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, , Homenagem ás vitimas do comunismo"
Oração proferida pelo E m o . Snr. General de Divisão Newton de An

drade Cavalcanti, Comandante da 5a. B. M., ao microfone da P. H. B. 2, de 
Curitiba, no dia 27 de Novembro de 1982, ás 19,00 horas.

(Continuação)
Para que bem se possa aquilatar da extensão da onda crimi

nosa e da mentalidade abominável de sens agentes que desejavam 
desencadear um quadro d&ntcsco sem precedentes, eu vos informo 
que todos os indivíduos, asséclas da rebelião, achavam-se armados 
de facões e machadinhas com o proposito bem defiuido de matarem 
friaraente quando dormindo todos os oficiais e soldados que não es
tivessem comprometidos a tomar parte no movimento político que 
eles idealizaram.

Destacado pelo governo, em 1936, para reorganizar a 7* Re
gião Militar segui para o nordeste brasileiro e nele encontrei o 
quadro desolador e triste deixado pelo furacão sanguinário e bes
tial dos elementos materialistas.

Como atestado flagrante de seus instintos pervertidos que 
denotam bem os objetivos baixos de sua doutrina ficaram de sua 
obra apenas o roubo, o sangue, a deseuhora do lar e a degradação l 
da familia.

Recife foi o teatro de acontecimentos que ficarão gravadas na 
historia, e neles, podemos ver o quar.to pode fazer um homem le
vado e explorado por tais lideres egoístas e louces.

As cicatrizes causadas pelos projetis homicidas na igreja de 
N. S. da Paz, em afogados e os vestígios por eles deixados no 
pavilhão de comando do 21 • B. C. em Tigipiò são dois crimes pre
meditados que bem deiinem a mentalidado dessa gente rebelando- 
se contra a religião, contra a casa de Deus e contra a autoridade 
constituída.

Natal, a prospera capital do Rio Grande do Norte, esteve, 
durante dois dias, sob o regime comunista e os seus dirigentes 
eram estivadores do caes do poito ou elementos de um grupo de 
músicos da unidade do exército rebelada e aí sédiada.

Sob esse governo, declarado pela «Junta Governativa» como 
o mais democrata e o mais aconselhável para atender as aspirações 
do povo do Brasil, praticaram-se impune e torpemente os mais bar- 
baros crimes contra o Estado, a Familia, a Economia e as Leis da 
Humanidade.

Juventude, Mães e Paes:
Alguns lares da capital potiguar foram violentados, nem as 

crianças foram respeitadas pelos inimigos da pátria; os bancos fo
ram assaltados, as casas de negocios depredadas e saqueadas. A 
coufissào era geral, não havia autoridade, panfletos escritos foram 
divulgados onde a ignorância pontificava na linguagem baixa e e r-: 
ronea. Todos queriam mandar e a contenda se estabeleceu ua hora 
de saber a quem caberia a maior presa na partilha.

Bandos desordenados e bêbados percorreram as ruas lançando 
o terror, a desorganização, atirando a êsmo, matando incautos tran
seuntes na via publica, aumentando o numero de vitimas inocentes 
desse periodo trágico e abomiuival.

Era o regime da anarquia social, do lúto, da orfandade e da 
desgraça.

Era, este, meus senhores, o quadro de «realizações» do go
verna comunista implantado durante 48 horas, na tranquila cidade 
do nordeste.

Aqui mesmo, paranaenses, tivestes a mostra do inicio da ação 
desses barbaros sanguinários, perpetrada e meditada para ter lo- 
gar por ocasião da missa num dos templos desta juagestosa capi
tal.

As metralhadoras, coloradas nos ângulos da Igreja, para no 
seu gargalhar vitimar a todos os que estavam reunidos, foram, com 
a Graça de Deus, denunciadas às autoridades que fizeram reti
rar abortando assim as intenções criminosas dos comunistas.

Todaj estas monstruosidades, que acabei de citar, meus se
nhores, foram praticadas por elementos ii.concientes, pobres de es
pirito, esquecidos dos princípios humanos e religiosos, explorados 
miseravelmente por uma OREI DE INTELECTUAIS, que, seden
tos de mando, esquecidos de seus deveres, doutrinaram essa gente 
ignorante, explorando os seus instintos, atirando-a contra as famí
lias brasileiras como ura bando de ladrões e assassinos vulgares.

São estes homens de cultura e fiéis ao credo vermelho os res
ponsáveis perante a humanidade pelo cortejo de acontecimentos 
torpes e hediondos.

São eles os mandatarios em todos os barbaros crimes pratica
dos nos rincões desta terra acolhedora e boa, cujas tradições já 
ultrapassaram as fronteiras de nosso pais.

