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A GLORIA NOS 
PERTENCE

Os que atribuem a priorida
de do vôo, no mais pesado 
que o ar, aos irmãos Wright, 
paitem, por assim dizer, de uma
b potese.

Precedendo a Santos Dumont, 
e';s teriam voado em 1903, mas 
as suas experiencias, ao contra- 
ro  das que realizou o nosso 
patrício, em publico, ter-se-iam 
concretizado em sigilio, ou clan 
òeMinamente.

O  vôo de Santos Dumont é 
um fato notorio. A França to
da o atesta. O  dos irmãos 
Wright, á epoca em que elles 
oizem te-lo levado a efeito, uma j 
hipótese.

Posteriormente, em 1008, e- 
les, na realidade, voaram publi
camente, mas Santos Dumont, 
dois anos antes, ]á o havia fei
to, circulando audaciosamente a 
Torre Eiffel.

Os debates suscitados entre 
os que querem a gloria para o 
nosso patrício e os que advo
gam para os irmãos norte-ame
ricanos precisam encontrar uma 
solução. Não podemos perma
necer de braços crusados quan
do se põe em duvida um feito 
que nos pertence, uma conquis
ta que é nossa, uma gloria bra
sileira, uma proesa de um gê
nio nacional.

Dumont foi bem um gênio, 
com a predestinação, a obsti
nação. o espirito de sacrifício 
dos gênios. Tudo sacrificou ás 
suas experiencias, aos seus es
tudos, ás suas analises, á von
tade que tinha de legar, não so 
mente á sua patria, mas á civi— 
tisação universal, um invento 
que revolucionasse todos os 
princípios assentes.

Depois ae longos anos de 
investigações e tentativas, que 
não lograram pleno exito, con
segue o triunfo, alça o vôo, do
mina o espaço, dilata, abre 
intensos horizontes á ciência e á ' 
vida. Será justo que agora, trin
ta e quatro anos decorridos, ve
nham dizer que a gloria não 
lhe pertence, que outros, antes 
dele, tentaram e conseguiram a 
proesa do dominio do ar?

Onde estão as provas do fei
to dos irmãos Wright? Exhi- 
bam-nas os norte-americar.os, 
quando a comissão de arbitra
gem descer ao estudo do pro
blema.

Antes dessa arbitragem, é uma 
temeridade pretender alguém 
negar que foi Santos Dumont, 
que foi brasileiro, em 19U6, em 
Paris, que conseguiu a perma
nência no espaço do mais pe
sado qne o ar.

Sabe-se que o nosso patrir.io 
morreu com a magua profunda 
de ver o seu invento emprega
do para fins guerreiros, utilisa- 
do pelos povos do mundo para 
a guerra. Ele o concebera, sem 
duvida, com objectivos mais 
humanos, mas ainda em sua
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0  Apelo do Exmo. Sr.
Presidente da Republica

O Dr. Getulio Vargas, eminente Presidente da Republica, na vespera do 
Natal dirigiu aos brasileiros um grande apelo, cuja finalidade é de uma nobreza 
a toda prova.

O «Correio da Manha* —  (Lux-Jornal) publicou, a respeito, o seguinte:
Mostrou o presidente da Republica, que a iniciativa I 

governamental, por meio de leis e atos públicos, tem procurado assegurar 
ao trabalhador as melhores garantias. Mas, para atender ao grande, diremos mesmo, 
ao magno problema do amparo á creança, não bastam hoje e nunca bastarão as de
terminações do governo nesse sentido, sendo indispensável que a cooperação indivi
dual se faça sentir, em proporções razoaveis. O indivíduo afortunado, o possuidor 
de haveres, que lhes sobram, deve colaborar na obra de amparo á maternidade, e a 
infanoia, fazendo-o, porém, sob a idéa de quem cumpre um dever e não com a 
displicência de quem pratica urna generosidade, qual fosse a de atirar aos infor- 
tunados as migalhas de sua opulência.

