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LONDRES, (R.) Ponier do 

la Chapelle, que Vichv e 
Berlim identificaram  como 
sendo o assassino do almi
rante Darlan, era, segundo 
informações obtidas pelo 
correspondente diplomático 
da Agencia Reuters, um 
realista anti-nazista, filho 
de um jornalista francês da 
Argélia e de mãe italiana.

Um dos seus tios, Fernand 
Bonier de la Chapelle, casou- 
se com a sra. Caterine Het- 
zel, filha e herdeira do sr 
Pierre Hetzel, conhecido 
editor paresiense 
— Educado num aristocráti
co colégio, o Les «Roches», 
na Normandía, Bonier de 
la Chapelle, logo depois 
de ter terminado seus estu
dos fixou residência na A r
gélia.

O indigitado assassino do 
almirante Darlan era ainda 
primo em 3'ou 4' grau do no
tável escritor eolaboracionis- 
ta Oriex Rochelle.

A- preocupação de Ber- 
iim pelo Brasil

As transmissões do radio 
alemão mostram evidente- 
mente a preocupação do 
governo pela atitude do 
Brasil.

Antes da agressão que so
fremos, os nazistas procla
mavam a importância mili
tar da amizade brasileira.

Certo dia, afirmaram que 
da atuação do Brasil depen
dería em grande parte 
a vitoria.

Essa ingenuidade alemã 
revelou a eficiência da nos
sa colaboração.

Esqueceram ou ignoraram 
a historia do no*»so pais, 
uma vez que não previram 
que se o Brasil emprestasse 
a sua colaboração à causa 
defendida nessa guerra, es
sa causa não poderia ser 
outra senão a da democra
cia, ao lado dos ingleses e 
seus aliados.

Hoje, as irradiações de 
Berlim desmentem a impor
tância do Brasil sempre afir
madas pelos locutores de 
Londres e Washington.

E alem desses destemidos, 
forjam mentiras a respeito

da Situação brasileira.
Esse procedimento è tra

dução fiel do receio que tem 
o «eixo* da participação 
do Brasil na guerra.

Hitler está vendo o valor 
militar da nossa atuação que 
tanto vem favorecendo a 
causa da Inglaterra, aliás 
a causa da civilização e da 
liberdade dos povos.

c. e . c.

R E C IF E -1. A. - A Feti- 
ma Região Militar organi
zou uma grande exposição 
de moderno material do ex
ercito brasileiro, inclusive 
tanques, canhões anti-aére 
os, unidades motorizadas, 
etc. Milhares de pessoas 
têm admirado as armas que 
os soldados brasileiros ma
nejarão nos campos de ba
talha para varrer da face 
da terra a opressão e o 
terror desencadeado pslo 
Eixo.

| de oito mil fabricas, 
trabalhem para a guerra 
com o ocorre em São Pau- 
p.

MACEIÓ - I .  A. - Foram 
brevetados pelo Aéreo Club 
de Alagoas mais uove p i
lotos civis que irão aumen
tar os quadros de aviado
res brasileiros.

RECIFE- 1; A. - A  comis
são Americano-Brasileira
de Fomento á produção d e !^ oou assim constituída:

Esporte Clube Concórdia
abaixe6- '6156™08 6 agradecemos a comunicação

Circular rv 1
Rio do Sul, 12 de janeiro de 1943 

Tenho a honra e o prazer de comunicar a V S 
que em Assembléia Geral, em 2*. convocação, realiza- 
da em o dia 10 do corrente, foi eleita a nova Direto
ria desta sociedade, que deverá reger os destinos do 

lubo, ate a aprovaçao dos novos Estatutos pela Fe- 
í raÇa° „ ° l tannen! e. .d.e desP°rtos- Diretoria essa que

generos alimentícios está 
desenvolvendo grande ati
vidade neste Estado, tendoj 
distribuído sementes e ma

B ELO  H O R IZ O N T E -I.A  
Cerca de 400 toneladas 

de metais velhos, no valor 
de quinhentos mil cruzeiros, 
já foram remetidos para o 
Rio.

Esto metal è parte do to
tal arrecadado na canpanha 
das «pirâmides metalicas » 
realizada nesta capital.

teria! agrícola a numerosos! 
lavradores pernambucanos.

