com a legislação em 'vigôr.

N. 11 — Eleusa Pucci Schweitzer — Aforamento de um terreno 
do Municipio — 3o despacho: Concedo a área de 
289,42 m2 de acôrdo com a legislação em vigôr.

N. 86 — Argemiro Chaves — Aforamento de um terreno do Mu
nicipio — 3o despacho: Concedo a área de 3.600 m2 
de acôrdo com a legislação em vigôr.

N. 110 =  Humberto João Pires de Oliveira — Aforamento de 
um terreno do Municipio — 2o despacho: Concedo a 
área de 249,31 m2 de acôrdo com a legislação em 
vigôr.

N. 153 — Afonso Cesar de Carvalho — Aforamento de um ter
reno do Municipio — 3o despacho: Concedo a aréa 
de 966,62 m2 de acôrdo com a legislação em vigôr.

N. 158 — Antonio Bispo dos Santos — Aforamento de um ter-' 
reno do Municipio — 3o despacho: Concedo a áreaj 
de 444,01 m2 de acôrdo com a legislação em vigôr. í

N. 169 — Silvio Gamborgi — Aforamento de um terreno do 
Municipio. Concedo a área de 132,37 m2 de acôrdo

O Sr. Vida! Ramos Junior, Prefeito Municipal de Lajes, na 
conformidade do disposto no art. 5o do decreto-lei n. 1.202, de 
8 de abril de 1939,

DECRETA:

Art. I o — Ficam isentos do imposto predial, os prédios adqui
ridos pelas instituições a que se refere o parágrafo l l  
do artigo 8o, do decreto-lei federal n. 3.200, de 19 de 
abril de 1941, e que o forem ne conformidade do 
que estabelece o mesmo artigo, enquanto não fôr pa
go, àquelas, o mútuo respectivo.

Art. 2o — Este decreto-lei entrará em vigôr na data da sua pu
blicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Lajes, em 13 de abril de 1942.

Assinado: Vidal Ramos Junior 
Prefeito Municipal

Asdrubal' Guedes de Souza Pinto 
Sesretário.

MOVIMENTO DA TESOURARIA, DURANTE O MES DE 
MARÇO DE 1942.

Saldo do dia 31 de fevereiro de 1942 137:7265700

RECEITA ORÇAMENTARIA

Imposto S/ Industrias e Profissões
* de Licenças
« S/ Jogos e Diversões 

Taxas de Expediente
» e Custas Judiciarias e Emolumentos
* de Fiscalizações e Serviços Diversos 

Renda Imobiliária
Industria Fabris e Manufatureiras 
Receita de Mercados, Feiras e Matadouros 

« de Cemitérios
« de Indenização e Restituição

Cobrança da Divida [Ativa 
Multas em Geral

DESPESA ORÇAMENTARIA
Administração Geral
Exação e Fiscalização Financeira
Segurança Publica e Assistência Social
Educação Publica
Saude Publica
Serviços Industriais
Serviços de Utilidade Publica
Encargos Diversos

Saldo r.o Banco Industria e C. de Santa Catarina 
« na Tesouraria

23:0755200
15:9385000

4525900
7205000

1:165$000
2:2085500
3:0975500

365000
6895800
432$000

125000
2:5745300
1:8285500

190:305|400

7:0675500 
5:171 S000 j 

6035000! 
10:3455000! 
2:15650001 
1:5725200' 

24:7245500 
3:3495600 

~ 54:9S858ÕÕ 
120:0005000 
_  15:3165600 
190:3055400

Prefeitura Municipal de Lajes, em 11 de abril de 1942

Ary Cândido Furtado
Tesoureiro Confere

Oscar Amancio fiamos 
Contador

Foi categoricamente des
mentida a noticia, segundo 
a qual tropas peruanas ha
viam ocupado território 
equatoriano.

F orças a é r e a s  ame
rica n a s e i n g ir a s
A Associated Prtss di

vulga, que dentro em 30 
dias, bombardeiros ameri
canos se reunirão a avia
ção inglesa, para bombar
dearem a Alemanha.

Suspensos os julga
mentos de Hiotn
Segundo divulga a As

sociated Press, foram sus
pensos os julgamentos de 
Riom, na França

Renunciou ogabine- 
te búlgaro

O gabinete búlgaro re
nunciou por não querer 
guerrear a Rússia, novo 
gabinete foi constituído.