São esses monstros humanos, acobertados com o verniz da ci
vilização, traindo a sua própria cultura, a religi: o, que traíram os 
seus deveres para cora a pátria, a familia e a humanidade. Vende
ram o seu talento, a sua inteligência e o seu carater, procurando, 
na confusão que estabelecem demolir tradições imortais como o lar, 
a íé religiosa e patriótica, a sentimentalidade que presidiram aos!

destinos de nossa patria desde a sua formação.
Esses monstros humanos, essa grei de intelectuais e incita- 

dores de masorcas vermelhas, ainda está solta e mascarando-se| J" R poeilo inA
sob várias formas, logra acobertar-se sob o manto amplo de M "  11U JH» V U D ld o l l c l I O  
nossas leis, e ainda hoje, de modo solérte e com audacia, tripu-' '
dia por todos os meios dos cadaveres dessas vitimas que se imo
laram no cumprimento do dever.

As viuvas, os lares violados, a orfandade, a desgraça huma
na, que para nós homens e chefes de familia e religiosos sem
pre foram, elementos sagrados, dignos de admiração e veneração 
de nada valem para esses “ intelectuais”.

Eles são mortos morais.
Trocaram todas as virtudes que enobrecem a alma pelos 

principios egoístas das posições de mando e vislumbraram ape
nas a luxúria e o prazer.

Para atingi-las, recorreram aos assassínios desordenados, aos 
golpes de mão, a pilhagem do dir.heiro e seres humanos, para 
obterem as posições dominantes na política que sonhavam e so 
nham alcançar.

Esses monstros humar.os, agentes permanentes da dissolu
ção e da desordem, seduzidos pela miragem do “Paraiso” comu
nista, aninham-se, no momento, devidamente disfarçados, nos 
principais setores da administração pública e outras atividades 
sociais; crismaram-se de “sociologos” ou socialistas avançados 
com o propósito de convívio nas altas esferas mas com o objeti
vo velado e bem definido, de obterem por meio mais pacifico e 
aparentemente mais humano, a implantação do regime que idea
lizam, fazendo obra de demolição e intriga, sempre adjuvantes j favor da sagrada causa defen- 
á consecução de seus ideais politicos. jdida pelas democracias.

Organizam-se febrilmente sob variadas formas; e seguindo, Após termos assistido a tantos 
as mesmas normas de traição que usaram em 1935, rotulam as [revezes concretisados pela supe- 
suas organizações de ‘‘democratas” ‘‘nacional’’ ou de «naciona

0 supremo entusias-
(Paulo de Campos Moura)
O ambiente convulsionado da 

atualidade tem proporcionado 
oportnnidades expressivas para 
o povo brasileiro demonstrar 
mundialmente o seu inesgotá
vel poder de solidariedade hu
mana. Atravessamos no presen
te grandes dias de transforma
ção. Caminhamos aceleradamen- 
te para a execução de notável 
programa coordenador e unifi- 
cador. As riquezas de todas as 
especies do Brasil, estão sendo 
racionalmente exploradas em be
neficio do futuro não só dos 
brasileiros mas da humanidade 
em nome da civilização. No es
pirito de cada cidadão està es
culpida a imagem do dever. Es
se dever é cumprido soberba
mente, com supremo entusias
mo, maximé nesse momento em

listas», explorando os sentimentos do povo de nossa terra e prin- 
cipaimente a Juventude brasileira, onde criaram os conhecidos 
comitês estudantis “ou Juvenis”.

Meus senhores e minhas senhoras:
Esses empreiteiros do mal, profissionais

rioridade inimiga, é verdadeira
mente empolgante apreciarmos 
as vultosas vitorias conquista
das pelos aliados. A diferença 
das épocas e dos fatos são a 

do crime, são os [origem do jnbilo que se apo
que hoje aproveitando-se da situação diticil por que passa o derou de quantos anseiam < 
Brasil, se insinuam por todos os meios entre as autoridades, no triunfo da liberdade e a restau 
seio do povo, em toda a parte, agindo pela imprensa, pelo rádio, ração da justiça, 
e pela correspondência de tal modo que os seus crimes pratica- j Quando rememoramos a qu. 
dos sejam esquecidos. da da França e a retirada c

Almejam que o sentimentalismo nacional sancione os seus Dunquerqne e constatamos ho 
desejos de por em liberdade os responsáveis dirétos ou indiretos os êxitos alcançados pelas fc 
por esses atentados monstruosos de 1935, ou façam voltar á pa- ças democráticas, não pedem 
tria os que se acham exilados em paises estrangeiros, temerosos deixar de nos ufanar gloriosí 
da justiça comum pelos crimes negros que praticaram. jA energia espetacular dos ing

Entretanto, o governo, o povo e principalmente a juventude ses logrou garantir definili 
Brasileira encarregados de reger os destinos de nossa pátria es- mente a independtncia de tu 
tão vigilantes e ativos. {as nações do globo. Já estar

Os acontecimentos de novembro de 1935 jamais se repeti- j vivendo as horas preconisa 
rão no cenário brasileiro. [por aqueles famosos apelose

Nossas armas, obedientes á ordem, á lei e á obra do regime 
a que servimos, defenderão a nossa organização economica e po
lítica, costumes e tradições.

