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L a g e s0 bandeirante já derrubou aviões Nazistas 0 Grito de Caia

Por José Lins do Rego.NOVA IORQUE, (Interaliado)—'<0 que faz a tragédia do povo alemão é a 
sua pobreza de humildade. Dizia um sabio chinês que três coisas preciosas ele esti- i mava: a nobreza, a frugalidade, a humildade. Porque sendo nobre ele seria imparcial, 

‘sendo frugal poderia ser generoso e fugindo de aparecer á frente de todos poderia tornar-se o leader verdadeiro.
Ao povo alemão escapa, em todos os sentidos, a humildade. Sempre ele quer

quesignifi-um aparelho de caça 
foi batisado com o cativo nome de «Bandei- 
rante» em homenagem aos grandes heróis do nosso 
passado. Esse avião, in- 
t e g r a d o  nas valorosas ar
mas aereas britânicas já te
ve o seu batismo de fogo 
e, num dos últimos ataques 
levados a efeito sobre cidades estratégicas e centros industriais d a Alemanha, 
derrubou num só dia tres 
aviões inimigos. Esse fato 
foi largamente noticiado e 
comentado na imprensa inglesa. O ministro Attlee re
ferindo-se á importância des
sa vitoria do avião brasi
leiro declarou: O «Bandei
rante» fez jús ao nome que 
representa e á origem que 
possúe. 0  Brasil é nosso 
amigo e esse fato demons
tra que tudo que vem dele 
contribúe para a nossa vi
toria».

A «Fraternidade do Fole», 
uma organização dos ami-gos da RAF e da FAB, cu-:° primeiro logar, ser o maior de todos. E esta ambição doentia o conduz,’ de quando 
jos associados se acham em vez, ao crime. E’ o povo que se julga eleito, que se sente roubado pelos outros, 
por toda a America, deu ajque tem sempre uma demanda contra a humanidade. Daí a sua história de sangue, Royal Air Force» esse ano, de guerras, de fraticidios. Disse Rui Barbosa em discurso memorável que a lei que re*gia este povo de incontentados era a lei de Cain. Era a norma de vida que se firmava na 

morte do irmão, no sangue fraterno derramado. A paz para esta natureza infernal se
rá um estado contra a sua vocação, o seu destino. Amam a guerra porque é na guerra que os seus instintos se 9oltam, e as suas iras se encontram em forma. Quando 
ha 24 anos fizeram a paz de Versailhes houve quem imaginasse que o lobo teutonico 
havia aplacado a sua fome de carne humana. Houve vencedores da gueira que sepa
raram o povo alemão dos seus chefes. Tudo fôra obra de leaders desorientados, de 
uma politica errada. 0  povo alemão estava inocente, fôra vitima de erros, de ambi
ções loucas dos seus dirigentes. Aqueles louros bavaros, aqueles liricos músicos, aquela gorda gente de cervejarias, não seriam eles responsáveis pelas loucuras do seu Rai- 
ser, O mundo inteiro começou a separar a Alemanha vencida, da Alemanha que procurara a guerra. Tudo fôra obra de meia duzia de homens ambiciosos de um «estado 
maior», de uma camarilha militar. A Alemanha verdadeira 9ofrera, com o resto do 
mundo, da prepotência destes homens desalmados. Era preciso chamar o povo alemão outra vez para a comunidade. E começaram a criar a mistica de uma nação espoliada, 
e começaram a alimentar, a curar as feridas do lobo vencido. E o lobo voltou a todas 
as formas antigas e criou forças novas. Alais uma vez o homem se iludiu com a natureza das bestas selvagens. A Alemanha de Hitler é todo o povo alemão. Foi por 
procurar distinguir entre eles que a politica inglesa, a ingenuidade americana.e o ce
ticismo francês erraram tanto. O francês medio acreditava que a lição de Foch curara 
a loucura dos generais batidos em 1913. E por isto começaram a ver no inglês um 
agente de intrigas no Continente. O inglês rico do comércio imperial, por outro la
do, pretendeu financiar a convalescença do lobo. Seria para ele uma espécie de capanga. Todos os dois fracassaram. O que havia de fato era o gênio alemão, bem 
vivo,capaz de todas as suas façanha9, preparando-se par lançar sobre o mundo as fúrias destruidoras. O deus Thor queria viver como deus barbaro, sem aquela piedade 
que o alemão acha que é corrupção do cristianismo. Então os ódios de Cain como 
teorias raciais, programas politicos, tomaram conta da Europa. Cain gritava para 
multidões de cains, venceria tudo, porque contava com a parceria de Deus. Tudo seria 
dele, das forças que o povo alemão desencadeava. Havia o mundo alemão e o ou
tro mundo. O mundo que faria cair debruços nações, povos, religiões, raças. 0  gri
to de Cain rompia os céus como relâmpagos de tormenta.

