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Novos Rumos á Economia
Um dos males a serem com

batidos sem desfalecimentos, en
tre nós, e que o govêrno tem 
combatido com perseverança, 
são os métodos retrógados e 
antiquados de produção, Xas 
conferência dos interventores, o 
problema foi exposto a exame. 
O presidente Oetulio Vargas, 
visitando os frigoríficos de Por
to Alegre, pôs em alerta o es
pirito de iniciativa das forças 
econômicas do país para a cam
panha. Agradecendo a manifes
tação alí recebida, S Excia. feli
citou os promotores daqueles ser
viços, qLe tantos influxos têm ain
da de imprimir a economia nacio
nal, mesmo porque a indústria 
do xarque, retrógrada, tende a 
desaparecer, e precisa ser substi
tuída pela da carne frigorífica— 
da. O í  arque é produto de in
dústria primária, constituindo 
alimentação deficiente, inferior 
aos produtos do boi, ao pas
so que o frigorífico tudo apro
veita. desde as partes nobres 
0 k , aquelas que são mais 
prn  uradas, até os seus últimos 
KSÍdUOS.

ssiir dizendo o Chefe do 
Govêrno abriu caminhos ao 
B- >i teiro, interpretando os 
intuídos do novo regime, que é 
o de ii! • arrancar aos castigos 
das rotinas. No seu discurso 
ás classes conservadoras, se
guindo a mesma ordem de idéias, 
o Chete do Oovêmo lembrou 
que não temos «ido até aqui mais 
do que produtores de matérias 
primas de origem vegetal e ani
mal E’ chegada a oportunida
de de descobrir rumos melho
res e de estruturar o nosso pro
gresso sôbre esteios menos ac- 
cessíveis ás dificuldades que 
no venham do exterior. A ex- 
pii/racão das riquezas do sub
solo e o tratamento industrial 
dos produtos minerais básicos 
— carvão, ferro e petroleo — e 
a criação de uma metalurgia

adiantada, são etapas indispen 
sáveis á nos^a independência 
ecor.ômica.

O  govêrno, por isso mesmo, 
não poupa trabalho para modi
ficar as influências lastimáveis 
dos métodos retrógrados. Aí es
tá o decreto sôbre o carvão que 
o presidente Getulio Vargas 
anunciou na breve entrevista á 
imprensa gaücha. O  coque me
talúrgico, que se encontra em 
Santa Catarina, será aproveita- 
com cautelas. Para tanto o go
vêrno vai construir o porto de 
Laguna e equipar a estrada de 
ferro Thereza Cristina. Diante 
das perspectivas atuais, geradas 
pela guerra européia, o Brasil 
tem de despertar-velhos proble
mas, que sempre aguardaram 
as influências das boas vonta
des, em vão. O  novo regime 
tem promovido o aparelhamen- 
to do país, para que o merca 
do interno não se altere e nos
sas exportações correspondam 
ás justas esperanças de quantos 
conhecem os mananciais de ri
quezas de que dispomos.

O  presidente Oetulio Vargas, 
falando aos seus conterrâneos, 
fez ver que a atividade agríco
la e industrial foi estimulada pe
las perspectivas de aumento nos 
negócios. Urge, portanto, facili
tar o pequeno crédito. Por iseo 
mesmo o govêrno está dispos
to a dar amplitude á Carteira 
Agrícola e Industrial do Banco 
do Brasil, promovendo exame 
dos meios oportunos de desen
volver e mobilizar capitais. São 
providências que se entrosam e 
exigem atenções permanentes e 
lúcidas.

O  govêrno não os tem des
prezado. At) contrário. O  go
vêrno procura provocá-los, a 
fim de escolher o que conve
nha ao bem coletivo.

O país saiu do regime estéril 
dos projetos sem correspondên
cia nas realidades.

