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Lages

Campanha patriótica
A nessa terra nào ficou indiferento á empolgante campanha 

que visa a aquisiçio de aviões do gnerra para defesa do Brasil.
O comercio, os ruralistas, os funcionários publieos, os 

operários, enfim todas as classes de que compõe a sociedade la- 
jeana aceitaram o apèlo que se lhes fez com o mais eloquente en
tusiasmo e o mais sadio patriotismo.

Ninguém se negou a contribuir, na medida de suas possibi
lidades, para dar á Patria ultrajada mais algumas asas com que

PRÊMIOS:
Io logar — Objeto de arte no 

valor de 300$000; 2” logar — 
Objeto de arte no valor de . . .

' 200j000; 3o logar — Medalha 
de prata; 4o logar — Medalha de 
prata; 5<> logar — Medalha de 
bronze.

Por motivo do torpedeamento dos navios brasileiros, em 
que perderam a vida tantos patrícios, esta tradicional Sociedade 
não realizou na «Semana de Caxias», o baile constante do pro
grama das festividades com que a nossa população homena
geou a memória do patrono do glorioso Exercito Brasileiro.

Por nosso intermédio, a Diretoria do Clube comunica aos 
seus associados, que de acôrdo com a comissão organizadora 
daquelas festas, tranferiu o baile para 7 de setembro proximo, 
quando festejará, também a Jata da nossa Independência.

A Diretoria avisa ainda que, não haverá, doravante, convi
tes especiais para os srs. socios que deverão apresentar, como
ingresso, o talão do ultimo mês.

Os convites serão feites pela imprensa e pela «Voz da Ci
dade». ___________________

CLUBE 1° DE JULHO
Convite para Baile

A Diretoria do Clube I o dc Julho tem o prazer de convidar 
os srs. socios e exrnas. familias para 0 baile comemorativo ao «Dia 
da Patria», em 7 de setembro proximo.

Não haverá convites especiais para sócios.
Hora: 21 1/2
Ingresso: talão do mês de agosto 
Traje: preto ou branco 
Musica: Jazz America 
Mesas: na «Alfaiataria Brascher»

A DIRETORIA.

Qvttonio tfadei S lfC a tq u o  
e

°lVa(tiud JfoeocAei

ticipam ds pessoas de suas relações 0 
ito de S I L V IA  L E N I

^ages, 29/8/1942.

Dr. Sadalla A min
ocasião do regresso para Joinville do Dr. Sadalla Arain, 

ante sua longa estada em Lages, fez boas amizades, suas 
has e seus amigos, lhe prestaram, simples, mas significa-

aenagein.

Semana de Caxias
Nas provas esportivas realiza- 

_ das na «Semana de Caxias»,
ela possa defender a sua soberania e lutar pelos sagrados princi- promovidas pelo 2o Btl. Rodo- 
pios defendidos pelos aliados do bem contra 0 despotismo qne pre-jvivrio e pela Prefeitura Munici- 
tende dominar o mundo.

Sabemos que as listas abertas ba poucos dias est&o sendo 
preenchidas satisfatoriamente. As contribuições jâ se elevaram a 
mais de dezenas de contos de réis.

Contamos que a gente do interior do Municipio também aten
da solicita e voz da Patria, neste momento de serias apreenções.

Ela certamente cerrará fileiras ao lado daqueles que dese
jam ver 0 Brasil sair triumfantc e sempre mais glorioso deste fu
racão no qual foi envolvido contra sua vontade.

Lajeanos! a postos pela causa do Brasil que é também a 
causa da humanidade 1

Prefeito Vidal Ramos Junior
Seguiu para Florianopolis, a serviço de Municipio, 

o Sr. Vidal Ramos Junior, digno e dinâmico prefeito 
de Lages.

A nova diretoria da A. C. I.
Foi eleita, a nova diretoria da Associação 

Catarinense de Im prensa, que ficou assim constituída: 
Presidente: J . Batista Pereira; Vice-presidente: 

Gustavo Neves; Io Secretário: Clementino Brito; 2® Se
cretário: Cássio Luz Abreu; 1° Tesoureiro: Arí Cabral; 
2o Tesoureiro: Iosm ar da Luz e Silva; Bibliotecário: 
Wilfredo Currlin.

CONSELHO DELIBERATIVO — Nerêu Ramos, 
Altino Flôres, Jáu  Guedes, Osvaldo Cabral. Luiz Os
valdo Ferreira  do Melo, A ntonieta de Barros, Kubens 
tíamos, Pedro Carneiro da Cunha, Afonso Wanderlay 
Junior, Aurino Soares, Abdon Fóes e Genésio Paz.

