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Dever que o Brasil precisa 
cumprir

Rio (A. N.) — Em entrevista concedida ao Diário 
Coriocn, o general Amaro Bitencourt depois de esclare
cer que o traiçoeiro ataque a Pearl Herbour, com suas 
desastrosas consequências já estava mais do que com
pensado com as vitorias da Marinha Norte-americana no 
Mar de Coral, Midwey e Guadalcanal, em que foram in- 
flingidas aos japonezes perdas mais elevadas que as de 
7 de dezembro do ano passado, referiu-se em termos en
tusiásticos á mobilização americana, cujas linhas gerais 
descreveu.

Sobre as consequências que teria para o Brasil a 
ocupação do norte da África e de Dakar, declarou:

— «A ocupação afastou as ameaças de ataque ao 
nosso nordeste; deram ao Brasil uma relativa seguran
ça, o que por certo, terá de permitir que continuemos 
num ambiente de calma a nossa preparação militar.

Se re a nossa colaboração na presente guerra vou 
dar a minha opinião pessoal, com a qual nem todos con
cordam mas que poderia justilicar com a analise geral 
da situação dos paises combatentes, a provável marcha 
dos acontecimentos, a politica conlinenta! e os interesses 
do Brasil depois da guerra.

Circunstancias múltiplas e variadas levaram o Bra
sil a romper as relações com o Eixo; os acontecimentos 
determinaram a sua entrada na guerra, e agora, tenho 
como certo, que em nosso proprio interesse seremos for
çados ao sacrifício extremo de lutar fora do continente 
pela vitoria da nossa causa.

Não nos iludamos. Suponho que o auxilio militar 
dum povo com 45 milhões de almas, não póde ser dis
pensado numa luta em que as nações tudo sacrificam 
nara alcançar a vitoria. Homens e mulheres, entre os 14 e 65 
anos, estão sendo empregados na guerra e os rapazes dc 18 anos 
marcham como soldados para a linha de (rente.

0 esgotamento dos coutendures aumentará o valor dos pe
quenos auxílios militares e um contingente de tres ou quatro cen- 
t n is de milhares de homens, empregado oportunamente poderá 
desiquilibrar a luta e acelerar a vitoria.

O Brasil agredido na sua soberania e ameaçado na sua vida 
de nação livre declarou guerra ao Eixo; portando nada como com
bate-lo, concorrendo assim para a guerra com suas forças armadas 
para a derrota do adversário. Não è um sacrifício. E’ um dever 
que o Brasil precisa cumprir para resguardar os seus proprios in
teresses e sua soberania».

Vão ser vendidos

Aprovada essa, autorizada a venda pelo titular da 
pasta do Erário Publico, , esta será anunciada, durante 
seis meses pelo menos, pela imprensa, pelo radio, no lo
cal onde estiver situado o imóvel.

Só serão aceilas as propostas de compra que forem 
acompanhandas da prova de haver o proponente depo
sitado no Banco, dois por cento da avalição do imóvel.

Todas as compras serão a dinheiro á vista, deven
do a escritura, salvo motivo de força maior, ser lavrada 
dentro de 30 dias da aceitação da proposta.

O praso da concorrência não serà inferior á vinte 
dias, contados da primeira'publicação no Diário Oficial.

Qualquer que seja a decisão ministerial, não cabe
rá contra ela nenhum Procedimento judicial.

Proferido o despacho ministerial, serão imediatamen
te restiluidos os depositos dos concorrentes, cujas pro
postas não forem aceitas.»

CORREIO LAGEANO ahneja aos seus amigos, 

colaboradores, assinantes, anunciantes e leitores,

um prospero e feliz Ano Novo

«Tendo em vista os termos do decreto-lei n* 4612, 
de 24 de agoslo do corrente ano, pelo qual o Governo 
Eederal resolveu intervir nos bancos das nações do Ei
xo, o Ministro da fazenda acaba de baixar instruções, 
dispondo sobre providencias complementares a serem to
madas.

De acordo com elas os interventores nesses bancos 
promoverão a venda dos imóveis do seu ativo, á medi
da que se tornarem desnecessários ao serviço da liqui
dação.

Tomar-se-á para base minina da alienação a ava
liação realizada por avaliador de confiança dos interven
tores, escolhidos entre técnicos de idoneidade notoria.

