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Legião Brasileira de Assistência
Leva-se ao eonhecirrento das senhoras e seuhoritas 

que ainda desejarem 1'azer parte do rói de legionaiias
a . a * * '

fossivel p v b liia r , hoje 
Xev.-ton Cavalcanti.. Xi 
tn esmo discurso.

uma parte do notável discurso do General \ 
'o proxivio numero publicaremos a  outra parte do

„ Homenagem as "i Ç / L v  desta benemerita Associação de Assistência Social, que 
V I l l l l l & L t J  WÍU o livro de inscrições acha-se á disposição de todas as

comunismo iinteressadas rta «1EROLA DE LA JES», sita á rua Co- 
í ronel Cordova n° 34

Oração proferida pelo Exmo^ de seus deveres como brasilei- 
Snr. General de Divisão Newton; ros, como cidadãos e como se
de Andrade Cavalcanti, Coman-1 res humanos, se entregaram á 
dante da 5" R. M., ao micro- prática dos crime-; mais liedi- 
fone da P. R. B. 2, de Curitiba endos, traindo a fé cristã que 
nc dia 27 de Novembro de sempre norteou os homens des 
1942, ás 1Ç,00 horas. ta terra acolhedora e boa, con-

• • 'trapondo se á sentimentalidade
que tem sido o orgulho denos- 

Mães e Chefes de Familia do sa raça e nacionalidade.
Paraná e Santa Catarina.

Juventude da 5a. Região Mi
litar.

Meus Camaradas:

Agradecimento b

Tivemos coniiecimento, em 
seu transcurso, da eliminação' 
fria e solértemente urdida d e jd  
jovens e cultos oficiais; cairam

A data de hoje é um dia de feridos por mãos assassinas os;li
lúto Nacional.

Figura, na evolução politica 
da Republica, como a mancha 
negra e sinistra do Passado.

bua evolução lembra-nos urna 
rude experiencia e faz-nos san
grar o coração pois que revive 
um periodo vermelho, triste e 
sombrio, durante o qual, miram 
Lares, Igrejas e Quartéis.

Foi uma trajêdia, que não só

dedicados soldados, que, nc i 
cumprimento sagrado de seus', 
deveres montavam guarda ou j 
estavam de serviço, mortes éã-J1 
tas, feitas por outros oficiais e j j  
soldados, tuas deshumanos, em-jl

Ten. Renato da Silva Freire e família penho- 

rados agradecem aqueles que os confortaram en

viando-lhes pesam es e assistindo a missa de 7o d’a 

mandada rezar por motivo do falecimento do 
seu pai.

Lages, 2 do Novembro de 1942.

INCORPORAÇÃO ADIADA 
Telegrama

«Correio Lageano»
LHges,

Uio - Ae. Nacional - 2-12-24 -  O 
Ministro da Guerra baixou hoje se
guinte aviso: Deve ser considerado de 
iucorpbraçáo adiada o reservista con
vocado: A) que tiver irmão já  incor
porado, quo for casado, mantendo es
posa ou que tiver fühos por ele sus
tentado, desde que fl.io seja funcioná
rio publico, interino, em estagio pro- 
hatario, efetivo ou em comissão ou 
extra numerário qualquer modalidade 
do União, Estados, Territórios, Mu
ni' ipios e Prefeitura Distrito Federal 
(Artigo unico - Decreto-lei 4.644 de 
2 de òetembro de li>42)

Agradecimento
pregando as armas da traição e j jj 
da vilania, menosprezando as', 3 
1 is ca fraternidade.

Como seres animalrzado.;, cé-

\ uiva, filho, pais, irmãos, cunhadas e sobrinhos 
de ALJSTiDES ANTUNES RAM06, agradecem pen- 

3,cé-’.» horaoos a s  manifestações de pesar recebidas pelo
pur.i- i  seu falecimento, bem como, ás pessoas que: visita- 
i.ia.ip l xaiarn a camara mortuaria; velaram o corpo; envia

ram coroas e buquês; acompanharam o -enterro; as-

Instituto de Educação
Perante numerosíssima assistência 

oolantm gruu 10 novos professoran- 
dos def Instituto de Educação desta 
cidnde. O parnninfo sr. Vidal Ramos 
Junior, Prefeito deste município, pro
feriu bela oração. No mesmo dia e 
perante a mesma assistência, es au
las do instituto foram encerradas com 
a execução de um otimo programa do 
cantes e recitativos.

