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, .Homenagem ás vitim as do comunismo”
(ConclusSo)

Oração proferida pelo Exrao. Snr. General de Diviafio Newton de A n
drade C avalcanti, Comandante da 5a. R. M., ao microfone da P. R. B. 2, de 
C uritiba, no dia 27 de Novembro de 1942, áe 19,00 horas.

As homenagens que hoje prestamos ás vitimas do comu
nismo encontrarão éco através dos séculos e servirão para estrei
tar eada véz mais os laços de solidariedade entre os brasileiros, 
mantendo eterna repulsa a esses atentados que o tempo jamais 
apagará.

Rendamos, pois, as nossas homenagens sincéras ás viuvas, 
aos orfãos, aos paes e mães, aos irmãos e irmãs das familiãs 
enlutadas como gratidão imensa aos que tombaram para que 
tivéssemos o Brasil soberano e livre.

Juventude brasileira !
No momento em que nos reunimos para glorificação dos 

que tombaram em defesa de nossas instituições, devemos pres
tar reverencia a dois homens com manifestações de respeito e 
profundo aféto.

Um, é o nosso chefe supremo, o presidente Oetulio Var-| 
gas, que afrontando a onda sanguinaria, concieute de suas obri-1 
gações e deveres como chefe de estado, arriscando a sua vida, 
fès parte da vanguarda que ocupou imediatamente, após rendição 
o maior fóco da intentcna vermelha na capital federal.

Ele verificou, entre as cortinas de fumo e diante do sangue 
derramado pelos bravos que defenderam o Brasil, as ruirias do 
quartel e a formação do comboio de prisioneiros comunistas que,, 
com o sorriso zombeteiro, tripudiavam dos cadaveres ainda quen
tes de suas vitimas.

Outro, é a figura máscula de soldado, o ministro Eurico 
Oaspar Dutra, então Comandante da 1* Região Militar que tam
bém pessoalmente, entre rajadas de metralhadoras, dirigiu e co
ordenou o assalto á unidade rebelada, dando assim exemplo de 
singular bravura á mocidade, cumprindo suas grandes virtudes 
como soldado e cidadão, graças a que foi possível sufocar, com 
golpe certo e implacável, o principal fóco da masórca vermelha 
no Rio de Janeiro.

A estes dois valorosos brasileiros, incarnação perfeita dos 
vultos inesquecíveis de nossa historia militar, devemos a conquis
ta imediata da vitoria sobre essa revolta incendiária, covarde ei 
cruel, ficando apenas como nódoa repugnante na vida da mais 
bonita e pacifica cidade do mundo.

Desses dois vultos as famílias brasileiras devem conservar 
os retratos no intimo dos lares, em logar de relevo, como guias 
á mocidade, ccmo homenagem justa a dois Grandes chefes que 
apontaram o verdadeiro caminho á preservação e segurança do 
Brasil.

Brasileiros !
Podeis estar descançados.
A linguagem dos sepulcros dos heróis que tombaram fa

lam da invulnerabilidade de nossas convicções.
Das vitimas imbèles que eles guardam, viverão por seus pa

rentes e descendentes; estarão em nossos corações sempre redi
vivos.

Os estudantes e o Serviço 
Militar

I
O presidente da Republica assinou o decreto-lei que

se segue:
«Art. 1- - Fica o ministro da Educação autorizado 

a regular, por meio de instrução escolar dos alunos dos 
cursos do ensino secundário de superior incorporados, em 
virtude de convocação, ás forças armadas, por motivo da 
guerra.

Art. 2* - Não se dispensará, em nenhuma hipótese, a 
realização ainda que parcial de trabalhos escolares ou a 
prestação de provas que bastem a atestar a habilitação.

Art. 3‘ - Este decreto-lei entrará em vigor na da
ta de sua publicação, ficando revogadas as disposições 
em contrario*.

Missa de 30* Dia
A Pamilia de

Aristides Antunes Ramos
convida seus parentes e pessoas de suas 

relações, para assistirem á missa de 30* dia do 
seu passamento, que será celebrada às 7 horas 
do dia 23 de Dezembro, na Catedral.

Antecipadamente agradece.
Lajes, 19-12-42.

JORNALISTA RUBEN FUR-!
TADO

Afim de visitar seus dis
tintos parentes, chegou nes
ta cidade a 15 do corrente, 
em companhia de sua ex
celentíssima esposa, o sr. 
Ruben Furtado, inteligente 
e culto jornalista patrício.

