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Uma das dez personalida
des mais impressionantes do 
mundo feminino que conhecí
Como Errol Flynn se refere, em entrevista , á Snra. Ikrcy Vargas

Errol Flynn, o «astro do cinema americano, que 
visitou o Brasil no anno passado, deu uma entrevista á 
revista «Screenland», na q u a l  citou a3 dez mais 
impressionantes figuras do mundo feminino que conhe
ceu em toda a sua vida, destacando o n o m e  da 
Exma. Snra. D. Darcy Vargas, que já havia, há pouco 
co tempo, sido selecionada como uma das personalida
des simbólicas dos quatro «h», em concurso realizado 
nos Estados Unidos. Eis o que diz o atôr Errol Flynn 
sobre a primeira dama do Brasil:

«Não quero dizer que a senhora Darcy Vargas se
ja a menos significativa das personalidades que citei, 
pelo fato de haver colocado o seu nome em último lo- 
gar. Muito ao contrário, trata-se da mais impressionan
te personalidade dentre todas. E’ a esposa do Presiden- 
to do Brasil. Não é somente uma personalidade extre
mamente atrativa, elegante e gentil, como ainda uma 
dama que sabe manter com simplicidade a sua alta po
sição social. Conheci-a quando estive no Brasil e fiquei 
agradavelmente impressionado com os seus testemunhos 
de cortezia. Poucos dias depois da minha chegada, ofe
receu-me a senhora Darcy Vargas um jantar. No Co
pacabana Palace Hotel, também fui distinguido com um 
chá, do qual participaram cerca de trinta a trinta e cin
co lideres sociais brasileiros.

Ser a esposa do Presidente de um grande país co
mo Brasil não é tarefa das mais fáceis. Tacto, diploma
cia, bondade, são condições indispensáveis. A senhora 
Darcy Vargas é conhecida no seu país por essas quali
dades. Fiquei surpreendido com a dignidade das suas 
maneiras e sua graça, mas foi o seu tacto diplomático 
que mais feriu a minha atenção. Essa diplomacia é ad
quirida não somente per uma base de Jcultnra e distin
ção, como pela consciência do seu papel no mundo po
lítico e na vida brasileira em geral. Ela favorece a car
reira de seu marido, ajudando-o a cumprir a sua alta 
missão, como Presidente do Brasil.

A senhora Darcy Vargas é uma figura de escol, 
em um mêio de escol, uma mulher que está á vontade 
nas circunstâncias sócias mais cheias de responsabilida
des. E’ uma personalidade particularmente singular e co
lorida, porque, a despeito da sua alta posição oficial, 
não perdeu a simplicidade e a naturalidade, o toque hu
mano que enobrece e dignifica as grandes figuras. E’ 
um exemplo de bondade feminina do melhor padrão»,

CIRCULARA’ 0 « C R U Z E I R O »
Rio, (M eridional) -- U m  vesperti- 

10 adian ta que vão adiantados os 
jstudos para a su b stitu ição  do m il 
'éis pelo “ C ruzeiro” , o que ta lvez  seja 
Dossivel p ara  os prim eiros dias do 
mó novo.

Parque Industrial Ca- tarinense
O numero de fabricas exis

tentes no Estado e a variedade 
dos artigos por elas produzidos, 
colocam-nos em situação bas
tante animadora entre as demais 
unidades da Federação.

Santa Catarina, sendo dos 
menores Estados do Brasil, tem 
no entanto a sua industria sobre
modo desenvolvida, e os seus 
produtos procurados com inte
resse pelos centros consumido
res não só do País como do Es
trangeiro.

E’ que eles são elaborados 
com escrupulo e perfeição, que 
sempre mais se acentuam.

Temos, no Estado, mais de 
4.000 fabricas dos mais varia- 
artigos, como sejam: calçados, 
bebidas, fiação e tecelagem, ci
garros, produtos químicos, oleos, 
fosforos, pregos, moveis, ren
das, linhas, ladrilhos, couros, 
metalurgia, essencias, polvora, 
vidro, papel, ambalite, celulóide, 
velas, conservas, dôces, bom- 
bons, papelão, sabão, vassou
ras e outros.

Os municípios dejmaior indus
tria fabril são: Brusque, Rio do 
Sul, Joinville, Nova Trento, Blu
menau, todos com mais de 200 
fabricas.

Ha a notar, além disso, nos 
municipfos sulinos de Cresciu- 
ma e Urussanga, a industria ex- 
trativa de carvão de pedra, que 
constitue, no momento, talvez a 
mais preciosa riqueza do Estado.

No município de Timbó exis
te a unica fabrica de papelão 
do sul do Brasil.

Ainda em Santa Catarina se 
acha localizada a unica fabrica 
de gaitas de bôca da America 
do Sul (Município de Blumenau).