Dr. Indalecio Arruda
Findo de sua fazenda acha-se nosta

1 cidade o sur. L)r. Iuualoçio Arruda, 
abastado fazendeiro na Coxiiha Rica.

jgos, afeitos ao crime e a
envolveu éstas Ires escolas bázi-i Lni-nidade, mataram a totalidade 
cas, como feriu fundamente a s  Ide seus camaradas quanto det- 
iustituições legitimas da nacionalr tniam, Irmãos de mesmo exer-i,
dade e destruiu convensões hu- cito, vestindo a mesma farda, j? Sistiram ã missa de 7“ uia. 
manas seculares, lançando em , fugindo assim, aos atributos mo-; J La jes ,  2-12-42.
determinados rincões da pátria rais que enobrecem o espirito1 
horas dé terror, de incertezas e combativo dos brasileiros. | , “  
de anarquia. Agiram tais comunistas sem!

Em novembro de 1935, - Nos bravura e sem resolução, pre-l 
Estados de Pernambuco, R i o valecendo-se das sombras, do 
Grande do Norte, Alagoas e sono e do silencio da noite co- 
Capitai Federal, - eclodirarn de nto abomináveis e torpes trai- 
imprevisto, insidiosos e covar- dores, covardes o despresiveis 
des, os acontecimentos da in- agressoies

CESAR RAMOS CESAR
E*tá nesti c;dade, vindo rio 

P. G. do Sul, o nosso distinto 
|| conterrâneo e abastado fazen

deiro sr. César Rainos Cesar.

tentona vermelha. Foram aten
tados comunistas, fugazes mas 
em cujo epilogo, com seu rasti 
lho de sangue, verificamos o sa
crifício glorioso de vidas pre
ciosas, a chacina de heróis da 
legalidade, defensores do Direi
to, Ja  Liberdade e da Humani
dade, homens que se bateram

Outros desses sinistros ele 
mentos vermelhos alheios aos 
vínculos da familia, atacaram de 
tocaia, aos proprios parentes 
quando saltavam do auiomovel 
para assumirem o seu posto nu
ma unidade de nosso exérciio.

Esses atos barbaros definem, 
por si mesmo, os processos

Josè Eugênio Muller Filho 
Oscar José Muller 

Advogados
Rua do Rcsario, 116, - Rio de Janeiro

Foro em geral. Processos em todos os Ministérios. 
Legalização da jazidas, aguas minerais e quctlas dá
gua. Naturnlizações.

. ANIVEUS í RIO NATALICIO
A 4 do corrente completou 

j mais um ano de preciosa exis
tência o sr Domingos Valente, 
operoso chefe da Empresa For
ça e Luz deste município.

Nossas felicitações.

pela preservação da familia, | vergonhosos desses piratas da 
conservação dos principies r e - j i d a d e  contemporânea e servi- 
ligiosos e intangibilidade da es- riam para lançar serias advciten
truiura nacional.

Nessa resistência estoica, ri
das á conciencia de todo o país 

Venfiquei pessoalmenle, qtian

TâMaaKüta de are- ,D,r‘VJh”'”s' "”te,d0 “
ps ae pioras

que desejarem conhecel-os, pro 
curar o seu representante nesta 
praça, á rua Gel. Emüiano Ra
mo.'.

lheios ávida e f:éis á Pátria, ci- do no comando cu rtg 
vis, soldados, e autoridades en  4 °  de infantaria, na viL iri.itar, 
comunhão sagrada, formaram a ;no  K'°, nas vetpcras desse ..n
barreira intranspcnivel á furia 
dos barbaros contemporâneos, 
permitindo ás Forças Nacionais 
aniquilá-los no alvorecer da re
volta e inscrever paginas de em
polgante lealdade ao Brasil e ás 
suas tradições de nação civili
zada e feliz.

E com admiração sincera que 
contemplamos os tumulos dos 
que assim puderam salvar a fé 
e o nosso grande patrimônio 
eepiriual.

