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Lages0 Dia do Presidente

O dia 19 de abril foi uma data de intenso júbilo 
em todo o País. U povo brasileiro viu passar com gran
de alegria, mais um ano de preciosa existência do Che- 
te da Nação, presidente Getulio Vargas. E Lages, acom
panhando as manifestações que se prestaram ao nosso 
Presidente, não ficou indiferente diante da sinigficação 
dessa data. E numa demonstração expontânea de quan
to lhe devemos, significativas festas se realizaram, em 
comemoração a passagem de seu aniversário natalicio. 
A  s 8 horas da manhã, do dia 19, houve a concentra
ção de todos os atléta9 da cidade, que depois de des
filarem pelas principais ruas da cidade, dirigiram-se 
para o Estádio do Lajes F. C. Aí, com a presença das 
autoridades e numerosa assistência, realizaram-se den- 
tro da maior harmonia, varias provas de atletismo e um 
torneio de voleibol com a presença dos atletas do 2o 
Btl. Rodoviário, Aero Clube, Lajes Tenis Clube e Gi
násio Diocesano. A ’s 15 horas, na Praça João Pessoa, 
realizou-se a concentração dos escolares da cidade, oca
sião em que se ouviu o prof. Osni Regis, após o dis
curso, os escolares desfilaram perante as autoridades e 
avultado publico. De noite procedeu-se à ultima prova 
esportiva do programa, que constou de uma corrida 
rústica de 5000 metros. A ’s 19,30 horas, realizou-se 
uma seção solene no saião nobre do Instituto de Edu
cação, onde falou o dr. João Ribas Ramos. Em toda9 
as festas e solenidades estiveram presentes, altas auto
ridades civis, militares e eclesiásticas.DIADE TIRADENTES

Em justa e patriótica homenagem, ao mártir da 
Independencia, fez-se realizar na terça-feira, dia 21, a 
continuação do programa esportivo, cuja primeira par
te executou-se domingo, em comemoração ao natalicio 
do Presidente.

O dia de Tiradentes, muito significa para a gran
deza da historia da Patria, porque com o seu vigor 
patriótico, empenhou-se ele, denodadainente pela liber
tação nacional. O seu ideal, e o seu sangue que cor
reu pela suprema causa do País, incentivaiam ainda 
mais, 09 demais patriotas, no proseguiraento da luta 
pela nossa libertação. E agora, livre e forte, o Brasil 
jamais olvidará seu grande filho e nós cultuaremos 
sempre, a sua memória, com carinho, respeito e entu
siasmo. . , . _ ,

Proseguindo no programa esportivo, ás 13 horas,
após o desfile dos atletas com a presença das autori
dades e grande publico, iniciaram-se as competições.

A ’ noite, nos salões do clube 14 de Junho, reali- 
zou-se suntuoso baile, durante o mesmo, procederam- 
se a proclamação dos vencedores e as entregas dos pre-

Homenagem ao Tte. Cei. 
Nelson de Queiroz

Por motivo de sua transferencia para o Rio, do 
Tte. Cel. Nelson de Queiroz, concorrido banquete, lhe 
ofereceram elevado numero de amigos, ao qual, asso
ciaram-se também, os oficiais do 2o Btl. Rodoviário, 
inclusive o Tte. Cel. Luiz Augusto da Silveira Notou- 
se na homenagem, a presença de altas autoridades ci 
vis e eclesiásticas. Pelos seus amigos falou o dr. Edi
son Valente e pelos militares discursou o capitão Ber
toldo Derengoski.

Em nome da Associação Rural, proferiu ligeira 
saudação o sr. Vitor Rosa. A justa homenagem pres
tada ao Tte. Cel. Nelson de Queiroz, traduziu por par
te da gente lageana, a sua amizade e gratidão, pela 
pessoa do ilustre militar, e significou pelos militares, 
a alta estima e admiração pelo amigo e chefe. O po
vo lageano particularmente, teve sempre no Tte. Cel. 
Nelson de Queiroz, um dedicado amigo, que muito se 
esforçou pelo seu progresso.

