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A índia des~j 
troçará os ja-í 

poneses
M inardi Sijnanda  j

(Secretario de Mahatma Ghandi e 
ilustre intelectual hindu. Exclusivi
dade do Centro de Expansão Cultu
ral para os jornais associados).

Bombaim. — Afinal esta
mos na iminência de parti
cipar da luta ativa no E x -j 
tremo Oriente, já muitas ve
zes premeditada pelos japo-: 
nêses. Nunca tivemos duvi
das de que algum dia iria-' 
mos nos defrontar aos ni- 
ponicos. E muito menos du
vidas tiveram as autoridades 
britânicas aqui aquarteladas, 
pois, a vinda do General 
Wawell para a Índia indicou 
perfeitaineníe que o perigo 
tornava-se iminente. Os ja
poneses foram pouco pru
dentes. Se tivessem desen
cadeado a ofensiva ha um 
ano as possibilidades de êxi
to seriam muito maiores. 
Mas, decidiram muito tarde 
e, nesse intervalo, pudemos 
organizar e construir o po
derio militar dos hindus, 
pouco vencivel com forças 
norniaes. Alem disso, as cir
cunstancias acidentadas do 
nosso terreno, impedem o 
facil acesso ás principaes 
posições do exercitos hin- 
dús. Portanto, uma particu
laridade é decisiva e indu- 
bitavel: os japonêses jamais 
poderão penetrar em um 
palmo do nosso território. 
De outro lado, apezar das 
dificuldades, os hindus dis
põem de recursos suficien
tes para investir com maior 
fúria contra os seus inimi
gos porque estão acostuma
dos a caminhar duramente 
pelos campos e montanhas 
dessas zonas. Dentro de 
pouco tempo, iniciaremos a 
ofensiva total contra os ja
ponêses que certamente não 
resistirão ao inaudito im
pulso das nossas forças mo
torizadas, da nossa aviação 
e dos nossos valentíssimos 
soldados. Será um destroça- 
mento total. Aliaz, com Wa
well á frente não ha exer
cito que não conheça vito
rias e não ha exercitos que 
lhe resistam!
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Asilo Vicentiuo
Domingo proximo passa

do, presentes as autorida
des civis, militares, eclesiás
ticas, imprensa, pessoas gra
das, exmas familias e avul- 
tado publico, inaugurou-se 
o Asilo dos Vicentinos.

O ato inaugural, que re
vestiu-se de brilhantismo, 
salientou-se com a oração 
e leitura do relatorio, pelo 
cel. Caetano Costa, presi
dente da Conferência Vi- 
centina, o qual ideou e pro
moveu a construção do pré
dio recem-inaugurado.

Do relatorio constou a 
receita e despesa, e outros 
atos de sua proticua admi
nistração, que culminou 
com a Vila Vicentina, casa 
de amparo a velhice des
provida de recursos, üs de
mais membros da digna e 
operosa Diretoria, também 
merecedores de justos en- 
comios, ladeavam nas sole- 
nidades o cel. Caetano Cos- 
ta.

O Presidente da Confe
rência, foi e continua seu- 
do alvo de muitas felicita
ções, por esta grande vi
toria alcançada.

Sua obra é merecedora 
dos aplausos geraes e seu 
espirito humanitário será 
com justiça recordado pelos 
tempos em fóra de geração 
em geração.

«Correio Lageano», apre
senta suas efusivas felici
tações, ao sr. Presidente e 
demais membros da Direto
ria da Conferência Vicen
tina.

Unidade Monetaria 
internacional

A agencia Reuters, noti- 
:ía que, cogita-se do esta- 
)elecimento de uma unida- 
le monetaria internacional. 
A experiencia 9erá feita no 
íemisferio ocidental.

Ortografia Oficial
O Ministro Gustavo Ca- 

panema, em visita a Aca
demia de Letras, sugeriu, 
que se adote o vocabulário 
da Academia de Ciência de 
Lisboa, como base para ela
boração do vocabulário or
tográfico nacional.

A sugestão foi aprovada.

