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N a  Am erica  do Norte
Na mensagem ao Congresso, Roosevelt disse, que 

era 1942. a America produziu: 48.000 aviões militares, 
5(5.000 veículos de combate, 670.000 metralhadoras, 
21.000 canhões anti-tanques, 12.500.000.000 de cartu
chos. As forças armadas aumentaram de 2.000.000 pa
ra 7.000.000 de homens. No ano de 1943, serão pro
duzidos 8.500.000 automóveis e auto-caminhões parai 
fins militares.

No ano passado 4.000.000 de autoraoveis foram i 
transformados em socata de ferro.

Cs estaleiros americauos, em 1942. produziram u- 
ma media de 3 navios por dia. Os estaleiros america
nos construiram no ano findo 8.800.000 toneladas de navios

Em 1943, cs Estados Unidos, lançarão ao mar 
15.000.000, mais de 3 navios por dia, em media.

N a  In g la te rra
A Inglaterra produziu em 1942, 4.000.000 de to

neladas de navio, e em 1943 a construção aumentaraj 
grandemente.

0 Brasil aderiu a caria do a- ílantico
O Presidente Getulio Var

gas resolveu dar formal a- 
desâo a carta do atlantico.
-- ■ i» ■

Sociedade 
Amigos da 

America
Foi fundada no Rio, e 

está sendo nos Estados, a 
Sociedade Amigos da Ame
rica, sob a esclarecida- e pa
triótica presidência do Ge
neral Manoel Rabelo.

' Produzirão í 00.000 litros 
diários os poços de petroieo

da Baia
Conforme divulgação feita pelo Conselho Nacio

nal do Petroieo, as sondagens no Torritorio do Acre 
continuam sendo efetuadas, porem com grandes difi
culdades. As sondagens em Alagoas produziram apenas 
a descoberta de jazidas de salgema.

Na Baía eetão descobertos os seguintes campos pe
trolíferos: Lobato, Joanes, Aratú, ltaborica e Candeies.

A  produção destes poças estão sendo muito pe
quenas, por falta do material necesario. Fechados ts 
tão, atè, alguns poços. Com o material,
que foi encomendado, e que muito ein breve chegará, 
a produção de todos eles será, indiscutivelmente, abun
dante. Segundo uma nota publicada já, em 1940, a pro
dução foi de 300.000 litros; em 1941, mais de 600.000; 
em 1942, atè fins de Setembro, atingiu a 3.673.957 litros.

Com a chegada do material que está sendo es
perado com anciedade, todos os poços descobertos da
rão uma produção diaria de 100.000 litros.

Produção de Petroieo
As Nações Uunidas produzem ou controlam mais 

90°/0 da produção mundial de petroieo. Uma frota de 
mais de 8-000.000 de toneladas de navios cisternas 
transporta o cambustivel para as frentes de batalha.

No B rasil
U Parque Industrial Paulista, deverá iniciar bre

vemente, a fabricação de carros de assalto, também a 
Fabrica Nacional de Motores de Aviação, entrará a 
produzir. Seguiram para a lavoura nordestina 100.000 
enxadas. Os Estados Unidos da America do Norte ce
deram ao Brasil, 3 caças submarinos, que jà  foram ini- 
corporados a nossa esquadra. O Brasil produziu em 
1942, 17.000 toneladas de borracha.

Estão sendo mobilizados, 50.000 homens, para tra
balhar nos seringais do Amazonas.o

Dr. Augusto Lustosa 
Teixeira de Freitas

Esteve nesta cidade o Dr. ] 
Augusto Lustosa Teixeira de 
Freitas, ilustrado advogado j 
residente em Florianopolis.

ce *

RECIFE - (I. A.) - Em 
sensacionais declarações á 
imprensa o Ministro Salga
do Filho declarou que as 
Forças Aéreas Brasiieiras já 
afundaram até agora, ao 
longo das costas brasileiras, 

|cinco submarinos germâni
cos. O Ministro enalteceu a 
'Colaboração entre os avia- 
|dores brasileiros e norte-a
mericanos na defesa das ro- 

| tas do abastecimento das 
Nações Unidas.

(In ter-Americana)

RIO - (1. A.) - Encontra-se no Brasil, onde vai 
colaborar no Fomento á Produção de Qeneros Alimen
tícios, o agronomo norte-americano Arnold Keller, or
ganizador da campanha da «Horta da Vitoria* nos Es
tados Unidos e um dos principais colaboradores do sr. 
Henry Wallace.

