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As ce dulasque estão atual
mente em circulação

Publicamos hoje, as estampas e as séries das cé
dulas que estão atualmente em circulação, para orientar 
e precaver devidamente a todos os que se interessam 
pelo assunto. A Caixa de Amortização não está pro
movendo o recolhimento de cédulas de sua emissão, da
tando de 1929 o ultimo edital publicado pela mesma so
bre a matéria. As cédulas falsas que apareceram em 
circulação nos últimos anos foram as dos valores de 
200$000 (estampa 13a. fabricação italiana da Cartiere Pi- 
etro Miliani) e de õ00$000 (estampa 14a. fabricação a- 
mericana, com a efigie de José Bonifácio).

São as seguintes, as cédulas atualmento em circulação:
Emitidas pela Caixa de Amortização

VALORES ESTAMPAS
1$000 9a, 10a, 11a, 12a, 13a. 14a,
2$000 11a, 12a, 13a, 14a, lõa, 16a,
5 $000 14a, 19a,

10$000 14a, 16a, 17a.
20S000 13a, 14a, 16a.
50$000 13a, 14a, 15a, 16a, 17a.

100$000 14a, 16a, 17a.
200$000 13a, I4a, 16a, 17a.
600$000 10a, 12a, 14a, 15a.

1:000$000 Estampa 1 3/4 das emitidas
pelo Banco do Brasil que fazem parte do lote de 200. 
000:0ü0$000 cedido ao Tesouro Nacional e utilizadas 
para a emissão de que tratou o decreto 21.717 de 10/ 
8/1932.
São das séries 6a. e 7a., estando legalizadas com as
sinaturas de funcionários da Caixa de Amortização. 
Emitidas pelo Banco do Brasil - (posteriormente encam

padas pelo Tesouro Nacional, pelo decreto n- 5.108, 
de Dezembro de 1926).
1$000 la.
2$000 la.
õ$000 1 a, 2a.

10$000 la, 2a.
20$000 la, 2a.
60$000 la, 2a.

100$000 la .
200$000 la.
500$000 1 a.

1:000$000 la .

Emitidas pela Caixa de Amortização - (As primeiras cé
dulas postas em circulação pela Caixa de Estabili
zação foram as das estampas emitidas pelo Tesou
ro Nacional dos valores, estampas e séries abaixo
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A substituição da moeda se processará sem
atropelos

Nenhum praso foi fixado, esclarece o ministro 
Souza Costa

Rio (D. T.) — Respondendo um telegrama que lhe di
rigiu o general Pedro Cavalcanti de Albuquerque, coman
dante da 4a. Região Militar, sediada em Juiz de Fóra, 
o ministro Souza Costa assim se pronunciou, relativa
mente á circulação do Cruzeiro:

«Em resposta ao seu telegrama de seis do corrente, 
apraz-me esclarecer a vocenssia que nenhum motivo exis
te para a intranquilidade dos possuidores de notas e 
moedas do antigo rnil rèis, cuja substituição pelas da 
nova unidade se processará oportunamente, sem quais
quer atropelos.

Para os interessados esclareço, outrossim, não ter 
sido ainda fixado praso algum para a substituição das 
referidas uota3 e moedas, que assim continuam a cir
cular livremente*.

Honrosa Visita
Recebemos, cora grande 

satisfação, a 25 d e s t e ,  a 
honrosa visita do dignissi- 
mo e Exmo. Dom Daniel Hos- 
tin, Bispo desta d i o c e s e ,  
que teve a fineza de agra
decer a noticia que inseri
mos, c o m  justiça, sobre o 
seu regresso a esta cidade.

MISSA de 7- DIA
A Família de

A ristides Antunes Ramos
convida seus parentes e pessoas de suas relações, 

para assistirem á missa de 7o dia do seu passamen
to, que será celebrada ás 7 horas do dia Io de De
zembro, na Catedral.

Antecipadamente agradece.

Caixa).

VALORES ESTAMPAS SE'RIES
10$000 17 a. 10a.
20$000 16a. 10a.
50$000 16a. 9a.
E0$000 16a. 10a.

ioo$ooo 16a. 10a.
200$000 16a. 10a.
500$000 14a. 5a.