- A G U E R R A
Síntese dos últimos comunicados
No hemisfério ocidental, 

prosseguem as providencias 
defensiva de ordem ecomica 
e bélica. Enquanto medidas 
de segurança, vêm as poli
cias tomando contra os sú
bitos do eixo. Na America 
do Norte, continuam os 
imensos programas milita
res, de construção e prepa
ração de tropas.

No Pacifico, em Singapu
ra, os ingleses recolheram- 
se á poderosa base, e es
peram a iminente invasão 
dos japoneses que se prepa
ram enfrente a mesma.

Os americanos, em Cor- 
rigidor, estão repelindo com 
exito, todos os avanços ni- 
ponicos. Reforços para a- 
queles baluartes, chegaram 
já e outros demandarão com 
a possível urgência.

A Austrália já  recebeu 
importantes contingentes ae- 
reos, terrestres e navais. A 
China vem atacando os ja
ponês em diversas frentes,

, com êxitos apreciáveis. A 
jarremetida niponica em di-1 
j reção a estrada de Burma 
l foi frustada. A Índia, com 
1900.000 homens em armas, 
aguarda os acontecimentos.

Na frente Russa, os exer
citos de Hitler, continuam 
retrocedendo em toda a fren
te, com serias perdas em 
homens e material bélico.

Russos e alemães, sem 
descanço dia e noite, pre
param-se para o supremo 
embate na próxima prima
vera.

Na África, os ingleses 
momentaneamente, perde 
ram a iniciativa. No Egito, 
o novo Gabinete, tomará 
medidas especiais para a de
fesa de Suez.

Na Abissinia, o Negus or- 
ganisará importante contin
gente, sob a orientação 
técnica inglesa.o

No Atlântico, a batalha 
j continua favoravel aos alia
dos.

JOSÉ MOJICA
Josè Mojica partirá den

tro em pouco para Cuzco, 
onde ingressará como no
viço num mosteiro.

PORTUGAL E BRASIL
Portugal ficou encarre

gado dos negouios do Bra
sil, nos Paizes do Eixo.

Advogado Ruben Fur
tado

Encontra-se em Lajes, ha 
vários dias, o nosso cole
ga, o jornalista Ruben Fur
tado, que também é advo
gado e exerce a profissão 
Da Comuna de fão Joaquim.

Residirá em Petrs- 
polis o embaixador

A agencia Meridional di
vulga pelo Diário de Noti
cias, que o embaixador ale
mão, ^obteve licença para 
ficar no Brasil, e residir 
em Petropolis.

Tropas americanas 
em Londres

Prepara-se, segundo a 
United Press, grande des
tile para as tropas norte- 
americanas, que dentro em 
breve, chegarão a Londres.

O desfile é para que os 
londrinos possam apreciar o 
garbo dos poderosos alia
dos.

0 preço da lã
Em Itaquí, no Rio Gran

de do Sul, a lã está sendo 
vendida, nos preços de . . . .  
180^000 a 200$000.

SINGAPURA
Singapura, aguarda con

fiante a invasão niponica. 
A ilha que era liga ao con
tinente por uma estreita fai
xa de terra, especialraente 
construída, com uma largu
ra de 20 metros e uma ex
tensão de quasi 1000 me
tros, foi desligada agora, 
quando dinamitaram aquela 
passagem.

Singapura, o Gibraltar do 
'Oriente, está poderosamente 
fortificada, com o mais mor
tífero e moderno armamen
to, inclusive canhões, quo 
atiram a 40 kilometros de 
distancia. No porto de Sin
gapura, em tempos normais, 
atracam 250 navios por dia. 
A ilha tem 1.200.000 ha
bitantes, de diversas raças, 
e a capital 800.000 almas, 
e é uma das mais belas do 
mundo.

A Inglaterra tem ali ago
ra, grandes contingentes ae- 
reos, terrestres e navaes.

Oh ingleses mantem ali. 
fabricas de armas, grandes 
estaleiros, amplos aerodro- 
mos e enormes depositos de 
munições e de alimentos su
ficientes para uns 8 meses.

Clube 14 de Joniio
Carnaval

O «14 de Junho» pro
moverá grandes bailes car
navalescos, com bôa orques
tra de repertório especial
mente escolhido e ensaiado.'

