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L a g e s

Esteve em Lages o Sr. Interventor Federal
Sua Excia. veio inaugurar 
diversas obras que mandou 

construir
Tendo sahido de Florianopolis dia três, de ma

nha, sua Excia. veiu almoçar em Lages. Ao seu en
contro foram muitos automóveis conduzindo autorida
des e grande numero de seus amigos.

0  tír. Interventor se fez acompanhar de sua exma. 
senhora.

Da comitiva Fizeram parte o dr. Ivo de Aquino, 
Secretario do Interior e Justiça e sua exma. esposa; 
Cel. Cantidio Regis, Commandante da Força Publica; 
dr. Aroldo Pederneiras, Director de Obras Publicas; ca
pitão Asteroides Arantes, Officlal de Gabinete da Jnter- 
ventoria; sr.Hugo Decke e sua exma. senhora; Jornalista 
Jairo Calado, director da “ A  Gazeta” ; sr. Walmcr Wen- 
dhausen, representante do ‘ ‘Diário Official” e do “ Dia e 
Noite” , e mais um fotographo.

Ao sr. Interventor e a sua illustre comitiva foi 
offerecido um lauto almoço, no qual tomaram parte 
grande numero de pessoas.

A ’ tarde do mesmo dia, sua. Excia. inaugurou o 
prédio da Residência de Estradas de Rodagem.

Inauguração do prédio da Residên
cia de Estradas de Rodagem

Ao acto inaugural estiveram presentes: autoridades; 
exmas. famílias; pessoas de destaque e avultado pu
blico.

No salão principal foi inaugurado festivamente os 
retratos de sua excia. o sr. Presidente da Republica e 
do sr. Interventor Federal, tendo por esta occasiâo fal- 
lado o sr. Prefeito Municipal, que em eloquente dis
curso disse da grande personalidade do Presidente Var
gas e da proficua administração do sr. Interventor. 
Agradecendo, o Interventor Nereu Ramos, em vibrante 
e patriótica oração, abordou as excepcionaes qualida
des de sua excia, o sr. Presidente da Republica.

Na sala contígua ioaugurou-se, em seguida, os retra-| 
tos do dr. José Gomes, já fallecido, em homenagem aos j 
serviços prestados quando director da Residência, o do 
dr. Celso Fausto e o do dr. Aroldo Pederneiras.

Usou da palavra o dr. Henrique dé Abreu Fialho, 
em substanciosa oração, tendo o dr. Aroldo Peder
neiras agradecido, por si e pelo dr. Celso Fausto, 
em optimo desempenho.

Após estas cerimônias o sr. Interventor visitou as 
demais dependencias do prédio. A ’ noite fez-se a inau
guração do novo pavilhão do Hospital de Caridade.

Inauguração do novo Pavilhão Cel
so Ramos no Hospital de Caridade

A ’ noite o sr. Interventor inaugurou o novo pa
vilhão do Hospital de Caridade, havendo comparecido 
ao acto, que fôra presidido por sua Excia., autoridades, 
exmas. famílias e elevado numero de cavalheiros.

O sr. Francisco May, Provedor do Hospital, tendo solicita
do ao sr. Interventor presidisse a solemnidade, sua Excia. aequi- 
esceu e deu a palavra ao dr. Cândido Ramos, espccialmente convida
do para fatiar, e este, em brilhante discurso, LHou da inestimá
vel valia da obra, bem corro do acerto da administração que a 
executara.

Em seguida inaugurou-se o retrato do sr. Celso Ramos que, 
quando provedor, constguiu do sr. Interventor a construcçâo 
desta nova ala do hospital, tendo descoberto c seu retrato a 
exma. senhora Nereu Ramos.

Em agradecimento, o sr. Celso Ramos, visivelmente rom- 
movido, pronunciou bella oração. Em notável improviso sua 
Excia. o sr. Interventor, referiu-se as bondosas Irmãs de Carida
de.

Logo depois deste acto inaugural, o Lages Tenis Clube 
offereceu um grande baile ao sr. Interventor, no Clube 14 de 
Junho, gentilmente cedido pelo sr. Presidente
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Baile no Clube 14 de Junho
Em ambiente de elegancia e alta distincçâo, transcorreu o 

grande baile que o «Lages Tenis Clube» offereceu ao sr. Inter
ventor, nos bellos salões do Clube 14 de Junho.

Ao champanhe fallou em nome da Directoria do «Lages 
Tenis» o dr. Álvaro Rego, proferindo formosa peça oratoria.

Sua Excia. sr. Interventor, em bonito improviso 
agradeceu. O baile cadenciado por optimo conjuncto fei até 
altas horas em grande animação.

Visita do sr. Interventor á estrada de Annita Gari-
baldi

Dia 4 de manhã, sua Excia. foi visitar a estrada de Annita 
Garibaldi, cujas obras já se acham concluídas até o Rio Canoas.