Somos testemunhas • Meus 
senhores e minhas menhoras • 
destes monstruosos atentados 
pelos arautes da dissolução; os 
quais, fugindo ao cumprimento

dico dia 27 de Novembro, até 
que ponto podería atingir a sa
nha sanguinária dos agentes 
marxistas.

Conhecendo os pormenores 
da trama ir.iqua que se concér- 
tára nessa unidade, fiz desfilar, 
após inquérito sumário, os res
ponsáveis pelo movimento de 
subver,ão que se propunha 
executar no regimento.

Neste- inquérito, ficou positi
vada a responsabilidade dos 
principais cabeças e implicados 
na empreitada tenebrosa que se 
propunha efetivai naquela glo
riosa unidade uo exército.

(Conclue si » proxitno numero)

E icontra-sc já, vigorando des-
2o règ7-.en-‘ 1 ,io c"rmit''- 0 tabelam'n-j

1 to dos generos de primeira i.e-.
cessidade. As listas de preços jà • 
foram afixados em lugares públi
cos.

Diploma de honra

Atenção
Chamamos a valiosa a- 

t.onçau elos nossos presados 
leitores, tanto os desta ci
dade como os do interior 
do Município, para o arti
go intitulado: Dever de ra-

José de Mello Cesar 
Acha-se entte nós o a- 

bastado tazendeiro residen
te em Capão Alto, sr. José 
de Melo Cesar, acompanha
do de sua exma. familia.

Dr. Lourenço Waltriek

Estove n e s t a  cidade, 
v i n d o  do Estado do Rio 
Grande do Sul, o nosso pre- 
sado conterrâneo e distinto 
amigo Dr. Lourenço Wal- 
trik, acompanhado de sua 
exma. familia.

da vm e dc todos, inserido 
na segunda pagina deste 
periodieo.

O sr. Renè Matos, inspetor 
da Ediíieadom nesta cidade, foi 
dístiuguido, segundo nos infor
mou, com um Diploma de Honra 
pelos serviços prestados á essa 
importante organização, cuja sé- 
do cm São Paulo, onde teve a 
sua fundação cora o fira de in- 
sentivar a economia popular, di«- 
tribuo mensal mente valiosos prê
mios Segundo ainda a ii,turma-, ad ian tado  fazendoi
çâo do sr. Matos os planos de “ ’
economia dessa companhia s ã o  ro residente noste mumcipt"

Lar ern festa
Está em festa o lar do 

Dr. Clowis Ribeiro e de 
sua exma. esposa com o 
nascimento do seu filho pri
mogênito.

Nossas felicitações

Dr. Lauro Cesar
Acompanhado dc sua 

exma, familia acha-se nes
ta cidade o sr. dr. Lauro

Dr. Salvio Arruda
Findo de Porto Alegre, depois de 

ter concluído o curso de Veterinário 
ua escola daquela capitel acha-se en
tre nós o Dr Salvio Arruda, filho do 
nosso nmigo Dr. Indalecio Arr.tda, 
adiantado fazendeiro nest < município.

N. o nò ao Dr Salvio Arruda oomo 
seus die.iiitns progenitores apresenta
mos efusivas felicitações.
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As ce dulas que 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 1029 o ultimo edital publicado pela mesma so
bre a matéria. As cédulas íalsas que apareceram era 
circulação nos últimos anos foram as dos valores de 
200$000 (estampa 13“. fabricação italiana da Cartiere Pi- 
etro Miliani) e de 600$000 (estampa 14*. fabricação a- 
raericana, com a efigie de José Bonifácio).

São as seguintes, as cédulas atualmente em circulação:

Emitidas pela Caixa de Amortização
VALORES ESTAMPAS

1$000 9a, 10a, II a, 12a, 13a. 14a,
2$000 11a, 12a, 13a, 14a, 15a, IGa,
6$0U0 14a, 19a,

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

100$000 14a, 16a, 17a.
200$<)00 13a, 14a, 16a, 17a.
600$000 10a, 12a, 14a, 15a.

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

padas pelo Tesouro Nacional, pelo decreto rr 5.108, 
de Dezembro de 1926).

|A substituição da moeda se processará  sem
atropelos

Nenhum praso foi fixado, esclarece o ministro 
Souza Costa

Rio (D. T.) — Respondendo um telegrama que Ino di
rigiu o genoral Pedro Cavalcanti de Albuquerque, cornan 
dante da 4a. Região Militar, sediada em Juiz de ora, 
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 mil 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 nota3 e moedas, que assim continuam a cir
cular livremente».

