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v -Paulo de Campos Moura- 
fPresidente do Centro de Expansão Cultural)
A honrosa posição do Brasil na guerra presente es

tá sendo objeto de constantes exaltações á eapajidade 
de trabalho, ao dinamismo, ao entusiasmo eá força democrá
tica do seu povo. A contribuição brasileira para o es
forço de guerra das Nações Unidas é um espetáculo que 
a historia consagrará como um dos efeitos mais brilhan
tes da nossa vida política e economica.

Estamos em pleno campo de batalha pelejando pe
la vitoria da liberdade. Todos os recursos estão mo- 
bilisados em favor das democracias e nada é poupado 
contra as ditaduras. As produções agrícolas, os empre
endimentos industriais, a extração das riquezas do sub
solo e tudo que possa concorrer para o mais breve re
gresso da paz, têm sido empregadoe rigorosamente.

Na retaguarda vimos trabalhando incansavelmente. 
Na Vauguarda somos ou setemas convocados para 

que o pavilhão glorioso do B rasil esteja presente no 
momento da capiiulação totaliíaria. Hoje somos solda
dos da civilisação e defeDsores da humanidade.

Não ha fronteiras e não ha nacionalidades quando 
as instituições da justiça, liberdade e religião carecem 
de proteção. Seguiremos honrosamente o papel da Qrã 
Bretanha que não mediu sacrifícios para salvar 
a soberania dos po\os. E como todos os aliados. 

Não fugiremos á solidariedade humana.
Somos homens o como homens saberemos defen

der as divisas que nos separam dos animais. Dos a- 
niniais totalitários . .  .

LONDEES - (I. A.) - Uma personalidade estran
geira que deixou a França pouco antes do desembar
que aliado na África do Norte contou aos jornalistas 
o seguinte episodio: No dia 28 de outubro, ás 10 ho
ras da noite, uma violenta explosão abalou o centro ur
bano da cidade, onde os patriotas haviam colocado u- 
ma poderosa bomba no escritório de recrutamento do 
trabalhadores para a Alemanha. Pela primeira vez há 
muitos meses via fisionomias franesas sorridentes e a- 
legres. No dia seguinte os jornais silenciaram total
mente o ocorrido, mas a partir de então as ruínas se 
transformaram em local de peregrinação para todos os 
marselheses. Da ultima vez que lá estive ouvi um cu
rioso que dizia alegremente: isto é apenas o começo, os 
alemães não perdem por esperar o revido da França.

MENORES
O dr. Juiz de Menores' 

oficiou as sociedades locais, I 
referindo-se a proibição dos | 
menores de 14 anos, mes-i 
mo acompanhados dos seus! 
paio, de assistirem os bai
les carnavalescos das 8 ho
ras da noite em diante, 
nas sédes sociais.

Dr. LÜURENÇO
WALTRICK

Vindo do Porto Alegret 
esteve nesta cidade, o no 
so amigo o distinto conter" 
raneo Dr. Lourenço Wal- 
trick

Brasileiros envolvido na espionagem,1
Rio, (A. N.) - A Chefia de Policia enviou ao Tri

bunal de Segurança volumoso inquérito relativo a u-| 
ma grande trama de espionagem em nosso país.

Nesse processo estão envolvidos alguns brasileiros 
entre os quais se encontram Ramos Freitas, ex delega
do da Ordem Política e Social do Estado do Rio, e o 
Conhecido advogado Medrado Dias.

Através do seu longo relatório, a Policia põe em 
destaque as atividades dos indivíduos envolvidos numa 
formidável maquina de espionagem, dirigida pela Cris- 
tian Ristenseit, orientada pelo e9tado-maior alemão e 
assistida pela própria representação diplomática alemã 
nesta capital. Alem dos chefes da trama, figuram 
militares do Reieh, técnicos de radio, professores, ad
vogados, engenheiros, fotografes, comerciantes, bailari
nas e personalidades como Ramos Freitas e Medrado 
Dias, este advogado habitual janto ao Tribunal de Se
gurança, os quais assumem marcado destaque, pois am
bos proporcionavam grandes facilidades e até meios de 
fuga para o estrangeiro, de elementos envolvidos na es
pionagem, extorquindo-lhes grande soma cm dinheiro.