PORTO A LG R E -i- A. -
O estudante Wilson A l

ves Chagas foi o voncedor 
de um concurso da União 
Pan-Americana sobre o si
gnificado uo pan-americanis 
mo e ao qual concorreram 
estudantes de todo o conti
nente.

Prazo de 120 dias para o ta belamento dos preços

Presidente de honra 
Presidente 
Vice-Presidente 
Io. Secretario 
2 . >>

1.* Tesoureiro 
2 .
Orador
Diretor Técnico 
Diretor Esportivo 
Conselho piscai

Suplentes

Roberto Machado — reeleito 
Rodolfo Reblin Dorigat 
Dr. Vinícius de Oliveira 
Mozart Mèlo — reeleito 
Aymoré Roussenq 
Honorato ísolani — reeleito 
Carlos Luiz Colaço 
Dr. Mario Mafra 
João Batista des Santos 
Teòfilo F. Porto 
Vitor Buhr 
Carlos F. Schneider 
João Machado 
Hermelino Largura 
Antonio Naschenveng 
Nelson de Oliveira

Rio, 20(A. N.)—Tendo em L _
vista a próxima terminação daj^ 0 si e»ação.

v.em outio particular, sirvo-me do ensejo para a 
í ? T e.ntar 8 V\ ,S' os_meu9 protestos de elevada estima

SAO P A U L O -1. A. - O
famoso comentarista do rádio 
W aiter Winchele, atualmen
te era visita a este Estado, 
manifestou-se surpreendido jte seu junto à Comissão Fede- 
pela atividade fabril ban-! r.»l de preços, podendo também 
deirante afirmando q u e ‘ .... “ “

fase inicial dos trabalhes da. 
Comissão Federal de Preços ei 
mais o que ela cabe apresentar, j 
dentro de um prazo de 120 dias, j 
tabelas de preços justos para 
todas às localidades do país, e 
que paru tal trabalho è indis
pensável atender aos imperativos 
das economias estaduais e es
tabelecer normas de ação fisca- 
lizadora, o Coordenador interi
no da Mobilização Econorrica 
baixou uma portaria instituindo 
as comissões estaduais de pre
ços.

Por esaa portaria fica creads 
em caua unidade da Federação 
uma comissão de preços, cujo 
lú nero e composição estarão a 
critério dos interventores dos 
Estdaos e Prefeito do D strito 
Federal.

Aos interventores è ainda fa- 
cultació manter um representan

TUDO PELO BRASIL! 
Pelo Esporte Clube Concórdia

Mozart Mèlo =  !.• Secretario

Carnaval no Clube 14j claeÍ c?™.S“ L0i s«*0.r'ES 
de Junho i Programa para Domingo 

31 de Janeiro de 1943

Grandes bailes e uma ma-  ̂ horas:

não há nosE. Unidos, quan-

duas ou mais unidades da Fe
deração, mediante acordo dos 

. .respectivos interventores, man
to á variedade industrial, j (jar ur5-, unjco representante à 
nenhuma cidade onde mais Comissão Federal de Preços.

tinée infantil, promoverá 
este ano, o Clube 14 de 
Junho, que já se encontra 
em especiais preparativos, 
para que as festas alcancem 
excepcional brilhantismo. In
teressantes concursos de fan
tasias, eetão sendo organi 
zados, para blocos e fanta
sias isoladas, tanto nos gran
des bailes, como para a ma- 
tinée infantil. Atuará exce 
lente conjunto musical.

Josè Eugênio Muller Fiiho 
Oscar José Muller 

Âávoijailos
Rua do Rcsario, 116, - Rio de Janeiro

Fôro em geral. Processou em todos os Ministérios. 
Legalização de jazidas, aguas minerais e quedasjld- 
gua. Maturalizações.

Doutel Vieira
Esteve nesta cidade o Sr. 

Doutel Vieira, nosso repre
sentante em Painél.

i4SMiKIKra&HEK&Falecimento

Preços — Cr$ 1.5o ],oo e o.co 
COW -  BOY DANSARINO

às 3,15 horas:
Preços -  OS 1,5o l,oo e o,5o 

ACHADO PRECIOSO

Faleceu ha poucos dias, o 
iSr. Conegundes Sombra, 
progenitor de nosso estima- j Mujt0 Breve _  A0“ ç Am qÁ

ás 4.30 horas:
Preços ~  Cr$ 1,5o l,oo e o,5o
MOSQUETEIROS Da LNÚa 
Comedia estupenda com:

o üOitDO e o Al AGRO

às 8,30 horas:
Sensacional Produção da UNI
TED em 13 partes colossais! 
C O R R E S P O N D E N T E  

E S T R A N G E I R O  
— com um elenco notável, des
tacando-se os seguintes artistas: 

JOEL MAC CREA
LORRAINE DAY 

HERBERT MARSHALL,
GEORGE SANDERS- 

e eulros, sob a Direção magis. 
trai de ALFRED HITCHCOCK.