As turmas já trabalham além deste rio no município de 
Campos-Novcs. Da séde do districto de Annita Garibaldi, em 
direcção á esta cidade, diversas turmas estão fazendo a recons- 
trucçâo de velhos trechos dessa rodovia. Trabalham, em toda a 
extenção da rodovia em construcção, 300 homens.

Na povoação de São Paulo, além de Annita, exmas. famí
lias, cavalheiros e muitas crianças receberam sua Excia., tendo 
dado as boas vindas duas senhoritas da localidade. Agradecendo, o 
sr. Interventor disse que andava sondando as necessidades da 
população loca). De lá sua Excia. trouxe a melhor das impressões.

Dia 5. pela manhã, sua Excia. regressou para Floiianopo- 
lis, tendo sido muito concorrido o seu embarque.

Prefeito de Florianopolis
Dias antes da chegada da caravana interventorial, aqui havia oportado o 

sr. Mauro Ramos, Prefeito de Fpolis., acompanhado de sua exma. esposa, regres
sando hontsm em companhia do sr. Interventor Federal.
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D. Daniel Hostin
Conforme estava .mnunciado,

regressou, houtem, á esta cidade, 
vindo de Roma, S. Excia. Revma. 
D. Daniel Hostin, nosso estimado 
Bispo Diocesano, que teve festi
va recepção.

A rua Correia Pinto, onde S. 
Revina. tem o seu palacio, esteve 
lindamente ornamentada, a»sim 
como t imbem a 15 de Novembro.

O programma organisado para 
a recepção foi integralmente exe
cutado. O Exmn. Sar. Prefeito 
Municipal, Dr. Indalecio Arruda, 
proferiu bella orarão, em frente 
a Cathedral, saudando 0 querido 
Bispo de Lages.

No proximo numero daremos 
melhores informes sobre as ho
menagens prestadas a S. Excia. 
Revma. Dom Daniel Hostin.

“ Corroio Lageano”  que so fez 
representar na recepção, faz vo
tos de boas vindas a S. Excia. 
Revma.

Pela Prefeitura
Durante o corrente mês a Prefeitu

ra Municipal está cobrando sem mul
ta o imposto de licenças, 

j A ele estào sujeitos a continuçüu 
sobre estabelecimentos ou escritórios 
industriais, comerciais ou proficionais, 
hem como todos os veículos, como se
jam ônibus, caminhões, automóveis, 
carros, carretas, galiotas, motocicletas, 

í bicicletas etc.
I11 ________________ ___ ___

VISITAS — Visitaram-nos os snrs. 
capitalista Miguel Leal; jornalista 
Jairo Callado; Dario Vieira de Souza 
Mauoel Antunes Pessoa; Drs. Ivo Gui- 

, lhon, Juiz de Direito de Curitybanos, 
Álvaro Rego, Promotor Publico e o 
negociante José V Volff.

Exportação Catharinense
Sob este titulo temos sobre a nossa 

mesa de trabalhos, remettido pelo 
Departamento de Estatística e Publi
cidade do Estado, um opusculo bem 
elaborado. Refere-se a publicação men
cionada ao anno de 1938 e Io semes
tre de 1939.
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Nosso pcnto de vista 
sobre o mais palpitante 

problema da cidade
(Álvaro llcgo)

“CORRETO LAGEANO"

Alvòroça-se-nos o espirito nnte n ' <,+■)j 
bôn nòva que òra se ftlàatrn por to-ÍS^: 
dos os recantos da cidade: — Lapp-s, | 
dentro em bréve, será abastecida dá
gua!

O operoso prefeito municipal, com 
o indeclinável e valioso apoio do go
verno do Estado, aprésta-se, desde já, 
para levar a bom termo a maior as
piração de seus municipes, — eis a 
resultante do inquérito que, pressu- 
rosos, fizemos em torno daquele re- 
báte popular.

Nas considerações que motivam, 
aqui, as nossas expansões de conten
tamento, por táo aupicioso sucésso, 
nào resumbram lôas, aprioristicamen- 
te calculadas, para enaltecer as admi
nistrações dos que se consagram, já, 
á admiração publica. Náo, porque a 
tempera da justiça de nossos dias se 
náo caldeia com tais procéssos de 
aplausos. Ela, boje, sò se ressálta, 
quando cristalisada na própria obrã 
do homem.

E quem, pois, animado da inteire
za sá do senso patriótico, se proporá 
a invalidar a grandeza da realisação 
que se anuncia? Ninguém, por certo.

Náo será, destárte, erro ajuntar 
nossa alegria á alegria do povo, quan
do este se vè lembrado e se sente ser
vido pelos poderes públicos, mòrmen- 
te no que lne é essencial á vida. Dai, 
o nosso contingente de espontâneo 
apreço á revelante e inestimável obra.

Trazemo-lo, despido dos florões ba- 
julatorios, porque nos sentimos im
pelidos pelos ardores patrióticos que 
tanto nos arrebatam, sempre que se esbó- 
ça um movimento pelo engrandeci- 
mento da patria, em qualquer dos se
us rincões.