Ha muitos anos, indo aos Estados Unidos, o grande medico brasileiro Carlos 
Chagas trouxe de lá uma robusta oonvicção: nada se faria aqui nem em parte 
alguma sem a colaboração da iniciativa particular. Era essa a causa, nos Estados 
Unidos, da solidez e segurança com que funcionavam tantas instituições de reno
me mundial Por isf.o ou por aquilo, e possivelmente até por generosidade cristã, 
os americanos do Norte praticam largamente a generosidade social, sendo sem con
ta os estabelecimentos de assistência medica pedagógica, cultural, etc., subsidiados 
por bolsas particulares, mas sob urna. fonua racional e sobretudo continua. Esse be
lo espetáculo traduz bem a compreensão, pelos detentores da riqueza, da missão que 
lhes cabe numa sociedade que, exigindo de outros o trabalho, lhes reserva uma par
ticipação incomparavelmente mais suave no encaminhamento de seus destinos.

Mas foi a primeira vez que entre nós um chefe de governo fez em termos 
tão claros um apelo que certamente terá a mais símpatica repercussão. «Uoncito 
os homens de sentimentos nobres, as mulheres —  sempre inclinadas aos gestos de 
bondade, e altruísmo —  os médicos conscientes de sua missão e especialmente ds 
pessoas de fortunas ao devier de aplicar em obras filantrópicas e assistência social 
parte do que lhe sobeja se não desejam ser apontados como egoístas endurecidos e 
simples amealhadores de pecunia*.

Com estas palavras pode se dizer que o presidente da Republica, deu um to
que de rebate. E? agora de esperar que as almas bem formadas compreendam o 
sentido de tal incitamento e lhe deem o apoio de que precisa o Estado para levar 
avante a sua empresa de amparo á creança brasileira

Bardia em poder dos inglezes
Mais de 25,ooo prisioneiros foram

feitos
O » jornaes de todos os pontos do país estão es

tampando telegramas sobre a queda de Bardia, que os 
italianos defendiam encarniçadamente e os inglezes ata
cavam sem tréguas por terra mar e ar.

Segundo os mesmos comunicados telegráficos, o ge
neral Berganaoli, comandante das força* italianas em 
Bardia e mais cinco generais italianos foram feitos pri
sioneiros de guerra.

vida presenciára, na luta de 
1914/18, os horrores que o seu 
invento espalhou no mundo.

Negam-lhe agora a prioridade 
do vôo r.o mais pesado que o ar.

Querem destruir o trabalho 
penoso e extraordinário desse 
pequenino homem de genio, 
que viveu apenas para realizar 
o seu sonho de conquistar o 
espaço.

O  governo brasileiro, porem, 
zelará pela tua gloria, Santos 
Dumont. Dorme tranquilo. Sa
bemos que não é por ti que te 
inquietas, e sim pelo Brasil, pa
ra quem tudo fizeste, sacrifican 
do a própria vida para que fos
semos uma voz de prestigio e 
de força no universo.

S. da U. B. I.

Cobrança de Impostos —
Durante o corrente mês, a 
Prefeitura Municipal está pro
cedendo a cobrança, sem 
multa, do Imposto de Licen

ça (abertura e continuação, 
sobre veículos etc.)

Também será intensificada 
a cobrança executiva dos im
postos em atrazo.

Construção de prédios
—  A Prefeitura Municipal 
chama a atenção dos inte

ressados para o Decreto n 
53, de 8 de setembro de 1938, 
que regula a construção 
e r e f o r m a  de pré
dios. no perímetro urbano.

O art. 21 do citado Decre
to diz que os fiscais embar
garão os serviços que não 
estiverem sendo executados 
de acôrdo com a lei, subme

tendo os responsáveis à mul
ta de 5O$OO0 a I00$000 e o 
dobro nas reincidências e 
suspendendo a licença da e- 
dificação ou reforma.

Comprometidos
Despacho telegráfico de No

va York, da a . P., informa 
que o sr. Shipstead, senador re
publicano por Minesola, decla
rou que os EE. UU. possivel
mente foram tão longe em seu 
auxilio á Grã-Bretanha que po
dem ser compelidos a partici
par ativamente da guerra.