Encaremos, com firmesa e cheios de confiança o futuro.
Estamos certos de que a frente interna não é menos grave 

que a externa, porem a nossa união manterá o Brasil de pé.

(Conclue no proximo numero)

Clube 14 de Junbo
O Clube 14 de Junho está em preparativos especiais, para 

o grande baile de fim de ano, para a matinée infantil de Natai, 
bem como, para a soirée do dia 25.

Otimo conjunto abrilhantado por cantores, muito vai con
tribuir para o êxito daí festas.

Assim, esperamos que, principalmente o grande baile de 31 
revista-se de remarcada elegancia e alcance excepcional animação.

i f
tidos pela certeza da vitoria 

A Qrã Bretanha realisoí 
que o seu governo afirmou. 
Estados Unidos cumpriram 
planos. O Brasil forneceu o 
determinou o brio de seu p 
diretamente atingido pelas a 
ças que lhe impuzeram os 
talitaiios. O destino march. 
direção do breve regressi ; 
civilização ao dominio do i 
do. Eis o que motiva o vet ;i 
te entusiasmo do povo bra: Ji

Josè Eugênio Mnller Filho 
üsear 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. Naturalizações.

Os jornalistas prof issio- 
nais poderão usar seus 

automóveis
Rio, (Ag. Nac) — - 0  sr. 

Coordenador da Econonj/a Na
cional, ministro João Aibcrto, a- 
tendendo uma sugestão da As
sociação Brasileira de Impven- 
sa e considerando que os, jor
nalistas são elementos prepon
derantes para o desenvo',vimen- 
to do Estado Novo, resolveu 
permitir que os carros particu 
lares pertencentes ao?, mesmos 
jornalietas possam circular li
vremente, uma vez a serviço 
profissional. Só gozarão desse 
privilégio os jornalistas em /iti- 
vidade, devidamente registrados 
nu «D. I. P.»
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PREFEITURA MUMICIPAL DE LAJES
ESTADO DE SANTA CATARINA

Requerimentos despachados
dia 23 de novembro de 1942.

Ceduías em circulação
das

XV tíe Novembro, aniver
sário democrático do Brasil

A fortaleza democrática 
do Brasil tein sua afirma- 

cé- ção categórica em dirersaa 
uo

rencia de terrenos - 2» despacho: Sim; de acordo com 
a informação.

N- 641 - F.loi Teodoro da Costa - Aforamento de um terreno do 
Município -  3" despacho: Concedo a área de 1.270,75 
m2, de acordo com a legislação em vigor.

N- 702 - Amélia Furtado Arruda - Transferencia de um terreno 
2° despacho: Faça-se a transferencia de acordo com a 
informação.

Publicamos hoje as estampas e as séries dataa higtoria ini(jp-
dulas que estão atualmente em c.reuíaçao, para or ou em gina9 lorio_

!e Prccaver detidam ente a todos os que se  ,nte^ Sd aa8< M ovim entos  cívicos de 
i pelo assunto. A C aixa  de Amortização nao esta pro - ,  tV
movendo o recolhimento de cédulas dè sua em issão , d a -j»  a _ ;,.k]a in en t0  08 HlsDd'

do povo brasileiroN- 564 • Hilário Lenzi e sua mulher Oulia N. Lenzi - Transfe- tando de 1929 o ultimo edital publicado pela mesma so-j fam nitidamente
bre a matéria. As cédulas falsas que apareceram em . mer

dei pelos ideiais da liberdade e

N*

N-

N-

N-

N-

N-

N-

718 - Fileto Vieira Borges -  Transferencia de um terreno e 
engenho de seria -  Sim.

724 - Atelino Alves Aforamento de um terreno do Municí
pio -  Io despacho: Ao Fiscal Geral para informar.

725 - Afonso Patel e sua mulher Verônica Raul Berto -
Transferencia de um terreno -  Io despacho: Prove que; 
pagou o imposto de transmissão devido ao Estado. i

726 • Pafmira de Jesus Telles - Aprovação de planta e lic?n-j
ça para construir -  Io despacho: Ao Fiscal Geral para; 
informar.