Todas as 
que não figuri

cédulas de estampas
im acima j a perderam

integralmente o valor. As que ngu-

Agradecimento
A Familia do inesquecível José Ribeiro Branco, 

ainda sob a profunda dôr que a feriu, vem agra
decer a todos que, no doloroso transe por que pas
sou com a perda de seu estimado e querido Chefe, 
enviaram pezames, coroas, flores e, em ultima ho
menagem, acompanharam o feretro até o Campo 
Santo. De modo especial a familia enlutada agra
dece aos Srs. Drs. Walmor Ribeiro Branco e Car- 
mosino Camargo que, sempre solícitos, foram incan
sáveis no conforto e assistência dispensados ao que
rido desaparecido.

Agradece também, muito particularmente, ao 
Rev. Vigário Geral, Frei Bernardino Bortolotti que 
o assistiu espiritualmente, ao Farmacêutico Cicero 
Neves e aos amigos de t o d o s  os instantes Eusta- 
chio Neves, Manoel da Silva Ramos e Jayme Go- 
dinho.

ram, representam ou valem cruzeiros.

Josè Eugênio Muller Filho 
Oscar José Muller 

* Advogados
Rua do Rcsario, 116, - Rio de Janeiro

Fôro em geral. Processos em todos os Ministérios. 
Legalização de jazidas, aguas minerais e quedas dá
gua. Eaturalizações.

Aristides Antu
nes Ramos

Faleceu, quasi repentina
mente, a 23 do mês em cur
so, o nosso bondoso amigo e 
destacado conterrâneo . sr. 
Aristides Antunes Ramos, fi
lho do sr. Manoel da Silva 
Ramos e de sua exma. se
nhora, e irmão de um dos 
nossos diretores, o Dr. João 
Ribas Ramos, edos distintos 

[snr*. Anibal, Emiliano, Lauro 
|e  Josè Antunes Ramos, pro- 
jprietarios e criadores neste 
município.

Era esposa do finado a 
exma. d. Miguelina Faria 
Ramos, senhora de acrisola- 
das virtudes.

O desaparecimento do cor
reto lageano causou assina
lado pesar em todas as rodas 
sociaes desta cidade, porque, 
dotado de fino carater, bo
níssimo coração e desambi- 
ção, grangeára a estima ge
ral em sua terra natal e des
frutava, por isto mesmo, de 
situação perfeitamente inve
jável em nosso meio.

Logo, portanto, que se tornou 
conhecido o infausto aconteci
mento, uma verdadeira romaria 
se formou á sua camara arden
te, em casa de seu disiinto pae, 
e flores, muitas flores, foram de
positadas em torno de seu cor
po, e incontáveis foram os pe- 
sames apresentados á sua familia.

A inhumação do inesquecível 
morto compareceu avultado nu- 

■ imero de seus amigos, notando- 
| |  se a presença de autoridades, 
' m i I i t a r e s, representantes 
da imprensa, do clero, e das 
sociedades locais.

Enfim, grande parte de Lages 
se assccicu ao pesar causado 
pela sua morte e rendeu mar
cante homenagem aquele que, 
na sua modéstia, era um esti- 
madissimo cidadão.

«Correio Lageano», que se so- 
lidarisou a todas as ultimas ho
menagens prestadas ao finado, 
apresenta condolências 6 familia 
enlutada.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES
ESTADO DE SANTA CATARINA

Requerimentos despachados
dia 5 de novembro de 1942.

N- 323 -  Elesbão Antunes de Godoy - Aforamento de ura terreno 
do Município - 2o despacho: Publique-se edital de con
corrência publica cora o praeo de 8 dias.

N. 498 • Dulce da Silva Rosa - Aforamento de um terreno do Mu
nicípio - 2o despacho: Publique-se edital de concurrcn- 
cia publica com o praso de 8 dias.

N 519 - Maria Helena Minghuelii menosr rep. por s/ pai Alcides 
Minghelli Aforamento de um terreno do Município - 2o 
despacho: Publique-se edital de concurrencia publica 
com o praso de 8 dias.

N. 537 -  Hermelino Ribeiro da Silva -  Aforamento de um terre
no do Município - 2U de>pacho: Publiquc-se edital de 
concurrencia publica com o .praso de 8 dias.