Em Jaraguá foi fundada, ha 
pouco, uma nova e importante 
industria: a da extração de ca
feína do mate (mateina).

Existem no Estado 12 fabri
cas de pasta de madeira pelo 
processo mecânico, que se de
senvolvem promissôramente e 
que, em futuro não remoto, hão 
de nos libertar da importação 
de papel.

(Do Boletim da Associação 
Com. de FpolU.)

A V
* j  i fez realizar um grande baile
I 0  P  ^  n P ' que se Prolongou até al- 
A V  tas horas. As danças foram ca-

denciadas por bom conjuntoguerra s eKJ felicitações, a digna e operosa
Diretoria do I o de Maio.â/.as

F u te b o l
O campeonato brasileiro, pe

los planos feitos pela C. B. D., 
terminará a 17 dezembro, uma 
vez que a «melhor de tres» fi
nal terá inicio a 10 desse mês.

Einpresta se importância a es
se detalhe, uma vez que, logo 
em seguida, os melhores ele
mentos, que serão chamados pa
ra o selecionado brasileiro, te
rão de rumar para a concentra
ção de Caxambú, preparatória 
para o Sul Americano de Mon
tevidéu.

(C. E. C.) 1

A grande revista ameri
cana «Aero Digest» em urn 
dos seus últimos números 
relata a invenção original 
de um aparelho especial 
destinado a devastar os 
territórios inimigos. Trata- 
se do chamado «bolido ae- 
reo» sem azas e propulsio
nado por uma serie de 18 
poderosos motores que lhe 
dão fabulosa velocidade, a 
qual poderá atingir á 1250 
quilômetros horários. Pro
vido de instalações mecâ
nicas projetadoras de obu- 
zes motorizados, fabricados 
pelo mesmo sistema do a- 
vião, pelos técnicos foi con
siderado o invento mais 
destruidor de todos os tem
pos. A revista aludida mos
tra em gráficos a teoria da 
construção e confessa ou- 
trossim, que o novo apare
lho não desfruta de todas 
as vantagens oferecidas pe
los aeroplanos comuns, pois 
é impossível manter luta nos 
ares porque não pode pra
ticar acrobacias.

O «bolido aereo» visa a- 
penas arremessar sobre as 
terras adversarias, bombas 
de tal poder destrutivo que 
não haverá resistência que 
a elas se anteponha com 
sucesso. O invento america
no passou a ser a sensa
ção do mundo aeronáutico 
da atualidade.

O «bolido aereo» soltará 
obuzes, pequenos bolidos, 
que poderão ser arremessa
dos a uma distancia de 5 
quilômetros do alvo e atin- 
gil-o com a maxima preci
são.

Club 1* de Maio
lnaugurou-se fim do mês pas

sado, o club Io de Maio, situa
do no bairro Ponte Orande, pe
rante os socios, autoridades lo
cais e pessoas de destaque so
cial.

Em a noite daquele mesmo 
dia, o sr. Jacob Walter, opero
so presidente daquela sociedade,

Produção de lã brasileira
A produção de lã brasileira 

atinge em media por ano, 15.000 
toneladas, segundo estatística 
publicada no Rio Q. do Sul.

O consumo interno do Pais, 
absorve 5.000 toneladas, o res
tante é exportado.

Outros Estados como Minas- 
Gerais, São Paulo, Paraná e 
Santa Catarina produzem lá, 
mas, no Rio Grande do Sul, é 
que a produção se acha con
centrada.

Produção Agrícola do 
Brasil

A produção total do Brasil 
em 1939, calculada em seus 35 
milhões de contos, 26•/. ou a- 
proximadamente, 9 milhões de 
contos cabem aos produtos agrí
colas.

Cândido M axim i- 
liano de C astro
Faleceu, na tarde do dia 4 

do corrente, em sua residência 
á rua cel. Emiliano Ramos, nes
ta cidade, o sr. Cândido Maxi- 
miliano de Castro, ex-CoIetor 
Federal deste município.

Ao seu sepultamento, que se 
efetuou no Cemiterio Cruz das 
Almas, compareceu grande nu
mero de parentes e pessoas das 
relações da familia do finado e 
autoridades locaes-

A’ familia enlutada apresenta
mos os nossos sentidos pesa- 
mes.

Cine-Teatro CARLOS GOMES
JgPrograma para DOMINGO, dia 7.

