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Assumiu o comando do I  
Btl. Rdv. o Tte. Cd. Luiz 

Augusto da Silveira
O Tte. Cel. Luiz Augusto da Silveira, valoroso 

chefe militar, que já  se encontrava em Lages, ha mui
tos dias, assumiu recentemente o Comando do 2o Ba
talhão Rodoviário, sédiado em nossa cidade. Ao ato es
tiveram presentes, toda a oficialidade local, autorida
des civis e eclesiásticas, pessoas de destaque da so
ciedade lageana e imprensa.

Viajou para o Rio, o Tte. 
Cd. Nelson de Queiroz

No principio desta semana, viajou para o Rio, 
acompanhado de sua exma. Familia, o Tte. Cel Nel
son de Queiroz.

O ilustre casal, que tinha muitas relações na so
ciedade lageana, foi alvo de significativas homenagens 
antes de sua viagem.

Compareceram ao Hotel, na hora da partida, auto
ridades militares, civis e eclesiásticas e exmas. Familias.

Pascoa dos Militares em
Lages

Aniversário do governo 
N e r ê u  R a m o s

Defluiu hontem, Io de Maio, o aniversário do be- 
nemerito governo Nerêu Ramos, que em 1° de Maio de 
1935, começou a presidir os destinos de Santa Catarina.

Foram sete anos de intenso e infatigável labor, 
que abriram novos e promissores horizontes para a vi
da economica e social do Estado, que hoje, eleva-se 
com orgulho, ao lado das grandes e prosperas unida
des da Republica.

O ensino, as rodovias, as obras de assistência so
cial e outros importantes problemas de administração, 
mereceram atençao e encontram-se presentemente, em 
pleno desenvolvimento.

Santa Catarina vive, em largo influxo de renova
ção e criação em todos os quadrantes de suas ativida
des. Marchamos em completo apogeu de nossas forças 
criadoras e produtivas, num clima de açao, de traba
lho e de realidades patrióticas e humanas. E deste con
junto de traços incisivos, surge com destaque, a per
sonalidade marcante, que dirige o Estado, a luz de 
novos estimulos, dedicando sua inteligência e seus es
forços, ao bem estar do seu povo, ao progresso cres
cente da unidade que administra e a segurança publi
ca, nestes momentos dificeis da nacionalidade.

FROMOTOft
FÜBLICO

Consoante comunicação, que rece
bemos e agradecemos, assumiu o exer
cício do cargo de Promotor Publico 
desta Comarca, o dr. João Radzi- 
minski, inteligente e culto bacharel, 
que já exerceu as funções de Promo
tor, com brilhantismo, em diversas 
Comarcas do Estado.

Celebrar-se-á amanha, domingo ás 8 horas, a Pas
coa dos Militares em Lages, em nossa Catedral, espe-j 
rando-se, que as soienidades, revistam-se de brilhantis
mo.

Sua Excia. Revma. Dom Daniel Hostin, Bispo de 
Lages, segundo estamos informados, celebrará a Santa; 
Missa e dará a Comunhão aos Militares.Grêmio “Ramalhete Roseo

Baile de aniversário
Dia 5 , terça-feira, ás 21 horas, nos salões do Clu- 

e «14 de Junho», o Grêmio «Ramalhete Roseo», rea- 
zará o grande e tradicional baile de aniversário.

Na presidência dessa sociedade, de 1941-42 esteve 
senhorita Ema Koeche, foi eleita para o periodo de 

laio de 1942-43, a senhorita Noemia Ramos.

o a n iv e r s á r io  do p r e f e it o
V1DAL RAMOS JUNIOR

Transcorreu hontem, a data natalicia do Prefeito Vidal Ra
mos Junior. O aniversariante figura prestigiosa e muito estima
da e relacionada em Lages, recebeu inúmeras felicitações de se
us municipes e foi alvo por parte dos mesmos de varias e sig
nificativas homenagens, e entre elas, destacamos, o grande ban
quete, que seus amigos e admiradores lhe ofereceram no Hotel 
Rossi, com a presença de autoridades eclesiásticas, militares e 
civis, imprensa, pessoas gradas e eltvado numero de admirado
res e amigos.