Solucionado o caso

O Departamento de Im 
prensa e propaganda co
municou ha dias, sobre o 
caso do vapor Buarque, o 
seguinte:

«O  Ministério das Rela
ções Exteriores recebeu u- 
ma nota do embaixador 
britânico informando-o de 
que os volumes de merca
dorias brasileiras apreendi
dos em Port o f  Spain, a 
bordo do vapor Buarque, 
do Lloyd Brasileiro, foram 
desempeJidos, de acôrdo 
com a reclamação feita pe
lo mesmo Ministério, em 
nota de 7 do corrente.*. .

Agradecim ento
Estevão Freitas e Seuhora veem 

agradecer publicameate as considera
ções que 1 lies foram dispensadas por 
ocasião do falecimento de seu queri
do filho Aldo, quer durante a sua 
enfermidade, quer nos funeraes; aos 
que lhes prestaram o seu caridoso 
auxilio e acompanharam o feretro & 
sua ultima morada; aos que lhes a- 
prasentaram os seus pezames pessoal
mente, por cartões «telegramas, e envia
ram ramos e coroas; aos reverendos pa- 
drss que confortaram-nos e deram os 
Santos Sacramentos ao finado, ás irmãs 
d» Divina Providencia e aos distintos 
médicos drs. Acacio Ramos Arruda e 
Carmosino Camargo pelo desvelo 
com que se empenharam em dominar 
o exito lethal; a todos testemunham 
a sua gratidão e profundo reconheci
mento.

Lages, 10 de Janeiro de 1941.

Falecimento

Falecen a 8 deste, nesta cidade, a 
veneraada senhora dona Maria Benta 
Ribeiro Branoo, progenitora dos srs. 
João Ribeiro Brauco, José Ribeiro 
Branco, Antonio Ribeiro Branco, do
nas Adelina R. Branco e Maria R. 
Branco.

Ao seu enterramento compareceu a- 
vnltado numero de pessoas amigas 
da familia.

A  Ordem 3* das Franoiscanas, da 
qual a extinta fhzia parte, acompa
nhou, incorporada, o enterro até ao 
Cemiterio.

A ' fumilia eulutada os nossos pe- 
saraes.
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CONFIANÇA E TRABALHO
O Governo entrou no novo ano corn a vontade e 

o firme propósito de seguir as linhas mestrus dos pla
nos com que vem arrancando o pais aos castigo das 
rotinas. Daí o interêsse de todos os ministros no exa
me dos problemas vinculados ás nossas espectativas. O 
exercício financeiro instalou-se sob bons auspícios. O 
equilíbjio orçamentário foi atingido sem danos para o 
programa de obras de reformas e sem que fosse ne
cessário pedir novos sacrifícios aos contribuintes. Já 
não nos encontramos num regime orçamentívo. Por is
so mesmo nâo foram criados impostos, nem majorados 
os impostos existentes O ministro da Fazenda, falan
do ás classes conservadoras de S. Paulo, há tempos, es
clareceu os pontos de vista do Govêrno, dizendo que 
se deveria gastar menos para taxar o minimo possí
vel. As cautelas nas arrecadações bastaram até hoje 
para corrigir as ameaças dos deficits. Com tudo isso o 
Govêrno decretou o desafôgo geral, colocando o pais 
em condições do trabalhar eficazmente. Desaparecendo 
os antigos tropeços das exigências legislativas, cada 
vez que reponta uma necessidade o Govêrno está pre
parado para enfrentá-la com segurança, E ’ o que se 
tem visto no setor complexo das finanças nacionais, 
que sofreram os reflexos invencíveis da crise européia. 
A guerra voio pôr em prova as nossas resistências, 
robustecidas pela açSo constante e enérgica do presi
dente Getulio Vargas. Por isso, sem nenhum risco pa
ra a normalidade da vida interna, o país pôde supor
tar os apelos anciosos das exportações. Ao mesmo tem-' 
po, num movimento de concór fia e compreensão, se 
estabeleceram as normas garantidoras da soberania 
continental. A conduta do Brasil foi traçada de tal 
modo que todos os paises americanos deliberaram fi
xar as reuniões da ComisSo Inter-americana de Neu
tralidade aqui A circunstância revelou a fôrça duma 
confiança decorrente de atitudes claras. Já na confe- 
rêueia de Lima no ano de 1969, a nossa palavra foi 
ungida de sentimentos cordialissimos. 0  presidente Ge
tulio Vargas é natural duma zona fronteiriça do sul, 
conhece de visu e por contactos permanentes as con
dições dos povos vizinhos. A circunstância terá influí
do muito na escolha duma política, cujas linhas gerais 
tanto consolidaram nossa posição na America do Sul.