0  precioso liquido, além de assegu
rar a vitalidade de nossa gente, cau- 
dalisará, também, o progresso da ci
dade, cujo futuro se entreabrirá, as
sim, de risonhas e felizes perspectivas.

A agua é o potencial mais alto da 
estructuração do organismo humano.
Ela nos vitalisa com as sensações de 
bem estar, estabilisando o equilíbrio 
de nossaa próprias células, da nossa 
própria vida.

Devemo-la tudo. Busquemo-la, por
tanto, com os cuidados que a ciência 
nos aconselha, tal como agora se pre
param os responsáveis pelo bem do 
povo.

De si mesma, escachoando ondas 
claras, corridas sobre penedias abru
ptas, ela créce e se avoluma na tre- 
molina dos rios e na paz dos lagos 
que o vento arrepia, e em cujo con
vívio se desenvolvem a doçura e a 
força, ao lado da melodia oceanica 
que a natureza concentrou no buzio 
misterioso.

A agua, em cujas espumas delicio
sas floriu a beleza pagan de Afrodite 
e adormeceram, húmidas e mias 
nereidas, no torso flexuoso, ela nos 
encanta, quer se transformando em

 ̂ ..... ...................nmm...

: A Pêndula de Lages - -  Relcjoaria
Antonio Gagliastri

Rua Correia Pinto, n® 19

GRANDE LIQUIDAÇÃO do jóias, de relogios de pulso e de bolso. 
Artigos finos para presentes.

Visitem a grande exposição dos artigos citados para se certificarem 
verdade e dos preços nunca vistos.

A LIQUIDAÇÃO terá inicio a 1° de Dezembro proximo e terminará
a 31 do mesmo mez.

&
BRASIL -  ITÁLIA

m

m

da

Quinhentos contos legados 
pelo Conde Crespi para obras 
beneficientes Italianas e que, por 
ordem do Duce, serão applica- 
dos no Brasil.

Cem contos são destinados pa- 
W,  ra construcção do monumento á 
!(-$!Américo Vespuci, na cidade de 
j ( |  Santos; os restantes 400 conto , 
l ^ 1 são para a edificação, na cidade 

de São Paulo, de um collegio 
italo-bi asileiro, com o nome do 
conde Rodolfo Crespi.

JOSF W 0LFF
Representações, Ccmmissõss,
Consignações e Conta Própria

São Joaquim Sta. Catharina

Cfficina slectrica üe tieniificiar ma
deira

DE

Jose Vareila
(Zézinbo Vareila)

RUA QUINTINO BOOAYUVA, 23

Encarrega-se do preparo dc janellas, portas, soalhos e forro 
paulista. Aplaina e encanliia tabosi.o de qualquer dimensão.

Fornece madeiramento grosso e preparado para armações 
de prédios, etc

Tem sempre em deposito e á venda taboas, barrotes. cai- 
bros, ripas, etc.

Preços modicos.

PHARM ACIA POPULAR  
Octavio Silveira Filho 

Rua Cel. Cordova

PHARM ACIA FLORA 
J. Boanerges Lopes 
Rua Cel. Cordova

PHARM ACIA AMERICA  
Cicero Neves 

Rua Marechal Deodoro

PHARMACIA APOLLO
Pericles Lopes

Rua 15 de Novembro

O auxilio Francez á 
landia

Fin-

PARIS, (Associated Press) (Ext. 
Correio do Povo). O sr Da- 
ladier informou o gabinete so
bre as medidas de auxilio que 
a França prestará á Finlandia. O 
“premier” passou mais de tres 
horas com os ministros, discu
tindo a situação, especialmente 
a da Finlandia.

0 Brasil c a guerra finlandcza

O Ministro Oswaldo Aranha, 
por ordem do Presidente da Re 
publica, expressou as sytr.p -  
thias do povo e do governo do 
Brasil á Finlandia em vista do 
inominável attentado de que es
tá sendo victima.

Não apresentou o Brasil o 
seu protesto, por não manter 
n biçôci com a URSS.

PHARMACIA S. THEREZINHA
Theodorico Carvalho 

Rua Marechal Deodoro es
quina da Hercilio Luz

~  1 ■ - " ~ ' ~ ——- PAINEL — Na séde do dis-
Formatura tricto de Painel o dia de Natal

foi comtr.emorado festivamente.
Encontra-se nesta cidade, vin- a  meia noite de 24 teve lovar 

do de Curityba, onde cursou a a tradiccional «missa ro  e Io*. 
Escola de Agronomia, comple-je a 25 animada kermesse. Oran- 
tando em dias do mez passado; j e foi a affluencia de espectadon-j 
os seus estudos e collando gráo, 
o Dr. Domingos Valente Junior, 
filho do sr. Domingos B. Valen
te.

Natal

Como nos amos anteriores, a 
cidade se encheu de «sitianos» 
e fazendeiros que vieram assis
tir a «Missa da mea noite» e 

as! tomar parte nas festividades 
! que estavam marcadas para a
! data.

