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Quefazercom a
Miaolia depois 

da Guerra ?
Paz de vingança ou paz de entendimento ?

Dr. INDALECIO
ARRUDA

Regressou para a soa 
importante fazenda de cri
ação de gado caracú, na 
Cochilha Rica, o nosso a- 
mavel o distinto amigo Dr. 
Indalecio Arruda.

I

-Emil Ludwig-
Los Angeles. -Quando o mundo conquistar a paz, 

é preciso que se indique um protetor estrangeiro  para 
a Alemanha. Todos os negocios .de Estado deverão 
estar em mãos de extrangeiro, secundado em suas ta 
refas governamentais por alemães de con-fiança, bem es
colhidos. D urante  alguns anos não poderá haver u- 
ma assembléa alemã legislativa, senão uma, que desem
penhe funções de coadjutoria.

De começo, a Alemanha deverá ser governada, tal 
como os ingleses governam com alta sabedoria, o Egito.

Ninguém pode dizer quando se atribuirá  aos ale
mães a madureza suficiente para voltarem a se gover
nar por si mesmos. O que proponho não é o castigo 
mas, a redução temporária á  impotência, de uma nação 
que têm evidenciado incapacidade para se dirigir.

Não somente porque Hitler tenha escravisado a 
Europa, também, porquo os alemães perderam a opor
tunidade trancendenta! de alcançar a democracia e re
gressaram á condição de de um país de escravos.

Não a titulo de punição mas para proteção do 
mundo, deverão desistir por algum tempo do governo 
autonomo. Aspiro uma Alemanha ativa, com seus emi- 
Dentes inventores e homens de iniciativa, pensadores e 
músicos; uma Alemanha que não se ache excluída de 
«trusts», congressos e nem de certames internacionais; 
uma Alemanha que não seja essa difamada, mas sim
plesmente desarmada... Talvez, educando-se uma Ale
manha em moldes dos pai&es que hoje a combatem, a 
Inglaterra por exemplo um a nova geração com novas 
idéias, prepararemos uma Europa unificada em que o 
velho inimigo numero um da paz, poderá mais tarde 
voltar a governar-se a si mesmo.

(C. E. C.)

CESLAU SILVEIRA
Esteve nesta cidade o 

nosso presado amigo sr. Ces- 
lau Silveira, correto Tesou
reiro da Prefeitura Munici
pal de Curitibanos.

Dr. MARIO CARRILHO 
Acha-se enfermo, guar

dando o leito no Hospital 
Nossa Senhora dos Praze
res, o s r .D r .  Mario C arri
lho, ilustre Ju iz  de Direito 
desta Comarca, que tem re
cebido) inúmeras visitas de 
seus amigos e jurisdicio- 
nados.

Josè Eugênio Muller Filho 
Oscar José Muller 

Advogados
Kua do Rcsario, 116, • Rio de Janeiro

Fôro em geral. Processos em todos os Ministérios. 
Legalização de jazidas, aguas minerais e que as < 

|gua .Xaturalizações. _______________________

PEDRO FERREIRA SALES

Faleceu no Rio de J a 
neiro, a lõ do corrente, o 
conceituado negociante na- 
quela praça S r . Pedro 
Perreira Sales, progenitor 
do Dr. Jurandir C. Sales, 
chefe do Serviço Contra a 
Raiva bovina neste municí
pio.

Ao Dr. Jurandir C. Sa
les e a sua exma familia 
apresentamos os nossos sen
tidos pesames.

JOÂO CRUZ JUNIOR
Encontra-se recolhido ao 

Hospital Nossa Senhora 
dos Prazeres, desta cidade, 
por se ter submetido á 
uma operação, o Sr. J o 
ão Cruz Junior, distinto e- 
lemento de nossa socieda
de, que tem sido mu ito 
visitado.

POF. HELIÜ MORITZ
Regressou de Florianópo

lis o joven e inteligente 
Prof. de Educação Fisica 
do I. E. Sr. Helio Moritz.