Convocação dos reservistas navais de 
18 a 40 anos

Rio, (A. N.) - Para aumentar o efetivo de nossas 
forças navais, atendendo assim ás exigências criadas pe
la situação de guerra que atravessamos, o ministro da 
Marinha fez expedir instruções ás capitanias dos Por
tos da zona noite do país, isto è, de Alagoas e Ama
zonas. determinando-lhes que convocassem, sem mais 
demora, todos os reservistas navais de seganda e ter
ceira categoria, de 18 a 40 anos de idade, tudo de a- 
cordo com o recente decreto sobre convocação.

Possivelmente estender-se-á a outros pontos do ter
ritório nacional a importante determinação tomada a- 
o-ora pelo ministro da Marinha.

CAP. FRANCISCO
P. BARROSO 

Os oficiais do 2' B. Ro 
doviario e elementos repre 
sentativos de nossas socie 
dades, acompanhados mui 
tas das exmas. Senhoras, 
ofereceram ao cap. Bar
roso e exma. esposa, um jan 
tar no hotel Carvalho, por 
motivo do transferencia pa 
ra São Paulo. Pelos pro 
sentes, em bela oração o dr 
Nobre Filho, disse das inve 
javeis qualidades de espiri 
to, inteligência e valor mili 
tar do homenageado, bem 
como, da talla quo senti 
mentos pelo seu convívio since 
ro e amigo. O cap. Bar 
roso em breve e substancio 
so discurso, agradeceu e 
despediu-se de todos.

«Correio LageaGo» asso 
cia”se à homenagem ao 
dist.into casal, almejando" 
lhe os melhores votos de fe 
licidades em São Paulo.

NOTÁVEL REALIZAÇÃO PARA O BRASIL
(C. F. C.)

As grandes iniciativas do Brasil moderno estão pro
movendo uma acensão no nosso progresso que só o 
futuro poderá descrever claramento.

O valor que e9tão assumindo as atividades brasilei
ras cm todos os sectores da capacidade nacional, é al
guma coisa de fabuloso e gigantesco.

Todos os empreendimentos que se baseiem nos cer
tos e indiscutíveis resultados dessas valorisações, terão êx
ito excepcional. Um desses empreendimentos está sen
do levado a efeito pela «Organisação de Urbanismo, Re
sidências e Obras» (Ouro s/a) que pretende obter os má
ximos benefícios das valorisações nas terras brasileiras 
de norte a sul. Já possuidora de imensas areas de ter
renos em 8ão Paulo, a mencionada organisação deseja, 
expandir-se pelo Brasil inteiro, comprando glebas de ter
ras, urbanisando-as e construindo-as paru proveito daque
les que prevêm a grandeza do nosso futuro.

E’ uma notável realisação que está destinada a fi
gurar entre os maiores feitos do Brasil mobilisado, cu
jas incomensuraveis riquezas, tanto poderão solidificar e
engrandecer o j>ovo_no futuro!___ ____________________________________

Josè Eugênio MuIIer Filho 
Oscar José MuIIer 

Advogados
Rua do Rcsario, 116, - Rio de Janeiro

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

ta. X a t u r a l i z a ç õ e s . _____________________

OFICIO
Rio de Janeiro, 15 de fevo 

reiro de 1943.
Do: Presidente do Aero 

Clube do Brasil 
ao: Senhor Presidente do 
Aero Clube de Lages.

1 ••• Tenho a honra de 
levar ao conhecimento de 
Vossa Senhoria que, de acor 
do com as atribuições que 
me conferem o decreio-lei 
n- 1.G83 de 14 outubro de 
1939, resolvi conceder fili 
ação do Aero Clube de La 
ges ao Aero Clube do Bra 
sil em 12 de fevereiro de 
fevereiro de 1943.
2 — Com os protestos de al 
ta estima e consideração.