CONSELHO FISCAL — ■ Jairo  Callado, Lourival 
Cam ara e Tito Carvalho. Suplentes: Valmor Wendhau- 
sen, Jo&o Otaviano Ramos e José Ferreira  Bastos.

COMISSÃO DE SINDICÂNCIA -  Odilon Fernan
des, Carlos da Costa Pereira e Valdir Grisard. Suplen
tes; Nelson Maia Machada, Herminio Menezes e H er
mes Guedes.

pal, sagraram-sc vencedores:
1) WOLLEY-BALL — entre 

oficiais e civis, venceram os pri
meiros. 2) BASKET — venceu o 
Lajes Tenis Club. 3) TIRO AO 
ALVO — Para oficiais Io lugar: 
Tte. Pombo; 2“— Tte. Rizental e 
3° lugar — Cel. Luiz Augusto 
da Silveira, e PARA SARGEN
TOS Io lugar — Sto. Setti. 2o 
lugar — Hevines. 3* lugar—Re
belo. 5) FOTEBAL -  Lajes x 
Cinzeiro, venceu 0 Lajes. 6) 
REPRESENTAÇÃO DA ARVO
RADA EM CAMPANHA—ven
ceu a 2* Cia. 7) CABO DE 
QUERRA ENTRE O 2o BTL. 
E O TIRO 90 — venceu 0 Tiro. 
8) CORRIDA DE ESTAFETA 
COM OBSTÁCULOS — venceu 
a Cia Extra. 9) CONCURSO HÍ
PICO EM PISTA — com obs
táculos, entre militares e civis, 
venceram: Io lugar-Tte. Sombra, 
2o lugar — Tte. Soares; 3o lu
gar — Tte Paulo; 4o lugar — 
Cesar Vieira.

Prova Cuba («ç*®» ra4L)
Sob os auspícios do 2o Bata

lhão Rodoviário e patrocinada 
pela Diretoria dos Serviços de 
Remonta e Veterinária do Exer
cito, realizar-se-A, no dia 7 de 
Setembro, ás 15 horas, 110 Está
dio do Lages Futebol Clube, 
uma Caçada Rural

ORGANISAÇÀO
Percurso: — Será mais ou me

nos uma legua, dividida em três 
partes:
Ia. parte — 1500 metros, em es
tradas ou caminhos, para ser per
corrido ao passo.

2a. parte — 400 metros, era 
terreno variado e acideDtado com 
obelaculos naturais e fáceis (su
bida e descida de morro, ban

quetas de subida e descida, fòs- 
sos, troncos no cháo, etc. para 
ser percorrido na velocidade me
dia de 300 metros por minuto.

3a. parte — Iniciada ao grito 
do «capa livre» — dado pelo Di 
retor, 0 terminada quando forem 
apanhados todos os laços.

NOTA: =  O -Cavaleiro Ra
posa» levará eui cada ombro um 

I laço e no belso tres, após a re- 
j tirada dos laços dos ombros 0 
«Cavaleiro Raposa» jogará os 
outros tres laços para cima. Ca 
da laço corresponderá na ordem 

! que for tirado aos prêmios abaixo.
; Após a Cuç.adn Rural haverá um 
concurso tópico 'patrocinado pela 
sociedade llir iea Lajeana.

Cine-Teatro CARLOS GOMES
Empresa M. A. de Sousa

Programa para DOMINGO, dia 30 
de Agosto de 1942

ás 2,15 Horas:
Preços: 1$500 1$ e 500 rs.

O esplêndido filme da METRO:
Um Homem De Verdade

ás3,30 Horas:
Preços 15500 1S000 e 500 rs. 
Uma produção sensacional da 
WARNER:
Quando a Mulher é Va

lente
às 5 Horas:

Preços 1$5 1£ e
Sessão Chie, com a 

super-comedia da COLUMBIA: 
Isto é Amor

500 rs. 
luxuosa

ás 8 Horas:
Esplendida Sessão Elegante 
UM DOS MAIS BELOS FIL

MES DO ANO !
Uma Super produção da UN I
TED, intitulada:

Ouro Do Céo
— com um felenco formidável, 
destacando-se:*
JAMES STEWART, PAULETTE 
CODARD, CHARLES W INNIN- 
CER e muitos outros.

Iniciará a Sessão um compl. 
Nacional do D. I. P.

PREÇOS: Polt. 350000 m/En- 
trada 2$000 Balcão 1$500.
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2 CORREIO LAGEANO

PREFEITURA MUNICIPAL CE LAJES
ESTADO DE SANTA CATARINA

Requerimentos despachados
Dia 19 de agosto de 1942.

