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Calçamento da cidade j F u t e b o í A  aviação brasileira
As obríi:? do'calçamento da cidade, prosseguem ra-j Realizar-se-á, amanha, o 

pi amen i em re,Ce a Rraça Joào Pessoa, e o assenta- esperado encontro dos dois 
mento de para elepipedos avança sem perda de tempo,, esquadrões locais, CRUZF.I- 
pelo que, concluímos que dentro em breve aquela parte RO F. C. versus LAQES 
sejai terminada bambem o serviço de preparação do lei- F. C. Esta partida, que vem 
to da rua 1j de Novembro, acha-se muito adiantado, sendo aguardada com gran- 
Assim, em tuturo proximo, a parte central da cidade es- de otimismo, proporcionará 
taiá calçada, o que vem atestar cs esforços da atual á assistência lances verda- 
administraçâo, para o progresso de Lages

Cruz Vermelha Brasi- Padre Antidio J.

leira — Filial de Lajes
Em recente reunião no Institu

to de Educação desta cidade, 
com a presença do represen
tante do Presidente da Cruz 
Vermelha de Santa Catarina, do 
Delegado da Cruz Vermelha 
brasileira, autoridades civis, mi
litares, eclesiásticas e imprensa, 
exmas famílias, médicos locais 
e seleta assistência, foi eleita 2 
Diretoria da Cruz Vermelha 
Brasileira, Filial de Lages e que 
consta dos seguintes nomes:

PRESIDENTE DE H O N R A :- 
Cel. Vidal Remos.

dtiramente empolgantes, da
do o preparo rigoroso a 
que se submeteram os ele
mentos integrantes das du
as equipes. A constituição 
dos quadros, é a seguinte:

p . . jCRUZEIiíü F C.: — Éclair-
Encontra-se em Lages, 0 ;Tomé.lrinSu . Juca _ Werner.

Padre Anndio J. Vargas, Tafio-Ptinio-Osnl - Waldeck - 
nosso conterrâneo, que aca-iLucent e B 1;eserTas:
n Q  n a  o a r  n o m u o t l o  l o n t n  ■ __ 0

Vargas

ba de ser nomeado lente; 
interino, de uma catedra, no 
nosso Instiluto de Educação.

Sua Senhoria é uma das 
brilhantes figuras do clero 
brasileiro.

Dr. Astroglido Ramos

Acha-se nesta cidade, há 
vários dias, o nosso distin
to conterrâneo dr. Astrogil- 
do Ramos, engenheiro civil 
e bacharel em ciências juri-

Alberto Matos

VICE-PRESIDENTE DE HON
RA: — Dom Daniel hostin.

DIRETORIA
Presidente — Dr. Carmosino dicas e sociais.

Camargo; I o Vice-Presidente —
Dr. Joaquim Arruda; 2° Vice- 
Presidente — Senhora Cel. Luiz 
Silveira; I o Secretario — Cap.
Dr. Francisco de Carva>ho N ° -  £  nós A ,_
bre; 2« Secretario — Dr. Mario , 0 „
Teixeira Carrilho; I o Tesoureiro berto Matos. apreciado mu- 
Sr, Cícero Neves; 2o Tesoureiro sicista pitricio.
-  Senhora Vidal Ramos Junior. ____________________

CONSELHO DIRETOR
SENHORAS: — Dr. Acacio,

Arruda, Dr. Celio Ramos, D r .;
Sartori, Dr. Eli Valença. Dr. j 
Olavo Marquez, Dr. Luiz Ro
drigues Bica, Dr. Aujor Avila 
Luz, Dr. Indalecio Arruda, Sr.
Henrique Ramos, Sr. Boanerges

para nova Diretoria.

Club 14 de Junho
Eleição da Diretoria

Realisar-se-á amanhã, do
mingo, ás 4 horas da tar- 

« 3 ^ . * * b & í ^ « í | d e ,  na aíde social a eleição 
ra, Dr. João Pedro Arruda, Sr.1 
Fernando Batalha, Cel. Caeta
no Costa, Dr. Walmor Ribeiro.