Foi elevado o
imposto de 

Vendas e Con
signações

ISENÇÃO
De acordo com a au tori

zação do sr. Presidente da 
Republica, o Governo do 
Estado elevou por um de- 
oreto-lei de 10 do vigente, 
o Imposto d e Vendas e 
Consignações. Este

Praya de ralos
Afirmam velhos sertanista9 que, de trinta em tr in 

ta anos, os taquarais secam, e, com a secura dessa es- 
pecie do bambú, a miséria se estampa em todas as ser
ranias, por onde as terras de cultura se estendem de 
maneira incalculável, porque os ratos proliferam as
sombrosamente e as invadem em quantidade inacredi
tável,

Alguém já  avançou a opinião sobre que tais roe
dores, nas épocas aludidas são produtos de geração ex
pontânea, poique milhares e milhares Hurgem a um 
tempo só, inopinadamente, nas plantações de milho, fei 
jão, batatas, e, enfim, em todas as culturas, des
truindo tudo numa faina de desolar.

Este ano, a praga de ratos está devastando com
pletamente a maioria das culturas de cereais deste Mu
nicípio e do de Curitibanos.

Desde mêses atrás que os taquarais floreceram, 
deram sementes e secaram totalmente, aparecendo en
tão, quando menos se esperava, os enormes exércitos de 
ratos e ratazanas, devorando roças inteiras.

Acreditamos que o desenvolvimento dessa quanti
dade incomum de ratos, tenha sido facilitada pelas se
mentes das taquaras, que é um bom alimento para es
sa especie de roedores.

Essa praga, para a qual não há remedio que pro
duza resultado imediato, j à  causou, está causando e cau
sará prejuízos incalculáveis aos municípios atingidos, 
cujas consequências serão alarmantes, quando mais tar
de. a  escassez de produtos da lavoura se fizer sentir 
com toda a dureza de sua realidade.

AS QUATRO LI

ímpos
to que era do de Cr$ 12,
50 por Cr# 1.000,00, pas , lo rd a s  vendas ou consigna 
sou a ser de Cr$ 14,00 por 
Cr$ 1.000,00 «obre o va

Washington - (I. A.) - No dia 6 de Janeiro trans 
correu o primeiro aniversário do Pacto das Naçõe8 
Unidas. Para que as quatro liberdades pelas quais lu* 
tam atualmente milhões e milhões de homens em to
das as frentes de batalha, estejam sempre presentes ao 
coração transcrevemos a b a i x o  jo respectivo 
conteúdo, tal qual como figura no Pacto em questão.

1 - Liberdade de palavra e de expressão — em qual
quer parte do mundo.

2 - Liberdade para todos os homens amarem a 
Deus k sua própria maneira em qualquer parte do 
mundo.

3 - Liberdade para viver garantido da necessidade — 
o que traduzido em expressões mundiais significa a 
existência de acordos economicos que assegurem à todas 
as nações uma vida pacifica e prospera para todos 09 

«seus habitantes — em qualquer parte do mundo.
4 - Liberdade para viver garantido contra o medo 

— o que traduzido em termos mundiais significa a exis
tência de um desarmamento mundial, de sorte que ne
nhuma Nação esteja em condições de cometer um ato 
j e  agressão contra os seus vizinhos — em qualquer 
narte do mundo.

ções
O mesmo decreto inson

tou os que tiverem produ
ção anual inferior a cinco 
mil cruzeiros.
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Faça seus aruincios nesta foiha . D e s n a t a d e i r a I Faça seus anúncios nesta folha

Laboratório Análises Clinicas

Direção Técnica: Dr. Nobre Filho, 
Dr. J. Sombra

Exam es com pletos
de

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

Vacina autógenas — Exatue precoce da g ra 
videz.

Rua Marechal Deodoro — (Esquina Praça Jo&o 
Pessoa)

LA JES — Estado de Santa Catarina. 

PREÇOS MODICOS.