Reina muita animação 
entre os associados, prepa
ram-se blocos e tomam-ss 
outras [providencias neces
sárias. Grande parte das 
mesas já foram reservadas.

Cine-Teatro CARLOS GOMES
Empresa Al. A de Sousa

Programa para DOMINGO, dia 8.
de Fevereiro, 1942

A's 2,30 Horas: Preços 1/000 e 500 rs.
Um Formidável Far-west, com o 

simpático artista John Mac Brown, e 
intitulado:

A TRILHA DO TERROR
A ’s 3,30 Horas: Preços: 1/000 e 500 r9.

Esplendido romance de aventuras 
da COLUMBIA:

FLORISBELA EM FERIAS
— com os simpáticos artistas j&

conhecidos.
As 4,45 Horas: Preços: 1/000 e 500 r9- 

Um interessante e sensacional ro
mance policial, com Melvvn Douglas:

CEM CONTRA UM
A's 8,30 Horas:

Uma Sessão Elegante Memorável!
A Warner vai apresentar-nos o 

ultimo e consagrado filme excepcio
nal do notável artista 

PAUL MUNI
— intitulado:

Não EstamosSós
_ em que mais uma vez este

grande ator nos vai deliciar oom a 
sua arte inegualavell
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CORREIO LAGEANO

Di*. José Antunes
— MEDICO —

Cirurgia em geral — Ginecologia — Partos

Atende no Hospital Sao José de Antonio Prado, aparelhado para 
qualquer iotervenção cirúrgica, com serviço moderno de Raios X , Bisturi 

eléctrico, Raios ultra violeta, Ondas curtas e ultra curtas.Comboio entre as Américas
Washington — Os cireu- 

los predizemser possível que 
todos os recursos mariti- 
mos do hemisfério ociden
tal, sejam agrupados para 
enfrentar as emergencias 
de guerra, de acordo com 
os projetos que foram 
elaborados, na g r a n d e  
c o n f e r ê n c i a  do Rio 
de Janeiro. O agrupamen-

Engraxataria Polar
— de —

Jorge Pereira
ItUA MARECHAL DEODORO, 13 

Encontra-se diariamente os jornais: «Correio do Povo»e «Diário 
de Noticias», varias revistas, inclusive a «Revista do Globo». 
Mensageiros para entregar encomendas.

ma e Teatro do Comitê de dos Estados Unidos, divul- 
Coordenação das relações in-'gou que, estão sendo orga- 
teramericanas e Berent Frie-jnisadas forças negras, ae- 
le, representante no Rio de reas e terrestres, que den-
Janeiro desse mesmo orgão, 
cujo diretor Nelson Rccke-

to será administrativo e fe]er &e acha empenhado 
não físico, isto é, os navios ein promover, para um me-
mercantes das varias repu
blicas não serão colocados 
de forma a constituírem 
tropas.

Deve ser formada uma 
junta cooperativa, compos
ta dos representantes das

lhor conhecimento mutuo 
entre os povos do continen
te. Depois de varias trocas 
de impressões sobre o as
sunto, fortalecidas, também 
por entendimentos pessoais 
do sr. Lourival Fontes com

21 republicas, para quese-;phil Reisman, resolveu a 
ja  obtido um rendimento; Companhia assumir o en- 
maximo para todas as na-jCarg0 <je realisar Ja grande 
ções com o uso do menor; película sobre o ambiente 
numero possível de navios, brasileiroj com a inversão

Os plaoos em estudo in
cluem o emprego dos com
boios navais entre as Amé
ricas para assegurar a en
trega das matérias primas 
estratégicas aos Estados 
Unidos e mercadorias de 
importância vital aos paí
ses latino-americanos.