SENHORES: —  Dr. Celso Faus- 
to de Souza, Sr. João Cruz, Sr.
Pericles Lopes, Sr. João Gual- 
beito Filho, Sr. Virgílio Ramos,
Sr. Mario Orant, Sr. João Dias 
Brascher, Dr. João Ribas Ramos,
Sr. José Fontes, Dr. Rubens 
Terra, Sr. Otacilio Costa, Dr.
Oelio Ramos Branco, Sr. Leon- 
tino Alfredo Ribeiro, Dr. Cân
dido Ramos, Dr. Armando Ra
mos de Carvalho.

Bernardino - Neco - Varela e 
Danilo. LAGES E. C .:-  Al- 
fredinho-l van- Túlio- Aldo-Lo- 
Jó Hélio - Baixinho - Erasmo- 
Jaime-10U3 e Paulista. Re
servas: Castelhano-Vone e 
Mário Rui.

Atuará a partida o Sr. 
Mário Cunha Início 15,30.

e n t r o u  e m  a c ã o
O Ministro da Aeronáutica divulgou em comuni

cado, que devido ao metralharaento e ao torpedeamen- 
to de nossos navios, a aviação brasileira, viu-se na 
contingência de entrar em ação, afundando um sub
marino do eixo.

O embaixador Batista Luzardo, declarou que: 
«apezar de termos 7 navios atingidos pela pirataria 
nazista, podemos assinalar, satisfeitos, e para nosso con
forto, que as Forças Aereas Brasileiras já entraram
em ação.

Nossos aviões, diariamente, patrulham as nossas 
costas, sobrevoando grandes distancias, e, por duas ve
zes foi aberto fogo contra os submarinos. Domingo 
passado, entre Fernando Noronha e a costa, houve um 
verdadeiro tiroteio entre um submarino e os nossos 
aviões.»

I  í  1S  0
Oficio recebido

Residência 1e Lages, em 26 
de maio de 1942.

Iltno. Snr. Diietor do «Cor
reio Lageano».

Tenho a giata satisfação de 
dar conhecimento á V. S. que 
nésta data, reassumi o exercí
cio do cargo de Engenheiro En
carregado do Expediente da 3* 
Residência da D. E. R. com sé- 
de néstéf cidade.

Cordiais saudações.

Henrique de Abreu Fialho

«Correio Lageano» agradece 
a gentilesa da comunicação.

E d m u n d o  M e n e z e s

Esteve nesta praça o sr. 
Edmundo Menezes, ativo re
presentante com ercial.

C ioe-Tea tro  CARLOS GOMES
Empresa M. A. de Sousa 

Programa para DOMINGO, dia 30 
de Maio, 1942
A ’s 2,3') Horas: Preços: 15000 e BOOrs. 
Um esplendido programa variado: 
A ’b 8,30 Horas: Preços 15500, 1$000 e

500 rs.
RASTRO NAS TREVAS

Filme policial da Columbia.

As’ 4,45 Horas: Preços 1$500, 15000 o
500 rs,

DUPLO ENIGMA
Esplendida Comedia Policial da Metro.

. ' r o k n r a  A ’s 8 Horas:dante Lyra, que 101 reouça , U ltim a exn,içito do grandioso, bo-
. _ R ir, ítrtõs s e r  lissimo e consagrado filme da Metro-

d o  p a t a  O LvlO, P ; 0 graDde prêmio da Academia de Ci-

torpedeado, ""“Adeus. Mr. Chips
ReClfe, que a ; t __ o trabalho máximo do grande ar-
j - ,  l o n n r in  O submarino tisU  _  flobert Donat — e um elon- do lançauu, . co notável de grandes nome» do Ci-Hisnarou 1 O tiros 0 6  c a n ilr io  americano. — Iniciará a Sessfto,

P • . ÍA eo  s n r  a - um Compl. Nacional D. F. B.no navio, que ‘  ’ P Cert. Censura N. 15;121 -  Sem res-auele, iluminado com hoi - trlvões. ___________
Preços: Poltronas K>0 Baleio 15500 -

fotes.

