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V a ria s  noticias

deve ser
0  comando tal como As pr|meiras Samaritanas

lageanas
A 26 do mes passado, 

perante grande assistência, 
WASHINGTON — O primeiro bombardeio cem por realizou-se nesta cidade, as 

cento americano da Europa ocupada pelos nazistas, do 
qual resultaram gr3Vts danos na velha cidade francesa 
de Ruão, verificou-se recentemente, Esse bombardeio cons
tituiu um exemplo do novo espirito que domina o coman
do da Força Aérea dos Estados Unidos.

O fato das Fortalezas Voadoras terem “calmamenteM 
realizado um bombardeio de grande altitude, com notá
vel precisão e sem que se tivesse perdido uma sò maqui
na, é ainda mais valorizado pelo fato da esquadrilha ter 
sido comandada pessoalmente pelo general Ira C. Eaker.

O general Eaker, ao assumir o comando pessoal da 
esquadrilha, observou o séu velho credo que diz: “Os che
fes das forças aéreas não mandam os seus homens, mas 
vão à frente deles

Homens \ alentes comandados por um bomen valen
te, sempre pod^â ir mais adiante do que os mesmos 
homens valentes, simplesmente mandados a executar a 
mesma missão.Ficará sozinho

LONDRES - (Inter-Americana) - As noticias re
cebidas de Moscou mostram a grande confiança que os 
soviéticos depositam oa presente ofensiva desfechada na 
frente sul pelo exerci' vermelho A proposito, ura jor
nal moscovita escreve: «as estrelas do exito começaram 
a falhar para os exércitos Je Hitler. Toda a Europa o- 
cupada tem a atençS" voltada para btalingrado, para 
as felizes operações dos exércitos britânicos contra Ro- 
mel e para os desembarques norte-americanos na A- 
frica do Norte. Os povos se erguem para o ataque final, 
no qual Hitler será aiç do até pelos «quislings»
considerados mais tr is »

Libertação da França
WASHINGTON — (lnter-Americana)) — A podero- 

ofensiva das forças norte-americanas no Norte da África 
é o começo da grande campanha armada que as Nações 
Unidas realizarão visando libertar os povos da Europa da 
escravidão nazi-fascista. O primeiro objetivo dessa cam
panha é libertar a França e os franceses — que tanto 
contribuiram para a independencia americana — da do
minação dos terroristas do Eixo.

O vice-presidente Wallace, depois de se referir ao 
perigo que representaria para a America do Sul uma A- 
frica francesa controlada pelo Eixo, declarou: “O desem
barque das tropas norte-americanas na Atrica é de vasta 
significação. Por mais de 100 anos a Fradça represen 
tou o tipo de cultura que as Américas mais admiraram. 
Nenhum acontecimento causou maior choque neste con- 
tinente do que a queda da França Por isso, a esperan
ça de libertação sustentada pelo presidente Roosevelt ó 
por toda parte um motivo de júbilo”.

Josè Eugênio Muller Filho
Oscar José Muller

Advogados
Rua do Rcsario, 116, - Rio de Janeiro

Foro em geral. Processos em todos os Miriist>h'tos. 
Legalização de jazidas, aguas minerais e quedas dá
gua. Naturalizações.

solenidades de formatura de 
vinte e sete Samaritanas.

A’s horas 19, do dia 
meucionado, no salão nobre 
do Inst. de Ed. teve logar 
a entrega de diplomas e ju 
ramento dessas distintas en
fermeiras socorristas, ser
vindo de paraninfo o Sr 
Cel. Luiz Augusto da Silvei
ra, digno Comand. do 2o 
Btl. Rdv.

Aos professores das Sa-

0  papel do jornalista na 
guerra

(C. E. C.)
Getulio Vargas afirmou em um discurso «a boa im

prensa é uma torça asseguradoura da grandeza nacional:* 
Franklin Rosevelt disse: «O jornalista desempenha 

papel de destaque no salvamento dos povos e na vida 
da civilização». O ministro Rnox da Marinha america
na declarou: «a força que sinto em me sacrificar pela 
patria tirei da minha vida de jornalista*. Winston Churchill 
bradou aos jornalistas do mnndo «sois vós qne garan
tirão triunfo do pensamento democrático universal.