No caso de lhe parecer a avaliação abaixo do va
lor real, o interventor mandará proceder a nova avalia
ção.

Depois dessa concluída os interventores submeterão 
os respectivos lances à aprovação do Ministro da Fazen
da.

Cííie-Teatro Carlos Gomes Em presa M. A. de S0D SA  
Lages

Progfaiui: para Hoje:
Dia Io de Janeiro de 1943

ás 2 llo iaa :
Um Esplendido Program a Variado:
I) Compl. Nacional. II) Um seguro arriscado, -C om edia em 2 atos. 
III) Um Desenho Colorido. IV)  Um filme «Miniatura», da Metro. V)
Um complemento da «Universal».

ás 3,15 Iloras:
Um lindo filme da METRO, em 8 atos esplendidos:

Sob Uniforme Branco
Preços: Crf. l,fO e 1,<X)

ás 8.30 Horas:
GRANDIOSA SLSS.-ÍO ELEGANTE.'

A Grande Mor-a UNITED, vai apresentar-nos hoje, o seu beiissim oe 
consagrado film e, um a super-produçâo notável, intitulada:

Dana ás ssu Destino
— que consagrou üetinitivam enfe como estrela de grande talento artís

tico, e seria rival de BETTE DA VIS, a encantadora atriz:
'MA (TA SCOTT

Coin esta grande estrela, trabalham também: lEilliam Gargan e Mary 
Anderson, e muitos outros
Iniciará a Sessão um Compl. Nacional da DFB. — Cert. Censura N. 
19474. Sem rnstriçCes.

Preço.-: P Jtronas CrS 3 / 0  e 2,00 Balcão 1,50 
bom ingó, dia 3 de Janeiro:

Sob o Cèo dos Trópicos

0 enfatuado
Dizem os homens de ver

dadeiro valor, que uma das 
peores especies de gente que 
«existe sobre o globo terrá
queo» é a que pertence a 
categoria dos enfatuados. 
Verdade mais pura e mais 
cristalina não se póde dese
jar em so designando assim 
os vaidosos.

E não se pense que há 
exagero na asserção. Não 
há nenhum. O enfatuado se 
destaca p e l a  estulticia. 
Nunca, nem de leve, cae em 
si, para compreender o ridí
culo que faz em toda a par
te por onde anda. Atraves
sando a existência, aparen
temente como outro qual
quer ser normal, não passa, 
positivamente, de um pobre 
de espirito, sem capacidade 
mesmo de olhar para o beu 
eu, para o seu todo, e con
cluir que o homem de valor 
é aquele que vive com cs 
seus semelhantes sem pre
tender, cem em hypotese, 
por mais importância que 
de fato emane, que os ou
tros julguem a sua perso
nalidade superior e privile
giada. Fóra disso, o homem 
é estulto, é fatuo, é mere
cedor de uma compaixão 
toda especial...

Quem tem personalidade 
real e méritos incontestes, 
não possue essa fraqueza 
denominada fatuidade.

As verdadeiras capacidades 
sempre estiveram em po
sição oposta aos nécios.

V.

Josè Eugênio Muliei* Filho 
Oscar José Muller 

Advogados
Rua do Rcsario, 113, - Rio de janeiro

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

VISITAS t
Durante a semana recebemos as 

amaveis visitas do Dr. AUvíuodes

Correio Lageano

Em face de deliberação dos di
retores, este jornal é publicado 

Muni/. Sobrinho e sr Tingo Viei-: boje afim de at nder especiaes
conveniências. Dando estara de Castro, nosso inteligente 

j confrade,
; . Gratos

explicação aos prosados assinan
tes, espera-se sej t recebida com 
elevação de vistas, pelo que se 
ficará snraamenti- agradecido.

AYUES AMORIM
Encontra-se nesta cidade o sr Ayres 

Araorim, fazendeiro em Cochilha Rica, 
acompanhado de sua d istin ta  senhora 
e filhos.

Capitão Ernesto de Sou
sa  Nunes

Faleceu a 25 do mês p. pas
sado em Florianópolis, o correto 
capitão da Força Policial do Es- 
tado, sr Ernesto de Sousa Nunes 
D is tin to  oficial quo era, desemp :- 
nliou por diversas vêses o cargo de 
Prefeito de alguns municípios. A- 
qui em Lages o nobre oficial o- 
cupou o cargo de delegado espe
cial, havendo-se com tanta reti
dão e justiça no desempenho da 
ardna missAo, que ainda hoje o 
seu procedimento é lembrado co
mo um exemplo de alto valor.