Dr. (ietuim V a rg a s
Segundo noticiam os jor- 

naes, o Dr. Getulio Vargas, 
eminente Presidente da Re
publica, fará uma viagem 
aos Estados Uoidos da Ame
rica do Norte, a convite do 
Presidente Roosevelt.

A data da referida via
gem em projeto ainda náo 
foi fixada, entretanto,cons
ta, que S. Excia. deliberará 
sua ida ao grande país a- 
mericano oportunamente.

Brilharam, no grande raid 
Rio Porto-Alegre, os volan- 

:—  tes lageanos—

Prefeito Mauro Ramos
Vindo de Porto Alegre, onde 

esteve a convite do Prefeito 
daquella capital assistindo aos 
festejos do bi centenário da ci
dade, permaneceu aqui um dia 
o sr. Mauro Ramos, digno pre
feito de Florianopolis.

NA FRENTE DO EP1RO
Os círculos militares gregos, 

diz a A. N., em telegrama de 
Atenas, declaram estar a retira
da italiana da frente do Epiro 
se convertendo em «Gualdara- 
jara Orega*.

Acrescenta a informação que 
os gregos estão aplicando, con 
ba o invasor, as metralhadoras 
tomadas ás próprias forças ita
lianas.

Prefeito Dr. Indalecio Arruda

Seguiu para Porto Ale
gre o sr. dr. Indalecio A r
ruda, distinto e estimado 
Prefeito Municipal.

Dentre 2.100 operarias foi 
premiada

Foi premiada, em Blumenau, 
dentre 2.100 operarias, a ope
raria brasileira senhorita Benta 
Corrêa, que se havia candidata
do ao prêmio estabelecido para 
a operaria que mais produzisse 
em 3 mezes.

Benta Corrêa é brasileira e a 
a sua capacidade de trabalho 
sobrepujou a de todas que se con
sideravam mais aptas para o 
trabalho por motivos que não 
comentamos.
A premiada já recebeu o justo 

prêmio do seu esforço.
Felicitações.

Está sendo intensificada a cam
panha contra as atividades Na
zistas nos Estados Unidos da 

America do Norte

Conforme telegrama de 
Washington, (United}, publ, pe
lo «Diário de Noticias», — o 
presidente do Comitê de Ivesti 
gações das atividades anti-ame
ricanas, Martin C. Dias, decla
rou que Hitler projeta represá
lias contra as revelações tío C o
mitê.

Acrescentou que possuia um 
Livro Branco de 500 pagines, 
no qual registrara as atividades 
nazistas, nas quais estão impli
cados cônsules alemães nos Es
tados Unidos. Esse livro será 
publicado brevemente.

Declarou, também, que serão 
publicadas outras informações 
sobre as atividades dos agentes 
italianos. Acrescentou que pos- 
sue detalhes importantes e irre
futáveis, segundos os quais H i
tler pretende solicitar a convo
cação de certos consulos ame
ricanos na Allemanha e territó
rios conquistados.

Finalmente o sr. Martin C. 
manifestou que pedirá ao Con
gresso que autorize a Comissão 
a continuar a sua tarefa, votan
do um milhão de dólares para 
o custeio das despezas. Tam
bém requererá amplos poderes 
para castigar os culpados e as 
testemunhas que se negarem a 
prestar declarações.

No grande raid Rio-Porto-Alegre, Lages se fez 
representar pelos volantes Iberê Correia e Ernesr j 
Ranzolin, tendo Kanzolin conseguido o 2* lugar, e 
Iberê que vinha fazendo cptimo percurso, baixado su i 
classificação, em virtude de um desarranjo no carro, já 
proximo de Porto Alegre.

Rovere, o grande volante catharinene, collocou-se 
em primeiro lugar.

Ranzolin, na classificação geral, obteve 2o lugar 
e tirou 15:0O0$000, e na 4* etapa lambem 2o lugar 
e o prêmio de 2:000$000, num total de: 17:000$000.