Os funcionários da Prefeitura que ofertaram fino e custoso 
presente.

ARMAZÉM CENTRAL 
de Alceu Goulart
Hoje, sabado, abre suas 

portas ao publico, o Arma
zém Central, situado á rua 
15 de Novembro, proprie
dade do sr. Alceu Goulart. 

Esta nova casa comer

cial, com grande e variado 
estoque, que compreende: 
secos, molhados, ferragens, 
louças, etc ; possue sómen
te generos de Ia qualidade, 
efetuando para comodidade 
de seus freguezes, entregas
á domicilio, atendendo tam
bém, pelo telefone: 6 (meia 
duzia).

Companhia Ira- c e ma  Alencar Manoel Pera
Couforme já  foi noticia

do, a grande Companhia 
Brasileira de Comédias — 
IRACEMA DE ALENCAR 
MANUEL PERA, está sen
do anciosamente esperada 
em Lages, e deve realisar 
o seu primeiro espectáculo 
no dia cinco do corrente 
mês.

Da capital do Estado, 
atravez da sua imprensa e 
de pessoas desta cidade, 
que ali tiveram oportuni
dade de assistir a alguns 
espectáculos, temos noticias 
do grande sucesso deste es
plendido conjunto de artis
tas do Teatro Nacional — 
o que, aliás, vem confirmar 
eguais sucessos obtidos nas 
cidades do Rio de Janeiro, 
8. Paulo, Coritiba, sucesso 
que, temos a certeza irá re
petir-se em Lages,

As assinaturas para as 
cinco récitas tem obtido 
plena aceitação, e seria 
aconselhável, que os snrs. 
interessados nao deixassem 
para a ultima hora a sua 
iuscricao na lista dos que 
já  escolheram e garantiram 
os seus logares numerados.

Como já  informamos, a 
estrea será com a come- 

[dia do consagrado escritor 
■ Viriato Correia — O CAR
NEIRO DE BATALHÃO, 
em trê atos de intensa hi
lariedade.

—  Estréa da Grande Companhia de Comédias

Iracema de Alencar -
Ei R 0 Pêra

Com a comedia l h a
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Prefeitura Municipalde Lajes
Estado de Santa Catarina

REQUERIMENTOS DESPACHADOS
Dia 22 de abril de 1942.

N 264 — Aristides Antunes Ramos — Licença para transferir 
um terreno — Io despacho: Ao fiscal geral para in
formar.

Dia 23 de abril de 1942.

N 265 — Cândido Batista Dias menór representado por seu pai 
João Batista Dias — Aforamento de um terreno do 
Município — Io despacho: Ao fiscal geral para infor
mar.

■ Laura Batista Dias — Aforamento de um terreno do 
Município — I o despacho: Ao fiscal geral para in
formar.

- Eugênio Augusto Neves — Verificação nas áreas de 
diversos terrenos — Io despecho: Ao fiscal geral pa
ra informar depois de fazer as devidas verificações.

■ João Valerio Xavier Osorio — Baixa de lançamento 
de casa comercial — Sim.
Agnelo de Castro Arruda — Certidão de pagamento 
de imposto de autómovel — Certifique se.

Dia 24 de abril de 1942.

N 147 _  Valdomiro Timóteo da Silva — Licença para transfe
rir um terreno -  2° despacho: Faça-se a transferên
cia de acordo com a informação e expedindo-se 
novas Cartas de Aforamento.

— Antonio Amaral — Aforamento de excessos em um 
terreno — 3» despacho: Concedo o excesso requeri
do, de acordo com a legislação em vigôr.

— Mario Grar.t — Concessão de nm terreno no Cemi
tério - -  2o despacho: — Sim, de acórdo com a infor
mação.

— Paulo Winter & Irmãos — Baixa de lançamento de
confeitaria e Caldo de cana — Sim.