Conversações entre 
Marshall e Churchill

O chefe do Estado Maior 
do Exercito Americano Gal. 
Marschall, encontra-se ha 
dias na Inglaterra confe- 
renciando com Churchill e 
altos Chefes militares ingle
ses.
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renos devomtos do Patrimônio Municipal pelos abaixos 
mencionados, fica de conformidade com a Lei n 55 de 31 
!e Dezembro de 1935, aberta a concttrrenda publick des- 

tes terrenos pelo praso de oito (8) dias a contar desta 
< ata.

Requerente \ itorino Silvino Bitencowrt __ n. 157.
18-4-1942. Terreno sito no local «Tra
vessa da Rua São Joaquim, zona C. 
urbana desta cidade, medindo a area 
superficicial de 1.000 metros quadrados.

* —  Silverio dos Santos Calixto — n. 77.
18-4-1942. Terreno situado na Rua 
São Joaquim, zona C urbana, medin
do a area superficial de 877,40 me
tros quadrados.

« — Juvenal Ribeiro de Liz-n. 87. 18-4-1942.
Terreno situado no lugar «Rua São 
Joaquim» zona C urbana, medindo a 
area superficial de 457,50 metros qua
drados.

« — José Mara deMoraes-n. 137.18-4-1942.
Terreno situado na «Rua São Joa
quim» zona C urbana, medindo a area 
superficial de 943,80 metros quadrados.

« —  Vitor Antunes de Oliveira — n. 138.
18-4-1942. Terreno situado no local 
«Rua Tiradentes* zona C urbana'des- 
ta cidade, medindo a area superficial 
de 292,78 matros quadrados.

« —- João Antonio Pereira do Amaral n.
] 6õ. 10-4-1942. Terreno situado no 
lugar «Rua Tiradentes» zona C urba
na, medindo a area superficial de 451,77 
metros quadrados.

« — Menoti Becari — n 174. 18-4-1942.
Terreno situado no local «Varzea» 
zona suburbana desta cidade medindo 
a area superficial de 1.602 metros 
quadrados.

« — Nelson Vieira do Amaral — n. 228
18-4-1942. Terreno situado no local 
«Rua Benjamin Constant» zona A ur
bana desta cidade, medindo a area su
perficial de 234 metros quadrados.

«  — Elesbão Antunes de Godoy — n. 119.
18-4-1942. Terreno situado no local 
«Rua Benjamin Constant» medindo a 
area superficial de 166,56 metros qua
drados.

« __ Antonio Rodrigues da Silva — n. 196.
18-4-1942. Terreno situado no local 
denominado «Varzea» zona suburbana 
desta cidade, medindo a area superfi
cial de 1.250 metros quadrados.

Para que ninguém alegue ignorância lavrei o pre- 
«ente Edital que será publicado no jornal «Correio La- 
geano» e afixado nos lugares públicos de costume.

Prefeitura M unicipal de Lajes, 18 de Abril de 1942.

Francisco Furtado Ramos 
Fiscal Geral.

“ Correio La-
4U TEM corres- 

^ V C Ia iG  y pondentes e 
ageDtes eomerciaes, 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.

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.

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

Atenção!

Engraxataria Polar
— de —

Jorge Pereira
RUA MARECHAL DEODORO, 13 

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

m
Im
m
$

Oswaldo Pruner
Quem pretender adquirir 

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

|1

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 j j1

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 Raios X, Bisturi 

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

pQq íl pfc» 11 iftl li p Q S ][

Octavio de Cordova Ramos
Io Tabelião da Comarca de Lages

Rua 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.

Procurações. Encaminha requerimentos ás Repartições Publicas Federaes, 
Estaduaes e Municipal. Prepara quaisquer documentos.

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

12
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t- ypü ua» m  ̂ — —
... „  n., gorra da Canastra foi descoberta a
qiiü fabricava moedas não só de cinco, ois 
, como moedas antigas, 
n nresos os falsarios.

Aprigio Leal Nunes
Praça Vidal Ramos ou Praça do Mercado

LAGES — STA. CATARINA

Grande sortimento de generos alimenticios de primeira qualidade. 
Bebidas. Ferragens. Louças. Armarinho. Possue deposito de sal. 
Compra crina, couro, cêra, etc.

Boas acomodações para tropeiros. — PreÇ°s comodos.
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CORREIO LAOEANO

A Turquia não teme 
a Primavera de Hitler

ARIF BEY

(Famoso comentarista turco. “ Exclusividade do
C. E. C. para os jornais associados.)