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

,K^-njí=i'«inon<n .....•* o

LONDRES - (I. A.) - Noticia
recebidas da Suiça indicam que 
a falta de alimentos começa a 
se fazer sentirem determinados fty 
pontos da Alemanha, jà se po 
dendo 
de 
dre
trabalhadores

Oswaído Pruner
s

P I N T O R
Rua Quintino Bocaiuva, 16

modestas cot o  notar mesmo os ofeitos jgaj perfeição, pinturas de casas

a resistência organica des mQ dg luXQ pinta placas e abre letreiros.

f p  ESPECIALISTA EM PINTURA D E MOVEIS ' | f
M  A DUCO §8

WASHINGTON - (I. A.) - f i L  
Já foi assinado um novo acor

do entre o Brasil e os Estado»
Unidos destinado asimpl.ficar o 
iutercambio comercial entre oe 
dois paises e assegurar o me
lhor aproveitamento do espaço 
maritima disponível.

.........................-  -

i

D R . NOBRE FILHO

Ocíavio Cordova Ramos
Io Tabelião da Comarca de Lages

Rua 15 de Novembro — AO LADO DA FARMaCIA APOLO lfiSi

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

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

I

0  cartorio eslá sempre aberto, todos os dias úteis, das 8 horas ao meio dia e das
2 horas da tarde ás 6 horas.

U
1
É?

> T / | ^ r............................................................................^ .......... ................................ ................................... .............................................................. ...........~ t f-~ -« N z ^ yíM $ 2 != íi i:2 2 rz i i- i_____ d r - õ

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

Atende a chamados a qualquer hora do dia ou da noite.
CONSULTORIO : Praça Vidal Ramos, esquina da rua Cel. Se

rafim de Moura.
f4 4

4
f
t
t
lí
2

Dr. João B ibas S am os
Advogado

RUA CORREIA PINTO, 11. L A GES

Sementes e Mudas de Hortaliças
c>Ça

DÇa
cx>a
DÓa
DÇa

oÇa

O sr. Josè Schweitzer tem sempre á venda, em sua casa 

de residência á Avenida Laguna, n° 40, sementes e mudas garanti
. • [pQa]
das de repolho, alface, beterraba, cenora, etc. Possue também mu- r^ \J |

dase 6ementes boas de lindas e vistosas flores.

Q 0 C c±SJ i #

Dr. José Antunes
Médico

—------------------- > t i OO»» i < -------------------------

Cirurgia em geral — Ginecologia — Partos
r̂vijítvXjS

Atende no Hospital São José de Antonio Prado, aparelhado

^j§M para qualquer intervenção cirúrgica, com serviço moderno de Raios X,
_ _ ^js

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

d
Br. César Avila 1

n
nt |  Docente da Faculdade de M e. 

dicina de Porto Alep-re
^  . Alta cirurgia Tratamento clinico e cirur-
U  § lC0. da tuberculose e dos defeitos congênitos 
i u e adquiridos. b
t f

t=t>f=t=

T.-T7-

u
n

Hospital de Hamouia* |

Estado de Santa Catarina J

B rJ Celso Ramos Branco*
Advogado

OfeV

c>Ko 
<X«}o c-»o

3? i °®° *>! o»o
Residência e Escritório: Rua Correia Pint0)

Lages.
Atendo chamados para  as comarcas de S. „

S  ° aqmm' CuritÍba”08. Bom Retiro c Ri0 do Sul £
^ a m m m m m m m m m í

C f*Cd*"d#
o»:c-:*y
offc

66
oM»
0M0c«o
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CORREIO LAGEANO

Ciências e Letras.
Regido por professores competentes.

Primeiro semestre do Imposto 
eôbre Indústrias e Profissões.

e Servi-

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

E X P E D IE N T E : das 19,30 - 22 horas.
EDIFÍCIO DUARTE. Rua 15 DE NOVEMBRO

L a g e s .

E’pocas do pagamento de Impostos e Taxas 

á Prefeitura Municipal de Lajes

JANEIRO — Imposto de Licenças. 
FEVEREIRO

MARÇO

ABRIL 

MAIO

JULHO 

AGOSTO

Taxas de Fiscalização 
ços Diversos.

