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Primeiro aniversario da 
administração do prefeito 

Vidal Ramos Junior
De fluiu dia 21 deste, o primeiro aniversario da 

administração do prefeito Vidal Ramos Junior Sua Ex- 
celenca recebeu muitas felicitações e varias homena
gens lhe foram tributadas, entre elas, mencionamos a 
do pessoal da Prefeitura, que fez inaugurar no gabine
te prefeitoral, o retrato do sr. Vidal Liamos Junior, na 
presença de altas autoridades militares, eclesiásticas e 
civis, imprensa, pessoas gradas e elevado numero de 
amigos.

Entre as altas autoridades, encontravam-se o Cel. 
Augusto Luiz da Silveira, digno e brilhante comandante 
do 2o Btl. Rodoviário, Frei Bernardino Bortoiotti, repre
sentante de Sua Excia. Revma. Dom Daniel Hostin e o 
Dr. Mario Teixeira Carrilho, presidente do fórum.

Falou pelo pessoal da Prefeitura no ato inaugural 
do retrato, o dr. Joao Ribas Ramos, advogado do Mu
nicípio, o Prefeito agradeceu em feliz improviso.

De noite a «Voz da Cidade», prestou também uma 
homenagem ao nosso Prefeito, em programa especial, 
tendo saudado o sr. Vidal Ramos Junior em nome da 
mesma, o  dr. João Radximinski, Promotor Publico desta 
Comarca.

Organisou e dirigiu a transmissão o dr. Henrique 
do Abreu Fialho, Diretor da Residência de Estradas.

Dentre as realizações destes primeiros doze meses 
de governo do nosso Prefeito, podemos assinalar: o cal
çamento da cidade; a criação de escolas; obras de sa
neamento da cidade; construção e reconstrução de es
tradas de rodagem; inicio das obras para abertura de 2 
avenidas; o inicio do ajardinamento da Praça Vidal Ra
mos, o incentivo e proteção da agricultura, da pecuaria 
e da industria.

panbado de sua exm a . es
posa, o com petente e dis
tinto m edico patríc io  dr. Jo
sé A ntunes, res idente  em An
tonio  Prado.

Não será dfficii 
a invasão pela 

Noruega

'ec-eo v ê t i e z
E

tecw. o prazer de participar aos parentes e de
mais pessoas de suas relações, seu contrato 
de casamento

Lajes, 14 de Junho de 1942.

Conferencia
No dia 3 de Julho proxi- 
>, fará uma conferencia 
Clube 1° de Julho, sob 

tema: «Os Gaúchos», o 
Gentil Augusto, escritor, 

nalista e poeta cearence, 
e viaja por conta própria, 

escursão literaria.

Dr. Sadalla Amin

Acha-se há dias, nesta ci
dade, dando consultas no 
Hospital de Caridade, o sr. 
dr. Sadalla Amin, especia
lista em doenças de olhos, 
ouvidos, nariz e garganta.

Dr. José Antunes

Esteve nesta cidade, acom-

Principe OLAF

(Herdeiro do Trono da 
Noruega Exclusividade 
do C. E. C. para os jor
nais associados).

: NOVA YOHK. — Os pre- 
; parativos da ofensiva ingle
sa contra o Continente eu
ropeu, estão obrigando a 
todos que pódem contribuir 
oom os seus conhecimentos 
a mandarem informações e 
sujestões ao supremo coman
do aliado >ara que delas 
se sirvam mais convenieo- 
te. A situação geográfica 
do meu país conheço mi- 
ouciosaiiienie, a rima Jo 
meu povo sinto-a perfeita
mente, tanto o que se re
fere á sua bravura comn á  
sua tendoneia democrática 
e anti-nazista. Oom taes re- 
cursc s de conhecimentos, 
estnu apto a prestar algum 
auxilio A costa noruegue
sa é rochosa e muito difí
cil de ser defendida com 
plena eficiência. As diver
sas penetrações britânicas 
no país tem mostrado a 
impossibilidade quase abso
luta de controlar todo o li
toral. A ancia incontivel de 
favorecer a entrada dos in 
gloses, faz do povo da No
ruega um obstáculo difícil 
de ser transposto com êxi
to pelos alemães, seus atu- 
aes dominadores. A perce
pção desses fatores impor
tantes têm coadjuvado pa
ra que os planos de inva
são tenham como inicio de 
sua execução as costas da 
Noruega. Nem é necessário 
qualquer sigilo pois, inclu
sive com avisos, os nazis
tas não poderão jamais re
sistir o impeto das torças 
da Grã Bretanha coordena
das com as dos Estados 
Unidos. 0  que parecia fal
tar aos aliados era aviação. 
Tudo ora equivoco. Os in
gleses possúem hoje com
pleta supremacia aérea, já