Iniciará a Sessão um Compl 
Nacional do DIP.

Cert. de Censura N.° 1S425 — 
Impróprio até lo anos.
Preços — Cr$ 3,oo 2,oo e 1,5o

do amigo Dr. José Pinto 
Sombra.

Nossos pesames

NOIT E 
PAIXÃO E VINGANÇA

O OONDE DE CHICAGO
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5a. R. M.
M i n i s t é r i o  da G u e r r a

B A T A L H A O  DE E N G E N H A R IA
5a. H. I.

E D I T A L
O Comando do 5o B. E. pelo presente edital, faz saber que os reservistas abaixo estão convocados 

nara o Serviço \livo do Exercito, para incorporação no 5» B. E. de Curitiba - , devendo os mesmos se apre 
sentarem no quartel da referida Unidade (5o B. E.) até o dia 30 do corrente, sob pena de incorrerem nas San
ções previstas em Leis e Regulamentos.

"EGORIA CLASSE NOMES
la. 1917 Armando Debétio
1a. 1918 Celio Alves Correia
1 a. 19] 8 Floro Scoss
la. 1918 Fontoura Sebastião Maia
la. 1915 Oilberto José Carv.
la. 1916 Ermelino Fernandes França
Ia. 1914 Israel Lourenço de Almeida
1 a. 1915 Jaime Araujo Tavares
1 1916 ísauro Antunes Santos
la. 1914 Joâo Antunes Mello
la. 1919 João Batista Santos
1a. 1919 Joaquim Sutil de Oliveira
la. 1916 José Fernandes Silva
Ia. 1913 José Maria Wallrick Varella
la. 1917 Lauro Antunes Silva
Ia. 1916 Lauro Wolff
Ia. 1918 Mileto Rodrigues Costa
la. 1916 Rodtigo Marcelino
1a. 1913 Thiago Luiz Cruz
Ia. 1913 Vivaldo Oliveira Godinho
la. 1913 Waldemar Cunha Madureira

FILIAÇÃO 
Vicente Debétio 
José Maneol Correia 
Luiz Vicente Scoss 
Santos Fontoura M.
José Carvalho 
Antonio Fernandes França 
Lourenço Almeida 
Aristides Carvalho 
Vida! Antunes Santos 
Moyses Antunes Melo 
Joaquim Zuza Santos 
Mariana Sutil de Oliveira 
Mario Silva 
João Varella Neto 
Emilio Antunes C. 
Henrique Wolff 
Julio Rodrigues Costa 
Antonio Cícero M.
João Luiz Cruz 
Isidoro Godinho 

Rozendo Sabino da Camara M.

NATURALIDADE 
Lajes-S. Catarina 
Lajes-S. Catarina 
Lajes-S. Catarina 
Lajes-S. Catarina 
Lajes-S. Catarina 
Lajes-S. Catarina 
Lajes-S. Catarina 
Lajes-S. Catarina 
Lajes-S. Catarina 
La]es-S. Catarina 
Lajes-S. Catarina 
Lajes S. Catarina 
Lajes-S. Catarina 
Lajes-S. Catarina 
Lajes-S. Catarina 
Lajes-S. Catarina 
Lajes-S. Catarina 
Lajes-S. Catarina 
Lajes-S. Catarine

CONSULTA A O ^ S P S O B R B O S  DESCON-

i i : (X  N.l—o  .Ministro do Trsba-
„ ’ V n DAÇP sobre os descon-Iho consultou o u.~v r ° , .
,,lrt ,]R 3 Io noa vencimentos ou salmos
dos servidores públicos de vem ser com
preendidos dentro do limite de 30o/ fixa
do para-a soma dos descon tos autorizados 
pelo deceeto lei n. 312, de 3 de março
de 1938. , .

