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Mobilização geral
Lages

a sua descid” omo medi
da de segurança quando 
seu bombardeiro ou avião 
de reconhecimento

ram alguns d n-ies paraque- prestes a explodir. Isso.jreina desusada animação e
distas, ot quai > pretextam {contudo, não tem afetado espera-se que o mesmo al-

_ cance excepcional brilhan- seriamente a organisação tiamo r
subterrânea que auxilia os Para este fim a séde so- 
bomens da segunda-frente». jciai está passando por re-

A é ru  Clube de Lajes
parecia

RIO, 16 Setembro — Presidente da hepublica de
cretou hoje mobilização geral. O decreto está assim reai- 
gido:

Artigo I  — - É  nesta data ordenada a mobilização 
geral em todo o território nacional em virtude do e. tu
do de guerra . declarado pelo decreto 10358, de 31 de
Agosto de 1942. -povo Lajeano de que o Aéro Clube local está prestes; pecia7m7nte pTeparldíT

Artigo i  -  us reservistas dns forças armadas & iniciar as suas atividades em pról da formação da Re-‘ ^  -
aguardarão, para se apresentarem as suas corporações serva Aérea Brasileira. Para tal, estão dados os passos 
na ordem de chamada , expedida pela autoridade com- fundamentaes com a elaboração dos seus estatutos e 
tente. consequente legalisação da novel sociedade.

Puragrufo Unico —  A partir da data deste de-1 Avante ! mocidade lajeana ! Coopera para tão no- 
crrio, todos os brasileiros natos e naturalizados, estão bre fim e esforça-te para defender o sagrado torrão na- 
cbrigados ao dever civico da defesa nacional, exceto os j tal nas lides que imortalisaram os seus filhos insignes: 
legalmerite isentos. iBartolomeu Lourenço de Gusmão e Santos Dumont

Artigo 3 —  Os ministérios e demais orgâos da ad
ministração publica federal, estadual e municipal, toma
rão medidas que se impuzerem no dominio economico, 
militar, cientifico , de propaganda, de mão de obra e 1 
ae trabalho necessárias para a defesa do território na 
c tonal

formas internas e externas.
Serão inauguradas as no

vas e finas mesas de im
buía para o salão de dan
ças.

Também o piso do salão
Temos a grata satisfação de dar conhecimento ao de danças esta sendo es- 

J- ■“  * '  ̂ 1'  1 1 cialmente preparado
Durante a festa se pro

cederá a eleição da «Rainha 
da Primavera», a qual re
ceberá fino e valioso pre
sente.

Atraente «hora de arte» 
será apresentada.

Clube 14 de Junho
Festa da Primavera

Senhora Prefeito Municipal

Lajes.

FLuEÜANÔPOLIS — Sob orientação senhora Dar- 
cy V rgaa e égide federação associações comerciais foi 
fundada Rio Legião Brasileira Assistência destinada 
p* reger famílias soldados brasileiros e executar ser
viços civis nesta hora grave para nação pt Incumbida 
iniciar movimento neste estado solicito encarregar-se 
mesmo nesse município com colaboração Associação 
Comercial abrindo desde já  inscrição voluntariado fe
minino para Legião instalado centros costura para con
fecções lençóis e fronhas para hospitais e vestuários 
para crianças até dez anos pt Oportunamente enviarei 
instruções que receber pt Sauds. Cordial mente

BEATRIZ RAMOS

Preparativos para a
segunda frente

“ 14 dc cIu h Twj ”, co
m u n ico  aos sis. éccios, que 3 ia  26 3o cov- 

m  cs, 3a 6a 3o, p tom ovetá ^tan3c
com in ic io  cb 21 1/2

NOVA YORK, setembro 
(Interaliado)— Sobre a se
gunda frente no continen
te e u r o p e u ,  o periódico 
«Newsweek» tece o seguin
te comentário:

«Pode ser que estejamos 
equivocados, mas o fato de 
que os ingleses vêm lan
çando, ultimamente, vinte
nas de paraquedistas sobre 
a Bélgica, induz-nos a crêr 
que se trata dos preparati
vos para a segunda frente. 