N. 544 - Áureo Munia de Liz menor rep. por s/ pai Juvenal Ri
beiro de Liz •• Aforamento de um terreno do Município - 
2o despacho: Publique-se edital de concurrencia publica 
com o praso de 8 dias.

N. 556 - Delcino Medeiros da Silva - Aforamento de nm terreno 
do Municipio - 2o despacho: Publique-se edital de con
corrência publica com o praso de 8 dias.

N. 562 - Orlando Sutil de Camargo - Aforamento de um terreno
do Municipio - 2o despacho: Publique-se edital de con-
conrreucia publica com o praso de 8 dias.

N. 569 - Luiz Onofre de Andrade - Aforamento de um terreno do
Municipio -  2° despacho: Publique-se edital de coucur-
rencia publica com o praso de 8 dias.

N. 577 - Antonio Saldanha do Amaral -  Aforamento de um ter
reno do Municipio - 2o despacho: Publiqne-se edital de 
concurrencia publica com o praso de 8 dias.

N. 606 • Emiliano Souza Machado - Licença par» transferir ter
renos - 2o despacho: Concedo a licença requerida de a- 
cordo com a informação.

N. 623 - Anísio Furtado Rames - Licença para transferir um ter
reno - 2o despacho: Sim, de acordo com a informação.

N. 634 - Maria Dolores de Liz - Concessão de um terreno no Ce-1 
miterio - 2o despacho: Concedo a área de 2 m2 na for
ma da lei.

N. 640 -  Eloi Teodoro da Costa - Licença para transferir um 
terreno -  2o despacho: Sim de acordo com a informação

N. 641 • Eloi Teodoro da Costa • Aforamento de um terreno do 
Municipio 2o despacho: Publique-se edital de concor
rência publica com o praso de 8 dias.

N. 668 - Maria dos Prazeres Costa - Licenpa para transferir um 
terreno - Io despacho: Inutilize devidamente os selos.

N. 669 - João Cândido da Silva e Nikolaus Künger - Licença pa
ra abrir um Estúdio Fotográfico - Como requer.

N. 670 - Lauro Batista Diàs - Aforamento de um terreno do Mu
nicipio - Io despacho: Inutilize devidamente os sêlos.

N. 671 - Oandido Batista Dias menor rep. por s/ pai João Batis
ta Dias - Aforamento de um terreno do Municipio- Io 
despacho: Inntilze devidamente os selos.

N. 672 - Pedro Wolf - Aforamento de um terreno do Municipio - 
I o despacho: Ao Fiscal Geral para informar.

N. 673 - Dorgel Pereira dos Anjos - Procurador da professora 
Bernardina Correia Pinho -  Requer pagamento dos ven
cimentos da referida professora relativos ao mês de abril 
do corrente ano. - Sim, de acordo com os ducumentos 
apresentados e que devem ser desentranhados para com
provação.

N. 674 -  Orestes Ramos Ataide • Professor Municipal - Requer 
pagamento de seus vencimentos relativos ao mês dc se
tembro do corrente ano - Indeferido. O reqnerente deve 
corrigir, ou melhor, procurar datar com mais clareza sua 
petição e iuutilizar devidamente os selos. Pode desen
tranhar os ducumentos juntos e voltar querendo.

N. 675 - Sebastião de Oliveira - Aforamento de ura terreno • do 
Municipio - Io despacho: Ao Fiscal Geral para informar.

N. 676 * Antonio Ramos - Aforamento de um terreno do Munici
pio - 1° despacho: Ao Fiscal Geral para informar.

N. 678 - Dr. João Pedro Arruda - Licença para sepultar seu so
gro no jazigo perpétuo da familia - Como requer.

Dia 6 de novembro de 1942

N. 680 - Antonio Amaral Galvâo - Aforamento de um terreno do 
Municipio -lo despacho: Ao Fiscal Geral para informar.

N. 687 • João Moysós Furtado - Certidão de Aforamento - Sim.

Dia 7 de novembro de 1942

N. 620 -  José Paulino de Souza - Fiscal de Estradas e Pontes - 
Requer 30 dias de licença para tratamento de saúde - 
Indeferido.

N. 625 • José Luiz de Oliveira Ramos Junior - Baixa de lança
mento de automovel e bicicleta - Sim.

N. 656 • Artur Batistoli - Baixa de lançamento de fábrica de ba
nha -  Sim.

N. 667 - Presidio Ferreira, de Souza e sua mulher Alcidia dos 
Santos Ferreira - Licença para transferir um terreuo - 
2o despacho: Sim.