O Dasp esclareceu, que de acordo
com o decreto-lei n. 5.159 de 31 de de
zembro ultimo os servidores contribuin
tes do imposto de renda estão isentos da 
constituição de 3 ./' sobre o que perce
bem, ficando por isso, quanto a eles, 

iudicada a consulta.pre.p
de servi-

Lajes-S.
Lajes-S.

Catarina
Catarina

Prefeitura Municipal de Lajes
Estado de Santa Cacarina

Requerimentos despachados
Dia 18 de Janeiro de 1943.

N. 43 - Saulo Salustiano Ramos - Aforamento de um terreno 
do Município. 3o despacho: Concedo a área de 4.773 
m2 de acordo com a legislação em vigor.

N. 44 -  Branca Josefina Ramos - Aforamento de um terreno do 
Município • 3o despacho: Concedo a área de 4.830m2.

de acordo com a legislação em vigor.
N. 482 -  Antonio Faustino da Silva -  Aforomento de um terreno 

do Município 3.° -  despacho: Concede a área de 102, 
67m2 de acordo Com a legislação em vigor.

N. 517 - Maria Adolia Mingheli menor, rep. p. s/ pai Alcides
Mingheli- Aforamento de um terreno do Município - 3o despa

cho: Concedo a area de 1.258,12 ni2, de acordo com a 
legislação vigor.

N. 518 - Joâo Tridas Mingheli menor, rep. p. s/ pai Alcides Mingheli 
-  Aforamento de um terreno do Município - 3o despa
cho: Concedo a área de 1.326.75 m2, de acordo com a 
legislação em vigor.

N. 520 Alcides Mingheli • Aforamento de um terreno do Mu
nicípio - 3o despacho: Concedo a área de 1.500 m2, 
de acordo com a legislação em vigor.

N. 525 - Antônio de Souza Matos - Aforamento de um terreno 
do Município. 3o despacho: Concedo a área de 4.588 m2, de 

acordo con a legislação em vigor.
N. 542 - Oscar Cesar de Oliveira - Aforamento de um terreno 

do Município - 3o despacho: Concedo a área de 882 
m2, de acordo com a legislação em vigor.

N° 543 - Alda Terezinha Cesar menor, rep. p. s/ pai Oscar Ce
sar de Ohveira - Aforamento de um terreno do Muni
cípio - 3» despacho: Concedo a área de 924 m2, de 
acordo com a legislação em vigor,

N. 545 - Juvenal Ribeiro de Liz -  Aforamento de um terreno1 
do Municipio -  3o despacho: Concedo a área de 457,! 
50 m2, de acordo com a legislação em vigor.

N. 647 - Licinio Cordova -  Aforamento de um terreno do Pa
trimônio Municipal - 3o despacho: Concedo a área de- 
1.174,90 m2, de acordo com a legislação em vigor.

N. 815 - Erich Sell e sua mulher Nina Judith Rambusch Sell - 
Transferencia de um lerreuo - 2o despacho: Como re
quer.

N. 29 - José Bernardo dos Santos - Licença para reformar a 
frente e a coberta do galpão de seu prédio - 2° des
pacho: Indeferido, a vista da informação.

N. 40 - Otilia Rodrigues Wolff - Transferencia de um terreno 
Sim.

N. 41 - Natalicio Sarguis - Licença para instalar o parque Sa-
lim - Sim.

N'. 42 - Nascimento Bianchini - Licença para abrir uma tafo- 
na em índios - Sim.

N. 43 - Gui/herme Sousa Socas - Licença para fazer um gal
pão nos fundos de sua casa - Sim.

E’, porém, grande o numero 
dores sobre os quais inicidirá a contribuição 
de 3 cumprindo portanto examinar 
quanto a estes a consulta do Ministro.

1 Essa contribuição visa a formação do 
do fundo necessário á aquisição compul
sória das «Obrigações de Guerra» os qua
is Dão constituem uma redução da capa
cidade econômica dos servidores ao con
trario constitue um novo sistema de ca
pitalização,raz ão porque não deve ser 
computada dentro dos 30./• ou 50 ./•, a 
que se refere o decreto-lei n. 312de 3 mar
ço de 1938._______________________________

Decreto ir 21
de 31 de dezembro de 1942.

Dispõe sobre tabelas explicativas do Orçamento da Re
ceita e Despesa, para o exercício de 1943.

O Prefeito Municipal de Lajes, no uso de suas atribuições,

DECRETA:

Art. I o - A cobrança das rendas constantes da Lei Orçamenta
ria para a exercício de 1943 far-se-á nas épocas esta
belecidas em lei e de acordo com as tabeias anexas. 