A’s 2,30 Horas:
Exibição do grande e Sensacional Romance de Aventuras Policiais, em 13 Episódios:

O Besouro V erde
Sucesso Colossal!Serà Exibido Todo o Filme!Preços: — Poltronas 2$00U Balcão 1/000

A’s 8,30 H#ras:Esplendida Sessão Elegante Tyrone Power, Doroty Lamour, Ed- ward Arnold e Lionel Atwill — noa principais desempenhos da Super- Produção

Johnny Apolto
— uma das maiores e maia belas películas do ano, e um dos grandes sucessos da FOX.JOHNNY APOLLO — cora a presença do simpático casal de artistas- Tyrone Power e Dorothy Lamour, tem o sucesso garantido desde já, e dispensado maiores recomendações!

PREÇOS: — Poltronas 3fOOO Balcão 1/000
Muito Breve: Um Grande Film

Quando a Vida Convça

/
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Di*. José Antunes
— MEDICO —

Cirurgia cm geral —  Ginecologia — Partos
Atendo no Hospital Sao José de Antonio Prado, aparelhado para 

qualquer intervenção cirúrgica, ccra serviço moderno de Raios X, Bisturi 
electrico, Raios ultra violeta, Ondas curtas e ultra curtas.

0 Brasil estudado na Inglaterra
SPECTATOR

(Famoso comentarista inter
nacional. Exclusividade do C. E. 
C. para o «Correio Lageano.»)

Londres — Ha muito tempo 
que os assuntos referentes aos 
paizes da America são procura
dos com curiosidade invulgar 
entre os inglezes. Os jornaes 
dos Estados Unidos nos che
gam regularmente mas, os nor
te-americanos são muito nossos 
conhecidos por causa das es
treitas relações sociaes, políti
cas e econômicas que com eles 
mantemos. O que nos interessa 
mais é a respeito dos outros 
povos do continente. Em Lon
dres ha um centro de estudos 
mexicanos, outro de literatura 
cubana, alem da uma associa
ção cultural argentina. Taes a- 
gremiaçòes são frequentadas a 
rreúde por inglezes. Até pouco 
tempo atraz, o Brasil se manti
nha oculto. Difícil se tornava 
conhecer sua historia, seu povo 
e suas questões. Ha tres anos, 
começou a ser possível tomar
mos conhecimento da vida bra
sileira. Em primeiro lugar, o 
governo britânico editou nova- 
mente a famosa Historia do Bra
sil do celebre Southey, escritor 
clássico e em segundo lugar a 
Camara de Comercio Britanica 
de São Paulo, iniciou a remes
sa de um boletim de informa
ções pormenorizadas sobre o 
Brasil que passou a ser publi
cado em diverso jornaes lon
drinos. Atualmente podemos di 
zer que com satisfação dispo
mos de magníficos meios de di
vulgação brasileira atravez dos 
quaes nos inteiramos da notável 
importância ecomica desse paiz 
providencial. Um livro sobre o 
Brasil editado pelo Ministério 
das Relações Exteriores desse 
paiz chegou á Inglaterra e está 
sendo tctalmente transcrito nas 
paginas da imprensa tanto lon
drina como de outras cidades 
como Liverpool, Manchester, 
Aberdeen e outras. Os intele- 
tuaes e estudiosos se interessam 
tanto pelo Brasil que em certa 
semana foram realizadas nada 
menos do que 5 conferências 
sobre o Brasil, uma das quaes 
na Universidade Real, tendo 
comparecido personalidades do 
maior destaque político da Ca
pital ingleza. E deante desse in
teresse desusado ficou decidido 
a abertura de um curso es
pecial que ministre lições e pa
lestras a cerca dessa nação po
derosa, cujo sólo é um tezouro, 
cujo povo é um encanto e cuja 
grandeza é um exemplo admi
rável de trabalho e dinamismo.

ASSINE e ANUNCIE no «Cor
reio Lageano», periodico de 
g in d e  tiragem e vasta circula
ção.

1

A g u a  de Colonia

V V E T Z E L
E xtrato s  e Loções*

Lá Menor-Rhapsodia - Prado do Rio
A* VENDA NAS CASAS — Andrade, Paraizo e nas 
farmacias — AMERICA, FLORA e APOLLO

Báp iàúB

fi

Agua Térmo Mineral
I M P E R A T R I Z

é a rainha das aguas de mesat Arnoldo Heidrich
arrendatario.

DEPOSITO DEPOSITO
em Lages: em Florianopolis:

Rua Correia Pinto, N* 80 Rua Conselheiro Mafra, N° 184 
Caixa Postal, 14 Caixa Postal -  62

0 S W A L D 0 I* R U N E R
P I N T O R

Rua Quintino Bocaiuva, 16
Executa, com perfeição, pinturas de casas modestas como de 
luxo. Pinta placas e abre letreiros.

ESPECIALISTA EM PINTURA DE MOVEIS A DUCO

AUTOMOBILISTAS!«
Pneus novos lioje em dia sfto caros.
Não abandone os seus sò porque estão estragados. 

