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Os franceses que lutam 
contra os nazistas

Lages
Ce!. Luiz Âjgusto da Silveira

Regressou de FlorianopoIis, acompanhado de sua exma senhora, o Cel Luiz Augusto da Silveira, digno comandante dô 2o Btl. Rodoviário sédiado nesta cidade.

Keith WADEL 
(U. J. B.)

Prefeito Vida! Ramos Junior

milhões de toneladas de 
bombas foram lançadas na 
Alemanha nestes raides. Com 
a próxima chegada á ingla- 
terra, dos bombardeadores 

iamericanos, os raides notur- 
jnos dos aliados contra a 
ialem anha, serão feitos por 
3.000 aviões cada noiteRetornou da capital do Estado, onde fôra tratar de interes- sobre um objetivo escolhido . sts do Município, o sr. Vidal Ramos Junior, digno e dinâmicooe um exercito aliado invadisse a Alemanha pela Prefeito de Lages. ------- ----------- -Europa Ocidental, encontraria uma força já  feita de 

homens lutadores franceses que vivem na esperaDça Cine-Teatro CARLOS GOMES
Em presa M. A. de Sousa 

Program a para DOMINGO, dia 7Realisou-se dom ingo pas- 0 JuDho’ 1942
A NOVA DIRETORIA sado, O en lace da senhori- jA ’e 2,30 Horas: Preços: 1/000 e 500™.

Domingo proximo passado, ^ J r“ e_ Um Esplendido Programa
Variadoprccedeu-se a eleição para a nova Diretoria do Clube 14 de Junho e que consta dos seguintes nomes:

Presidente — Dr. João Ribas 
Ramos; Vice-Presidente — Dr. 
Josquim Pinto de Arruda; Ora
dor — Tte. José Sombra; Io Se
cretario - Parco. Pericles Lo
pes; 2o Secretario — sr. Nica- 
nor Andrade; Tesoureiro — sr. 
Ai í F ' ‘ r o; Bibliotecário — sr. 
Wantiick >ilva; Procurador — 
sr. Seb- xtião Ramos.

Morreu

da chegada deste exército, trazendo-lhes munições, dis ÍCÍU1)8 14 Ú6 JlliltlO Casamentose Mlle Pauline CorJaz, uma francesa que chegou recen
temente em Nova York depois de ter escapado da França ocupada.

Duas cousas mantêm, hoje, o espírito da França, 
ela informou: Eru primeiro lugar, a demonstração do 
resistência britânica e, em segundo lugar, e mais im 
portante, a certeza de que «les americans» eventual- 
meDte desembarcarão uma força como o fizeram em 
1917-18, fornecendo munições que agora faltam aos 
franceses para atacarem os nazistas.

Mlle. Corday disse que milhares de francases es 
tão organizados em rêdes secretas lutando coDtra os 
nazistas e os poucos «colaboradores» franceses. Ela con 
seguiu chegar na America pela audaeia de uma des
sas organizações, pois ela teve de iludir os guardas 
nazistas, afim de passar pela barreira entre a França 
ocupada e o resto da França. Outras pessoas já  foram 
aprisionadas ou fuziladas por terem tentado fugir,

Para provar que o amor á libeidade na Fiança 
ainda vive, ela contou as segiiinUs historias:

Os homens e as mulheres francesas não fazeui ca
so dos conquistadores, e contam piadas contra os ale
mães, quo sentem dificuldade de entender a língua. Os 
franceses, por exemplo, gostam de pedir a qualquer 
mecânico do exército alemão, um <'clef anglaise», sen
do a tradução literal ,«chave inglesa*.