Torpedeamento do 
Ceniandaate Lyra
Os tripulantes do Coman-

A Empresa Força e Luz de Lages avisa, pelo pre
sente, aos seus Consumidores de Luz e Energia Elétri
cas que o pagamento das contas de Luz e Força deve
rão ser efetuados, impreferivelmente, até o dia 10 de 
cada mez no Escritórios da Empresa.

Findo este prazo será aplicado aos débitos em atra- 
zo a multa de 10°/0 ficando a Empresa com o direito 
de proceder o desligamento*da corrente caso 0 pagamen
to das contas, incluída a multa, não seja efetuado 
até o dia 20 do mesmo mês.

28- 5 -4 2
A  EMPRESA.

Doenças dos Olhos — Ouvidos — Nariz e 
Garganta. — Clinica e Cirurgia da Especiali

dade —

DR. SADALLA AMIN
Ex-Assistente da Fac. de Medicina do Est. do 
Rio de Janeiro — Ex-Chefe dos Serviços da 
Especialidade na Fundação Medico-Cirurgica 
do Rio de Janeiro.

Dará consultas em Lages, no Hospital de Ca
ridade, a partir de 8 de Junho e por tempo 
limitado —

Recomeçou a luta 
na Libia

Segundo se annuncia de 
Londres, a luta na Líbia 
recomeçou com o ataque 
alemão ás posições avança
das britânicas; esperando-se 
também, que desçam para-

quedistas alemães em To- 
bruk.

Exigências Italianas
A Italia quer a Tunisia, 

Savoia, Nice e Corsega.
E segundo se anuncia; 

Lavai se opõe abertamente.

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



CORREIO LAGEANO

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES
ESTADO DE SANTA CATARINA

Requerimentos despachados
Dia 19 de maio de 1942.

Edital
Dc concurrência publica, p a ra  aquislfOo de terreno» devoluto»

De ordem do Snr. Prefeito Municipal, faço 
interessar possa, que tendo sido requerido con
do Patrimônio Municipal pelos abaixo mencio , aber-
formidade com a Le. n. 55, de 31 de Dezembro de W S , aber 
ta a concurrência publica destes terrenos pelo p 
dias a contar desta data.N. 101 — Maria Conceição dos Santos -  Aforamento de uin 

terreno do Município — 2° despacho: Publique-se 
edital de concurrência pública, como o praso de 8 Requerente — Maurilio Manoel da Silva — n. 
dias. ' ”  J------ 1

280. 30-5-1942.

N. 129 — Joaquim Melim Filho — Aforamento de um terreno 
do Município — 2o despacho: Publique-se edital de 
concurrência pública: com o praso de 8 dias.

N. 151 — Carlos Bahr — Aforamento de um terreno do muni
cípio — 2° despacho: Publique-se edital de concur
rencia pública,.com o praso de 8 dias.

N. 179 — Leda Melim rep. por s/pai Joaquim Melim Filho — 
Aforamento de um terreno do Município — 2° despa
cho: Publique-oe edital de concurrência pública, com 
o praso de 8 dias.

N. 180 — Teresa Melim rep. por s/pai Joaquim Metim Filho — 
Aforamento de um terreno do Município — 2o despa
cho: Publique-se edital de concurrência pública, com 
o praso de 8 dias.

N. 181 — Célia Melim rep. por s/pai Joaquim Melim Filho — 
Aforamento de um terreno do Município — 2o despa
cho: Publique-se edital de concurrência pública, com 
o praso de 8 dias.

N. 182 — Luiz Gonzaga Melim — Aforamento de um terreno 
do Município — 2o despacho: Publique-se edital de 
concurrência pública, com o praso de 8 dias.