— João Luiz Ramos — Certidão de Pagamento de Im
posto de automóvel — Certifique-se.

Dia 25 de abril de 1942.

— |osé Custodio Maciel & Cia — Transferencia de lan
çamentos — Sim.

— João Gualberto da Silva Filho e sua mulher Auta Ba
tista de Castro Silva — Licença para transferir um 
terreno — Io despacho: Ao fiscal geral para informar.

— Milton Marques da Silva — Aforamento de um terre
no do Município — 2o despacho: Publique-se edital 
de concurrência pública com o praso de 8 dias.

— Decio Salvado Bottini — Aforamento de um terreno 
do Município — 2o despacho: Publique-se edital de 
concurrência pública com o praso de 8 dias.

— Oermano Adolfo Bess — Aforamento de um terreno 
do Município — 2o despacho: Publique-se edital de 
de concurrência pública com o praso de 8 dias.

— Carlos Jofre Amaral — Aforamento de um terreno do 
Municipio — 2o despacho: Publique-se edital de con
currência pública com o praso de 8 dias.

— Manoel A. Stephanes — Aforamento de um terreno 
do Municipio — 2o despacho: Publique-se edital de 
concurrência pública com o praso de 8 dias.

— Dorgel Pereira dos Anjos — Aforamento de um terre
no do Municipio — 2o despacho: Publique-se edital 
de concurrência pública com o praso de 8 dias.

— Antonio Pereira Branco — Aforamento de um terre
no do Municipio — 2o despacho: Publique-se edital 
de concurrência pública com o praso de 8 dias.

— Atávio Ataíde de Melo — Aforamento de um terreno 
do Municipio — 2o despacho: Publique-se edital de 
concurrência pública com o praso de 8 dias.

— Orlando Subtil de Camargo — Aforamento de um 
terreno do Municipio — 2o despacho: Publique-se 
edital de concurrência pública com o praso de 8 dias.

— Emílio Alves dos Santos Junior — Aforameato de 
um terreno do Municipio — 2o despacho: Publique-se 
edital de concurrência pública com o praso de 8 dias.

— Petronio Siqueira Paes — Aforamento de um terreno 
do Municipio — 2o despacho: Publique-se edital de 
concurrência pública com o praso de 8 dias.

— Aldo Alcantara Ataide — Aforamento de um terreno 
do Municipio — 2o despacho: Publique-se edital de 
concurrência pública com o praso de 8 dias.

luso das suas atribuições,
RESOLVE:
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Nomeai a Sra. Maria Joaquina de Liz, para exercer o car
go de professora «não titulada», na escola mixta Municipal de 
Quarteirão do Butiá, no distrito de Campo Belo, percebendo os 
vencimentos marcados em lei.

Comunique se.

Prefeitura Municipal de Lajes, em 27 de abril de 1942.

Assinado: Vidal Tíamos Junior 
Prefeito Municipal

Asdrubal Guedes de Souza Pinlo 
Secretário.

DECRETO N. 13 de 18 de abril de 1943.

O Sr. Vidal Ramos Junior, Prefeito Municipal de Lages, 
no uso de suas atribuições, no intuito de homenagear o Presi
dente Oetulio Vargas por ocasião de seu aniversário e conside
rando que «todo o nosso esforço tem de ser dirigido no senti
do de educar a mocidade e prepará-la para o futuro» no dizer 
de S. Excia.,

DECRETA:

Art. I o — Ficam criadas escolas mixtas municipais nas se
guintes localidades:
Quarteirão do Butiá distrito de Campo Belo

Anita Garibaldi
Painel
Bocaina
Cerrito
Índios

Santo Antônio 
Campestre «
Barra do Rio Bonito «
São Sebastião da Barra «
Ponte Alta «

Art. 2o — As despesas com os professores para estas escolas 
correrão pela dotação 3-30-1.
Art. 3o — Fica desdobrada, de acordo com os atigos 4o e 5o do 

decreto-lei n. 20 de 8 de setembro de 1941, por con
veniência do ensino, a escola mixta municipal de La
goa da Estiva em Anita Garibaldi, correndo as des
pesas decorrentes pela dotação 3-30 2.