Casa á  Venda
j Vende-se a casa n. 8 situada á 
rua Hercilio Luz, otimamen
te construída, possuindo to
das as instalações indispen
sáveis a íamilia de trata
mento.

A sua construção é moder
na e assobradada, sendo to
da ela pintada a oleo exte
riormente. Informações nesta red.

Engraxataria Polar
— de —

Jorge Pereira
RUA M ARECHAL 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.

1$000 
2$000 
õ$000 

10$000 
2O$OO0 
50SOOO 

100$000 
200$000 
500$000 

1:000$000

la.
Ia.
la, 2a. 
la, 2a. 
la, 2a. 
la, 2a. 
la. 
la.
I a. 
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

Caixa).

VALORES ESTAMPAS SE'RIES !5
1C$000 17a. 10a.
20$000 16a. 10a. fíT
50$000 16a. 9a. A
E0$000 16a. 10a. Q

100$000 16a. 10a. 1 ri
200$000 16a. 10a. f i
500$000 14a. 5a. lf|

Todas as cédulas de estampas A
que não figuram acima j a perderam 1)0
mtegralmente o valor. As que figu- $
ram, representam ou valem cruzeiros.

Dr. João Ribas Ramos 
Advogado

RUA CORREIA PINTO, 11. L A G E S

O L Y Y IO & Ibocruco

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

Alta cirurgia. Tratamento clinico e cirúrgico da 
Tuberculose e dos defeitos congênitos e adquiridos

Hospital de Hamonia

Est. Santa Catarina

ASSINE E ANUNCIE 
no «Correio Lageano», pe- 
iodico de grande tiragem e 
vasta circulação.

i p Q q  lí p ^ õ ] |  Ifpõqfól pQq i; pQq || pQq is< p ò q l i

Padaria a Confeitaria Popular
de Ivandèl Godinho

Rua Quintino Bocaiúva, fone 27

Rua Marechal Deodoro, em frente] ao Instituto de EducaçUo, fone 81

Pães de todas as qualidades. Bombons. 
Artigos para presentes.

Caixas fantasia.
n --- r~~~
all = =<*=>IIpOo II 1=0=1 tív líg ^ l I I c / , - 3 ;| | £Dever de cada um e de Todos

A nossa participação na guer
ra contra a opressão e a tirania 
totaliíarias, ombro a ombro com 
as demais nações democráticas, 
imposta pela vontade unânime 
dos brasileiros, tão superiortren- 
te interpretada pelo Presidente 
Oetulio Vargas, gera deveres a 
que nenhuma inteligência e ne

nhum esforço conslrulores se 
poderão furtar.

Por todos os metios ao alcan
ce, devemos cooperar na eleva
ção do potencial economico do 
pais, coscientes de que, pe|o 
trabalho intenso, estaremos, na 
traquilidade de nossos campos 

,e seáras. contribuindo para a

vitoria decisiva e esmagadora.
A guerra que se desdobra a- 

taavés de imprevista mobilidade 
não deverá nem poderá colher- 
nos desavisados. Ao contrario, 
sob previdente determinação, 
devemos conetituir-nos uma for
ça das mais decididas e efica
zes, de sorte a nos resguardar
mos das surpresas ruinadoias, 
jà verificadas em outras nações, 
onde os vencedores, na sua am
bição e no seu orgulho brutais, 
converteram os vencidos em 
martirizados escravos.

Si, de um lado, o govêrno a- 
parelha as suas gloriosas forças 
de terra, mar e ar, para a resis
tência, a defesa ou a ofensiva, 
de outro não se poderá deixar 
de travar a luta patriótica de 
que depende, em grande parte, 
o sucesso das armas combatentes.

Cabe, assim, a todos que an
siamos o triunfo do bem sobre 
o mal, obedecer ao imperativa 
patriótico, que nos vem do pas
sado como um símbolo glorio
so de brio, de honra e de pa- 

jtriotismo, exigindo cumpra cada 
um o seu dever.