«Toda noite, dois ou três

paraquedistas descem em 
território belga. Isso come
çou há varias semanas já. 
Como parte de uma opera
ção planejada, eles caem 
em certas áreas especifica
das, onde podem entrar em 
contacto com belgas leais 
e conseguir auxilio e abri
go. Por outro lado, outros 
agentes britânicos, trans
portados em submarinos, 
desembarcaram num ponto 
da coHta belga

w w tí m o , saf>a3o,
3 esta 3a ã": tm a iv ^ a  

fioxaa.
€>Zão sexão 3 b tí.tfiu t3 i?5 convites.

‘S ta je  — escuto ou Gianco  
Swytesso -- ta lã o  3o vnts 3e dqosto.

Vajes, 18 3e Setem&to 3e 1942.

tl ‘JHt-el-otia.

CAMPANHA
PRÓ AVIÃO

A Comissão Central da Campanha Pró Avião, léva 
por este meio, aó conhecimento de todos os portadores 
de listas de donativos destinados á compra de aviões 
que serão doados á FORÇA AEREA BRASILEIRA, que 
até o dia 2 õ do corrente mez devem ser as mesmas en
tregues ao Sr. Mario Ramos, Secretario da Comissão, 
acompanhadas das importâncias subscritas.

Lajes, 17 de Setembro de 1942.

MARIO RAMOS.

Lar em festa

Acha-se em festa, desde a 
semana passada, o lar da in
dustrial sr. Ivandel Machado 
Oodinho e de sua exma. espo
sa d. Yolanda Thiwes Oodinho, 
com o nascimento de sua filha 
Ivandina Teresinha.

Nossas felicitações.

Cinc-Tcatro CARLOS GOMES
Empresa M. A. de Sousa

Programa para DOMINGO, dia 20 
de Setembro de 1942

ás 2,t5 Horas:
Preços: 1$500 1$ e 500 rs.

|0 Cavaleiro De Üurango
ás3,30 Horas:

| Preços 1$500 15000 e 500 rs.

Deem-nos Asas
ás 4,45 Horas:

Preços 1£5 1  ̂ e 500 rs.
Um Orande e Belo Filme da 

UNITED.
Patrimônio Invertido

Sessão

BE-

CLUBE 14 DE JUNHO 
Festa da P rim a v era 1

ás 8 Horas:
Esplendida. Colossal 

Elegante !
Robert TAYLOR, Wallace 
ER1 e Florence RICE 

— em uma grande e sensa
cional produção da METRO e 
um dos melhores filmes do ano:0 Amor De

Um Espia
Iniciará a Sessão um programa 
de complementos: Compl Na
cional da D F. B , — Joru -I da 
METRO e Trailers.

Cert. Censura n. 
I restrições.

17324. Sem

i-ur.ee —  — Paia o grande «Baile da Primavera», 'que o Clu-
«Os alemães já captura- be «74 de Junho» promoverá dia 26 do oorrente mês,

Preços:— 3S000, 25000 e I ?500 
Breve: O U 1T IM O  BEUÕ-ccün  

(James STWART. ,Mensagem da 
Reuter—com Ed. ROBINSON
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ESTADO DE SANTA CATARINA

Requerimentos despachados
Dia 9 de setembro de 1942.

N. 167

N. 597

— Alexandre Ghio;z> 
2o despacho: Sim

— Hermelino Ribeiro 
reno do Municir 
ra informar.

Transferência de um terreno —

Silva — Aforamento da um ter* 
I o despacho: Ao fiscal geral pa-

442

451

174

28

Dia 10 de Setembro de 1942,

— Laerte Leite — AL>ranento de um teireno do /Muni
cípio — 30 despacho: Concedo a área de 217,60 m‘2 
de acordo com a legislação em vigor.