A vossa cooperação é essencial tanto quanto a dos 
soldados nas trentes de combate*. A imprensa britanica 
agiu nas horas de angustia com tal sabedoria patriótica 
que muito deve a ela o mundo ileso das tormentas to- 
lalitarias. O entusiasmo, o heroismo, abnegação e a for- 

, . . ça de resistência dos ingleses, foram principalmente con-
mantanas foi prestada justa quietados pela imprensa que soube colocar o ideal da
homenagem, pela dedicaçao qjber(]a(je humana em posição de sumo destaque na or
ç o  m q u e  se houve*-0™ . . . .  - n
os nobres médicos que 
protificaram a instruil-as con 
venientemente sobre a mis 
são a que se propunham 
desempenhar.

As senhoras e senhoriT 
nhas diplomadas são as se
guintes: Marina Grant Ar
ruda, Amalia Sabalini, Do- 
roti Saldanha, Maria Joce- 
lina Sousa, Ana Amélia An-

houveram , (jem j ,,s objetivos máximos de um povo. O papel do jor- 
se lisla na guerra é preponderante. Interprete do senti

mento popular, representante das aspirações nacionais 
e defenst r dos interesses da coletividade è ao jornalis
ta que • • deve o alcance das grandes vitorias

„gesíapí)“ procura os tesou- 
os da Jaíedral de Cracovia
Em Crarnvia, a velha capital dá Polonia, que ó 

drade, Cremilda Ramos, Cie- também eognominada pelos seus tesouros artisticos, 
lia Vieira, Amélia Cabral 
Anelys Nusser, Rute Costa,
Zenita Lemos, Rosalia He- 
inzen, Noemia Ramos, Nair 
Freire de Carvalho Nobre,
Nilsa Andrade Barroso, Ai-

• El
a

maisrença» ua Polônia, está na iminência de sofrer 
u alentado praticado polas autoridades alemãs. •

\ Catedral, fundada em 1088, possue um verda- 
ir museu ndo as gerações polonêsas durante quasi 

I ) sricul '8 acumularam as relíquias da arte religioea. 
Eo iv . utras, ela possue uma coleção unica de «oali- 

da Raitn Vieira, Carolina xos* do século X il eXIII ,  como também “ornatos en- 
Bleyer, Orandina Melo, Ma-ítre os quais se distingue um coberto de baixos relevos,

b 111
I I He iviges.

ria Conceição Andrade, Ma 
ria Roseli Nobre, Iracema 
Gouveia da Silveira, Maria 
José Venturini, Julieta Be- 
nari Freire, llza Amaral, Dal-' Não serão a ten d id o s os  
via Paim Luz, Maria de Lour! ped id os de licença para 
des Furtado e Maria d ejangariar d on ativos por 
Lourdes Ramos. meio de istas

trata, representando a vida de Cristo, oferecido pe-
aiuha

Os médicos que foram ho-

já esiá produzindo gasolina 
e outros derivados do petró
leo na Bda, utilizando para 
isso uma pequena distilaria

(A.N.) —Solucionando uma J improvisada. O telegrama 
menageados são os seguin- consulta que lhe fez o ( hefedeem questão, noticia o reca
tes: Dr. Nobre Filho, ur. p?1,cia sobr<; a ™.nye_me™ L  I lhimento ao Banco do Bra- 
Cesar Sartori, Dr. Walmor 
Ribeiro, Dr. Acacio Arruda 
Dr. Üarraosino Camargo,
Dr. Valença, Dr. Armando 
Carvalho, Dr. Joaquim Ar
ruda, Dr. Aujor Luz, Dr.
Célio Ramos.

Inquérito Administrativo
i No inquérito administrativo, 
que foi procedido na residência 
da D. E. R. nesta cidade, o 
Fxmo. Sr. Interventor f ederal, 
Dr. Nereu Ramos, exarou um 
■Jespacho mandando arquivar o 
mesmo por não ter podido o 
denunciante positivar «de manei 

ir concludente assuas acusações» 
■ ntra o funcionário visado.

Policia sobre
nâo serem atendidos os pedidos .. .
de licença feitos por varias or- 8>] daa pnm eiras importan- 
ganizações, com o objetivo de^cm relativas á venda de tais 
angariar donativos, por meio de 1 produtos a diversas empre- 
listas, para aquisição de aviões,|zaa (ja cidade do Salvador.
o ministro da Aeronáutica res jO quo bá de im oortanie no 
ponrteu que o seu Ministério ■ ,* ,
vem recusando sistematicamente ta to - »fto ,um eda P'°-
t»is pedidos, por serem no fun- duçâo, naturnhnent.e redu- 
do de^airosos, de vez que os zido em virtude da preca- 
donativos devem s< s expontane- rieda.le das instalações s- 
os, como o têm sido até agora. poni vej8i ma8 s jn, a q, „ ;j„