J. C. Dias Costa 
Cel. Av. Presidente

Vitas de agrade
cimento

Os Dr. Mario Teixeira 
Carrilho, Juiz de Direito 
desta comarca, e sr João 
Cruz Junior, do comercio 
desta praça, visitaram-nos 
em sinal de agradecimento 

j pelas noticias que inseri 
mos em uma das nossas 
edições a respeito de suas 
destacadas pessoas quando 
foram submetidos a opera 
ções cirúrgicas no Bosp1 
tal Nossa Senhor.i dos Pra 
zeres.
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Laboratório Análises Clinicas
Direção T écnica: Dr. Nobre Filho, 

Dr. J. Som bra
Exames completos

de

sangue, urina, fózes, 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.

VENDA DE CASA
Vende-se uma casa por pre

ço modico, situada na rua 
Hercilio Luz, n°. 20.

Mais informações com o Hr. 
Antonio O. Waltrick.

I ITOLERÂNCIA PARA !$  
COM CS FRACOS 

RIO, (D. T.) — O chefe i  
do governo atendeu aosp e-i^ .

G sw ak io  F n in e r
P I N T O R  i

Rua Quintino Bocaiuva, 16 | |
ao governo axenueu aos pe-isa — r*cn* modesto* ro- 'Mdidos feitos em processos di- g j  Executa, com  perfeição, pinturas de casas modestas ^

veisos por alguns modestos de Uuo pinta piacas e abre letreiros. %
----------dO Sacomerciantes do interior 
pal s, sobre dispensa de pa- >sl 
gamento de mubas que va -' 
riam de 150 a 2<'00 cruzei- 
rt s, e impostos a que estão 
sujeitos seus pequem'S nego 
cios. em virtude de precaria 
situação dos mesmos

ESPECIALISTA EM PINTURA DE MOFEIS ■%
# 5  A DUC.O

Kpümwmmgg % g ggg. j i s gggggg mj- n  g ggm  ■■.. - -1. j

O c ta v io  C o rd o v a  R a m o s p

II
Io Tabelião da Cornar ja de Lages

Rua 15 de Novembro — AO LADO DA FARMaüA AP0L0

j|

I- - - - - -  i
0 cartorio está sempre aberto, todos os dias uteís, das 8 horas ao meio dia e das jjp>

2 horas da tarde ás 6 horas.
MBSM_______ _ as

-■ $ ■ ..'TíTí

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

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

B R . N O B R E  F IL H O
Clinica geral

— Consultas diarias das 14 ás 16 e meia horas — 

Atende a chamados a qualquer hora do dia ou da noite.
C0N SU LT0RI0 : Praça Vidal Ramos, esquina da rua Cel. Se- 

rafiin de Moura.

*
t

X

Dr. João Ribas R^mos
Advogado

Ü S I M f H
RUA CORREIA PINTO, 11. L A G ES

pÇq
dÇq
dÇci
D$a
dÇo
dÇq

S e m e n te s  e M u d a s  de H o rta liç a s
IdÇcj

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

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

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

das e sementes boas de lindas e vistosas flores.

Tn

dÇq

II Dr. Cssar Ávila3
t-p

•.if

<t=p

Et
u

Docents da Faculdade de Me- 
dicina de Porto Alegre i*rTH

MSDr. José A n tu n es

Cirurgia em geral — Ginecologia — Partos
Atende no Hospital São José de Antonio Prado, aparelhado 

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

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

tf: Alta cirurgia. Tratamento clinico e cirur- 3$
l i  SlC0 da Tuberculose e dos defeitos congênitos ti  

e adquiridos. -~t
:: :  úAa > ^

Hospital de Hamonia.
$

j|  Estado de Santa Catarina.