— Alceu Furtado Gouiart -  Aforamento de um terreno 
do Município — 3o despacho: Concedo a área de 
3.912,16 ro2 de acordo com a legislação em vigor.

— Alc--u Rogério de Arruda Goulart — Aforamento de 
um terreno do Município — 3o despacho: Concedo a 
área de 3.912,16 m2 de acordo com a legislação em 
vgoi.
Horlencio de Arruda Goulart — Aforamento de um 

terreno do Município -  3o despacho: Concedo a área 
oe 3.912,16 m i da acordo com a legislação em vigor.

— V'tor Antunes d< Oliveira — 3o despacho: Concedo 
; área de 702 m2 ot acordo com a legislação em vi- 
gor.

— Otávio Figueired — Aforamento de um terreno do
Município — 3o di ,.acho; Concedo a área de 726,45 
n 2 de acôido co a legislação em vigor.
Siztoando Oodmho Aforamento de um terreno 
do Município — 3o despacho: Concedo a área de
4.995.20 m2 de a rdo com a h gislação em vigor.

— UerminiaiK Cordeiro — Aferau ento de um terreno 
do Município -  3<*. despacho: Concedo a área de
4.995.20 m2 de acòrdo com a legislação em vigor.

— Alziro Batí '.a de l.ucena — Aforamento de um terre
no do M u i.k Í;j<o — 3o despacho: Concedo a área de 
1 213,23 m2 de acòrdo com a legislação em vigor.

— José Maria de Morais — Aforamento Jde um terreno 
do Município — 3J despacho: Concedo a área de 
917,70 m2 de acòrdo com a legislação em vigor.

— João Dam s M 1 ques — Aforamento de um terreno 
do Munitíp o 3o despacho: Concedo a área de 
228,69 m2 icôrdo com a com a legislação em vi
gor.

— Ro-aürn d. Oi v ira — Aforamento de um terreno 
00 Muni' ípio — 3o despacho: Concedo a área de 
363.73 m2 Je acòrdo com a legislação em vigor.

— Nic >r José Garcia — Aforan er.tó de um terreno 
do Município -  3o despacho: Concedo a área de 
877.40 d- acòrdo com a legislação em vigor.

— A isio V^r.la Sobrinho — Aforamento de um terre
no do Município — 3o despacho: Concedo a área de 
472,5o m i de acòrdo com a legislação em vigor.

=  Pedro Oliveira Dias Batista — Aforamento de um ter
reno no Ci mitério Cruz das Almas — 2o despacho: 
Comceur a área de 2 m2 de acòrdo com a legisla
ção em vigor.

— Dimas u. Oliveira Waltrick — Baixa de lançamento 
de auion óvel — Sim.

— Otávio de Souza Ramos — Licença para construir um
muro — Corro reqner.

— Lauro Batista Dias — Transferência de uma casa — 
como requer.

— Geraldo Paes de Farias — Aforamento de um terre
no do Município - I o despacho: Ao fiscal geral pa
ra informar.

— Oscar Çesar de Oliveira — Aforamento de um terre
no do Município — I o despacho: Ao fiscal geral pa
ra informar.

— Aid* Teresinha Cesar menor, rep. p. s/pai Oscar Cé
sar de Oltveira — Aforamento de um terreno do Mu
nicípio — I o despacho: Ao fiscal fgeral para informar.

— Aureo Muniz de Liz menor, rep. p. s/pai Juvenal Ri
beiro de Liz — Aforamento de um terreno do Muni
cípio — I o despacho: Ao fiscal geral para informar.

— Juvenal Ribeiro de Liz — Aforamento de um terreno 
do Município I o despacho: Ao fiscal geral para in
formar.

)rival Batista — Licença para abrir uma casa comer
cial — Sim.

Dia 11 de setembro de 1942.