727 • José Maria de Silva e sua mulher lsolina Maria tíe;
Silva Transferencia de um terreno -  Sim.

72S - João Muniz - Aforamento de um terreno do Munici-j 
pio - Io derpacho: Ao Fiscal Gera! para informar. 
Alcides Rebello - Licença para reformar a frente 
um prédio - Sim.

circulação nos últimos anos foram as dos valores - „
200$000 (estampa 13a. fabricação italiana da Cartiere Pi- da justiça, remos exempius 
etro Miliani) e de 500$000 (estampa 14*. fabricação a- vividos na Proclamação aa 
mericana, com a efigie de José Bonifácio). __ | Jndependencia, na bolição

São as seguintes, as cédulas atualmente em circulação: j da escravatura, na Bepu-
j blica e em muitos outros 
que revelam destacadanit-n-Emiiidas pela Caixa de Amortização

729 de

VALORES 
IfOOO 
2$0 Ü0 
õ$000 

1 ( 0  00 
2u$000 
50$000  

100*000 
2UO$000 
500$000  

.1:0008000

9a, 10a, 
11a, 12a, 
14a, 19a, 
14a, 10a,
15a, 
13a, 
1 4a, 
13a, 
10a,

14a,
14a,
16a,
14a,
12a,

Estampa

ESTAMPAS 
11a, 12a, 13a. 14a, | 
13a, 14a, 15a,

17a.
10a.
15a, 10a, 17a.
17 a.
16a, 17a.
14a, 15a.
3/4 das

te os objetivos democrati- 
! ticos da atitude dos nossos 
! autepassaJos, cuja bravura 

a’!o patriotismo sentimos aru- 
jar vibrantemente nos nos- 
ísos corações nesse moipen- 
[to em que atravessamos di
as de perigo para as insti- 

jtuições políticas, reliíiosas 
'sociais o econômicas tão he-

Dia 24 de novembro de 1942.

mitida ’ roicamente defendidas pelos 
pelo Banco do Brasil que fazem parte do lote de 200. §aaü^eâ homens do nosso 

; O0O:OoO$OO0 cedido ao Tesouro Nacional e utilizadas Pa9pa o  
para a emissão de que tratou o decreto 21.717 de 10/

N- 498 - Dulce da Silva Rosa - Aforamento de um terreno do g / 19152.
Município - 3° despacho: Concedo a área de 3 i9 g'2 de (jas séries 6a. e 7a., estando legalizadas com as-

N- 730 .Tnta,io°Rib,ai-'ó8Sllvia0.  s u / S . ,  Josefina R,beiro i a . S ? ixa^ de .

Comemorando o XV de 
Novembro, data da procla
mação da Republica, feste- 

; jamos um aniversário da 
l.vida democrática do Brasil.Leite - Transferencia de um terreno - 1» despacho-. Ao Emitidas pelo Banco do Brasil - (posteriormente encam-

cí—i n —■ padas pelo 1 esouro Nacional, pelo decreto n* 5.108,! Am crsauo que mui..pliFiscal Geral
N’ 731 - Nestor Bioering - Aforamento de um terreno do Muni

cípio - 1° despacho: Ao Fiscal Geral para informar. ; 
N. 732 -  Hordenante José Pereira tíe Sá - Baixa de imposto so

bre a venda de gêneros alimentícios - Sim.
N. 633 - Nikolaus Klingler - Licença para trocar a coberta de 

sua casa -Sim.

Dia 26 de novembro de 1942

I. 323 - Elesbão Antunes de Godoy - Aforamento de um terreno 
do Município - 3° despacho: Concedo a área de 1.500 
m2 ao Sr Elesbão Antunes de Godoy de acordo com 
a legislação em vigor.

577 - Anlonio Saldanha do Amaral - Aforamento de um ter
reno do Município • 3° despacho: Sim, de acordo com 
a informação.

726 - Palmira de Jesus Telles - Aprovação de planta e licen
ça para construir - 2° despacho: Sim.

734 - Fileto Vidra Borges - Licença para pintar, retelhar e 
repartir sua casa - I o despacho: Ao Fiscal Geral.

Dia 27 de novembro de 1942 
jq 4 96 - Francisco Rodrigues da Cruz -  Licença para explorar

uma pedreira - 2o despacho: Sim, sem prejudicar a 
rua.

N. 5t ® ' Aristicfes Luiz da Silva e sua mulher Maria Horfencia 
Waltrick de Oliveira - Licença para transferir urn ter
reno - 2<> despacho: Sim, de acordo coma informação.