Ainda lhes restam 100 °/„ devida si mandar concerta- 
los. Envie diretamente á: «Vulcanizadoru Leonetti» -Rua Francisco Tolentino 12 (junto á Fabrica Damiani).

10
FLORIANOPOLIS =

^ ^ 1 [p õ õ 1[dõõ1[p 0<=i If põõlfpõqH p te l

anta Cruz I

- D E  -

Alfredo Larsen & Cia.
Dl. Rubens ferra !  Instalações de Agua quente e fria

4

Ad v o g a d o
Rua lõ  do Novembro — LAGES

t
£ Serviço de encanamento em geral, com pres- 
t  teza e garantia -

Engraxataria Polar
— de —

Jo rge P ereira
RUA MARECHAL DKODORO, IS Encontra-se diariamente os jornais; «Correio do Povo» e «Diário de Noticias», varias revistas, inclusive a «Revista do Globo». Mensageiros para entregar encomendas.

%4  Possne completo sortimento de pias de esmalte e banheiras es- # 
4  maltadas de todos os tamanhos. Torneiras de todos os t i - ■ 
4  pos e qualidades, inclusive niqneladas. £
|  Caixas de descarga e depozitos de zinco e cimento para ü 
'jagua.' Mantem completo sortimento de artigos de funilaria * 
$  Fabricação e instalação de «F O SSAS P U R E X ,» - as fossas t  
r higiênicas por excelencia. Tem em depozito manilhas, isto é t  

 ̂canos de todas as grossuras, de material de primeira or-^  
Z dei“’ Para. 'Mtalaçôea de esgotos em casas residenciais t  
4  /  eçam informações e orçamentos e preços sem comoro-1iirusso de compra, á rua Marechal Deodoro, 19 e na ruaf 
£  Correm Pinto, no edifício Arnoldo Heidrich, onde m an d ei 
$n en te.dU matena que anuncia está em e x p o s to

“Correio
---- . .̂44 TEM corres- — .... ...|e 1-; W

dos os distritos deste m u -,Í!| 
nicipio, emtod('S os munici-j^jj!

g e d S »  J  ,  pondentes 
agentes comerciaes, em to-. 12!
r ln «  n «  d i a t r i t n a  d e a t o  m n . 1^

pios de Santa Catarina, bem!si: 
como, em Porto Alegre, ;<Ü 
Florianopolis, Curitiba, Sao 
Paulo e Rio.

de
IA
É Ai ceu G o u l a r t

Casa para alugar

Aluga-se, por pouco pre-jM 
ço, uma boa casinha situa- 
da á rua Coronel Emiliano 
Ramos.

Informações nesta reda
ção*

Praça Vidal Ramos ou Praca „
l a g e s  _  ça d0 M ercad»

,, . STA- CATARINA
Grande sortimento de generos n l .* .
Bebidas. Ferrageus. Louças. Armarinho°S p® primeira V  
Compra crina, couro, cera, etc h Possue deposito

!lo —52 B° aS a0° m° aaçõe8 Para tropeiros.
Preços comodos.

piimeira qualidade.
de sal.
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Digitalizado pelo Instituto José Paschoal Baggio - Contrato FCC nº0151/2016 



9 CORREIO LAGEANO

0  abecedario continental
Ricardo PINTO

nente todo, neate momen
to. Projeção efetiva e pro
funda, por ter raizes nos 
interesses vitais dos paises 
abrangidos. Realmente, não 
é mais possível «falar de

i n u A  . e • i .... «ABC* na América», con-O chanceler Osvaldo Aranha, referindo-se a políti- * ___ , ... . , , „ » . r torme declarou, no Ohile,ca continental de compreensão afetiva e coniugaçao „ . , A .a J 6 \  o nosso chanceler. A Ame-pratica de interesses, adotada e sinceramente executa- -_- . , i . ,\  i -d -i j í- • « , , , rica da hora que passa é chador.d» pelo Brae.1, delimu a com preoieao, quando decla- constltuida 4 umF I
rou agora, no Chile: .Nao tem o. que falar de .A B C , d(J „ i„d i,Soluyelm en.|-----------
na America mas do abecedario inteiro». As circuns . .■ „  , 1, te ligadas, menores, algu-tancias dramaticas da hora que passa condenam, com m outrag ;uaio to£  
efeito, as formações isoladas dentro do espaço geográ- reunidas pelo mes-
fíco ocupado pelo novo mundo. Caducaram assim, os '  anceio de c£  a 
velhos tratados de proporções restritas negociados du-; arem Fjunta8.
rante banquetorias solenes Como também já esta tora,E egsag J8entam
de moda, aliás aquela diplomacia mesureira abundan-^ , abecedario inteiro* co- 
temente provinda de pendurucalhos honoríficos, quej