>sé Correia e sua mulher Laura Gervasia Correia — 
Tiansferência de um terreno — Sim, expedindo-se no
va Carta de Aforamento.
Longino José Lehmkul — Licença para abrir um ca
fé com botequim — Sim.

Dia 12 de setembro de 1942.

Silvio Pereira Telles Transferência de lançamento =
üm.

Decreto-Lei n. 12
de 11 de setembro de 1942.

O Prefeito Municipal de Lajes, na conformidade do dis
posto no art, 5<> do decreto-lei n. 1. 202, de 8 de abril de 1939, 
e devidamente autorizado pelo Sr. Presidente República,

CONSIDERANDO que é dever do Muiii.ipio amparar e 
j auxiliar as Instituições Sociais, com personalida • jurídica, de 
finalidade filantrópica ou de utilidade pública;

CONSIDERANDO que esse auxílio, por meio de subven
ções, devendo ser de carater permanente, enquanto permanentes 
forem as fin lidades das IntituiçÕes favorecidas, dependem, en
tretanto, de recurso? orçamentários, mas,

CONSIDERANDO que no Decreto-Lei Municipal n 27, de 
29 de nove nbro do ano próximo findo, que orçou a receita e 
fixon a despesa para o exercício vigente, ha dotações suficien 
tes para fazer face a tais encargos no corrente ano,

DECRETA:

Art. I o — Ficam instituídas as seguintes subvenções anuais, des
tinadas ao amparo das Associações Civis, denomina
das:
a) Sociedade de Assistência aos Lázaros 1:450$000
b) Caixa Escolar do Grupo Escolar Mo

delo «Vidal Ramos» 1:200$000
c) Asilo Colônia Santa Teresa 1:790^000
d) Conferência Vicentina de Lajes 1:200$000
e) Hospital de Caridade de Lajes 5:000$000
f) Ginásio Diocesano 6:0005000
g) Colégio São José 1:200$000
h) Colégio Santa Rosa i:200$000
i) Colégio Imaculada Conceição 1:200$000
j) Colégio Evangélico 960$000
k) Escola Frei Rogério 600$000

Art. 2» — Em qualquer tempo poderá, o Governo Municipal,
suspender o pagamento das citadas subvenções, des
de que, ei bora com personalidade jurídica as Insti
tuições favore !as deixarem de exercitar a sua fina
lidade de Assistência Social ou de utilidade pública. 

Art. 3o — As Instituições subvencionadas ficarão obrigadas a 
remeter anu. <menti, ao Qovêrno Municipal, cópia de 
seus relatór os sociais, acompanhado de conta discri— 
' inada da aplicação que deram às subvenções rece
bidas.

Art. 4o — Todas as despesas decorrentes do presente Decreto- 
Lei correrão, no vigente exercício, pelas verbas que o 
orçamento consignar e as alterações das subvenções 
previstas dependerão, em qualquer caso, de autoriza
ção superior.

Art. 5o — O presente Decreto-Lei entrará em vigor na data da 
sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Lajes, em 11 de setembro de 1942,

Espinhas
Cuidado que devemos te 

é com as espinhas da pol 
do rosto, sobretudo as d 
lábio superior e imediaçõe 

Jdo nariz, mesmo quande 
apresentam pouco tamanho 
F.xplioa-se a gravidade pela 
intima relação existente en
tre as veias e vas' s iintáti
cos da face e os do encéfalo.

Quando menos se espera 
os germen8 contidos na pe
quena zona inlectade (em 
sua quase totalidade esta- 
filococos) invadem os ca
nais lin táticos e vão ter às 
meninges, determinandá u- 
ma menigite — afecçâo bas
tante conhecida de todos 
para que precisemos acen
tuar sua gravidade.

Mesmo que não chegue 
a tanto, são muito comuns 
os ca909 de erisipela da ta
ce, causada por essas es
pinhas.

(Serviço Nacional de Edu
cação Sanitaria).