N. 183 — Airton Vicente Melim — Aforamento de um terreno 
do Município — 2o despacho: Publique-se edital de 
concurrência pública, com o praso de 8 dias.

N. 184 — Sohnge Melim — Aforamento de um terreno do Mu
nicípio — 2o despacho: Pubiique-se edital de con
currência pública, com o praso de 8 dias.

N. 185 — Cébo Melim — Aforamento de um terreno do Muni
cípio 2o despacho. Publique-se edital de concurrência 
pública, com o praso de 8 dias.

N.

N.

N.

N.

N.

N.

N.

N.

222 —  

223 — 

262 —

279 —

280 -  

283 -  

286 — 

288 -

N. 289 —

N.

N.

N.

295

296

297

Jovino Antunes da Silva — Aforamento de um ter
reno do Município — 2o despacho: Publique-se edital 
de concuirência pública, com o praso de 8 dias. 
Teodoro Machado Garcia — Aforamento de um ter
reno do Município — 2o despacho: Publique-se edi
tal de concurrência pública, com o praso de 8 dias. 
Emiliano Antunes Ramos e sua mulher Indenina Ca
margo Ramos — Licença para transferir um terreno — 
2o despacho: Faça-se a transferência confórme a in
formação.
Sebastião Vieira Lemos — Aforamento de um terre
no do Município — 2» despacho: Publique-se edital 
de concurrência pública, com o praso de 8 dias. 
Maurilio Manoel da Silva — Aforamento de urr ter
reno do Município — 2o despacho: Publique-se edi
tal de concurrência público, com o praso de 8 dias. 
João Pedro Croda — Aforamento de um terreno do 
Município — 2o despacho: Publique-se edital de con
currência pública, com o praso de 8 dias.
Sebastião Felisberto — Aforamento de um terreno do 
Município — 2o despacho: Publique-se edital de con
currência pública, com o praso de 8 dias.
Pedro Antonio Borges Caon, rnenór, rep. por s/pai 
adotivo Vitório Caon — Aforamento de um terreno 
do Município — 2o despacho: Publique-se edital de 
concurrência pública, com o praso de 8 dias.
Clovis Caon, rnenór, rep. por s/pai Vitório Caon — 
Aforamento de um terreno do Município — 2o despa- 
pacho: Publique-se edital de concurrência pública, 
com o praso de 8 dias.
Suzana Fiúza de Carvalho— Aforamento de um terre
no do Município — 2o despacho: Publique-se edital 
de concurrência pública, com o praso de 8 dias. 
Antonio Cândido da Silva — Aforamento de um ter 

reno do Município — 2o despacho: Publique-se edi
tal de concurrência pública, com o praso de 8 dias. 
Sátiro Fiúza de Carvalho — Aforamento de um ter
reno do Município — 2o despacho: Publique-se edital 
de concurrência pública, com o praso de 8 dias.

Dia 20 de maio de 1942.

N. 309 — Maria José Trindade — Licença 
casa — Sim.

para retelhar uma

Dia 21 de maio de 1942.

N. 301 — Osvaldo Batista — Licença para colocar piso em uma 
casa comercial — 2o despacho: Arquive-se.

N. 310 — Dr. João Pedro Arruda — Licença para construir um 
prédio — I o despacho: Ao fiscal geral para informar.

Terreno situado no local «denominado Varzea» 
zona suburbana, medindo a area superficia 
2.879,66 metros quadrados. ___

< — João Pedro Croda — n. 283. 30-5-1942. r
Terreno situado no lugar «Rua Jerommo Coe
lho» zona B urbana, medindo a area superficia 
de 670,50 metros quadrados.

« Sebastião Felisberto — n. 286. 30-5-1942.
Terreno situado no lugar «Travessa da Rua São 
Joaquim» zona C urbana, medindo a area super
ficial de 657 metros quadrados.