EDITAL
N. 503 

N. 504

Diogo José de Souza — Transferência de casa co
mercial em índios — Faça-se a transferência, após pa
gamento do que fòr devido.
João Duarte Silva Junior - -  Transferência do seu no
me para o de seus filhos Antônio Duarte Silva, Eva- 
risto Duarte e Silva e Galdino João Duarte do prédio 
sito à rua 15 de Novombro. — Como requer.

Dia 20 de agosto de 1942.

N. 505 — Çesar Wagenfuhr — Motorista — Licença de 30 dias 
para tratamento de saúde — Sim.

Dia 24 de agosto de 1942.

mulher MercedesN. 480 — Pedro Oliveira Dias Batista e sua
Borges Branco — Licença para transferir um terreno 
2® _  despacho: Sim de ,acôrdo com a informação.

N. 596 — Antônio Domingues de Souza — Transferência de 
casa comercial — Sim, após pagamento do que fôr 
devido.

N. 507 — João Ferreira de Lima — Aforamento de um terreno 
do Município — I o despacho: Ao fiscal geral para in
formar.

PORTARIA N. 24 de 20 de agosto de 1942.

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

CONCEDE:

Trinta dias de licença, confórme repuareu, e de acordo 
com o atestado médico, ao Sr. César Nicoleli Wagenfuhr, moto
rista desta Prefeitura, a contar de 14 do corrente, na fórma dos 
artigos 156 e 158 do decreto-lei n. 572, de 28 de outubro de 
1941.

Comunique-se.

Prefeitura Municipal de Lajes, em 20 de agosto de 1941.

Assinado: Vidal Ramos Junior 
Prefeito Municipal

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

dade —

DR. SADALLA AMIN
Medico especialista

Está dando consultas em Lage9, no Hospital 
de Caridade, por tempo limitado —

O Doutor Mario Teixeira CarrilJio, Juiz de Direi
to da Comarca de Lages, Estado de Santa Catari 
na, na fórma da lei, etc.

FAÇO saber aos que o presento edital, com o prazo de trinta dias] 
virem, ou dele tiverem noticia, que por purte do Doutor Astrogildo José 
de Oliveira Ramos e sua mulher Dona Judith de Carvalho Ramos, elo en- 

! genheiro civil, ela doméstica, ambos brasileiros, casados, domiciliados e re
sidentes na cidade de Porto Alegre, Capital do Estado do Rio Grande do j 
Sul, me foi feita a petição seguinte: — PETIÇÃO: — «Exmo. Snr. Dr. I 
Juiz de Direito da Comarca. DR. ASTROGILDO JOSE’ DE OLIVEIRA j 
RAMOS, e sua mulher D. Judith Carvalho Ramos, brasileiro, engenheiro; 
civil, domiciliado e residente na cidade de Porto Alegre, Estado do Rio 
Grande do Sul, sendo legítimos senhores e possuidores de uma gleba de ter- 1  

ras no imóvel «pró indiviso» conhecido por «Fazenda dos Carrapatos», si
to no logar Figueiredo, distrito de Santo Antonio dos índios, desta Comar- i 
ca de Lajes, Estado de Santa Catarina, e desejando separá-la das partes I 
pertencentes aos demais condôminos, quor propôr a necessária ação de divi— • 
são, em que provará: — I — Que as terras da Fazenda dos Carrapatos per
tenceram, em sua integridade, a João José Teodoro da Costa e sua mulher 
D. Ana Domingues Vieira da Costa, que as doaram, em dezoito de março de 1 
mil novecentos e vinto dois (18/3'1922), a Abilio Pedro de Oliveira Carva
lho; — II — que, tendo falecido, digo tendo êste falecido, foi o referido 
imóvel, no inventario de seus bens, avaliado pela quantia de cento e vinte 
e dois contos de reis ( »00), e partilhado pela seguinte forma: a) A 
D. Juventina da Costa Carvalho, uma area superficial correspondente a im
portância de trinta e três contos e quinhentos mil reis (38:5<X)/OJO); b) a 
João de Deus da Costa Carvalho, uma area superficial correspondente à 
importnncia de neve contos e setecentos mil reis (9:700f) e aos quatro ou
tros herdeiros, Dr. Milton da Costa Carvalho, D. Dulce Carvalho Ramos, 
D. Judith Carvalho Ramos e D. Odete Carvalho de Souza, uma area su
perficial correspondente á importância de dezenove contos e setecentos mil 
reis (19:700,?) a cada um deles; — III — Que D. Odete Carvalho de Souza 
era casada com o snr. João Pedro Silveira de Souza, já faleceu, deixando 
os seguintes herdeiros: — Norma, Aloísio, Miriam e Paulo Carvalho de 
Souza, todos menores impuberes, e que em consequência do falecimento de 
sua mãe se tornaram condôminos do imóvel acima referido; — IV — Qu» 
o condomino Juventina da Costa Carvalho, é o único que tem bemfeitorias 
próprias no imóvel mencionado; — V — Que o imóvel «Fazenda dos Car
rapatos», que mede mais ou menos trinta milhões e quinhentos mil metros 