Também uma observação popular é, em caso de 
acidentes, «L’axe est brise». O que quer dizer «O ei* 
xo está quebrado*.Quando podem, eles usam padrões escossês nas 
roupas, mostrando assim um sentimento pró-britânico.
No dia 14 de julho passado, celebrado como o dia da Independencia da França sob a Terceira República, 
quasi toda pessôa usou as três côros da bandeira da 
República: vermelha, branco e azual, de qualquer ma
neira possível. <<08 alemães estavam luriosos», disso 
Mlle. Corda}'.Algumas piadas anti-uazistas são da seguinte for- 
ma: os “sentidos duplos não sendo compreendidos pelos 
alemães. Um francês estava acabando sou almoço num 
restaurante, quando um oficial alemão entrou

Heidrich

Fnaia • m  beneficiu 
da Suciedaile B en efi-jferimentos á Sala 

cente Santa Izabel
Realiza-se hoje, saba

do, nos salões do Clube 14 de Junho, grande soirée promovida pelo Jazz Orques
tra America, em beneficio 
da Sociedade Beneficente 
Santa Izabel.

Caçada da rapo ,a
Aviso aos concorrentes
Os diretores da caçada da raposa atendendo á normas regu-___ j lamentares decidiram concederUmToldadó nazista pulou de sua cadeira e fez conti- ! “«ANDCAP» ás amazonas Onencia O francês logo pediu ao garçom «Garçon, un . «HANDCAP» cons.stirá em d.s- uencia. vj trauçc. & l . » , . nnHia spr pensa las de metade do Io per-port salut!* Ele pedia queijo, mas também podia x?r curso. O local onde as amazo- compreendido como «Um porco taz continência*. «Uft|nas deverão aguardar a passa- 

porc salue » jgem dos demais concorrentesExistem muitos agentes britânicos disfarçados, tra-jserá determinada no dia da pro-
balhando na França. Muitos franceses riram da ' . j ^ Prefeitura Municipal ofere-fia da grande caixa de bombons enviada ao Cerá aos homenageados, a im-Qoerintr Esta história teve sua origem quando aois|prensa e aos concorrentes logo 
oficiais alemães entraram numa loja e pediram a maior 
caixa de bombons a qual mandaram para Goermg no 
Hotel Maurice. Duas horas mais tardo um outro ale 
«*> entrou e, con, ar furioso,via enviado os chocolates ao marechal. Com os cno 
colates havia seguido nra cartão: «Com os cumprimen
tos do Serviço Secreto Britânico».

após a prova um elegante COCK-TAIL na Leitaria Cordo- va & Noronha.A Banda de musica local abrilhantará os festejos do dia 7, inaugurando a temporada hípica desta cidade. Oapitão Barroso

com o sr. Nilo Cu 
ato civil celebrou-se na re
sidência da noiva, e o religioso Uà. Igreja Evangélica. A’8 3'30Horas: Pre9<>8 iísoo, i_$ooo e500 T3.

Reprise do filme de aventuras no FAR-WEST
Justiça da Fronteira

As’ 4,45 Horas: Preços 1 $590, 1/900 e 
. 500 rs.
Reprise do colossal filme da Universal:

Carga Rebelde
Cert. Censura: ns. 16446 e 21525 — Impróprios até 10 anos.

A's 8 Horas:
ESPLENDIDA SESSÃO ELEGANTE

Nova Edição do Grande e 
Belíssimo Filme da WARNER, 
consagrado mundialmente:
O Príncipe e o 

M e n d i g o
— com o grande artista ERROL FLYNN

E os irmãos gemeos BOBY e BILLIE MAUCH.

O «enforcador» Heidrich, 
celebre protetor da Boêmia e Moravia, sub-chefe da Ges- 
tapo, com 38 anos, o homem mais feroz e sanguinário da policia alemã, fale
ceu em consequência de 3

Aberta nova frente na âtirepa
A aviação inglesa, com os espetaculares bombar

deios de Colonia por 1.500 
aviões, de Essen por 1036 
aparelhos e Bremen com 
mais de f ' 1.000 maquinas, 
abriu a nova e esperada 
frente, para auxiliar e ali
viar a Rússia. Mais de 5

Um dos mais belos Romances históricos, do famoso escritor MARCK TWAIN !