« — Pedro Antonio Borges Caon — n. 288. 30-5-1J42.
Terreno situado no local «Rua Projetada, para e— 
Ia a Rua São Joaquim, zona C urbana, medindo 

a area superficial de 453,08 metros quadrados.
« — Clori Caon — n. 289. 30-5-1924.

Terreno situado no local «Rua Projetada, para
lela a Rua São'Joaquim, zona C urbana medin
do a area superficial de 1.236,93 .metros quadra
dos.

« — Suzana Fiúza de Carvalho — n. 30 5-1942.
Terreno situado na Esquina da «Rua Benjamim 
Constant» zona A urbana, medindo a area su
perficial de 340 metros quadrados.

« — Antonio Cândido da Silva — n. 296. 30-5-1942.
Terreno situado na Travessa da Rua São Joa
quim» zona C urbana, medindo a area superfi
cial de 750 metros quadrados.

» — Sátiro Fiúza de Carvalho — Jn. 30-5-1942.
Terreno situado no local «Rua Benjamim Cons
tant» zona A urbana, medindo a area superficial 
de 384 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, 30 de Maio de 1942.

Francisco Furtado Ramos 
Fiscal Geral

Assine e anuncie no «Croreio Lageano», periodico de grande 
tiragem e vasta circulação.

' p Qq  lí 11 pQ0 IfpQQ ]i pft3 ll pfra fêtl pQ0 11 pQq  lí c s Q a  1

Padaria e Confeitaria Popular
de Ivandèl Godinho

Rua Quintino Bocaiuva, fone 27

Rua Marechal Deodoro, emfrente ao Instituto de EducaçSo, fone 81

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

Caixas fantasia.
Doces para casamentos e batisados, etc.

•r r
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Tabelado o preço 
da gasolina em 

todo Brasil
Entraram em vigor, em to

do o Brasil os preços esta
belecidos pelo Conselho Na
cional do Trabalho para a 
venda de gasolina.

A tabela por litro é a se
guinte:

Belem 1$>550
Manaus 1$970
São Luiz 1 $850
Parnaiba 1$970
Fortaleza 1$880
Recife 1S430
Recife — interior 1$480 
Natal 1 $740
Joao Pessoa 1$580
Maceió 1$740
Aracaju 1$700
Distrito Federal 1 $460
Di.vtrito Federal-interior 1$510 
Baía 1$820
Vitoria 1$810
Belo Horisonte 1&590
Paranaguá 1$780
Curitiba 1 $860
Joinville 1 $840
Florianópolis 1$830
Santos 1S500
Sentos — interior 1 $550 
São Paulo 1 $530
São Paulo — interior 1S580 
Porto Alegre i$7(>0
Pelotas 1$700
Rio Grande 1$730

NOTA — Nas localidades 
supridas pelas cidades aci
ma mencionadas os preços 
serão acrescidos tão somen
te das despesas de trans
porte.

Nas localidades que pos
sam ser supridas por mais 
de um centro de distribui
ção acima relacionados, pre
valecerão sempre os preços 
que resultarem mais baixos.

A Inglaterra pre
para a invasão
Sir Stafford Cripps assegurou 

na Camara dos Comuns, que a 
Inglaterra está projetando um 
ataque cuidadosamente prepara
do, contra o continente euro
peu.

c>Scd®oo« ĉ ®o>3Ecj*oĉ J

Rua Correia Pinto, n* 6. Fone 87 
Filial: P raça Y idal Ramos Sênior, ir  11. Fone 186

Enorme e variadissimo sortimento de artians ■
auigos finíssimos para senhoras ecos

lheiros. - Exposição permanente dos artiaos mni*
9 mais modernos, vindos do Rio

São Paulo. - -  Preços comodos__

=®oo®o *

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



3
CORREIO LAGEANO

Conversando com o
Príncipe da Holanda

ROBERT NORTON

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

NO\ A \ ORK Figura elegantíssima, tempera
mentoi atavel e mmto simples, o Príncipe Bernardo da 
Holanda, interrogado pelos jornalistas, fez uma verda
deira preleção a. respeito da guerra mundial. Palavra 
simpática e muita facilidade oratoria, a entrevista loco 
se transformou em conferência das mais agradaveis. O 
Principe Bernardo com notável critério, historiou aos 
repórteres, as causas desse conflito universal e em 
luminosas conclusões, dissertou sobre a impossibilidade 
da Alemanha vencer.