Assim pois, o Natal nesta ci
dade, não passou sem que mui 
ta alegria reinasse em todos os 
seus recantos.

flocos de nève, peneirando a terra, 
quer se arredonde em vágas enovela- 
das, ou se desfaça em rendas de es-Íramas ou se dilua na gaze vaporoga 
Ia neblina. E’ sempre a fonte ae to

das as energias em que palpita a su
gestão de todo um código sanitario, 
a que náo permanéce alheio quem já 
meditou, debruçado sobre os rios, on
de vivem as iáros e onde a natureza 
murmurou a sua própria harmonia e 
e bondade.

Que de mais bélo aos olhos de um i j-rèüdeS chuvas qu e têm
artista, perquiridor dos encantos da , . . . . . .
terra, senão ella, o magestoso reser- Cailldo llCSte U.StriClO, n.UltOS 
vatorio da vida humana. i prejuízos causaram a lavoura.

Exalcemo-la, pois, e, com ela, a Os trigaes, que estf.O tm COndi- 
obra que a cidade vae receber, por-1 ç õ e s  de serem  c o lhidOS aillda

permanecem nas lavouras em

Dr. Rubens TerraÂd v o g a d o
(Do Correspondente)

VISITA — Em visita a nossa 
redacção esteve o sr. Doutel 
Vieira de Andrade, distincto 
representante deste jornal no
d st.icto dc Painel.

Rua 15 do Novembro — L A G E S

Gerrito
i

cidade vae
que, nésta, também, se desenha a 
grandeza daquela, assegurando, por
outro lado, o bem e o futuro 
sos patrícios.

■  1II
r

t

Engraxataria
Pilar

A mais conhecida da ::
P r a ç a  ~

trRua Marechal Deodoro, n. 13Lagesjr
| —  Aluga-se bicicletas — Z

de nos- j risco de se estragarem. A api- 
i cultura, contudo, vae bem.

Realizou-se hoje, 14-12-3Q, 
na residência do sr. Dogelo Pe 
reira dos Anjos, o casamento de 
sua filha Jacy com o jovem 
Renato Senise. Compareceram, 
afim de assistir os actos civil e 
religioso, muitos amigos e paren
tes dos progenitores da noiva. 
Doces e bebidas finas aos con
vidados foram offerecidos.

^  Vende jornaes e revistas. Tem ^  
rf sempre um menino para men-~r 

sageiro. $

M ídA serviço da Prefeitura 
nicipal esteve nesta vila o fiscal 
geral do Município.

- D E —
Francisco May

Fazendas, armarinhos, etc. | 

— RUA CORREIA PINTO

Café Natal
Moagem de 

—Francisco May—

LAGES

Padaria Ancora de Oure
— de —

João Albino da Silva
Rua Getulio Vargas

Cidade de Lages

Esta padaria tem todos os seus 
apparellios para a fabricaçáo Je 
paes movidos a electricidade.

Fal .íca, diarian ente, ;odas as 
■ quaudaries de paes com o maior 
f asseio possível.

Acceita encommendas de doce' 
mais finos, e fabrica-os couI I OS

Sellaria lelé

(Do correspodente.)

—  D E  —

G L Y C E R I O  P E R E I R A  DA S I L V A

Praça Vidal Ramos Sênior, N° 7 LAQES
O sortimento desta casa ê muito variado.
Os seus preços náo temem competidor.
Eis a relaçáo de alguns artigos: malas de viagem dc 

diversos tamanhos, bolas para futebol, carteiras de couro 
para heraens, cintos para homens, apetrechos para monta- 
ríu, inclusive optimos pelegos, etc., etc.

r jbrica toldas para automóveis, para carros communs 
e carreias.

Acolchoa mobilias e outros quaesquer moveis.

toda promptidão. Doces espec-se: 
i para casamentos, baptisados e ou 
jtras festas, A padaria Ancora d< 
Uuro esta em condição de forne 

Jcer qualquer artigo de confeitaria

Produtos

Veterinários

S A L U B R E
Só na Farinada

&anta Terezinha

P U M  VENDE-SE um marca 
1 o  u  Pleyel, ver e tratar
no Colégio Evangélico.
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E X P E D I E N T E :  
Assignataras:

Anno.............25$000
Semestre. . . .  14$000

A assignatura começa e termina 
em qualquer dia do anno.

O “CORREIO LAOEANO” não 
encampa os conceitos emittidos 
por seus collaboradores em ar
tigos devidamente assignados

‘ C O R R E I O  L A G E  A N O "

Assnm ptos Ruraes i
Um verdadeiro flagello

e um exemplo a seguir

D. Brossard que escreve no «Cor
reio do Povo» na secção— “ Assumptos 
Ruraes” — publica magnífico trabalho | 
de elogio a patriótica iniciativa da | 
Prefeiínra de S. Ângelo, no Rio Gran
de do Sul, de dar combate ao carrapato. .

E ’ do artigo referido que extrahi- : 
mos estas notas.