Preso o chefe dos 
guerrilheiros

NEW  YORK, (Intersliado) -  
Uma irradiação da emissora de 
Batavia, controlada pelos japo
neses, revela que o Major-Ge- 
neral A. Pesman, líder das tro
pas guerrilheiras holandesa ope
rando na parte ocidental dc Ja- 
va, foi capturado, depois de 
mais de três meses de resistên
cia organisada, desde que co
meçou a ocupação nipônica.

Assinado: Vidal Ram os Junior  
Prefeito Municipal

Asdrubal Guedes de Souza P in to  
Secretário.

DR. NOBRE FILHO

Clinica geral
— Consultas diarias das 14 ás lõ 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.
21

Revista Agronômica
Do seu agente nesta cidade, 

sr. Cirilo Luz, recebemos e a- 
gradecemos o n. 67 da referida 

! revista, que se edita em Porto 
Alegre. Gratos.

Dr. Cesar Avila
Docente da Faculdade de Medicina de Porto Alegre

Alta cirurgia. Tratamento clinico e cirúrgi
co da Tuberculòse e dos defeitos congênitos e 

adquiridos.

Hospital de Hamonia
Est. de Santa Catarina

Requiziçáo
Segundo um telegrama da 

Agencia Nacional, do Rio, o sr 
jGetulio Vargas assinou decrete 
'requisitando todo o material de 
'sondagem para petroleo. perten
cente á ^Companhia Petrolífera 
Copeba, a qual como se sabe, 
foi recentemente proibida de 
funcionar. O  decreto segunda 
o mesmo telegrama, que é de 
11 do corrente, fixa o prazo de 
30 dias para a interessada plei
tear a indenização a que se jul
gar com direito. O Conselho 
Nacional do Petroleo entrou 
imediatainente na posse dos re
feridos materiais.

ASSINE e ANUNCIE no «Cor
reio Lageano», periódico de 
grande tiragem e vasta circula
ção.

Assine e annuncie no “ Correio La- 
geano” orgão de grande tiragem e 
vasta circulacão.

Incêndio em fabrica 
papel

De Santos a Meridional 
forma qu» do incêndio irre  
do nun -.posito de ma 
prima da Companhia San 
de P; n - 3000 conlos ou
is ating os prejuízos, 
o dito jjosito era destinai 
4.500 fardos de celulose » 
completa.nente envolvido p 
chamas.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE
ESTADO DE SANTA CATARINA

M O VIM ENTO  DA TESOURARIA, DURANTE 
AGOSTO DE 1942.

Saldo do dia 31 de julho de 1942

RECEITA ORÇAMENTARIA
Imposto Predial
Imposto S/ Industrias e Profissões

« de Licenças
« S/ ExploraçSo Agricola e Industrial
« S/ Jogos e Diversões

Taxas de Expediente
> e Custas Judiciarias e Emolumentos 
« de Fiscalizações e Serviços Diversos 
< de Limpeza Pública 

Renda Imobiliária 
Industrias Fabris e Manufatureiras 
Receita de Mercados, Feiras e Matadouros 

« de Cemitérios 
Cobrança da Divida Ativa 
Multas em Geral 
Eventuais

DESPESA ORÇAMENTARIA 
Administração Oeral 
Exação e Fiscalização Financeira 
Segurança Publica e Assistência Social 
Educação Publica 
Saude Publica 
Serviços Industriais 
Divida Pública 
Serviços de Utilidade Publica 
Encargos Diversos