Relojoaria Paulo 4
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BLUMENAU -  Rua 15 de Novembro, n° 914
Em frente a Catedral

Kelogios, jó ia s , a rt ig o s  p a ra  presentes, 
i í in a  de concertos de re log io s  e jo ia s
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l îd0 

! >  

«

a-»
t t

* * *

1 $
r S s
! <

plíCft *

A l c e u  G o u l a r t

0 Brasil potência na- 
vai

Cresce o Exercito B ra 
sileiro

RIO —  (Comunicado episto- 
larda INTER AM ERICANA) —  
As autoiic .des navais acabam 
de anunchr o próximo lança
mento ao mar do contra-torpe- 
deiro «Mariz eBarros». Esta no 
va unidade da nossa Marir.ha 
de Guerra, que está sendo cons-, 
truida no Arsenal da Ilha das! 
Cobras, pertence á classe do 
cMarcili Dias» e apresenta asi 
seguintes caractéristicas: deslo-; 
camento 1.500 toneladas; com-| 
primento, 120 metros; velocida
de, 36,5 milhas horárias; pro
pulsão, turbinas 42.00 H. P.; 4 
caldeiras; raio de ação, 6.000 
milhas; armamento, 5 canhões 
de 6 polegadas, 5 metralhado
ras e 12 tubos de torpedos em 
2 reparos quádruplos.

Esta classe de navios é a ma
is poderosa até hoje construída! 
em estaleiros nacionais. Os re-j 
sultados colhidos durante a sua 
construção foram altamente ani
madores, tanto que os dirigen
tes do Arsenal da Ilha das C o 
bras já deram inicio á constru
ção seis novos contratorpedei
ros de 1.350 toneladas de des
locamento, dotados de alta ve
locidade e grande poder ofen
sivo.

RIO —  (Comunicado episto- 
lar da INTER-AM ERICANA) -  
Em sua aplaudida conferência 
sôbre «O Exército nos dez anos 
de govêrno do presidente Qe- 
tulio Vargas», o general Eurico 
Dutra, Ministro da Guerra, fez 
curiosas e oportunas revelações 
sôbre o desenvolvimento das 
nossa forças armadas. Mostrou 
que o Exército cresceu de . . . 
16.000 homens, em 1865, para 
30.000, em 1920 e 50.000, em 
1930. Atualmente os efetivos 
atingem a cerca de 93.000 ho
mens. Isto quer dzier que em um 
decenio os efetivos praticamen
te duplicaram. Nêsse período 
foram criados cêrca de 50 no
vas unidades, de todas as ar
mas e serviços, entre os quais 
cumpre citar as unidades-esco- 
la e de artilharia anti-aérea, os 
regimentos de aviação e os cor
pos de fronteira. Também com 
relação ao material foi conside
rável o progresso no decenio. 
As rubricas orçamentárias refe
rentes á matéria são hoje 44°/0 
mais forte da que as dotações 
de 1930.