— Imposto Territorial e Aforamento.

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

— Imposto Predial 
Limpesa Pública.

e Taxas de

Prefeitura Municipal de Lajes
Es tado de Santa Catarina

Requerimentos despachados
N.

N

N'

N.

N

Dia 9 de fevereiro de 1943.
113 - João Ribeiro dos Santos e sua mulher - Transferencia 
de um terreno - 2o despacho: Sim, de acordo com a infor

mação.
743 - Plínio Schmidt - Cancelamento de imposto de veículos

- 2o despacho: Indeferido.
47 - Eduardo Rambusch - Transferencia de terrenos - 2o 

despacho: Sim, de acordo com a informação.
91 - José Passos Varela - Aprovação de planta, Licença pa-; 

ra construir, depositar material, etc - 2 o despacho: Sim, a' 
vista da informação.

92 - Maria de Lourdes dos Santos - Transferencia de umi 
terreno -  Sirr.

Dia 10 de fevereiro de 1943.
N. 751 ■ Erich Sell e sua mulher Nina Judith Rambusch Sell - 

Transferencia de um terreno -  3o despacho: Sim, de acor
do com a informação.

94 - Oliveirus Sà -  Licença para fazer pintura interna e re
formar a frente de sua casa - Sim.

Dia 11 de fevereiro da 1943.
4 - Joaquim de Oliveira Waltrick - Transferencia de terre
nos - 2o despacho: Sim, de acordo com a informação.

56 - Eugênio Augusto Neves e sua mulher Bernadete Kre- 
bs Neves - Traneferencia de terrenos • 2o despacho: Sim. 

Dia 12 de fevereiro de 1943.
98 - Manoel Francisco Stainck e sua mulher Zulmira Ramos 

Stainck - Transferencia Oe um terreno -  2» despacho:Sim.
99 - João Cruz Junior -  Licença para construir pilares e um 

portão ao lado de seu prédio - Sim.
Dia 15 de fevereiro de 1943

N. 755iLeopcldo Moraes -  Aforam* nicrde um terreno do Município
- 3o despacho: Concedo a àea de 57 m2 de acordo com 
a legislação em vigor.

N. 822 - Pedro Modesto - Aforamento de um terreno do Muni
cípio • 3° despacho: Concedo a área de 332,1750 m2 de 
acordo com a legislação em vigor.

38 • Lauro Ladewig - Aforamento de um terreno do Mu
nicípio • 2o despacho: Concedo a àrea de 366 m2 de a 

cordo com a legislação em vigor.

Faça seus anunciusj 
nesta folha, gue seus lucros) 
serão aumentados !

— Segundo semestre do Imposto 
sobre Industrias e Profissões.

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

publicação, revogadas as disposições em cotrário. Agora só falta Lavai
Prefeitura Municipal de Lrjes, em 13 de fevereiro de 1943. i 

Assinado: - Vjdal Ramos Junior 
Prefeito Municipal.
Asdmbal Guedes de Souza Pinto 
Secretario.

Prefeitura Municipal d e Lajes
Movimenio da Tesouraria, durante o mês de janeiro de 1943 

Receita Orçamentaria

N

N.

N.

N.

N.

N.

Decreto ir 7
de 13 de fevereiro de 1943.

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

Decreta:
Art. I o. - Fica exonerada de suas funções de professora «não 

titulado da escola mixla Municipal de Escurinho, e re
gente da classe B da mesma escola, conforme pediu, a 
Sra. Alda Amaral.