A pobre França, ceptica sucumbiu, as ruas de Loudresficaram em escombros, 
a Grécia, a Polonia, a Bélgica, a Holanda, estão no cativeiro, ô  mundo inteiro es
cuta o grito do monstro coino o flagelo, a praga, a morte. Nunca o homem, filho de 
Deus, tem sido mais noviciado pelo demonio. Por toda a parte ha sangue inocente 
derramado, ha vestígios de crimes impuros. Cain é forte, é dono de um poder que ainda não parou de crescer. Ele vocifera ordens de execução, mata refens, enforca, 
degola, passa por cima dos corpos e almas, com a sua maquina de guerra gigantes
ca. Sobre o mundo pesa o flagelo de Deus. A voz do sangue alemão é este grito de 
Cain. As vozes misteriosas do Reno, as vozes doces dos lieds, as vozes bacticas dos bosques, os cantos de amor das mulheres de tranças louras, dos homens bêbados de 
cerveja, tudo se cala, tudo pára, tudo se recolhe, desaparecem Schiller, Goetlie, tudo fica pequeno, um nada, A voz que rompe os céus, que abafa a alma, que subjuga, que 
manda no corpo, na conciencia de todos, é o grito sinistro de Csiu. Cain é o Fuehrer do povo alemão».

Estatutos dos funcionários públicos civis municipais

Falecimento
Em á noite de 11 do corrente, faleceu, nesta cidade, o sr. José Ribeiro Branco, um dos maiores e bem orientados fazendeiros deste município. Espirto vivaz, foi um elemento ótimo como ruralista e cidadão.Sua familia, que teve educação de acordo com os principios mais inteligentes possíveis, aí está, prospera e respeitada, demonstrando cabalnienfe o valor de seu chefe hoje desaparecido.. Descedente dos tradicionaes Ribeiro e Branco, o finado não negou a genesis c manfeve, como devia, na altura que merecia, o nome honrado que herdára.A sua morte, pois. causou grande sentimento de pesar.Ao enterramento do inesquecível cidadão, compareceu avul- tádo numero de amigos, parentes, autoridades e representantes de todas as associações lo- caes, tendo o Clube 14 Junho colocado, a meia haste, a sua bandeira. «Correio Lageano» a- presenta condolências aos mem-1 bros da familia enlutada.

Faça seus Anúncios no 
«Correio Lagéano»

José Eugênio Muller Filho 
Oscar José Muller 

Advogados
Rua do Rcsario, 116, - Rio de Janeiro

Fôro em geral. Processos em todos os Ministérios. 
Legalização de ja zid as , agitas minerais e quedas dá
gua. Naturalizgções.

Pelo Dr. Nereu Ramos, Interventor neste Estado, foi promulgado o estatuto do funcionário publico municipal em comemoração do Dia do Funcionário Público.Estão, pois, amparados os laboriosos servidores dos municípios com o ato de S. Excia.

DANILO VARGAS,
o iQsigne cantor das melodias portenhas,
contratado pela comissão 

organisadora do baile ”Pró Hangar” do ”ACL”, será a- 
apresentado hoje, no salão de danças do Clube 14 de 
Junho, interpretando musicas argentinas. Assim, após 
ter atuado nas principaes 
emissoras e casinos do país, 
dar-nos-á o prazer de ouvi-lo 
e apreciar a sua grande arte.