Atenção!
Ervino de Oliveira Borges avisa a quem interes

sar, que tem para vender 15 éguas novas, boas, e um 

garanhão de pelo tordilho, novo, grande, bonito e mar-

GULl IBIA d a  i o d a
Inaugurou-se a 8 do corrente, nesta cidade, á rua 

temente provinda de pendurucalhos honoríficos, (Iu e | mo acrescentou loeo o sr (Correia P 'Qt°. D°- 6, onde funcionava a casa do Snr. 
se movimentava pelos salões ao som das valsas lentas.: Osvaldo Aranha °  ‘ Francisco May, a Galeria da Moda de propriedade do
Hoje, todos os povos americanos se congregam num; ’ !snr. Erich Sell.
bloco, só. E as relações que mantêm nao podem, m ais!----------------------------------------• Nessa casa se encontram os seguintes artigos recen-
ficar limitadas, é claro, ás reverencias convencionais q ^   ̂ ^  R)0 II11111P11'' *,eraente c^ega<̂ 09 das nielhores fabricas do Rio de Ja-
do «Como está bonita, dona Argentina*, ou do «Tem
passado bem seu Uruguai ?» Encerrou-se a fase literá
ria dos devaneios lisonjeiros, formosos e inúteis, po
rem. Us proprios discursos congratulatorios, nem sem
pre evitaveis, perderam a exuberância palavrosa e ex-
clamativa, em beneficio da consistência substancial. Os|que os orçamentos feitos pela 
períodos caprichosamente arredondados dos artifícios Prefeitura do Distrito Federal 
verbais, cederam lugar ás frases massiças dos homens 
de espírito pragmático, integrados, deveras, aos impe
rativos da conveniência comum, os únicos que aproxi
mam de fato as nações, afinal. Acabaram se de resto, 
as missões aparatosas e caríssimas, que esgotavam os 
estoques de cartolas e mobilizavam os melhores alfaia
tes, interrompendo até a vida dos paises, de vez em 
quando. A comitiva que o sr. Osvaldo Aranha levou 
?.o Chile coube num avião, apenas. E Os telegramas 
informam que, enquanto recebia homenagens popula
res e oficias, bastante expressivas de cordialidade es
pontânea, sem dúvida, negociava um tratado comer
cial de vantagens recíprocas, a ser assinado antes de 
seu regresso, ainda. Não ba muito tempo, por sinal, 
um outro, de amplidão muito maior, esse, foi firmado 
com a Argentina. E ultimamente, obedecendo á mes
ma política objetiva, convênios idênticos estabelecemos 
com a Bolívia, o Paraguai e o Uruguai. Os salamale
ques formais desapareceram das relações entre os pai
ses continentais, portanto. As cortezias superficiais fo
ram substituídas pela entrosagem ajustada dos res
pectivos interesses, mediante um esforço de compreen
são que o contato direto dos governos facilitou. E foi 
incontestavelmente o sr Getulio Vargas quem inau
gurou essa era de entendimentos francos e imediatos, 
baseados sobretudo, na compensação economica, rom
pendo com o lirismo esparramado das formulas orató
rias, de repercussão sem profundidade, sempre. Os pro
tocolos tradicionais foram escovados e adaptados ade
quadamente ás contingências atuais. As casacas volta
ram aos seus cabides. Simplificou-se o mecamismo diplo
mático. E começou o advento dos técnicos em produ- 
dução e consumo, criaturas de mentalidade árida, qui
çá, mas construtiva. As chancelarias passaram então a 
trabalhar de janelas abertas, segundo o exemplo do 
Brasil. Em breve, os ministros pessoalmente se fre
quentavam, com assiduidade, sem séquitos numerosos, 
nem recepções festivas, como risinhos que têm negó
cios a discutir, apenas. As confabulações esseciosas, 
que se arrastavam demarodamente, foram suprimidas.
As consultas que se eternizavam, desapareceram. A 
estatística, preseotemente, é que formula as condições 
dos tratados. O sr. Getulio Vargas sempre pregou a 
união economica da América. Não se contentou de 
pregá-la, todavia. Sempre procurou igualmente a con
ciliação dos interesses correspondentes a todos os pai
ses do continente, inclusive, mesmo, os mais distan
tes. Foi o pioneiro habil e oportuno dessa sabia polí
tica, que ora culmina numa serie de convênios comer
ciais de extraordinário alcance e nos quais è perfeita- 
mente identificável a marca do seu agudo sentido da 
lealidade. Com a colaboração leal do sr. Osvaldo Aranha,

, neiro e São Paulo: Linhos, Sêdas, Organzas, Perfuma-tíil avenida Getulio'r'as e’ também, artigos para homens, etc. Preços ao al
cance de todos por não terem sofrido aumento, não 
obstante o encarecimento de tudo.