Art. 2o - As tabelas explicativas da Despesa, fixadas para o e- 
xercício de 1943, de accrdo com o decreto-lci n° 23, 
de 31 de dezembro do corrente ano, são as que com 
este baixam.

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor no dia 1 de janeiro de 
1943, revogadas as disposições em contrario.

Prefeitura Municipal de Lajes, em 3l de dezembro de 1942.
Vidal Ramos Junior 

Prefeito Municipal.
Publicado o presente decreto no dia 2 de Janeiro de 1943 no 

lugar do costume ( no quadro existente no saquão desta Prefei
tura

Asdrubal Guedes de Sousa Pinto 
Secretario

Um grande empreen
dimento para a lavoura

Acaba de ser fundada em 
São Paulo uma grande or- 
ganisação que beneficiará, 
enormemente a lavoura não 
sómente do Estado como 
de to lo  o Brasil. Trata-se 
da «Sociedade de Assistên
cia á Lavoura* cujos obje
tivos «ão de favorecer a to
dos os lavradores naquiío 
que necessitam nas Capita
is afim de bem governarem 
seus negocios e suas pro
priedades agrícolas.Desnatadeira

Vende-se, por preço mó
dico, uma desnatadeira com 
pouco uso. Acompanha-a u- 
ma batedeira de ferro.

í»VT

■GALERIA DA MODA-
Rua Correia Pinto, r  6. Ftine 87 

F ilia l: Praça Vida! Ramos Sênior, i r  I I . Fone 156

Faça seus anúncios nesta folha

Enorme e variadissimo sortimento de artigos finíssimos para 

| lheiros. - Exposição permanente dos artigos mais modernos, 

f  São Paulo. —  Preços comodos —

Instalaç&o, em Fortaleza, |rente, ccmséde „ m Fortale. 
,da 10a. Região Militar |za,a lo» Regia„ M° S
j Rio. (A , N.)-Em aviso, o I ticando extinta naquela mes! 
: Ministro da Guerra mandou ■ ma data a 3a Brigada de 
instalar no dia 2õ do cor- Infantaria.

senhoras e cava- 

vindos do Rio e 

27 I

Faça seus anúncios 
nesta folha, que seus lucros 
serão aumentados !

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



3* pagina CORREIO LAGEANO

Ánexo ao Orçamento da Receita para 1943
Estado de Santa Catarina Prefeitura Municipal de Lajes

CÓDIGO
g e r a l

DENOMINAÇÃO I N C I D Ê N C I A T O T A L o/o

0 1 2 3 4

0 11 1 
0 12 1 
0 17 3 
0 18 3 
0 25 2 
0 27 3

Imposto Territorial 
j Imposto Predial 

Imposto s/ Industrias e Profissões 
Imposto de Licenças
Imposto s/ Exploração Agricola e lndust- 
Imposto s/ .logos e Diversões 

Total dos Impostos 
Taxas de Expediente 
Taxas c Custas Judiciarias e Emolumentos 
Taxas de Fiscalização e S. Diversos 
Taxas de Limpeza Pnblica 

Total das das Taxas 
Renda Imobiliária 
Renda de Capitais 
Indnstrias Fabris e Manufatureiras 
Receita de Mercados, Feiras e Matadouros 
Receita de Cemitérios 
Cobrança da Divida Ativa 
Receita de Indenizações e Restituições 
Qnóta de Fiscalizações Diversas 
Contribuições Diversas 
Multas 
Eventuais

CrS 45.000,00 
Cr$ 90.000,00

Cr$ 305,000,00 

Cr$ 305.000,00

Cr§ 195.000,00 
Cr$ 65.000,00

Ct$ 7.000,00

1 21 4 
1 22 4 
1 23 4 
1 24 1

Cr$ 135.000,00 

Cr$ 7.000,00

Cr£ 267.000,00
Cr$ 5.000,00 
Cr$ 10.000,00 
CrS 10 000,00

Cr$ 707.000,00 70,54°i»

Ca$ 25.000,00 Cr$ 32.000,00
2 01 0 
2 02 0
3 04 0
4 11 0 
4 12 0 
6 12 0 
6 14 0 
6 16 0 
6 20 0 
6 21 0 
6 23 0

CrS 32.000,00 
Cr$ 1.500,00 
Cr$ 100,00 
Cr# 5.000,00 
Cr$ 2.000.00 
Cr$ 60.000,00 
Cr $ 140.100.00 
Cr$ ,5.000 00 
Cr$ 2.000,00 
Cr$ 15.000 00 
Cr$ 500.00

Cr£ 7.000,00

.