Us círculos informados 
adiantam que essa junta 
administrativa de coopera
ção talvez seja a amplia
ção da atual comissão té
cnica de marinha mercante 
da união pan-americana, or- 
ganisada em meados de 8-41, 
para estudar quais as ro
tas a serem utilizadas e 
quais os navios mercantes 
do Eixo a serem emprega
dos no comercio livre.Um filme de grande metragem

Rio, (A. N.) — Afim de 
realizar um filme de gran
de metragem, tendo por ce - 
nario o Rio de Janeiro, en 
rraram em entendimentos 
o  sr. Lourival Fontes, Di
retor Geral do Dip e os srs. 
John Hay Whitney, finan
ciador de «O vento levou», 
diretor da Divisão de Cine-

de um milhão de dólares, 
ou sejam 20 mil contos de 
réis, ficando ainda decidi
do filmar uma historia so
bre o carnaval carioca.

Orson Welles, realisador 
de <0 Cidadão Kane», con
siderado como sendo a ma
ior celebração que o cine
ma americano já  produziu, 
resolveu estudar o assunto 
para elaborar o argumen
to, que será cheio de inte
resse e de beleza pictórica.

No proximo dia 8 de fe
vereiro, deverão chegar Jao 
Rio. num Cliper Gigante, 
o sr. Orson Welles, Dolores 
dei Rio e outros artistas 
que deverão tomar parte 
no grande filme.

Solucionado o confli
to entre Perú e 

Equador
Finalmente encontrou solu

ção feliz, o conflito de frontei
ras, entre o Peru e Equador.

O acordo foi assinado no Pa- 
lacio Rio Negro, na presença 
do Presidente Getuüo Vargas.

Contacto Terapia Câncer
TRATAMENTO PELA  LAMPADA DE 
1 CHAUOL

Efeitos combinados dos Raios X  e do 
radium. Exclusivamente para os canceres da 
pele lingua, laringe. reto, abios, cavidades 
corporais e cólo do utero Serviço controla
do por especialistas e dirigido pe o 

DR. CESAR AVILA
Docente da Faculdade de Medicina de 

Porto Alegre

E d ifíc io  Sloper, I o andar, P . Alegre 

(Informações por carta).

OSWALDO 1'RUNER
P I N T O R  

Rua Quintino Bocaiuva, 16
Executa, com perfeição, pinturas de casas modestas como de 
luxo. Pinta placas e abre letreiros.

k  i  ^  I  ^  ESPECIALISTA EM PINTURA DE MOVEIS A DUCO

n lC n Ç d rU  ♦ ii pfo ir^õ^rpõoir^aiípõqirpoqiifB^ãi
Quem pretender adquirir

uma gléba de campos e f o c a  Q V A t l / f g
matos, com õ.000.000m2, \ j d 5 d  d  V C I l U d
fechada, na Invernada da 
Capela, no distrito de Cor- 0  sr. Erich Sell tem para vender, por preço mó- 
reia Pinto, dirija-se ao sr.:dico, uma casa de moradia situada á rua Correia Pinto 
Erich Sell, nesta cidade. onde está instalada a Agencia de Terras.

tro em breve entrarão 
ação.

em

p Q c = i i f D Ó q j l p Q q l | p $ õ ] i p Ç o  1 1 0 0 0 1  p Ç q l l d Q q  1 1 d Q q  l l p Q a T o Ç q p f l 5 < ã ] ,  D Q q | f p Q a i r iOctavio de Cordova Ramos
I Tabelião da Comarca de Lages

R u a  1 5  d e  N o v e m b r o  —  AO LADO DA FARMa CIA APOLO

Lavra escritura de Compra e Venda, de Permuta, de Doação, de lo
cação de serviço, etc, etc.

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

0  cartorio « t i  semprt aberto, todos os dias uteis. das 8 horas ao meio d ü  e das
2 noras da tarde às 6 horas*

a z e m  c a j u r u
Alceu Goulart

Os negros defenderão a Democracia
O Secretario da Guerra

Praça Vida. Ramos ou PraÇa do Mercado

LAGES ~  S T A. CATARINA
Grande sortimento de generos alimentícios A
Bebidas. Ferragens. Louças. Armarinh' P Pnmeira qualidade. 
Compra crina, couro, cera, etc. °* Fossue deposito de sal.

149-52
Boas acomodações para tropeiros.