uadrados (30.5ll0.000 ms‘21 de área superficial, e compreende campos do Rio 
do Gado, do Rio dos Peráus e do Rio do Meio, tem as seguintes confron
tações: — com terras de Emiliano Rosalino da Costa e com o rio dos Pe
ráus; com terras de Otacílio Fieira da Costa, passando pelo morro do Vea
do e morro do Goajaval, numa linha reta do marco n. 78 as de n. 50 e 
deste em direção ao õl até encontrar a divisa das terras de Emiliano Ro
salino da Costa; com terras de Ricardo Alves, em linhas retas dos marcos 
78 ao 77, deste ao 76, deste ao 7õ e deste ao 74; com terras de Arthur Tu- 
pinambá de Campos, do marco 74 ao 73 e deste ao Ribeirão da Mangueira, 
por êste pelo rio dos Carrapatos, e pelo Rio do Gado, e com terras do Es
tado; dal pelo Ribeirão do Meio e Caminho da Serra. (Os marcos mencio
nados, são os da divisão judicial da Fazenda do Figueiredo); — VI—Nestes 
termos, requer a V. Excia. se digne mandar citar os referidos condômi
nos, juntamente com seus respectivos cônjuges — por mandado João de 
Deus da Costa Carvalho, brasileiro, industrialista, casado, domiciliado e re
sidente nesta cidade de Lajes, e sua mulher d. Sílvia Vieira de Carvalho; 
e por Edital, na forma do art. 418 do código de Processo Civil, os residen
tes fóra da Comarca, e que são: D. Juventina da Costa Carvalho, brasilei
ra, viuva, proprietária, atualmente residindo em Porto ^Alegre; Dr. Milton 
da Costa Carvalho, brasileiro, farmacêutico, domiciliado e residente em 
Florianópolis, e sua mulher d. Lilia da Costa Carvalho; d. Dulce Carvalho 
Ramos e seu esposo sur. Romeu Ribeiro Raraoa, brasileiros, comerciantes, 
domiciliados e residentes na cidade de São Pauio; e João Pedro da Silvei
ra e Souza, brasileiro, viuvo, funcionário público, domiciliado e residente 
na cidade de São Paulo, por si e como representante dos menores impuberes 
Norma, Miriam. Aloisio e Paulo Carvalho de Souza — para no praso le
gal, contestarem ou confessarem esta ação, ficando desde já citados para 
todos os termos dela até final, pena de revelia, e ahonarem pro rata, as 
respetivas despezas. Requer-se, ainda, a citação do Representante do Mi
nistério Publico e de um curador ad-lide. Dá-se a causa o valor de cento e 
vinte e dois contos de reis (122:0U0$0OO|, para os efeitos da taxa judiciaria. 
Pede deferimento. Lajes, 3 de Agosto de 1912. PP. Helio Ramos Fieira, 
advogado com escritório a rua Quinze de Novembro, n. 35. A petição estava 
devidamente selada e com as estampilhas inutilisadas na Forma da lei, e 
continha o seguinte despacho: — A. Como pede. Nomeio o Agrimensor 
Senhor Lidio Reis e seu suplente o senhor Bento Pinto Ferraz; peritos os 
senhores Pedro Jordão Pereira e Outnbrino Fieira Borges e seus suplentes 
João Dias Brascher e Hugo Melo, curador aos ausentes o senhor Tulio 
Schmidt de Souza e aos menores o senhor Antenor Fieira Borges, que, in
timados, prestarão a promessa legal, expedindo-se os editaes e mandados 
na forma da lei. Lajes, 5-FUI-4'2. Carrilho. E como tenham os suplicantes 
pedido a citação por edital e mandado dos condominos João de Deus da 
Costa Carvalho, brasileiro, industrialista, casado, domiciliado e residente 
nesta cidade e sua mulher d. Sílvia Fieira de Çarvalho, D. Juventina da 
Costa Carvalho, brasileira, viuva, proprietária, atualmente residente em 
Porto Alegre; Dr. Milton da Costa Carvalho, brasileiro, farmacêutico, do
miciliado e residente em Florianopolis, e sua mulher d. Liliada Costa Car
valho, d. Dulce Carvalho Ramos e seu esposo snr. Romeu Ribeiro Ramos, 
brasileiros, comerciantes, domiciliados e residentes na cidade de São Paulo 
e João Pedro Silveira de Souza, brasileiro, viuvo, funcionário público, 
domiciliado e resideuts na cidade de São Paulo, por si e como repreeentan- 
te dos menores impuberes Norma, Miriam, Aloisio e Paulo Carvalho de 
Souza, e dos confroutantes Emiliano Rosalino da Costa, Otacilio Fieira da 
Costa, Ricardo Alves e Artur Tupinambá de Campos, mandei passar este, 
pelo qual cito e chamo os referidos condominos e confrontantes afim de 
comparecerem a este Juizo, tindo o prazo do edital, para contestarem a 
ação de divisão e medição do imóvel pro-indiviso denominado «Fazenda 
dos Currapatos», situado no lugar «Figueiredo» distrito de Santo Antonio 
dos índios, desta Comarca de Lajes, e para todos os demais atos e termos 
da ação atè final sob pena de revelia. Para os devidos efeitos se passou o 
presente edital, que será afixado no logar do estilo e publicado pela im
prensa local o orgüo Oficial do Estado, na forma determinada pela lei. Da
do e passado nesta cidade de Lajeq, aos quinze dias. digo, aos seis dias do 
mês de Agosto do ano de mil novecentos e quarenta e dois 16-8-42'. Eu, 
João Gualberto da .Silva Filho, Escrivão do Civel, que o datilografei, e por 
ordem do Meritissimo Juiz de Direito da Comarca, subscrevo e também as
sino.