Prefeito Vídal Ramos Junior
Viajou para Florianopolis, o jPrefeito Vidal Ra

mos Junior, afim do tratar, de assuntos ligados a sua 
profícua administração neste município.

Sua Excelência permanecerá alguns dias na capi
tal do Estado.

Festa em louvor aS a n t a  C r u z
Pelos grandes preparati

vos que estão sendo feitos, 
a tradicional festa em lou
vor a Santa Cruz, cujo ini
cio será a 1° de Maio pro- 
ximo, alcançará, este ano,
excepcional brilhantismo. Os 
distintos festeiros drs. Ma
rio Teixeira Carrilho, Celso 
Ramos Brarico e sr. João
Dias Braescher, secundados 
pela comissão de mordomos, 
estão vivamente empenhados 
para que o povo de Lages, 
tão amante de Santa Cruz, 
assista mais uma festa em

honra ao simbolo da cris- 
tandade, com o merao en
tusiasmo dos anos anterio
res. O bem elaborado pro- 
grama-convite de festejos já 
foi fartamente distribuído 
por todo município, afim de 
que a unanimidade dos de
votos compareçam ás cerimô
nias religiosas e ás festivi
dades constantes do mesmo.

Hoje e amanha terão lu
gar os peditórios com as 
Bandeiras, que percorrerão 
todas as ruas de nossa ci
dade.

Companhia Iracema 
fie Alencar — Manoel 

Pêra
A noticia de que a em- 

prêsa do nosso Teatro Car
los Gomes havia contrata
do a Companhia Iracema de 
Alencar — Manoel P ê r a ,  
para fazer uma temporada 
artística em nossa cidade, 
correu logo de boca em 
boca, e hoje, em toda a 
parte, é o assunto obriga
tório esta noticia deveras 
sensacional, e muito grata, 
por certo, aos fans da nos
sa Lages.

Pela primeira vez vamos 
ter aqui, e aprecia-los, e 
aplaudi-los, os grandes no
mes do Teatro Nacional: 
Iracema, Manoel Pêra, Di- 
norah e Antonia Marzulo, 
Abel Pêra, Jurema de Ma
galhães, Rodolfo Arenas, 
Violeta Branco, Rosalina 
Rosa, João Martins, José 
Policena e Francisco Dan
tas, que constituem o no
tável elenco da Companhia 
Iracema de Alencar.

Pela empresa do nosso 
Teatro fomos informados, 
também, do repertório da 
Companhia, magnífico, e 
entre outras peças nos fo
ram citadas as seguintes; 
Carneiro de Batalhão, que 
será a peça de estrèa, de 
autoria de Viriato Correia; 
e Feia, O Trunfo é Paus, 
A Guerra dos Deuses, 
O Divorcio do Anacleto, O 
Homem das Promissórias, e 
outras mais.

Haverá apenas seis es
petáculos do assinatura.

A estréa está anunciada 
para o dia primeiro de Maio.

Já foi iniciada a inscri
ção para as seis récitas do 
assinatura.

Visitas
Deram-nos o prazer de suas 

visitas durante a semana, man
tendo conosco animada palestra, 
os srs. Artur Friedenreich, Car
los Frieric e B. Simões, todos 
funcionários da CompanhÍ3 An
tártica Paulista.DIA 1° DE MAIO

&2S S S E

— Estréa da Grande Companhia de ComédiasIracema de Alencar —  Manoel Pêra
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2 CORREIO LAGEANOPrefeitura Municipalde Lajes
Estado de Santa Catarina 

REQUERIMENTOS DESPACHADOS
Dia 14 de abril de 1942.

N . 154 — Antonio do Amaral — Aforamento de um terreno do 
Município — 3o despacho: Concedo o excesso re
querido, de acordo com a legislação em vigôr.