ÜAUDENCIO ANDRADE

Vindo de sua fazenda, es
tá ne=ta praça em compa
nhia de sua exma. familia, o 
sr. Gaudencio Andrade, pro- 
pero ruralista conterrâneo.

E todos os anos, nesta data, receberão nossa eterna grati
dão.

Qualquer que seja o destino que nos imponha a catástrofe 
mundial, nós rtpetiremos sempre, o grande juramento em sua 
memória: saberemos imitar o seu exemplo de fé, bravura e ab
negação, mantendo-nos leais e fieis ao Brasil, ao seu passado e 
ás suas tradições, defendendo a familia, a religião e as demais 
instituições sagradas !

As) -  Newton de Andrade Cavalcanti 

Gen. de Divisão Cint. da R. M.

Josè Eugênio Muller Filho

Oscar José Muller
Advogados

Kua do Rcsarto, 116, - Rio de Janeiro

Fôro em geral. Processos em todos os Ministérios. 
Legalizarão de jazidas, aguas minerais e quedas dá
gua. X  aturai iza//>es.

Autorizado a. aceitar como voluntários sol
dados reservistas da primeira e segunda 

categorias
Rio, — (A. N.) - O Ministro do Guerra assinou o 

seguinte e importante aviso: «Para preenchimento dos 
claros ou na organização de novas unidades simulta
neamente com a convocação de reservistas, feita de a- 
cordo com as disposições em vigor, ficara os coman
dantes das Regiões Militares autorizados a aceitar co
mo votuntarios, soldados reservistas de primeira e se
gunda categorias até 30 anos eclrfsrrve, satisfeitos os 
demais requisitos da lei do Serviço Militar*.

veu Ulisses Sabatine, filho 
do sr. Pompeu S a b a t i n e ,  
conceituado u e g o c i a n t e
nesta praça.

Nossos pesaraes

BEL1SARIO da SILVA RAMOS
Acha-se nesta cidade o 

sr. Belisario da Silva Ra
mos, abastado fazendeiro, 
acompanhado de sua exma. 
esposa. CARLOS FURRER 

Visitou-nos, ha dias, o sr 
FALECIMENTO | Carlos Furrer, representante

Faleceu no Hospital de ida Companhia Construtora 
Caridade desta cidade ojo-,da Casa Própria. Gratos.

| Dia do R eservista
O dia 16 do corrente, 

dedicado ao Reservista, foi 
condignamente comemora
do nesta cidade.

Desde as primeiras ho
ras da manhã de 16 teve 
inicio a execuçaq do progra
ma préviamente elaborado.

A s 4 horas da tarde, em 
jcontinuaçao ás solenidades 
comemorativas, realisou -se 
a concentração de Reser
vista na Praça Joao Pes
soa, tendo usado da pala
vra, em nome do 2- Btl. 
Rodv. um oticial do mesmo 
Btl., saudando os reservis
tas. Em nome dos Reser
vistas falou o Dr. Joao 
Ribas Ramos, que proferiu 
bela oração. Fm seguida 
teve logar o desfile por 
varias ruas da cidade.

Assistiram a concentra
ção o Comando do 2’ Btl* 
Bdv. e todas as autorida
des locaes e grande massa 
de povo.

ERVINO de OLIVEIRA BOR
GES

Esteve nesta cidade o sr. 
Ervinoula. Borges, operoso 
fazendeiro lageano.

Colação de grau
Colou grau, hontem, em 

Curitiba, na Universidade da
quele Estado, o joven Al- 
cebiades Muniz Sobrinho.

Filho do sr. Sezefredo 
Muniz e de sua distinta e 
virtuosa esposa Da. Catari
na Paes Muniz, Alcebiades 
recebeu em casa de seus 
honrados progenitores os 
mais belos exemplos de 
bondade e força de vonta
de. Assim é que, embora 
lutando contra certas difi
culdades, teve, em grande 
parte, como sustentaculo, os 
edificantes exemplos apro
veitados rio lar paterno e, 
vencendo todas as etapas 
de seu curso, chegou ao 
término de sua tarefa com 
a galhardia de moço lutador 
e esperançoso que a custa 
de tenacidade e inteligência 
triunfa, tornando-se, por is
so, credor da admiração de 
todos quantos sabem avali
ar os dotes pessoaes.

Ao joven cirurgião dentis
ta, Dr. Alcebiades Muniz 
Sobrinho e a sua exma. 
progenitora e correto pro- 
geni t o r, apresentamos a s 
nossas mais efusivas felici
tações.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA 
Digitalizado pelo Instituto José Paschoal Baggio - Contrato FCC nº0151/2016 



Segunda pagina

PREFEITURA MUNICIPAL JE LAJES
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Requerimentos despachados 
dia 7 de dezembro de 1942.