Josè Eugênio Muller Filho
Oscar José MullerAdvogados

Kua do Rcsario, 110, - Rio de Janeiro

Fôro em geral. Processos em todos os Ministérios. 
Legalização de jazidas, aguas minerais e quedas dá

gua .Nuturalizações.

BELO HORIZONTE - (I. A.) 
Já atingiram a mais de 
seis milhões de cruzeiros as 
subscrições de obrigações 
de guerra.

PORTO ALEGRE - (1. A .)-  
Foram entaboladas negocia
ções para a construção de u- 
ma ponte sobre o Rio Qua- 
raí, ligando a cidade uru
guaia de Artigas á Brasi
leira de Quarai.

Címrchill fez-se representar
em Berlim

Dia 29 de Janeiro é uma data importante para os 
alemães. Talvez a data mais icesquecivel para a histo
ria desse povo desditado. Todos os anos o «fuhrer» di
rige-se á nação, relatando seus heroísmos em «defesa» 
dos interesses da coletividade. E. portanto, anualmente 
nesse dia, conta uma enormidade de feitos o de con
quistas de sua ambição e de sou egoísmo louco. 

Todavia, no atual 1943, ele preferiu silenciar. 
Nada havia que dizer aos aleraãe9. 8eus fracassos 

'tem sido demasiadamente nitidos e irrefutáveis. Suas 
derrotas tem sido muito clara9 e incontestáveis. Como 

Ijustificar ? Assim, o sau primeiro tenente Goering su
bstitui-o na tribuna das mentiras. A seção efetuada em 
praça publica revestiu-se de pompas. Todos os secre
tas e todos os seus subornados compareceram. Chur- 
chill não quiz que a Inglaterra o os aliados ficassem 
ausentes nessa festa tão expressiva. Mandou representan
tes a Berlim. Foi uma homenagem verdadeira que o 
povo alemão, em futuro, considerará com gratidão.

Em vez de ramalhetes de flores, largou bombas. 
Bombas que simbolizam libertação e felicidade dos po
vos. Os alemães agradecerão ÍS90...

(C. E. C)

Assine e anuncie no “ Cor
reio Lageano" jornal de 
grande tiragem e vasta cir
culação.

BELEM -(I. A.) - Em virtude da constante convo
cação de reservistas para o Serviço Ativo do Exerci
to nota-se um numero cada vez maior de raulheresem 
funçõeB do comercio até agora exercidas por homens.

SALVAD O R • (I. A .) - O Coronel Estilac Leal foi 
convidado pelo povo baiauo a usar da palavra no 
g r a n d e  c o m  i c i o d o  d i a  28, por ocas'ão da pas
sagem do primeiro aniversário da ruptura de relações 
diplomáticas com o Eixo.
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Prefeitura Municipal de Lajes
Estado de Sqr.ía Catarina

Requerimentos despachados
Dia 27 de janeiro de 1943.

Laboratório Análises Clinicas
Direção Técnica: Dr. Nobre Filho, 

Dr. J. Som bra

SANTIAGO - (I. A.)Os traba 
Ihadores sindicatisados do Chi
le fizerain uma pausa de minu
tos no seu trabalho em todo o 
país, como protesto contra os 
atos de selvageria cometidos por 
Hitler sobre os judeus da Euro
pa.

N. 737 - Almnio PantaleSo Dirras Henrique de Sousa -  Tranfe- 
rencia de terrenos 2« despacho: Sim, de acordo com a 
informação.

N. 59 - Pericles Lopes -  Licenjra para fazer parede interna e 
abrir uma porta em um prédio de propriedade do Sr. 
Leopoldo Sell, sito á rua 15 de Novembro - 2' despa
cho: Sim.

N. 60 - José Nicodemos Rosar e sua mulher Dorvalina Gar
cia Rosar -  Transferencia de um terreno - I o despa
cho; Prove que pagou o imposto de transmissão devi
do ao Estado.

N.62 - Edgard Pacheco e sua mulher Olga de Liz Pacheco 
Transferencia de um terreno -  Sim.