M issa de N a ta l
O Papa Pio XII, segundo in

formação da Cidade do Vatica
no, permitiu que a missa de 
Natal, este ano, seja celebrada 
na tarde do dia 24 de Dezem
bro e não a meia noite, nas zo
nas de guerra, afim de que os 
catolicos possam voltar á casa 
antes do BLAK-OUT.

As pessoas que desejarem to
mar a comunhão deverão jejuar 
4 horas antes da celebração da 
Missa.

Com esta permissão de S. 
Santidade nenhum catolico do 
mundo, mesmo os que estão 
sofrendo os horrores da guerra, 
ficarão privados de assistir a 
solene Missa do Natal.

f444=4444=4= 44 44444=44=44444't

Lidio Reis
Agrimensor

Rua Correia Pinto 
— L A G E S  -

dou ao Brasil uma projeção que abrange o conti- t t-ttt T1 tl-t4t  t

Vargas
Telegrama do Rio informa

para a realização da grandiosa 
obra, que será a avenida Presi
dente Getulio Vargas, atingiu 
a importância de 32Ô.071:055$520 
sendo I00.493:783$500, prove
niente de desapropriações na 
faixa da avenida; 195.658:7Ü3#200 
das faixas laterais; 30.5]8:500$000 
de serviços de pavimentação, 
galerias de águas fluviais e 
obras complementares da rua 
Visconde de Itaboraí á praça 
Onze de Junho, numa extensão 
de 1.9S0 metros.

No trecho inaugurado com a 
presença do chefe do governo 
foram já demolidos 123 prédios 
atingindo uma despesa, inclusive 
desapropriações e obras, de rs. 
lb.637:684$400.

Com o serviço de desentulho 
gastou a Prefeitura entre trans
porte e mão de obra, na turma 
diurna 152:000$000 e r.o servi
ço noturno 291:550^000. Do em
preiteiro a Prefeitura recebeu 
proveniente de material conse
guido nas demolições a impor
tância de 137:300$400.

FILIAL: Na Praça Vidal Ramos Sênior.

Dr. João R ibas Ram os
• Advogado

RUA CORREIA PINTO, 11. L A G E S

Octavio de Cordova Ramos
1* T abelião

Lavra escrituras de compra e venda, permuta, doa
ção e outros contratos. Procurações.

Rua 15 de Novembro, ao lado da Farmacia Apoio.

Contado Terapia Câncer
TRATAMENTO PELA LAMPADA DE 

CHAUOL

Efeitos combinados dos Raios X e do 
radium. Exclusivamente para cs canc.eres da 
pele, língua, laringe, reto, lábios, cavidades 
corporais e cólo do utero. Serviço controla
do por especialistas e dirigido pelo 

DR. CESAR AVILA
Docente da Faculdade de Medicina de 

Porto Alegre
Edifício Sloper, I o andar, P. Alegre 
(Informações por carta).

Possue Engenho?
Usina on Serraria? Então não deixe de se interessar 

por correias de lona e borracha. Desde 4%000 o metro 
ECONOMIA — Resistência — Durabilidade. 
Quaisquer dimensões -  Peça detalhes diretamente a: 

VULCAN1ZADORA LEONETTI.Rua Francisco Tolentíno 12 (iunto d Fabrica Damiani)
— FLORIA N O P O LlS= to
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C O R R E T O  L A G E A N O

Prefeitura Municipal de
Lajes

Movimento da Tesouraria, durante o mês de novembro de 1941.

A aplicação é feita, por meio 
de um aparelho denominado 
pulverisador, e quando não ha
ja mais orvalho sobre as plan
tas.

A calda de mais de um dia, 
não deve ser usada, porque já 
perdeu o seu efeito curativo.

Saldo do dia 31 de outubro de 1941

RECEITA ORÇAMENTARIA

76:8905900

Imposto S/ Industrias e Profissões
« de Licenças
< S/ Exploração Agrícola e Industrial
> S/ Jogos e Diversões

Taxa de Expediente
< e Custas Judiciarias e Emolumentos
< de Limpezas Publica 

Renda Imobiliária
Receita de Mercados Feiras e Matadouros 

* dos Cemitérios 
Cobrança da Divida Ativa 
Quota de Fiscalizações Diversas 
Multas em Oeral

18:607$700 
1:59S$000 

74:208S400 
200$000 
468S000 
911$000 

1:8008000 
2:1755400 

352SS00 
341$000 

4:83(5$700 
1:350$000 
1:045$ 100

Mocidade
Lajea na

'ram aos magistrandos gran
de soirée no salão nobie 
do Instituto.