N. 677 • João Ranulfo Waltrik - Baixa de lançamento do impos
to de veiculos - Io despacho: A Coníadoria para in
formar quanlo deve o requerente.

N. 734 * Fileto Vieira Borges - Licença para pintar, reteiliar e
repartir sua casa -2o despacho: Proceda-se, de acordo 
com a informação.

N. 735 - Eurachio Fiúza de Carvalho -  Certidão de Caria de 
Aforamento - Como requer.

14. 736 - Manoel Padilha Sobrinho - Transferencia de sua casa 
comercial - Sim.

de Dezembro de 1926).

N.

N.

N.

1$000 la.
2$000 Ia.
5$000 la, 2a.

10$0Ü0 la, 2a.
2O$OO0 1 a, 2a.
508000 la, 2a.

ioo$ooo 1 a.
200$p00 la.
5O08Ó00 la.

1:000$000 la.
C Y - ^ V J

/

ca energias, revigora os en- 
tusiamos, fortifica a fé, so 

í lidifica as aspirações libera
is do nosso povo.

Nesse dia historico todr g 
os brasileiros, em admirá
vel e sagrada coesão, ele
varam suas almas, confun
dindo cs pensamentos na 
vitoria da humanidade li
vre contra os monstros da 
opressão que tentam devas
tar o globo terrestre por 
meio de doutrinas ignóbeis. 

O XV de Novembro de

VALORES ESTAMPAS SE'RIES1C$000 17a. 10a.20$000 16a. 10a.50$000 16a. 9a.50$000 16a. 10a.
100$OÜO 16a. 10a.2008000 16a. 10a
500$000 14a.

x .'Cl*
5a.

N
N.

Dia 30 de novembro de 1942.

739 - Alberto Provezani • Transferencia de hotel - sim.
740 - Marcos Ghiorzi - Licença para aumentar e modifica:

fachada de sua ferraria - Io despacho: - Ao Fiscal Ge
ral.

f.ngraxataria Polar
— de —

Jorge Pereira
RUA MARECHAL DEODORO, 13 

Encontra-se diiiriameDte os jornais; «Correio do Povo» e «Diário 
de Noticias», varias revistas, inclusive a «Revista do GJobo*. 
Mensageiros para entregar encomendas.

Emitidas pela Caixa de Amortização - (As primeiras cé 
dulas postas em circulação pela Caixa de Estabili
zação foram as das estampas emitidas pelo Tesou-! inVo Td c . o v 
rc Nacional doa valores, estampa, e séries abaixo 7  ^  de 8oh'
laureados, tendo sido aposlo um carimbo dareferida '.,.,, ' u "i a o a q u e  
Caixa). d transcorreu solenemente no

intimo, década brasileiro pa
triota O sinonimo demo
crático dessa data religiosa
mente comemorada origina 
deveres morais e materiais 
para cora todos os povos 
que nos campos de batalha 
travam Juta contra a va- 
Jancbe totalitaria.

Não podemos assistir in
diferentes ao denodo e ar
rojo dos ingleses comba
tendo pela sobrevivência 
oa civilização. E os ame
ricanos, australianos, cana
denses e demais povos?

O aniversário expressivo 
da nossa democracia con- 
voca-nos para a luta uni
versal em defeza da liber
dade. A Republica foi uma 
reivindicação, como reivin
dicação é a demacracia pa
ia a liumauidade. O XV 
de Novembro foi simbolo 
de um dever. Esse dever 
' 0  perpetuarmos os triun- 

fos da nossa historia edanos- 
huura! ( /  au.j Ç. Moura)

Todas as cédulas de estampas 
qua não figuram acima j a perderam 
integralmente o valor. As que figu
ram, representam ou valem cruzeiros.

Pr. João Ribas Ramos
Advogado

RUA CORREIA PINTO, 11.
l a g e s
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Prefeitura Municipal de Lajes
ESTADO DE SANTA CATARINA
Requerimentos Despachados
Dia I o de dezembro dc 1942.

N. 674 - Orestes Ramos Alaide - Requer pagamento de seus ven
cimentos como professor municipal, relativos ao mês 
de abril -  2o despacho; Sim.

N. 737 -  Almino Pantaleâo Dimas Henrique de Souza - Trans
ferencia de terrenos - lo despacho: Ao Fiscal Geral 
para informar.

N. 738 - Eurachio Fiúza de Carvalho e Fsmenia Alves de Brito 
Fiúza - Transferencia de terrenos - Io despacho: Ao 
Fiscal Geral para informar.

N. 741 - Cirilo Ansonio dos Santos - Aforamento de um terreno 
do Município • Io despacho: Ao Fiscal Geral para 
informar.