CORKEIO LAGEANO

N. 679 

N. 681

N. 682 -

N. 683 -

N. 684 -

N. 685 -

N. 686 - 
N. 688 -

N. 689 -

- Leopoldo Sell - Concessão ^  um terreno no Cemité
rio - 1» despacho: Ao Fiscal Geral para 'ufo; “ aJ;rre„0

- Maria Teodora de Oliveira - Aforamento de> nra in.
do Municipio - Io despacho: Ao Fiscal Geral p

Vitorvino Manoel dos Santos - Aforamento de «m ter
reno do Municipio • Io despacho: Ao Fisca 
informar. „Pèricles Lopes • Lieença para fazer reparos no prédio a 
Sr. Josè Boanerges Lopes • Sim.
Pèricles Lopes • Licença para transferir um terreno 
nma casa - Faça-«e a transferencia.
Vitorvino Nanoel dos Santos - Transfereucia dc um t 
reno - Sim.

Dorval Bastos • Transfereneia de açongne - Sim. 
Sebastião Muniz dos Santos - Aforamento de um terreno do 
Municipio ■ Io despacho: Ao Fiscal Geral para informar.

Dia 9 de novembro de 1942 
Asdrubal Guedes de Souza Pinto - Secretário desta Pie- 
feitura - Requer trinta dias de licença para tratainouto 
de saude, apresentando atestado médico - Sim.

28 11-42am «— a»*

Casa á Vemla
Vende-se a casa “• 8 situada á 
rua Hercilio Luz, otimamen
te construída, possuindo to
das as instalações indispen
sáveis á íaruilia de tra ta
mento.

A sua construção é moder 
Da eassobradada, sendo to 
da ela pintada a oleo exte
riorm ente. Informações nesta red

Prefeitura Municipal de Lajes
Estado de Santa Catarina

E d i t a l
De ordem do Sr. Prefeito faço publico, para conhecimento 

dos interessados que, a partir desta data, e pelo praso de quinze 
(15) dias, acha-se aberta a concurrencia para a venda dos imóveis 
onde atualmente funciona o Mercado Publico desta cidade, pelo 
preço minimo de cento e vinte mil cruzeiros (Cr. $ 120.000,00), 
de acordo com a autorização contida no decreto-lei n° 14 de 6 
de novembro de 1942.

A concurrencia sera' encerrada ás 17 horas do dia 7 de de
zembro.

As propostas deverão ser entregues na portaria desta Pre
feitura, em sobrecartas fechadas, rubricadas pelos concurrentes ou 
seus representantes legais e com a declaração da concorrência a 
que se referem.

As propostas serão abertas r.o dia seguinte, 8 de dezembro 
ás 9 horas, pelo Sr. Prefeito, corn a presença dos concorrentes.

Os interessados poderão, nesta Secretaria, nas horas de ex
pediente, obter os esclarecimentos que julgarem necessários.

Paia que ninguém alegue ignorância lavrei o presente Edi
tal, que serà publicado no jornal «Correio Lageano» e afixado 
nos lugares de costume.

Prefeitura Municipal de Lages, em 23 de novembro de 1942.

Ary, Cândido Furtado - Tesoureiro Resp. Exp. Secretaria
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|  Padaria e Confeitaria Popular
de Ivandèl Godinho

Rua Q uintino Bocaiúva, fone 27 

Rua Marechal Deodoro, em frente ao Institu to  de Educação, fone 81

Pães de todas as qualidades. Bombons.
H Artigos para presentes.
Jy Caixas fantasia.
çJ Doces para casamentos e batisados, etc.
£

Importante
Comunicação

Recebemos e agradecemos o 
oficio que se segue, firmado 
pelo Dr. Jurandir C. Sales. Pe
la comunicarão que nos é feita, 
estão de parabéns os srs. fazen
deiros com a nova auspiciosa, 
pois melhor assistência vão ter 
os seus rebanhos pela Divisão de 
Defesa Sanitaria Animal e Co- 

i missão de Combate á Raiva em 
! Santa Catarina. 
í Exmo. Snr. Diretor do «Cor
reio Lageano».

| «Tenho a honra de corruni- 
! car-vos que, em data de 17 do 
l corrente mês, assumi a Chefia 
, da Dependencia da Comição de 
; Combate á Raiva nesta cidade.