Esse dever, para os que se 
curvam sobre a terra maternal 
e dadivosa, para os que se de
votam á prosperidade de nossas 
industrias multiformes, para os 
que, enfim, se empregam nas 
mais varidas atividades criado
ras, está em promover, por to
dos os meios e sob os melho
res esforços, o amplo desdobra
mento da nossa produção, ele
vando-a a um nivel considerá
vel, e que torne o País apto a 
ocorrer a imprevistos vultosos, 
numa demonstração perfeita da 
nossa capacidade realizadora.

Não hà perder de vista que 
o campo de acção da presente 
guerra se alargou e distendeu 
vertiginosamente. E o fato não 
nos deve impressionar apenas 
através das vitorias marcadas, 
sinão que reclama de nossa 
copreensão a espontaneidade de 
uma colaboração ininterrupta e 
crescente.

Assim, emqnanto a linha van- 
guardeira dos nossos aliados se 
estende por todo o norte do 
continenie africano, cumpre-nos 
paralelamente, ampliar a frente 
interna da produção, em que se 
tirma, sob muitos sentidos, a 
eficiência ofensiva daquela.

A nossa inteligência e á nos-
h*p m*'30 tna°  escaPa a magnifu- 
t 0 esforço-de-guerra que nos 

, e, objetivando-o esplendí- 
damente estaremos, por nossa 

. contribuindo poderoiamen-
para a desobrigação de com- 

pro-nssose adecisiva vitoria da 
nossa Patria.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES |
ESTADO DE SANTA CATARINA

Requerimentos despachados
dia 5 de novembro de 1942.

N. 576 - João José Godiidio Junior -  Tesoureiro Aposentado des
ta Prefeitura * Kequer três niêses de vencimentos atra- 
zados - Indeferido de acordo com o parecer do Dr. As
sistente Jurídico aprovado pelo Diretor Geral do Depar
tamento das Municipalidades.

N. 608 • Maria dos Prazeres Costa - Licença para transferir um
terreno ■ 2o despacho: Sim.

N. 670 - Lauro Batista Dias - Aforaraento de um terreno do Mu
nicípio - 2o despacho: Ao Fiscal Geral para informar.

N. 671 - Cândido Batista Dias menor rep. p. s/ pai João Batista 
Dias - Aforaraento de um terreno do Município - 2o des
pacho: Ao Fiscal Geral para informar.

N. 692 - Autôuio Antunes de Lima - Aforaraento de um terreno 
do Município: 1° despacho: Ao Fiscal Geral para infor
mar.

N. 693 - Arlindo Antunes de Lima - Aforamento de um terreno 
do Município -  I o despacho: Ao Fiscal Geral para infor
mar.

N. 691 • Avelino Antunes de Lima menor rep. p. s/ pai Antonjo 
Antunes de Lima - Aforamento de um terreno do Muni
cípio • I o despacho: Ao Fiscal Geral para informar.

N. 695 • João Autunes de Lima menor rep. p. s/ pai Antanio 
Antunes de Lima - Aforamento de um terreno do Mu
nicípio • I o despacho: Ao Fiscal Geral para informar.

N. 696 - Palmiro Antunes de Lima menor rep. p. s[ pai Antonio 
Antunes de Lima - Aforamento de um terreno do Muni
cípio: I o despacho: Ao Fiscal Geral para informar

N. 697 - Jaime Lobato • Baixa do imposto de Fármacia em Bocaina - 
ÍSira.

Dia 12 de novembro de 1942.

N. 679 - Leopoldo Sell • Concessão de um terreno no Cemitério - 
2o despacho: Concedo a área de 4,51 m2 dc acordo com 
a legislação em vigor.

N. 699 - Pedro Schweitzer - Aforamento de um terreno d j Mu- 
uicipio - I o despacho: Sele devidamente.

N. 700 -  Elousa Pucci Schweitzer menor rep. p. s/ pai Liborio 
Schweitzer - Aforamento de um terreno do Município - 
I o despacho: Sele devidamente.