bem provada nos ataques 
efetuados contra os centros 
industriaes germ a o i c o s. 
Com a facilidade e supe
rioridade dos exercites do 
ar, as operações da ofensi
va poderão se desenvolver 

sem interrupção. Se as 
ações tiverem de fato, ini
cio na Noruega, nós, todos 
os noruegueses, assinalare
mos com vivo orgulho a 
honra de que fomos distin
guidos em, no futuro, fi
gurar-mos como país que 
primeiro contato teve com 
salvadores da humanidade 
na luta contra os seus as
saltantes.

D. Julia Furtado

Deu-nos o prazer e a 
honra de sua visita a exma. 
sra- d. Julia Furtado, digna 
e operosa presidente da As
sociação Santa Izabel.

Quem matou 
Heydrich ?
Himmler, chefe da Ges- 

tapo, declarou que, 2 anti
gos cabos do exercito tche- 

, co, lançados em paraqne- 
ídas por um avião inglês, 
perto de Pilsen mataram 
Heydrich

2 navios ar
gentinos 

afundados
Apezar da neutralidade 

da Argentina, 2 navios mor- 
ca.nt.es já. foram torpedea
dos pelo eixo.

Cioe-Teatro CARLOS GOMES
Empreaa JM. A. de Sousa

ProHrraraa para DOMTNGO, dia 28 
de Juuho 1942

ás 2,30 Horas:
Vingança Tentadora

Romance de aventuras no far- 
west.

Choques de

nos Aires

ás 3,30 Horas:
Almirantes de Amanhã

Episodios da Escola Naval Nor- 
tamericana.

ás 4,45 Horas: 
Romance De Circo

; Belo, Estupendo Filme da UNI-ruas em Bu ̂ ■iTED ! Um Primor!
| Preços durante o "dia:

1$5, lSOOO e 500 rs. 
Iniciará — Um Complemento 

Nacional.

Segundo anuncia a As-
Isociated Press, houve um 
choque de rua em Bue
nos Aires, entre os mem
bros da Aliança da Juven
tude nacionalista, organisa- 
çâo facista e elementos an- 
ti-faoistas, quando os pri
meiros tentaram fazer um 
comicio. Um participante 
foi ferido a bala e outros 
receberam ferimentos me
nores.

ás 8 Horas:
Grandiosa Sessão EPgante! 

Um Espectáculo de Grande Be- 
lesa!

DIANA DURBIN 
— no seu maior e mais belo 
filme, intitulado:
Parada da Prim a

vera
i Iniciará a Sessão um Compl. 
Nacional »Jornal Brasileiro». — 
Cert. Censura n. 19852.
Preços: Poltronas 8/000 
Meia E ntrada 2/000 Balcão 1/500

ELETRICISTAS
A EMPRESA FORÇA LUZ de Lages pre

cisa, com urgência, de eletricistas instaladores 

Informações pessoalmente no Esoritorio da 

Empresa, á rua Correia Pinto, n° 78.
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2 CORREIO LAGEANO

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES
ESTADO DE SANTA CATARINA

Requerim entos despachados
Dia 15 de junlio de 1942.

N. 129 — Augusta Maria de Souza — Licença para tranferir 
um terreno e uma caeinha — 2o despacho: — Sim.

N. 349 — José Dias Batista -  Aforamento de um terreno do 
Município — Io despacho: Ao fiscal geral para in
formar.

N. 351 — Lidubina dos Santos — Aforamento de um terreno 
do Município — I o despacho: Ao fiscal geral para in
formar.

Dia 16 de junho de 1942.