Esta Dependencia tem por 
principal escopo o Serviço de 
Assistência Veterinária aos re
banhos da zona que abrange os 
municípios de Lages, Bom Reti

do, São Joaquim, Curitibanos, 
etc. e, em futuro mui proximo, 
a fabricação de vacinas anti-ra- 
bicas no laboratorio que será 

i construído nesta cidade.
'< A Assistência Veterinária é re- 
alisada pelos tecr.icos em vete- 

; rinaria e seus auxiliares, e é 
| constituída pela vacinação e rev2- 
I cinaçâo proíilaticas dos rebanhos 
! contra as principais zoonoses(do- 
! enças dos gados), diagnósticos 
das entidades mórbidas da região.

Tem esta Dep. da C. C. R. 
técnico e auxiliares sempre à 
disposição dos Senhores fezen- 
deiros, p3ra atenderem o Servi
ço de Profilaxia de seus animais, 

j
Atenciosas Saudações.

Dr. Jurandir C. Sales

Chefe da Dependencia em Lages 
Em 19-11-1942»'

................ .....................  ........... ........................  26
p p q  i r s H  pQq ii

Engraxaíaria Polar
— de —

Jorge Pereira
RUA MAHECHAL DEODORO, 13 

Encontra-se diariam ente os jornais: «Correio do P o v o .e  «Diário 
de Noticias», varias revistas, inclusive a «Revista do Globo» 
Mensageiros para entregar encomendas. '

,fü. o ^ c x m o A

a d v o g a d o

ioiYLCO-

Residência e Escritório-. Rua Correia Pinto 66 
Lages.

Atende chamados para as comarcas de S. Jo

aquim, Curitibanos, Bom Retiro e Rio do Sul.

ASSINE E ANUNC1I 
no «Correio Lageano*, pe 
iodico de grande tiragem i 
vasta circulação.

Terminará a guerra 1944:
Londres. — «Si puder 

mos realizar nossos plano: 
ofensivos, no proximo ano 
possivelmente faremos corr 
que a guerra termine err 
1944» — declarou o gene 
ral Smuts, primeiro minis 
tro da LJniâo Sul-Africana

O militar britânico ad
vertiu, entretanto, que os 
aliados ainda terão de com
bater íerozmeute e afirmou 
8er um grave erro pensar 
que a situaçio de descon
tentamento, existente n a 
Europa ocupada, trará co
mo consequência o fim 
da guerra.
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DIA DO RESERVISTA
P ortarias * De 24 De Setembro De 1942

N. 3.771 - Os ministros de Es
tado da Guerra, da Marinha e 
da Aureonáutica, de acordo com 
o disposto no art. 3o do decre
to-lei numero 1.908, de 26 de 
dezembro de 1939, aprovam as 
seguintes instruçães para a co
memoração do «Dia do Reser
vista» em 16 de dezembro de 
1942.

Instruções para a comemora
ção do «Dia do Reservista».

I - As providências para co
memoração do «Dia do Reser
vista» competem, no âmbito de 
suas jurisdições:

a) na Capital da República, 
ouvido o comandante da 1* Re
gião 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 Dire
toria do Pessoal da Aeronáuti
ca;

b) nas demais sédes de Re
gião Militar, ao respectivo co
mandante e nas sédes das Ca
pitanias de Portos ao respectivo 
capitão;

c) nos munieipios onde hou
ver corpo de tropa ou estabele
cimento militar, ao respectivo 
comandante, chefe ou diretor, 
ou ao mais graduado ou mais 
antigo, quando houver mais de 
um;

d) nos demais munieipios, aos 
respectivos prefeitos que terão, 
sempre que possível, a assistên
cia de oficiais designados pelos 
cumandantes da Região Militar 
e da Zona Aérea e Capitães de 
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 festivtdades da 
comemoração do «Dia do Re
servista» compete:

a) organizar o programa deta
lhado dos festejos:

b) promover, com antecipação, 
a divulgação do ato governa
mental que istituiu o «Dia do 
Reservista», bem assim as exe
cuções do respectivo programa;

c) remeter á autoridade de 
que houver recebido instruções 
uma cópia do programa dos fes
tejos e um relatório de sua exe
cução.