Foi paraninto o dr. Ivo 
de Aquino, representado pe-| 
lo dr. Jorge Maisonnette

Publicações recebidas

Colégio Evangélico

PAGAMENTOS
184:7915000

DESPESA ORÇAMENTARIA 
Administração Geral 
Exação e Fiscalização financeira 
Segurança Publica e Assistência Social 
Educação Publica 
Saude Publica
Serviços de Utilidade Publica 

« Industriais 
Encargos Diversos

Total da despesa
Saldo no Banco Industria e C. de Santa Catarina 

» na Tesouraria •

7:577$100 
3:0985500 

17$400 
5:529$000 
1:827J900 

10:252$300 
3:588$000 
1:4985800 

“ 33:3885000 
100:000$000 
51:403$000

184?T91$000

Prefeitura Municipal de Lajes, 30 de novembro de 1941.

Ary Cândido Furtado 
Tesoureiro ConfereOscar A maneio Ramos 

Contador

A batatinha
Por Fernando Ribeiro de Souza 

Técnico Rural

(Continuação)

M1LDIU’

Esta doença também é conhe 
cida peios nomes de queima, 
requeima e «pressa».

Em tempo húmido e quente, 
ela se desenvolve extraordina
riamente; sendo capaz de ani
quilar uma plantação inteira, 
em poucos dias. O ataque se 
manifesta no fim do ciclo ve- 
getativo, por isso, muitas vezes 
o agricultor pode confundir com 
o amadurecimento da batata; e 
dal o nome de «pressa».

A doença aparece em man
chas no batatal, espalhando-se 
rapidamente si as condições fo
rem favoráveis.

O fungo causador da molés
tia chama-se «BHYTOPHTORA 
INFESTANS» de Bary.

Sintomas: nas folhas a princi
pio aparecem manchas amare
las, que a pouco e pouco, vão 
se tornando pardas, do centro 
p3ra a periferia — é a morte 
dos tecidos que se alastra. Na 
pagina inferior da folha ataca
da, em tempo seco, pode-se no
tar uma especie de bolor; são 
as frutificações do parasita res
ponsável pela disseminação da 
praga. As batatas já formadas e 
que estiverem descobertas, po 
dem ser atacadas, deixando um 
campo aberto á invasão de or
ganismos produtores do apodre

cimento do tubérculo.
Controle: a doença é comple

tamente dominadada pela apli
cação da cajda Bordaleza. Quan
do a terra já estiver contamina
da essa calda deverá ser usada, 
com antecedencia em caracter 
preventivo.

Preparo da calda.
No preparo deste remedio, 

que é usado contra um grande 
numero de doença dos vege
tais; entram os seguintes engre 
dientes:
Agua — 100 litros
Sulfato de cobre — 1 kg.
Cal virgem — 1 kg.

O preparo deve ser em J reci
piente de madeira, um barril 
por exemplo; pois o ferro, lata, 
são atacadas pelo sulfato.

Em uma vasilha capaz de 
comportar 100 litros, colocam- 
se 90 litros de agua, nela dis
solve-se o sulfato. Para isso, ele 
seiá colocado em um saquinho, 
cestinho de madeira e suspen 
so no liquido. Apoz 4 horas ec 
tará dissolvido. Querendo-se a- 
pressar a dissolução usa-se 
agua quente.

Em outro recipiente, tomam- 
se 10 litros de agua e se faz 
um leite de cal, com a quanti
dade indicada. Depois, verte-se 
êsse leite, na solução de sulfa
to; tendo-se o cuidado de me
xer muito bem.

O remedio não pode ficar 
'ácido, porque então queimaria 
|as folhas das plantas. Um me- 
j todo pratico para se saber si a 
j calda está acida é introduzir-se 
per espaço de 1 minuto, uma 
lamina de aço. Si ela sair es
cura é sinal de que está acida 
e precisa mais cal para neutra- 
lisa-la.

Teus antepassados, co
nhecidos sempre pela ge
nerosa hospitalidade, dis
pensada continuamente a 
qualquer forasteiro, acolhe
ram há 50 anos cs pobres 
filhos de 8ão Francisco, que 
para cá vieram espalhar a I 
luz da verdade e a semen
te do bem.

Mocidade Lajeana, de sen
timento generoso nunca 
desmentido, não podes dei
xar de manifestar a tua 
gratidão a quem tanto fez 
por tua terra.

Fazendo, no dia 10 de 
janeiro de 1942, 50 anos
que os franeiscanos se es
tabeleceram em Lages, uma 
grande comissão projetou 
diversas homenagens aos 
filhos do Pobrezinho de As
sis: Entre estas homena
gens uma consiste na c o d - 

clusão da torre da capela 
do convento e que será co
berta de cobre, oferecido 
pela mocidade lajeana, ho
menagem esta que, além de 
ser uma manifestação de 
carinho, muito contribuirá 
para o embelezamento da 
cidade.