A reprodução da entrevista na imprensa norte-ame
ricana se caracterizou de entusiasmo, prova cabal da 
profunda admiração que causou aos jornalistas a pales
tra com o principe Bernardo.

Já por diversas vezes tive ocasião de conversar com 
o principe holandês, porém, desta vez, muito mais coi
sas tenho que contar, pois, me foram reveladas infor
mações curiosissimas. Afirma o Principe que a Alema
nha apesar de estar ainda bem forte se enfraquecerá 
durante a presente primavera e, se mesmo no fim des
ta não fôr derrotada, no prcximo inverno será inevitá
vel o seu fracasso. O poderio da Inglaterra, acrecentou, 
crece assustadoramente e tudo indica que esse crecimen- 
to será usado na invasão do continente, invasao essa 
que terá o seu exito garantido pelos grandes auxílios 
que serão prestados aos ingleses pelos povos dos pai- 
ses ocupados. A guerra na Europa portanto será ter- 
minaua em tempo não muito longe e, isso fará com que 
todas as forças arn adas do mundo possam se locomo
ver em direção ao Pacifico afim de proporcionar o cas
tigo merecido aos japoneses-

Terá razão o Principe Bernardo? Realmente os ale
mães mostram hoje notável diminuição no seu vigor bé
lico e os ingleses expõem magnificamente a sua atual 
potencialidade militar, tanto nos ares como nas aguas. 
Que em nome da civilização, Deus tenha permitido ao 
Principe Bernardo, vaticinar a verdade sobre o destino 
dessa guerra desastrosa para a humanidade.

Nossa industria de papeí
No ano passado uma fabrica de papel do Paraná, 

Cachoeirinha. hoje pertencente ao patrimonfo nacio- 
ial, produziu 8.713./31 quilos de papel. Esta produção, 
>astante alentada, tem ainda a significação do aprovei- 
amento integral de matéria prima nacional, o pinhei 
o paranaense, A mencionada produção rendeu . . . 
18.304:430$000 em bruto, proporcionando um lucro li- 
}uido de 7.l4S:874$5üO.Contacto Terapia Câncer

TR A TA M E N TO  P E LA  LA M PA D A  DL 
CH AU O L

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 pelo1 D R. CE3AR A VIL A
Docecte da Faculdade de Medicina de 

Porto Alegre

Edifido Sloper, I o andar, P. Alegre> 
(Informações por carta).

m .  NOBRE FSLHO
Clinica geral

— Consultas diarias das 14 ás 16 e meia horas — 

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

CONStTLTORIO : Praça Viciai Ramos, esquina da rua Cel. Se
rafim de Moura.

to

Laboratório de Pesquisas e Analises  
—  Clinicas de Lajes —

Os Drs. Nobre Filho e J. Sombra, comunicam aos Srs. Médi
cos, Dentistas, VetorinArios, e a população em geral, que bre
vemente abrirão um laboratório aparelhado para todo e qualquer 
exame de sangue, escarro, piis, urina, fezes, etc., bem como 
diagnostico precoce da gravidez.

10
I —  j__

Telegrama
Cs promotores das fes

tas esportivas em homena
gem ao sr. Dr. Getulio 
Vargas por ocasião de seu 
aniversário natalicio, rece
beram o seguinte telegra
ma:

Wandick Silva e demais 
signatários

Palacio Cattete — Rio,— 
Presidente Republica agra
dece por meu intermédio 
cumprimentos e homena
gem que foi prestada por 
motivo seu aniversvrio na
talicio cordiais sauds

Alberto Andrade Queiroz 
'Secretario Presidência in- 
, terino

Prefe itu ra  Municipal 
de Lajes

Estado de Santa CatarinaEdital
De ordem do Sr. Prefei

to Municipal e em aten
ção ao ofício n° 260 do Sr. 
Capitão de Corveta Coman
dante da Escola de Apren
dizes Marinheiros do Esta
do de Santa Catarina, le
vamos ao conhecimento dos 
interessados que se acham 
a b e r t a s  naquela es
cola, desde 2 do corrente 
até 31 de agosto, as ins
crições para as matrículas 
relativas ao ano letivo de 
1943.