III - Para os fins de que tra
tam estas instruções, as autori
dades da Ouerra, da Armada e 
da Aeronáutica mencionadas no 
item I, entrarão em entendimen
to reciproco.

IV -  A comemoração deve 
compreender:

• solenidades e festejos, de 
carater militar, cívico, literários 
esportivo, etc, previstos pela au
toridade incumbida de dirigi-los;

- comparecimento de reser
vistas aos quartéis (individual
mente ou conduzidos em for
matura, desde o local da con- 
centraçlo), dirigidos por oficiais 
da ativa ou da reserva;

- criação, sempre que possí
vel, de um centro de reservistas 
do município, ao qual os ór
gãos do Exército, da Armada e 
da Aeronáutica e as autoridades 
civis locais assistirão e darão 
todas as facilidades com relação 
aos assantos que interessam par
ticularmente ao reservistas;

j - cooperação, a mais intima 
possível, das autoridades civis, 
clubes sociais e esportivos, cor
reio, rádio, jornais, companhias 
da transportes, etc., com o fim 
de obter resultados os mais sa
tisfatórios;

- organização nos quartéis 
de uma comissão de recepção 
e de um centro de informações, 
com objetivo de orientar os re- 
rervistas sôbre 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 obriga
tório.

V -  Os reservistas apresentar- 
se-ão para as comemorações 
conduzindo:

a) o certificado, caderneta mi
litar ou certidão de sua situação 
militar;

b) um emblema ou braçadei-j 
ra com as cores nacionais.

Os reservistas do Exército, da 
Armada e da Aeronáutica se a - 1 
presentarão, em geral, no res
pectivo c e n t r o  de reuniãoj 
existente no local do seu d o - , 
micilio.

No local em que não existir, 
somente um centro de reunião 
do Exército, da Aeronáutica ou 
da Armada, os reservistas des
sas corporações a ele se apre
sentarão.

Nos munieipios em que não 
houver unidade ou estabeleci
mento militar algum, todos os 
reservistas se apresentarão á 
Prefeitura mais próxima de sua 
residência (ou local previamente 
designado pela competente au
toridade militar.

VI - Os reservistas não pos
suidores de certificados, cader

netas ou certidão (por não os 
terem ainda recebido, ou os te
rem perdido) ou, ainda, não os 
terem á mão), deverão também 
apresentar-se.

VII • No corrente ano a co- l 
memoração será feita em todos j 
os munieipios do Brasil, e par-, 
ticiparão das mesmas os reser-, 
vistas de la. 2a., e 3a. categorias 
das classes de 18 a 41 anos, is
to é, os nascidos entre 1 de ja- 
nsiro de 1899 e 31 de dezembro 
de 1942, os quais comparecerão 
aos quartéis, repartições e esta
belecimentos designados, de 16 
a 30 de dezembro.

VIII -  Os empregados de re
partições e entidades que diri
jam ou explorem serviços pú
blicos, de transportes, luz, gás, 
forças, telefones, correios e te
légrafos, portos, água, esgotos, 
assistência e outros como tais

Octavio Cordova Ramos
Io Tabelião da Comarca de Lages 

Rua 15 de Novembro — AO LADO DA FARMaCIA APOLO

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

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

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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A Estitística Militar, destinada a facilitar a pr eparaçAo rápida, e tao perfei
ta possível, do aparelhamento material das forças armadas da Naç&o, exige que to
dos os brasileiros lhe prestem cooperação. Subtrair-lhe apôio é trabalhar contra o 
Brasil em guerra. (D. E. M.)

utttmfflwumummmttmmtt m
Secos, molhados, ferragens, louças, etc., en- | |

contram*se no

ARM AZÉM  CENTRAL I
de

ALCEU GOULART
— Situado á rua Quinze de Novembro —

FICA EM FRENTE AO HOTEL ROSSI
F R U T A S  C R I S T Â L 1 S A D Â S

Entregas a Domicilio
— Fone 6 —

*4=u Os

1
13

Conserva estoque de Fogões Geral

ços deste armazém são os mais convidati\ 
tigos de primeira qualidade.

considerados, não comparece
rão pessoalmente, ficando, po
rem, os respectivos chefes, di
retores ou administradores obri
gados a remeter até 15 de de
zembro, a Circunscrição de Re
crutamento em cujo jurisdição 
funcionarem, as fichas dos seus 
empregados que sejam reservis
tas, por eles preenchidas, essas 
ichas serão distribuídas pelas 

Circunscrições de Recrutamento 
com a a necessária antecedên
cia.