N. 352 — Vitor de Oliveira Silva — Licença para construir uma 
casa — Sim.

N. 353 — José Maria Barros — Licença para abrir uma casa 
de frutas — Sim.

N. 354 — Dr. Celso Branco — C e r t i d ã o  de lançamento 
para pagamento de impostos dos nomes de Rogério 
ou Rodogério Silveira e Felicidade da Silva Moreira 
ou si tais lançamentes figuram em nome de herdei
ros dos mesmos. — Certifique-se o que constar.

Dia 17 de junho de 1942.

N. 350 — Carlos Jofre do Amaral -  Licença funcionar sua es
tação de rád'o propaganda com alto-falantes e apro
vação de horário — Como requer.

N. 356 — Francelisio Lopes de Liz — Certidão da Carta n. 
1.061 — Como requer.

N. 357 — Hermelino Ribeiro — Licença para fazer concertos 
em um prédio de sua propriedade — 1» despacho; 
Ao fiscal geral para informar.

N. 358 — Angelo Ro»si — Licença para abrir uma empresa fu
nerária — Sim.

Dia 18 de junho de 1942.

gralmente a dotação 5-14-1 — «Auxílio aos Clubes e 
Centros Agrícolas» — do orçamento em vigor, na im
portância de quatro contos de jé is (4:000$000).

Art. 2o — Com os resursos provindos da anulação, fica o Exe
cutivo Municipal autorizado a abrir o crédito de qua
tro contos de réis (4:000$000), afim de suplementar a 
dotação 9-94-2 — «Despesas Imprevistas» — do mes
mo orçamento.

Art. 3o — Este decreto-lei entrará em vigor na data da sua pu
blicação, revogadas as disposições em contrário.

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

Assinado: Vidal Tíamos Ju n io r  
Prefeito M unicipal

A sdrubal Guedes de Souza Pinto  
Secretário.

DECRETO-LEI N. 10 de 22 de junho de 1942.

O Prefeito Municipal de Lajes, na conformidade do dispos
to no art. 5o, do decreto-lei n. 1.202, de 8 de abril de 1939, e 
devidamente autorizado pelo Sr. Presidente da República,

DECRETA:

Art. Io — Ficam isentas de quaisquer impostos ou taxas Muni
cipais, as exibições públicas promovidas pelas entida
des desportivas filiadas direta ou indiretamente ao 
Conselho Nacional de Desportos.

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

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

Assinado: Vidal Ram os Jun io r  
Prefeito  M unicipal

Asdrubal Guedes de Souza P into  
Secretário.

DECRETO N. 19 de 22 de junho de 1942.

N. 359 

N. 360

N. 361 —

N. 362 —

N. 363 —

N. 364 — 

N. 280 —

N. 283 —

N. 286 —

N. 288 —

N. 289 —

N. 295 — 

N. 296 — 

N. 297 — 

N. 365 -

Venceslau Franklin — Licença para se estabelecer 
com uma casa funerária. — Sim.
Benjamin Scoz — Baixa de lançamento de moagem 

de café — Sim.

Dia 22 de junho de 1942.

Oraciliano Antunes de Castro — Transferência de 
lançamento de carroça — Como requer.
Jorge Zacarias Afonso Barroso — Licença para trans
ferir terrenos — Io despacho: Ao fiscal geral para in
formar.
Antonio Francisco Alves — Licença para transferir 
um terreno — Io despacho: Ao fiscal geral paro in
formar.
Waldomiro Timóteo da Silva — Licença para abrir 
uma casa comercial — Sim.
Maurílio Manuel da Silva — Aforamento de um ter

reno do Município — 3o despacho: Concedo a área 
de 2.879,66 n>2, de acordo com a legislação em vigor. 
João Pedro Croda — Aforamento de um terrano do 
Município — 3o despacho: Concedo a área de 670,50 
m2, de acordo com a legislação em vigor.
Sebastião Felisberto — Aforamento de um terreno do 
Município — 3o despacho: Concedo a área de 657 
m2, de acordo com a legislação em vigor.
Pedro Antonio Borges Caon menor, rep. p. s. pai 
adotivo Vitorio Caon — Aforamento de um terreno 
do Município — 3o despacho-. Concedo a área de 
453,08 m2, de acordo com a legislação em vigor. 
Clovis Caon menor, rep. p. s. pai Vitorio Caon — 
Aforamento de um terreno do Município — 3o des
pacho: Concedo a área de 1.236,93 m2, de acordo 
com a legislação em viger.
Suzana Fiúza de Carvalho —Aforamento de um terre
no do Município — 3o despacho; Concedo a área de 
340 m2, de acordo com a legislação em vigor.
Antonio Cândido da Silva — Aforamento de um ter
reno do Município — 3o despacho: Concedo a área 
de 750 m3, de acordo com a legislação em vigor. 
Sotero Fiúza de Carvalho — Aforamento de um ter