N . 256 — Aldo Alcantara de Ataíde — Aforamento de um ter
reno do Município — I o despacho: Ao fiscal geral 
para informar.

N . 257 — Beda Alves Ferreira — Transferência de lançamento 
de 2 carros Ford V8 — Façam-se as transferêrtcias.

Dia 17 de abril de 1942.

N . 258 — Beda Alves Ferreira e sua mulher Aurora Arruda de 
Souza — Licença para transferir um terreno — Sim.

N . 259 — Francisco Vicente de Ataíde — Licença para pintar 
e tirar goteiras de uma casa de sua propriedade—Sim.

N . 261 — Ludovico Rau — Aprovação de planta e licença pa
ra depositar materiais, levantar andaimes e construir 
um prédio — I o despacho: Ao fiscal geral para in
formar.

Dia 15 de abril de 1942.

N . 260 — Emiliano Antunes Ramos — Licença para sepultar o 
menor Sebastião Vieira de Camargo no jazigo de seu 
avô — Sim.

Dia 18 de abril de 1942.

N . 262 — Emiliano Antunes Ramos e sua mulher Indenina C a 
margo Ramos — Licença para transferir um terreno— 
1° despacho: Ao fiscal geral para informar.

N . 263 — Pedro Ferreira de Andrade Sobrinho — Baixa de 
lançamento de carreta — Sim.

Dia 20 de abril de 1942.

N .’ 26l — Ludovico Rau — Aprovação de planta e licença pa
ra depositar materiais e construir um prédio 2o despacho: — Sim.

R E S O L U Ç Ã O  N . 34 de 20 de abril de 1942.

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

RESO LVE:

Designar o professor José Ribeiro de Araújo, «não titula
do», da escola mixta municipal de Lagôa da Estiva, distrito de 
Anita Garibaldi, para reger a classe B da mesma escola, desdo
brada pelo decreto n. 13 datado de 18 do corrente, de acordo 
com o art. 6o do decreto-lei n. 20 de 8 de setembro de 1941, 
percebendo a gratificação marcada em lei, pela dotação 3-30-2.

Comunique-se.

Prefeitura Municipal de Lajes, em 20 de abril de 1942.

Assinado: Vidal liamos Junior 
Prefeito Municipal

Asdrubal Guedes de Souza P into  
Secretário.

R E S O L U Ç Ã O  N . 35 de 20 de abriJ de 1942

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

R E SO LV E :

Remover a professora «não titulada» Oraldina Rodrigues, 
da escola mixta municipal de Amola Faca, distrito de Cida
de, para a congênere de Campestre, no distrito de Painel.

Comunique-se.

Prefeitura Municipal de Lajes, em 20 de abril de 1942.

Assinado: Vidal Ramos Junior 
Prefeito Municipal

Asdrubal Guedes de Souza Pinto 
Secretário.

R E S O L U Ç Ã O  N . 36 de 20 de abril de 1942.

O  Sr. Vidal Ramos Junior, Prefeito Municipal de Lajes,

no uso das suas atribuições,
R E SO LV E :

Remover a professora «não titulada», Bernardina Correia 
Pinho, da escola mixta de Ooiabeira, distrito de Cerrito, para a 
congênere de São Sebastião da Barra, no mesmo distrito.

Comunique-se.

Prefeitura Municipal de Lajes, em 20 de abril de 1942.

Assinado: Vidal Ramos Junior 
Prefeito Municipal

Asdrubal Guedes de Souza Pinto 
Secrotário.

R E S O L U Ç Ã O  n. 37 de 20 de abril de 1942.

Curiosidade 
da morte de W a

shington

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

R E SO LV E :

Remover a professora «não titulada», Darci Tives de An
drade, da escola mixta municipal de Campinas, no distrito de 
Bocaina, para a congênere de Barra do Rio Bonito, no mesmo 
distrito.

Comunique-se.

Prefeitura Municipal de Lajes, em 26 de abril de 1942.

Assinado: Vidal Ramos Junior 
Prefeito Municipal

Asdrubal Quedes de Souza Pinto 
_______________  Secretário.