Art. 4o — O presente decreto entrará em vigor na data da sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Lajes, em 18 de abril de 1942.

Assinudo: Vidal Ramos Junierr 
Prefeito Municipal

Asdrubal Guedes de Souza Pinlo  
Sesretário.

PORTARIA N. 15 de 22 de abril de 1942.

O Sr. Vidal Ramos Junior, Prefeito Municipal de Lajes, 
no uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto no art. 
4o do decreto Estadual n. 113, de 26 de março p. findo,

DESIGNA:

O Sr. Alfredo Ribeiro Schmidt, fiscal desta Prefeitura, pa
ra se encarregar da fiscalização exigida pelo decreto estadual 
n. 113, de 26 de março, fazendo recolher à Coletoria Estadual 
local o produto das multas que forem impostas nos termos do 
art. 3® do citado decreto.

Publique-se e cumpra-se.

Prefeitura Municipal de Lajes, em 22 de abril de 1942.

Assinado: Vidal Ramos Junior 
Prefeito Municipal

Dados estatísticos
(Para o «Correio Lageano»

Qraças as exortações desta 
Agência no sentido de obter a 
colaboração indispensável de 
informantes distritais, procuran
do torná-la constante e rotinei
ra, por isso que, uma vez rea
lizado semelhante intento, tere
mos um mais bem regularizado 
serviço de Estatística neste Mu
nicipio, vemos, não sem uma 
grande satisfação que, finalmen
te, já se faz sentir, como natu 
ral resultante, o efeito dos rei
terados encorajamentos e pedi
dos insistentes formulados àque
les a quem esta Agência reno
va antecipados agradecimentos 
pelos esfórços que envidarem 
de forma a mostrar o seu ele
vado sentimento de brasilidade, 
e compreensão da finalidade da 
Estatística, auxiliando-a tanto 
quanto lhes for possível na ela
boração dos seus trabalhos, os 
quais, aliás, oufro objetivo não 
têm sinão o de prestar informa
ções á-cêrca da realidade na
cional, orientando dessarte a 
administração pública; suges
tões ás entidades competentes 
para o estabelecimento de pro
vidências imprescindíveis e be
néficas á coletividade etc.

Como nos demais distritos, 
também em índios, dispõe esta 
Agência de um informante, na 
pessoa do snr. Paulo Francisco 
Broering, muito digno Intenden
te distrital. Este, conquanto re
centemente nomeado, vem de 
demonstrar ter compreendido a 
necessidade e a obrigação pa
triótica de colaborar com a 
Agência Municipal de Estatísti
ca, pelo que esta penhorada 
agradece.. Damos abaixo a pro
dução agrícola do distrito de ín
dios, segundo o nosso infor
mante acima referido:

! Aveia 7.920 kg., Centeio 1.500 
.kg., Milho 270.000 kg., Feijão 
1192.000 kg., Trigo 8 400 kg., 
Batata 72.000 kg., Amendoim 
12.000 kg., Alho 200 kg., Fumo 
em ròlo 1.500 kg., Cebola 5.300 

i kg., Aipim 7.000 kg., Batata 
'doce 96 000 kg.

Oerson Per rira de Andrade 
Agente Municipal de Estatística.

Fabrica de cimento

. Em Junho de 1943, fun
cionará mais uma fabrica 
de cimento no Brasil, que 
está sendo montada no Est. 
do Rio, com capacidade para 
160 mil sacos diários.

>Sco* c;-9«d®to» o:®O^^So>SuXBo -S<x* c>®0 2c:.Sc:So:®o-_,go-«coSo ®c.®C3@ooSooJp> o*x>*oc>Sc»®ooacoSooííco*Qo«cot aftGALERIA DA MODA
Rua Correia Pinto, n ' 6. Fone 87 

Filial: P raça V idal Ram os Sênior, r  11. Fone 186

RESOLUÇÃO N. 40 de 27 de abril de 1942.