Mario Teixeira Carrilho 
Juiz de Direito,

João Gualberto da Silva Filho 
Escrivão do Civel.

A Agonia da Asma
A l i v i a d a  « m  3 M i n u t o s

Em 3 mlr.uto* a nova receltm — M*ndar© 
— coiT/cça a circular no «ansrue, aliviando 
o» íconsos e os a t a q u e s  de asma. Em 
pouco tempo, é positivei dormir bem, rospi- 
n • ’ ) livre e facilmente. Mendaco allvia-Õ 
n1 smo tjue o seu mal seja antigo, porque 
dJeaoive q remove o mucus que obetnTe As 
via» rf»F;)Iratorla«, m i n a n d o  a sua enerela 
ftiTuIníinrio eua s a ú d e ,  fazendo-o sentlr-sé 
preniuturame.ite velho. Msndoco tem tanto 
ix lto  quo garantimos aos pacientes reeplra- 
çéo livro e fácil em 24 horas e que acaba- 
ríío com a aama completaraente em 8 dú>g 
ou devolveremos o dinheiro ao ser-nos rev- 
Utulcio o pacote vazio. Peça Msndoco em 
qualquer farmácia, boja mesmo. Nossa ga
rantiu o protege. °

4 CM ba tMendaco

A decadenda 
das marinhas 

mercantes
(C. E C.)

Com o aparecimento dos 
grandes couraçados aereos 
de 70 toneladas construídos 
pelos Estados Unidos e com 
os projetos de construção 
dos gigantes aparelhos de 
60 a 80 toneladas na In
glaterra, a função das ma
rinhas mercantes está atra
vessando dias de verdadeira 
decadência. Os transportes 
serão feitos por via aerea 
sem a ameaça submarina e 
sem a dependencia do tem
po que será grandemente 
economisado. Tropas, ar
mas, munições, tanques, ma
teriais de guerra, alimentos, 
doravante serão enviados e 
recebidos com muito mais 
rapidez e muito mais segu
rança. Tenhamos em vista 
que a Inglaterra já recebeu 
por via aerea, mais de 5.000 
homens nesses últimos dois 
meses. Nesse espaço porem, 
em futuro poderá receber 
500.000 e até mais. |E’ ver
dade que por meio maríti
mo, já estão na Grã Breta
nha, perto de um milhão e 
quinhentos mil homens pron, 
tos para o dia da segunda 
frente. E, como particular 
desse poderio britânico e 
aliado, interessante é lem
brar que a l^AF já não acei
ta mais pilotos. Tem seu 
quadro completo. A Mari
nha Mercante inglesa passa
rá a ser usada entre oa 
paises de livre comunicação. 
A missão das vias navais 
será apenas de coordena
ção com as linhas aereaa. 
E com isso, o exercito já 
muito reduzido de submari
nos do «Eixo» perde a sua 
eficiência, ao ver-se impos
sibilitado de agir.