R E S O L U Ç Ã O  N . 38 de 20 de abril de 1942.

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

R E SO LV E :

Remover a professora «não titulada», Maria dos Prazeres 
Palhano, da escola mixta municioal de Rincão do Tigre, no-dis
trito de Painel, para a congênere de Santo Antonio do Cavei
ras, no mesmo distrito.

Comunique-se.

Prefeitura Municipal de Lajes, em 20 de abril de 1942.

Assinudo: Vidal Ramos Junior 
Prefeito Municipal

Washington, o libertador 
e primeiro Presidente dos 
Estados Unidos, soltou o 
seu ultimo suspiro no ulti
mo minuto da ultima hora 
do ultimo dia da ultima se
mana do ultimo mez do ul
timo ano do penúltimo sé
culo. Morreu efetivamente 
no sabado, 31 dedezembro 
de 1799, á meia noite em 
ponto.

O mapa mais antigo da 
America

Asdrubal Guedes de Souza Pinto 
Sesretário.

E’ o desenhado por Juan 
de La Cosa no Porto de 
Santa Maria, ano de 1.500. 
Nelo, o que está melhor e 
mais destacado é o grupo 
das Antilhas. Em massa, é 
esplendidamente policroma- 
do, com figuras e rosas dos 
ventos. E’ desenhado sobre 
pergaminho e está no Mu
seu Naval de Madri. Os des
cobrimentos levados a cabo 
por Sebastião Cabot, na 
America do Norte, e os des
cobrimentos espanhóes na 
America Central edoSul es
tão alí marcados por meio 
de bandeiras com o escudo 
da Inglaterra ou com o de 
Leão de Castela. Outra ce
lebre carta da America fi
gura no Atlas Espanhol, 
traçado em Messina, em 
1582, por Juan Martinez.
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Rua Correia Pinto, r  6. Fone 87 
Filial: Praça Vidal Ramos Sênior, r  11. Fone 156

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

São Paulo. —  Preços comodos — 11 í
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PADARIA LAGEANA
da Vva. Francisco Sassi

1 Rua Getulio Vargas.

Aparelhamento moderno para panificação de primeira ordem. 

Maquinario movido d eletricidade.

Fornece pães, diariamente, de todas as qualidades.
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3
CORRETO LAGEANOUma grande invenção ingleza

(C. E. C.)

Acaba de ser dado a publico o resultdo das expe- 
nencias feitas em torno de uma t o r p e d e i r a  
inventada por um cadete britânico da escola de enge
nharia. Trata-se de uma torpedeira fixa de pequena di
mensão destinada a ser pilotada por apenas duas pes
soas, representando o papel de sentinelas avançadas da 
armada. Essas torpedeiras deverão ser fabricadas em 
grande numero e espalhadas pelo Oceano Atlântico e 
Pacifico. Ficam sempre no mesmo lugar e pelo tamanho 
sao imperceptíveis aos navios de guerra inimigos. Quan
do se aproxima qualquer barco adversário, essas torpe
deiras avisam incontinente o comando aereo e marítimo 
e assim será possível uma ação eficiente de ataque lo
calizado previamente. Levando 5 torpedos, esses peque
nos barcos submarinos fixos poderão eles proprios dar 
caça e destruir muitos vasos de guerra que por ventu
ra se aproximem do local em que estacionam. Os re
sultados das experiencias foram os melhores possíveis 
e, segundo a revista que anunciou tal fato, o Almiran- 
tado Britânico já aprovou a construção de 50 dessas 
torpedeiras.

“ Correio La-geano“, TEM corres
pondentes e

agentes comerciaes, em to
dos os distritos deste mu
nicípio, em todos os munici- 
pics 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.

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

As mentiras de Víchy
Por ER A LD  E V A N S  

(Famoso comentador internacional).