Praça Vidal Ramos ou Praça do Mercado

LAG E S -  STA . C A T H A R IN A

Grande sortimento de generos alimentícios de primeira qualidade. 
Bebidas. Ferragens. Louças. Armarinho. Possue deposito de sal. 
Compra crina, couro, cêra, etc.
Boas acommodações para tropeiros. —  Preços commodos.
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Fogões
Geral

Efeitos combinados dos Raios X  e do 
radium. Exclusivamente para cs canceres da 
pelo, língua, laringe, reto, lábios, cavidades 

g corporais e cólo do utero. Serviço controla- 
A do por especialistas e dirigido pelo 

DR. CESAR A V IL A
Docente da Faculdade de Medicina de 

Porto Alegre j^rei
assoei

Edifício Sloper, 7° andar, P. Alegre 

(Informações pur carta)-

t Vendas á prestações

Agente:

Arnoldo Heidrich

(CASA PFAFF)

Lages—Rua Correia Pinto, 
N° 80

“ CORREIO LAGEANO” \ 
executa qualquer serviço 
typographico.

Castanhas do Pará, Nozes, 
Amêndoas e Avelans de 
1* qualidade.
Encontram-se só na CON
F E IT A R IA  PO PU LA R .

BOTA DE OURO
de

A g u a  Térm o M ineral
i m p e r a t r i z

a ra'nha das aguas de

Arnoldo Heidrich
mesa

PED RO  D E LLA  ROCCA

CALÇADOS

CHAPÉUS CURY
Rua 15 de Novembro 

LAG ES

arrendatario.

DEPOSITO d e p o s it o

Ru. C o rra U p ^  N- 80 Rua V "  F l° rÍanCpolÍS:
Caixa Postal, 14 rancisco Tolentino, 12 A.

Caixa Postal _ 62 » F P 
1
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3 CORRETO LAGEANO

Importantes normas fixadas em decréto-lei, sobre 

direção, circulação e velocidade, e revalidação de 

carteiras, sob pena de apreensão.

O  Presidente da Republica assinou um decreto-lei, estabe
lecendo o Código Nacional de Transito. Após dispor, no artigo 
pnmeiro, que a circulação de veículos auto-inotores de qualquer 
n tureza se regulará por esse Código, em todo território brasileiro, 
e .ue os Estados poderão baixar regulamentos e instruções, que 
n colidam com suas disposições, o novo Código fixa normas 
sr >re mão de direção, circulacão e velocidade. Traça normas 
so re as provas desportivas nas vias públicas; sobre a circula- 
ça internacional de automóveis; e sobre os automóveis de alu
guel e transportes coletivos. A  lei considera veículos de trans
porte coletivo: o auto onibus, auto-lotação, taxi-lotaçâo e simi- 
l?ra>; dividem-se os transportes coletivos de passageiros, para 
efeilo da concessão de licença, em: municipais, intermunicipais e 
interestaduais.

Determina as atribuições do Município, na concessão para 
os transportes coletivos, dentro do seu território, e do Estado, 
para os de carater intermunicipal, e o que as autoridades devem 
estabelecer, em taes casos.

O  Código, depois de regular garages, oficinas, registro, 
p'acas, impostos, taxa, habilitação dos condutores, exame medi
co. matricula, infracções, apreensão de carteiras, e veículos, 
cria, ao mesmo tempo, o Conselho Nacional de Transito, com 
séde no Distrito Federal, subordinado diretamente ao Ministro 
da Justiça, e de competência ampla.

Finalmente, o detreto-lei compreende um capitulo especial 
dedicado á terminologia, definindo o que seja transito, via pu
blica, rua, avenida, etc., e estabelece condições positivas para a 
revalidação de carteiras, devendo ser revalidadas as atuais car
teiras de habilitação de condutores de veículos, sob pena de 
apreensão:

a) até um ano depois de entrar em vigor o presente Códi
go, as fornecidas pelas Municipalidades; b) até dois anos, as ex
pedidas pelos governos dos Estados. *

O  uso de luzes amarela e azul sómente será obrigatorio 
um ano após a vigência do novo Código, que entrará em vigor 
90 dias depois de publicado.