Festas comemorati
vas da aniversário d3 

Estado Novo
Em comemoração do aniversário do Estado Novo, muitas festas tem sido feifas em todo o território nacional. Aqui em Lages, bem eiaborado programa está sendo executado desde o dia 10, com a parad3 civico militar, que teve logar ás 10 hs do referido dia.A 19, com os festejos em honra da Bandeira Nacional e do 2o Batalhão Rodoviário, pelo seu aniversário, as festividades terminarão, assim como as que foram promovidas em comemoração do 2o Congresso de Brasilidade. E assim sendo, bem se pode dizer que essas festas todas assinalam a semana em que o admirave! homem de estado, Dr. Getulio Vargas, em 1930, deu inicio ao seu go verno salvador do Brasil.

Cartão de agradecimento
Do sr. Jaime Godinho, presidente da Conferência Vicentina, recebemos os seus agradecimentos, por meio de mu cartão, em vista de termos publicado alguns informes sobre a instituição
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES
ESTADO DE SANTA CATARINA

E d i t a l
De Concurrencia Publica, para Aquisição De Terrenos Devolutos

De ordem do Sr. Prefeito Municipal, faço saber a 
quem interessar possa, que tendo sido requerido terrenos devolutos do Patrimônio Municipal, pelos abaixo mencionados, fica de conformidade com a Lei n- 55, de 31 de Dezembro de 1935, aberta a concurrencia publi
ca destes terrenos pelo praso de oito (8) dias a contar 
desta data.Requerente — Elesbão Antunes de Godoy - n- 323. . . . 14-11-1942Terreno situado no local «Alemdo Lagoão, 

zona C urbana, medindo a area superficial de 1.500 metros quadrados.« Dulce da Silva Rosa - n- 498 - 14-11-1942.
Terreno situado no lugar Alem do Rio Cará, zona B urbana, medindo a area superficial de 339 metros quadrados.

« Maria Helena Trides Minghelli- n‘ 519 - 14-11-1942 Terreno situado na Rua São Joaquim, zona C urbana, medindo a area superficial 
de 892 metros quadrados.» Hermelino Ribeiro da Silva - n‘ 537 -
14-11-1942Terreno situado na Travessa da Rua 
Beujamim Constant, zona B urbana, medindo a area de 462 metros quadrados.

» Aureo Muniz de Liz - n- 544 - 14-11-1942.Terreno situado na Travessa da Rua São 
Joaquim, zona C urbana, medindo a area 
eupercial de 570,98 mts. quadrados.» Terreno situado na Rua Jeronimo Coelho,zona B urbana, medindo a area superfi
cial de 510 metros quadrado.» Orlando Subtil de Camargo, n- 56214-11-1942.Terreno situado na Rua Benjamim Constant, zona A urbana, medindo a area su
perficial de 480 mts. quadrados.» Luiz Unofre de Andado - n* 14-11-1942Terreno situado na Rua Porto União, zona B urbana, medindo a area superficial de 305,93 mts. quadrados.

» Antonio Saldanha do Amaral, n* 577 •14-11-1942
Terrenos situados no local Rua Marechal Deodoro, e Beco da Cacimba, ambos na zona A urbana, medindo o primeiro 197, 63 metros quadrados e o segundo 215, 73 metros quadrados.» Eloy Teodoro da Costa - n- 641 - 14-11-1942Terreno situado na Travessa da Rua S. Joaquim, zona C urbana desta cidade, medindo a area superficial de 1.270, 75 metros quadrados.