Dia 28 de Janeiro de 1943

N. 470 - David Alaes Bueno ■ Aforamento de um terreno do 
Municipio - 2» dc.->pacho: indeferido á vista da informa
ção.

N. 582 - Asbel Solon da Silveira - Aforamento de um terreno 
do Municipio -  2o despacho: Indeferido á vista da in
formação.

No. 591 - Bento Pinto Ferraz - aforamento [de um terreno do
Municipio - 2' despacho: Indeferido á visfa da informação.
N. 61 - Atila Azambuja - Cancelamento do imposto do Centro 

Espirita de Lajes - Arquive-se.
N. 67 • Francisca Nunes -  Transferencia de um terreno -  I o 

despacho: Prove que pagou o imposto de transmissão 
devido ao Estado.

N. 71 - Valdevino Pinheiro de Cordova e sua mulher Orestina 
Nunes Padilha -  Transferencia de um terreno 1» despa
cho: Prove que pagou o imposto de transmissão devido 
ao Estado.

Dia 29 de janeiro de 1943.

N. 50 - Antonio Leandro Cesar de Carvalho e sua mulher Ma
ria Oüvia Cesar de Carvalho - Transferencia de um ter
reno -  2o despacho: Prove que pagou o imposto de 
transmissão devido ao Estado.

N. 72 - Atila Azambuja • Cancelamento do impostos do Centro 
Espirita do Lajes - 2o despacho: Sim à vista da infor
mação.

Dia 30 de Janeiro de 1943.
N. 767-Leandro Gonçalves Vieira e sua malher Amélia Camargo Viei

ra - Transferencia de um terreno - ' í  despacho: Sim.de 
acordo ccm a informação e depois de feiia a transfe
rencia p3ra o requerente.

Exames completos
de '  .

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

Vacina autógenas — Exame precoce da gia-
videz.

Rua Marechal Deodoro — (Esquina Praça João 
Peesôa)

LAJES — Estado de Santa Catarina. 

PREÇOS MODICOS.

Faca seus anúncios nesta folha

W ASHINGTON - (I. A.) - Os 
submarinos norteamericauos 
afundaram em um ano 153 na- 
vios do Eixo, inclusive três cou
raçados, doze contra torpedeiros 
e um porta-aviões.

BERNA - (I. A.) - Os jornais 
italianos já não conseguem es
conder o temor e o desconten
tamento causados pela ineficácia 
das defesas anti -aéreas, cuja de- 
bilibade foi severamente posta á 
prova por ocasião ataques da 
R A F . _______________ _Desnaíadeira

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

GALERIA DA MODA-
Rua Correia Pinto, n* 6. Fone 87 

Filia l: P raça V ida! Ramos Sênior, i r  11. Fone lõG
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| Enorme e variadissimo sortimento de artigos finíssimos para senhoras e caia- 

I  lixeiros. - Exposição permanente dos artigos mais modernos, vindos do Rio e I
I  *

São Paulo. —  Preços comodos —- 27

Dia D de fevereiro de 1943
N' 393 - Manoel Silveira Flores e sua mulher Maria Floriani 

Flores - Transferencia de um terreno - 2- despacho: Sim, 
de acordo com a informação.

N. 20 - Dr. Joã-> Pedro Arruda - Licença para fazer reparos em 
urr prédio de propriedade do Sr Salustiano Ramos 
2- despacho: Sim.

N. 46 - Ana Madalena Grascher - Transferencia de um terreno
- 2' despacho; Prove que pagou o imposto de transmis
são devido ao Estado.

N. 73 - Be 1 mira Gomes de Campos - Trans fercr.cia de um ter
reno - 2' despacho: Sim

Dia 3 de feverej,o de 1943.
N. 579 - Manoel Dimas de Siqueira e sua mulher Zilda Siquei

ra - Transferencia de um terreno - 2o despacho: Sim, 
de acordo com a informação.

N. 593 - Salvador Teixeira de Freitas -Transferencia de um ter
reno - 2° despacho: Sim, de acordo com a informação. 

N. 46 - Ana Madalena Grascher - Transferencia de um terreno
- 3o despacho: Sim, depois de feita a Transferencia pa
ra a requerente.Decreto n' 2

de 2 de fevereiro de 1943.
O Prefeito Municipal de Lajes, na conformidade do disposto 

no art. 5o. do decreto-lei no. 1.202, de 8 de abril de 1939,
Decreta:

Art. I o -  Fica transferida a escola mixta Municipal de Retiro de 
Santana no distrito de Painel, para o lugar denomina
do Fazenda Quaripuna no distrito de Anita Garibaldi. 