IX - Os reservistas que, resi
dindo em lugares muito afasta
dos das sédes dos munieipios, 
não puderam comparecer ás so
lenidades, encontrarão nas A- 
gências dos Correios e Telégra
fos, formulas impressas para fa
zerem 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 Circunscsiçâo de 
Recrutamento, Diretoria do Pes
soal da Armada, Diretoria de 
Marinha Mercante, Comandantes 
de Zonas Aéreas e Diretoria do 
Pessoal da Aeronáutica, respe
ctivamente, as fichqys dos reser
vistas do Exército, da Armada 
e da Aeronáutica.

XI • As solenidades festivas 
far-se-ão apenas no dia 16 de 
dezembro. Serão, entretanto, ad
mitidas até o dia 30 desse mês 
as demais apresentações, para 
aqueles que não puderem com
parecer aos locais onde se rea
lizarem as solenidades do dia 
dezesseis, continuando nesses 
locais a funcionar o serviço de 
recepção de reservistas.

XII - Não gozarão prerroga
tiva da falta justificada por mo
tivo de comparecimento as co
memorações do «Dia do Reser
vista» (artigo Io do decrefo-lei 
n- 2.751, de 6 de novembro de 
1940), os empregados dos ser
viços públicos referidos no item 
VIII.

XIII • Para os fins de exercí
cio de função, cargo ou empre
go público, fica suspensa a va
lidade da caderneta ou certifica
do do reservista que, sendo o- 
brigado a se apresentar no« Dia 
do Reservista», deixar de o fa
zer s e m  motivo justificado 
(decreto-lei n1 2.751, de 6 de no
vembro de 1940).

XIV - Os reservistas que, de
vendo comparecer ás comemo
rações 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 al
gum justo motivo tiverem que 
alegar para justificar as respe
ctivas faltas. Se a referida Jun
ta de Revisão julgar justificada 
a falta, deve ser aplicado no 
certificado ou caderneta pelo 
Chefe da Circunscrição de Re
crutamento o carimbo de que 
tratam a-» Instruções regulado
ras do assunto. Se porem, o 
despacho da Junta de Revisão 
não for favorável, o Chefe da 
Circunscrição de Recrutamento 
aplicará no ■ eitificado ou ca
derneta o citado carimbo, uma 
vez paga a rrulta legal. (Do D. o. n° 228, de l-x-1942).
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28-1142
Q u a r ta  p a g in a

CO RREIO  LAGEANO

DR. 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. Se- 
rafim de Moura.
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Chacara i Venda
Vende-se uma Chaca- 

' 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.

Contrato de casam ento
Com a gentil senhorinha 

Carolina Daura Ribeiro, 
contratou casamento o nos
so amavel e jovem amigo 
Dr. Domingos Valente Ju 
nior, engenheiro agronomo.

Nossas felicitações

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, liquido ce- 
falo-raquiano, liquido gástrico, etc., etc. 

Vacina autógenas — Exame precoce da gra
videz.

Rua Marechal Deodoro — (Esquina Praça Joao 
Pessoa)

LAJES — Estado de Santa Catarina. 

PREÇOS MODICOS.

A liv ia d a  em  Poucos M inutos
Em poucos minutos a novo receita — 

Mondaco — começa a circular no sangue, 
aliviando os acessos e os ataques da asma 
ou bronquite. Em pouco tempo é possível 
dormir bem, respirando livre e facilmente. 
Mondaco alivia-o, mesmo que o mal seja 
entlgo, porque dissolve e remove o mucus 
que obstróe as vias respiratórias, minando 
a sua energiu, arruinando sua saúde, fa
zendo-o s e n t i r - s c  prematuramente velho. 
VAondaco tem tido tanto ôxlto que se ofe
rece com a garantia de dar ao paciente 
m piração livre c facll rapidamente e com
pleto alivio do sofrimento da asma em pou
cos dias. Poça Mendaeo, hoje mesmo, em 
qualquer farm&cia. A nossa garantia é a 
sua maior proteção. ^

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

Consorcio
A 18 do mês corrente 

teve logar o consorcio da 
senhorinha Maria do Car
mo Silva, filha do sr. João 
Gualberto da Silva Filho e 
de sua exma. senhora, com  
o jovem Célio B. de Castro.