CORK EIO LAOEANO
19-12 42

O e f e i í o  p s ico -

N. 509

N. 572 

N. 709

N. 738

N. 745 

N. 751

N. 752 
N. 753
N. 754

N. 755 
N. 756

N. 744

N. 757 
N. 758 
N. 759

N. 760

• Ernesto Ranzolin e sua mulher Itamira Santos Ranzo- 
lin • Licença para transferir uni terreno - 2o despa
cho: Sirn.- Luiz Schwalb - Transferência de um terreno - 2o des
pacho: Sim. de acordo com a informação

- João Pereira de Oliveira e sua mulher Maria dc Jesus 
Pereira - Transferencia de ntn terreno • 2» despacho; 
Faça-se a transferencia de acordo com a informação

• Eurachio Fiuza de Carvalho e Ismênia Alves de Brito
Fiúza - Transferencia de terrenos - 2o despacho: Pro
ve que pagou o imposto de transmissão devido ao
Estado.

-  Romoaldo Luiz da Silva - Licença para recobrir seu 
pr-dio sito á rua Marechal Deodoro - 2U despacho.
Sim.- tricn Sell e sua mulher Nina Judiih Rambusch Sell - 
Licença para transferir um terreno - Io despacho: Pro
ve que pagou o imposto de transmissão devido Estado.

- Anibal Narciso - Baixa do imposto de veículos - Sim.
- Vitor Padilha - Licença para negociar com quitanda 

em Painel • Sim.
- Sebastiana Pereira dos Anjos - Aforamento de um ter

reno do Município • 1° despacho: Ao Fiscal Oeral
para informar.

- Leopoldo Moraes - Aforamento de um terreno do Mu-
*“ j -------u„. Fierat Oeral oara informar.

N. 759 - Tito Spindola -  Licença para fazer concertos em sua | 
casa sita á rua Dr. Lauro Muller - 2o despacho: S im ,,
de acordo com o parecer do Fiscal Oeral. _  l  j
João Moysés FurtaJo -  Certidão de Carta de Afora- 1 0 3 7  I C O  C I O S  c i t c l *
mento - Como requer. ®  * « j

N. 763 - Roberto Ferreira • Baixa do lançamento do imposto de j
veículos - sim. J

IN. 762

Dia 11 de dezembro de 1942

N. 764

N. 765 

N. 766 

N. 767

N. 768

Li

te r-
- Vitorio Caon e sua mulher Arlinda Lima Caon • 

cença para transferir um terreno -  Como requer
- Sizeuaudo Oodinho - Licença para transferir um

reno • Como requer.
- Amandio Francisco Antunes - Baixa do lançamento do

imposto de sua casa comercial - Sim.
• Leandro Gonçulves Vieira e sua mulher Amélia Ca

margo Vieira • Transferencia de terrenos - Io despa
cho: Ao Fiscal Oeral para informar.

-  João Ferreira • Baixa do lançamento do imposto de
veiculo -  Sim.

Dia 14 de dezembro de 1942

q u e s  á  I ta lia
Conde Nicola Fiorenzi

(Exclusividade do C. E. C. 
para Correio Lageano).

N o v a  York - Ninguém 
pode calcular, senão um ita- 
liano, o efeito psicologico 
dos ataques aereos desleri- 

Ídos contra a Italia. Até ho
je, os italianos praticamente 
não sentiram pessoalmente 
os horrores da guerra. Até ho

- -•* - J . __

Afonso ratei e sua muiuci *
Transferencia de um terreno - 2o despacho: Como requer.

Decreto-lei n- 18

- m an iiu u  —  —
nos - Io despacho: Ao Fiscal Oeral.

Dia 9 de dezembro de 1942

-  Lauro Antunes Ramos - Licença para fazer reparos em 
seu prédio sito á rua Correia Pinto - 2o despacho: 
Proceda-se, de acordo com a informação.

. Vidal da Silva Ortiz -  Baixa do imposto de Industrias 
e Profissões - Sim.

- Paulo Francisco Broering • Baixa do imposto de casa 
comercial -  Sim.

- Tito Spindola - Licença para fazer concertos em sua 
casa sita í  rua Dr. Lauro Muller - 1° despacho: Ao 
Fiscal Oeral.