Imposto de Licenças 
Taxas de Expediente

» e Custas Judiciarias e Emolumentos 
» de Fiscalizações e Serviços Diverscs 

Renda Imobiliária 
Receita de Cemitérios

» de Indenizações e Restituições 
Cobrança da Divida Ativa 
Contribuições Diversas 
Multas em geral

Total da receita
Saldo vindo do exercido anterior

Despesa Orçamentaria
Administração Geral
Exação e Fiscalização Financeira
Segurança Publica c Assistência Social
Educação Pública
Saude Pública
Serviços Industrias
Divida Pública
Serviços de Utilidade Ppblica
E ucargos Diversos

Total das despesas
Saldo no Banco Industria e C. de S. Catarina 
Saldo na Tesouraria

cr#
cr$
cr$
crS
cr#
cr#
cr$
crS
cr#
cr#
cr$
cr#
cr#

crS
cr#
cr#crS
cr#
cr#
CT$
cr$
cr#

29.828,0° 
568,C0 
862 CO
30,00 

127,50
572.00 

3 649,10
4.799,00 

1,50 
961,10

41.398,20
1S9.802.90
231.201,10

- Maurice Chandler- 
(C. E. C.)

Nova York- A sequencia 
os assassinatos ocorridos 

na França contra cs seus 
aluais dirigentes está se tor
nando uma verdadeira ava
lanche dilicil de ser contida.

Já  é inumerável a  lista 
daqueles que sucumbiram 
vitimas de seus proprios pa
trícios encolerisados contra 
a situação política da Fran
ça aliada á Alemanha de 
Hitler. Praticamente, ago
ra só falta Lavai para so
frer os duros castigos 
que têm sido intlingidos a- 
queles que se aproximaram 
do «fulirer*. O destino de 
Pètain ninguém mais conhe
ce e, correm as mais desen
contradas versões a respei
to. Os nazistas estão ab
solutamente decepcionados 
com as promessas feitas por

3.686.90

Prefeitura

ciS 101.226,40
cr# 122.000,00 
cr# 7.974,70 
cr# 231.201,10

Municipal de Lajes, em 1 de fevereiro de 1943.

Aii Cândido Furtado 
Tesoureiro

confere
Oscar Amancio Ramos 

Contador.

MÉXICO - (I. A.) • Em uma 
alocuçâo radiofônica o Ministro
Ezeqniel Padilla afirmou «qne o

Art 2» - Fica nomeadTpara exercer as funções de professora {Brasil e o México, unidos na 
«não tJulada», da escola mixta Municipal de Escurinho i paz e na guerra, estarão tam-

ibein unidos na vitoria e na re'

Art 3o

distrito de Capão Alto, e designada para reger a cias 
se B da mesma escola, a Sra. Maria Trindade Passos, 

que percebsrá os vencimentos marcados em lei.
O presente decreto entrará em vigor na data de sua

construção de um 
da opressão.»

mundo livre

LONDRES -  (I. A.J-AB. B. C 
tem irradiado repetidas advertên
cias ao povo francês aconselhan
do os habitantes das zonas lito-

6.311.00
2.125.00
5.100.00
3.730.00

733,00 i
79o'oo I Lavai, afiançando que a Fran- 

5 515.101 ça, aos poucos, iria se inte- 
73 235,40. grando no regime da «no

va ordem* preconisado por 
Hitler. Os planos não cum
priram a& previsões do seu 
autor. O povo frauces man
tem-se rigorosamente ao la
do dos seus antigos amigos 
os ingleses. E isso está 
sobejamente demonstrado 
pela importante atuação das 
populações das cidades bom
bardeadas pelos aviões bri
tânicos, que empregam to
dos os meios para auxilial- 
os, guiai-os e favorecel-os 
na destruiçáo dos centros es
tratégicos do te ri to r io  fran
cês.

raneas a se transferirem para o Assine e anuncie no “ Cor- 
interior devido á iminência 
uma invasão.

i

dc reio Lageano” jornal de 
I grande tiragem e vasta cir- [culaç&o.
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De Concurrencia Publica, para 
aquisição de terrenos devolutos

DE ordem do Sr, Prefeilo Municipal, faço saber a quem in
teressar possa, que, tendo sido requerido terrenos devolutos do 
Patrimônio Municipal, pelos abaixos mencionados, fica de con
formidade com a Lei n' 55, de 31 de Dezembro de 1935, aber
ta a concurrencia publica destes tsrrenos pelo praso oito (8dias) 
a contar desta data.
Requerente Lauro Ladiwig n- 38 6-2-1943 

Terreno situado no local Praça da Bandeira zo/ía B urbana 
desta cidade, medindo a area superficial de 366 metros qua
drados.