Art. 2°. - Fica, em consequência do art. I o, removido para a es
cola da Fazenda Guaripuna, o professor «não titulado» 
Algemiro Joaquim Godinho.

Art. 3o. - O presente decreto entrará em vigor na data da sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário, j 

Prefeitura Municipal de Lajes, em 2 de fevereiro de 1943. 
Assinado: - Vidal Ramos Junior 

Preíeito Municipal.
Asdrubai Guedes de Sousa Pinto 

Secretario
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Octavio Cordova Ramos
I o Tabelião da Comarca de La,g’es

Rua 15 de Novembro — A0 LADO DA FARMaCIA AP0L0

M  Lavra escrituras de Compra e Venda, de Permuta, de Doação, de Lo-
7̂ /■« o r* o rs rl a  W zv —— «*• a _ Â-   acação de Serviço, etc, etc.

0  Procurações. Encaminha requerimentos ás Repartições Publicas Federaes M
P e ta  rí mq p c  P \111 n ir»ir»n 1 P r o n n • ___j * ítaíkmS

-

Estaduaes e Municipal. Prepara quaisquer documentos. m
fesm

M

0 cartorio está sempre aberto, todos os dias uteis, das 8 horas ao meio áía e das *Ú
2 horas da tarde ás 6 horas.2 horas da tarde ás 6 horas. I

dÇo
dÇo
pQq
D<)a
oÇa
pÇa
csÇa

fn

üSementes e Mudas de Hortaliças
O sr. josè  Schweitzer tem sempre á vende, era sua easa 

do residência á Aveuida Laguna, n« 40, sementes e mudas garanti 

das de repôlho, alface; beterraba, cenora, etc. Possue também 

dase sementes boas de lindas e vistosas flores.

1)1(1
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M: Alta cirurgia. Tratamento clinico e cirur- 
B; gico da Tuberculose e dos defeitos congênitos 
C e adquiridos.
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CORRETO LAG FAN O

\z Docente da Faculdade de Me
dicina de Porto Alegre

Hospital de Hamouia

Estado de Santa Catarina
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Dr. José AntunesMédico M<5ií ,Y<

Cirurgia em geral — Ginecologia — Partos

Atende no Hospital São José de Antonio* Prado, aparelhado
& ■

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

Sj |

Dr. João Bibas Ramos
Advogado

RUA CORREIA PINTO, 11. l a g e s

fb i§
Bisturi eletrico, Raios ultra violeta, Ondas cu rtas e ultras curtas.

Prefeitura Municipal lie Lajes
WASHINGTON - (I. A.) - De

pois de afirmar que as popula
ções do norte da África muito 
têm feito em apoio do esforço 
de guerra das Nações Unidas, o 
presidente Roosevelt adiantou 
que assim atuando as mesmas 
se uniram definitivamente às for
ças do liberalismo contra tudo 
aquilo que o Eixo preconiza co
mo o sistema de governo.

Faça seus anúncios 
nesta folha, que seus lucros 
serão aumentados !
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Dr. Celso Ramos Branco
Advogado
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Residência e Escritório: Rua Correia Pinto, 66 ^
Logres. SE

o»o
Atendo chamados para as comarcas de S.

ofto
Joaquim, Curitibanos, Bom Retiro e Rio do Sul. ^

o«r
õjb

Estado de Santa Catarina

Requerim entos despachados
Dia 3 dt fevereiro de 1943.

N. 7 6 -João Bernardino Faria e sua mulher Maria Paulina Faria -  
Transferencia de um terreno - Sim.

Uia 4 de fevereiro de 1943.
Kp 11 -  Francisco Vicente de Ataide e sua mulher Cecilia Fur

tado de Ataide - Transferencia de terrenos - 2 des
pacho: Sim, de acordo com a informação.

|N- 77 - Josè Sebastião da Silva - Licença para rebocar e pintar 
um prédio de propriedade do Sr Josè Carvalho, sito á 
rua Benjamin Constant - 2‘ despacho: Sim, a vista da' 
informação

IN. 80 - Maria Emilia dos Santos Viana - Licença para fazer al
guns reparos em seu prédio sito á rua João de Castro
- 2‘ despacho: Sim, a vista da informação.