Para que ninguém alegue ignorância lavrei o presente Edital, que será publicado no jornal Correio La- geano e afixado nos lugares de costume.Prefeitura Municipal de Lajes, 14 de Novembro de 1942
Francisco Furtado Ramos

Fiscal Geral

PREFEITURA MUNICIpAL V üjIjAJES
ESTADO DE SANTA CATARINA

MOVIMENTO DA TESOURARIA DURANTE O MES 
DE OUTUBRO DE 1942

Saldo do dia 30 de setembro de 1942 - 148:729*800
RECEITA ORÇAMENTARIA

Imposto s/ Industrias e Profissões Imposto de Lieenças Imposto s/ Jogos e Diversões Taxas de expedienteTaxas e Custas Judiciárias e Emolumentos Taxas de Fiscalizações e Serviços Diversos Renda ImobiliáriaReceita de Mercados, Feiras e MatadourosReceita de CemitériosCobrança da Divida AtivaReceita de Indenizações e RestituiçõesContribuições DiversasEventuaisMultas em geral
Total da Receita 
Total Oeral

2:G49S700 1:965*000 4595800 6565000 1:183*000 80*000 3:920*000 776*600 762*800 18:088*800 
11:7445800 1:0315700 40*000 3:785*200
47

195
1435200
873*000

DESPESA ORÇAMENTARIA
5:739*500 2:150*200 3:238*700 11:053*500 2:788*000 856SOOO 66:370*500 3:112*300

Administração Geral Exação e Fiscalização Financeira Segurança Pública e Assistência Social Educação Pública Saude Pública Serviços Industriais Serviços de Utilidade Pública Encargos Diversos
Crédito Especial aberto pelo Dec. n- 16 de 27/5142 

Total da DespesaSaldo no Banco Industria e C. de Santa Catarina < com Rtponsaveis « na Tesouraria
Total Geral ~i95:873*000

Tesouraria da Prefeitura Municipal de Lajes, 31 de outubro de 1942.

95:308*700500S000
95:808*7008O:000S0008:090*50011:973*800

14-11-42Cofliparandoto- neladas de Bombas
(C. E. c.)

Para se poder conhecer a extensão dos bombardeios ingleses contra o território alemão, basta vermos alguns algarismos referentes aos ataques efetuados pelos alemães sobre a Inglaterra e pelos ingleses sobre a Alemanha- Vejamos por exemplo que, o maior bonbar- deio germânico contra Londres deixou cair sobre a cidade 450 toneladas de bombas. A cidade de Coventry, a maior destruição que até aquele tempo a historia conhecia, recebeu 200 toneladas de bombas durante o famoso ataque. Londres lem u- m» população de 4.397.000 habitantes e no mais forte bombardeio recebeu 450 toneladas dè bombas alemães. Pois bem.A cidade de Osnabruk na A- lemanha, importante centro industrial, tem 89.000 habitantes e a RAF deixou cair sobre ela o mesmo numero de toneladas lançadas sobre Londres, isto é 450, sendo que 50 toneladas em bombas de 4 a 5 toneladas e 100 de uma tonelada.Lubek, outra cidade industrial alemã, bem menor que Coventry, recebeu da RAF, 300 toneladas de bombas.Assim podem ser comparados os bombardeios...

Ary Cândido Furtado Tesoureiro Confere
Oscar Amancio Ramos 

Contador
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Padaria e Confeitaria Popular to
de Ivandèl Godinho

Rua Quintino Bocaiúva, fone 27 I
Rua Marechal Deodoro, em frente ao Instituto de Educaçío, fone 81

Pães de todas as qualidades. Bombons.
Artigos p ara  presentes.

Caixas fantasia.
^  Doces para  casamentos e batisados, etc.
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Os guerrilheiros
Um Rádio clandestino fe z  

um apêlo à juventude da 
Grécia para que se una 
aos guerrilheiros que lutam 
nas montanhas pelos direitos do povo Grego.

Era outras palavras decla
rou: «A vitoria se aproxima. Não esperem a morte 
pela fome mas prefiram a 
morte gloriosa nos campos 
de luta entoando o vosso 
Hino «Salve oh! Salve liberdade».

M ) b . Q^ÍLo IfamcA (P)t c x n o o
AD V O G A D O

Residência e Escritório: Rua Correia Pinto , 66 
Lages.

Atende chamados para  as comarcas de S. Jo
aquim, Curitibanos, Bom Retiro e Rio do Sul.

Engraxataria Polar
— de —Jorge Pereira

RUA 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. Cesar Avila
Docente da Faculdade de Medicina de Porto Alegre
Alta cirurgia. Tratamento clinico e cirúrgico da Tuberculòae e dos defeitos congênitos e adquiridos.