ASSINE E ANUNCIE 
no «Correio Lageano*. pe* 
riodo de grande tiragem e 
vasta circulação.
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Edital

De ordem do Snr PrpfP;*« u  . . 
interessar possai, que, ‘endo sido^eoúeridn f *Ç°  ?aber a quem 
do Patnmonio Municipal pelos abaixo " 'n r- ,menos devolutos 
formidade com a Lei n. 55 de 31 Z  7 f nc,0"ad°s, *»ca de con

di,s a°contar"d«ta “data* dM!cs t a n ™ * 0  p ™ T o i t o ^ j  

Terrenolituado no loclTdonolInado' c " * n '  29 8 1942-

s snaqs : r . ade' — *■*• ■ - ^ssm  s : ,0,

29 S -u S ^ T ^ rte irô  s í t u ld o ^ u e a í  Qoulart “  n- 304.
ro, zona suburbana desta cidade leHmH01™1” 00  Conta lDinhe|-  
3912,16 metros quadrados °  3 area suP^ficial de

T m e ro ^ S Ò ' 01 7  29 8' 1942
~ ° “p « iS ."  d»

Requerente — Victor Antunes de Oliveira n 20 8 1049 
Terreno loca «Rua São Joaouim, n ' ■_ n' -9-8-1942.
ar<a superficial de 7M  m e Z  qu»d,° d„s 8

Requerente -  Otávio Figueiredo — n. 29-8-1942* Terre
no s.tuado no local «Rua Jeronimo Coelho, zona B urbana me- 
d.ndo a area supetf.aal de 720.45 metros quadrados.

Requerente — Sizenando Godinho -  n. 320 29 8-1942
Terreno situado no lugar denominado Conta Dinheiro, zona su
burbana -esta cidade, medindo a area superficial de 4 995 20 
metros quadrados. ’

Requerente — Germiniano Cordeiro — n. 321. 29-8-1942.
Terreno situado no local denominado Conta Dinheiro, zona su
burbana desta c.dade, medindo a area de 4 995,20 mts. quadr.

Requerente — Laerte Leite n. 322. 29 8-1942. Terreno 
situado no local Rua Benjamin Constante, zona A urbana, me
dindo a area superficial de 217,60 metros quadrados.

Requerente — Alziro Batista Lucena — n. 413. 29 8 1942. 
Terreno situado no lugar «Rua Frei Rogerio« zona A urbana, 
medindo a area superficial de 1.213,23 rr.etros quadrados.

Requerente -  José Maria de Moraes -  n. 426. 29-8-1942. 
Terreno situado na Rua São Joaquim, zona C urbana medindo 
a area superficial de 917.70 metros quadrados.

Requerente — João Darms Marques — n. 435. 29-8-1942. 
Terreno situado no local «Alem do Rio Cará» zona B urbana 
desta cidade, medindo d area superficial de 228,69 metros qua
drados.

Requerente -- Rusalina de Oliveira — n. 442. 29-8-1942.
Terreno situado no lugar «Rua Jeronimo Coelho» zona B urba
na desta cidade, medindo a area superficial de 363,75 metros 
quadrados.

Requerente — Nicanor José Garcia, n. 451 29-8-1942. Ter
reno situado no local «Rua São Joaquim» zona C urbana desta 
cidade medindo a area superficial de 877,40 metros quadrados.

Requerente — Anisio Vareia Sobrinho — n. 474. 29-8-1942 
Terreno -ituado no local «travessa da Rua São Joaquim» zona 
C urbana desta cidade, medindo a aro  superficial de 472,50 me
tro s quadrados.

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

Prefeitura Municipal de Lajes, 28 de Agosto de 1942.
Francisco Furtado Ramos 

Fiscal Geral

EDITAL Assine e annuncie no “Correio La-

Padaria e Confeitaria Popular
de Ivandèl Godinho

Rua Quintino Bocaiuva, fone 27

raes de todas as qualidades.
Artigos para presentes.

Caixas fantasia.
para casamentos e batisados, etc.vara casamentos e » 2 a  ■

Dr. Joao Bibas Eamos
Advogado

L A G E S

Dr. Cesar Avila
Docente da Faculdade de Medicina de Porto Alegre
Alta cirurgia. Tratamento clinico e cirnrgi- 

co da Tuberculòse e dos defeitos congênitos e 
adquiridos.

Hospital de Hamonia
Est. de Santa C atarina

' t . a m o i

ADVOGADO

ItO LT LC O

Residencia e Escritório: Rua Correia Pinto, 66 
Lages.