A’ sua virtuosa esposa D. Do- 
natila Nunes e aos seus filhos 
e demais membros da família, a- 
presentainos os nossos mui senti
dos pesames.
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CORREIO LAGEANO

ESTADO DE SANTA CATARINA

Requerimentos despachados
Dia 15 de dezembro de 1942.

N- 769 - Artur Batistoli - Licença para transferir um terreno - 
Como requer.

N‘ 770 - Jaime Gorlinho -  Licença para construir uma capela 
para a Conferência Vicentina - Sim.

jj . 77i . Waldemur José Cardoso - Baixa do imposto de veícu
los -  Sim.

N- 772 - Antonio do Amaral Qalvão - Baixa do imposto de Indus
trias e Profissões de hotel - Sim.

Dia 17 de dezembro de 1942.

N- 751 - Erich Sell e sua mulher Nina Juditli Rambusch Sell -  
Licença para transferir um terreno - 2' despacho: Ao 
Fiscal Geral para informar.

N- 760 - Eugenia S*upp por seus filhos Alba, Carlos, Roberto 
e Marilena - Licença para fazer uma poria com vitrine 
e plalibanda no prédio de seus filhos menores -  2’ 
despacho: Sim.

N- 774 - Emídio Luiz Duarte - Transferencia de uma carreta - 
Como requer.

N- 775 - Pedro Matos - Baixa do imposto de veículos -  Sim.
N 776 - SebastiSo Lins de Cordova - Transferencia de terrenos 

- Como requer
N- 777 - Simeão Moritz de Carvalho -  Certidão de Carta de 

Aforamento -  Como requer.

N- 792 - Felisberto Antonio da Silva - Aforamento de um ter
reno do Município - 1° despacho: Ao Piscai Gera p 
ra informar.

N- 793 - Felisberto Antonio Batista -  Aforamento de um terreno 
do Mirnicipio - 1° despacho: Ao Fiscal Geral para in
formar. .

N’ 794 - Aparicio Batista de Oliveira * Aforamento de u,n er"
' reno do Município - 1° despacho: Ao Fiscal (Jerai

para informar.
N* 795 - Alfredo Gonçalves de Liz - Aforamento de um terreno 

do Município - 1° despacho: Ao Fiscal Ocral para 
informar.

N- 796 - Jany José da Siiva menor resp. p. s/ pai José Sebas
tião da Silva - Aforamento de um terreno do Municí
pio • Io despacho: Ao Fiscal Geral para informar

N- 797 • Teodoro Heinpkmeier -  Transferencia de uma carro
ça - Sim.

N' 798 - Baulino João Rosar - Transferencia de um automó
vel - Sim.

N- 799 - Rodolfo Francisco Schmidt • Baixa do imposto de ve
ículos - Sim.

N’ 800 - José Vargas Junior • Baixa do imposto de Industrias 
e Profissões - Sim.

N1 801 • Artur Beims e sua mulher Oiga Beims - Transferen
cia de um terreno -  1° despacho: Ao Fiscal Geral.

N' 802 - Emilia Vieira de Camargo - Baixa do imposto de seu 
marido sobre Industrias e Profissões - Sim.

Prefeitura Municipal de Lajes
ESTADO DE SANTA CATARINA

Parlaria ir 34

Futebol
A peloja futebolística íe- 

Jrida uitimamente em São 
Paulo e Rio, entre cario
cas e paulistas, teve um 
resultado perfeitamente de 
acordo com o entusiasmo 
despertado pelos dois gru
pos que se defrontaram.

Em Fão Paulo os cario
cas, a principio iam tendo 
vantagem, com grande pe
sar para o povo de Sao 
Paulo, mas, no segundo 
tempo da peleja, os pauiis- 
tas e cariocas conseguiram  
empatar o jogo.