§  Dr. Celso Ramos Branco
A dvogado

osec<>Ho
o:«o

**
«t1 c-y> o*» 
c &
O*3r*

Faça seus anúncios nesta folha

Residência e Escritório: Rua Correia Pinto, 60- f  
Lages.

tende chamados para as comarcas d e S. % 
i  Joaquim, Curitibanos, Bom Retiro e Rio do Su |
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a Orai 
-3 
=, u i'  I  R Ú-

ra r°?\ para
K D  $L.

ú
I

Íxüj s  ã

Ciências e Letras.
I Regido por professores competentes.

P S

w í

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

EXPEDIENTE: das 19,30 - 22 horas 
Rua HERC1LIO LUZ, 14

L a g e s .

I  
fã

M l ! | g | j g 5 í i ^ i\ L  
iroQ

I[VSXS u N

P refeitura M unicipal de Lajes

_ _ _ _ H l l l l !
; Assine e anuncie no “ Cor
reio Lageano” jornal de 
ttrande tiragem e vasta cir
culação.

’pocas do pagamento de Impostos e Taxas 
á Prefeitura Municipal de Lajes

JANEIRO
FEVEREIRO

MARÇO

ABRIL

MAIO

JULHO

AGOSTO

NOVEMBRO

Imposto de Licenças.

Primeiro semestre do Imposto 
sôbre Indústrias e Profissões.

— Taxas de Fiscalização e Servi
ços Diversos.

— Imposto Territorial e Aforamento.

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

Imposto Predial e 
Limpesa Pública.

Taxas de

— Segundo semestre do Imposto 
sobre Industrias e Profissõe3.

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

Estado de Santa Catarina

Requerimentos despachados
Dia 17 de fevereiro de 1943.

N. 675 - Sebastião de Oliveira -  Aforamento de um terreno do 
Município - 3o despacho: Concedo a àrea de 1.356 m2 de 
acordo com a legislação em vigor.

N. 676 • Antonio Rarros - Aforamento de um terreno do Muni
cípio - 3o despacho: Concedo a área de 1.465,6250 m2 de 
acordo com a legislação em vigor.

N. 700 -  Eleusa Pucci Schweitzer menor rep. p. seu pai Liborio 
Schweitzer - Aforamento.de um terreno do Município -4 »  
despache: Concedo a área de 289,42 m2 de acordo com 
a legislação em vigor.

N. 105 - Ernesto Batista de Goss e sua mulher Maria Feliciana 
de Goss - Transferencia de urn terreno - Como requer.

N. 107 - Anastacio Araújo Vieira e sua mulher Maria Dclores 
Antunes Vieira - Transferencia de terrenos - Sim.

Dia 18 de fevereiro de 1943.
N. 50 • Antonio Leandro Cesar de Carvalho e sua mulher Maria 

Olívia Cesar de Carvalho Transferencia de um terreno - 
3o despacho: Sim de acordo com a imformação.

N. 110 - Clara Antonia,Cuedes - Transferencia de um terreno 
-  Sim.

N. 112 - João Bualim - Licença para fazer reformas em seu pré
dio á rua Cel. Cordova -  2o despacho: indeferido á vis

ta da Informação.
Dia 19 de fevereiro de 1943.

N, 120 - Ana Madalena Gracher -  Transferencia de um terreno 
- Como requer.

N- 746 Maria Joaquina Ramos de Almeida - Inscrição na Divi- 
daPassiva da importância de Cr$ 7.592,40 - 2o despacho: 

De acordo com o despacho do Sr. Interventor Federal re
corra a requerente ao judiciário.

Dia 22 de fevereiro de 1943.
N. 524 - João 8atista Ribeiro Branco e sua mulher Maria da 

Conceição Vieira Branco - Licença para transferir um ter
reno - 2 ’ despacho: Sim, de acordo com a informação

N. 85 -  Dr. Celso Ramos Branco -  Concessão de um terreno 
no Cemiterio • 2o despacho: Concedo area de 5,46 m2 de 
de acordo com a legislação em vigor.