• Eugênia Stupp por s/ filhos Aiba, Carlos, Roberto e 
Marilena - Licença para fazer uma porta para vitrine 
e plalibar.da no prédio dc propiiedade de seus filhos 
menores - Io despacho: Ao Fiscal Oeral.

. „  , . . n jie não tiveram ocasião de co-
N. 761 -  Francisco Furtado Ramos - Fiscal Oeral desta Prefei- ■ j a„ nr0Dorcõe9 dessa 

tura -  Requer 20 dias de licença para tratamento de n “ ecer  a9 PruP rçoes dessa 
saude - Sim, a contar de 10 do corrente. aliança tragica que Musso-

N. 725 - Afonso Patel e sua mulher Verônica Raul Berto — | l i a i  a ssin ou  com a Alema-
q8 bombardeios efe

tuados pela aviação britâ
nica contra cidades impor
tantes como Gênova, Turim, 
Milão e outras, repercutem 
fundamente na opinião pu
blica do país. Tenho certe
za que Mussolini se aflige 
enormemente com es9as io9- 
cursões aereas. Não pel is 
de9truições que causam, mas 
pelas consequências funes
tas que resultam para a sua 
posição política. Não é con
tra  os ingleses que os italia
nos proJamam seu odio, mas 
pelo «duoe», o umco culpa

da 16 de dezembro de 1942 
O Prefeito Municipal de Lajes, na conformidade do

- - -  j -  .J------ i„; „o , ono X do ahrilloraes • Aforamento de um terreno do Mu-| U F rete ito  a iu m u p a i uo 
nicipio - 1® despacho: Ao Fiscal Oeral para informar. i d isp osto  no art. 5o do d ecreto-le i n® 1.202 de 8 de abril 
Mancílio Cardoso da Silva -  Transferencia de terre‘ j<jtí 1939 r\ _ _

Art. Io

Dia 10 de dezembro de 1942.

N. 41 - 

N. 42 - 

N. 43 - 

N. 44 - 

N. 482 

N. 517

N. 518 -

N. 520 

N. 525 

N. 542 

N. 543

N. 545 - 

N. 647 -

Salustiano Evilàsio Rarroi -  Aforamento de um terre
no do Município -  2« despacho: Publique-se edital de 
concurrencia publica com o praso de 8 dias.

José Glauco Ramos - Aforameuio de um terreno do Mu
nicípio - 2» despacho: Puolique -se edital de concur
rencia publica CO'!> u praso de 8 dias.
Saulo Salustiano Ramos -  Aforamento de um terreno 
do Município - 2» despacho: Pubhque-se edital de 
concurrencia publica co.n o praso de 8 dias.

Branca Josefina Ramos - Aforamento de um terreno 
do Municipio - 2° cle-pacho: Publ.que-se edital de con 
currencia publica com o praso de 8 dias.

- Antonio Fauslino da Silva - Aforamento de um ter
reno do Município -  2° despacho: Publique-se edital 
de concutrencià publica com o praso de 8 dias.

- Maria Adelia Minghelli menor, rep. por s/ pai Alcides 
Minghelli - Afor&mento de um terreno do Municipio • 
2° despacho: Pxblique se edital de concurrencia publi
ca com o praso de 8 dias.
João Tridas Minghelli menor rep. por s/ pai Alcides 
Minghelli - Aforamento de um terreno do Municipio - 
2° despacho: Pubhque-se edital de concurrencia publi
ca com o praso de 8 dias.

- Alcides Minghelli • Aforamento de um terreno do Mu
nicipio - 2° despacho: Publique-se edital de concur
rencia publica con o praso de 8 dias.

• Antonio de Souza Matos - Aforamento de um terreno 
do Municipio - 2° despacho: Publique-se edital de 
concurrencia publica com o praso de 8 dias.

- Oscar Cesar de Oliveira - Aforamento de um terreno 
do Municipio • 2° despacho: Publique-se edital de 
concurrencia publica com o praso de 8 dias.

• Alda Teresmha Cesar menor rep. por s/ pai Oscar Ce
sar de Oliveira - Aforamento de um terreno do Muni-l 
cipio - 2- despacho: Publique-se edital de concurrencia | 
publica com o praso de 8 dias.

- Juvenal Ribeiro de Liz • Aforamento de um terreno do 
Municipio - 2° despacho: Publique-se edital de con
currencia publica com o praso de 8 dias.
Licinio Cordova - Aforamento de um terreno do Mu
nicipio - 2® despacho: Publique-se edital de concur
rencia púbi ca com o praso de 8 dias.