Hospital de Hamonia
Est. de Santa Catarina

Mercado
Negro

A falta de gênero 
Grécia é grande e o 
cado negro mantem p 
altíssimos sendo expli 
pelos proprios nazistas 

A mortalidade pela e as privações aumenl 
durante os doze últime ses. Morreram 320.00C 
soas ou seja cinco ve: o normal.

ASSINE E no «Correio Lage iodico de grande 
vasta circulação.
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N. 3.771 - Os ministros de Estado da Guerra, da Marinha e da Aureonáutica, de acordo com o disposto no art. 3o do decreto-lei numero 1.908, de 20 de dezembro de 1339, aprovam as seguintes instruçães para a comemoração do «Dia do Reservista» em 16 de dezembro de 1942.Instruções para a comemoração do «Dia do Reservista».I - As providências para comemoração do «Dia do Reservista» competem, no âmbito de suas jurisdições:a) na Capital da República, ouvido o comandante da Ia Região Militar, e o comandante da 3* Zona Aérea, á Diretoria de Recrutamento, á Diretoria do Pessoal da Armada, á Diretoria de Marinha Mercante e á Diretoria do Pessoal da Aeronáutica;b) nas demais sédes de Região Militar, ao respectivo comandante e nas sédes das Capitanias de Portos ao respectivo capitão;c) nos municípios onde houver corpo de tropa ou estabelecimento militar, ao respectivo comandante, chefe ou diretor, ou ao mais graduado ou mais antigo, quando houver mais de um;d) nos demais municípios, aos respectivos prefeitos que terão, sempre que possível, a assistência de oficiais designados pelos cumandantes da Região Militar e da Zona Aérea e Capitães dt Portos;e) as autoridades incumbidas das comemorações convidarão, especialmente, as pessoas de mais destaque no meio social para assisti-las.II - A autoridade encarregada de promover as festividades da comemoração do «Dia do Reservista» compete:a) organizar o programa deta lhado dos festejos:b) promover, com antecipação, a divulgação do ato governamental que istituiu o «Dia do Reservista», bem assim as execuções do respectivo programa;c) remeter á autoridade de que houver recebido instruções uma cópia do programa dos festejos e um relatório de sua execução.III - Para os fins de que tratam estas instruções, as autoridades da Ouerra, da Armada e da Aeronáutica mencionadas no item I, entrarão em entendimento reciproco.IV -  A comemoração deve compreender:
• solenidades e festejos, de carater militar, cívico, literários esportivo, etc, previstos pela au-j toridade incumbida de dirigi-los;• comparecimento de reservistas aos quartéis (individualmente ou conduzidos em for- mfdiira. desde o local da con 

centração), dirigidos por oficiais ua ativa ou da reserva;
- criação, sempre que possi- vel, de um centro de reservistas do município, ao qual os órgãos do Exército, da Armada e da Aeronáutica e as autoridades civis locais assistirão e darão todas as facilidades com relação aos assuntos que interessam particularmente ao reservistas;

CORREIO L AG BANO

Portarias -  Da 24 Do iiro De 1942
- cooperação, a mais intima possível, das autoridades civis, clubes sociais e esportivos, correio, rádio, jornais, companhias da transportes, etc., coin o fim de obter resultados os mais satisfatórios;- organização nos quartéis de uma comissão de recepção e de um centro de informações, com objetivo de orientar os re- rervistas sóbre qualquer ponto relativo á sua situação militar ou de seus interesses outros;- homenagem a Olavo Bilac, focalizando a sua campanha em pról do serviço militar obrigatório.
V -O s  reseivistas apresentar- se-ão para as comemorações conduzindo:a) o certificado, caderneta militar ou certidão de aua situação militar;