» José Burigo N. 521 6-2-1943.
Terreno situado no lugar denominado Conta Dinheiro, zona 
suburbana desta cidade, medindo a area superficial de 4.792, 
61.25 metro* quadrados.

> Dorgel Pereira dos Anjos n- 589 6-2-1943.
Terreno situado no local Rua Marechal Deodoro, zona B ur
bana medindo a area superficial de 88,20 metros quadrados. 

» Maria Olivia Ramos n- 590 6-2-1943.
Terreno siluado no lugar rua Jeronimo Coelho, zona B urba
na medindo a area superficial de 442 metros qua drados.

» Luiz Gonzaga da Silva n. 614 6-2-1943.
Terreno situado no local Alto do Morro da JFazenda Experi
mental de Criação, zona C urbana, medindo a area superfici
al de 1.091,73.50 metros quadrados.

» João Pedro Croda n- 628 6-2-1943.
Terreno situado no local rua Jeronimo Coelho, zona B urba
na, medindo a area superficial de 670,50 metros quadrados.

» Pedro Wolff n* 672 6 2-1943.
Terreno situado a margem da estrada que conduz ao fundo 
da Varzea, zona C urbana, medindo a area superficial de 
1.356 metros quadrados.

» Sebastião de Oliveira n- 675 6-2-1943.
Terreno situado no local a margem da estrada que conduz ao 
fundo da Varzea, zona C urbana, medindo a area super
ficial de 1.356 metros quadrados.

» Antonio Ramos n. 676 6-2-1943.
Terreno situado no local a margem da estrada que conduz ao 
fundo da Varzea, zona C urbana, medindo a area super
ficial de 1.465,62.50 metros quadrados.

» Eleusa Puci Shweitzer n- 700 6-2-1943.
Terreno situado entre as Ruas Porto União e Jeronimo Coelho 

zona B urbana, medindo a area superficial de 289,42 metros 
quadrados.

» Leopoldo Moreira n- 755 6-2-1943.
Terreno situado no local Alto da Fazenda Experimental de 
Criação, zona C urbana, medindo a area superficial de 57 me- 
quadrados.

» Pedro Modesto n- 822 6-2-1943.
Terreno situado na Rua da Brusque, zona C urbana desta ci
dade, medindo a area superficial de 332,17.50 metros quadra
dos

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

Prefeitura Municipal de Lajes, 6 de Fevereiro de 1943.
Francisco Furtado Ramos 

Fiscal Geral

Diretoria do Fomento da Produção Vegetal, o registo o 
brigatorio das trilliadeiras de beneticiamento de rlL°> 
em funcionamento no Estado. ,

1) - O registo a que se refere esta portaria devera 
ser requerido á Diretoria do Fomento da Produção Ve
getal pelos proprietários de trilhadeiras, até 31 de dezem
bro de 1942, em requerimento selado na torma da ei, 
dele constando: nome do proprietário, município e locali 
dade, zona de ação da trilhadeira, marca e fabricante, 
força motriz, combustível usado e consumo horário, pro
dução horária, custo de beneficiamento por quilo, data 
da aquisição da máquina, estado de conservação e quan
tidade em quilos de trigo beneficiado na safra de 1941/ 
1942 e de outras sementes trilhadas na mesma safra 
(arroz, cevada, aveia, centeio e linho).

2) - O registo de trilhadeiras de propriedade da l i 
mão, Estado e Municípios, far-se-à ex-oficio e de acor 
do com o levantamnto a ser feito pela Diretoria do Fo 
mento da Produção Vegetal.

3) - Até o dia cinco (5) de janeiro de cada ano, to
do proprietário de trilhadeira deverá comunicar á Direto
ria do Fomento da Produção Vegetal a quantidade, em 
quilos, de trigo em grão, beneficiado em sua máquina a- 
té31 de dezembro do ano anterior, bem como a esti
mativa da quantidade a beneficiar em toda a safra em 
curso.