A  carta que o sr. Paul Rey- 
naud dirigiu, em 5 de Abril de 
1941, ao marechal Petain não 
constitue apenas um precioso 
documento para a historia da 
França; ela é, também, um for
midável libelo contra a má e 
falsa política dos governantes 
de Vichy.

Dnrante muito tempo se ten
tou acreditar que fõra o gover
no britânico 'que pedira ao go
verno francês para prosseguir 
na guerra na África do Norte. 
Eteynaud respondeu, categorica
mente, a essa acusação, dizen
do: «Sabeis melhor do que nin
guém que essa decisão foi to
mada por mim, em consequên
cia da promessa dos aliados de 
não se abandonarem um ao ou
tro — promessa de que está
veis perfeitamente ao corrente 
e que nunca me pediste para 
retirar».

Eis a destruição das acusa
ções que maldosa e perversa
mente se vinham formulando 
contra o governo de Londres e 
o sr. Paul Reynaud. E tanto 
mais condenáveis quanto é cer
to que o antigo herói de Ver- 
dum estava no conhecimento 
perfeito dos compromissos to
mados pelos dois governos. Is
to não é digno nem honrado.

Mas é preciso afirmar, agora 
e sempre, que a França só ti
nha, de fato, uma unica atitude 
a assumir: fazer das suas colô
nias uma trincheira contra o 
inimigo comum. Esta teria sido 
a melhor e a mais digna deci
são da França em face do cata
clismo hitleriano. E ’ preciso não 
esquecer ainda que o proprio 
general Weygand, em 10 de ju
nho de 1940, asseverava que 
«estava longe de ter perdido as 
esperanças», ao contrario, por 
tanto, do que se propalou, isto 
é, de que esse general havia so
licitado a Reynaud que «con
cluísse um armistício com os
alemães.» _  , _  .

Certamente que Paul Reynaud 
teria levado a luta para as co
lônias se não tivesse sido obri
gado a demetir se «em face da 
coalisão composta» de reíain, 
Weygand e da «maioria dos

! ministros.» E curioso é assina- 
t lar esta estupenda falta de vi- 
1 são das altas autoridades mili

tares da França, naquele mo
mento: «dentro de tres semanas 
a Inglaterra terá o pescoço tor
cido como sucede a um fran
go.» E ainda ha quem duvide 
de que foi a ação subterrânea» 
quem, em grande parte, provo
cou o desastre da França !

1 Petain, Weigand e a maioria 
; dos ministros tiveram uma pre
ocupação: tomar conta do poder 
para solicitar o armistício. Só 
eles são, portanto, os grandes 
responsáveis do drama que en
volve toda a nação francesa 
Esta é a verdade, nua e crua. 
Pretender lançar sobre os outros 
a culpa dessa grande desgraça, 
quando os fatos assim se apre
sentam claros e terminantes, 
não é compreensível nem acei
tável da pa t̂e de pessoas que 
teem um passado a respeitar e 
uma farda a honrar.

Aceitando as imposições ale
mães, em vez de utilizar-se das 
suas forças armadas, que ainda 
eram consideráveis, para uma 
luta ao lado dos aliados britâ
nicos contra a maior prepotên
cia da historia, o governo de 
Vichy revelou intuitos de sub
missão aos planos do Feuhrer. 
E  que havia e ha razão para 
assim pensar, estão os aconte
cimentos posteriores ao armistí
cio a prova-lo. A entrega da 
Indo-China ao Japão, as fabri
cas em plena laboração para o 
Reiche, o reabastecimento das 
tropas de von Romel através 
da Tunisia, o mistério que en
volve a Esquadra e a provável 
cedencia de bases cm África 
aos alamães. E  Madagascar es
tá, agora, na ordem do dia.

Ninguém de bòa fé poderá 
esquecer estes fatos nem dar-- 
lhes um significado menos rea
lista. O  proprio julgamento de 
Riom está trazendo á superfí
cie muitos e interessantes ele
mentos para a historia deste 
periodo ensombrado da França- 
O  resto virá a seu tempo.