N. 743 - Plinic Schmidt - Cancelamento do imposto de veícu
los - 1« despacho: A’ consideração do Sr. Dr. Diretor 
Geral do Departamento das Municipalidades.

Dia 3 de dezembro de 1942.

N. 721 -  José Suiter -  Transferencia de uma aranha - Indeferido 
de acordo com o decreto-lei federal n° 4.1ÓÓ de 
11-3-42.

N. 744 - Lauro Antunes Ramos - Licença para fazer reparos e 
muro em sua casa - l - despacho: Ao Fiscai Geral.

N. 745 - Romoaldo Luiz da Silva -  Licença para recubiir sua 
casa -  T despacho:. Ao Fiscal Geral.

N. 746 - Maria Jpaquina Ramos de Almeida -  Inscrição na divi
da passiva da importância de Cr $7.592,40 -  despacho 
A consideiação do Diretor Geral do Departamento 
das Municipalidades.

N. 747 - Hugo Botges de Melo - Aforamento de um terreno do 
Município - 1• despacho: Ao Fiscal Ceral para infor
mar.

Dia 4 de dezembro de 1942
N. 740 -  Marcos Ghiorzi - Licença para modificar a fachada de 

sua ferraria - 2- despache: Sim.
N. 748 - Jcao Moysés Furtado - Certidão de Carta de Aforamen

to - Corro requer.
N. 749 - Pedro Assine - Transferencia de terreno - D despacho: 

Ao Fiscal Geral.
N. 750 - Ambrosio da L. Melo -  Baixa do imposto de Industrias
e Profissões ccmo mercador de gado - Sim.

Climca geral
— Consultas diarias das 14 ás 16 e meia horas — 

Atende a chamados a qualquer hora do dia ou da noite.
CONSULTORIO : Pvaça Vidal Ramos, esquina da rua Cel. 

rafim de Moura.
Se-
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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

Chacara
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.

H
Em comemoração ao DIa DE NATAL a SOCI

EDADE HÍPICA LAJEANA promoverá as seguintes 
provas hípicas:

la) - Prova «NATAA* - percurso de 300 metros 
sobre 6 obstáculos, sem barragem obrigatória, com al
tura maxima de Om, 80, para iniciantes (amazonas e 
cavaleiros civis e militares (oficiais), com quaisquer ca
valo e arreiame.

PRÊMIOS NO VALOR - 1* colocado Cr$ 50,00 
2- Cr$ 20,00 3- Cr$ 10,00

2a) - Prova «Cidade de Lajes» - percurso d e 
400 metros sobre 8 obstáculos de lm,10 de altura - pêso 
75 quilos - sem barragem obrigatória, para veteranos 
civis e militares (oficiais).

PREM10S NO VALOR - 1° colocado Cr$ 100,00 
- 2- Cr$ 30,00 - 3- Cr$ 20,00

3a) - Prova «Correia Pinto* - constará de um 
rodeio com domação de vários animais chucrus, sortea
dos no momento por uma comissão julgadora. Serà per- 
metido aos concurrentes usarem os seus proprios arre- 
iames.

PRÊMIOS - Tres valiosos prêmios aos melhores 
ginetes.
Codigo das faltas das Provas «Natal» e «Cidade de Lajes».
1) - la. desobediencia ou obstáculo derrubado com os
anteriores 3 pontos
2) - Obstáculo derrubado com o? anteriores 4 pontos!
3) - 2a. desobediencia ou queda de cavalo com cava-i
Jeiro 6 pontos \
4) - Queda de cavaleiro só 10 pontos
5) - 3a. desobediencia ou erro de pista ELIMINAÇÃO; 

OBS: - em caso de empate será vencedor o concur-i
rente que fizer o percurso em menor tempo.

LOCAL - Campo do Lajes Futebol Clube.
HORA - 15 horas.
INSCRIÇÕES - Até o dia 24 de dezembro na «Voz 

da Cidade».
ENTREGA DE PRÊMIOS - será  realizada á noite 

em soiré dansante, juntamente com os prêmios das provas «CU
BA» promovida peio 2‘ Btl. Rdv. no dia 7 de Setembro e palro 
cinada pela Diretoria de Remonta do Exercito e os da piova *7 
de Setembro» patrocinado pela Sociedade Hipica Lajeana.

Pela Comissão Organizadora 
J. Sombra

Laíjoraioria 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 gra
videz.

Rua Marechal Deodoro — (Esquina Praça João
Pessôa)

LAJES — Estado de Santa Catarina. 

PREÇOS MODICOS.