4) - Dentro de cinco dias após o termino geral da 
trilhagem, devefá, ainda, todo proprietário de trilhadeira 
comunicar á Diretoria do Fomento da Produção Vege
tal a quantidade total, em quilos, de trigo trilhado a safra.

5) - Aos proprietários de trihadeiras que não cum 
prirem as obrigações a que estão sujeitos por esta porta
ria serão aplicadas multas de Cr$ 500,00 a Cr$ 2.000,00.

CORREIO I.AGRANO

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

P rog ram a p a ra  D om ingo  
D ia 11 de fevereiro  de 1943.

às 2 horas:
Um Sensacional filme de a- 

ventnras da Universal,
O C A V A L E I  R O
D E M O N T E R E A L

ás 3, i5 horas:
Uma super-comedia da Colum-

bi3, com o fgnvjso «Boca Laaga»
B A R B U D O D A

F U Z A R C A

Prefeitura Municipal de Lajes
Estado de Santa Catarina

Telegram a
O Sr. Prefeito Municipal recebeu o seguinte telegrama: 

Prefeito Municipal Lages.
Fpolis - 15 - n-67. Solicito sua interferencia aentido 

ser amplamente divulgada portaria desta Secretaria n* 
115 vg publicada Diário Oficial Estado n- 2399 de 14/ 
12/42 pt Também solicito seu empenho afim sejam 
cumpridas determinações constantes citada portaria pt 
Ats. Sds.

Artur Costa Filho 
Secretario Agricultura

O teor da portaria n’ 115 é o seguinte:

Portaria
de 10 de dezembro de 1942.

O Secretario de Estado dos Negociosda Viação, O- 
bras Publicas e Agricultura, de acordo com o disposto 
no parágrafo único do artigo 2- do decreto-lei federal n- 
4.953, de 13 de novembro de 1942, resolve riar, na

ás 4,30 horas:
Uma super-ccmedia Far West: 

M I N H A  D E N O O -  
S A

-com Mae West e N. C. Fieldsi
Preços do costume: Cr$ 1,501 
L,00 e 0,50.-________________ |

às 8,30 horas:
Esplendida Sessão Elegante 

.Tariet Caynor 
Franchot Tone e 
Robert Montgomery

— no belissino filme da Metro, 
intitulado:

Nancy Tem 
Três Amores
Iniciará a Sessão, o seguinte 
programa:
I) compl. Nacional doDlP «Jor 
nal Brasileiro»
II) Noticias do dia - Jornal da
Metro.
III) A voz do mundo - Jornal 
Paramout.
Iv) Passarinho madrugador
Desenho colorido.
v) A Cidade Sagrada dos Maias
-  nat. Color. -

issohrido 
idamente

O» «Iaque» desesperadores e violento» da 
ts.nu e bronquite envenenam o organismo, 
,„iaain a energia, arruinam a saúde e de- 
•ililam o coraçuo. Em 3 minutos, Mandaco, 
. j-è . lórnnda r.iédlca. começa a circular 
10 sanem, dominando rapidamente os ata- 
Iiies Desde o primeiro dia começa a desa- 
Icjvècr a diliculdadc cm respirar e volta 
. sono reourador. Tudo o que se faz ne- 

,„-jo (• lomar 2 pastllbcs de Mandaco 
>< irteiçOes c licará completamente livra 
ia usam ou bronquite. A ação é multo 
.-npldii mesmo que se trate do casos rebel
des c antigos. Mandaco tem tido tanto 
êxito nuc se oterece com u garantia da 
dar ao' paciente respiração livre e p-.cil ra
pidamente c completo alivio do sofrimento 
da asma cm poucos dias. Peça Mandaco, 
hoje mesmo, em qualquer farmácia. A nossa 
garantia é a sua maior proteçfio.

Acabai com 
a a sm a .