Iberê tirou o 5o lugar na Ia etapa, ganhan
do 1:0Ú0$000 e a taça "Prefeitura de São Paulo” .

Lages occupa hoje lugar de destaque nos meios 
automobilísticos do Sul do Paiz.

Graças ao arrojo e a pericia de seus volantes, 
certamente em futuras competições elevarão ain
da mais o nome esportivo de Lages.

Jornalista Menezes Filho
Esteve nesta cidade o 

jornalista Menezes Filho, 
diretor do diário «Dia e 
Noite*, que se edita na ca
pital do Estado.

yí NOIVADO /
Contratou casamento a 

gentil senhorita Maria de 
Lourdes Neves Godoy, fi
lha do sr. Manoel Livino 
Antunes de Godoy e de 
sua exma. esposa d. Julie- 
ta Neves de Godoy, com o 
sr. Octavio de Cordova Ra
mos, I o Tabelião da Comar
ca.

BAILE DE ANIVERSÁRIO
Transcorreu a 19 do cor

rente a data aniversaria da 
creação do 2° Batalhão Ro
doviário sédiado nesta ci
dade, que está construindo 
a importante rodovia ma* 
cadamisada desta cidade ao 
Passo do Focorro.

A estada do referido ba
talhão neste município ha 
vários anos, tem trazido, in- 
contestavelmente, um gran
de auxilio ao progresso eco- 
nomico lageano.

Comemorando aquela da
ta tão grata também a 
gente de Lages, o Cel Aba- 
cilio F. dos Reis, digno 
atual comandante do Btl. 
R.dv., ofereceu á sociedade 
lageana um baile de gala 
nos salões do Clube I o de 
Julho, que se prolongou ani
mado até altas horas.

A  copa foi franca e as 
danças foram ritmadas por 
um conjunto musical de 
FJorianopoliB.

A C A D Ê M IC O

Encontra-se nesta cidadé 
ein goso de férias o acadê
mico Afonso Ribeiro Bata
lha, filho do sr Lauro Ri
beiro. fazendeiro neste mu
nicípio.

Circuito autom obilísti
co «CIDADE DE LAGES»

Segundo nos informou o sr. 
Henrique Olinger, da firma Olm- 
ger & Cia. desta praça, está 
jsendo organizado pela casa «Au
to Geral», um circuito automo
bilístico, em 5 voltas, denomina
do «Cidade de Lages», que terá 
lugar a 25 ds Dezembro do 
corrente ano, cujo percurso será 
o seguinte: partirão os corredo
res da praça Cel. João Costa, 
passarão pelo Campo de Avia
ção, Xrtrqueada Bianchiiii, Es
tação Fitotecnica, Capela Frei 
Rogério, Posto Zootecnico, rua 
Florianopolis e rua 15 de No
vembro.

Aos volantes que obtiverem 
melhor colocação, seráo distri
buídos prêmios no valor de
5:000$000.

Na casa «Auto Geral» pode
rão os interessados conseguir 
inscrição até o dia 23 de De-
zi-.rhio, ás 16 hur.»-, para car
ros de todas as classes.

ENFERMA

Acha-se enferma a exma. 
sra d. Emili i 1 ■ nt, esposa 
do sr. Mario Grani’

CORkFIO LAGEANO
Annunc i e  no "Correi© 

Lageano” . periodico de gran
de tiragem e vasta circu
lação.