reno do Município — 3o despacho: Concedo a área 
de 384 m2. de acôrdo com a legislação em vigor. 
Jorge Z. A. Barroso — Licença para fazer platibanda, 
rebocar, pintar, etc., sua casa — Sim.

O Sr. Vidal Ramos Junior, Prefeito Municipal de Lajes, 
no uso das suas atribuições e devidamente autorizado pelo de
creto-lei n. 9 de hoje datado,

DECRETA:

Art. Io — Fica aberto o crédito de quatro contos de réis . . . .
(4:000$000), afim de suplementar a dotação 9-94-2 — 
«Despesas Imprevistas» — correndo as despesas de
correntes deste «crédito suplementar» por conta da 
anulação integral 5-14-1 — «Auxílios aos Clubes e 
Centros Agrícolas» do orçamento vigente.

Art. 2o — O presente decreto entrará em vigor na data da 
sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

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

Assinado: Vidal Ram os Jun io r  
P refeito  M unicipal

A sdrubal Guedes de Souza P into  
Secretário.

Ministério da Guerra

DECRETO-LEI N. 9 de 22 de junho de 1942,

O Prefeito Municipal de Lajes, na conformidade do dispos
to no art. 5o, do decreto-lei n. 1.202, de 8 de abril de 1939, i

5a Região Militar
|

5a Divisão de Infantaria
Quartel General — Terceira Sec

ção

Edital de Convocação
I — O Comandante da 5* Re

gião Militar e 5a Divisão de In
fantaria CONVOCA, para o Es
tágio de Instrução, no corrente 
ano, os Aspirantes a Oficial da 
2a Classe da Reserva de Ia Li
nha, abaixo relacionados, em 
face da Portaria Ministerial N. 
3131. de 25-11-942 (D. O. de 
28-11-42) e Decreto Lei N. 
4271 de 17-IV-42, (D. O. de 
20-IV-942).

Da Arma de Infantaria:

I Turma Efetiva:DECRETA:

Art. Io — Fica o Executivo Municipal autorizado a anular inte- 1 Abdon Pacheco do Nasci-

mento
2 Nelson Maravalhos
3 João Leonardo Blei
4 Lafaiete Viana
5 Guido Arzúa
6 Simâo Heisemann
7 Airton da Costa Pinto
8 Jovino Lima Junior
9 Francisco Ricardo Filho
10 Murilo Eurico Cordeiro Ror

caglio
11 Adjair Basseti
12 Almiro Miranda Ramos
13 Lourival Schansee Torres
14 Gastão Rodolfo Ramano
15 Gustavo Gross
16 Gotardo Barbê Baer
17 João Oto Escholz
18 Florisvaldo Rufino Tossin
19 João Fleurt da Rocha Jr.
20 Aroldo Carneiro de Carv;

lho
21 Augusto Cesar Viana Spin

dola
22 Simão Daniack
23 André Rachaid Fatúch
24 Abilio Ramos
25 Colmar Petreli Chinasso
26 lierai Karmann

27 Ivo Bindo
28 Aluizio de Almeida
29 Nilo Gonçalves de Oliveira

2 — Turma Suplementar:

1 Bodagno Nestor Kobyanski 

Da Arma de Cavalaria:

I — Turma Efetiva:

1 Carlos Hugo Palmiquist
2 Raul Schafer
3 Marins de Souza Santos
4 Amilton Nogarola Viana
5 lvo Meireles de Almeida
b Eduardo Benjamin Hosquem 

F.°
7 Silvio de Andrade
8 Leví Alves de Souza
9 Adriano Duarte
10 Adalberto Nunes Alage
11 Mario Afonso Alves de Ca

margo

2 — Turma Suplementar:

1 Hugo Waltriche Camargo
I

Da Arma de Artilharia:

I — Turma Efetiva:

1 Lucio Green Castro Veloso
2 Roberto Faria Afonso Costa
3 Herbert Cremer *
4 Arno Jansen
5 Duilio Trevisani Beltrão
6 Alceu Trevisani Beltrão
7 Sadi Silva
8 Raul Amaral Gutierrez
y Manoel A. Macedo Munhoz
10 Nei Itiberê Piá de Andrade
11 Vicente Montanha
12 Algacir Guimarães
13 Normando Francisco Biten-

court
14 Geraldo Carlos Francisco

Noufert
15 Lauro Ribeiro Junior
16 Rodolfo Bruno Lange
17 Tadeus Gardolinski
18 Alceu Frederico EssenfeldJ)
19 Newton Brugemann
20 Rene Oscar Pusglei

2 — Turma Suplementar:

1 Romão Augusto Stefano Zde-
neck Chorosniki

2 Rubens Machado Camara
3 Osman Pierre
4 Orlando Pierre
5 Nelson de Macedo Justus
6 Siro Simão
7 Emilio Klupel Perdeneiras
8 Plinio Franco Pereira da Costa
9 Rolf Reinhold Max Becher:
10 Alberto Henrique Thielen
11 Paulo Brugmann Barbosa
12 Peri Leite Ferreira
13 Norberto lgno Zadrozui
14 Edgar Coelho de Sá.

OBSERVAÇÕES:

1 — Os aspirantes relaciona
dos de 1 a 7 na arma de In
fantaria e 1 a 2 na de Cavala
ria e de 1 a 14 na de Artilha
ria, turmas efetivas, deverão es
tagiar obrigatoriamente no cor
rente ano.

Os demais poderão, median
te requerimento devidamente 
fundamentado, obter adiamento 
do estágio, por um ano.

2 — Os relacionados nas 
Turma Suplementares farão o es-

itágio remunerado, preenchendo 
as vagas que se derem nas Tur
mas Efetivas, em consequência 

i das opções de funcionários pó- 
'blicos, de incapacitados tempo
rária ou permsnentemente, ou
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,jnda dos que obtiverem adia 
n,ento de convocarão.

II—Duração do Estágio

0 estágio de instrução; no 
corrente ano, será feito no pe
ríodo de 17-VII1 a 17-Xl.

III — Inspeção de Saúde:

a) Periodo de Apresentação- 
_ de 1 a 31 de VII.

b) Local de apresentação: — 
Quartel General, ou quartel ma
is próximo tratando-se de As
pirante a Oficial não residente 
iis Guarnição de Curitiba.

IV — Disposições Diver
sas:

1° _  Documentos que devem 
ser apresentados pelo Asp. a Of.:

— Diploma em original, ou 
certidão do seu registro no D. 
N. Saude Pública.

— Atestado de Profissão.
— Documento comprobató- 

rio de sua situação militar.
— Atestado de Conduta pas

sado pela polícia ou por dois 
oficiais do exercito que deverão 
declarar a quanto tempo conhe
cem o Asp. a Of.

— Conceito emitido pelo Di
retor do Colégio ou Escola por 
onde se diplomou.

— Certidão de nascimento 
(verbo ad verbum).

— Declaração de opção de 
vencimentos.

Todos esses documentos de
verão ter as respectivas firmas 
reconhecidas e seladas com o 
sèlo de folha.

2o— Situação dos Estagiários:
a) — Quando empregados ou 

funcionários públicos:
b) Quando alunos de Est. de 

Ensino Superior:
Regulada, respertivamente, 

P lo art. 13 do Decreto-lei n. 
4271, de 17-4-42 e n. 2750, de 
6-XI-9Í0.

3o — Apresentação de Aspi
rantes julgados aptos em inspe
ção de Saude:
a) — No Q. O. . . . dia lõ-VIll.

4o) — Opção de Vencimen
tos:

O Q. G. (3* Sec.) ficará en
carregada na organização do

cS & w s s w w í
5») Seções CS ‘nlere:sada-

E stáaL ^  3 i0?' conv°cado par.
xa 1  í  InSt' U<;a o ’ ^  ciei 
* se 8Presentar pa.a , 
mesmo, será relacionado come 
segundo sargento na .resma .