Os Estados, dentro das normas óra fixadas, organisaráo os 
serviços administrativos, de acôrdo com as suas necessidades

Petain apela
Telegrama de Vichy in

forma que o marechal Pe- 
tain, em emocionante apelo 
á França solicitou ao povo 
francês que faça de 1941 o, 
ano do reerguimento.

Disse o marechal, entre 
outras cousas, que «amanha 
teremos a primeira vitoria» 
vencer as criticas por meio 
do esforço».

Futebol

Os críticos do futebol pau
lista estão extranhando pro-l 
fundamente o comportamen
to dos torcedores bandeiran
tes ante os quadros locaes 
que, não obstante terem ga
nho os dois jogos em que se 
empenharam com os gaú
chos e pernambucanos, fo 
ram estrondosamente vaia
dos.

Dr. Rubens Terra
Â d  v o g a d o

Rua 15 de Novembro — LA G E S  &
2 -5 2■ uru

Edital de convocação p a ra  Assem bléa Geral 
extraord inária  do LAGES F. C.

De ordem do Sr. Presidente, convido a to- 
des os associados do LA G E S  F. C., para com
parecerem, no dia 12 do mês andante, ás 10 
horas, na Pensão «Sâo Paulo» de propriedade 
do sr. Pedro Ghiorzi, a fim de que, em as
sembléa geral extraordinária, se proceda a 
eleição da nova Diretoria que irà gerir os 
destinos deste Clube, no periodo social 
1941 — 1942.

Secretaria do Lages F. C.. em 7 de Janei
ro de 1941.

Oscar Beller 
Secretário Geral.

E Pharmacia Popular \
do Pharmaceutico

H ilário  Bleyer l
Drogas —  Productos Chimicos —  Pharmacouticos t

PRODUCTOS V E T E R IN Á R IO S  $
Rua Jacintho Goulart 

Filial —  Rua Manoel Joaquim Pinto 
$ SÃO JO AQ UIM  — Sta. Catharina

* r t  4*44 **>♦444-4 t-14444444444444444444

I
I
t
t

Abastecimento de leite á
Capital da Republica

Foi assinada pela comis
são executiva do leite um 
contrato com o Instituto dos 
Comerciarios para um em
préstimo de 12.000:00ü$000, 
afim de poder executar o 
programa aprovado pelo Pre
sidente da Republica sobre 
a centralisaçfto do abasteci
mento do leite do Distrito 
Federal.

Para vender
Informa-se nesta redação 

quem tem para vender 1 
motor novo de 4 1/2 cavalos; 
1 serra fita completa; 1 ser
ra circular completa; polias, 
eixo de transmissão correias; 
um moinho grande, para 
milho, com sistema de moa- 
gem por meio de cilindros; 
I rheostato novo para gra
duar a força do motor.

Preço comodo.

Interdição
De Buenos Ayres infor

ma a T  O. que, por sen
tença judicia!, o vapor inglez 
Thitslcgormo foi interditado, 
por ter atacado a dois navios 
italiano* naquele porto, in- 
flingindo avarias considerá
veis

Vigilância ingleza
A Transocean, segundo di

versos jornaes, anuncia de 
Nova York, por meio de te 
legrama, que está bem re
forçada a vigilância britâni
ca no Canal da Mancha, em 
vista do temor que reina de 
uma tentativa de invasão 
protegida, segundo opinião 
ingleza, pela espessa neve rei
nante.

Ovos de duas g em as
N O V A  YORK, dezembro (I.A.) 

—  Floyd H. Moore, jovem avi- 
cultor de Lancaster, na Pen- 
nsylvania, é um dêsses tantos 
homens empreendedores e cu
riosos que realizam os peque
nos milagres do engenho hu
mano. Atualmente suas 2.000 
galinhas produzem por semana 
30 dúzias de ovos de duas ge
mas para o mercado. Preferidos 
pelas donas de casa, porque 
rendem mais, os ovos de duas 
gemas alcançam m3Íor preço 
do que os ovos*comuns.