0  carrapato é um dos maiores in i- ] 
migos da pecuaria. E ’ o grande fia- | 
gello dos mais lindos rodeios do E s- . 
tsdo; é um dos mais sérios obstáculos 
ao melhoramento dos gados riogran- 
«lenses.

Prejudica o desenvolvimento do 
auimal, atraza o engorde, reduz o pe
so e o rendimento das invemadas; é 
um grande responsável pelas mortan
dades do inverno, uma das causas 
das bicheiras, um dos principaes fa - 
ctores da desvalorisaçáo do couro. A  
melhor maneira de intervir no caso

Dr. Teixeira de Freitas
A D V O G A D O  

Largo 13 de Maio, 41 
FLORI ANCPOLIS

CASA ANDRADE
de

Nicanor Andrade
Esquina das ruas 15 de Novembro e CorreiaPínto

Fazendas de todas as qualidades a preços modi- 
cos. Possue completo sortimento de sedas e de ar
marinho. Perfumarias, miudezas, etc. etc.

LAG ES —  SAN TA CATH ARIN A

A America e a Fin- j 
landia

Um telegramma de solida
riedade ao Governo Fin- 

landez

RIO, (C, P.) — O serviço de 
imprensa do Ministério das Re
lações Exteriores distribuiu a 
seguinte nota official: "O gover
no do Panamá submetteu a con
sideração do governo brasileiro 
o texto de um telegramma a 
ser enviado por iniciativa da re
publica do Equador ao governo 
finlandez, manifestando de ac- 
cordo com. as republicas ameri
canas em applicar o principio 
assentado na resolução numero 
dez da conferência do Panamá, 
para condemnar o recurso da 
força de que lançou mão uma 
grande potência para a solução 
de suas divergências, com uma 

inação pequena e ciosa de sua

O correspondente do “Na- 1 
tional Zeitung” na Rússia res
salta que vários meios allemães 
concordariam em retornar ao 
primeiro plano de Hitler depois 
de haver concluído a paz com 
o oeste. Essa tendencia, diz um 
telegramma da fiavas, (ag. fran
cesa, é devida á demonstração 
de relativa fraqueza do exercito 
soviético em sua primeira para
da de fogo.

_________________________________ I

ROTA DE OURO
—  de —

Pedro Delia Rocca

Calçados.

Chapéus Cury.
rstará na iniciativa tomada pela Pre
feitura de S. Ângelo. A  Associação 
Rural de S. Ângelo dirigio-se a Pre
feitura no sentido desta favorecer a 
construcção de banheiros carrapatici- 
das e a Prefeitura dispoz-se a isen
tar de impostos municipaes por cinco 
annos .todos os criadores que construí
rem banheiros carrapaticidas em seus 
campos.

Parece-nos que o referido artigo foi 
escripto também para esta região, on
de os prejuízos causados pelo carra
pato são incalculáveis. Ha zonas nes
te município onde o carrapato causa 
estragos enormes na creação.

E, alem do carrapato, ainda, como 
si esse flagello não bastasse, temos 
também o berne. Incalculável é por 
isso o prejuízo que à economia do 
Município e do Estado causam esses 
flagellos.

O assunto é de tal importância que 
ainda recentemente o Governo Feae- 
ral considerando o valor economico 
do couro para os mercados internos e 
externos e os prejuízos vultuosos 
para a economia nacional resultantes 
da sua depreciação, regulou o uso das 
marcas a fogo (ferro candente; estabe
lecendo suas dimensões e lugares on
de podem ser applicadas, na rez.

Não nos esqueçamos, porem, quão 
maior é a depreciação resultante do 
carrapato e do berne, alem da mor
tandade de gado resultante do ema
grecimento causado por esses flagel
los no verão — preparando os gados 
para a morte no inverno.

E como o assunto é de tal relevância 
e interessa a própria economia nacio
nal, não seria demais que as Prefei
turas, nos municípios creadores e o 
Estado isentassem ae impostos (territo
rial e pecuário) por cinco annos, to
dos os criadores que construíssem nas 
suas propriedades, banheiros carrapa
ticidas.

O que nos parece inadiavel e ur
gente e attender á. industria pecuaria 
em favor da economia nacional — di
minuindo as proporções do flagello.

Ociacilio Cosia

Julga-se em Berlim que 
è possível o povo alle- 
mão obrigar Hitler a rom

per com Stalim
As continuas derrotas sovié

ticas na Finlandia têm repercu
tido muito mal na Allemanha.

O Mundo Inteiro, quasi, 
està auxiliando a Finlandia

O presidente dos Estados U n i
dos da America do Norte reme- 
tteu,a heróica Filandia, um cheque 
de 100.000 dólares como presen
te de Natal, cujo total em nossa 
moeda importa em dois mil 
contos de réis.