Observações:

, ° s 10s c 2.°s Tens. da 2 
classe da Res. de !• Linha, se
rão convocados opertunamente

Q. G. err. Curitiba, 31-V 942

(a-:) José Agostinho dos Santos 
Gen. Bda. Cmt. da R. M.

Confére com original:

Francisco Soares 
Io Ten. Ajudante int. 2o Btl Rdv.

0  Mucus da 
Asma Dissol

vido em Um Dia
O* ataques desesperadores e vlolcnlos da 

aama envenenam o o rg a n ism o , minam a 
energia, arruinam a saúae e debilitam o co
ração. Era 3 minutos, M o n d a c o ,  receita d( 
um famoso médico, começa a circular n 
sangue, dominando rapidamente os alaquet- 
Desde o p r im e iro  dia começa a d o f e 
recer a dificuldade cm r e s p ir a r  c volta < 
sono repan:d«r. Não é preciso coutiour 
usando drop&s, cigarros ou Injeções. I ud 
o que se faz necessário é tomar 2 tuMole 
de Mandoco ãs refeições e licará comp' 
lamento livre da asma. A ação 6 mu 
rápida, mesmo que se trate cie casos r*1 
des e antigos. Mendaco tem tido tanto < xit 
que se oferece com a garantiu de dar n 
paciente respiração livre e fácil em 21 b 
ras e de acabar completnmente com a use 
em 8 dias, ou devolução do dlniiciro, ao f* 
restituído o pi doco <ct
qualquer farmácia. Nossa garantia o i

M é n d a c c ^ r

Assine e annuncie no “Correio I *<> 
g*eano',, orgão de grande tiragem  e 
vasta circulacão.

Fenomeno interessante
A conflagração que assober

ba hoje o mundo civilizado fe
chou para nós as portas da 
quasi totalidades dos mercados 
consumidores dos nossos pro
dutos na Europa, assumindo os 
Estados Unidos da America do 
Norte a liderança dos nossos 
compradores. Mas, a quem ob
serva atentamenle as estatísticas 
do nosso comercio exterior 
não escapará, por certo, um fe
nomeno interessante: no primei 
ro trimestre do corrente ano, 
embora pareça estranho, subiu 
muito a nossa exportação para 
a Europa, ao passo que caiu 
sensivelmente a importação.

E’ que a Inglaterra duplicou 
suas compras no Brasil nesses 
tres meses. Duplicou-a em pre
ço, não em volume, pois no 
primeiro trimestre do ano pas
sado suas importações foram de 
70 020 tonelacfas no valor de 
104.344 contos de réis. repre
sentando 7.6‘2°/o das nossas ven
das para o estrangeiro, emquan- 
to que, neste ano, tendo com
prado apenas 8’..250 toneladas, 
cu sejam mais 11.230 toneladas 
de produtos, canalisou para os 
nossos cofres 206.179 contos de 
réis, o dobro do valor de suas 
compras em igual periodo do 
ano passado. Conservou, assim 
a Grã Bretanha sua classificação

Engraxataria Polar
— de —

Jorge Pereira
RUA MARECHAL DEODOIIO, VI 

Encontra so diariam ente os jornais; «Correio do Povo» e «Diário 
de Noticias», varias revistos, inclusive a «Revista do lilobo». 
Mensageiros para entregar encomendas.

cm segundo lugar na ordem 
dos melhores mercados para a 
colocação dos nossos produtos.

Não obstante o desapareci
mentos dos mercados da Alema 
nha, Italia, França e Finlandia, 
o total das nossas exportações 
para o continente europeu ofe
receu-nos um favorecimento de 
151.000:0005000, na balança co
mercial.