Atenção!
Quem pretender adquirir 

uma gléba 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.

Engraxataria Polar
— de —

Jorge Pereira
RUA M ARECH AL 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.

pi
im

1

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.

E S P E C IA L IS T A  E M  P IN T U R A  D E  M O V E I S  
A D U C O

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.
3

p ç q  n  p ç q  m d q o  n  d q q  h  p p a  n  p p q  k  p $ q  \t \ p ç a  i f  c = > õ ^ ] i  ̂Octavio de Cordova Ramos
Io Tabelião da Comarca de Lages

Rua 15 de Novembro — AO LADO DA FARMaCIA APOLO

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.

l i

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

13
l[̂ i ; ç ^ l |i= 5 ^ ;f5 ^ 1 |p 0 a |4f B ^ ]rE^S1[E»c>ç3ji pBgj=j1|pQq]f^B

^ ---------................-  ...................................  v ............ iléfM A Z E M  C A J U R U
------------------ de ------------------Aprigio Leal Nunes

Praça Vidal Ramos ou Praça do Mercado

LAGES — STA. C A TA R IN A

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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4 CORREIO LAG EANO

SANTA CRUZ
Os festeiros abaixo assinados, teem o prazer de convidar o 

povo e os devotos de SANTA C R U Z , para assistirem a tradicio
nal festa que se realizará em os dias 1, 2 e 3 de Maio proximo 
vindouro, obedecendo o seguinte

P R O G R A M A
liia Io de Maio

A’s 9 horas da manha, missa campal, em homenagem ao 
operariado. — A ’s 12 horas churrascada, e a seguir, kermesse e 
outras diversões. — A's 19 horas, novena, e em seguida queima 
de fogos, iniciando-se, depois, grande leilão de prendas, na CA  
SA SANTO  A N T O N IO .

Dia 2 de Maio
A ’s 7 horas, missa. As 10 horas, distribuição de carne ver

de aos pobres da cidade. A ’s 14 horas, grande kermesse. A ’s 
19 horas, novena e, a seguir, queima de fogos e leilão de pren
das na C A SA  SA N T O  A N T O N IO .

Dia 3 de Maio
A’s 10 horas, missa solene, e sorteio dos novos festeiros. 

A ’s 12 horas, churrascada. A ’s 14 horas, kermesse. A ’s 17 ho 
ras. procissão de SANTA C R U Z , que percorrerá as seguintes 
ruas: Siqueira Campos, Tiago de Castro, Coronel Cordova, Ma
rechal Deodoro e Travessa Santa Cruz, com o comparecimento 
de Irmandades e Colégios. A entrega da Bandeira aos novos fes
teiros, será feita após a missa solene. A’s 19 horas, novena, ini
ciando-se, depois, queima de fogos e grande leilão de prendas 
na C A S A  SAxNTO A N T O N IO .

Novenas
As novenas em louvor a SA N T A  C R U Z , terão inicio no 

dia 25 do corrente mez, com a presença dos paraninfos, espe
cialmente convidados para este fim, a saber:
Dia 25 — Paraninfos: — Coronéis Nelson Rebelo de Queiroz e Luiz Augus

to Silveira
Dia 26 — « — Sr Vidal Ramos Junior e Major Gilberto M ou-

tinho dos Reis.
Dia 27 — * — Coronel Aristiliano Ramos e Dr. Celio Belisario

Ramos.
Dia 28 — « — Sr. Francisco Alaide e Bacharel Henrique Ramos

Junior.
Dia 29 — c — Sr. Domingos Barbara Valente e Dr. José Bata

lha da Silveira.
Dia 30 — « — Major Otacilio Costa e Dr. Carmosino Camargo

de Araújo.
Dia 1 — « — Dr. Indalecio Arruda e Sr. José Ribeiro Branco.
Dia 2 — « — Sr. Tito Bianchini e Sr. Mario Ramos.
Dia 3 — « — Dr, Judo Ribas Ramos e Sr. Mario Grant.