_ tf
g Enorme e variadissimo sortimento de artigos finíssimos para senhoras e cava- 

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

São Paulo. —  Preços comodos — IO
o Sr. Vidal Ramos Junior, Prefeito Municipal de Lajes, no ^  ^ ■ x
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A discórdia da índia não e 
anti-democratíca

m a u r ic e  c h a n d l e r

(Exclusividade do C. E. C. para os jornais associados).

NOVA YORK;. _  Profundamente intrigado com o 
que esta acontecendo na índia em relação ao momento 
internacional, procurei ha dias avistar-me com o Dire
tor da Sociedade Hindú de Cultura, estabelecida aqui 
em Nova York para esclarecer as principais faces do 
problema da índia moderna. O diretor da referida e im
portante sociedade, chama-se Pahli Majahal, um dos mais 
destacados indianologos da autualidade, imediatamente 
me declarou, em tom severo e categórico que «os desa- 
cordos da India não significava simpatia aos totalitários 
e muito menos oposição á Inglaterra. A questão exis
tente apenas tinha o carater de problema de politica in
terna. De fórma nenhuma os hindus poderíam se apro
ximar ou pactuar com os nazistas. A bagagem históri
ca dos antepassados hindus indica com exatidão o ca
minho reto que devem seguir íielmente. Ao Império Bri
tânico deve a Índia a totalidade de suas conquistas po
líticas, sociais e econômicas. Não é possível esquecer o 
que os ingleses fizeram pelo povo hindú e isso nunca 
será esquecido, pelo contrario, sempre será respeitado 
com a maior gratidão. Eu conheço os meus patrícios.»

Julgo taes declarações incisivas. Desmentem por 
completo as hipóteses da hostilidade anglo-hindú e mos
tram que a India é parte integrante da cruzada anti-na
zista levada a efeito pelos povos soberanos e respeita
dores da civilização humana.

L  C O
A ZENITH Radio, localizada no prédio da Companhia Telefônica Catari- |(|> 
rinense, nesta cidade, á rua 15 de Novembro, comunica á sua distinta 

>$! freguezia que doravante denominar-ae-á LABORaTORIO RADIO TÉ- 
$!j CNICO, e que seu novo proprietário, snr. Jofre Amaral, técnico de ra- 
wí dios, está perfeitamente aparelhado para exames e concertos de apare
c í  lhos receptores, cataventos e demais pertences. 4 j'j+511 . _ __

0 Ministro da Guer
ra no Norte do País

Nova frente na Europa
Lord Braverbrook, discursando apelou para a aber

tura de uma nova frente na Europa e o representante 
May, presidente da Comissão de Assuntos Militares da 
Camara nos Estados Unidos, declarou, que o discurso 
de Braverbrook, juntamente com a visita do General 
Marshall a Londres, indica que veremos uma ação no 
ocidente.

DR. NOBRE FILHO
Clinica geral

— Consultas diarias das 14 ás 16 e meia horas —

Atende a chamados a qualauer hora do dia ou da noite.
CONSULTORIO Praça Vidal Ramos, esquina da rua Cel. Se

rafim de Moura.
6

O Ministro da Guerra, es
tá inspecionando o Norte 
do País, abordado pela im
prensa, declarou que as tro- 

ipas se encontram em per
feita ordem.

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 precòce da gravidez.

A
I

A LFA I AT A. R I  â. CHIO
Rua Correia Pinto, 82 — LAGES

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

9

0 «homem passaro» 
e o «carvão sinté

tico»
Telegrama da Agenda 

Nacional,, noticia que diri
giu-se para o Rio, o sr. 
Amadeu Catein, inventor 
pernambucano, que na ca
pital da Republica, vai re
gistrar os seus dois inven
tos: «o homem passaro* e 
o «carvão sintético».

60 mil aviões
Os Estados Unidos cons

truirão ainda em 1942, 60 
mil aviões. A produção de 
tanques superou atualmente a 
do Eixo.