] b) um emblema ou braçadei- ' ra com as cores nacionais, j Os reservistas do Exército, da Armada e da Aeronáutica se a- presentarão, em geral, no respectivo c e n t r o  de reunião existente no local do seu domicilio.No local em que não existir somente um centro de reunião do Exército, da Aeronáutica ou da Armada, os reservistas dessas corporações a ele se apresentarão.Nos municípios em que não houver unidade ou estabelecimento militar algum, todos os | reservistas se apresentarão á Prefeitura mais próxima de sua residência (ou local previamente designado pela competente autoridade militar.VI - Os reservistas não possuidores de certificados, cader

netas ou certidão (por não os terem ainda recebido, ou os terem perdido) ou, ainda, não os terem á mão), deverão também apresentar se.VII - No corrente ano a comemoração será feita etn todos os municípios do Brasil, e participarão das mesmas os reservistas de la. 2a., e 3a. categorias das classes de 18 a 44 anos, isto é, os nascidos entre 1 de ja- nsiro de 1SQ9 e 31 dt dezembro de 1942, os quais comparecerão aos quartéis, repartições e estabelecimentos designados, de 16 a 30 de dezembro.VIII -  Os empregados de repartições e entidades que dirijam ou exptorem serviços ..públicos, de transportes, luz, gás, forças, telefones, correios e telégrafos, portos, água, esgotos, assistência e outros como tais

8" " ”'........ .. ......................“ ......................................... ....... ................................ .......... .....“ .... p|  Octavio Cordova Ramos |pi PIo Tabelião da Comarca de Laeres Mm éR u a  15 de Novembro — AO LADO DA FaRMaCIA AP0L0

£,;j Lavra escrituras de Compra e Venda, de Permuta, de Doação, de Lo- jS? 
>f,! cação de Serviço, etc, etc.Procurações. Encaminha requerimentos ás Repartições Publicas Federaes, j]jj:
>m|| Estaduaes e Municipal. Prepara quaisquer documentos.

t i í  0  cartorio esíá  sempre aberto, tedos os dias u teis, das 8 horas ao meio dia e das
2 horas da tarde á s 6 horas.

35 I I
1S

Os elementos colhidos pela Estatística Militar sfio absolutamente secre
tos, e servem sómente a fins militares. Negar-se a fornecê-los ou mentir no minis
trá-los constituem crime rigorosamente punidos pelas leis do País. (D. E. AI.)

m m m m
Secos, molhados, ferragens, louças, etc., encontram-se

— Situado á rua Quinze de Novembro —
F IC A  E M  F R E N T E  A ü  H O T E L  R O S S I

F R U T A S  C R I S T Â L I S Â t t  A S
Entregas a Domicilio

— Fone 6 —

mm

Conserva estoque de Fogões Geral
õ s  preços desie  arm azém  são os m ais convidativos da praça  e