Nossas felicitações.

M e n d a e o

Terreno á Venda
Vende-se, por preço co

mum, 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, as
soalhada e envidraçada, dis
tando o referido terreno, que 
está situado no Espigão, õ 
quilômetros desta cidade, 
e servido por estrada de ro
dagem.

A tratar nesta redaçao ou 
á rua Correia Pinto, n- 68.

Faça seus anúncios no «COR
REIO  LAGEANO.

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

Cirurgia em geral —  Ginecologia —  Partos

Atende no Hospital Sao 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.

GALERIA DA M ODA

São Paulo. — Preços comodos — 27

Em Homenagem
Uma comissão composta 

das senhorinhas Elisabeth 
Discher, Coracy Pires, Neria 
Ribeiro, Maria Ramos, No- 
sely Nobre, Zara Ataide e 
Lourdes Pombo, homenage
ará, a 29 deste, no Clube Io 
de Julho, a turma de bacha- 
relandos do Ginásio Dioce
sano, oferendo-lhe linda soi- 
rée.

Exposição
Desde 22 deste está aber

ta e franqueada ao publico 
a exposição de trabalhos 
manuais do Colégio Santa 
Rosa de Lima desta cidade.

Correio Aéreo Militar em 
Lajes

Graças aos esforços do Cel. 
Luiz Àngusto da Silveira, digno 
e brilhante Comandante do 2o B. 
Rodoviário, o Correio Aereo Mi
litar, inaugurou dia 19 sua linha 
para Lajes, levando a primeira 
mala. O Correio Aereo pegará ma
las em Lajes, âs 2a. e 5a. feiras, 
de correspondência militar e civil, 
representando um melhoramento 
de grande alcance para nós mor- 
mente nesta época de carência 
de transportes, devido reaciona- 
mento da gasolina.

Cine-Teatro CARLOS GOMES
E m presa M. A. de Sousa

P rogram a para DOMINGO, dia 29 
de N ovem bro de 194‘2

ás 2 Horas Pontuais:
Exibição do grande e sensacio
nal filme em Serie, intitulado:

Luta sem Tréguas
15 Episodios!

Preços: - Poltronas Cr $2,00 Bal
cão Cr $1.00

ás 8,30 horas:
Grandiosa Sessão Elegante 
Exibição do belíssimo e consa

grado filme da Metro - uma das 
mais aplaudidas produções desta 
marca, que obteve o grande prê
mio estatueta de ouro da Acade
mia Cinematográfica:

Com os braços 
Abertos

São principais protagonistas os 
grandes artistas:
SPENCER TRACY e

MICKEY ROONEY
Iniciará a Sessão nm Corapl. 

Nacional do E)1P. «Jornal Brasi
leiro»
Cert. de Censura N. 13682: 
Educativo.

E ’

Dario Vieira
Acha-se nesta cidade o 

nosso amigo sr. Dario Viei
ra, fazendeiro residente no 
prospero distrito do Painel.

Rua Correia Pinto, n* 6. Fone 87 t
t

Filial: Praça Vidal Ramos Sênior, n* 11. Fone 1D6 f--------------------------------------------- %

Enorme e variadissimo sortimento de artigos finíssimos para senhoras e cava- f
lheiros. - Exposição permanente dos artigos mais modernos, vindos do Rio e

Preços: Poltronas Cr $3 00 e 
Cr $2,00 Balcão Cr $1,50

Agnardem !

Lady hamilton — A Divi
na Dama

Gasogenio Produtora Ltda.
Certificado de reg's»ro sob n° 3 da Comissão Estadual 

de Qasogênio.

AV. PROTASIO ALVES N° 5 

— Telefone 5 3 -9 3  —

PORTO ALEGRE — Rio Grande do Sul — Brasil

m lenh:  e™
triuia de qualquer raaica. _  MAximo d e % m0t 0re? flJt° s ind" 9- 
pendio -  O . i —

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

t

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

Hospital de Hamonia 

Est. Santa Catarina
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