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 Caridade, a partir de 8 de Junho e por tempo limitado —
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES
ESTADO DE SANTA CATARINA

Requerimentos despachados
Dia 19 de maio de 1942.

N. 101 — Maria C onceito  dos Santos — Aforamento de u:n terreno do Município — 2o despacho: Publique-se edital de concurrência pública, como o praso de 8 dias.
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 município — 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 — 2o despacho; 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 despacho: 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 despacho: Publique-se edilal 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 — Solange Melim — Aforamento de um terreno do Município — 2o despacho: Pubiique-se edital de concurrência pública, com o praso de 8 dias.
N. 185 — Cého Melim — Aforamento de um terreno do Município 2o despacho. Publique-se edital de concurrência pública, com o praso de 8 dias.
N. 222 — Jovino Antunes da Silva — Aforamento de um terreno do Município — 2o despacho: Publique-se edital de concuirência pública, com o praso de 8 dias.N. 223 — Teodoro Machado Garcia — Aforamento de um terreno do Município — 2o despacho: Publique-se edital de concurrência pública, com o praso de 8 dias.N. 262 — Emiliano Antunes Ramos e sua mulher Indenina Camargo Ramos — Licença para transferir um terreno — 2o despacho: Faça-se a transferência conforme a informação.N. 279 — Sebastião Vieira Lemos — Aforamento de um terreno do Município — 2° despacho: Publique-se edital de concurrência pública, com o praso de 8 dias.N. 280 — Maurilio Manoel da Silva — Aforamento de um terreno do Município — 2o despacho: Publique-se edital de concurrência público, com o praso de 8 dias.N. 283 — João Pedro Crodn — Aforamento de um terreno do Município — 2o despacho: Publique-se edital de concurrência pública, com o praso de 8 dias.N. 286 — Sebastião Felisberto — Aforamento de um terreno do Município — 2o despacho: Publique-se edital de concurrência pública, com o praso de 8 dias.N. 288 — Pedro Antonio Borges Caon, menór, rep. por s/pai adotivo Vitorio Caon — Aforamento de um terreno do Município — 2o despacho: Publique-se edital de concurrência pública, com o praso de 8 dias.N. 289 — Clovis Caon, menór, 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.N. 295 - -  Suzana Fiúza de Carvalho— Aforamento de um terreno do Município — 2o despache: Publique-se edital de concurrência pública, com o praso de 8 dias.N. 29G — Antonio Cândido da Silva — Aforamento de um ter reno do Município — 2o despacho: Publique-se edital de concurrência pública, com o praso de 8 dias.N. 297 — Sátiro Fiúza de Carvalho — Aforamento de um terreno do Municipio — 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 para retelhar uma casa — Sim.

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

Edital
De concurrência 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 conformidade com a Lei n. 55, de 31 de Dezembro de 1935, aberta a concurrência publica destes terrenos pelo praso de oito (8) dias a contar desta data.
Requerente — Maurilio Manoel da Silva — n. 280. 30-5-1942.Terreno situado no local «denominado Varzea» zona suburbana, medindo a area superficial de 2.879,66 metros quadrados.« — João Pedro Croda — n. 283. 30-5-1942.Terreno situado no lugar «Rua Jeronimo Coelho» zona B urbana, medindo a area superficial 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 superficial de 657 metros quadrados.« — Pedro Antonio Borges Caon — n. 288. 30-5-1942.Terreno situado no local «Rua Projetada, paralela 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, paralela a Rua São'Joaquim, zona C urbana medindo a area superficial de 1.236,93 ^metros quadrados.« — Suzana Fiúza de Carvalho — n. 30 5-1942.Terreno situado na Esquina da «Rua Benjamim Constant» zona A urbana, medindo a area superficial de 340 metros quadrados.« — Antonio Cândido da Silva — n. 296. 30-5-1942.Terreno situado na Travessa da Rua São Joaquim» zona C urbana, medindo a area superficial de 750 metros quadrados.» — Sátiro Fiúza de Carvalho — |n. 30-5-1942.Terreno situado no local «Rua Benjamim Constant» zona A urbana, medindo a area superficial de 384 metros quadrados.