N. 701 - João Pereira de Oliveira • Certidão de Carta de Afora
mento • Como requer.

N. 702 - Amélia Furtado Arruda - Licença para transferir um 
terreno - 1° despacho: Ao Fiscal Geral para informar.

N. 703 • João Moysés Furtado - Certidão de Carta de Aforamen
to - Como requer.

Dia 13 de novembro de 1942

N. 698 - Jnventina da Costa Carvalho -  Transferencia de terrenos 
Como requer.

N. 704 -  Te.odora Garcia do Nascimento - Aforamento de um ter
reno do Município - I o despacho: Ao Fiscal Geral para 
informar.

N. 705 - Juvenal Alves de Jesus -  Transferencia de Padaria - 
Sim.

N. 706 - Dirceu Antunes Macedo • Licença para abrir um ferra
ria - Sim, após pagamento do que for devido.

N. 707 - Manoel Aparicic Osório - Concessão de um terreno no 
Cemitério - 1» despacho: Ao Fiscal Geral para informar.

N. 708 - Francisco Vicente de Athayde - Transferencia do impos
to de veículos de uma carroça -  Sim.

Dia 14 de novembro de 1942

N. 710 - Sebastião Vieira Lemos dos Santos - Aforamento de um 
terreno do Município - Io despacho: Ao Fiscal Geral 
para informar.

N. 712 -  Osny Tolentino de Souza - Baixa do imposto de Indus
tria e Profissões - Como requer.

N. 713 - João Gualberto da Silva Neto -  Certidão de Carta de 
Aforaraento - Como requer.

N. 714 -  Virgílio Santana -  Baixado imposto de Bilhar e Bufet- 
Sim.

Dia 16 de novembro de 1942

N. 709 - João Pereira de Oliveira e sua mulher Maria de Jesus 
Pereira - Transferencia de terrenos - I o despacho: Ao 
Fiscal Geral para informar.

N. 711 • Ilorácío Lenzi - Transferencia de um terreno -  1» des
pacho: Prove que pagou o imposto de transmissão de
vido ao Estado.

N. 715 -  Enedino Pereira & Cia. ■ Licença para abrir uma fá
brica de gozosa era Painel - Sim.

N. 716 - Afonso Patel • Gertidão de Carta de Aforamento - Co
mo requer.

Dia 18 de novembro de 1942
N. 717 - Alfredo Ribeiro Schmidt - Certidão de Carta de Afora

mento - Sim.
Dia 20 de novembro de 1942

N 707 -  Manoel Aparicio Osório - Concessão de um terreno no

Cemitério - 2° despacho: Concedo a àrea de 2 m2, de 
acordo com a legislação cm vigor

N. 719 - Lauro Borges de Oliveira - Licença para abrir uma bar- 
bearia - Sim.

N. 720 - Acelino Alves -  Transferencia de um terreno • Como re
quer.

N. 723 - João Moysès Furtado - Certidão de Carta de Aforamen
to - Como requer.

Resolução N. 55
de Io de dezembro de 1942.

O Sr. Prefeito Municipal de Lajés, no uso de suas 
atribuições,

R e s o l v e :
Designar o Sr. Geraldo Paes de Farias, para exer

cer as funções de Carcereiro da Cadeia Pública desta 
cidade, percebendo as gratificações marcadas em lei.

Comunique-se.
Prefeitura Municipal de Lajes, em 1 de dezembro de 
1942.

Assinado: Vidal Ramos Junior 
Prefeito Municipal.

Ary Cândido Furtado 
Tesoureiro Resp. Exp. Secretario.

Continuará circu
lando

Rio. Sob o titulo «Conti
nuará circulando o dinheiro 
niquel* o vespertino « O 
Globo* publicou o seguinte: 
* 0  dinheiro em niquel e 
prata não será logo recolhi
do, nem alterado dada, ali
ás, a impossibilidade de fa
ze-lo. Continuará circulando 
paralelamente com o cru
zeiro, como si cruzeiro fos
se, fazendo-se a conversão 
mentalmente. E assim fica
rá até que, encerrado o pe- 
riodo estabelecido para ser 
recolhido, seja retirado da 
circulação. Isto, entretanto, 
só se dará quando a Casa 
da Moeda dispuzer de sufi
cientes «stoks» de cruzeiro 
e centavos para atender ás 
■ lessccidades de trôco em 
todo o pais.
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Secos, molhados, ferragens, louças, etc., en
contram-se no