tigos de prim eira qualidade.
13

os ar-

considerados, não comparecerão pessoalmente, ficando, po- irem, os respectivos chefes, diretores ou administradores obrigados a remeter até 15 de dezembro, a Circunscrição de Recrutamento em cujo jurisdição funcionarem, as fichas dos seus empregados que sejam reservistas, por eles preenchidas, essas fichas serão distribuídas pelas Circunscrições de Recrutamento com a a necessária antecedência.
IX - Os reservistas que, residindo em lugares muito afastados das sédes dos municípios, não puderam comparecer ás so- lenidades, encontrarão nas A- gências dos Correios e Telégrafos, formulas impressas para fazerem suas comunicações por escrito, isentas de taxa (ficha- bilhete).X - As Capitanias de Portos e as unidades da Força Aérea Brasileira, que forem centro de reunião de reservistas, remeterão á Chefias de Circunscsição* de Recrutamenlo, Diretoria do Pessoal da Armada, Diretoria de Marinha Mercante, Comandantes de Zonas Aéreas e Diretoria do Pessoal da Aeronáutica, respectivamente, as fichas doa reservistas do Exército, da Armada e da Aeronáutica.XI • As solenidades festivas far-se-ão apenas no dia 16 de dezembro. Serão, entretanto, admitidas até o dia 30 desse mês as demais apresentações, para aqueles que não puderem comparecer aos locais onde se realizarem as solenidades do dia dezesseis, continuando nesses locais a funcionar o serviço de recepção de reservistas.XII - Não gozarão prerrogativa da falta justificada por motivo de comparecimento as comemorações do «Dia do Reservista» (aiiigo Io do decrefo-lei n- 2.751, de G de novembro de 1940), os empregados dos serviços públicos referidos no item VIII.XIII - Para os fins de exercício de função, cargo ou emprego público, fica suspensa a validade da caderneta ou certificado do reservista que, sendo o -  brigado a se apresentar no« Dia do Reservista», deixar de o fazer s e m  motivo justificado (decreto-lei n- 2.751, de ó de novembro de 1940).XIV - Os reservistas que, devendo comparecer ás comemorações do «Dia do Reservistas», não o façam, incorrem na multa prevista no art. 199 da Lei do Serviço Militar (decreto-lei n, 1.187, de 4 de Abril de 1939), podendo os interessados recorrer para a Junta de Revisão, se algum justo motivo tiverem que alegar para justificar as respectivas faltas. Se a referida Junta de Revisão julgar justificada a falta, deve ser aplicado no certificado ou caderneta pelo Chefe da Circunscrição de Recrutamento o carimbo de que tratam as Instruções reguladoras do assunto. Se porem, o despacho da Junta de Revisão não for favoravel, o Chefe da Circunscrição de Recrutamento aplicará no certificado ou caderneta o citado carimbo, uma vez paga a multa legal. (Do D. O. n3 228, de l-x-1942).
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Quarta pagina C O R R E I O  L A G E A N ODR. NOBRE FILHO
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. Serafim de Moura.
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Chacara á Venda
Vende-se uma Chaea- ra, situada em frente a Cai

xa Dagua, com boa casa, 
lavoura e potreiro c o m a  area de 45.000 m2, toda fe
chada .Informações nesta reda
ção.

Casa á  Venda
Vende-se a casa "• 8 situada á rua Hercilio Luz»otimamen
te construída, possuindo to
das as instalações indispen
sáveis á familia de trata
mento.A sua construção é ir.o er- 
na e assobradada, send° to
da ela pintada a oleo exteriormente. Informações nesta red.

Oswaldo Pruner
P I N T O R

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

ESPECIALISTA EM PINTURA DE MOVEIS A DUCO

Laboratório Análises Clinicas
Direção Técnica: Dr. Nobre Filho, Dr. J. Sombra

Exames completos
de

sangue, urina, fézes, escarro, pús, líquido ce- falo-raquiano, líquido gástrico, etc., etc. 
Vacina autógenas — Exame precoce da gravidez.
Rua Marechal Deodoro — (Esquina Praça João 

Pessoa)
LAJES — Estado de Santa Catarina. 

PREÇOS MODICOS.

Terreno á Venda
Vende-se, por preço comum, um terreno c o m  a 

area de tres milhões de me
tros quadrados, mais ou me
nos, composto de campo e mato, proprio para criar, to
do fechado, existindo no mesmo uma casa regular, assoalhada e envidraçada, dis
tando o referido terreno, que está situado no Espigão, 5 
quilômetros desta cidade, servido por estrada de roda-

A tratar nesta redação ou 
á rua Correia Pinto, ir 68.

PESTE da KAIVA
Não obstante a abundante vacinação que se vem fazendo em todo o gado deste município, a peste da raiva vae se a- lastrando de modo assustador.Os prejuízos verificados já a- tigem a muitos mil cruzeiros os prejudicados assistem, todos os dias, a diminuição de seus rebanhos com um estarrecimento verdadeiramente entristecedor.