3,2°/0

Cr$ 263.200,00
Crg 263.200,00 Cr$ 142.000,00 Cr$ 305.000,00 Cr$ 267.000,00 Cr$ 25.000,00 Cr$ 263.200.00 26.26° o

—
26.26 J 0 14.17 0/o 30.43 o/• 26,64 „/• 2.50 ./»

Cr$ 1.002.200,00 100 •/.
1O0.'*

Oscar Amando Ramos 
Contador

Algarismo da Receita — Incidência dos Impostos e Taxas
Yidal Ramos Jnuior

Sem Classificação 0 Propriedade
Circulação da Riqueza 2 Atividade de 
Resultante da Atividade do Município

Contribuinte
1

3
4

Prefeito Municipal

SALVAD O R - 1. A . - Dois' clararam á imprensa que
ornalistas americanos queieste r*°  ̂ uma vital

. , ipara o Brasil que se trans-'
ícabam de percorrer o va -ir  , r ,________ ___
e do Rio Sáo Francisco de-

Faça seus anúncios 
nesta folha, que seus lucrosjJCLl d \J JJI CMU VJUV DV - - ------  - , 4

formará, no futuro, em um , serão aumentados ! 
celeiro para a America. j

Dr. João Ribas Ramos
Advogado

1=1 ~  * •  i  i i  j
E S
iD}Q
D^ã
3<)ap<>a
D̂ O

Sementes e Mudas de Hortaliças
O sr. Josè Schweitzer tem sempre á venda, em sua casa

de residência á Avenida Laguna, n° 40, sementes e muda9 garanti

das de repolho, alface, beterraba, cenora, etc. Possue também mu- j

dase sementes boas de lindas e vistosas flôres.

RUA CORREIA PINTO, 11. L A  G E S

_i  Octavio Cordova Ramos
DR. NOBRE FILHO

Clinica geral— Consultas diarias das 14 ás 16 e meia horas — Atende a chamados a qualquer hora do dia ou da noite.
jfi

CONSULTORIO : Praça Vidal Ramos, esquina da rue. Cel. Se- 
2 ' rafim de Moura.

-tt
*

%
*:31

Wi
Ml

I o Tabelião da Comarca de Lages
Rua 15 de Novembro — AO LADO DA FARMaCIA APOLO

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

t Procurações. Encaminha requerimentos ás Repanições Publicas Federaes, J 
Estaduaes e Municipal. Prepara quaisquer documentos.

______  Rè i  0  cartorio está sempre aberto, todos os dias uteis, das 8 horas ao meio dia e das
* * * - s- l - / t ----

m
-9 ,

2 horas da tarde às 6 horas.

Oswaldo Pruner
P I N T O R

Rua Quintino Bocaiuva, 16

Executa, com perfeição, pinturas de casas modestas co

mo de taxo. Pinta placas e abre letreiros.

ESPECIALISTA EM PINTURA DE MOVEIS 
A DUC.O
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Regido por professores competentes.

Funciona de acôrdo com a nova Regulamentação do Ensino li- 
Secundário, que porporciona ao candidato, obter o seu diploma do | 
bacharel em apenas 1 ANO.

EXPED IENTE: das 19,30 - 22 horas.
EDIFÍCIO DUARTE. Rua 15 DE NOVEMBRO

L a g e s .

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

a area de tres milhòes de metros quadrados mais 
menos, composto de campo e mato, proprio 

para criar, todo fechado, existindo no mesmo ij. 
ma casa regular, assoalhada e envidraçada, dis
tando o referido terreno, que está situado no 
Espigão, õ quilômetros desta cidade, e servido 
por estrada de rodagem.

A  tratar nesta redação ou á rua Correia 
|||| Pinto, n° 68.
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Dr. José Antunes
M éd ico

• •• • .s£.£... " T ' *• . rr ,r t  *- .+. .£

■ -  8l i
Cirurgia em geral — Ginecologia — Partos f e S

Atende no Hospital São José de Antonio Prado, aparelhado |||| 

para qualquer intervenção cirúrgica, com serviço moderno de Raios X,

Bi- t̂uri eletrico, Raios ultra violeta, Ondas curtas e ultras curtas. I t ^

Faça seus anúncios nesta m

E’pocas do pagamento de Impostos e Taxas ||  ̂uj 

á Prefeitura iWunicipal de Lajes

JANEIRO — Imposto de Licenças.