N. 86 • Arlindo Silva - Licença para fazer um puchado nos fun
des de sua casa - Sim.

Dia 5 de fevereiro de 1943.
N- 8 - Manoel Augusto Neves -  Transferencia de um terreno

- 2■ despacho: $i.n, de acordo com a informação.
N. 78 Alfredo José Fernandes -  Aprovação de planta e licença 

para construir, levantar andaime, etc. para um prédio em 
terreno de sua propriedade -  2- despacho: Sim.

Dia 8 de fevereiro de 1943.
N. 825 - Otávio Nunes de Carvalho e sua muiher Ercedilha 

Waltrick de Carvalho - Transferencia de um terreno - 
2- despacho: Arquive-se.

N- 83 -Otávio Nunes de Carvalho e sua mulher Ercedilha Wal
trick de Carvalho- Transferencia de um terreno -2 ' des

pacho: Devolv<t-se a carta n. 648 e faça-se a transferen
cia de acordo com a informação.I N. 84 -  Pericles Lopes - Licença para fazer uma cozinha no 
prédio sito a rua 15 de Novembro de propriedade do 
S. Cesar Branco de Andrade -  2 despacho: Sim.

I N. 87 - Ervino Specht - Licença para fazer platibanda, pintar,etc.
seu prédio sito à rua Correia Pinto - 2- despacho: Sinr 

Dia 9 de fevereiro de 1943.
I  N. 30 - José Passos Varella - Licença para explorar um areial em 

Boqueirão - 2* despacho: Indeferido.

-------------------------------------- -----------------------------------Decreta n'3
de 2 de fevereiro de 1943.

O Prefeito Municipal de Lajes, na conformidade do dis-
I  posto no art. 5o do decreto-lei federal n- 1.202, de 8 de abril
I de 1939,

Decreta:

I  Art. I o - Fica nomeado para reger como professor «não titula
do > a escola mixta Municipal de Refuga Baiano, no 
distrito de Cerrito, o Sr. Manoel Eleuterio Furtado, 
percebendo os vencimentos marcados em lei.

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

Prefeitura Municipal de Lajes, em 2 de fevereiro de 1943.

Assinado: - Vidai Ramos Junior 
Prefeito Municipal 

Asdrubal Guedes Sousa Pinto 
Secretario.

Decreto n* 4
de 2 de fevereiro de 194T

0 Prefeito Municipal de Lajes, na conformidade do dispos
to no art. 5’, do decreto-lei federal n 1.202, de 8 sde abril de 
1939,

Decreta:\
Art. I o - Fica transferida a escola mixta Municipal situada no 

lugar denominado Farinha Seca, distrito de Correia 
Pinto, para o iugar Pinheiros Ralos, distrito de Cerrifo. 

Art. 2o - Em consequência do art. I o, fica removida para a es
cola mixta Municipal de Pinheiros Ralos, no distrito 
de Cerrito, a professora «não titulada», Guilhermina 
Laurentina da Silva.

Art. 3o - 0  presente decreto entrará em vigor na data da sua 
publicação, revogadas as disposições em contrario. 

Prefeitura Municipal de Lajes, em 2 de fevereiro de 1943.

BUENOS AIRES • (I. A.) - Anuo- 
ciou-se oficialmente a reforma 
do almirante Leon L. Scasso cu
jas notorias tendências fascistas 
de há mnito haviam provocado 
forte reação por parte da opini 
3o pública argentina, que não se 
enformava em ver um alto che
fe militar sustentando abertamen
te as ideiais anti-americanistas.

LONDRES - (I. A.) - O gene
ral Miller, comandante da Força 
Aérea norte americana estaciona
da na Grã Bretanha, declarou que 
os norte-americanos iniciarão pro- 
ximamente urna ofensiva aérea 
sem precedentes, contra o Rei- 
clr e os territórios ocupados.

Serão utilisados os novos su- 
per-bombardeiros «battle-wa- 
gons», muito maiores e mais po
derosos que as famosas «For
talezas Voadores».

Assinado: - Vidai Ramos Junior 
Prefeito Municipal 

Asdrubal Guedes de Sousa Pinto 
Secretario

D e c r e t o  i r  ( j
de 8 de fevpreiro de 1943

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

Decreta:
Art. P - Fica nomeada para exercer o cargo de professora «não 

titulada» da escola mixta Municipal de «Goiabeira», 
di>frito de Cerrito, vaga em virtude da retr.oi.5o da 
professora «não titulada» Bernardiria Correia Pinho, a 
Srta. Gregoria Carneiro, que perceberá, os vencimen
tos marcados em lei.