Marcado novo encontro, 
que deveria ter logar no 
Rio, efetivamente no Do
mingo, 20 do corrente, o 
encontro se deu, perante 
uma assistência de milha
res de torcedores e, depois 
de uma luta verdadeira-

Dia 18 de dezembro de 1942.
N' 778 - Carlos Largura -  Baixa do imposto de Industrias e

Profissões - Sim.
N- 779 - Marcos Ghiorzi - Nivelamento e alinhamento para um 

aumento em sus ferraria - Como requer.
N- 780 - João Bernardiiio da Costa -  Requer fechamento de uma 

estrada que passa pela sua fazenda em índios -  1- des
pacho: Ao Intendente distrital de índios para informar.

N- 781 - Nicanor José Garcia - Baixa do imposto de Industrias 
e Profissões sobre sua casa comercial -  Sim.

N- 783 - Angenor Faria - Baixa do imposto de Industrias e 
Profissões de casa comercial - Sim.

N- 785 • Amoldo Albino Martins - Baixa de imposto de veícu
los - Sim.

N- 786 • Guilherme de Sousa Socas - Licença para fazer refor
ma em seu prédio sito a rua Frei Rogério - Sim.

de 18 de Dezembro de 1942.
O Prefeito Municipal de Lajes, no uso de suas atribuições,

Concede

inente renhida, os paulistas 
derrotaram os c a r i o c a s  
por 4 x 3 .

Vinte dias de licença, a contar de 10 do corrente mês, pa
ra tratamento de saúde, conforme requereu, ao Sr. Francisco 
Furtado Ramos, Fiscal Oeral desta Prefeitura, de acôrdo com o 
atestado médico apresentado.

Publique-se e cumpra-se.
Prefeitura Municipal de Lajes, em 18 de Dezembro de 1942. 

Assinado: -  Vidal Ramos Junior 
Prefeito Municipal.

C h á c a r a

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 te- 
chada .

Informações nesta reda
ção.

■GALERIA DA MODA-
Dia 19 de dezembro de 1942.

N- 782 - João Tonon - Licença para retelhar sua casa - 2 des' 
pacho: Sim, após pagamento do que for devido.

N. 784 - Rebeilo 8t Cia. Ltd. - Aprovação de planta, Licença 
para construir, alinhamento, nivelamento, etc. para um 
prédio á rua Cel. Cordova.

N- 787 - Veríssimo Galdino Duarte • Aforamento de um terreno 
do Município - 1* despacho: Ao Fiscal Geral para in
formar. ■ &

N- 788 - Angenor Machado de Sousa - Aforamento de um ter- ^ 
reno do Município 1° despacho: Ao Fiscal Geral para in t 

formar. ®
N* 789 - Veríssimo Galdino Duarte - Aforamento de um terreno4 

do Município -  1° despcho: Ao Fiscal Geral para in- á  
formar. — ««««-*.—- --------- _

N- 790 • Geraldina Ribeiro Rosa ■ Aforamento de um terreuoíf Enorme e vnrinrHssimn j  .. .
do Município - 1 o despacho: Ao Fiscal Gerai para in-íjj lento de artigos finíssimos para senhoras e cava-

N- 791 - Martins Reinaldo Lopss - Aforamento de um terreno |2  lfleiios. - Exposição permanente dos artigos mais modernos vindos Hn
do Munícipio 1° despacho: Ao Fiscal Geral para in-jtf _ ’ Kl°
formar. j?  ~  Preços comodos

Rua Corrêa Puta, ir 6. Fone 87 

Filial: Praça Vidal Ramos Sênior, n- 11, Fone 156

Oetavio Cordova Ramos
I' Tabeliao da Comarca de Lag^es

Rua 15 de Novem bro — A0 LADO DA FARMaCIA 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 
Estaduaes e Municipal. Prepara quaisquer documtnt js .

g i  0 cartorio esiá sempre aberto, todos os dias uteis, das 8 horas ao meio dia e das
2 horas da tarde ás 6 horas.

Oswaldo Pruner
i P I N T O R

Rua Quintino Bocaiuva, 16
J  Toecoto. com p c r / c ^  J ^ a s l c  c L  modesto* a -
| |  ",o d , lax„, pMaplaca! f  ^  ^

a  D w ' o a *‘USTAEM p i n t u r a  DE MOVEIS

nesta folha

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA 
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Dezembro. (c erviço especi
al da Inter-Amerú ana, para 
o «Correio Lageano»).