Preços comodos,

i
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't CORREIO LAGEANO

Prefeitura

N° de or- s|° Reque- Data Nome do requerente Teôr do requerimento Despacho
dem rimento d

1 151 29-8 41 >/erissimo Oaldino Duarte eAI- ' ransferencia de um terreno ao 1̂° — Faça-se a transferencia de
c

6-11-41
idesA. Rodrigues e suas esposas S>r. Alberto Schwinden jcôrdo com a informação.

2 308 \ntonio Pessoa i\foramento de um terreno site — Concedo a área de . . • .
i rua Jeronimo Coelho 406.80 m2 de acordo com a le

gislação em vigôr. Expeça-se a 
Carta de Aforar.iento

3 330 20-11-41 ímidio Alves dos Santos \foramento de um terreno sito 3o — Concedo a aréa de 605,12
rua Porto União m2 de acordo com a Itgislação 

em vigor. Expeça-se a Carta de 
Aforamento

4 332 20-11-41 Francisco Cardoso Aforamento de um terreno sito 3o — Concedo a área de 375
a rua São Joaquim m2 de acordo com a legislação 

em vigór. Expeça-se a Carta de 
Aforamento

5 347 24-11-41 Adelino Antonio Cesa Aforamenio de um terreno sito 3o— Concedo a área de P497,82
na travessa da rua São Joaquim m2 de acordo com a legislação 

em vigôr. Fxpeça-se a Carta de
Aforamento

6 348 24-11-41 Julieta Cesa Aforamento de um terreno sito 3o — Concedo a área de . . .  .
a rua São Joaquim 1.472,62 m2 de acordo com a 

legislação em vigôr. Expeça-se 
a Carta de Aforamento

7 349 24-11-41 Atilio Cesa Aforamento de um terreno sito 3o — Concedo a área de . . .  .
na travessa da rua São Joaquim 1.489,41 m2 de açòrdo com a 

legislação em vigôr. Expeça-se 
a Carta de Aforamento

8 350 24-11-41 Afonso Cesa Aforamento de um terreno sito 3o — Concedo a área de . . .  .
a rua São Joaquim 1.492,70 m2 de acordo com a 

legislação em vigôr. Expeça-se 
a Carta de Aforamento

9 362 2-12-41 Marino Malinverni Transferencias de terrenos para 2o — Faça-se a transferencia de
Marino Malinverni e Julio Ma 
linvemi

acordo com a informação

10 365 2-12-41 Sebastião Vieira Aforamento de um terreno sito 3o — Concedo a área de 816
na estrada que conduz á Cai
xa Dágua

m2 de acordo com a legislação 
em vigor. Expeça-se a Carta de 
Aforamento

11 397 3-12-41 Marciano Moreira Wolf Aforamento de um terreno sito 
a rua Sao Joaquim

3o — Concedo a área de 230 
m2 de acordo com a legislação

• em vigôr. Expeça-se a Carta de 
Aforamento

12 369 3-12-41 Eduardo Rambusch Licença para retalhar uma casa 
sita a rua João de Castro Indeferido

13 372 4-12-41 Juvenal Ribeiro de Liz Tranferencia de lanç. de s/caldo 
de cana (Industria e Profissão] 
para Paulo Winthr Como requer

14 383 11-12-41 Dorvalina Vieira Camargo Aforamento de um terreno sito 3o — Concedo a área de 147,60
a R. João de Castro m2 de acordo com a legislação 

em vigôr. Expeça-se a Carta de 
Aforamento

151
384 11-12-41 Dimas Muniz Aforamento de um terreno ane- 3o — Concedo a área de . . .  .

xo ao terreno de diversos e de 480,09 m2 de acordo com a le-
sua propriedade gislação em vigôr. Expeça-se a

16 385 11-12-41 Maria Rufina Mota Transferencia de terreno para 
Antonio A. Galvão

Carta de Aforamento
4o — Faça-se a transferencia

17 65 26-1-42 Paulo Pheifer Licença para abrir uma tintura- 
ria nesta cidade Como requer

18 68 26-1-42 Acacio Pereira dos Anjos Licença para abrir uma barbea-
ria Como requer