Total da despesa orçamentaria 
Credito Especial-aberto pelo Dec. 1G de 27/5/42 

Total da Despesa
Saldo no Banco Industria e C. de Santa Catarina 

< com Reponsaveis
« na Tesouraria

CORREIO LAGEANO

LAJES
O MES DE 

225:944*200

4:000*000
63-.OJ2SOOO

2-.250S000
784*000
541$500 
512*000 
893*000 
lObfóOO 
90*000 

1:828*500 
30*000 

1:005*000 
710$000 

6:488*200 
1:780*600 

119*900
-SSETTOTÒ

7:942*200 
3:187$200 
1:095*900 
7:806*400 
2:140*500 

970*001 
646*000

49:711*50°
12:789*500

"  86:íTT*?Õi
500S000

a Turquia eapera com in- 
' contida anciedade a aber- 
i tura de uma frente que fi- 
j nalmente destroço a acabe 
com os nazistas Para a sa
tisfação dessa anciedade, os 
turcos estão dispostos tam
bém a participar dos sa
crifícios da mesma forma 
como sempre cooperaram 
p a r a  o desenvolvimento 
mental e material da hu
manidade.

R e n u n c ia
Telegrama de Londres anun

cia que o sr. Eduardo Herriot,
■ enunciou a ordem da «Legião 
de honra», por ter sido confe
rida a mesma a dois soldados 
francezes, «post montem», que 
tombaram na Rússia combaten
do pelos nazistas.

Casa á venda j
Vende-se por preço comodo, uma: 

boa casa, construída em terreno que 
póde ser dividido em lotes, situada 
na esqutna das ruas Joâo de Castro | 
e Afonso Ribeiio, cujo numero é 15.

O ponto é ótimo e futuroso.
InformaçOes na mesma casa com o| 

seu proprietário.

i |f || dQq || pQo~|l pQq i[ oQq jftl dQo If pfrc |[ oQq lf£ã$Sj

Padaria e Confeitaria Popular
de Ivandèl Godinho

Rua Quintino Bocaiúva, fone 27

Rua Marechal Deodoro, em frente ao Instituto de Educaçío, fone 81

Pd es de todas as qualidades. Rombons.
Artigos para presentes

Caixas fantasia.
Doces para casamentos e bntisados, etc.

______  ____  ________ ____ ____ ____ ____ ____  26
| pQq || pQa ]| oQq || dQq || dQo || oÇq )| dÇq $| pfr31

Oswaído Pruner
P I N T O R

Rua Quintino Bocaiúva, 16

Executa, com perfeição, pinturas de casas modestas co
mo de luxo. Pinta placas e abre letreiros.

ESPECIALISTA EM PINTURA DE MOVEIS A DUCO

86:6155200
151:5745500
19:514*900
52:412*800

~310:117*400

Prefeitura Municipal de Lajes, 1 de setembro de 1942.

Ari Cândido Furtado 
Tesoureiro Confere 

Oscar A maneio Ramos 
Contador

Di*. José Antunes
— MEDICO —

Cirurgia cm geral — Ginecologia — Partos

Atende no Hospital São José dé Antonio Prado, aparelhado para 
qualquer intervenção cirúrgica, cora serviço moderno de Raios X, Bisturi 

electrico, Raios ultra violeta, Ondas curtas e ultra curtas.
26

A TURQUIA DESEJA 
A 2‘ FRENTE

ARIF BEY

(Famoso comentarista turco. Exclusivida- 
do C. E. C. para os jornais associados).

AN KARA. — Para toda a opinião publica do 
mundo a Turquia sempre foi um enigma de difícil de- 
cifração, no entretanto, a atitude dos turcos em toda 
a historia tem sido a mais definida e a mais clara. A 
grandeza otomana repousa desde o seu mais remoto 
passado na forma de seu respeito para com os povos 
amigos. Nessa guerra em que lutam de um lado os 
defensores da civilisação e de outro os preconizadores 
da barbarie, nada mais nítido do que logo todos sabe
rem a posição da Turquia. Apezar dos estratagemas 
empregados pela Alemauha para que a Turquia se fa
ça sua aliada, a Grã Bretanha e os paises democráti
cos mantêm inatingível o prestigio que desfrutam en
tre os turcos. A Turquia atravez do pensamento de 
seu povo e dos deveres de suas tradições, não pode 
simpatizar cora o regime existente na Alemauha. Na
da ha de comum entre os turcos e os alemaes, enquan
to os ingleses muito se confundem cora numerosos par 
tioulares da mentalidade turca. O proseguiraento da 
guerra pode resultar na ruptura das relações germa 
no-turcas e até mesmo na iniciativa do ataques da 
Turquia contra a Alemanha, se isso fôr nocessario pa
ra o sucesso integral da segunda frente terrestre a ser 
brovemente aberta no ocidente europeu. O fato ó que