WASHINGTON
O Presidente Hoosevelt 

manifestou a sua profunda 
satisfação pelo progress • da 
ofensiva russa, referindo-se 
em termos eneomias ieos á 
bravura e á capacidade d< 
luta dos soldados russos

O Presidente adiantou 
que fôra avisado com ante
cedência de que estava em 
preparo essa ofensiva

LONDRES
Desde o inicio da ofensiva 

na frente de Stalingradt 
os russos aprisionaram ma
is de 6õ.0oo alemães, sendo 
incalculável a p r e s a  df 
guerra apreendida.

MÉXICO
O Ministro Padilla a 

lando aos jornais declarou 
que o México enviará tro
pas para o exterior, o >-o 
se torne necessário par;; a 
vitoria das Naçõesv Uniu:.*

LONDRES
Duzentos e dez oi .■ s 

alemães foram bom ha ’ i- 
das até agora pela av :Sq 
inglesa, sendo que !!■ i m 
foi atacada 53 vezes.

WASHINGTON
O Presidente Itoos volt 

manisfetou a sua gral dão 
aos presidentes amem- mos 
que lhe enviaram mensa
gens de solidariedade por 
motivo das operações 1 te- 
ainericanas 1 1 a A t rio >

LA PAZ
Atendendo a um convite 

do governo dos Estados ti
nidos o Presidente Enri
que Penãranda, chefe de 
Estado da Bolivia, visitará 
proximamente aquele país.

GENEBRA
As noticias recebidas da 

Italia dão conta dos terri- 
veis resultados dos últimos! 
bombardeios ingleses sobre 
as cidades industriais do 
norte da Penisula. O mo
ral do povo está cedendo 
rapidamente e o governo 
facista vé-se a braços com

uma crescente onda de des
contentamento.

NOVA YORK 
Em uma meusagem di

vulgada nesta cidade 0  vi
ce-presidente Henrj’ Walla 
ce declarou que as Nações 
Unidas levarão futuramente 
a guerra até 0  território do 
iíeich mediante uma serie 
le operações ofensivas de 

grande alcance.
MOSCOU

Milhares de civis estão 
eudo treinados no uso de 

esquies, o que ae considera 
como um iudiee da ampli
tude das operações ofensi
vas do proximo inveruo

WASHINGTON
Os Estados Unidos fabri 

cam mais aviões que todos 
'S paises do eixo reunidos 
r a produção fixada para 
1943 (ao que se calcula dc 
90.000 a 100.000 apare ' os) 
!ará às Nações Unidas 1 1 - 
na indiscutível superiori

dade aérea em todas s 
frentes de combate.

CAIRO
Documentos apreendidos 

em poder de um prisioneiro 
italiauo mostram que os 
paraquedistas italianos se 
recusaram, por diversas ve
zes, a saltar para desem
penhar as missões recebi
das Este fato evidencia o 
baixo iroral doa soldados 
italianos, que já não mais 
querem lutar por Mussoiini 
e seu patrão Hitler.

Pelo crime tíe serem  judeus
Londres, Dezembro — (Interaliado | Um eespacho de Sto- 

kolmo , que nos foi enviado pela Agencia Telegráfica Norue
guesa, informa que os bispos suecos publicaram u.n manifesto 
sobre as perseguições aos judeus na Noruega, no qual jdeclara- 
ram que os QuEling esforçaram-se em espalhar o odio entre * 
população contra os judeus, pelo simples fato de serem eles de 
outra raça. Lm seu manifesto, os bispos apelam para as autori
dades na Noruega, no sentido de que cessem as perseguições 
baseadas num odio infundado. ’

<0h 2*
U  « a # 4
i em Poucos

• i viüeos uinutos a nova receita —  
1 — começa a circular no sangue,

. • r-1* oceanos 0 os ataques da asma
u-o. El; pouco tempo é possível 

• rc. piraudò livre e facmnente. 
1 i: i.i- , mesmo que 0 mal *eja 

.i-peíve e renove o mucus 
c as v;<ts retíplratorlas, minando 

ene r;:!;.. arruinando eua saúdo, ía- 
• '»-■ > cv n t l . - s o  prematuramente velho.