A ítalía quer a paz
A United, anuncia que um movimento em favor de 

uma paz cm separado, se intensifica na Italia, apoiado 
pelos marechais Badoglio e Grazziani e pelo general 
Picolo-

Construindo I avião por dia
A Companhia Nacional de Navegação Aerea, produ

zirá 1 avião por dia, de Maio proximo, em diante.

A Australia está pronta
As forças aereas e terrestres da Australia, estão 

prontas e o moral das forças como da população são ele
vados.

Dr. João Bibas Ramos
Advogado

RUA CORREIA PINTO, 11.

A D V O G A D O

Residência e Escritório : Rua Correia Pinto, 66 
Lages.

Atende chamados para as comarcas de S. Jo

aquim, Curitibanos, Bom Retiro e Rio do Sul.

1  r  Ç ^ « 5 9 * 3 0 * 5 ^t| Contacto Terapia Câncer
TRATAMENTO PELA LAMPADA DE 

CHAUOL

Efeitos combinados dos Raios X  e do 
radium. Exclusivameote para cs 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).

Os Estados Unidos 
ocuparão as posses
sões francesas na 

America
Si Lavai mandar forças con
tra os franceses livres e bri
tânicos, a America do Nor
te ocupará as possessões 
francesas no Hemisfério Oci
dental.

PRECEITO DO DIA
Pódem iliminar bacilos tí- 

ficos, durante muito tempo, 
pessoas que se curaram da 
febre tifóide ou que jamais 
tiveram essa doença. Por 
isso que ^ninguém suspeita 
do fato, nem eles próprios, 
tais indivíduos são especial
mente temíveis como propa
gadores do mal.

(Serviço Nacional de Edu
cação Sanitaria).

ASSINE E ANUNCIE 
no «Correio Lageano», pe
ríodo de grande tiragem e 
vasta circulação.
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CORREIO LA GE A NO

0  M u c u s  d a  
/ Asma Dissol
vido em Um Dia

Os ataques desesperodores e violentos da 
um a envenenam o o reuniam  o, minam a 
energia, arruinam n múiiè e debilitam o co
rne. 10. Km 3 minutos, M e n d a c o ,  receita de 
uni famoso módico, começa a circular no 
cangue, dominando rapidamente os ataques. 
Desde o n rIm elro  ala começa a desapa
recer a dificuldade em re s p ir a r  e volta o sodo reparador. NAo é preciso continuar 
usando drogas, cigarros ou Injcçfles. Tudo 
o que so faz necessário ó tomar 2 tabletes 
de Mondaco às refeições o ficará comple
tamente livre dn asma. A nçào é muito 
rápida, mesmo que sc trate de casos rebel
des e nntlgos. Mendaco tem tido tanto dxlto 
que se oferece com u garantia de dar no 
paciente respiraçüo livre o lácll cm 24 ho
ras e de aoabar completamente com a asma 
em 8 dias, ou devolução do dinheiro, ao ser 
restduido o pacote vazio. Pcç-*« Mendaco cm 
qualquer farmácia. Nossa garautia o protege.

M e n d a c o :t:n

Aviação comer-
V

ciai no Brasil

A aviação comercial no 
Brasil, desenvolveu-se es- 
traordinariamente, só Jno ae- 

iroporto de Santos Dumont, 
em 1941, segundo escreve 
o «Diário da Tarde», o to
tal de passageiros embarca
dos e desembarcados, foi de 
58 241. O total de baga- 

jgens, foi de 883.289.392. O 
'total da correspondência foi 
ide 215. 585.559.

de

“ Correio l a - ! o Perú venderá gazolina ao Brasil
O Perú fornecerá 8 milhões de litros de petroleo 

ao Brasil, mensalmente. Assim, o País ficará habilitado 
a debelar suas necessidades.J

O total de carga foi 
531.789.886.

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 terrenos devolutos 
do Patrimônio Municipal pelos abaixo mencionados, fica de con
formidade com a Lei n. 55, de 31 de Dezembro de 1935, aber
ta a concurrencia publica destes terrenos pelo praso de oito (8) 
dias a contar desta data.