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



CORRETO LAGEANO

Historia tragica 
_ _ _ _ collar

de um Willkie aconselha seus 
partidários a prestar to
do o apoio a Koosevelt 1 Dr. Rubens Terra

«Foi vendido, nao mui j ganho, justamente dois me 
remotaniente, em N o v a|/.es depois de ter 
York, pelo preço de 95.000 de Nova York. 
d('llai-8, um collar de pero- Outro capitalista o com- 
las de tragica historia. prou, e immediatamente a 

Parece, com effeito, que sorte que o tinha tavoreci- 
ossas magníficas pérolas le- do até então tornou-se con- 
varam a desgraça a quasi traria. O collar voltou no- 
todos os seus possuidores. t vamente para a Rússia, nao 
Tinham sido dadas pelo se sabe porque via. Depois 
tzar Alexandre II  á esposa de ter passado por duas ou 
de um diplomata russo. Al- tres mãos, foi adquirido nuatro
guns mezes depois o impe- por ura príncipe de família --------
rador era assassinado. imperial, o qual obsequiou

O diplomata caindo pou- com elle uma formosa bai- 
co depois em desgraça, ma- larina, que foi uma das vi- 
tou-se, e a viuva, por falta ctirnas da revolvção bol- 
de meios, teve que vender cbevista. Mas antes de mor- 
o donativo imperial a um rer, a bailarina tinha con- 
joalheiro de Paris por . . .1 seguido escondel-o era Jo- 
300.000 francos. ; gar seguro, escapando, des-

Naquelle mesmo dia 0 ta maneira, as pérolas ás 
joalheiro morria repentina-|buscas dos soldados de Le- 
mente. Um capitalista ame-; nine. E foi sua irmã, casa- 
rioano, subitamente enri-jda com o barão B., que 
quecido com um jogo de conseguiu levar o collar pa- 
bolsa, indo nessa occasiãoira a America, onde foi ven- 
a Paris, onde quiz eclipsar dido a um negociante de 
os mats opulentos com o !diamantes. Assim, foi elle 
seu grande luxo, animou-1 novamente adquirido por 
se a comprar o collar, pa- ura millionario que ignora, 
gando por elle 500 0)0 fran-; sem duvida o horrível se
cos. Mas logo perdeu a for-jgredo que encerram as pe- 
tuna, assim como a tinha rolas*.

A Ag. N. informa que $3|i 
falando ao Radio, Willkie,1®! 
ex-candidato republicano a

checado Pre8‘(iencia dos Estados Uni- ^  
dos, declarou: «Escolhemos 
Roosevelt, para presidente. | 
Ele é tanto vosso presiden 
te como meu. Todos nós 
que lhe devemos o devido 
respeito ao alr.o cargo que 
lhe autorgamos, pedimos 
aos céus que lhe guie al 
mão durante os proximos 

anos*.

d 0
LAGES

Em preza Força e Luz
— DE —

Domingos B. Valente
RUA 15 DE NOVEMBRO

Secção completa de artigos de electricidade. Con
serva em exposição permanente: - -  lustres, plafo- 
niers, abat-jours, lampadas de cabeceira, lanter
nas com pilhas, ferros eléctricos, fogoreiros, 
aquecedores, chuveiros, enceradeiras e grande 
quantidade de lampadas eléctricas de diversas 
intensidadese marcas. A empreza está apparelha- 
da para attender qualquer pedido de installação 
concernente ao ramo

LAGES SANTA CATH ARI NA

m  — ' ■ —  . — ~ * s

X a rp e a d a  á Venda
Tendo a conselho me

dico de retirar-me de mi
nhas ocupações referentes 
á xarqueada, venho, por 
meio deste, oferecer meu! 
estabelecimento á venda ou 
em arrendamento, que com-’ 
preenderá: Xarqueada, a- 
çougues, casa de moradia, 
potreiros e invernada.

Quem interessar pode
rá dirigir-se ao proprieta-, 
rio nesta cidade.

Lages, 28—9— 940 

T I TO B1ANCHINI

UNHA DR AUTO - Caminhão M ixto
de

José de Souza pe re ira
Esta linha faz o transporte de passageiros e cargas 

entre a cidade de Lages e Anita Qaribaldi.

BR E V E  M E N T E  entrará a funcionar um moderno 
O M N 1 B U S que fará viagens da cidade de Lages -  - 
Anita Qaribaldi e Capinzal.

Agente em Lages — Alcides Rébello.