Um tido tanto êxito quo se oíe- 
' - < ;a a trArantla de dar ao paciente 

. . . õ livre e faeil rapidamente e coeu- 
- õvio do sofrimento da asma em pou- 

!Vça Mendoco, hojo mesmo, em 
■** farmácia.. A nossa garantia é a ’ vM-ícvâo. ^

A. an tigu idade dos
vido

Assinou o presidente v 
determinando que 0 3  aspii 
decreto-lei 1925 que obtivt 
vel sobre suas aptidões 
promovidos a segundos teu 
gnidade desse posto a pa 
1939, data em que foram 
gas de turma, sem direito

ates promo-

f ioa um decreto-lei
n‘ial constantes do 
■ definitivo favora- 
nsequencia, foram 

■ verão contar anti- 
ã de dezembro de 

n vidos os seus cole- 
>ção de vencimentos

Laboatôrio Ai; a  Ciiiiícas
Direção Técnica: s obre Filho,

Dr. J. iíiira
Exam es 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.

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.

n ifpfcjl loÇa|#£lpQa[|pÇa||pfrJjf ] n

I  Fadaria a Confeitaria Popular I
de Ivandèl Godinho

Kua Q uintino Bocaiuva, fone 27

Rua Marechal Deodoro, om frente ao Institu to  de Educação, fone BI

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

Caixas fantasia.
Docas para casamentos e batisados, etc. _

— i P Q q j roOa[fc=»Oc=i [pÇ a||pÇ a|(p Ço || pÇq|[dÇq pÇo][pÇalf^l

BR. NOBRE FILHO
Clinica geral

— Consultas diarias das 14 ás 16 e meia horas — 

Atende a chamados a qualquer hora do dia ou da solte
CONSULTORIO : Praça Vidal Ramos, esquina da rua Cel. Se

rafim de Moura.
21

\tCLTÕ

ADVOGADO

Residência e Esailorio: Rua Correia Pinto 66 
Lages.

Atende chamados para as comarcas de S. J>>

aquirn Curitibanos, Bom Retiro e Rio do Ru'

Dr. João Ribas Ramos
A dvogado

RUA CORREIA PIN TO , 11. L A G E S

Engraxaíaria Polar
— de —

Jorge Pereira
RUA MARECHAL DEODORO, Í3 

líocontra se diariam ente os jornais: «Correio do Povo» e «Diário 
da Noticias», varins revistas, inclusive a  «Revista do Globo». 
Mensageiros para entregar encomendas.

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

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

Hospital de Hamonia

Est. Santa Catarina
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PREFEITURA MUNICIPAL BE
ESTADO DE SANTA CATARINA

LAJES
Portaria ir 33

de 17 de dezembro de 1942
O Prefeito Municipal de Lajes, no uso de suas atribuições,

Aprova
A escala de èrias q e com es<a é baixada, dos funcionários da Prefeitura, 

para o ano de 1943.
Publique-se.

Prefeitura Municipal de Lajes, em 17 de Dezembro de 1942.
Assinado: - Vidal Ramos Junior

Venda de Terreno
m

N°ii. Nomes dos íuno. Cargos Mês em que goz. as ult. férias Ferias eiu do ..a...
1 Asdrubal (4. de S. Pinto Secretario Maio abril 11 a 30

2 Ivanir Lobo Montcncgro Datilógrafa 21-1-42 outubro 11 a 30
3 Isauro A. dos Santos Almox. - Arq. 2-6-42 outubro 1 a 20
4 Fraucisco F. Ramos Fiscal Geral fevereiro março 6 a 25
5 Oscar A. Ramos Con''ador maifo fevereiro 9 a 28
0 João da C. Neves 1° Escrituraria Nov. e Dez, junho 8 a 27
7 Silvio R. Castro 2o Escriturario’ dezembro maio 5 a 24
8 Gerson ?. Andrade Ag. Mun. Estatíst. nov. e dez. abril 1 a 20
9 Tadeu de Andrade Ag. Florestal dezembro novembro 11 a 30

10 Diogo Duarte Silva Porteiro fevereiro março 1 a 20
11 João R. da Cista Conunuo 2-1-42 julho 1 a 20
12 Cesar N. Wagenfubr Motorista 14-1-42 fevereiro 1 a 30
13 Ari C. Furtado Tesoureiro junho setembro 6 a 25
14 Jair R. Godinho 2o Escrituvario setembro set. e out. 26 a 15
15 Alfredo K, Schmidt Fiscal julho maio 11 a 30
16 João R. Furtado Fiscal agosto novembro 1 a 20
17 Nicanor Ribeiro Fiscal março junho 11 a 30
IS Hermes de A. Furtado Adra. Mercado Março e Abril agosto 1 a 20
19 Sebastião M. Assunção Trab. Liujp. Merc. abrib e maio julho 11 a 30
20 Firmino R. da Silva Zel. Cemitério joBtiro agosto 11 a 30