— j dade do produto que so re-
L' « iig s s ü  j u t r o l e o ,  velou excepcional t'ompro

vada a existência do graú- 
10 (' ti ter- Americana) -!(je8 campo» petrolíferos na

elogra a dirigido p elo |regj^() Heooncavo, rjua 
ti i a Barbosa ao cuja descobrta e localiza- 
e Gefulio Vargas, çg0 tanto contribuiu a tèo- 

to » o nblico que o Con- 
se b'. («acionai do Petroleo ( Conclue nu 4a. pagina)

( f - i  - i 
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Requerimentos despachados
Dia 21 de dezembro de 1942

N. 803 • Jorge Bocks da Luz -  Baixa do imposto de veículo 
- Sim.

N. 804 - José Schweitzer - Aforamento de um terreno do Muni
cípio -  1» deepacho: Ao FLcal Geral para informar.

N. 805 - Maria de Lourdes Furtado -  Pagamento de vencimen
tos atrasados como professora Municipal -  Sim.

N. 806 - Valdemiro Timóteo da Silva • Baixa de imposto sobre 
venda de carnes e transferencia de seu carro de mo
la - Como requer.

Dia 22 de dezembro de 1942.

N. 807 - Oswaldo Lenzi - Licença para sepultar sua mãe ne 
jazigo da íamilia Lenzi - Sim.

N. 803 • Antonio Je Oliveira Waltrick - Transferencia de um ter 
reno -  Io despacho: Ao Fiscal Geral para informar

N. 809 - Frederico Paulo Hermam -  Baixa de imposto óbt 
venda de generos alimentícios e bebidas - Sim.

N. 810

Dia 23 de dezembro de 1942.

Transferen ia oe umAntonio de Oliveira Waltrik 
terreno -  Oomo requer.

N. 811 - Elisiario Prudente de Jesus Baixa do imposto de au 
casa comercia] - Sim.

N. 812 - Aprigio Leal Nunes - Baixa do imposto de veículos 
Sim.

Dia 24 de dezembro de 1942.

N. 813 • Joaquim Antunes Branco - Baixa úo imposto sôbro In
dustrias e Profissões - Sim.

N. 814 - José Anselmo de Freitas -  Transferencia de um terre
no - Sim.

N. 815 - Erich SelI e sua mulher Nina Judith Rambusch Sell
Transferencia da um terreno - Io despacho: Ao Fiscal 
Oeral para informar.

Dia 26 de drzembro de 1Ç42.

N. 816 - Ladario Sutil de Oliveira - Tiausferencia de uma car
reta - Sim.

N. 818 - Maria José Arruda Vieira rep. p. s/ procurador Leo
poldo dos Santos Webber - T'ansferencia de um ter
reno - Io de.spscho: Ao Fiscal üeral.

N. 819 - Acílio de Oüviera Couto e ‘u-t mulher Dominkia c 
Silva Couto rep. p. s[ procurador João Albino da Sii 
va - Transferencia de um terreno • Io despacho: Ao 
Fiscai O ral.

N. 820 - Antonio Qriss - Tra/isíerencía de uma carreta - Si n.

Dia 28 de dezembro de 1942.

N. 821 - Francisco May -  Baixa do imposto de veieulos - S rr;.j
N. 822 - Pedro Modesto - Aforamento de um terreno do Muni - 1 .

cipio - Io despacho: Ao Fiscal Gera! para informar ! TÍijj?
N. 823 • Orival Batista Chumaer - Transferencia de um terreno 1 ^ ! í  

- Io despache: Ao Fiscal Geral para informar.
N. 824 - Antonieta Furtado Ramos - Aforamento de um terreno 

do Município - Io despacho: Ao Fiscal Geral para in
formar.

Aço Brasi
leiro

NOKA Y O H a - (Inter-
Americana) - T rn i -ogo t-0.
mentario dedicarir á "jc.vea 
industria do n» > do Lrafl», 
o «Wall Str. <" Joui na!» de
clara que a rru .-m.i ;tingirá 
a sua mai ridade no pró
ximo atio dcvidi a ter o 
plano dep" luçt- de ferro 
e aço em grau..‘e quantidade 
recebido coti- cv I irn|- ij| 
só em viif ie da* nciv.-ii 
dades cria p* l.i guerra 
O jornal ui 1 e-a “ Bra 
sil con/a d iii -~<>i d-s re 
servas muu .ia,.-* ie minério
de ferro conhcci Ia.- e grau- 