Decreta:
Fica aberto, por conta da arrecaJação docor- 
reote exercício, o crédito de oito mil e qua-| 
trocentos cruzeiros (cr. 8.400,00), atim de suple
mentar, pela forma abaixo, as seguintes dota
ções do orçamento vigente:
1-14-1 - Porcentagem para cobrança da Divida 
Ativa Cr $3.000,00
1-34-1 - Quota do lançamento do I r™  --------» - ------------ r -
Imposto sobre Industrias e Pro- : do das bombas despejadas so-
fj9Sfie9 Cr $1.700,00 breo této da familia italiana.
9-84 2 - Ao Instituto de Apo9en- |0  verdadeiro italiano se con
tarias e Pensões dos Industriários | gratula cc.m os i n g l e s e s

A. P. I.) Cr $3 700,00 quando sobrevôam a Italia
CTSSTOOÃ) P ‘ra bombardeai *. Is  i > é(I

Art. 2-
. . . ■ , um estimulo pari a revoltaEste decreto-lei entrará em vigor na data d a ,_  „ faots.no. E’ uma

torça que tavereoe e bene
ficia a dissolução do mons
truoso pacto efetuado entre 
Hiller e Mussolini.

- Este decreto-lei entrará em vigor na data da **•“ ■-*»»•* 
sua publicação, revogadas as disposições em contrao 
contrario. j força q

Prefeitura Municipal de Lajes, era 
bro do 1942.

Assinado: Vidal Ramos Junior
Prefeito Municipal.

Asdrubal Guedes de Souza Pinto 
Secretario.

15 de dezem-

D r. C esa r  A v ila
Docente da Faculdade de Medicina de Porto Alegre

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

Hospital de Hamonia

Est. Santa Catarina

| a m c A

a d v o g a d o

Residência e
j_jU.yvo,

Atende chamados pava as comarcas dc S Jo

aquim, Curitiba nos, Bom Retiro e Rio do SuU

tcxruco

Escritório: Rua Correia Pinto, 66 
Lages.

Venda de Terrena
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 
mato, proprio para criar, to
do fechado, existindo no 
mesmo uma casa regular, as
soalhada e envidraçada, dic* 
tandoo referido terreno, que 
está situado no Espigão, 5 
quilômetros desta cidade, 
e servido por estrada de ro
dagem.

A tra tar nesta redação ou 
á rua CorreiaPinto, u- 68.

Assine e Anun
cie no Correio La

geano,
I periodico de ______ J .  A l
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PREFEITURA MUNICIpAL DE 
LAJES Não posso compreender Pètain!

ESTADO DE SANTA CATARINA
r #

O MESMOVIMENTO DA TESOURARIA DURANTE 
DE NOVEMBRO DE 1942 

Saldo do dia 31 de outubro de 1942 - ci$ 100.004/50
RECEITA ORÇAMENTARIA 

Imposto s / Exploração Agrícola e Industrial 
Imposto de Licenças 
Imposto s/ Jogos e Diversões 
Taxas de expediente
Taxas e Custas Judiciárias e emolumentos 
Taxas de Fiscalizações e Serviços Diversos 
Renda Imobiliária
Receita de Mercados, Feiras e Matadouros 
Receita de Cemitérios 
Cobrança da Divida Ativa 
Receita de Indenizações e Restituições 
Contribuições Diversas 
Eventuais 
Multas em geral

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

78.806 90
570.00 
653,50,
584.00 
79o-00
50.00 

1.962,70 
932,50
277.00 

10.810,60
6 514,00 
2.317 20 
1.028.00 
2 144.00 

cr$ 20"i 483.00 
ORÇAMENTARIA

7.c>05 60

Na cidade de Genéve foi 
ublicado um trecho de im

portante missiva escrita por 
Darlan e dirigida ao seu mais 
eitimo amigo que, verificando 
- ocorrido do norte da A- 
nca, conseguiu fugir para 

a Suissa. Assim escreveu: 
«Meu querido amigo; estou 

preocupado com o estado 
de Philip (Pètain).