As instruções enviadas pe
la escola encontram-se nes
te Prefeitura à disposição 
dos interessados.

A Inglaterra  invad irá Sardenha
Um telegrama de Berna informa, que possivelmen

te os ingleses invadirão a ilha de Sardenha, para ser
vir de passagem para um ataque á Italia e consequen
temente ao continente europeu.

Secretaria da Prefeitura 
Municipal de Lajes, em 27 
de maio de 1942.

Assinado: — Asdrubal 
Guedes de Souza Pinto. Se
cretário.

' f t ■ 'F - V - > '  -r ->• ~ • ■ 4 ' -I-' -r- \4.'.4" 4  '4  ;+■ 4 4" ^

A FARMAC1A CENTRAL, antiga Sta. Terezinha, da firma Fon

tes & Pinheiro, avisa aos Snrs. Fazendeiros, grandes e pequenos, e a 

quem mais interessar, que obteve a exclusividade para vender nos mu

nicípios de Lages, Campos Novos, São Joaquim, Curitibanos e Bom 

Retiro, as vacinas anti-rabicas (contra a peste da raiva), do Laborato- 

rio Gaya, de Porto Alegre, custando cada dose, que imunisa por um 

ano, apenas dois mil e quinhentos réis.
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CORREIO LAGEANO

PROVA — Comandante do 2o Batalhão Rodoviário.

HOMENAGEADOS: Ten. cel. Luiz Augusto da Silvei
ra, Cmt. do 2o Btl. Hdv, Sr. Vidal 
Ramos Junior, Prefeito Municipal. 

DIRETORES DA CAÇADA: Dr. Mario Teixeira Car
rilho Juiz de Diroito. Major Gilberto Moutinho dos 
Reis,’ Sub.cmt. do 2o Btl. Rdv.

Com a finalidade do iniciar a temporada hípica 
nesta cidade, realizar-se-á domingo, dia 7 de junho, 
uma «CAÇADA DA RAPOSA», a quai poderão con
correr todos os cavaleiros e amazonas que se inscreve
rem até o dia õ, ás 17 horas.

Regulamento da Caçada
Inscrição: —  Será feita mediante um pedido escrito, di

rigido ao Ten. Sombra ou ao Sr. Jofre Ama
ral, Diretor da «Voz da Cidade*. No pedi
do deve constar o nome do concurrente e 
da montada. Visto a prova ser de percurso 
facil poderão concorrer cavaleiros e amazo
nas, utilizando qualquer animal e tipo de 
arreiamento.

Caçada: — Consta de duas partes: um percurso de 1000 
ms, sôbre o terreno variado e uma caça livre. 

Raposa: — Será simbolizada por um laço verde-amare- 
lo, que um cavaleiro previamente escolhido 
levará no hombro. Este cavaleiro será o «ca
valeiro raposa*.

Coiteiros: — Sao dois cavaleiros que levarão no braço 
esquerdo uma faixa vermelha, tendo como fi
nalidade guardar uma determinada distância 
entre a raposa e^os concorrentes, durante o pri
meiro percurso da caçada.

Caçadores: — São os cavaleiros concorrentes.

Io Percurso: — Esse percurso de 1000 ms sôbre terreno 
variado, deverá ser feito em galope largo 
(400 ms por minuto), Durante êste trajeto, os 
caçadores deverão seguir o mesmo itinerário 
do «cavaleiro raposa», guardando uma certa 
distância, observada pelos coiteiros. O cavalei
ro que ultrapassar os coiteiros no I o percurso 
será desclassificado.