Outros paizes, em numero 
bem significativo, têm também 
concorrido com tudo que é in
dispensável para que os finlan- 
dezes possam defender a inte
gridade de seu paiz

Milhões de libras vinha 
o Brasil perdendo

O consnl Floriano Nunes Pe
reira incumbido pelo Tribunal 
de Segurança para fazer um es
tudo sobre a fraude, conclue 
que o dinheiro estrangeiro en
trava e sahia clandestinamente, 
lesando o Brasil em milhões de 
libras esterlinas.

O relatorio do cônsul Nunes 
Pereira é muito minucioso e 
completo 6obre o assumpto.

Todos os navios allemães 
devem voltar aos portos 

da Allemanha

NOVA YORK, (Havas, agen
cia Francesa) — O capitão Fre- 
derick Stengler, comandante do 
navio germânico t‘Auraca’’, que 
se refugiou no forte de Lauder- 
dale, para escapar á persegui
ção de um cruzador britânico, 
declarou ao jornal local, o 
“Daily News” que o “Auraca” , 
como todo o navio mercante 
germânico, havia recebido or
dens para voltar aos portos do 
Reich.

Rua 15 de Novembro —  La GES
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LINHA DE AUTO - Caminhão M ixtc
de

José de Souza Pereira
Esta linha faz o transporte de passageiros e cargas 

entre a cidade de Lages e Anita üaribaldi.

B R E V E M E N T E  entrará a funcionar um moderno 
O M N IB U S que fará viagens da cidade de Lages —  
Anita Garibaldi e Capinzal.

Agente em Lages —  Alcides Rebello.

C A S A  S A N T A  C A T A R I N A
— DE —

Veríssimo G. Duarte 
Fazendas, Armarinhos, Perfumarias, Chapéus. 

SECCOS E MOLHADOS
Praça Vidal Ramos

LAGES —  Sta. CatharinaFabrica Princeza
D E

Caramelos e Balas
Rua Coronel Emiliano Ramos, 22 

N E V E S  & I R M Ã O

LAGES -  ESTADO DE SANTA CATHARINA

Tem sempre em stook grandes quantidades de bom- 
bons de azedinha, côco, hortelã pimenta, framboe- 
za, etc, etc., a preços commodos. Tem também em 
deposito côco ralado, marmelada e outros produ- 
ctos relativos a fabricaçAo de balas.

independencia e iegurança.
O governo brasileiro manifes

tou, em respocta ao Panamá, 
que concordava com o texto 
proposto, associando-se, assim á 
moção que as republicas ameri
canas farão á Finlandia, pela ag- 
gressão de que é victima por 
parte da União das Republicas 
Socialistas Soviéticas”.

(Ext. do «Correio do Povo»)

205 Navios já  postos ao 
fundo pela Alemanha
A tonelagem ascende a . . . 
744.288 —  Berlim affirma 
que os barcos afundados fo

ram 27 9

LONDRES, (Havas, agencia 
francesa) — Retificando as es
tatísticas publicadas pela agen
cia oficiosa D. N. B., segundo 
a qual 279 navios aliados e 
neutros teriam sido afundados 
depois do inicio da guerra até 
2o de dezembro, a Agencia Reu- 
ter informa de fonte autorizada 
de Londres que o numero de 
navios aliados e neutros afun
dados até 27 de dezembro é de 
205, montando a 744.2S8 tonela
das. Por outro lado, 23 navios 
alemães perfazendo um total de 
138.041 toneladas foram afun
dados e 20 navios num total 
de 89.163 toneladas, foram apre
endidos.

PHARM ACIA POPULAR
Octavio Silveira Filho 

Rua Cel. Cordova

PHARMACIA FLORA
J. Boanerges Lopes 
Rua Cel. Cordova

PHARM ACIA AMERICA
Cicero Neves 

Rua Marechal Deodoro

PHARMACIA APOLLO
Pericles Lopes 

Rua 15 de Novembro

PHARMACIA S. THEREZINHA
Theodorico Carvalho 

Rua Marechal Deodoro es
quina da Hercilio Luz

Fadaria Ancora de Oaro
— de —

João Albino da Silva
Rua Getulio Vargas

Cidade de Lages

Fsta padaria tem todos os seus 
apparelhos para a fabricação de 
pães movidos a electricidade.

Fabrica, diariamente, todas as 
qualidades de pães com o maior 
asseio possivel.

Acceita encommendas de doce? 
os mais finos, e fabrica-os com 
toda promptidao. Doces especiaes 
para casamentos, baptisados e nu 
tras festas. A padaria Ancora de 
Ouro está em condição de forne
cer qualquer artigo de confeitaria.

O “CORREIO LAOEANO” 
executa qualquer serviço 
typographico.
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Assuntos eccnomicos Copa RocaCAETANO COSTA
LVII

O nosso coestadano sr. Marcos ICon- 
dcr, que ó um estudioso de cousiis 
praticas e um dos mais brilhantes in- 
telectuaes da atual geração oatarinen-1
se, publicou na Gan ia de Noticias | _  ir • «
do Rio, u° 28,3 de li do o. mez, um O  enCOPlfO OüS EqtlipiS Ar-
interest.aute e longo estudo sobre a g-ftlfina e Brasüeir , rin disputa 
renda do imposto de consumo no da «Copa Roca», será diz a im- 
sno de 1 ii.íh. ' prensa, em 13 de Fevereiro, em

São Paulo, no estádio «Pacaem- 
!)ú», quasi concluído.