Para que ninguém alegue ignorância lavrei o presenta Edital 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.
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Padaria e Confeitaria Popular
de Ivandèl Godinho

R ua Quintino Bocaiuva, fone 27
R ua Marechal Deodoro, em frente ao Institu to  de EducaçSo, fone 81

Pães de todas as qualidades. Bombons. 
Artigos para presentes.Caixas fantasia.
Doces para casamentos e batisados, etc.
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Tabelado o preço 
da gasolina em 

todo Brasil
Entraram em vigor, em to

do o Brasil os preços estabelecidos 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 18880
Recife I$430Recife — interior 18480 
Natal 1 $740
João Pessoa 1$580Maceió 18740
Aracajú 1$700Distrito Federal 1$460
Distrito Federal-interior 1$510 
Baía 1$820Vitoria 18810
Belo Horisonte I&590
Paranaguá 1$780
Curitiba 18860
Joinville 1$840
Florianópolis 1$830
Santos 1$500Sentos -  interior 18550 
São Paulo 1$530
São Paulo — interior 18580 
Porto Alegre i£7(>0
Pelotas 1$700
Rio Grande 18750

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

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 prepara a invasão
Sir Stafford Cripps assegurou na Camara dos Comuns, que a Inglaterra está projetando um ataque cuidadosamente preparado, contra o continente europeu.

0*00®0.-«00«03*CIoj*»®ao«ao»6c«co»oo»a 0$CO®OC*ĈSo;.®00«<»S.-c

Rua Correia Pinto, n- 6. Fone 87 
Filial: Praça Vidal Ramos Sênior, n' 11. Fone 156

|  Enorme e variadissimo sortimento de artigos finíssimos para senhoras e cava- 
lheiros. - Exposição permanente dos artigos mais modernos, vindos do Rio e 
São Paulo. — Preços comodos — j -

prédio — Io despacho: Ao fiscal geral para informar. > ĉ >̂$ô >igoi5ioo®oo»ô ac3a<»®o;goosf o®oo*<»so>ari>so:*roeco|gc*;j0oo*ojacx®c ■So:«ccflro|ío #x>eaoSo*xSo3||u
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Este papel deve ser lido e 
guardado; um dia ele te 
salvará a própria vida
A Comissão de Defesa Passiva Anti-aérea do E. do Rio, pediu a imprensa a publicação do seguinte boletim distribuído quando se realizava, no Teatro Municipal dé 

Niterói, a sessão solene de instalação da referida Comissão:
«Se a tua cidade estiver na iminência de um ata- 

que aéreo, poderás contribuir para a segurança de todos, 
ao mesmo tempo em que zelarás pela tua própria vida. E, nessas condições, são nossos desejos que:

a) te mantenhas calmo e tranquilo;b) permaneça em casa;
c) apague as luzes;
d) ao explodir as bombas, fiques deitado no chão;e) fujas das janelas;
f) não telefones.
Não corras; deves andar apenas. Não grites; con

vem ficar calado. Não te reunas á multidão nas praças 
ou ruas. Se o ataque começar quando estiveres longe 
da tua própria casa, deves deitar-te protegido por qual
quer abrigo: um banco de jardim, a soleira de uma por
ta, a reintrancia de uma parede, poderão salvar-te. 
Aconselhamos mantenhas tua boca semi-aberta, apertan
do um lenço entre os dentes: Isto protegerá teus ouvi
dos. Deves esconde-los também sob as mãos, protegen
do, como puderes, a tua cabeça. Não olhes para cima. 
Se estiveres em casa, lembramos que te refugies em um 
quarto interno, feches a porta, permaneças sentado, pro
cures descançar. Se cairem bombas em tua visinhança, 
deves ficar deitado. Uma mesa forte, com pés resisten 
tes, póde oferecer bom abrigo. O abrigo sob ela tor
na-se aconselhável.