Vende-se, por preço comum, um terreno com M 
a area de tres milhões de metros quadrados mais | | |  
ou menos, composto de campo e mato prnprio !S 

....., para criar, todo fechado, existindo d o  mesmo u- W 
M  ma. casa regular, assoalhada e envidraçaria, dis- 
L-j tando o relerido terreno, que está situada no 
f>|[ Espigão, 5 quilômetros desta cidade, e servido

por estrada de rodagem.
A tratar nesta redaçao ou áI rua Correia

Pinto, n° 68.
m

ijík

Agradecimento

À maré está mudando 0 u hiie ao lado
Nova York - (Inter-Americ.na) - As boas nolicias nos chegam t l U  Á f l l  *» lT 3 C  . à '

em profusão das diversas frentes de combate. Na Libia, as for- Pondo termo a un.a serie de] 
ças briíanicas do Oitavo Exército depois de ocuparem Bengasi desencontrados boatos em tor-j] 
continuam o seu avanço irresisiivel; na África do Norte, os uorte-ame-1 no á atitude do Chile, o presi- 
ricanos consolidaram as suas pooções no Marrocos e na Arge-, dente Riua reuniu em seu gabí I 
lia e estão atacando fortemente a Tunísia, cujo território aos pou-jnete os jornalistas e lhes d ec la -/ 
cos vai sendo ocupado; na Rússia, os alemães, depois de sofre-* roti, de forma categórica: «Mi-j 
rem uma séria derrota no Caucaso Central, acabam de sofrer um 
novo reves, de gravez proporções, em Stalingrado, a heróica ca
pital do Volga, cujos defensores mataram em poucos dias, mais 
de quinze mil alemães, aprisionaram outros tantos e fizerem co- 
piosissima presa de guerra; além disso, há a esplendida vitoria 
naval norte-americana nas Ilhas Salomão, o avanço australiano 
na Neva Guir.é e uma brilhante ação dos chineses na fronteira 
•Ja Mandchuria onde os japoneses deixarem mais de 4.000 mor
tos no campo de luta.

Pompeu Sabatiui, senhora e filhos, Cândido 
Antunes do Oliveira, senhora e filhos, pai, mâi, 
irmãos, avós e tios do sempre lembrado

Ulisses Sabatiui
vêm por este meio externar o seu sincero agrade
cimento e a sua imorredoura gratidão ás tixraas. fa
mílias, e amigos e parentes que os conforta
ram no transe doloroso; aos que visitaram aque
le ente querido durante a enfermidade; que o 
acompanharam á ultima morada; que enviaram cu- 
rôas, flores, cartas e telegramas; aos abaisados  
clínicos Drs1 Nobre Filho, Carmosino Camargo o 
César Sartori que não pouparam esforços pola sua 
salvação; ás Rvmas. Irmãs do Hospital, enfermei
ros e ao Sr. Francisco Silva pelo desvêio e cari
nho demonstrado; gratidão essa extensiva ás fa
mílias vizinhas pelos auxilies prestados e confor
to moral de todos os momentos.

A todos mais uma vêz, a nossa inolvidavel 
gratidão.

Lajes, 22 de Dezembro de 1942.

nha posição internacional é de 
leal e sincera cooperação com 
os grandes princípios cie defe
sa da democracia, da unidade 
continental e da America».

O pr^sidenie Rios adiantou 
que se a defesa dos princípios 
democráticos o exigisse o Chi

lis iria aié o rompimento das
Esta onda de desastres já se està refletindo nc moral dos existas.! relações diplomáticas eom o 

Os rádios italianos exortam o povo da Península a maiores sa-itixo. Adiantou, também, que 
crificios; por outro lado os alemães constroem ás pressas fortifi- jcomo esse gesto importará pra- 
caçôes na fronteira com a Italia, o que é encarado conto uma | ticamente na' entrada do Chile 
mdicação de que os nazistas si preciso, abandonariam os italia-'na guerr i, jã que assim o in.er- 
nos á sua sorte e trataiiam de resistir nos Alpe3. pretam os paises do Eixo, o