Oswaldo Pruner
P I N T O R

Rua Quintino Bocaiúva, 16 

?[ Executa, com perfeição, pinturas de casas modestas co-
10áaij rno de luxo. Pinta placas e abre letreiros.
jjA«

ESPÈC/ALISTA EM PINTURA DE MOVEIS j f  
< l |  A DUCO
i f$f __ _ .......  ...........  íg!

i , -i -t- "+ -t- t >•£.' -f ' -t- -i- .X

DR. hOBRE FILHO

Clinica geral
_ Consultas diarias das 14 ás 16 e meia horas —

Atende a chamados a qualquer hora do dia ou da noite.
CONSÜLTORIO : P raça Vidal Ramos, esquina da rua Cel. Se- 

raíiin de Moura. _

Di*. José A ntilles
— MEDICO —

Cirurgia em geral —  Ginecologia — Partos

Atende no Hospital Pao José de Antonio Prado, aparelhado para 
qualquer intervenção cirúrgica, com serviço moderno de Raios X, Bisturi 

electrico. Raios ultra violeta, Oudas curtas e ultra curtas.
13
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■>

MODA
Hua. (W reia Pinto, n* 6. Fone 87 

ilial: Praça Vidal Kamos Senior, ir 11. Fone 188

e

17

Enorme e variadíssimo sortimento dc artigos finíssimos para scnhoias e cava- 

lheiros. - Exposição permanente dos artigos mais modernos, vindos do Rio
3

São Paulo. Preços cornados —
4 oo»oo®oo«oo^D«r^oo^:>^3̂ ®o>®o^; -Kco® oo»o Çgo 300*00*00*0X8°->S- °S

[jf r-Qq lH5)õ~j| d Qq  líp õ õ lll p é 0  II ° é q~ ll p< q̂  I!

Octavio de Cordova Ramos

Padaria 8 Confeitaria Copiar |
de Ivandèl Godinho m

R ua Q uintino Bocaiúva, tone 27

« „» ■ » « C b .. D ~ l.ro , .« .( " » •. - t a U W . * .  F,d...v»o,tr  »1

Pdes de todas as qualidades. Bombons.
Artigos para  presentes. ^

Caixas fantasia.
Doces para  casamentos e batisados, etc. ](

I' Tabeli&o da Comarca de Lages 
Rua 15 de Novembro — A0 LADO DA FARMaCIA APOLO

Lavra escrituras 'e Compra e Venda, de Permuta, de Doação, de Lo
cação de Serviço, etc, etc.

Procurações. ' naimi 'a  requerim entos  ás R epartições Publicas Federaes, 
, . . K Municipal. Prepara quaisquer documentos.

t

0  cartorio es iá  o ,rc aberto» tedos os dias u td s , das 8 horas ao meio dia c das
2 horas da tar ie  á s 6 horas.

24
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CORRETO LAGEANO

Festa de Caridade
A’ 6 do corrente, foi realisada, no Club 14 de Junho, uma 

soarée em beneficio da «Associação B. Santa Izabel», promovida 
pelo Jázz America, do qual é D D. Diretor o limo. Snr. Ema
nuel Paulo Peluso. Deu, essa festa, o seguinte resultado:

RECEITA

Importância recebida pela venda de 42 mesas a 20$000, 8405000

Jofre Am aral
Para tratar de interesses comerciais, viajou para São 

Paulo o sr. Jofre Amaral, inteligente e dinâmico dire
tor da «Voz da Cidade», técnico do conceituado Labo- 
ratorio Radio Teonico, montado no prédio da Telefôni
ca e representante do afamado radio Zenith.

ingréssos,
Vendas de dôces efetuada pela comissão de senhoras 
Importância entregue por D. Chafia Atim, de doces 
que vendeu

DESPEZA

4635000
157$000('

755000! 
1:535 JOCK)

Bebida fornecida ao Jázz: 5 garrafas de cerveja a
35000 15$000

4 « de guaraná a 2|000 85000
Importância paga, pela luz dispendida durante a soarée, 185600 
Transporte de cadeiras, 105000
Ao sr. Telles, pela impressão de convites e talões

para mesas, 30$000
Compra de: 4 dúzias de guardanapos de papel, 45800

2 caixas de palitos, 15200
1 carta de alfinetes, 15000

Porcentagem paga ao Sr. Sebastião Ramos, (venda
de 17 mesas, • 25$000

« « Porteiro do Club 15$000

Receita, 1:5354000 
Despesa, 128$600 
Liquido, 1:406$(300

128S600

Esta importância será empregada na aquisição de roupas 
de inverno, colchões e cobertores para os pobres. A «Associa
ção de Santa Izabel», publicando o resultado d’essa festa de ca
ridade, não póde deixar de externar sua profunda gratidão para 
com os membros do Jázz America e, especialmente, para com 
o D D. Diretor e sua Exma. Esposa, pelo esforço que, até com 
sacrifício, fizeram para o bem resultado da festa, manifestando 
e, confirmando sua grande caridade para com os pobres. Tam
bém ás Exmas. Damas de Caridade e outras pessoas que com
pareceram á festa, compraram mesas e ingréssos, enviaram do
ces, pasteis e outras cousas em grande quantidade. A todos a 
imperecivel gratidão da «Associaçã de Santa Izabel» que, péde 
a Deus lhes dê, grandes e continuas recompensas!