Dia de 23 fevereiro de 1943.
N- 129 - Erich Sell - Licença para fazer platibanda, retelhar c 

pintar seu prédio sito à rua João de Castro - 2o despacho: 
Sim a vista da informação.

de 24 de fevereiro de 1943.
O Prefeito Municipal de Lajes, na conformidade do dispos

to no art. 5', do decreto-iei federal n. 1202, de 8 de abril de 
1939,

Decreta:
Art, 1* - Fica exonerada, por abandono do cargo, a professora 

«não titulada» Ida Cevey , da esccia rrixta municipal 
de Vacas Gordas, distrito de Capão Alto.

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

Prefeilura Muuicipal de Lajes, em 24 de fevereiro de 1943. 
Assinado: - Vida! Ramos Junior 

Prefeito Municipal 
Asdrubal Guedes de Sousa Pinto 

Secí etário

Todos temos de
lutar pela Liberdade

A hora presente exige o comparecimento do todos 
aqueles que prezam a dignidade da vida e o respeito 
da família dentro de uma coletividade regulada pela 
paz e pela justiça. Todos temos de prestar nossos ser
viços, seja por intermédio de auxilies materiais, morais 
ou pessoais.

Se vencer o totalitarismo, o mundo inteiro serà 
dominado pelo terror. E ’ portanto essencial qne, para 
ele ser vencido, todos oa países se empenhem na luta 
que pertence a todos os povos. A liberdade é funda
mento primário para a tranquilidade e progresso huma
nos. Cada um de nós precisamos conquistal-a e soli- 
difical-a afim de que ela se perpetue no ambiente do 
todas as nações. Na retaguarda preparando armas ou 
na vanguarda usando e empunhando as armas, deve
mos estar presentes com entusiasmo e orgulho.

Assim têm feito os grandes povos o assim o farão 
gloriosos os brasileiros!

A E sp an h a  p re 
c is a  d a  Ingla

terra
-General José Miaja-

Buenos Aires. -  Seris muito 
longo lembrarmos a historia da 
revolução que deu origem ao 
surgimento de Franco no gover
no da Espanha.
Hoje o problema da pumanida- 

da ultrapassou a todas as ques
tões nacionais.

As atenções devem conver
gir unanimes para a situarão 
universal.

A confusão atingiu sua culmi-
minancia e, os nossos proprios 
inimigos de hontem, estão reco
nhecendo o erro cometido e, ao 
mesmo tempo se afligem com 
as perspeiivas incontestáveis da 
vitoria dos aliados contra o 
«eixo».

Como espanhól sincero e a- 
migo ancioso da normalisação 
da vida no meu pais e no mun
do, exalto a cooperação britâ
nica mais do que nunca, pois, 
ditendo poderosamente a base 
de Gibraitar, garante a segu
rança de umas das pedras an
gulares da civilização humana.

A Espanha precisa da Ingla
terra, porque, sendo cada espa
nhol uma vitima de seu destino 
necessita do auxilio e da cola
boração de uma Grã Bretanha 
para com cia poder viver no fu
turo os dias que todos aspiram, 
sob a bandeira da liberdade, d? 

i justiça e da paz, isentos desse 
monstro que para o mundo é o 
nazismo.

Desnaíadeira
Dia 25 de fevereiro de 1943.

N. 128 - Belmiro Albino de Castilho * sua mulher Adelaide Jo
sé Gonçalves de Castilho -Transferencia de um terreno - 

Sim.
Dia 2õ de fevereiro de 1943.

N. 139 -  Amalia Rodrigues Ferreira -  Licença para fezer me 
lhoramentos em seu preSio sito á rua João de Castro - 

Io despacho: Junte a planta
N. 141 - Empresa Força e Luz de Lajes - Certidão de todos os 

contratos, aditamentos e resoluções referentes á Empresa - 
Como requer.