M inutos
Fm poucoe minutos a nova raceita — 

W tr.ieco — começa a circular no sangue, 
aliviando ou acessos e os ataques ds asrna 
ou bronquite., Eit» pouco tempo é possível 
dormir beai, respirando livre e facilmente. 
MaocJocc. íCivia-o. mesmo que o mal s. Ja 

g.i, porque dissolvo e  remove o muena 
obbtrfte vias respiratórias, minando 

r. sua er.frjã". arruinando sia  naúdô, Ja- 
/r r.do-0 s e n ti  r-ne  prematuramento velLo. 
MeiWcco tem tido tanto êxito que se oíe- 
recc com a garanta de dar ao paciente 
rc - ptraç&o li' re e fcicll rapMumento e com
pleto alivio do sofrimento da asma era pou
cos dia». Peça MtndCeo, hoje mesmo, om 
qualquer iarm&cia. A nossa garantia é a 
stia maior proteç&o.

Acahr-C-Lu 'iv  c  asm a.

Veada de Terreno
Vende se, por preço co- 

IH UH) j u in 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 
quilomolros desta cidade, 
e servido por estrada de ro
dagem.

A tratar nesta redação ou 
â rua Correia Pinto, n- 68.

Faça seus anúncios 
REIO LA GEANO .

no «C 0R -

- - - - - - - - - - - - -  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.

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

Filial: Praça Vidal Ramos Sênior, ir 11. Fone 156

Enorme e variadissimo sortimento de artigos finíssimos para senhoras e cava

lheiros. - Exposição permanente dos artigos mais modernos, vindos do Rio e 

Sâo Paulo. — Preços comodos — 27
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Legião Brasileira de Assistência
Leva-se ao oonbecin;ento das senhoras e senhoritas 

que ainda desejarem fazer parte do rói de legionariasi 2 horas p.mtuaie: 
desta benemerita Associação de Assistência Social, que) A «Columbm» apresentaum dos se

us sensacionais filmes de avCDturas

C ioe-T eatro CARLOS GOMES
Empresa M. A. de Sousa 

Programa para DOMINGO, dia 18 
de Desembro de 1942

o livro de inscrições acha-se á disposição de todas as 
interessadas na «PÉROLA DE LAJES», sita á rua bo- 
ronel Cordova n° 34

Para o Natal
A Confeitaria Popular, num supremo esforço para 

bem servir a sua distinta freguesia, promoveu a vinda 
este ano, dos produtos *Patr07ie* e «Busi», - o be 
guin dos cariocas.

Aguardem também a vinda de passass, o nózes 
caixas fantasia, etc.

Sentença Confirmada
Pelo Tribunal de Apelação deste Estado foi con 

firmada a sentença proforida pelo Dr. Juiz de Direito 
desta comarca no processo de desquite amigavel em 
que figuram como partes o sr. José Fiúza de Carva
lho e Dona Otilia Siqueira.

A anotação ds casamento
O Presidente da Republica assinou decreto-lei re

vogando o decreto n1 13, de 29 de Janeiro de 193õ e 
restabelecendo o disposto nos paragrafos 1* e 7-, n- 1. 
do artigo 178 de Código Civil.

Os dispositivos citados referem se ás prescrições de 
ações de anulação de casamentos, nos casos de erro 
essencial e de coação, determinando que, nos primei
ros, o praso tivesse curso a partir da data do casamen
to , e, nos segundos, a partir da data em oue tivesse 
cessado a coação.

Exportação de 
carnes proibida

Do Rio a C. P. informou 
que do gabinete do coor
denador da mobilização e- 
conomica foi distibuida á 
imprensa uma nota comu
nicando que continuam em 
vigor todas as medidas to
madas com relação ao co
mercio de carnes e que «o 
governo não permitirá, de 
lorma alguma, qualquer 
exportação desse produto, 
enquanto não estiver per- 
feitamente regularisado o 
mercado interno, de acor 
do com as necessidades da 
população».

N. R. Pelo despacho te
legráfico acima, que está 
datado 8 do corrente, o go
verno julgou necessária a 
proibição da exportação de 
carnes atè que, o consumo 
interno do pais não se sin
ta mais prejudicado, e que 
se normalise completamen
te, voltando ao seu ritimo 
perfeito.

Dr. Josè Joaquim 
Seabra

Faleceu, no Rio, a 8des- 
te, o sr. Dr. J. J. Seabra, 
antigo parlamentar e ho
mem publico que muito fez 
pelo seu país.

Filho da Bafa, o ilus
tre morto honrou a sua ter
ra natal com seu talento, 
cultura e grande desconíi- 
nio político. Foi governa
dor da terra que 1 h e ser
viu de berço e o seu no
me jamais será esquecido, 
principalmente p e l o s  bai
anos. O seu corpo f o i 
transportado para a cidade 
do Salvador em avião es
pecial. O governo federal 
decretou luto nacional p o r  
tres dias.