A «Campanha do Cobre» 
teve inicio no dia 23 de 
novembro e terminará aos 
14 de dezembro, dia em 
que serão entregues diver
sos prêmios aqueles que 
mais se distinguirem na 
«Campanha». Os prêmios 
estão expostos na casa co
mercial do Sr. Leontino Ri 
beiro.

Mocidade Lajeana, quei
ras, pois, reunir todo e qual
quer objeto de cobre de 
que possas dispor.
Lajes, 22 de novembro de 
1941. Pe. Luiz

As aulas dê9te C olégio. 
encerraram-se no dia 30 de 
novembro com uma festi- 
nba cujo programa foi exe
cutado pelos alunos.

Receberam o certificado 
por haverem completado o 
curso fundamental comum 
quatro alunos.

Durante o ano foram ma
triculados no Colégio 67 
alunos.

A exposição de trabalhos 
esteve aberta durante os 
dias 27 a 30 e grande foi 
o número de visitantes que 
a ela compareceu.

Do Departamento Esta
dual de Estatística, dirigi
do pelo dr. Virgílio Gual- 
berto, recebemos as seguin
tes publicações:

«5 anos de atividade»; 
«Jaraguá»; «são Joaquim*.

«Correio Lageano» agra
dece.

A safra do trigo no Rio 
Grande do Sul

A e»fra atinge este ano 
a 2.500.000 sacos, de pro
duto de alta qualidade.

Dentro em poucos anos, 
o trigo 9erá uma importan
te riquesa do País

Ginásio Diocesano

Instituto de Educação

Na semana passada, teve 
lugar a bela Exposição de 
Trabalhos no iDstitudo de 
Educação, a qual foi muito 
visitada.

Dia 28 do mês findo, 
procedeu-se perante os alu
nos e assistência o encer
ramento das aulas.

Dia 29 de Novembro, 
realizarara-se as solenidades 
da colação de Grau dos 
Magistrandos de 1941. Us 
alunos do Io ano oferece-

Encerraram-se as aulas 
do Ginásio Diocesano, após 
os exames, na semana pas
sada.

Dia 28 do mês pâssado, 
houve colação de grau no 
Ginásio, servindo de para- 
ninfo o Cel. Nelson Queiroz.

Na noite de 28, a quarta 
serie ofereceu aos Bacha- 
relandos, grande soirée nos 
salões do clube «14 de Ju
nho».

0s navios de 
guerra nos Es
tados Unidos
A America do Norte es

tá lançando ao mar, segun
do comunicado de Was
hington, mais de 1 navio 
de guerra por dia.

Grupe Escolar Modelo 
«Vidal Ramos»

EDITAL

Realizou-se no Grupo Es
colar Modelo «Vidal Ra
mos*, em os dias 26, 27 e 
28 de Novembro, uma be
la Exposição de Trabalhos 
Manuais.

Dia 29 do mesmo mês, 
efetuaram-se as festas de en
cerramento das aulas do 
ano letivo.

Tanto a Exposição, como 
as testas de encerramento, 
foram muito concorridas.

Colégio Santa Rosa

A Tesouraria da Prefei
tura Municipal de Lages, le
va ao conhecimento dos in
teressados, que durante o 
corrente mês de dezembro, 
estão sendo cobrados os im
postos para afixar cartazes, 
letreiros, etc. ü s  pagamen
tos deverão ser feitos á bo
ca do cofre.

Tesouraria, em 4 de de
zembro de 1941.

A ri Cândido Furtado 
Tesoureiro

Junta de Alistamento Militar de Lages
Aos sorteados—convoca
dos da classe de 1920

Efetuou se no fitn da ul
tima quinzena de Novem
bro passado, a bonita Ex
posição de Trabalhos, no 
Colégio, bem assim o en
cerramento dos cursos pe
rante alunas e assistência.

As solenidades de colação
de grau da turma de 1941 
no Colégio Santa Rosa 
dou-se nos últimos dias de 
Novembro e leve como po. 
remoto da referida turma
P 'r  Ramos Juai“ .Prefeito Municipal.

Para conhecimento geral, »
Junta de Alistamento Militar avi
sa os sorteados-convocados di 
classe de 1920 que o prazo de j 
apresentação, conforme edital 
afixado nes lugares de costume, 
será impreterivelmente até ° 
dia 19 de Janeiro de 1942, sob 
pena de se tornarem insubmis
sos os que não se apresenta
rem.

Casa á venda

ASSINE e ANUNCIE no «Ĉ 7  
reio Lageano», periodien ^ 
«rand. ,i,agçm < vasla ^

Vende-se uma boa casa parJ| 
residência, situada ao lado doI 
notei Santa Cruz.

Possue quintal grande, porãoI 
e galpão. I

A tratar com o sr. Zézinho 
dinho. 1
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