CENTRO DE SAÜDE 
AVISO

O C. S. desta cidade avisa 
á população que está distri
buindo vaceina contra typho 
e paratypho, tanto injectave! 
como por via bucal.

As pessoas interessadas 
poderão procural-a na sua 
séde

t  
t Camas

Fogões
Geral

I
1
i

Empreza de Omnibus
DE

Celso Batalha

Faz viagens de Caçador á Lages e vice-versa. Omnibus confortável. Partidas de Caçador ás 7 horas de to d a s a s  segu n d as feiras. Chegadas á Lages no mesmo dia. Partidas, de Lages, ás 5 horas da manha de qu artas fe iras, do Hotel Familiar, situado á Praça do Mercado.Brevemente entrará a viajar, na mesma linha, omnibus mais confortável e inaior, absolutamente novo e pertencente a esta empreza.

Padaria  Ancora de Ouro
DE

João Albino da Silva
Rua Cetulio Vargas — Cidade de Lages

Esta padaria tem todos os seus apparelhos, para a fabricação de pâes, movidos á electricidade.
Fabrica, diariamente, todas as qualidades de pâes com o maior asseio possível.
Acceita encommendas de doce* os mais finos, e fabrica-os com toda a promptidâo. Doces especiae; para casamento», bapti sados e outras festas. A padaria Ancora de Ouro está em con- içio de ornecer qualquer artigo de confeitaria.

m

m
m

I
É
m
m
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BOTA DE OURO 11

Vendas á

Agente:
Arnoldo

(CASA

t 
t

# j§
prestações | Z

iíf
Heidrich

PFAFF)

A VENCEDORA
Casa. de Calçados

de
_ A L T , N °  S C H M 1 D T

»« 7 -P ra ça  Viciai Ramos — Edifício A. O W  
Mantem oficina de calçados de todas

D E

Pedru Delia Rocca
CALÇADOS

Lages—Rua Correia Pinto N» 80
qualidades.

as

t| í$  4=*>̂ Po«C

«  Casa á venda
Chapéus

Cury
Rua. 15 de Novembro — LAGES

v ---- « - T f r

Vende-se uma casa de tijolos
U  coí erfta com te'has e possu-j 
jj$ indo bom quintal, situada á , 
1& rua Florianopolis, nesta cida- 
j>  de.
f  Informações no Cartorio do 
$ Primeiro Tabelião á rua 15 

de Novembro, N ’,29. »

O S W A L D O  P R U N E R
p i n t o r

Roa Quintino Bocayuva, 16

—

especialista em pintura de moveis a duc
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A Inglaterra vae 
receber 26.400 a- 
viões Norte-Ame

ricanos
Até o incz de Julho de 

1942 a Inglaterra receberá 
dos Estados Unidos 26.400 
aparelhos porque estão as fa
bricas americanas em con
dições de produzir mais de 
66 mil aviões. A armada e 
o exercito já pediram cer 
ca de 40 mil aparelhos.

Quitação obrigatória

Foi baixado um decreto 
dispondo que os governos 
iederal e estadual não con
cederão nenhuma subven
ção a empregadores que 
não provem a sua quitação 
perante as instituições de 
seguros sociais.

Contado Terapia Câncer
TR ATAM E N TO  PELA LAM PAD A DE

CHAUOL

Efeitos combinados dos Raios X  e do 
radium. Exclusivamente para os canceres da 
pele, lingua, laringe, reto, lábios, cavidades 
corporais e cólo do utero Serviço controla
do por especialistas e dirigido pelo 

DR. CESAR A VILA
Docente da Faculdade de Medicina de 

Porto Alegre

Edifício Sloper, I o andar, P. Alegre 

(Informações pur carta)'
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1 Pharmacia Popular
r do Pharmaceutico
f  H ilário  Bleyer
| Drogas — Productos Chimicos — Pharmaceuticos 
t  PRODUCTOS VETERINÁRIOS
| Rua lacntho Goulart
4 Filial — Rua Manoel Joaquim Pinto
2 SÃO JOAQUIM — Sta. Catharina
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LAGES x  MABC1L1GDIAS
Realizaram-se, como estava 

annunciado, Sabbado e Do 
iningo, os dois encontros 
entre os valorosos esqua
drões do Lages F. 0. e 
Marcilio Dias.