Viajantes
Acham-se nesta cidade, os srs. 

Miguel Leal, capitalista;
Atílio Travaglia, representante 

comercial;
Dr. Flavio Valente, medico;
Manoel Antunes Ramos, in

dustrial;
Sebastião Branco, fazendeiro, 

acompanhado de sua exma. sen
hora; Aroldo Neves, funcioná
rio publico, acompanhado de 
sua exma esposa e filhas.

no far-west, intitulado 
BANDOLEIROS do FAR-VTEST 

— com Charle» Starrett e outro». —

á» 3,15 Horas:
Uma çrnude e bela produção da «U- 

nited», intitulada:
NOSSA CIDADE

— com Martha Scott e VVilliam Hol- 
don Cert. Censura: Improprio até 10 
anos. —

Preços: CrJ 1,50 1,00 e 0.50 
Iniciará as vesperais um compl. Na
cional DPB.
ás 8,30 Horas:
G r a n d i o s a  S e ç i t o  E l e g a n t e  !

Um dos Espetáculos Cinematografi 
cos mais Belos e Luxuosos de Todos 
os Tempos

A grande e conceituada marca Pa- 
ramount, vai npresentar bojo, um 
dos seus monumentais filmes dirigi
dos polo grande n consagrado 

CECILE DE MI LEE
— uma das maiores obras que o ci
nema tem apresentado:

Cleopatra
— <x>m um elenco estupendo, em que 
se destacam:
Claudette Colbert e warren VViliam

Preços
Pol. Cr$3,00 e 2,00 Balcão Crí 1,50

Aviso Importante
A Agencia Municipal de Estatística, 

avisa aos srs. Industriais que se re
gistaram de acordo com o decreto-lpi 
federal n° 4081, de 3 de Fevereiro do 
ano em curso, que deverão o quanto 
antes possível, procurarem na citada 
Agencia, o recibo definitivo referen
te ao Registo e Estatística Indus
trial. Outrossim, lebramos aqui a ne
cessidade de trazer o recibo provisó
rio, pois que aquele só será entre
gue mediante a apresentaçáo deste.

Gerson Pereia de Andrade
Agente de Estatística 

Lages, em 11 de Dezembro de 1942

Comemoração do ‘‘Dia 
do Reservista”

Realizar-se ão em todo o torritorio nacional, a 16 
de Dezembro corrente, as comemorações do "Dia do 
Reservista». Nesta cidade constarão do seguinte:

* Programa
ás 8 horas - Hasteamento da Bandeira Nacional no 

Quartel do 2' Batalhão Rodoviário, na 
presença da tropa e dos reservistas pre-
seutes.

das 8,30 ás 15,30 hs. - Apresentação dos certificados para 
serem visados. Os reservistas deverão trazer 
no braço uma fita verde-amarela. 

ás 16,00 hs. - Concentração dos reservistaH na Praça Jo
ão Pessoa para uma passeata seguindo o 
intinerário abaixo: Ruas 15 de Novembro, 
Quintino Bocaiuva, Largo Sta. Cruz, ruas 
Marechal Floriano, Marechal Deodoro, Her- 
cilio Luz, Benjamim Constant, quartel do 
Batalhão. (Ver croquis). 

ás 17,30 bs. - Entrega aos vencedores dos prêmios da 
«Prova Cuba», realizada no dia 7 de Setem
bro último por este Btl. e patrocinada pela 
Sub-diretoria de Remonta e Veterinária, 

ás 18,00 hs. - Canto do Hino Nacional e arriamento da 
Bandeira.

Para as Festividades acima ficam convidados todos os 
reservistas de la., 2a. e 3a. Categorias, de 18 a 44 anos, 
isto é os nascidos entre Io de Janeiro de 1889 e 31 
de Dezembro de 1924.

Cyrd Dentice Caldas 
1' Ten. Ajdt: Intr.

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

A suaconstrução é moder
na e assobradada, sendo to
da ela pintada a oleo exte
rior mente. Informações nesta red

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

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

Hospital de Hamonia

Est. Santa Catarina

t . e i è a  O T c c m a è -

a d v o g a d o

^OITICO

Residência e Escritório: Rua Correia Pinto, 66 
Lages.

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

Octavio Cordova Ramos
P Tabelião da Comarca de Lages

Rua 15 de N o vem b ro  —  AO LADO DA FARMa CIA APOLO

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

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

0 cartorio está sempre aberto, todos os dias uteis, das 8 horas
2 horas da tarde á« í. >•»—tarde ás 6 horas". ~ UUr“5 a° mcio e das fg
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