-  «Desperta Nova Slovema**, é o titulo de uma des reeerv s de r;,r vAo. A
nçâo marcial das guerrilhas iugoslavas, que esta sen- d fto de aço incentivará 

do grandementedifundida na Inglaterra e nos Estados LU. 0 desenvolvimen , Jmdus -  
A cançao foi trazida até a Inglaterra por um « d a d a o L . ^ .  Q bra8Ütíira ,, },,r. 
norte-americano que conseguiu fugir da Iugoslávia, t e n - . na, ra08tra in«>tivo
do sido imediatamente gravada em discos e a m p la m ea -^  E8tad),B p nirlua est Ao co

operando ativamente para

0 povo da Holanda a g u a rd a  a  invasão
Londres, -  (Interaliado)_ — Ura despacho da 

«Aneta» informa-nos que um oficial do Exército o 
landes, que escapou recentemente da Holanda, declarou 
que o povo holandês «sabotará* os suprimentos almãos 
tanto quanto possível, destruindo tudo o que repiesen 
le valor», quaudo os Aliados desembarcarem no Con
tinente europeu. O oficial, cujo nouio não foi revelado, 
stava na Holanda durante a invasão alemã e v.veu 

muito tempo sob o domínio nazista antes de escapar 
para a Inglaterra.

Durante uma semana o mencionado oficial foi hos 
peile das tropas canadenses nesse paiz, tendo declarado depo s d s 
s que «a hospitalidade dos canadenses significava um tributo aos 
■iliados holandeses». «Os canadenses acrescentou — estão pro- 
fundamente impressionados com a formidável resistência das foiças 
combatentes holandesas poi todo o mundo»...

Canção dos Guerrilheiros

te difundida

1|
-

á

à■ca
ã

Venda de Terreno
Vende-se, por preço comum, um terreno com 

a area de tres milhões de metros quadrados mais 
ou menos, composto de campo e mato proprio 
para criar, todo fechado, existindo no mesmo u- 
ma casa regular, assoalhada e envidraçada, dis
tando o referido terreno, que ustá situado no 
Espigão, 5 quilômetros desta cidade, o servido 
por estrada de rodagem.

A tratar nesta redação ou á rua Correia 
Pinto, n° 68.

—iça a construção da g r a n d e  
Usina de Volta Kcdonda e 
acrescenta q u e  os norte

a i  americanos sab«m m u i t o  
jS bem que as suas exportações 
?|! só tendera a auu;<.-ntar cotn 

a industrialização do Brasil, 
l(Sj cu jos habitantes tei ão o seu 
tfj.mvel de vida elevado e &e 

transformarão, c nsequente- 
mente, em melhores fregue- 

I zes para a prodw- ào rnaou- 
^ i ! faturada norte-am rica oa.1

3  jfeflSúfi-Láí
FAÇA seus anúncios nesta 
folha.

Dr. José Antunes
M édico

Faça seus anúncios nesta

Cirurgia em geral — Ginecologia — Partos

Atende no Hospital São José de Antonio Prado, aparelhado 

para qualquer intervenção cirúrgica, com serviço moderno de Paios X 

Bisturi eletrico, Raios ultra violeta, Ondas curtas e ultras curtas.

£3

inhlirzait
*=t-

-&M

B Ê S l l
Dr. César Avüa

Docente da Faculdade de Me
dicina de Porto Alegre
Alta cirurgia. Tratameato clinico e cirur 

gico da Tuberculose e dos defeitos congvnitos 
e adquiridos.

Hospital de Hamonia

Estado de Santa Catai i na
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Sementes e M udas de Hortaliças

o  sr. Josè Schweitzer tem aempr. 4 renda. em 8ua caía 
de residência 4 Avenida Uguna, „« 40, semente8 ,  muÍM ^
das de repdlho, alface, beterraba, cenora, etc. P0S9Ue taalbem 

das e sementes boas do liadas e vistosas flôres.

(p5S
PÍ2

Cs£2
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Edital
De Concurrencia Publica, para Aquisição de Terrenos

Devolutos
De ordem do Snr. Prefeito Municipal, faço saber a quem 

interessar possa, que tendo sido requerido terrenos devolutos do 
Patrimônio Municipal pelos abaixo mencionados, fica de con
formidade com a Lei N° 55, de 31 de Dezembro de 1935, aberta 
a concurrencia publica desses terrenos, pelo praso de oito (8) 
a contar desta data.
Requerente — Salustiano Evilasio Ramos - n* 41-9-R-1943.