O possante onze local 
venceu o quadro visitante 
pelos escores de 3x1 e 5x2, 
respectivamente

Capão Alto
Clube 15 de Novembro

Realizou-se com brilhan
tismo o grande baile com- 
memorativo do 9® anniver- 
eario do clube 15 de No
vembro, em Capão Alto.

Na magnífica festa com
pareceu o que havia de 
ruais representativo no pros
pero dístricto.

A directoria não poupou 
esforços para o completo 
exito do sarau. que se prolon
gou até altas horas da 
madrugada, tendo sido ri- 
thmadaa as danças por cpti- 
mo conjuncto musical es
pecialmente contractado nes
ta cidade.

n E

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

Largo 13 de Maio, 41
FLORI ANCPOLIS

Nicanor Andrade
Esquina das ruas 15 de Novembro e 

Correia Pinto

Fazendas de todas as qualidades a preços 
modicos. Possue completo sortimento de 
sedas e de armarinho Perfumarias, miu

dezas, etc. etc.

LAGES —  S A N TA  C A TH A R IN A
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Octavio Cordova Ramos
1* Tabellião da Comarca

(Lavra escripturas de compra e venda, doação, permnta. testamento, 
hypothec-a, etc. Procuração. Reconhecimento de firniasj

Cartorio do Tabellionato:

RUA 15 DE NOVEMBRO, N° 29

Ao lado da Pharmacia Apollo
SANTA C A TH A R IN A LAGES

JOSE’ WOLFF
Escriptorio de Representações, 
Consignações e Conta Própria

CASA COMMERCIAL

Sào Joaquim -  Sta. Catharina
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Antes de fazer suas compras procure a

Alfa iataria B rs^ch er
A casa das casemiras

Recebeu belíssimo stoque de tecidos par* a estaçao, otimos padrões, a preços ao alcance de todos
Sistema de córte ultra moderno

— CAM ISAS E C A PA S Pa RA HOMENS —

Rua lõ  de Novembro L A Q E S

íF
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í
§
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Casa Santa Catarina |
~  üB -  |

Verissimo G. Duarte |
Fazendas, Armarinhos, Perfumaria-', Chapéus. r=

— SECCOS E MOLHADOS — $
Praça Vidal Ramos 0

LAGES — Sta. Catharina 2

pÇq || pÇa |1 pÇa IfpQo ]] oÇq |[ pÇq || dÇÕ][pÇq]| &Ç>q IftfpfrJ]

CORREIO LAQEANO

Annunc i e  no “ Correia 
Lageano” , periodico de gran
de tiragem e vasta circu
lação.
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Lydio Reis §
Agrimensor 5

| Rua Correia Pinto 1 

— L A Q E S  -  |

é 1444 144444441414144444$

Agua Ténno Mineral

IMPERATRIZ
t

i  a rainha das aguas de mesa

Arnoldo Heiilrich
arrendatario.

DEPOSITO DEPOSITO
em Lages: em Plorianopolis:

Rua Correia Pinto, N* 80 
Caixa Postal, 14

Rua Francisco Tolentino, 12 A. 
Caixa Postal — 62

Armazém Cajurú
— de —

A l c e u  G o u l a r t
$|j|| Praça Vidal Ramos ou Praça do Mercado 

Uges Sta. Catharina
| G r a n d e  sortimento de generos nlimenticios 

de primeira qualidade. Bebidas. Ferragens.
§8 f s l i l  Louças. Armarinho. Possue deposito de sal. B   ̂
“  •awipi Compra crina, couro, cêra, etc. *
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Educação Infantil
en-

Marina Tricano

Fala-se muito por aí sôbre educação infantil. Parece, 
tretanto, que ha mais teoria do que prática, propriamente, dos 
preceitos necessários, mesmo imprescindíveis, na arte difícil de 
educar a criança, de hurilar a sua personalidade sob preceitos 
suaves e delicados estímulos.