Ari. 2- - O presente decreto entrará em vigor na data da sua 
publicação, revogadas as disposições em contrario. 

Prefeitura Mnnicipal de Lajes, em 8 dc favereiro de 194.5. 
Assinado: - Vidai Ramos Junior 

Prefeito Municipal 
Asdrubal Guedes Sousa Pinto 

Secretario

N O V A  YO R K  - (I. A.)-
Jnformações divulgadas por 
um jornalista norte-ameri
cano diz que continuam sen
do travadas batalhas nas 
Asturiaa, entre as tropas de 
Franco e as guerrilhas re
publicanas que jamais depu- 
zeram as armas. Nas pri
sões franquistas há ainda 
cerca de meio milhão de 
antigos soldados republica
nos, submetidos a um re
gime penitenciário des mais 
cruéis.

As9ine e anuncie no “ Cor 
reio Lageano” jornal deFaça seus anúncios nesta folha c"l,“;il0-| grande tiragem e vasta cicir-
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(C. E. C.)

Comentários telegráficos de origem suiça afirmam 
o firme proposito dos alemães de recorrerem a todos os 
meios antes de darem como liquidada a derrota. Indi- 
cam os meios oficiais germânicos que na hipótese de 
um fracasso total e definitivo, Hitler lançará mão do? 
gazes asfixiantes que apenas representarão o papel de 
destruidores e afinal, de epilogo da catástrofe.

Os ingleses conhecem períeitamente a fibra dos na
zistas em matéria de barbarismo e selvageria e, na- 
turalmente, não descuraram desse assunto.

Se forem usados os gazes, dentro de pouco tempo 
a Alemanha voará pelos ares, vitima de seus proprio» 
desatiuos e de suas próprias inconciencias.Resolvido o problema da África

A conferência levada a efeito na cidade de Casa 
Llanca e da qual fizeram parte os expoentes máximos 
da guerra presente, veio finalmente desvendar o grave 
e complicado problema que pairava sobre a verdadeira 
situação politica e militar da África Prancesa.

O encontro de Giraud e de Gaulle, pacificou a si
tuação e solidificou a união de todos os franceses livres.

A antipatia coyi que a Inglaterra via a indecisão 
politica dos franceses prevaleceu na aproximação dos dois 
destacados militares. As polemicas sucedidas na Grã 
Bretanha em virtude da falta de definição dos chefes 
franceses começou a criar um ambiente insustentável 
que afinal, aclarou todas as duvidas. Outra vez Chur- 
chill deu provas de sua inegualavel resistência e partiu 
pessoalmente para a África e,juntamente com Roosevelt, 
decidiu as enpodencias que faziam perigar a solidez mili
tar da África. (C. E. C.)

DR. NOBRE FILHOI
4
41I Clinica geral

— Consultas diarias das 14 ás 16 e meia horas — 

Atende a chamados a qualquer hora do dia ou da noite
C O N S U LTO R IO  : Praça V idal Ramos, esquina da rua Cel. Se

rafim de Moura.

#
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5 $

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

Programa para Domingo 
Dia 14 de fevereiro dc 1943.

às 2 horas:
Um film e de aventuras no far-w oat
S H E R I F E  T R O V A 

D O R

ás 3, i 5 horas:
Esplendido f l lm »  musical, com a 

jovem  estrelinha cantora -  G loria  Jcan:
S E FOSSE EU

ás 4,30 horas:
M ngnifica produção da «U n ivernaU  

com os consagrados artistas :

I R E N E  D U N N e R O -  
B E R T  M O N T G O -  

M E R Y.
Preços do costume: c r j  1 50 1 00 e 

0,50,

Prefeitura M unicipal de La jes
Estado do Santa Catarina

Edital
de aviso e intimação com o praso de 60 dias.

Fica o Sr. Prof; Trajano José de Oliveira e S° us3| ^ 3
forma da lei .r  705 de 10 de junho de J;9rf  L ' e?reno aue oos 
ir ou mandar construir o passeio [ron'c2  co2  à X Jc?  tíI 
sue, ao lado de sua residência, no beco que conduz p ç a 
Santa Cruz, dentro do praso previsto na JL
sob pena de sofrer as penalidades impos as i ■ . ..