Terreno situado no local denominado Varzea, zo
na suburbana desta cidade, medindo a area super
ficial de 4.660 metros quadrados.

« José Clauco Ramos -  n° • 42 9 -l‘-1943.
Terreno situado no local denominado Varzea, zo
na snburbana desta cidade, medindo a area su
perficial de 4.925 metros quadrados

« Saulo Salustiano Ramos -  n° 43 9-1 -1943
Terreno situado no loc<d denominado Varzea, zo
na suburbana des a cidade, medindo a area snper- 
ficial de 4.773 netros quadrados.

« Branca Josetina Ramos - no 44 9-P-1943.
Terreno situado no local Vaizea, zona suburbana 
desta cid ide, ■ tdindo a area superficial de 4.830 
metros quadrades.

* Antonio Fantino da Silva -482 9-T-1943.
Terreno situado no luger prolongamento da Rua 
Benjami* Constant, zona B urbana, medindo a 
area sup-ihcial de 102,67 metros quadrados.

< João Trida Minghelli - n' 518 9-1 -1943.
Terreno situado em uma rua projetada, alem da 
Rua São Joaquim, zona C urbana, medindo 
a area superficial de 1.326,75 met os quadrados.c Maria Adelia Minghelli - tv 517 9-1‘ 1943.
Terreno situado na travessa da Rua S. Joaquim, 
zona C urbana, medindo a area de 1.25S,12 me
tros quadiaco?.

* Alcidts Minghelli - n- 520 9 -l--l943
Tetrtno situado no iac;l Rua São Joaquim, zona 

G urbana dinuc a ,.rea de .500 metros qua
drados.

* Antonio de Souza M atos-n- 525 9-1 1943. 
Terreno sitUoüo no locai junto o Morro Orandt 
zena C suburbana desta cidade, medindo a area 
supeilitiai j *- 4.588 metros quadtados.

t O-car Cesar le Oliveira n* 542 9-1'1943.
Terreno situado no luga; Ti vessa áa R«a S. Joa 
quim, zona C urbana, merii 9o a area superficial 
dc 882 metros quadrados.

* Alda Tereztnha Cesar n 543 9-1-1943 
Terreno situado no lugar Travessada Rua S. Joa
quim, zona C urbana, medindo a at<a superficial 
ue 924 mts. quadrados.

* Juvenal Kibeiio ‘le Liz - n* 54.* 9-1-1943.
Terreno situado no local Rua S. Joaquim zona 0  
urbana medindo a are3 superfic il i.e 407,50 me
tros quadrados.

* Licinio Cordova -  m 647 9-. -1941
Terreno situado no local Avenida Marechal Ho- 
n»no, zona A urbana desta cidade, medindo a area 
suptrlicial de 1.174,90 metros qu <l.adcs.

Para que ninguém alegue ignorância lavre c presmti Edi
tal que será publicado no jornal Correio Lageano e atix o i os 
lugares de costume.

Frefeitnrc Municipal de Lajes, 9 de J*i iro de 1943 
Francisco Fintaao Ramos — Fiscal Geral

Dscreto-lei a' 20
de 31 de dezembro de 1942.

Espere e verá
— No seu discurso de 30

O Prefeito Municioal de Lajes, na conformidade do dispos-^e setem bro, Hitler disse O 
to no art. 5» do decreto-lei n# 1.202. de 8 de abril de 1939, |seguinte:

Decreta:
«Precisamos agora espe-

jcular sobre o ponto em que
Art. Io - Fica aberto, por conta do saldo economico provindo do será ' berta a segunda fren- 

exerefeio de 1941, um credito de quinze mil cruzeiros t®. ®u tivesse diante de 
( Cr$ 15.000,00), supltmentar á dotação 8-21-1 (Operá- mim um adveisario s é r i o ,  
rios dos serviços de estradas e pontes), do orçamento podería imaginar de onde

. , vigente. . . . . . . .  . . viria a segunda frente. MasArt. 2o • ricam anuladas as importâncias de dois mil cruzeiros, &
(Cr$ 2.000,00) e de mil cruzeiros (Cr$ 1.000,00) respe com esses militares idiotas

Art. 3o

mia verificada nas mesmas dotações, ficando, por con
ta das referidas anulações, aberto um credito na impor
tância de três mil cruzeiros (Cr $ 3.000,00) suplemen
tar á dotaçSp 9-94-2, do orçamento vigente.
O presente decreto-lei entará em vigor na data da sua 
publicação, revogadas as disposições em contrario. 

Prefeitura Municipal de Lajes, em 31 de dezembro de 1942.