Está agindo tão contradi- 
loriamente que com certeza

Sensacional revela - ço tenho a mesma orienta-: 
ção de uma carta do ção. Não sou pelos aliados 
Almirante Darlan a e nem pelo «eixo». Sou pe- 
um amigo que conse- la França. Os ingleses são 
guiu fugir para a Su- mais pela França do que o 
issa. são os nazistas. Por motivo

politico precisei camuflar 
meus sentimentos afim de 
tentar a remodelação da 
minha patria a despeito da 
derrota. Sentia-me covarde 
em abandonar meus patrícios 
á mercê do9 alemães. Quizj 
ser util e quiz defendel-osJ 
Pètain e eu tinhamos pensa-j 
mentos aproximados. Mui
tas conversas secretas man
tive com ele a respeito dis
so que está acontecendo a-

iini.iu , . . * v  ---- -—! gora. Cheguei mesmo a ser
7oj oüi^°^e, e a g“n aba*° grave, autorisado verbal e catego- 

9.650 801 a em os de suas feias e ricamente de desempenhar 
16 C u conhecidas atitudes anterio- a missão que hoje finalmen- 

Pore/ n’ seua venerandos te patrocino. Francês sou 
57 900,0 >cabe os brancos me fizeram eu c0mo todo o c a 1 o r e

Ciédito Especial
Total da Despesa

Saldo no Banco Industria e C. de Santa Catarina 
» com Reponsaveis 
« na Tesouraria

9.900,30 
cr $ 104.511,10 

500,00

,crer na sua regeneração. jnao menos do que aqueles 
Por mim, desde o corne- 1

Tesouraria da Prefeitura Mm

crS 105 0T1.10 
78.000,00 
3.670,30 

20 804,20
ct> 207458 60 

pal de Lajes, 3 cíe novembro oe lú-*2

Ary Cândido Furtado
Tesoureiro Confere

Oscar A maneio Ram a  

Contador

Dr. João Ribas Ramos
Advogado

RUA CORREIA PINTO, 11. L A G E S

Engraxataria Polar
—  d e  —

Jorge Pereira
RUA MARECHAL DEODORO, 13 

E ncontra-se  d iariam ente os jo rna is : «Correio do Povo» e - Diário 
de Noticias», varias revistas, inclusive a «Revista do Globo». 
M ensageiros para en tregar encomendas.

DR. N O B R E F IL H O
Clinica geral

— Consultas diarias das 14 ás 16 e meia horas — 

Atende a cham ados a qualquer hora do dia ou da noite.
CONSULTORIO : Praça Vida! Ramos, esquina da rua Cel. Se

rafim de Moura.
21

que se rebelaram desde o 
inicio. A minha situação 
ape&ar de muito favorecer 
aos aliados, não é Bimpati- 
ca. A mim, todavia, tudo é 
simpático quando é util á 
patria. A Alemanha precisa 
ser derrotada e aniquilada.

Tudo farei por essa rea
lidade de que depende o re- 
surgir da França. Os des
mentidos de Pètain não re
presentam a vontade do po
vo, como você proprio o 
sabe. Pètain fala unicamen
te pela pressão germanica e 
por alguns companheiros de 
pouca idoneidade patriótica.

Os britânicos têm outro 
sentido humano. Eles que
rem sinceramente o bem da 
da França. E os ameaica- 
nos igualmente. Estou con
corde com eles porque sou 
intransigenteme n t e p e l a  
França».

Vejamos o futuro e
observemos a sinceridade e 
lealdade de Darlan!

(C. E. C.)

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

GALERIA DA MODA
Rua Correia Pinta, ir  6. Fone 87 

ilial: Praça VidaI Hamos Sênior, ir  11. Fone loG

Enorme e variadissimo sortimento de artigos finíssimos para senhoras e cava

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

São Paulo. — Preços comodos — 27

i

Octavio Cordova Ramos
Io Tabelião da Comarca de Lag*es

tlua 15 de Novembro — A0 LADO DA FARMaCIA AP0L0

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

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

Oswaído Pruner
PINTOR

Rua Quintino Bocaiúva, 16

Executa, com perfeição, pinturas de casas modestas co-

|.jjj mo de luxo. Pinta placas e abre letreiros.

ESPECIALISTA EM PINTURA DE MOVEIS 
$  A DUCOm

0  cartorio está  sempre aberto, todos os dias u te ís , das 8 horas ao meio dia e das
2 horas da tarde á s  6 horas.
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LAGEANO

6a. R. M. e 6a. D. I. 
Estado Maior 

2a. Seç&o
Serviço de Imprensa

Curitiba - Paraná
9. XII. 42

Minibterio da Ouerra 
5a. R. M. e 5a. D. I 
20° R T reservistas de 1* Categoria que nâo 

- a desertores.