ANKARA — Os orgaos de propaganda da Alema
nha dirigidos pelo emerito propalador de boatos, snr. 
Goebels, fazem crer que a próxima chegada da prima
vera será o inicio da vitoria final do nazismo. Eu acre
dito que Hitler, sem duvida, desfechará uma violentís
sima ofensiva contra os aliados no curso dessa prima
vera. Acredito que usará de todos os meios para se 
sair dessa continuidade de derrotas a que está sofren
do nesse inverno. Acredito que toda a impetuosidade 
e força da maquina de guerra germanica será lançada 
contra a Rússia, a Inglaterra e todos os paises que se
jam impecilho para o triunfo alemão. Acredito enfim, 
também, que por meio de intrigas, a Turquia seja hos
tilizada, afim de que decida |claramente a sua posição 
política. A Alemanha evidentemente deseja a Turquia, 
muito especialmente se vier a vencer a Rússia, como 
imagina. Até hoje, os turcos se mantiveram em atitu
de cortez tanto com a Alemanha como com os alia
dos. E’ sempre preciso lembrar que a geografia do nos
so território exige muita ponderação política e muito 
equilíbrio diplomático. Todavia, isso não significa que 
não tenhamos nossas convições testadas pelos princí
pios históricos da honra nacional. Desejamos amigos, 
mas não tememos inimigos. Embóra sejamos de cara- 
ter democrático, amantes da justiça e, portanto parti
dário da causa dos aliados, sempre colocamos os ale
mães em igualdade de condições aos ingleses. Agora, 
porem, correm boatos alusivos aos perigos que corre
mos nessa primavera. Cs alemães nos invadirão! Os 
alemães romperão as nossas fronteiras ! A imprensa do 
mundo precisa saber que com boatos uma nação não 
é dominada e, com armas, é necessário o final da lu
ta para se saber os resultados. Não tememos a prima
vera, porque não tememos defender e entregar nosso 
sangue em pról da integridade otomana. Penso que 
com esses propositos a primavera nazista terá frutos 
muito relativos e futuro muito sombrio. Lembremos do 
feitiço e do feiticeiro ! . .  .
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Rua Correia Pinto, n* 6. Fone 87 
Filial: Praça Vidal Ramos Sênior, n* 11. Fone 150

Enorme e variadissimo sortimento de artigos finíssimos para senhoras e cava

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

São Paulo. — Preços comodos — *0 í
é $
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jp  A ZENITH Radio, localizada no prédio da Companhia Telefônica Catari- 
Sjj rinense, nesta cidade, á rua 15 de Novembro, comunica á sua distinta 
p  freguezia que doravante denominar-se-á LABORa TORIO RADIO TÉ- 
p  CNICO, e que seu novo proprietário, snr. Jofre Amaral, técnico de ra- 
p  dios, está perfeitamente aparelhado para exames e concertos de apare- 
p  lhos receptores, cataventos e demais pertences. 3
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ADVOGADO

Residência e Escritório: Rua Correia Pinto, 66 
Lages.

Atende chamados para as comarcas de S. Jo

aquim, Curitibanos, Bom Retiro e Rio do Sul.

Tifo na Ale
manha

Segundo informa-se de 
São Francisco, na America 
do Norte, diversas epidemias 
estão grassando na Alema
nha, principalmente em K°e- 
nigberg, Hamburgo, Breslau 
e Dresden.

Invenção
importante

O sr. Salvador Longobar- 
di, em São Paulo, inventou 
um instrumento que eleva 
agua a 300 metros de al
tura e póde ser utilizado 
tanto na industria, oomo pe
cuária e para fins bélicos.

DR. NOBRE FILHO
Clinica geral

— 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 Cel. Se

rafim de Moura.
___________  4

PADARIA LAGEANA
da Vva. Francisco Sassi

Rua Qetulio Vargas.

Aparelhamento moderno para panificação de primeira ordem. 
Maquinario movido d eletricidade.

Fornece pães, diariamente, de todas as qualidades.
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VENDA DE TERRAS
* nnn nnn^ en3e-se uma area de terras com mais ou menos 
4.000.000 ms'2, situada em Caçadorzinho, Município de Curiti
banos, legalizada, e composta de capoeiras, pinhal, imbuial e 
madeiras de lei, confrontando ao Norte com Antonio Gresse; ac 
bul com -Toáo 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 cidade-

Lages, 19 de Março de 1942. 5

MIGUEL SGUVCZUK FILHO

Laboratório de Pesquisas e Analises  
Clinicas de Lajes —

COS DD e n U V « t h° - \ J-' Sorabra’ comunicam aos Srs. Medi

t e  dberÍst°guem ^

r 4

a l f a i a t a r i a  c h io
Rua Correia Pinto, 82 -  LACES

Hidn° corte e n°vo sistema de costura, aprer 
PaulorCCentemente COni especialista de Sã<
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