Assinado - Vidal Ramos Junior 
Prefeito Municipal.

Asdrubal Ouedes de Sousa Pinto 
Secretário

pectivamenle, das dotações 6 91-1 e 6-93-1, por econo- nunca se sa b e  onde atacarão.
—  --------- ---------  " J ---------  São capazes de lançar a etu-

prezã mais louca; nunca se 
sabe o que vai acontecer 
quando se tem de lidar com 
esses bebedos e lunáticos. 
Naturalmente, devemos nos 
preparar por toda parte. Pos
so assegurar a Mr. Churchill 
que, seja qual for o ponto 
que ele escolher para o seu 
proximo ataque, pode con
siderar-se feliz se permane
cer em terra por nove horas.

Pobre «Fuehrer»! Estava 
certo quando dizia não sa
ber o ponto em que seria
desfechado o ataque. Quan- 

eito Municpal de Lajes. na icuiamjdade do disposto do aos estrateai3tas que 0
do decfelo-le, „• 1.202, de 8 de abril de 1939, jrealizaram, ai estão OS re-

Decreta: (sultados para provar q u e
[ eles evidenciaram muito mais

Art. Io - Fica aberto, por conta do saldo ptovindo do *-xercír:io;capacidade militar do que 
de 1941 o credito especial de vin e mil crezeiros ( Cr$; . . r  • ., cerlarr ente
(20.000,00), que se destinará, no c rreote ano, ao inicio ,a,0TK'e- n n  r c e n ? n -me
das obras de construção do Matadouro Municipal de dão previa o desembarque 
Lajes. i norte-am ericano na África,

Art. 2o - O presente decre'0-lei entrará em vig *r na data da s m t-ujos preparativos se fize
ram »ob rigoroso seg :jO,
nem a derrocada das f  rcas

Decreto-lei ir 22
de 31 de dezembro de 1942.

0 Prefeito Municpal de Lajes, na 
no art. 5

publicação, revogadas as disposições em contrario.

ura Municipal de .je«, em 31 de zembro de 1942.

Assinado Vidal Ramos Junior 
Po eito Municipal.

Asdr *! Gv< drs de Sousa Pinto 
Secretário

Laboratório Análises Clinicas
j D ireção ié rm e a : Dr. Nobre Filho,

Dr. J. Som bra
#

xiixames completos
de

de Rommel. Os «imli ires 
idiotas* parecem estar fazen
do progressos eé  p* ssive! que 
estejam tramando mais al
guma de sas idiotices cujo 
desenvolvimento acarretará 
a destruição do nazlsm ).

.4. /

iiecreto-iei r  2!
de 31 de dtzembro de 1942.

G Prefeito Municipal de Lajes, na coniorn *d^de dodisposto 
nc art. 5o do dccatio-lei n° 1.202 de 8 dr mil de 1939,

Dr ereta:

Art. 1« - Fica aberto por conta da economia \e. f cada na dotação 9- 
j i - l  (Üesaproprirçôes ou aquisições de terrenos uo outros 

in.óvti.-) o credito de novecentos < setenta cruzeiros 
(Cr jj> 970,00) atim de suplementar a dofação 8-53-1 

(Materirl ot consumo para o serviço de Limpeza Publica) 
do orçamento vig_-nte.

Art. 2o -  O presente decreto-lei entrará em vigor na data da sua 
publicação, revogadas as disj. .dções em contrario.

Prefeitura Munit pal de-Lajes, em 31 o» dezembro de 194/

Assinado: - Vidal Ramo; unior 
Prefeito Municipal.

Astíiubal Guedes de Sousa Firto 
Secretário

! gangue, ina, tezes, escarro, pús, líquido c j- 
falo-raqu ano, líquido gástrico , etc., etc.

Vaot <i i i«s Exam e precoce da gra
videz.

, Rua M..-r-chal iíeudorn — (Esquina Praça João
Eessôa)

L A .ÍE 8 —  Estado de Sauta Catarina.