CENTRAL
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— Situado á rua Quinze de Novembro —
FICA EM FRENTE AO NOTEL ROSSIFRUTAS CRISTÃ L1SA0ÃS

Entregas a Domicilio
— Fone 6 —

Conserva estoque de Fogões Geral

preços desie armazém são os mais convidativos âa praça e os ar
tigos de primeira qualidade.
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Quando solicitados a prestar informações, para efeito de Estatística Militar, os brasileiros de
vem responder, com exatidão, a todos os quesitos formulados. Mesmo porque, si houver dolo 
nas respostas, ò seu autor pagará caro o crime de haver criado embaraços ás classes armadas da 
Nação cm guerra. A Estatística Militar não reconhece limites de propriedade, quando, a serviço 
da Segurança Nacional, precisa de saber aquilo que é imprescindível aos órgãos m i l  i t a  res.da Segurança 
(D. E. M.) Octavio Cordova Ramos

Io Tabelião da Comarca de Lages
Rua 15 de Novembro — AO LADO DA FARMaCIA APOLO

l í| Lavra escrituras de Compra e Venda, de Permuta, de Doação, de Lo
cação de Serviço, etc, etc.

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

0 cartorio esíá sempre aberto, todos os dias uteis, das 8 horas ao meio dia e das
2 horas da tarde às 6 horas.
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Cine-Teatro CARLOS GOMES
Empresa M. A. de Sousa

Programa para DOMIMrO, 
de Setembro de 1942

dia 6

ág 2 Horas:
Um colossal.filme policial, da «Co- 

lumbia., com CHA RLES STA RRETT:
Fazendas Roubadas

ás 815, Horas:
Sensacional filme de aveuturasda^Uni- 
versal», com Itichard Allen e-Katrin 
Adams;

Diamante Negro
ás 4,80 Horas:
Esplendida e luxuosa comedia, da 

«Metro», com Lew Ayres e LanaTur- 
ner:
Estas Granfinas de Hoje

Preco9 do costume: Cr /1,50 - 1,00 -
0.50

Ofício Recebido
Da secretaria da Aseocia-

çRu Comercial deste muni
cípio, recebemos e agrade
cemos o oficio abaixo: 
Lajes, 30 de Novembro de
1942
limo Sr. Diretor do « Cor
reio Lageano»

L a j e s

ás 8,30 Horas:

Grandiosa Sessão Elegante ^
Reprise do grande e merecido su

cesso de ontem, com a exibição do 
consagrado e formidável super-filme 
da «United»:

Lady Hamilton a 
DIVINA DAMA

— com um elenco notável, em que 
se destacam os premiados artistas: 
VIVIEM LEIGH e LA tfR E N C E  

O LIUÍER

Um dos Maiores filmes do Cinema 
Moderno !

Cert. Censura 
até 10 anos.

N. 18889. Improprio

Iniciará a sessão um Compl. Nacio
nal do DIP.

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

Do ordem do Sr. Presi
dente, tenbo a honra de 
comunicar a V. S.a que, a 
29 do corrente em Assem
bléia Geral Ordinaria, fo
ram eleitos para o exercí
cio de 1943 e com inicio 
nesta data, o s seguintes 
corpos gerentes:
DIRETORIA: Presidente
Mario Grant; Vice-Presi- ||íj 
dente Joâo Duarte Silva;
Io Secretario Silvio Pereira >& 
Telles; 2o Secretario Wer- 
ner Hoecbl; Io Tesoureiro 
Ulysses Ribas; 2o Tesou- 
reiro Raul Rosar; Orador. 
Bel. Argeu Furtado. 
CuMISbÃO FISCAL: Ve
ríssimo G. Duarte, Nica- 
nor Andrade, Adriano de 
Almeida

Com a mais alta consi
deração e a p r e ç o ,  s o u  

De V. S.“

Silvio Pereira Telles
1" Secretario

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. So- 

rafim de Moura.
21

ra,

C h acara  á  Venda
Vende-se uma Chaca- 

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- 
: ç&o.

-n r... ;r> 4ui.w:uui .lorauiuat *ik. • •.    “

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 D E  MOVEIS 
A DUC.O

i

Prefeitura Municipal de Lajes
ESTADO DE SANTA CATARINA

Decreto-Lei n’ 17 
de 3 de dezembro de 1942.