MOSCOU - (I. A.) - Era uma mensagem dirigida 
aos chefes e ás tropas que estão participando da atu- 
il ofensiva, Stalin felicitou-os por haverem derrotado o*
•xercitos de Hitler, concitando-os a esmagar definitiva Faça seus anuricios
nento os invasores alemães e a expulsa-los para além nesta folha, que seus lúcios 
los limites da Ratria Soviética. íserão aumentados !

Vende-se, por preço mó 
dico, uma desnatadeira com 
pouco uso. Acompanha-a 
uma batedeira de ferro.
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Dr. J .C o s ia  N etto
pQq II p^g |[p^]

l i o ’

Formado pela Faculdade de Medicina da Universidade de Por
to Alegre.

Ex-médico dos Serviços Cirúrgicos do Hospital-Sanatório- 
Bclem e Sta. Casa de Misericórdia de Porto Alegre.

Com Cursos de Especialização em: Cirurgia, Doenças de Crian
ças, Parto e Tuberculose Pulmonar. II

—-nrriT>*'*'e>*>

Alta C iru rgia . Clinica de Adultos e Crianças. Cirurgia de 
Crianças. Ginecologia. Parto. Radiologia Cli

nica ( Raios 2’)

Tratam ento Médico e Cirurgico
da Tuberculose Pulm onar

CONSULTORIO: 15 de Novembro, 21 (Edif. da Telefônica) 
Das 10-12 e das 3-6. No Hospital das 8-10. 

RESIDÊNCIA: Correia Pinto 3, Fone 195. 
Lajes ________________ Sta. Catarina

.'oÇa [pÇq |[ pQa l| pÇo  |l pQa || oÇa |[pÇa || pÇaj|pÇajfc^ 
Dóã]ÍpQq~||p̂ a]|'c<kà||dÇo |ÍDQqIfoÇq|fĉ |ré>Ç<] iloÇoIfpÓQ pÇd][DÇa | (

Prefeitura Municipal de Lajes
Estado de Santa Catarina

E d i t a l
de Concurrência para publicação do Expediente da Prefeitura.

De ordem do Sr. Prefei»o Municipal levo ao conheciment; 
dos Srs. Diretores dos jornais «Guia Serrano» e «Correio Lage 
ano que se acha aberta concurrencia para publicação do Expe
diente desta Prefeitura durante um ano. a contar da data da aber 
tura das propostas e mediante as seguintes condições:

a) - Os Diretores ou representantes legais dos referido: 
jornais, poderão apresentar suas propostas atè o proximo dia H 
oe março, oferecendo preços mensais para publicação de «todo-

expediente ou preços por coluna.
b) - Afim dc evitar reclamaçõas possíveis, a Prefeitura d 

preferencia ao uso, para a publicação do expediente, de tioo: 
miúdos, á maneira do Diário Oficial do Estado, possibilitando, 
assim, economia de espaço e de papel.

c) - Não há necessidade de ser o expediente publicado em 
primeira pagina ou ultima, podendo, porem, ser em qualquer pa
gina intermediaria, ficando assentado, porem, que o cabeçalho dt 
expediente será somente um e sempre localizado na mesma pagi
na e, nesta sempre no angulo superior á esquerda.

d) - Não haverá necessidade (havendo mesmo incovenien- 
cia) de repetir o cabeçalho em cada ato. resolução, decreto ou 
çoncurrencia para aforamento de terrenos; uma simples linha de 
separação ou outro sinal pue não ocupe espaço exagerado serà 
o bastante.

e) • Prefere-se qne os concurrentes apresentem preços por 
coluna (não há conveniência em ser por pagina, ficando reser
vada permanentemente, porquanto o expediente é variavel, ocu
pando, as vezes, meia pagina e outras vezes meia coluna), afim 
de, variando os preços proporcionalmente ao espaço empregado j 
(usando tipo miudo, entende-se) o concurrente vencedor não pos
sa futuramente reclamar por excesso de matéria, falta de espa
ço, etc. O espaço ocupado será pago e a Prefeitura não se res- 
ponsabilisará pelos espaços perdidos por rnotivo de emprego de 
tipos muito grandes.

f) - A Prefeitura compromete-se, com relação á parte co 
mum do expediente, a remete lo atè o 2o expediente das quar- 
as-feiras, reservando o direito de mandar até as sextas-feiras, 
qualquer telegrama, aviso, edital ou outros imprevistos, que não 
sejam exageradamente grandes t que exijam urgência.

g) - Os concurrentes, alem dos preços, poderão, em suas 
tproposlas, apresentar outras «condições» para satisfazer seus in
teresses ou interresses comuns, e estas serão aceitas ou regeita- 
dasde acordo rm os interesses do Município.