10 69 26-1-42 Alberto Werner Transferencia de lançamento Sim
20 70 26-1-42 Orlando Ribeiro Schmidt Mudança de lançamento de car

reta de frete p/particnlar Como requer
21 76 27-1-42 Manoel Martins Felipe Transferencia de lançamento de

serraria Como requer
22
23

79 28-1-42 Luiz Leoni Licença para vender uvas Sim
80 29-1-42 Virgílio Vieira Mudança lanç. carreta de frete 

para particular Sim
24 81 29-1-42 Nereu Ferreira dos Santos Licença para vender frutas de 

Rio do Sul Sim

25 83 30 1-42 João Pedro Arruda (Dr.) Licença e a p r o v a ç ã o  de 
planta para construção de um 
prédio para o Sr. José de Melo
Cesar Sim

26 84 31-1-42 José Gaspar Godinho Licença para abrir uma pensão Sim
27 88 31-1-42 Agenor de Abreu Neto Licença para abrir uma casaco 

mercial em Painél Sim

Data do

8-1-42

21-1-42

21-1-42

21-1-42

Otávio de Sousa Freitas

Faleceu a 3 do cor- 
rer.te, nesta cidade, 
depois de longa en
fermidade e longos 
sofrimentos, o sr. O- 
tavio de Sousa Frei
tas, ex-industrial nes
te município e ele
mento que ótimos ser
viços prestou a socie
dade lageana.

Otávio Freitas foi, 
sem duvida alguma, 
um grande amigo de 
Lages.

Casado com a sra. 
d. Olimpia Pereira 
Freitas, deixa vários 
filhos. Ao seu sepul- 
tamento compareceu 
grande numero de 
amigos da familia Pe
reira Freitas. «Correio 
Lageano» apresenta 
sentidos pesames á 
familia enlutada.

21-1-42

21-1-42

21-1-42

21-1-42

30-1-42

21-1-43

21-1-42

21-1-42

9-1-42

4-12—4»

21-1-42

21-1-42

30-1-42

26-1-42

26-1-42
26-1-42

26- 1-42

27- 1-42 
2» 1-42

30-1-42

30-1-42

31-142
31-1-42

31-1-41

Confereneia Vícentína 
de Lages

Ao P ublico

Recusaram-se ao a- 
silamento que lhes 
foi oferecido na Vila 
Vicentina, sem cau
sas justas ou proce
dentes, os seguintes 

ex-socorridos pda 
C o n f e r e n e i a  Vi- 
centina: Maria Rufiua, 

Albertina Boeder, 
João Inácio, Laura 
Maria de Jesus, Apo- 
linaria R. da Silva, 
Conceição Inácio, Ma
ria Candida de Oli
veira, Maria José Ro
drigues, Rosa Maria 
de Jesus, Catarina Ma
ria de Jesus, Alexan
dre F. da Costa, Bran- 
dina de Jesus, Deo- 
linda de Lima e He- 
meterio Silva. Foram 
asilados 18 mendi- 
cantes convocados e 
4 acham-se em ob
servação, por suspei
tos de doenças conta
giosas e que recebe
rão socorro especial. 
Outros asilandos vi
rão com o tempo. Fa
zemos esta publica
ção para que o pu
blico não julgue que 
esses refratarios á or
dem e disciplina do 
Asilo, foram despoja
dos, sem motivos, 
dos auxilios que lhes 
dava a Confereneia 
Vicentina, que só da
va socorro dentro das 
suas possibilidades e 
de acordo com a sua 
organisação. Por ou
tro lado continuam a 
aparecer na cidade 
mendicantes vindos 
de municípios vizi
nhos, tornando-se ca
da vez mais insolú
vel o problema da 
miséria local. A esses 
não nos tem sido 
possível socorrer, po
is cada vez mais nu
merosos e difíceis de 
sindicar senão pelas 
declarações que fa
zem nem sempre ver
dadeiras.
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Prefeitura Municipal de Lajes
DECRETO N. 1 

de 3 de fevereiro de 1942.

O Sr. Vidal Ramos Junior, Prefeito Municipal de Lajes, no 
uso das suas atribuições

DECRETA:

Art i<> _ Fica criada uma escola Municipal no local denomi
nado «Fundos», no distrito de Correia Pinto.