r̂ .^o®oo®oc^x>goo®a3®co®02»oo^|o®oo^v«cog^x®coSoo®oo®oo®CToSoo®o|o®oo®oo®oo®e)0$àcaoo»o o*ct)«oc*^j»a® coSco>>

— GALERIA DA MODA—
Rua Correia Pinto, n' 6. Fone 87 

ilial: Praça Vidal Ramos Sênior, r  11. Fone 156
CT #
^  Enorme e variadissimo sortimento de artigos finíssimos para senhoras e cava-

f  lheiros. - Exposição permanente dos artigos mais modernos, vindos do Rio&
$  São Paulo. —  Preços comodos —
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Octavio Cordova Ramos
Io Tabelião da Comarca de Lages

Rua 15 de Novembro — A0 LADO DA FARMaCIA AP0L0

Lavra escrituras 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.

I
m!

0 cartorio está sempre aberto, todos os dias ateis, das 8 horas ao meio dia e das
2 horas da tarde ás 6 horas.
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4 CORREIO LAGEANOCQ

Ministério da Guerra
5a. Região Militar 5a. Divisão de Infantaria 
Quartel General — Estado Maior Regional 

3a. Sec — S. Saude

stágio de Médicos e Farmacêuticos Civis

Edital

Reservistas e 
Voluntários
Em 15 de Setembro 
de 1942. Memoran- 
dum n. 132 — CIR
CULAR — Do Maj. 
Sub-cmt. do Btl.

Acham-se abertas, no Quartel General da 5a. Re
gião Militar, até o dia 25 de Outubro do corrente ano, 
as inscrições de Estágio para Médicos e Farmacêuticos 
civis, candidatos ao ingresso no oficialato da Reserva de 
2a. classe da Reserva de la. linha.

De conformidade com o Dec. Lei n. 4271, de 
17. IV. 1942, sao condições de recrutamento dos Ofi- 
ciafs, as seguintes:
a) — Ser Brasileiro nato, não exceder de 35 anos, go

zar de bom concebo no Colégio ou na última escola 
pela qual se diplomou, bem como nos meios civis e 
militares;

b) — .Não ser Aspiiante a Oficial de Reserva de outra 
Fôrça Armada.

Documentou que drvem instruir o requerimento

1) — Diploma profissional em original ou Certidão de 
seu registro no Depariamento de saude Estadual;

2) Atestado de profissão, passado pela Repartição onde 
servir o candidato, ou pela autoridade competente.

3) — Certificado de alistamento ou de reservista, com 
o registro de que seu possuidor se acha em dia com 
as obrigações concernentes ao serviço Militar;

4) * — Atestado de bôa conduta, passado pela polícia ou 
por dois oficiais Ju Exército, que declarem por quan
to tempo conhecem o candidato;**

5) — Conceito em tido pelo Diretor do Colégio, Escola 
ou Llnivereidade, pela qual se diplomou por último.

6) — Certidão de nascimento, de inteiro teor (de Verbo 
ad Verbum), do Registro Civil.

Nota: — Todos os documentos acima deverão ser 
apresentados com o sélo de folha (1 $ Fed. e $200 Ed.) 
e os de nrs. 1, 2, 4, 5 e 6, deverão ter as respectivas 
firmas reconhecidas em tabeliã..).