FEVEREIRO —  Primeiro semestre do Imposto 
sôbre Indústrias e Profissões.

Aliviada em Poucos Minutos
Em poucos minutos a nova receita — 

Mo.idnco — começa ft circular no sangue, 
ali /iundo os aceacos e os ataques da asma 
eu bronquite. Em pouco tempo é possível 
dorroir bem, respirar.do livre o facilmente. 
Mo.ndsco uliviu-o, mesmo que o mal seja 
ontigaj porque dissolve e remove o mucua 
que obstrúe as Mas rerpiratorias. minando 
•i sua energiu, arruinando buu saúde, fa- 
z^ndo-o sen lir-se premuturamente velho. 
Mandaco tem tido tanto exito que se ofe
rece com a garantia de dar ao paciente 
rospírscão livre e fácil rapidamente e cora- 
jj.eto alivio do sofrimento da asma em pou
cos dias. Peça Msndaco, hoje mesmo, em 
qurlquer farmácia. A nossa garantia ô a 
sua maior proteção.

M  e aa d  a  e  @ A7^r
Josè Wolff

Seguiu, para os municípios 
vizinhos, o nosso conterrâ
neo e ativo e acreditado re
presentante comercial, resi
dente n e s t a  cidade, Sr. 
José Wolff.

Cartão de Felicitações
Do nosso presado amigo 

Sr. Jocundino Godinho re
cebemos amavel Jcartão de 
felicitações pela entrada d0 
Ano Novo. Agradecendo a-
gentileza, retribuímos cordi , A’ familia enlutada os nos 
almente os votos formulados-j sos pesames.

Laboratório Análises Clinicas
Direção Técnica: Dr. Nobre Filho, 

Dr. J. Sombra
Exames completos

de

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

Vacina autógenas — Exame precoce da gra
videz.

Rua Marechal Deodoro — (Esquina Praça João
Pessôa)

LAJES — Estado de Santa Catarina. 

PREÇOS MODICOS.

MARÇO

ABRIL

MAIO

JULHO

AGOSTO

NOVEMBRO

— Taxas de Fiscalização e Servi
ços Diversos.

— Imposto Territorial e Aforamento.

— Primeiro semestre do Imposto 
sôbre Exploração Agrícola e In
dustrial.

— Imposto Predial e Taxas de 
Limpesa Pública.

—  Segundo semestre do Imposto 
sobre Industrias e Profissões.

— Segundo semestre do Imposto so
bre Exploração Agrícola e In
dustrial e Taxas de Limpeza Pú
blica.
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Dr. Celso Ramos Branco

Advogado•
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Inês Alves Paes

Faleceu, a 11 do mês corren
te, em Correia Pinto, neste mu
nicípio, a veneranda senhora D. Inês 
Alves Paes, viuva d o finado 
Ele uterio Alves da Silveira.

O seu passamento causou 
grande pesar, dado o largo cir- 
de relações de amisade que a

Residência e Escritório: Rua Correia Pinto, 66 
Lages.

Atende chamados para as comarcas de S. 

>«£ Joaquim, Curitibanos, Bom Retiro e Rio do Sul.o®o
n-íiV
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i  Dr. Cesar ÁvilaSt
i t t .  ------- * — --------------------------------------

b e l e m - i . a . - Nota-se1: :  D o c e n t e  d a  P a c u l d a . d e  d e  M e *
uma grande atividade nes- 44 H i. .. . 44r  «-* — — —

grande atividade nes
ta capital em virtude do
incremento da produção da 
% *

dicina de Porto Alegre
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iiiv.1 umento da produção da||; Alta cirurgia. Tratameato clinico e ciruf- I
borracha no Va'e Amazon í g*co c*a Tuberculose e dos defeitos conigentos |

itMr P CO. f lp n n n  J -----co, sendo considerável o 
numero de técnicos e tra-

extinta possuia no distrito em j balhadores que por aqui pas- 
qne residia. aam rumo ^ região produ.

tora.

f|  e adquiridos.

«  Hospital de Hamonia

Estado de Santa Catarina
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