Os alemães começam também a matar o gado para con- seu governo está adotando, 
servar a carne, devido á falta de forragens, pois não mais virão com a necessária antecedencia, 
fosfatos da África para fertilizar as ierras cansadas. As tropas a- medidas de defesa costeira pa- 
caoipadas na Tracia se amotinam e o povo se rebela na Cioncia. ra não ser colhido de supresa 

E como si tudo isto não basatasse, aqui temos outras noti- no comento do rompimento, 
cias igualmente inquietantes para o Reich e seus assecias: em | Disse, finalmente, que iria 
dezembro serão mobilizados nos Estados Unidos os jovens dei dentro em breve aos Estados 
18 a 19 anos; os russos preparam um formidável exército de es-1 Unidos, a-fim de atender a um 
quiadores, dispondo de meios de transporte absolutamente ine- convite do Presidente Roosevelt 
ditos para as operações da guerra de inverno; Cuba forma uma i estando certo de que dessa vi- 
Itgião de combatentes voluntários e o México disporá de um j agem resultarão grandes òenc- 
exercito expedicionário dentro em breve. i ficios para a solidariedade con-

£ as coisas se íransfór aam 
rapidamente

Londres, Dezembro — (Interaliado) — A noticias dos 
desembarques de tropas norte-americanas e britânicas 
na África do Norte — informa-nos o Serviço Infor
mativo Francês — tiveram boa acolhida na Alsácia, 
onde numerosos grupos de alsacianos passaram a discu
tis abertamente a poss;bilidade de que as forças alia
das viessem ter, diretamemte, a Straburgo. Realizaram- 
se manifestações publicas durauto as quais vários pa
triotas chegaram a aconselhar os nazistas a ao-irem 

cautela, porque as coisascom mais
transformando com inesperada rapidez. se estavam

íoticias ria Béiffiea

Os jornais clandestinos na Rèl- 
-------- gica ocupada——-------

— Na ultima guerra, o «La Libr oBelgique». foi um dos mais 
a fumados dcr.tre os jornais clandestinos. Cerca de treze de seus 
editores, foram presos durante o período de publicação de 1914 a 
1918. Surgindo novamente em 1940, pouco apòs a ocupação da 
Bélgica pelos nazistas, o «La Libre £> Igique», transformou-se num 
myfto de seis a doze folhas, cujos 5.000 a 10.000 exemplares (al- 
j.nns números chegam a 40.000) são lidos por mais de 200.C00 pa
triotas.

O «La Libre Belgique» é apenas um

rica.

~ ’ <
Londres, Dezembro — (Da Agencia «Inbei», especialmente lin-ntal e para o fortalecimento 1 para Interaliado)

do esforço de guerra da Ame-| MÉTODOS VIS — Os alemães usam os métodos mais vis
para comprar as conciòncias. Sabemos como esperavam fazer 
pressão sobre o povo francês, propondo a troca dc-s prisioneiros 
de guerra, extenuados por um longo internamento, por operários 
vigorosos e babeis, razão de um por tres. Na Bélgica eir.prega- 

,ram os mesmos meios, para conseguir que as esposas e paren-
desesperados pela longa detenção de seus maridos ou filhosi Alemanha, d inundassem aos aorentoo ^

JUIZ IVO OU1LHON
Acha-se nesta praça acompa

nhado de sua exma família o — —.....-••■■■., u.nunciassem aos agentes
Juiz de Direito de Porto União deiro dos aviadores ingleses, descidos e 
Dr. Ivo üuilhon. lsol° hp,oa *■* -1------ ' '

les
na

CAMILO VALENTE
Partiu para o municipio de 

dentre os 130 jornais I Tubarão em companhia de sua 
clandestinos existentes hoje na Bélgica ocupada, impressos tanto exma famiiia o si. Camik Va- 
em Flamengo como em francês. lente.

da Geatapo, o P3ia- 
„  ucatmos em paraquedas sobre 0solo belga, ou dos patriotas culpados da prática de sabotagem.

Esquecem-se de que o dinheiro não tem cheire, o sangue
ao conhí.rio o tem, e seus processos ignóbeis, r.ão fazem senão aumentar a revclta contra um ir-;™-:— --- •vetta contra um inimigo %o deVp^Jvíí.1

Faça m u s  anúncios nesta folha.,
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