Art. 2® — Esta escola será mixta e a despesa com os vencimen
tos do professor correrá pela verba 3-30-1 do orça

mento vigente.
Art. 3° _ O presente decreto entrará em vigôr na data da sua

publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Lajes, em 3 de fevereiro de 1942.

Assinado: Vidal Ramos Junior 
Prefeito Municipal

Asdrubal Quedes de Souza Pinto Secretário.

RESOLUÇÃO N. 12 

de 3 de fevereiro de 1942.

O Sr. Vidal Ramos Jnnior, Prefeito Municipal de Lajes, 
no uso das suas atribuições

RESOLVE:

Remover, por conveniência do ensino, da escola J™**®^*1 
nicipal de Bom Jesus, no distrito de Cerrito, para 8
criada na presente data em «Fundos» — distrito de C 
to — a professora «n3o titulada» Maria de Lourdes h

Comunique-se.
Prefeitura Municipal de Lajes, em,3 de fevereiro de 1942.

Assinado: Vidal Ramos Junior 
Prefeito Municipal

Asdrubal Guedes de Souza Pinto 
Secretário

CORREIO LAGEANO

Voluntariado
Segundo comunicação qu* 

nos foi transmitida, podemos 
adiantar aos interessados qne 
os corpos de tropa da 5» R. m 
continuam recebendo voluntá. 
rios até o dia 25 de fevereiro 
corrente, data para a qua! foi di- 
lalado o prazo para a apresen
tação dos mesmos.

Esclarecemos ainda que as 
unidades sediadas em Lapa, 
Blumenau e Curitiba (lll/i® r’ 
A. Mx) são das que estão compre  ̂
endidas no presente aviso.

DECRETO N. 2 

de 3 de fevereiro de 1942

O Sr. Vidal Ramos Junior, Prefeito Municipal de Lajes, no 
uso das suas atribuições

DECRETA:

Art. 1° — Fica criada uma escola mixta municipal no local de
nominado «Morro Grande», distrito de Lajes, correndo 
pela verba 3-30-1 â  despesas com vencimentos do 
professsor que a reg-r.

Art. 2° -  O presente decreto entrará em vigôr na data da sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Lajes, em 3 de fevereiro de 1942

Assinado: Vidal Ramos Junior 
Prefeito Municipal

Asdrubal Guedes de Souza Pinto 
Secretário

RESOLUÇÃO N. 13 

de 3 de fevereiro de 1942

O Sr. Vidal Ramos Junior, Prefeito Municipal de Lajes, no 
uso das suas atribuições

RESOLVE:

Remover a pedido e por conveniência do ensino, da es
cola mixta Municipal de «Morrinhos» distrito de Lajes, para a 
congênere de Bom Jesus, no distrito de Cerrito, o professor 
«não titulado» Alfeu Alcantara Atafde.

Comunique-se.

Prefeitura Municipal de Lajes, em 3 de fevereiro Jde 1942.

Assinado: Vidal Ramos Junior 
Prefeito Municipal

Asdrubal Guedes de 'Souza Pinto 
Secretário.

DECRETO N. 3 

de 4 de fevereiro de 1942.

RESOLUÇÃO N. 14 

de 3 de fevereiro de 1942.

O Sr. Vidal Ramos Junior, Prefeito Municipal de Lajes, no 
uso das suas atribuições

RESOLVE:
Nomear Antonio Oonçalves de Araújo, para exercer o car

go de professor «não titulado» na escola mixta Municipal de 
«Morrinhos», distrito de Lajes, percebendo os vencimentos 
marcados em lei.

Comunique-se.

Prefeitura Municipal de Lajes, em 3 de fevereiro de 1942.
O Sr. Vidal Ramos Junior, Prefeito Municipal de Lajes, no 

uso das suas atribuições
DECRETA:

Art. 1° — Fica criada uma escola mixta Municipal no lugar de
nominado «Retiro de Santana», no distro de Painel, 
correndo pela verba 3-30-1, as despesas com os ven
cimentos do professor.

Art. 2® — O presente decreto entrará em vigôr na data da sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Lajes, em 4 de fevereiro de 1942.