Advertimos que te mantenhas fóra das janelas, 
que não olhes para a rua, que apagues todas as luzes 
que não puderes diminuir em intensidade, evitando que 
seu clarão chegue á rua e oriente o inimigo.E’ necessário te lembres que, se o ataque for no
turno, teu Qoverno terá providenciado para o «black-out» 
das ruas. Se uma bomba incendiaria atingir tua casa, 
deves procurar extingui-la com uns chuviscos de agua. 
Não é aconselhável o uso de um jato forte ou o derramar 
de um balde. Uma bomba incendiaria extingue-se de
pressa num chuveiro dagua, mas um jato repentino faz 
explodir o metal ferveute. As probabilidades de tua ca
sa ser atingida são muito pequenas. Aconselhamos te mantenhas calmo e permaneças fora das ruas. Para pro
teção de todos deves tranquilizar-te. Nada existe de ma
is perigoso que as correrías de multidão. Deves escolher um dos membros de tua familia para vigiar a casa, aten
tar quanto aos incêndios, lembrando-se destas regras. 
E’ nosso desejo te mantenhas calmamente em casa ou 
no abrigo até o sinal «Tudo livre». Não acredites em 
boatos. Não grites. Não telefones. Não provoques pânico ou desordem. Esperamos faças o que o ALER ÇAL)OR te 
ordenar e advertimos-te seja calmo, forte e disciplinado, 
vencendo o agressor. Todos podem cooperar. Que o teu dever se cumpra calmamente, refletidamente, patriotica
mente».

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

Dr. João Ribas Ramos
A dvogado

L A G E S
ru a  CORREIA PINTO, 11- ___

1

DR. bOBRE FILHO
Clinica geral

Consultas diarias das 14 ás 16 e meia horas — 
Atende a chamados a qualquer hora do dia ou da noite.
(X)NSULTORIO : Praça Vidal Ramos, esquina da rua Cel. Serafim de Moura.- _______  11

't . ü j a m o l t  

ADVOGADO
)tCLYbGQ.

Residência e Escritório: Rua Correia Pinto, 66 Lages.
Atende chamados para as comarcas de S. Jo
aquim, Curitibanos, Bom Retiro e Rio do Sul.

ALFAIATARIA. CHIC
Rua Correia Pinto, 82 — LAGES

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

14

Alterada a lei 
do selo

Decreto de 25 de Maio
Foi assinado pelo presi- sidente da Republica o seguinte decreto:«Art. Io — Ficam revigorados por 60 (sessenta) dias o art. 36 n. 49 e o art. 30 do decreto n. 1.137, de 7 de outubro de 1936.Art. 2o — Fica suspenso 

por igual prazo o disposto no art. 62 da Tabela ane
xa ao decreto-lei n. 4.274, de 17 de abril de 1942.Art. 3o — As nota& de entrega ou conferência de 
mercadoria, de que cogita a Nota 3a ao art. 100 da 
Tabela anexa ao decreto-lei n. 4.274, de 17 do abril de 
1942 ficam isentas de selo se contiverem, impressa, a declaração de não valerem 
como recibo.Art. 4o — O presente decreto-lei entrará em vigor 
na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrario».

Laboratório de Pesquisas e Analises —  Clinicas de Lajes —
Os D rs. Nobre F ilho  e J .  Som bra, comunicam aos Srs. Médi
cos, D entistas, V eterinários, e a população em geral, que bre
vem ente abrirão um  laboratório aparelhado para todo e qualquer 
exame de sangue, escarro, pás, urina, fezes, etc., bem como diagnostico precoce da gravidez. 11u

Serviços aereos diários entre Brasil e America do Norte
Foram iniciados no dia Io do corrente mês, os serviços aereos diários entre o Brasil e os Estados Unidos. Certo dia da semana, que ainda será divulgado, haverão duas saidas e duas chegadas.