Secretaria da Prefeitura Municipai de Lajes, em Io de março
de 1943.

Asdrubal Guedes de Sousa Pinto 
Secretario

Dissolvido 
e

Os atrcues de^osperadores e violentos da 
tsnm c bronquite envenenam o organismo, 

a energia, arruinam a saúde e de- 
) liUm o coraçuo. Em 3 minutos, Mendoco, 
oova fórmula módica, começa a circular 
’u Fangue, dominando rapidumente os ata- 
; ,f' ■ Desde o primeiro dia começa a desa- 
trecer n dificuldade em respirar e volta 
sono reparador. Tudo o que se faz ne- 

<‘*orio (' tomar ? pastilhas de Mendaco 
•s refeições, e ! ará complctarr.ento livre 

n*nia ou bronquite. A ação é muito 
•pidu mesmo que se trate dc casos rebel- 

> e antigos. Mcndaco tem tido tanto 
Rito que £e oferece com a garantia d» 
i'.* ao paciente respiração Mvre e f-.cii ra- 
Jíduoitinte e completo alivio do sofrimento 
•r-, asma em poucos dias. Peça Mnndaco, 

*::cemc, em qualquer farmácia. A nossa 
jaraotla é a sua maior proteção.

4̂ /m <yf>
A ca b o  comM e s i d a e o O  f lX .T I f l.

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

Programa para Domingo 
Dia 7 de março de 1943.

às 2 horas:
Uma lindo e intiressants filme da*U- 
ni versai» -

PEQUENO ACIDENTE

-nnisicão de terrenos devo’utos De Concurrencia publica, para aquisição

o.. o,d,„, ?'■ / r' | f ^ “ ; ; x aU s,'°»Y ^ L tiu tósm <íôteressar possa, que tendo sido rtquerta , ,, con_
Patrimônio Municipal, pelos aba.xos meHG.GHaüos, f.ca cie con 
‘ ormidade com a lei n. 55, de 31 de Dezen bro d« 1945 aber- 
(a a concurrencia publica destes terrenos pe P 
dias a contar desta data.
Requerente Luiz Somer rv 58 6-3-1943. h j ,

Terreno situado na rua Floricnopolis, zona A urbana desta 
cidade, medindo a area superficial de 1-16,30 metros quadr.

« Juvencio Muniz tr 102 6-3-1943 
Terreno situado no local denominado Varzea, zona L urba
na medindo a area superficial de 655.8i.50 raets. quadrados.

« Angenor Correia de Melo iv 438 6-3-1943.
Terreno situado na Sede do distrito de Cerrito, lote tv 1 
quadra B, urbana, medindo a area de 990 metros quadrados 

« Pedro Gorreia de Melo n" 439 - 6 - 3- 1943.
Terreno situado no local Séde do distrito de Cerrito, lote n- 
2, quadra B, urbana, medindo a area de 995,50 mts. quadr. 

t Nesíor Cesar de Carvalho n- 603 6-3-1943.
Terreuo situado na Avenida 3 de Outubro, noza B, uibana 
medindo a area de 380 metros quadrados.

« Sebastião Felisbino da Rosa n' 608 6-3-1943.
Terreno situado na Travessra da Rua da Brusqtie, zona C ur

bana, medindo a area de 113,22 metros quadrados.
« Adelourdts Cesar n- 627 6-3-1943.