Assinado: Vidal Ramos Junior 
Prefeito Municipal

Asdrubal Guedes de Souza Pinto 
Secretário.

DECRETO N. 4 

de 4 de fevereiro de 1942

Assinado: Vidal Ramos Junior Prefeito Municipal
Asdrubal Quedes de Souza Pinto Secretário.

RESOLUÇÃO N. 15 

de 3 de fevereiro de 1942
O Sr. Vidal Ramos Junior, Prefeito Municipal de Laies nn 

uso das suas atribuições ' ’ no
RESOLVE:

Nomear a Srta. Bertolina Passos, para exercer o cargo de 
professora «não titulada» na escola mixta Municipal de «Mor- 
ro Orande», distrito de Lajes, criada pelo Decreto n. 2 de ho e 
datado, percebendo os vencimentos marcados eut Lei 

Comunique-se.
Prefeitura Municipal de Lajes, em 3 de fevereiro de 1942.

Assinado: Vidal Ramos Junior 
. . , , „  Prefeito Mnnicipal 

Asdrubal Guedes de Souza Pinto 
Sscretário

Belisario Muniz

Seguirá amanhã, para Sâo 
Paulo, afim de tratar de negó
cios de seu interesse particular, 
o nosso amigo sr. Belisario Mu
niz, fazendeiro residente neste 
município,

João Schmidt Neves

Esteve nesta cidade, acompa
nhado de sua exma. esposa, o 
nosso amigo sr. João Schmidt 
Neves, agente da empresa Cen
tenário em Fiorianopolis.

João Doutel de Andrade

Do adeantado distrito do Pai- 
nél, veio a esta praça, dento- 
rando-se pouco tempo entre 
nós, o sr. João Doutel de An
drade, distinto representante do 
«Correio Lageano» naquela zo
na.

Prof. Joaquim Waltrick

De sua viagem de recreio re
gressou, há dias, o sr. prof. 
Joaquim Waltrick, competente 
lente catedratico de Fisica e 
Química do Instituto de Educa
ção desta cidade.

Hortencinho Camargo

Acompanhado de sua exma. 
senhora e graciosas filhas, en
contra-se em nossa urbs o nos
so presado amigo e grande fa
zendeiro neste município, 9r. 
Hortencinho Camargo.

O Sr. Vidal Ramos Junior, Prefeito Municipal de Lajes, no 
uso das suas atribuições

DECRETA:

Art. 1° — Fica criada uma escola mixta Municipal no lugar de
nominada «Conta Dinheiro», suburbio desta cidade 
de Lajes, correndo pela verba 3-30-1, as despesas com 
os vencimentos do professor.

Art 2° — O presente decreto entrará em vigôr na data da sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Lajes, em 4 de fevereiro de 1942.

Assinado: Vidal Ramos Junior 
Prefeito Municipal

Asdrubal Guedes de Souza Pinto 
Secretário

RESOLUÇÃO N. 16 de 4 de fevereiro de 1942O  Sr. Vidal Ramos Junior, Prefeito Municipal de Laies nr> aso de suas atribuições K c Lales> noRESOLVE:de professora .não^ilulada^na esco"/’™ ^ ™ M u n f"  i ! i  Ca' 8°

^ r , r ü r burbio de ^  cz .Comunique-se.Prefeitura Municipal de Lajes, em 4 de fevereiro de

« s ã s 8— « *

1942.

Dr. Antonio Teixeira Car
rilho

Deverá retornar ao Estado do 
Pará, em companhia de sua 
exma. consorte, na próxima se
gunda-feira, o sr. dr. Antonio 
Teixeira Carrilho, Chefe do Tra
fico Postal.

S. S., que nos deu o prazer 
de sua visita em companhia de 
seu irmão, o sr. dr. Mario Car
rilho, ilustrado Juiz de Direito 
desta comarca, teve palavras 
mui amaveis para conosco.«Correio Lageano» agradece as gentilezas que lhe foram dispensadas, e deseja boa viagem a° distinto nortista e exma. esposa.
ÃSSiNE e ANUNCIE no «Cor 
ei°  Lageano», periódico dí 

g nde tiragem e vasta circul*'
Ç30.
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