Curitiba — Paraná
Em 4. XII. 1912

Relação nominal dc 
do corrente, limite do praso, alem do qual, passarao
CL ASSIS NOME
1.916 Augusto Serafim da Silva
1.917 Antonio Alves de Oliveira
1.917 Alcebiades Modesto Pereira dos Passos
1.917 Antonio Santana da Cruz
1.917 Ataide Custa de Qodoi
1.917 Antonio Gonçalves dos Santos
1.917 Alberto Lourenço
1.918 Aícendino Ferreira Léris
1.918 Arseiniro Isidoro de Lima
1.918 Aristides Lourenço do Oliveira
1.919 Ari Conrado
1.920 Amar.cio de Siqueira
1.921 Antonio da Silva

se apresentaram até o dia 1°

I1.921 Antonio Gomes dos Santos 
nom inal '• 1-917 Clementino Querino de Freitas 

1.919 Carlos Pollak
1.917 Dirceu Paleimo
1.917 Durval Moreira 

cumprimento de| 1.918 Eduardo Manoel dc Jesus
1 916 Guilherme Silva

Brasileiros convocados para 
o Serviço Militar

O Quatel General da 5a. Região Militar vem tra
zer ao conhecimento do publico a relação anexa, na 
qual figuram os nomes de vários brasileiros, reservistas 
e convocados para o serviço militar no 2o°. Regimento 
de Infantaria, Desta cidade de Curitiba, que deixaram 
de fazer a sua apresentação ao aludido Regimento 
dentro do praso fixado em lei.

Muilos dos que constam nessa relação 
não tiveram conhecimento dos editais de convocação, 
e certamente si soubessem de sua condição de convo
cados ter-se-iam apresentado para
seus deveres para com a Palria. .  ̂ .

Em u l situação, o Sur. General Comandante faz; J-JJ» ^ “ Borges 
o apelo a esses brasileiros para que se apresentem com, 1Q,? José Adalberto Massuci 
urgência ou deem noticiados motivos que impedem sua , i gjg j uij0 Aureliano Prestes 
apresentação para que não sejam considerados deserto- 1.918 José Ahus de Bastos 
re8> 1.920 João Maria da Silva

O brasileiro que se torna desertor ás fileiras das;| ^ j  Julm ^aLLui 
Forças Armadas perde as suas credenciais de cidada-; j arjvai tantos 
nia e fica impossibilitado de exeroer suas funções pu-'1 1.917 Leandro do Amaral 
blicas inutilizando seu futuro em qualquer atividade 11.918 Lindolfo Costa dos Santos 
nacional. í 1-919 Lino Dinon

O Stir. General, bem interpretando a situação doslj^j:? Manoel Je 1CHiveira 
que foram chamados e náo se apresentaram pede as j g,7 Na°-ib Antunes 
autoridades municipais, aos parentes e conhecidos des-: j 920 Natalino dos Santts 
ses cidadãos para que os avisem acerca da convocação 
e ao mesmo tempo comuniquem ao Quartel General on
de eles se acham presentemente.

O Brasil estando Da guerra, e chamando ás armas 
vários brasileiros, estes devem se encontrar sempre pron
tos a cooperar tíos diferentes setores do esforço que a 
Nação faz pela sua sobrevivência, mui especialmente nas 
fileiras.

Colaborem, pois, todrs para q':e noticias sejam da
das desses que estão faltando ao serviço militar.

Dimas de Siqueira Menezes 
Coronel Chefe do E. M. Regional

Para o N  atai
A Confeitaria Popular, num supremo esforço para 

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

Chegaram t a r a b  em p a s s a s  s, n ó z e s ,  e c a i 
x a s  f a n t a s i a ,  etc.

1 914 Osny Gonçalves da Silva 
1917 Orlando Sebastião Saldanha
1.918 Osvaldo José Francisco 
1 921 Orlando Oliva
1.919 Paulo de Almeida Prant 
1.921 Pedro Ferreira
1 917 Sebastião Sales de Miranda
1.918 Sebastião Gonçalves de Rezende
1.918 Salvador Mendes Cardoso

Quartel em Curitiba, 4 de Dezembro dc 1942 
(a) Hugo Pergcntiao Maia — Cap. Ajud. do 20» R. 
Visto — Ten. Cel. Teimo Cmt.