O Prefeito Municipal de Lages, na conformidade do disposto 
no art. 5- do decreto-lei n‘ 1.202, de 8 de abril de 1939 ,

D e c r e t a :

Art. P - Ficam extintas as dívidas rannicipais oriundas de impos
tos e taxas anteriores a 31 de Julho de 1942 que, des
contadas as multas, náo excederem a cincoenta cruzeiros 
(Ci$ 50,00).

Parágrafo Unico - O devedor de mais de nm exercício on de ma
is de nm imposto ou taxa, sò gosará desse beneficio- se a 
soma das dívidas, excluídas as multas, nâo exceder aque
la importância.

Art. 2’ • O Advogado encarregado da cobrança da divida ativa do 
Município, enviará, dentro de 30 dias, á Prefeitura, a 
lista das dividas ajuizadas atingidas por este decreto-lei. 

Art. 31 - Este decreto-lei entrará em vigor na data da sna publi
cação, revogadas as disposições em contrario.

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

Assinado: Vidal Ramos Junior 
Prefeito Municipal 
Ary Cândido Furtado 

Tesourêiro Resp. Exp. Secretaria.

Laboratório Análises Clinicas
Direção Técnica: Dr. Nobre Filho, 

Br. J. Som bra
Exames completos

de

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

Vacina autógenas — Exame precoce da gra
videz.

Rua Marechal Deodoro — (Esquina Praça Joâo 
Pessôa)

LA JE S — Estado de Santa Catarina. 

PREÇOS MODICOS. •

0  M ü c ü s  d a
Asma Dissolvido 
Rapidamente
Os ataque* denoepcradorea e violento* da

,<uuí e bronquite envenenam o organismo, 
M«r.am mergia, arruinam a saúde c de- 

vali o coração. Eu 3 minutos, Mondaco, 
. »va fórmula mádlca. começa a circular 

* tuugue, dominando rapidamente os .ata- 
Pfsde rt p-imeiro dia começa a desa- 

•...«oer u diflvuidade em respirai e volta 
aouo repara dor. Tudo o que fo faz ne- 

irio tcnrifer 2 pastilhas de Mandaco 
-$ leffclções a ficara completamenie livre 
'» fu*tr.í. ou bronquite. A ação é muito 
npití i mesmo que se trate de casos rebel

des e artigos. Mendaco tem tido tanto 
•cito que oferec í com a garantia de 
tlar ao paciente respiração livre e fácil ra- 
Idamente c completo alivio do sofrimento 

•Ja osn.a em poucos dlaa. Peça Mondaco, 
iioje mesmo, em qualquer farmácia. A nossa 
garantir, é a sua maior proteção.

A c a b a  c o m  
a a sm a .M e n d a c o

Terreno  á  Venda
Vende-se, por preço co

mum, um terreno c o m a  
area de tre» milhões de me
tros quadrados mais ou me
nos, composto de campo e 
inato, 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 redação 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 Dara 
qualquer intervenção cirúrgica, cem serviço moderno de Raios V Bisturi 

electrico, Raios ultra violeta, Ondas curtas e ultra curtas

Gasogenio Produtora Ltda.
Certificado de registro sob n° 3 da Comissão Estadual 

de Gasogêuio.

AV. PROTASIO ALVES N° 5 

— Telefone 53 -  93 —

PORTO ALEGRE — Rio Orande do Sul — Brasil

FABRICA de aparelhos de gasogènio a carvão e lenha torrefata, para 
automóveis, caminhões, ônibus, trstores, lanchas e motores fixos indus
triais de qualquer marca. — Máximo de rendimento e minimo de dis- 
pendio — Os nossos aparelhos não alteram, nem sujam os motores.

Maiores esclarecimentos com o SR. LYDIO R E IS, nesta cidale.

DA MODA
Rua Correia Pinto, i r  6. Fone 87 

Filial: P raça V idal Ramos Sênior, w 11. Fone 156
“  Enorme e variadissimo sortimento de artigos finíssimos
t para senhoras e cava- $
|  lheir0‘ ■ -  Exposição permanente dos artigos mais modernos, vindo, do e *

São Paulo. —  Preços comodos —
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