Para dispertar maior interesse,

Os dados respetivos ele os tirou 
das estatísticas o diagramas dos Ser
viços Comerciaes do Ministério das 
Relações Exteriores. São dados ofi- 
ciaes, portanto.

Ele prova que para ura total arre
cadado de íl;!l.H81í?200, de uma popu
lação de 40.272b50 habitantes, os qua
tro Estados do sul do Brasil, ou se
ja, S. Paulo, Paraná, Santa Catarina 
e Rio Grande, contribuiram com 
62,(LM01 da renda global. Sobrepujou 
assim a renda total nos outros 17 Es
tados e Território do Acre. Convém 
notar que nos quatro Estados do Sul 
estão local isados apenas 28"1„ da popu
lação do Brasil.

Agora, pelo que de mais perto nos 
diz rospeito:

Nos tres Estados do extremo sul,
o imposto do con°umo rendeu.............
94.25bl87flOO, sobre 4.882.298 habi
tantes, quando os 13 Estados, sendo 
Acre, Rio do Janeiro, Pará, Faralii- 
ba, Ceará, Sergipe, Alagoas, Amazo
nas, Maranhão, Espirito Santo, Rio 
Grande do Norte, Piauhi, Goiaz, ren
deram 90.378236*1500, sobre uma po
pulação de 13.074.690 habitantes.

Resumindo ainda: Somente Paranã e 
Santa Catarina reunidos, com uma 
população de 1,922,671 almas, produ
ziram 2G.3940G5S700, quasi igual a 
renda total (2G.687063/100, dada pelo 
Território do Acre e mais nove Esta
dos do Centro e norte, com uma po
pulação de 7.77525b hobitantes.

Comparando os dois Estados, Para
ná. e Santa Catarina, separadamente 
não obstante a àrea do primeiro ser 
um pouco mais do dobro da do segun
do, Í6to é 199.877 kilometros2, pnn. 
aquele contra 94998 para este, embo
ra o numero de habitantes, e é o que 
tem valor no caso, seja igual, no 

- Paraná o imposto de consumo rendeu 
13.424.914^000 e Sunta Catarina an
dou muito perto, rendendo................
l ;  <!■>>.IRIfíOO, mais do que Mara
nhão, h -pinto Santo, Rio Grande do 
Norte, Katto Grosso, Piauhi e Goiaz, 
cuja população é de 4.412.51b almas, 
quando para o nosso Estado as estu-

foi esiabelecido um concurso, e 
quem acerínr a escalação do 
quadro brasileiro, terá uma via
gem de avião a São Paulo bem 
como entrada grátis no campo.

tina dosinterescm-se pelo ul
timo campeonato, uão se 
fazendo represeutar, e que 
o Brasil não só tomou vivo 
interesso, bem como man
dou brilhante esquadrão, 
possuidor de invejável te- 
chnica.

E assim é do inteira jus
tiça que se satisfaça as as
pirações do Brasil esportivo.

Planalto F. C. de 
Joaquim

São
Campeonato brasileiro de,

futebol ] Está marcada para dia
Os cariocas 'consagraram-se do cot rente mez, a vin- 

campeões de 1Q39; ficando os 
Paulistas ern segundo lugar.

Foram disputadas tris partidas 
com o seguinte rasultado:

I o jogo no Rio — Cariocas 5,
Paulistas 1; 2o jogo em São Pau
lo Paulistas 3, Cariocas
3o jogo r.o 
Paulistas 1

Rio Cariocas

'da do Planalto F. C. a esta 
Cidade.

São Joaquim que sempre 
possuiu bons quadros, des
ta vez se fará representar 
por um conjuncto bem ko-

Camp o nato mundial 
futebol

de

listicas calculam ap uas 948.398 almas çp v is t  . s
Isto é hoDroso para os barriga: ' 

verdes. E muitíssimo para os Esta
dos sulinos.

Fazendo estes registros, não pode
mos compreender porqne a grando im 
prensa do paiz pouco se preocupa 
com o nosso Estado quando focaliza 
com tanto afan o progresso e possi
bilidades de outros pequenos Estados, 
como Espirito Santo, Sergipe, Alagoas 
e Goiaz.

Serà falta de propaganda ou pouca 
sorto?

Acontece o mesmo sobre Lages, 
que não tem portos nem estradas de 
ferro, na economia catarinense.

Entretanto, nessa economia, vem em 
logar imediato aos municípios servi
dos de portos, vias fluviaes e estra
das de ferro.

A imprensa franceza em 
geral, manifesta-se favora- 
ve! a, vettji/.açao do cam
peonato no Brasil, unico 
paiz sul nioroa.no, que se 
fez representar no ultimo 
C;. onero, dando assim 
de o< n.itrações tí< interesse 

> espor
tivo.

at.tii ide ò  s jornaes e

enírcn-

Lages

O esquadrão que 
tará o Planalto será forma
do de elementos do 
F. C.