São múltiplos e complexos os problemas que se deparam 
no caminho a seguir e dêles depende a conduta futura do edu
cando. Se Freud nâo houvesse indicado os primeiros anos de 
vida como os construtivos da personalidade, teriamos buscado 
em fatos da nossa própria existência a verdade dêsse principio.

A criança é um ser suscetível e delicado, inexperiente e cu
rioso, e, portanto, devem os pais relevar com carinho as suas fa
lhas procurando ensinar-lhe, com linguagem fácil e medida, a 
verdade das coisas, o “porquê” do “não faças isso, meu filho” .

Se os pais são normais, a educação faz-se quasi por si, 
principalmente quando os filhos são, também, fortes e normais. 
A criança, quasi sempre; é acessível á educação, dispensando, 
de certo modo os processos pedagógicos ou psicológicos para 
que ela se processe.

Os exemplos dos pais, o exemplo da vida familiar, são fa
tores de muita influência na educação infantil. Quantas vezes a 
rebeldia de uma criança tem a origem na irritabilidade dos pais, 
na sua ignorância em resolver certos problemas. Com isso, po
de formar-se um complexo que influirá no comportamento do 
pequeno sêr. Nesse caso, inútil será querer remediar a situação 
pelo castigo ou pela severidade, é mais lógico que os pais se 
lembrem de que “ a educação das crianças começa ccm a edu
cação dos pais’1.

Ha pais que ameaçam frequentemente as crienças, revo
gando o prometido. Isso constitue um mal para a educação, 
pois que é imprescindível que se mantenha a autoridade, tendo 
entretanto, um grande domínio sôbre os impetos, afim de não 
se prometer aquilo que sabe não poder realizar-se.

Penso que os pais nunca devem castigar os filhos fisica
mente, pois isso os torna revoltados, ficando gravado no seu 
sub-consciente. Com carinho e brandura, consegue-se muito, 
sem que seja preciso aplicar a fôrça.

Aliás, isso constitue um dos grandes erros dos pais. Mui
tas vêzes castiga-se uma criança por ser muito “viva e

Relojoaria Paulo Baier
BLUMENAU "  Rua !5 de Novembro, n° 914

Em frente a Catedral

Kelogios. jó ia s , a rt igo s  ps*ra. presentes. 
Oficina de concertos de re log ios e jó ia s 1 — 26

Taça Ür. Iiulaleeio 
Arruda
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Proib ição term inante ra ou composição desses car
tazes, programas, ou convi-

que le-
tes com anúncios, 
de fechamento na

sob pena 
reinciden-i De acordo com o

A embaixada do Grêmio £'slou 0 üovern,° Federal, o cia> q s jornaes ou revistas
Náutico «Marcilio Dias» offe- Departamento de Imprensa c]andestinas, em vista das
receu ao «Lages F. C.» uma e Propaganda pro,be term.-
linda taça denominada Dr. nantemente os anúncios em
Indalecio Arruda. , cartazes, programas de cine-

occasião da entrega |mas- P^gramas de teatros, 
realizou no estádio, Programas de futebol.

Porque se«Lacres F. C.,» no dia doo

na", quando o que ela tem, é, talvez, um distúrbio glandular 
que necessita de um tratamento especial. E quantas vezes é por
que as crianças são indolentes, sem que o compreendam os 
pais que o mal pode depender também de uma doença como, 
por exemplo, verminose, sub-alimentação. . .  cabendo ao médi
co indicar o caminho a seguir, e não tentar corrigir com a apli
cação das terríveis palmadas.