Requerente — Dorgel Pereira dos Anjos — n. 72. 2-5-1942. 
Terreno situado no local «Rua Marechal Deodoro» zona B ur
bana, medindo a area superficial de 88,20 metros quadrados.

Requerente — Antonio Pereira Branco — n. 128. 2-5-1942. 
Terreno situado no lugar «denominado Varzea» zona suburba
na desta cidade, medindo a area superficial de 2.472,50 metros 
quadrados.

Requerente — Otávio Ataide de Melo — n. 195. 2-5-1942. 
Terreno situado no local «Rua S, Joaquim» zona C urbana, me
dindo a area superficial de 300 metros quadrados.

Requerente — Orlando Subtil de Camargo—n. 201. 2 5-1942. 
Terreno situado no local «Rua Benjamim Constant» zona A ur
bana, medindo a area superficial de 480 metros quadrados.

Requerente—Emidio Alves dos Santos Junior —n. 203. 2 5-1942 
Terreno situado no lugar «Esquina da Rua Jeronimo Coelho» 
zona B urbana, medindo a area superficial de 588 metros qua
drados.

Requerente — Petronio Siqueira Paes — n. 208. 2-5-1942. 
Terreno situado no alto do «Morro do Posto» zona B urbana, 
medindo a area superficial de 657 metros quadrados.

Requerente — Aldo Alcanlara de Ataide — n. 256. 2 5-1942. 
Terreno situado no local «Praça da Bandeira» zona B urbana, 
medindo a area superficial de 360 metros quadrados.

Requerente — Milton Marques da Silva — n. 311. 2-5-1942. 
Terreno situado no local «Passo Fundo» zona suburbana desta 
cidade medindo a area superficial de 5.000 metros quadrados.

Requerente — Decio Salvador Bctini — n. 312. 2-5-1942. 
Terreno situado no lugar «Passo Fundo» zona suburbana, me
dindo a area superficial de 5.000 metros quadrados.

Requerente -  Adolfo Germano Bess — n. 313. 2-5-1941.
Terreno situado no local «Passo Fundo» zona suburbana, me
dindo a area superficial de 5.000 metros quadrados.

Requerente — Carlos Jofre Amaral — n. 314. 2 5-1942. 
Terreno situado no local «Passo Fnndo» zona suburbana, me
dindo a area superficial de 5.000 metros quadrados.

Requerente — Manoel A. Stefanes — n. 315. 2-5-1942- 
Terreno situado no lugar «Passo Fundo» zona suburbana, me
dindo a area superficial de 5.000 metros quadrados.

Para que ninguém alegue ignorância lavrei o presenta Edi
tal que será publicado no jornal «Correio Lageano» e afixado 
nos lugares públicos de costume.

Prefeitura Municipal de Lajes, 2 de Maio de 1942.

Francisco Furtado Ramos 
Fiscal Geral

TEM corrca" 
9 pondentes e 

agentes comerciaes, em to
dos os distritos deste mu
nicípio, em todos os municí
pios de Santa Catarina bem 
como, em Porto Alegre, 
Florianópolis, Curitiba, São 
Paulo e Rio.

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

A «A Platéia» jornal edi
tado em São Paulo, foi fe
chado, por ^manifestar ten
dências favoráveis ao Eixo, 
após o rompimento de nos
sas relações com a Alema
nha, ltalia e Japão.

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.

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  P IN T U R A  D E  M O VEIS  
A DUCO

- - - - - - - - - - - - -  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.
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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- iTA
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 uteis, das 8 horas ao meio dia e das
2 horas da tarde ás 6 horas.
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Padaria e Confeitaria Popular |
de Ivandèl Godinho

Rua Quintino Bocaiuva, fone 27

Rua Marechal Deodoro, enfrente ao Instituto de EducaçUo, fone 81

Pães de todas as qualidades. Bombons.
Artigos para presentes.

Caixas fantasia.
Doces para casamentos e batisados, etc.

de
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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. _  Pr comodo8i
5 2 _ _ * ____
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