Utilizando o serviço 
de radio do Exercito

Natal, (A. N.) — O p-e- 
sidente da filial da Cruz Vermelha, recebeu um te
legrama da Chefia Qeral <a- 
quela entidade, comunicando que o Ministro da Guer
ra permitiu á Cruz Verme
lha e Congeneres nos Esta
dos, utilizarem-se do servi
ço do radio do Exercito, 
quando necessário, mas so
mente nas comunicações 
oficiais.

=t=t=Secos, molhdaos, ferragens, louças, etc., en- Hcontram-se noARMAZÉM CENTRAL
de

—  ALCEU GOULART —
— Situado á rua Quinze de Novembro —

FICA EM FRENTE AO HOTEL ROSS1 
Conserva estoque de Fogões Geral

Os preços desie armazém são os mais convidativos da praça e os artigos de primeira qualidade.1
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PROVA — Comandante do 2o Batalhão Rodoviário.
HOMENAGEADOS: Ten. cel. Luiz Augusto da Silveira, Cmt. do 2o Btl. Rdv, 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 tinalidade de iniciar a temporada hípica 
nesta cidade, realizar-se-á domingo, dia 7 de junho, uma «CAÇADA DA RAPOSA», a qual 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, dirigido 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: — São dois cavaleiros que levarão no braço 
esquerdo uma faixa vermelha, tendo como fi
nalidade guardar uma determinada distância 
entre a raposa eíjos concorrentes, durante o primeiro 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 Io percurso será desclassificado.

2* Percurso: — Após terminado o Io percurso o Diretor 
da Caçada ordenará um toque de corneta que 
significará «CAÇA LIVRE». 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 conseguir tirar o laço da raposa, será o vencedor 
da caçada. O vencedor receberá um prêmio, 

Local da reunião — Os concorrentes deverão estar reuni
dos, às 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).

Lajes, 27 de Maio de 1942.
Francisco Pinheiro Barroso Capitão.

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 impressões, das obras em realização.

0 Mucus da 
Asma Dissol

vido em Um Dia
0§ ataques dosesperadores e violentos da asma euveuenarn o o rgan ism o , minam & energia, arruinam n saúde e debilitara o coração. Em 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 rim e iro  dia começa a desaparecer a dificuldade em re s p ir a r  e volta o •ono reparudor. Não é preciso continuar usando drogas, cigarros ou injeções. Tudo o que se faz necessário é tomar 2 tabletes de Mendaco às refeições e ficará completamente livre da asma. A ação 6 muito rápida, mesmo que se trate de casos rebeldes e antigos. Mendaco tem tido tanto Cxlto que se oferece com a garantia de dar ao paciente respiração livre e fácil em 24 horas e do acabar completamento com a asma em 8 dias, ou devolução do dinheiro, ao ser restituldo o pacote vazio. Peça Mondaco em qualquer farmácia. Nossa garantia o protege.M e n d a c o r l "

Gigantesca ofensiva Americana
De Washington noticia- 

se que se aproxima o mo
mento de uma gigantescaj 
ofensiva da America do| 
Norte, principalmente sobrei o Japão.

Assine e annuncie no “Correio La- geano'’ orgão de grande tiragem e vasta circulacão.
Engraxatarsa Polar

— de —Jorge Pereira
RUA MARECHAL DEODORO, 13 

Encontra- se diariam ente os jo rnais: «Correio do Povo»e «Diário 
de Noticias», varias revistas, inclusive a «R evista do Globo*. 
M ensageiros para en tregar 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.

ESP ELI M ISTA  EM PINTURA DE MOVEIS A DUC.O

- - - - - - - - - - - - -  Dr. 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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Gctavio 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 Locação 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 das2 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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Aprigio Leal Nunes
Praça Vidal Ramos ou Praça do Mercado

LAGES — STA. CATARINA
Grande sortimento de generos alimentícios de primeira qualidade 
Bebidas. Ferragens. Louças. Armarinho. Possue deposito de sal. Compra crina, couro, cêra, etc.
Boas acomodações para tropeiros. _ Preços racoaveis.
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