Lajes, 18 de Junho de 1942.

Vítimas prejuízos brasi
leiros

As vitimas e prejuízos que as agressões do «eixo» 
nos causaram, segundo a apuração de um jornal, se 
elevam a 130 mortos, centenas de feridos, nove carguei
ros afundados e um avariado.

Dr. João Ribas Ramos
Advogado

RUA CORREIA PINTO, 11. L A G E S

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

dade —

DR. SADALLA A MIN
Medico especialista

Está dando consultas em Lages, no Hospital 
de Caridade, por tempo limitado —

Dr. Cesar Avila
Docente da Faculdade de Medicina de Porto Alegre

Alta cirurgia. Tratamento clinico e cirúrgi
co da Tuberculòse e dos defeitos congênitos e 

adquiridos.

Hospital de Hamonia

Est. de Santa Catarina

M k. í ^ m o A t a r v c o

AD VO G AD 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.

ALFAIATARIA. CHIC
Rua Correia Pinto, 82 —  LAG ES

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

15

Laboratório de Pesquisas e Anu lises  
—  Clinicas de Lajes —

Os Drs. Nobre F ilho e J .  Sombra, comunicam aos Srs. Médi
cos, D entistas, V eterinários, e a  população em geral, que bre
vemente abrirão um laboratório aparelhado para todo e qualquer 
exame de sangue, escarro, pós, urina, fezes, etc., bem como 
diagnostico precoce da gravidez.

12
"LJ

Caçada á Raposa
Em proseguimento á tem

porada hípica, auspiciosa
mente iniciada pelo 2o Ba
talhão Rodoviário, a Comis
são abaixo assinada promo
verá no dia 5 de julho, ás 
15 horas, as seguinte pro
vas hípicas:

Ia Ceçada á Raposa
Prova «Galeria da Moda».
Exclusivamente para ama

zonas, em homenagem ao 
distinto e elegante mundo 
feminino lajeano. Primeiro 
percurso de 400 metros.

2a Caçada à Raposa
Prova «Associação Rural 

de Lajes*. Em homenagem 
aos fazendeiros de Lajes, ve
teranos ginêtes e campeões 
das lidas do campo. Inscri
ções para cavaleiros civis e 
militares. Primeiro percurso 
de 1500 metros, sendo 500 
metros a trote ou marcha 
e 1000 ms. a galope. Segundo 
as normas tradicionais des
te nobre esporte, o «Cava
leiro Raposa*, será o ven
cedor da ultima prova, o Sr. 
Alencastro Lemos. 
Regulamentação das Ca
çadas— A regulamentação 
das caçadas será a oficial, 
já adotada na prova «Co
mandante Z° Batalháo Ro- 
viárío*.
Inscrições —Acham-se aber
tas na «Voz da Cidade*. 
Local da Reunião — O lo
cal da reunião será oportu
namente anunciado. 
Prêmios — Aos vencedores 
serão oferecidos lindos e va
liosos prêmios, pela «Gale
ria da Moda» e a «Asso
ciação Rural de Lajes».
A Comissão organizado
ra: Prof. Jader Marques, 
Celso Rosa Ramos, Vitor Ro
sa, Alceu Lisboa, Dr. José 
Bottini, Pedro Ghiorzi.
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—  ALCEU GOULART —
— Situado á rua Quinze de Novembro —

FICA EM FRENTE AO HOTFL ROSSI

F R U T A S  C R I S T Â L I S Â D Â S
Entregas a Domicilio

— Fone 6 —

Conserva estoque de Fogões Geral

Os preços deste armazém são os m ais convidativos da praça e os ar
tigos de primeira qualidade.
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