2* Percurso: — Após terminado o I o percurso o Diretor 
da Caçada ordenará um toque de corneta que 
significará «CAÇA L IVR E ». Ao ouvir êste 
toque os caçadores à vontade, procurarão atin
gir o «cavaleiro raposa» e retirar-lhe do bra
ço o laço símbolico. O cavaleiro que conse
guir tirar o laço da raposa, será o vencedor 
da caçada. O vencedor receberá um prêmio, 

Local da reunião — Os concorrentes deverão estar reuni
dos, ás 10 horas do dia 7 de junho, na Pra
ça Vidal Ramos (Praça do Mercado), onde 
será o inicio e o tinal da caçada (caça livre)a

Lajes, 27 de Maio de 1942.

Francisco Pinheiro Barroso 
Capitão.

0  Mucus da 
Asma Dissol

vido em Um Dia
01 ataques doseaperadores e violentos da 

asma envonenum o organ ism o, minam a 
energia, arruinam a saúde e debilitam o co
ração. Ém 3 minutos, M e n d a c o ,  receita de 
um famoso médico, começa a circular no 
sangue, dominando rapidamente os ataques. 
Desde o p r im e iro  aia começa a desapa
recer a dificuldade em re s p ira r  e volta o 
•ono reparador. Não é preciso continuar 
usando drogas, cigarros ou Injeções. Tudo 
o que se faz necessário é tomar 2 tabletes 
de M endaco  t\s refeições e ficará comple
tamente livre da asma. A açüo é multo 
rápida, mesmo que se trate de casos rebel
des e antigos. M o ndaco  tem tido tanto éxllo 
que se oferece cora a garantia de dar ao 
paciente resplraçáo livre e fácil em 24 ho
ras e do acabar completamente com a asma 
em 8 dias, ou devolução do dinheiro, ao ser 
restituldo o pacote vazio. Peça M ondaco  em 
qualquer farmácia. Nossa garantia o protege.

M endaco.tr

Assine e annuncie no “Correio La- 
g^ano’’ orgão de grande tirag*em e 
vasta circulação.Engraxataria Polar

— de —
Jorge Pereira

RUA MARECHAL DEODORO, 13
Encontra-ee diariamente oh jornais: «Correio do Povo» e «Diário 
de Noticias., varias revistes, inclusive a «Revista do Globo.. 
Mensageiros para entregar encomendas.

Fabrica nacional de motores
Em recente visita á fabrica nacional de motores 

de avião, o Ministro da Viação, disse, que a mesma 
encontra-se muito adiantada e que recebeu a melhor 
das imprassõas, das obras em realização.

Gigantesca o fensiva  
Am ericana

De Washington noticia- )+ 
se que se aproxima o mo- | 
mento de uma gigantesca] 
ofensiva da America dojN‘ 
Norte, principalmente sobre! 
o Japão.

Oswaldo Pruner
P I N T O R

Rua Quintino Bocaiuva, 16

Executa, com perfeição, pinturas de casas modestas co

mo de luxo. Pinta placas e abre letreiros.

ESPECIALISTA EM PINTURA D E MOVEIS 
A DUCO

- - - - - - - - - - - - -  Dr. José Antunes - - - - - - - - - - - - -
— MEDICO —

Cirurgia em gerai — 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.
9
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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- jffcação 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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Mais tropas americanas para a Europa
Em entrevista, o presidente Roosevelt deu 

a entender, que mais tropas americanas seriam man
dadas para a Europa.
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950-52

Aprigio Leal Nunes
Praça Vidal Ramos ou Praça do Mercado

LAGES _  STA. CATARINA

n l i d t  B" l \ r crOS f mentici03 de p* * » * »  qualidade.
Compra" crina^couro," cêra^etc. * " " •
Boas acomodações para tropeiros _

Preços razoaveis.
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