Peditcrio
O  peditorio que, todos os anos, levam a efeito as Bandei

ras, terá lugar no dia 25 e 26 do corrente mez. Assim e que, 
a partir das 9 horas, serão percorridas todas as ruas da cidade.

A festa será abrilhantada por uma afinada Banda
de Musica

Serão vendidos, durante as festas de Santa Cruz, folhetos de sua 
historia, de autoria do brilhante escritor conterrâneo, Advogado 
Otacilio Costa.

A  ZE N ITH  Radio, localizada no prédio da Companhia Telefônica Catari- 
rinense, nesta cidade, á rua 15 de Novembro, comunica á sua distinta 
freguezia que doravanto denominar-se-á l a b o r a t o r io  r a d io  t é 
c n ic o , e que seu novo proprietário, snr. Jofre Amaral, técnico de rá
dios, está perfeitamente aparelhado para exames e concertos de apare
lhos receptores, cataventos e demais pertences. 4

Lajes, 15 de Abril de 1942.

FESTEIROS MORDOMOS
Dr. Mario Teixeira Carrilho 
Dr. Celso Ramos Branco 
João Dias Brascher

Raulino João Rosar 
Isaac Gonçalves Ramos 

Darcy Ribeiro 
Antonio do Amaral Galvão 

Sebastião Assis Branco 
Outubrino Vieira Borges

Dr. Joao Ribas Ramos
Advogado

RUA CORREIA PINTO, lt. L A G E S

R. 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.
5

Laboratório de Pesquisas e Analises 
—  Clinicas de Lajes —

Os Drs. Nobre Filho e J. Sombra, comunicam aos Srs. Médi
cos, Dentistas, Veterinários, e a população em geral, que bre- 
mente abrirão um laboratório aparelhado para todo e qualquer 
exame de sangue, escarro, pús, urina, fezes, etc., bem como 
diagnostico precoce da gravidez.
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ALFAIATARIA. CHIO
Rua Correia Pinto, 82 — LAGES

Novo corte e novo sistema de costura, apren
didos recentemente com especialista de São 
Paulo.
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Residência e Escritório: Rua Correia Pinto, 66 
Lages.

Atende chamados para as comarcas de S. Jo

aquim, Curitibanos, Bom Retiro e Rio do Sul.

Contacto Terapia Câncer
TR ATAM E N TO  PE LA  LA M PA D A  DE 

CHAUOL

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

DR. CESAR A VILA
Docente da Faculdade de Medicina de 

Porto Alegre

Edifício Sloper, I o andar, P. Alegre 

(Informações por carta).

Aniversário natalicio

A 18 do corrente com
pletou mais um aniversário 
natalicio o professor Anto
nio Jader Marques, esforça
do diretor do Instituto de 
Educação desta cidade. Jus
ta homenagem ao aniversa
riante foi prestada pelos 
alunos do referido instituto 
no dia do seu natal.

João da Silva Ramos

Encontra-se enfermo, já 
há vários dias, em sua 
residência, nesta cidade, o 
nosso bondoso amigosr Juão 
da Silva Ramos, a quem 
desejamos pronto restabele
cimento.

Professor Nabor Ribeiro

Faleceu em Florianopolis, 
onde estava residindo ulti
mamente, o nosso conterrâ
neo sr. Nabor Ribeiro, ex- 
professor de desenho do Ins
tituto de Educação desta ci
dade. Filho de Lages, Na
bor Ribeiro pertencia a uma 
das mais tradicionais famí
lias deste município.

O seu passamento causou 
profundo pesar. A ’ familia 
do finado, enviamos condo
lências.

O primeiro
ato de Lavai

O primeiro ato do ger- 
manolilo Lavai, será man
dar a esquadra francesa 
para o mediterrâneo, afim 
de provocar um incidente 
com a esquadra mgleza.

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

ASSINE E ANUNC1 
no «Correio Lageano>, p< 
riodo de grande tiragem 
vasta circulaçAo.
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