0  jogo será a bora de 
costume, ás 4 1/2 horas

“ Atlético Clube Celso Ra- 
m os“

Recebemos com especial 
agrado a noticia que infor
mou o “ Correio Lagoaoo” , 
do apparecimento em Flo
rianópolis, desse novo Clu
be, íádado a futuro promis-

Empreza de Omnibus
=  de =

Cel so Bat a l ha
Faz viagens de Caçador á Lages 

e vice-versa. Omnibus confortável. 
Partidas de Caçador ás 7 horas 
de to d a s  as seg u n d a s feiras. 
Chegadas á Lages no mesmo dia. 
Partidas, de Lages, ás 5 h oras 
da manhã de qu artas fe iras do 
Hotel Familiar, situado á Praça do 
Mercado.

Brevemente entrará a viajar, na 
mesma linha, omnibus, mais confor
tável e maior, absolutamente novo 
e pertencente á esta empreza.

da França, vêm deisor.
e i iitri- as preterições da} Foi muito feliz a escolha 
Arg-. m ina, que almeja a rea-jde sua denominação, por- 
lizaç. i ij-i illudi lo campeo- quanto ella traz o nome de 
nato cm Buenos-Ayres. um grande inceutivador e 

O gest ?ynjpatico daim- enthusiasta do esporte, 
prensa Francesa, motiva-se Almejamos vida 
nos argumentos de a Argen- um bello placard.

longa e

OEXT MACHADO FURTADO
AUSENTE DURANTE 0  MEZ DE JANEIROOctacilio Cosia

Da Ordem dos Advogados do Brasil

Acceita o patrocínio de causas eiveis, commerdaes 
e orphanologicas

—o —
Dcfciule perante o jury nas comarcas da Regiào Serrana 

LAGES. Residência: Rua Correia Pinto, 44

BAILES — O «Club 15 de Novem
bro», de Capão Alto, offerecerá aos 
seu» associados, em a noite de 20 do 
Janeiro, grande baile com o coinpa- 
recimento de vários grupos phanta- 
siados. j

— O «Club R. L. 25 de Julho», do 
Cerrito, jà  está convidando os seus 
eocios para o baile carnavalesco que 
dará a 27 do Janeiro.

CASA 1’ ARAISO
de

Leonlino A. Ribeiro
L u a  M arech al D eod oro  N ’ 16

COMPLETO SORTIMENTO DE Fazendas, Chapéus, Perfumarias, Pa
pelaria e artigos para present s.

Exclusivista dos afamados Chapéus It lMENZONI
LAGES — Sta. Cat iarln a

A nota do Sarau do Roseo é da autoria de BITTAN.

| A P É R O L A B E  L A G E S
PAPELARIA [ TIPOGRAFIA

Papcis, livros, 
artigos escolares

Im p resso s  com  p erfeiçã o, 
a p re lo , u côres,

e para escritório ( a o u ro  e relevo

SILVIO PEREIRA TELLES & C.“ L.*

R ua M arech a l D e o d o ro , 3 LAGES

— - ■ -»  ■ r m i  M i a i i m i B  — -T— a.Alfaiataria Colombo
de

Erotides Rodinho de O liveira
Rua Marechal Deodoro

Em frente á Pharmacia America
Executa, de accordo com os figurinos mais modernos, ternos 

para homens e meninos; costumes elegantes para senhoras e 
senhorinhas.

Possue a Alfaitaria Colombo escolhido sortimento de ca- 
semiras, linhos e pal-biches mordernissimos.

1| í
l i  i ! EOTA DE OURO

—  de —

« g B Pedro Delia Rocca

Calçados

Chapéus Cury.

Fua 15 de Novembro —  L a GES

LINHA DP AUTO - Ciiuim lião M ;x t8
de

José de Souza Pereira
Hsla linha faz o transporte de passageiros e cargas 

entre a cidade de Lages e Anita Garibaldi.

BRLY LM E N T E  entrará a funcionar um moderno 
O M N I B U S  que fará viagens da cidade de Lages —  
Anita Garibaldi e Capinzal.

Agente em Lages —  Alcides Rebello.

Antes de h z e r  suas com pras, procure aAlfaiataria Brãscher
A casa das casemiras

Recebeu b„e.UH ?ÍT  StOCk de tecidos Para a M t«ç«o, otimos padrões, a preços ao alcance de todos
Sistema de córte ultra moderno 

— CAMISAS E CAPAS PARA HOMENS — 
iiua lõ de Novembro L A G E S

Oswaldo Pruner
P I N T O R

Rua Quintino Bocayuva, (6
Executs, com perfeição, pinturas H» o,*.,,. , ,

luxo. Pinta placas e abre lettreiros. C modes‘as com o de

ESPECIALISTA EM PINTURA DE MOVEIS A DUCO
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