Os Médicos, Farmacêuticos, que não forem Of. do 
Ex. ativo ou de suas Reservas, serão nos planos da dis
tribuição, incluídos nas formações sanitarias -• como 
Sargentos, os que forem reservistas de la. ou 2a. Ca
tegoria e como soldados os demais, tudo de acordo com 
as obrigações de serviço das classes a que pertencerem.

a)

b)

c)

Ao Sr. Diretor do «Cor
reio Lageano». Nesta.

a SSUNTO Reser
vistas e voluntários 
para o 5o B. E.

— Soljcito-vos seja publi
cada nas colunas desse 
conceituado jornal a se
guinte nota;
Em complemento ao 
edital ultimamente pu
blicado neste jornal de- 
clara-se aos reservistas 
e voluntários candidatos 
ao ingresso no 5o B. 
E. em organisação o 
seguinte—:

— Òs voluntários deve
rão apresentar os do
cumentos a satisfazer 
as exigências previstas 
pela Lei do Serviço Mi
litar;

Os reservistas de Ia ca-! 
tegoria da Arma de En
genharia deverão ser 
solteiros e ter no má
ximo 25 anos de ida
de,

Os reservistas de 2a e 3a 
categoria das outras ar
mas as mesmas condi
ções estabelecidas para 
os voluntários.

Maj. Gilberto M. Reis.
Sub-cmt. do 2o Btl. Rdv.

ASSINE E ANUNCIE

I

Ministério da Guerra
no «Correio Lageano», pe
ríodo de grande tiragem e 
vasta circulação

Engraxataria Polar
— de —

Jorge Pereira
ltUA 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.

\

Dr. João Ribas Ramos
Advogado

RUA CORREIA PINTO, 11. L A G E S

ADVOGADO

Residência e Escritório : Rua Correia Pinto, 66 
Lages.

Atende chamados para as comarcas de S.Jo-
\

aquim, Curitibanos, Bom Retiro e Rio do Sul.

Laboratório Análises Clinicas
Direção Técnica: Dr. Nobre Filho, 

Dr. i .  Sombra
Exames completos

de

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

Vacina autógenas — Exame precoce da gra
videz.

Rua Marechal Deodoro — (Esquina Praça João
Pessoa)

LAJES — Estado de Santa Catarina. 

PREÇOS MODICOS.

5a- Regiio Militar Quartel General 
5a. Diviaào de Infantaria la. Secção do E. M. _R.

EDITAL

O Comandante da 5a. Região Militar de Infantaria 
faz publico que, o 5o Batalhão de Engenharia está au
torizado a alistar reservistas de 2a. e 3a. categorias, 
bem como aceitar voluntários, para preenchimento dos 
claros existentes na referida Unidade.

Os candidatos devem dirigir-se ao referido corpo, 
cujo Quartel é no Bacacheri, nesta Capital, a partir do 
dia 10 do corrente, onde lhes serão prestados todas as 
informações necessárias.

Quartel General em Curitiba, 4 de setembro de 1942.

a) Gen. de Div. Newton de Andrade Cavalcanti.
Cmt. da 5a. R. M. e 5a. D. I.

A PÉROLA DE LAJES
A Casa «Pérola de Lajes,» que girava nesta pra

ça sob a firma «Silvio Pereira Telles & Cia. Ltda», 
foi dissolvida de comum acordo, ficando a cargo do 
socio gerente Silvio Pereira Telles todo o Ativo e Pas
sivo que continua com o mesmo ramo de comercio.

4 4

4 4

Secos, molhdaos, ferragens, louças, etc., en
contram-se no

ARMAZÉM CENTRAL
-----------------------------  de -----------------------------

-  ALCEU GOULART —
Situado á rua Quinze de Novembro —

FICA EM FRENTE AO HOTFL ROSSI

F R U T A S  C R 1 S T A L 1 S A D A S
Entregas a Domicilio

— Fone 6 —

Conserva estoque de Fogões Geral

preços deste armazém sâo os mais convidativos da praça e os ar
tigos âe primeira qualidade.
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