Atende chamados para as comarcas de S. Jo

aquim, Curitiba nos, Bom Retiro e Rio do Sul.

o Doutor Mario Teixeira car-g-eano’’ orgão de grande tiragem e
rilho, Juiz üe Direito da Cornar- o  o  o
ca de Lajes Estado de Santa Ca- V a s t a  C Í r C U l a C ã O .  
tarina, na forma da lei, etc. i V

Faz saber aos que o presente I 
edital virem, com o prazo de 
sessenta dias (60), que no car-| 
torio do Escrivão de Órfãos cor-1 
re o processo de sobre partilha 
dos bens deixados por faleci
mento de Pedro José Werner.
E residindo fota desta comarca, 
os herdeiros: Catarina Hormann, 
casada com Francisco Tiago 
Hormann, — residente na Co
marca de Brusque, neste Esta
do; Maria Werner, casada com 
João Madalena Sobrinho, resi
dente em lugar incerto e não 
sabido; Pedro Werner Filho,
José Edmundo Werner, residen
tes em To/nasina, Estado do!
Paraná; Helena Werner, viuva, 
por si e'seus filhos Elfrida, E- 
dite, Leopoldo e Ouilhermina 
Barrentien, maiores, e ida e Or
lando Barrentien, menores; re
sidentes no distrito de Cerra Al
ta, município de Rio do Sul,
Carlos Werner, já falecido e ca-; 
sado que foi com Amélia Sch-j 
midt Werner, por si e seus fi
lhos menores O^mar Pedro Wer
ner, Irma Werner, Antonio Car
los Werner, Véra Einilia Wer
ner, Daura Izabel Werner e Wil
son Francisco Werner, residen
tes no município de Bom Reti
ro, neste Estado, conforme cons
ta das declarações da inventa- 
riante no termo respetivo ci
tam-os e chama para, no prazo 
de sessenta dias (60). contados 
da publicação no orgão Oficial 
do Estado, dizerem sobre as de
clarações prestadas pela inven- 
tariante a assistirem aos demais 
termos da scbre partilha, até 
final sentença, sob as penas da 
lei. E, para que chegue ao co 
nhecimento de todos aquem in
teressar possa, ordenei se pas
sasse o presente, que será pu
blicado e afixado de acordo com 
a lei. Dado e passado, nesta ci
dade de Lajes, aos trinta e um 
dias do mez de julho de 
mil novecentos e quarenta| e 
dois. Eu, Darcy Ribeiro, escii- 
vão de Órfãos, o dactilografd 
subscreví e assino.

(selo afinal).
Mario Teixeira Carrilho 

Juiz de Direito.
0  Escrivão: Darcy Ribeiro

mnunnntitn
t *  ’Secos, molhdaos, ferragens, louças, etc., en

contram  se no

1 ARM AZÉM  CENTRAL

Laboratório Análises Clinicas
Direção Técnica: Dr. Nobre Filho, 

Dr. J. Sombra
Exames completos

de

sangue, urina, fézes, escarro, pús, líquido ce- 
falo-raquiano, líquido gástrico, etc., etc. 

Vacina autógenas — Exame precoce da gra
videz.

Rua Marechal Deodoro — (Esquina Praça Joao
Pessôa)

LAJES — Estado de Santa Catarina. 

PREÇOS MODICOS.

Al
de

GOULART.. PFH L U L l
— Situado á rua Quinze de Novembro —

FICA EM FRENTE AO HOTFL ROSSI
F R O T A S  CRI STALI SAD AS

Entregas a Domicilio
t t

— Fone 6 —

Conserva estoque de Fogões Geral

-t qs preços desie armazém sâo os mais convidativos da praça e cs ar- | figos de primeira qualidade.
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4 CORREIO LAGEANO

Abertura das Áuías da Es
cola Elementar Agrícola 

“Cd. Caetano Costa"
A’s 9 horas da manhã, do dia 20 do corrente, pre

sentes as autoridades c.vis, militares e eclesiásticas, 
exmas. famílias e regular numero de cavalheiros, foram 
abertas as Aulas do Curso de l rabalhadores Rurais, 
pelo Dr. Clovis Ribeiro, digno Diretor da Escola.

Dentre as pessoas que ali compareceram, notava-se 
a presença do: Sr. Prefeito Municipal, do representante 
do Comandante do 2° Btl. Rodoviário, do representante 
de Sua Excia. Revma. Dom Daniel Hostin, do Juiz de 
Direito da Comarca, representante do Cel. Caetano Cos
ta, patrono da Escola, Diretor do Ginásio Diocesano, Di
retor do^Colegio Evangélico, representantes da imprensa.

Após a abertura das aulas todos os presentes visi- 
tajam as dependencias do Estabelecimento, colhendo a 
melhor das impressões.

Assim, a Escola Agricola inicia suas atividades na 
preparação de Capatazes Rurais, que vão imprimir no
vos e promissores rumos a nossa lavoura.

da R A F descem depois pró
ximos aos aeródromos e 
dcstróem alguns aviões ini
migos. O êxito desta tá tica  
já  está forçando os alemáes 
a transferir os aeródromos 
para o interior da A lem a
nha.

Visita de agradecimento

Esteve nesta redação, 
afim de agradecer a noti
cia que publicamos sobre o 
falecim ento de sua vene- 
randa mâe d. LJmbelina Ri
beiro Branco, o nosso am i
go sr. Lauro Ribeiro.