14-11-42

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

Program a para DOMINE-O, dia 15 de Novembro de 1942
ás 2,15 Horas: Um Filme de aventuras no farwest, intitulado:
Testamento de Odio
ás 3,30 Horas: Um filme de aventuras policiais, intitulado:

O Segredo dos Mineiros
às 4,45 Horas; Belissima alta- 

comédia de luxo, com a linda estrela JOAN BENNETT:
Criada para Amar

N. B. Preços durante o dia: 
Cr. $1,50Or. $1,00 Cr. $0,50

ás 8,30 Horas:
Sessão Especial eExtraordina-

na

Faça seus anúncios no «CORREIO LAGEANO*

A liv iad a  em  Poucos M inutos
Em poucos minutos a nova receita — Mandaco — começa a circular no sangue, aliviando os acessos e os ataques da asma eu bronquite. Em pouco tempo é possivel dormir bem, respirando livre e facilmente. Me.itíaco aliviu-o, mesmo que o mal seja antigo, porque dissolve e remove o mucus qqe obstrúe as vias resniratorias, minando a sua energia, arruinando sua saúde, fazendo-o s e n tir - s e  preniaturamente velho. Mendcco tem tido tanto êxito que se oferece com a garantia de dar ao paciente ri spiraçõo livre e facll rapidnmeqte e completo alivio do sofrimento da asma em poucos dias. Peça Mendaco, hoje mesmo, em qualquer farmácia. A nossa garantia é a sua maior proleçào. ^

A c a b a  c o m  
a  a s m a .

- - - - - - - - - - - - -  Di*. José Antunes - - - - - - - - - - - - -
— MEDICO —

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

UMA ARTISTA A LEMA 
QUE E S T i NA MISÉRIA

Quem não se lembra, em tempos passados, da conhecida a- triz cinematográfica alemã Pola Negri ? Quando esteve em Hollywood, essa artista viveu os melhores dias de sua carreira.Teve fama e dinheiro. Mas depois, foi para sua patria á convite do Departamento Alemão de Arte Teatral e Cinematográfica que mostrou-lhe as desvantagens de trabalhar com os americanos e, a gloria que teria cooperando com o cinema nazista, pura expressão ariana.Pola Negri ficou encantada e decidiu «cooperar»... Hoje o telegrafo nos traz a noticia que mostra o resultado de trabalho da artista em sua terra: acha-se em completo estado de miséria e não podendo abandonar a Alemanha, recebe por caridade, atravez da Suécia, auxílios dt amigos extrangeiros. Assim estão quase todos os artistas alemães, privados do exercício de sua profissão e impossibilitados de qualquer atividade que lhes garanta a subsistência. E a situação do cinema alemão a- gravou se muito nesses últimos tempos ern que os estúdios da grande empresa cinematogaafi- ca «UFA» foi atingida pelos bombardeios britânicos que lhe destruiram todas as instalações, inutilizando-as completamente.

Primeira exibição da grande e sensacional super-produção da Warner, intitulada:Confissões de um espiãoNazista
N. B. -  De acordo com o contrato de exibição deste filme- 10o/° da renda bruta destina-se á Cruz Vermelha Norte Americana.

Preços: Poltr. Cr$4,00 e Cr$3,00 Balcão Cr$2,00

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

Filial: Praça Vidal Ramos Sênior, n* 11. Fone 156
|  Enorme e variadissimo sortimento de artigos finíssimos para  senhoras e cava $
|  t|  lheiros. - Exposição permanente dos artigos mais modernos, vindos do Rio e I  
|  São Paulo. —  Preços comodos — 27 |

Iniciará a Sessão um Compl. Nacional da DFB.Principais interpretes:
EDWARD G. ROBINSON. FRANCIS LEDERER, PAUL LUKAS e GEOROE SANDERS

Cert. Censura: N. 21387 - Impróprio até 14 anos.
Na próxima semana, inicio do grande e sensacional filme em SERIE, intitulado:

Luta sem Tréguas

Gasogenio Produtora Ltda.
Certificado de rgeistro sob no 3 da Comissão Estadual de Qasogênio.

AV. PROTASIO ALVES N° 5 
— Telefone 5 3 - 9 3  —

PORTO ALEGRE — Rio Grande do Sul — Brasil
Z 2 , . ’ '•“‘"I > rtriais de nualouer nnrca L a ■ 88j lanc|\a8 6 tnotores fixos indus-

Maiores esclarecimentos com o SR. LYDIO REIS, nesta cidade.

Dr. João Ribas Ramos
Advogado

r u a  c o r r e ia  p i n t o , u . L A GE
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