Cert. Censura n. 
restrições,

18326 -  Sem

Preços: Poltronas Cr$ 3,00 
) 2,00 Balcão 1.50

A Influencia do Brasil 
no destino do mundo

-Paulo de Campos Moura- 
(PretlJente do C. E. C.)

No conjuto de todos os esfor
ços, na união de todos os re
cursos, na coordenação de to 
das as energias, na articulação 
de todas as riquezas, na convoca
ção das possibilidades e na con
cretização de todas as aspira
ções democráticas, o Brasil fi
gura com papel de sumo des
taque, influído poderosamente 
no sucesso dessa mais gigantes
ca mobilização da historia. A 
Grã Bretanha mantem soldados 
em todas as frentes, organiza 
planos nilitares em todos os se
tores e enfrenta valentemente o 
nimigo totalitário nas mais lon
gínquas regiões.

Os Estados Unidos, igualmen
te, desenvolvem e.iormes ativi
dades no sentido da vitoria.

Os demais povos livres, em
penhando-se vigorosamente na 
sagrada luta, cooperam eficien
temente para o triunfo. E, quan
to ao Brasil, vemos suas rique
zas disseminadas por todo o 
mundo, seus viveres, seus navi
os, seus aviões, produtos manu- 
faturadbs, mercadorias de todas 
as especies e fornecimentos de 
todo os generos.

E dentro do país, a realização 
de um grandioso movimento, 
democrático, empolgante sob to-1 
dos os aspetos, digno do maior 
entusiasmo, perfeitamente enqua
drado nos princípios de liber
dade e nas tradicionais convic
ções democráticas derivadas de 
sua gloriosa historia.

Pelas suas, riquezas, pelo po
der de seu povo, pela sua ca- 
pai idade produtora na industri- 
a. comercio e agricultura, pela 
sua solida firmeza política e 
economica, o Brasil exerce hoje 
imensa intluencia no destino do 
mundo e da humanidade, o 
atuando exatamente conforme 
os ideais dos brasileiros, inter
pretando fielmente os deseio» 
snceros de todoe os brasileiro*

Oficio
Do Lages Tênis Clube re

cebemos a seguinte comu
nicação, que agradecemos: 

Ein 12 de Feverei
ro de 1943.

limos. Snrs. Diretores do
«Correio L ageano*

Nesta
Tenho imenso praser em 

comunicar a V. V. S .S .  que,* 
por deliberação do senhor 
Presidente em exercido, do 
Lajes Tênis Clube, foi eleita 
e empossada a nova Direto
ria do referido Clube, fican
do ela assim constituída: 
Presidente: Dr. Henrique de 
Abreu Fialho; Secretario: An
tonio Ramos May; Tesourei
ro: Helio Moritz; Procurado
ra: Vera Ramos.

Conselho Fiscal:
Dr. Milton Marques, Wan- 
dick Silva, Elisabeth Discher, 

Conselho Esportivo: 
Werner Hoeschl, Hinden- 
burger Burger, Cid Borges.

Valho-me, outrossim, da 
ocasião, para apresentar ao 
«Correio Lageano» e aos 
seus dignos Diretores, mui
to respeitosas saudações.

Antonio Ramos May 
Secretario.

CONCERTO DO PIAN1ST 
OEMOFILO XAVIER 

Hoje, ás 20,30 horas, no 
tituto de Educação desta cic 
serà levado a efeito um 
certo de piano pelo notável 
fessqr Demofilo Xavier, 
dratico de piano òo Institi 
Belas Artes de Porto Alegr 
professor Demofilo terà a 
peração do eximio vio 
Ur. Rodolfo Meyer, duran 
execução do bem escclhidc 
çrama musical.

João Otávio Nev
Encontra-se nesta praça, 

panhado de aua exma. si 
e filhos, o nosso amigo i 
Jnto conterrâneo sr. João 

Neves, correto agente da 
Piesa Centenário em Fl< 
polis.
Assine e anuncie no 
reio Lageano” jom; 
grande tiragem e vas 
culaçto.
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