Terreno situado no local Travessa da Rua Jeronimo Coell o 
zona B urbano, medindo a area de 1.305 metros quadrados.

« João Francisco Pereira n- 629 6 3-1953.
Terreno situado na Travessa da Rua da Brusque, zona C ur
bana, medindo a area de 142 metros quadrados.

« Vitorino Silvino Bitencourt n- 658 6-3-1943.
Terreno situado na Travessa da Rua S. Joaquim, zona C urba

na, medindo a area de 1.000 metros quadrados.
* Teodomiro Bitencourt rr 659 6-3-1943.

Terreno situado no local Travessa da Rua São Joaquim, zo 
na C urbana, medindo a area de 1.000 metros quadrados.

* Vulmario Bitencourt n- 660 6-3 1943.
Terreno situado no local Travessa da Rua São Joaquim, zo 
na C urbana, medindo a area de 1.000 metros qnadrados. 

« Vitorvino Manoel dos Santos n- 682 6-3-1948.
Terreno stuado no local denominado Varzea, zona C urba
na medindo a area de 1.494,10 metros quadrados.

« Sebastião Muniz dos Santos n‘ 683 6 3-1943.
Terreno situado a margem da estrada que conduz ao Cemité

rio zona B urbana, medmdo;a area de 386,25 metros quadrados 
« João Muniz tr 728 6-3-1943.

Terrer.o situado no Ingar «Travessa da Rua São Joaquim, 
zona C urbaua medindo a area de 441,60 metros quadrados. 

« Cirilo Antonio dos Santos rr 741 6-3-1943.
Terreno sitnado no local Alem do Lagoão, zona suburbana 
medindo a area de 624,75 metros quadrados.

« Hugo Borges de Melo rr 747 6-3 1943.
Terreno situado no lecal Travessa da Rua do Lagoão, zona 
C_ urbana desta cidade, medindo a area superficial de 337, 
87.50 metros quadrados.

Para quu ninguém alegue ignorância lavrei o presente Ed 
tal que será publicado no jornal Correio Lageano e afixado no 
lugares públicos de costume.

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

Fiscal Geral

LONDRES - (I. A.) - Pela primeira vez é luz do dia as 
'Fortalezas Voadoras» norte-americanas atacaram a Ale
manha, causando grandes estragos na base de Wiliem- 
baven.

Faça seus anúncios nesta folha

ás 3,i5 horas:
Ura sensacional produção da simpá
tica marca «Coluinbia»:
N Ã O  S E I  Q U E M  S O U

ás 4,30 horas:
Um filme policial de luxo, produ- 

çSo da «metro»:
F O1 R  A D A  L E I  

N. B .- Improprio atè 14 anos. 
Preços do costume; Cr$ 1,50 
1,00 e 0,50.-

às 8 horas:
Grandiosa e Excepcional produção 11 

de Ernst Lubitsch, para a «United 
ArtÍ9tt»as

— Esplendida Sessão Elegante — 
Vamos apresentar, hoje, novamente

a linda o consagrada estrela -  Merle 
Oberon
- ao lado de um conjunto estupendo 

de artista como:
Melvyn Douglas, Burgess Meredith, 

além de muitos outros, no belíssimo 
super-filme:

Que sab e você do am or?
— Produção da mesma classe deLydi* 

Iniciará, a Sessão um programa d: 
complementos.

Preços: Poltronas Cr$ 3,00 
e 2,00 BalcSo 1.50

O Sr. Frich Sell tem

incumbido de

casas:

para vender e está 
contratar a venda das seguintes 

na rua Quintino Bocaiuva a de n* 3; 

na rua Lauro Muller a que faz esquina com a 

Praça da Bandeira; na rua Benjamin Cons- 

tant as de 29 e 31; na rua Jofto de Cas
tro as de n*s 12 e 14 e.mais uma sem 

Qualquer informação sobre 

sas acima anunciadas, será

numero.

o estado das ca-
prestada Sr.

Erich, na Galeria da Moda 
cia.

pelo

ou em sua residen-
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