Como o Intimado náo foi enconrado Para vli3r 3 ’T t!i 
ç3o escrita ao mesmo destinada, foi mandado avra . 
que será publicado no jornal «Correio Lagcano», t, ' a
e afixado no lugar do costume no saguSo desta I refedura, a- 
fim do Sr. Prof. Tiajano José de Oliveira e Sousa nâo poder
alegar ignorância. . . , , n/IQ

Prefeitura Municipal de Lajes, 10 de fevereiro de 194.1. 
Assinado: • Francisco Furtado Ramos 

Fiscal Geral.

às 8,30 horas:
Esplendida seasSo elegante 
A  «  W arner» apresenta um dos seue 

film es de m aior sucesso em 1942 o oo- 
lossal produção em que a gen ial e con
sagrada estrel Bette Davis

Oboteve a sua gloriosa coròa de lou
ros artísticos o estupendo film e:

A. C a r t a
Cet. de Censura N . ‘21.365 - Im prop io 
oté 14 nnos
In ic iará a sessão: um comp. nacional 
do D ip e um Jornal Paramount.

PreçoH Cr$ 3,00 2,00 1.50

T e  rça-Feira :
« A M O R  D E  U M  E S P I A .

WASHINGTON - (I. A .)- 
A p r o p o s i t o  da  

vista do Sr. Alderto Guani 
aos Estados Unidos, onde 
es|debateria com o sr. Litvinov 
o •■estabelecimento das rela
ções diplomatiças entre o 
Uruguai e a União Soviéti
ca, sabe se que também a 
Colombia, Venezuela e o 
Equador estudam presente
mente o mesmo assunto, a- 
lem do México e de Cuba, 
que já teriam dado os pri
meiros passos nesse sentido.

R AB AT - (I. A.) - Um dea- 
ceniente direto do profeta 
Mahomet lula atualmente ao 
lado do exercito norte-ame
ricano na África do Norte.

Trata-se deMohamed Si- 
| blini, que durante quatorze 
'anos viveu em Nova York.

ARGEL - (I. A.) - 
Cerca de 25.000 crianças 
foram beneficiadas por uma 
grande distribuição de leite 
condensado feita pelo Ser
viço Sanitario das Forças 
Armadas Norte-Americanas.

HjS I
Poucos M in u to s

Era poucos minutos a nova receita — 
Ws.ideco — começa a circulai no sangue, 
aliviando os acessos e os ataques da a3rua 
ou bronquite. Era pouco tempo é poslvol 
dormir bem, respirando livre e facilmente. 
.Mor.dcco alivia-o, mesmo que o mal »eja 
ui ..;;o. poique dissolve e remove o mucue 
que ob trúe ::s vias respiratórias, minando 

sua energia, arruinando sua saúde, fa- 
7cr.do-o jen tir-so  promaturamente velho. 
Mendcco tem tido tanto éxilo que se ofe
rece coa a garantia de dar ao paciente 
respiração iivre e facil rapidamente e com
pleto alívio do sofrimento da asma em pon
tos dias. Peça Mondoco, hoje mesmo, em 
qualquer farmácia. A nossa garantia é a 
sua maior proteçáo.

Acak*: coa 
•  aenxm.

Ciências e Letras.
Regido por professores competentes.

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

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

L a g e s .

E’pocas do
(I

pagamento de Impostos e Taxas

á Prefeitura Municipal de Lajes

JANEIRO — Imposto de Licenças.

FEVEREIRO — Primeiro semestre do Imposto 
sobre Indústrias e Proiissões.

MARÇO — Taxas de Fiscalização e Servi
ços Diversos.

ABRIL — Imposto Territorial e Aforaraento.

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

{JULHO — Imposto Predial e Taxas de 
Liuipeoa Pública.

AGOSTO Segundo semestre do Imposto 
sobre Industrias e Profissões.

NOVEMBRO Segundo semestre do Imposto so
bre Exploração Agrícola e In
dustrial e Taxas de Limpeza Pú
blica.

Oswaldo Pruner
p i n t o r

Rua Quintino Bocaiuva, 16I  E' " ‘“a'am Perfe'Çàõ̂ pinturas evas modulas
"  m° dt Pi'“ “ Plocas o abr, letreiros.
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