Um ponto importante, está nos presentes oferecidos ás 
crianças. E ’ um mal presenteá-las com brinquedos que imitam 
armas, aparelhos bélicos bem como com os livros infantis dc 
eventuras sanguinolentas, que os incitam á imitação. Este as
sunto constitue um capitulo de higiene mental infantil de gran
de relevância na educação da criança.

Se o fim da educação é tornar uma creatura capaz de en
frentar os problemas da vida com eficiência, dentro da sã ale
gria de viver, pois que a educação desbasta os caminhos tor 
tuosos, tornando-os fáceis e bons, não é dificil imaginar a com
pensação que ela pode trazer á humanidade que se desUói, ba
seando-se no principio do mais forte, esquecendo-se dos mais 
comezinbos ditames da fraternidade universal.

E assim, torna-se necessário que a criança receba a infuên- 
cia benéfica da educação dos P3is, e os seus bom exemplos,

d°
primeiro encontro com o es
quadrão local, faliou o chefe 
da embaixada do «Marcilio 
Dias,» de Itajahy, responden
do em ligeiro improviso o 

traqui- [ >  Indalecio Arruda.

Está também proibido ás 
oficinas tipográficas a feitu-

instruções existentes, devem 
ser aprendidos pela policia e 
atuados não só os respon
sáveis por taes publicações, 
como também os proprietá
rios das oficinas graficas on
de tenham sido impressas.

Romeu Ramos
Acha se nesta cidade, vin

do de São Paulo, o snr. 
Romeu Ramos, industrial na-j 
quela capital.

afim dc que o homem de amanhã seja melhor, menos ambicioso ridos, 
e menos provido de orgulho. De “ Viver”!

6.334 mortos e 
8 695 feridos

Conforme comunica de L o n -; 
dres a U. P., o Ministério da 
Segurança do Inferior está anun
ciando que os raides alemães so
bre a Grã-Bretanha, durante o 
mês de Outubro transato cau- 

i saram 6.334 mortos e 8.695 fe-

A Casa Erich Sell,
situada á Praça Vidal Ramos,

avisa á sua numerosa e distinta freguesia 
que recebeu de Sâo Paulo avultado sorti- 
mento de sedas modernissimas que está 
vendendo por preços ao alcance de todos.

1-4

SF.RIAMENTE atingidos

A Ag. Nac. informa que os 
aviões inglezes atacaram a base 
naval de Tarento atingindo se
riamente vários navios de guer
ra italianos que ali se achavam 
ancorados.
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Homenagem

Por ocasião da passagem da auspi
ciosa data do 4o aniversário da fun
dação do nosso valoroso colega 4‘Jor
nal do Povo*’ , de Itajai, no Hotel 
Cabeçudas foi oferecido, em homena
gem, um jantar à sua dinamica dire
ção, havendo comparecido, ao mes
mo, altas personalidades daquela 
cidade.

Ajude a formar uma consciência sanitária no Brasil
Leia e difunda a leitura de "V iver"

“INTELIG ÊNCIA EDITORA”
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participam aos seus parentes e pessoas de 
suas relações que a sua filha GERTRÜDES  
contratou casamento com o Snr. CELSO  
A N T U N E S  CORDOVA.

Lages, 6 — 10— 940.

( . e & a  e  Q e i í t i i H e á  

Noivos.

Relojoaria A PÊND ULA  DE LAGES
=  A N T O N I O  C A G L 1 A S T R 1  =

Sessenta dias de liqu idação!
Relogios de pulso pa ra  homens, a. com eçar de 20S000

Terminará esta grande liquidação a 31 de Dezembro de 1940.

raça  uma visita para se convencer
Qualquer compra que V. S. fizer, por minima que seja, receberá um brinde.

RUA CORREIA PINTO— 19
l a g e s  _  c . g~.

Santa Catarina
(Em frente ao Dr. Sartori)

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