PREÇ< MOlJlCOS.

lo tiin  a
bordo

Dr. Joào Eibas Hamos
Advogado

t

RU • OWREIA PINTO, 11. l a g e s

Londres.
■ — Informações cbeg. das
■a Washington e a esta ca
pital declaram que já se re- 

, gistraram vario» motins nos 
jnavios mercames nazistas 
’ no Vlar do Norte e no t al- 
(tico, acre»< entando-se n es
mo que alguns oficiais ale
mães foram mortos a tiros 
A proposito recorda-se que 
loi na Manrha que pela p i- 
meira vez o moral alem&o 
começou a ceder deeastro- 
samente, na guerra passada, 

j Sabe-se, porout.ro lado, que 
semqre foi muito forte a in
fluencia democrata entre os 
tripulantes <la f i mercan
te germauioá

Assine e anuncie no ‘Cor
reio Lageano" jornal de 
grande tirag> u e vasta cir
culação.
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CORREIO LAGEANO

A Italià perdeu a  g u e rra  V lia p0rdeu a s uerrar, /r . , 1 . , ' , alimentos sAo escassos e nes-
B erna— (Inter-Arrcrica- mentos idosos, os p o s t o s  , .- v.....................  i L . _ »e inverno a situaçAo se a--  1-1-------- nutün unnrlo nnm iu _____ ± _ . _ j  .

Oa I Cioe-Teatro CARLOS GOMES
Empresa \í. A. de Sousa

E '0  NOSSO PETRO pj,;o

Contlnuaç i <

chaves estão sendo ocupa Kravará ainda lnais. 
dos por jovens cuja princi
pal qualidade é sua lealda
de ao Fascismo 0  moral da

Proporem pura domingo, '!>» '0 nica norte-americana, resta

na) — As dificuldades inter 
nas estão criando sérios obs
táculos a SJussolini. Sou “re
juvenescimento” do partido 
tascista, iniciado b.i alguns população civil 6 o pior pos- 

ra acelerado.!sivel. Acredita-se geralmen-i
o s

nâo acreditam

de

Felicitações
ineses, foi agora acelerado.1 sivei. AcreOita-se geraimen- ■
Uma vez que os fascistas te no pais que qualquer que j Dos Srs. Carlos Hoepck 
nao acreditam mais uos ele- seja a facção vencedora, a s  A, Companhia Melhora

• mentos de Sâo Paulo,-In
I S S S fN S  dustria de Papel, Ereamo 

Sioueira. - Gereute das Por

Gr. Celso Ramos Branco
Advogado

o&Vo»oôB0oSouí*.o
ofco
0W0
0W0
o «oogo
0*»\-O&JO
o«o
o?y>
o«oo»oo>\)
o»oO&OOgflOOMO
0R0owoo«cowco»c

Residência e Escritório: Rua Correia Pinto, G6 
Lages.

Atende chamados para as comarcas de S.
ojgo

Joaquim, Curitibanos, Bom Retiro e Rio do Sul. SaÊo@o

oojo Siqueira,-Gereute
oambucanas de Mafra, e 

^  Padaria Popular, recebe 
^  mos e agradecemos as feli- 

citações que nos enviaram 
retribuindo cordialmente.

o$o
O f t o -------------------------------------
09Q0

■ ' ' ---
á. 2 horas: bpIrmWo «*<•"» » d<! "~

Policial da Universal, iu-. moderna diatilana para q„,
o nosso mercado de 
bustiveis seja suprido com 
o produto nacional. A , 
portancia dessa soluçA > ;

_ . ra a seguraoça do nosso paL
»  3.15 Horas: Estupendo e d a A morto., o p a r ü

maior desenvolvimento da 
produção brasileira em ge- 
ral dno a este problem i um 
c a r a c t e r  eminemem nte

Filme 
titulado:

A  Prova Oculta

Improprio até 10 anos.

filme da Columbia:
Cs 4 Filhos de Adâo

Improprio até 14 anos.

SS.FAÇA seus anúncios nesta 
Sggl folha. _________

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 PINTU RA D E M OVEIS  
A DUCO

omeiife

ás 4,30 Horas: Formi- americano que há de con- 
davel produção da War ne r :  tribuir para a sua proau

A Mulher Fatídica |efetivaçao.

Improprio até 14 anos.
PREÇOS: Or$ 1,50 e 1,00

Os ataques d.çsesperadores e violentos da 
ina e bronquite envenenara o organismo, 
Inatn a energia. arruinam a saúde e de- 

illiiara o coração. Fm 3 minutos, Mendaco, 
tova fórmula mídica, começa a circular 
o sangue, dominando r«» pitiamente os ata- 
tcs. Desde o primeiro dia começa a desa- 
arecer a dificuldade cm respimr c volta 

sono reparadur. Tudo o que se faz ne- 
I é tomar 2 pastilhas de Mendaco 

s refeições e ficará completai .ento livre 
u asma cu bronquite. A açüo é * muito 
ipida mesmo que re trate de casos rebel- 

• es e antiqua. Mondaco tem tido tanto 
xito que se oíerece com a garantia de 
lar ao paciente r spíraçfio livro e fncll rR- 
>idamente o completo alivio do sofrimento 
la asma em poucus dias. Peça hV odaco, 
oje mesmo, em qualquer farmácia. A noss 
'aranira é a sua maior proteção.