Dom Daniel Hostin
Seguiu com destino a S. 

Paulo, afim de tom ar par
te no IV Congresso Euca- 
ristíco  Nacional que se rea
lizará naquela capital, de 
4 a 7 de setem bro proximo, 
o Rvmo. Bispo desta diocese 
S. Exa. Rvma. Dom Daniel 
Hostin.

Sindicato de Operários de Lages
Segundo comunicação que recebemos e agradecemos 

foi fundado, nesta cidade o Sindicato de Operários de 
Lages, tendo sido aclam ada a sua diretoria, cu ja pre 
sidencia coube ao sr. Alfredo Floriani.

Engraxataria Polar
—  de —

Jorge Pereira
RUA MARECHAL DEODORO, 13 

Encontrft se diariamente os jornais: «Correio do Povo»e «Diário 
do Noticias», varias revistas, inclusive a «Revista do Globo». 
Mensageiros para entregar encomendas.

J Oswaldo Pruner
> 7 ? lj
| j  P I N T O R

^)|j /  Rua Quintino Bocaiuva, 16
yú}\\ ---- -----------------
>t?jí Executa, com perfeição, pinturas de casas modestas co-

xjjjj mo de luxo. Pinta placas e abre letreiros.

ESPECIALISTA EM PINTURA DE MOVEIS 
M A DUC.OI

(Agencia Nacional)
t
Legislando sobre a forma de apresentação dos sím

bolos nacionais, o Presidente Getulio Vargas baixou re- 
centemente um decreto-lei, no qual sâo previstas várias 
medidas tendentes a pôr um ponto final nos abusos que 
vinham sendo cometidos nesse particular. Tratando das 
disposições gerais e transitórias, o ato do Chefe do Go
verno estabelece que é obrigatorio o ensino de desenho! 
da Bandeira Nacional e do canto do Hino Nacional em ! 
todos os estabelecimentos, públicos ou particulares, de; 
ensino primário, normal, secundário e profissional. Nin-j 
guem poderá ser admitido ao serviço público sem que 
antes demonstre conhecimento do Hino Nacional. O uso 
do simbolo das nações estrangeiras, nas zonas rurais do 
país, dependerá de autorização especial do Ministério da 
Justiça, ouvido o Conselho de Imigração e Colonização. 
Para evitar dúvidas o Ministério de Educação fará edi
ção oficial de todas as partituras do Hino Nacional e 
bem assim promoverá a gravação de discos de sua exe
cução instrumental e vocal. O decreto do Chefe do Na- 
çao surge no momento em que se fixam certos aspectos 
da vida^^fional e, por conseguinte, numa hora, opor
tuna, pois os símbolos nacionais que constituem o espiri
to da Nação, nao podem dar lugar a dúvidas e falhas 
interpretações.

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

Cirurgia em geral —  Ginecologia —  Partos

A tende no Hospital Sao José de A ntonio Prado, aparelhado para 
qualquer iotervençáo cirúrgica, cum serviço moderno de Raios X, B isturi 

electrico, Raios u ltra  violeta, O ndas cu rtas e u ltra  curtas.
22
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Rua Correia Pinto, ir 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 — 24

Um aviador íchecoslovaco in
venta uma nova tática

LONDRES, A gesto (Interaliado) — O 11 capitão de 
aviação Karel K utlvasr, eminente aviador Tchecoslova- 
co, conhecido pelas suas incursões solitárias sobre o 
territó rio  inimigo, e várias vezes c<'ndecoradi>, inven
tou um a nova tá tica  para destruição do9 aviões de 
bombardeio nazistas durante incursões noturnas. Se
gundo esta tática, os aviões britânicos e tchecoalova- 
cos aproxim am -se dos aeródromos inimigos na França 
e jun tam -se ao lado dos aviões alemaes, quando estes 
ú ltim os aterrisam  ou começam o vôo. As baterias an- 
ti-aéres do inimigo nao ousam nesse caso atirar, com 
receioJde a ting ir os próprios aviões. Os atacantes teem 
a vantagem  da orientação tácil por meio dos refleto
res in im igos e dos sinais dos aviões inimigos. Os aviões

|| pÇq]| p^q |!~d <>q ^| pÇq |j oQq ||[1ã<jq]| o<)q |[~oQq || pQqirpQqÍ& 1 pQq |j p Q q  |[

Octavio Cordova Ramos
Io Tabelião da Comarca de Lag*es

Rua 15 de Novembro —  AO LADO DA FARMaCIA APOLO

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

Procurações. Encaminha requerimentos ás Repartições Publicas Federaes, 
Estaduaes e Municipal. Prepara quaisquer documentos.

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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