FILIAÇÃO 
Serafim Luiz da Silva 
Manoel Alves de Oliveira
Modesto Pereira dos Passos 

Altino Santana da Cruz 
Pedro Marcelino de Godoi 
Pedro Gonçalves dos Santos 
Pedro Lourenço 
Alcides Ferreira Lèris 

Generoso Campoline de Medeiros 
Analia Lourenço de Oliveira 
Antonio Conrado 

Sebastião de Siqueira 
Benedito Manoel da Silva 
José Gomes dos Santos 
Mariano Querino de Freitas 
Pedro Pollak 
Joaé Batista Palmeiro

Orteucio Morreira 
F ra n k l in  Manoel de Jesus 

Américo Silva 
Henrique Terbique 

Francisco Borges de Abreu 
Alexandre Massuci 

Abrahào Aureliano 
Francisco Alves de Bastos 

Jnvencio Silverino da Silva 
José Dal-Lin 

Munica Colasso 
Heitor Domiciano dos Santos 

Hermiliuo Amaral 
Antonio Costa dos Santos 

Vergilio Dinon 
Joaquim de Oliveira 
João Domingnes 

Simão Antunes 
Franklin Dias dos Santos 

Ernesto Gonçalves da Silva 
Pedro Saldanha 
Onorio José Francisco 

Salvador Oliva 
José Lourenço Santos 

Laurindo Ferreira 
Francisco Sales de Miranda 

José Gonçalves de Rezende 
Elias José Cardoso

I.

Laboratório Análises C lin icas
Direção Técnica: Dr. Nobre Filho, 

Dr. J . Sombra j

Exames completos
de

sangue, urina, fezes, 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.

Lucidorio Paes
Faleceu, hontem, nesta 

cidade, o sr. Lucidorio Pa
es, criador residente neste 
município. O seu lálecimen
to causou grande pesar, 
pois o finado era possui
dor de ótimos predicados.

A’ familia eulutado 
os nossos pesames.

Cine-Teatro CARLOS GOMES
Em presa M. A. de Sousa 

P rogram a para DUMINUO, dia 20 
de Dezembro de 1942

Casa á Venda

A grande marca «IFurner» vai ap re
sentar, hoje, ás 8,80 Horas, utn dos 
seus maiores e mais belos film es, em 
TECNICOLOR - u:o deslum brante es
pectáculo jam ais egualado:

Demmiins do Céo
— com um elenca notável, em que 

se destacam os consagrudos artistas- 
ERROL FLYNN 

Frod Mac Murrav, Al xis Sm ith, 
Rnlph Blleamy, e Robert Arm strong 

— sob a direção de Michael Curtiz

I Uma Emoção em cada eeguudo
Vende-se a casa11' 8 situada-ái Uma Proeza era cada Minuto
rua Hercilio Luz> otimamen
te construída, possuindo to
das as instalações indispen
sáveis á familia de trata- 

l mento.
A sua construção é moder

na e assobradada, sendo to
da ela pintada a oleo exte
riormente. Informações nesta red

A H istoria daqueles que tornam  a 
Aviação, dia a dia, mais eficiente, co
mo arm a de defeza. e de ataque!

DUAS HORAS e MEIA de P * 0 -  
JECÇÁO DESLUMBRANTE

Cert. de Ceusura N. 21593 sem res
trições.
Iuimarà a Sessão um Compl. Nacional

D urante o dia haverá 3 Sessões 
ás 2 b., 3,15 e 4, 30 horas

0  Mucus da 
Usina Dissolvido 
R a p id a m e n te

asÜÜ etah rsn n ? resp,,ra!i0r* ' * violento» da minnm « on(ll̂ e envenenam o organismo, 
^  ?  roervla. arruinam a  «u d e  e de-
n o v f V r mC, T * ° J ^  3 “ hlUtOS, M.ndoc», 
uo saninin1 1 começa a circular 
uues i)22u dominan<l0 rapidamente o« ota- 
« r e c o r ^  ,if« I"?ja ! ,ro dl“  « m eça a dea- “ di'lc“:d»de em re .p iS r e volta 

tvparador. Tudo o que se fai ne-
^ e W c t s T V  d-  M.ndc-c.
da asma on carA «ompletamcnte l i ra
r.p idammesmo q íe " ^ " ,™ ,^  ^ ÍO *des i» nntimv. M . .  80 trate de casos rebel- 
dxíto * nue ae** ,^®ndac» tem tido tacto

•íiSie,15meÍmolneISOU' V  d,"“ ' ' °Pe<“
*«•*« A ncsaâ

M e n d a c o A c a b a  co m  
a

-----------------------  Di* José A n tu n e s -------------—
— MEDICO —

Cirurgia em geral —  Ginecologia —  partos

Atende no Hospital Sao José de Antonio Prado 
qualquer intervenção cirúrgica, cora serviço moderno aParelj*ado Para 

electrico, Raios ultra violeta, Ondas curtas e ltR&1°8 Bistun

FAÇA seus anúncios do 
«Correio Lageano» jornal de 
grande circulação.

-
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