Acaba co m  
a a sm a .

GALERIA DA MODA-

ás 8,30 Horas: Grandi
osa e belíssima Sessão elegante!

A «Melro» vai apresentar 
ao nosso publico, um dos seus 
mais belos filmes, uma super
produção muito aplaudida, inti
tulada:

A Mulher que 
eu quero

— que tem como principais ar
tistas:

SPENCER TRACY 
e a mais formosa artista da Tela.- 

HEDY LAMARR 
Iniciará a Sessão:
Um co noic.ni.ito nacio na do 
Dip.
Um jornal da Metro.
O rt. Censura N. 15367 Sem res-

í trições
Preços: 1’ultroius Cr$ 3,00 e 2,00 
Balcão 1,00

I

3* Feira - dia 12: o colossal Fil- 
| rae da da United

A Longa viagem de volta

Rua Correia Pinto, n* 6. Fone H7 
Filial: P raça V idal Ramos Sênior, ir  11. Fone 1E>6 ra e dos Estados Unidos, estãoS livres do incomodo Darlan e, as

sim, poderão prosseguir mais in- 
& dependentes, e mais segurss, 
K em conquista da vitoria final.

À morte de Darlan 
e o fim de um g a* 
ve problema

—Luiz Plinio -  
(Exclusividade do C. E. C a 
ra o «Correio Lageano».

O assassínio do almirante 
François Darlan veio supre- d» 
a todos aqueles que o julgavam 
rehabilitaao perante os concei
tos de suas antigas vitimas < 
de seus antigos mimigds. A 
tuação do ex-Ministro franc s 
nesse período de capitulação d ; 
forças coloniais da França a 
África, foi a mais auspiciosa q 
se poderia esperar, embora nla 
tenha ele conseguido a ade i 
total do poderio militar de s u 
País. Darlan, todavia, por r 
sido um adversário veeme e 
das democracias, ao se eufi 
rar ao lado dos aliados, cr r 
uma situação difícil para a c 
sa da liberdade. O general Jí] 
üaulle não reconheceu sua - 
toridade. A Camara des -I 
muns da Inglaterra não apr -•] 
ou sua aliança Roostvdt, - 
gualmente não viu com simpa
tia a nova guiitica de Darlan.

No entretanto, todos prei s - 
vam admitir que ele era um c- 
lemento util e àté necessário.

A sua morte resolveu o gra
ve problema oriundo de sua pre
sença nas hostes aliadas D6- 
ravaute, as forças admiravel-

/Ar
rt Enorme e vnriadissimo sortimento de artigos finissimbs para senhoras e cava- 

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

J  iSão Paulo. — Preços comodos —

mente coordti a Ls da Inglater-
p Q q  Í1 pQaiffí DÇâ lpÇG

*" Octavio Cordova Ramosmw
Iw.
■m
m
| ]

1
m

Io Tabelião da Comarca de Lages
Kua 15 de Novembro — AO LADO DA FARMaCIA APOLO

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

Procurações. Lncaminha requeriment. á̂  Repartições Publicas Federae.s, 
KstaJuaes e Municipal. Prepara u|uaisquer documt nt >s.

álv ,0  cartcrio está sempre aberto, tedos os aiaS utds, das 8 horas ao ra.u ■ e das
* S>!í  ̂ 1__4̂ -4. A«. L ki.re2 horas da tari- as 6 horas.

m
i
mli

1
||
1

I

i

Padaria e Con,eitaria rO^diar
de Ivandèl Godinho

Rua Quintino Bocaiúva, fone *27 

Rua Marechal Deodoro, era frente ao Instituto de Educação, fone tíl

Pães de todas as qualidades. Bombons. 
Artigos para presentes

Caixas fantasia.
Doces para casamentos e batisados, etc.

26
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i
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s
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• r i u  a f . f r r v m r r - f i M j t r r  '■ ■ ■ n n r t i i a i f J . f t t i t a » ........................  ....... ; m

DR. N O BR E F iL H O
Clinica geral

— Consultas diarias das 14 ás 10 e meia horas — 

Atende a chamados a qualquer hora do dia ou da noite-
OONSULTORIO : Praça Vidal Raraoe,

rafim do Moura.esquina da rua Cel. Se-

*:---- -- 12 3
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