“ CORREIO LAGEANO" 
eocecuéa qualquer trabalho 
typoyraphico, como seja im
pressão de cartões, circula
res, boletins, convites, talões, 
recibos, facturas, etc.

I CORREIO LAGEANO

Assigne e annuncie no “ Cor
reio Lageano” , periodico de 
grande tiragem e vasta 
circulação.

Bombardeamento
Informações de Londres 

anunciam que Brenien tem 
sido bombardeada ininterru
ptamente.

Os aviões da RAF ataca
ram estaleiros, docas e esta
ções ferroviárias com assina
lada intensidade, po is .........
20.000 bombas de poder ex
plosivo muito alto foram ati
radas nos pontos referidos.

Os inglezes noticiam mais 
que foi totalmente danifi
cada uma fabrica de aviões 
e que o bombardeio citado 
foi dos maiores que Bremen 
ha suportado.

Desmentido
Desmente Berlim ter a 

aviaçüo alemá bombardea
do a Irlanda, principalmen
te Dublin, embora de Lon
dres haja surgido noticia em 
contrario.
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1  O S W A L D O  P R U N E R
]  P I N T O R
lj Rua Quintino Bocayuva, lá
|| Executa, com perfeição, pinturas de casas modestas cr- >o de 
n luxo. Pinta placas e abre lettrelros

ESPECIALISTA EM P IN T U R A  DF MOVEIS A DUCO
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Ocíavio Corduva Ramos
1* Tabellião da Comarca

(Lavra eseripturai da compra e venda, doação, permuta, teatamanta, 
hypotheoa, etc. Procuração. Reconhecimento de firma»)

Cartorio do Tabellionato:

RUA 15 DE NOVEMBRO, N" 29 

Ao lado da Pharmacia Apollo 

S A N T A  C A T H A R IN A  -  LAG E S

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

Largo 13 de Maio, 41
FLORI ANOPOLIS

Empreza de Omnibus
DE

Celso Batalha
Faz viagens de Caçador a Lages e vice-versa. Omnibus 

confortável. Partidas de Caçador ás 7 horas de todas  as 
segu n d as  fe irn s. Chegadas a Lages no mesmo dia. Parti
das, de Lages, ás 5 horas  da manhã de qu a rta s  fe iras , 
do Hotel Familiar, situado á Praça do Mercado.

Brevemente entrará a viajar, na mesma linha, omnibus 
mais confortável e maior, absolutamente novo e pertencente a 
esta empreza.
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CORRETO LA GE A NO

A aviação  polonêsa jã  abateu  3 11 aviões
alem ães

Comunica a Agencia Polonêsa Telegráfica «PAT»;
Desde o inicio das incursões aéreas alemães sobre Londres, 

isto é, desde 31 de Agosto, as duas já famosas esquadrilhas po
lonesas abateram 311 aviões alemães.

Por estes maravilhosos sucessos, o Comandante em Che
fe do Exército Polonês, General Sikorski, condecorou lG aviado
res poloneses com a suprema distinção da guerra «Virtuti Mili 
tari», agraciando, ao mesmo tempo, 24 oficiais e sub-oficiais 
com a «Cruz dos Bravos.»

O General Sikorski, no ato da entrega das condecorações, 
resaltou que o exército polonês dispõe, ainda, de grandes reser
vas de aeronautica. A aviação polonêsa —  explicou êle —  con
ta com uma grande reserva de material e de homens, contin 
gente este que tende a aumentar dia a dia, reforçando a nossa 
avn v,ão, a qual, dentro, em breve poderá participar em grande 
esc; Ia nos ataques aereos sobre a Alemanha.
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A Velhice
r zem, por ahi além, que uma das 

pn es doenças é a velhice, 

ara ela não ha remedio 1 

’ um mal incurável!

A  velhice produz sofrimento e so- 
f r i . lento ininterrupto, que aumenta, 
pi gressivamente, todos os dias, tor- 
n: do o paciente, em muitos casos, 
imnertineute.

A  velhice, como todas as doenças 
incuráveis, mata, afinal, deixando, 
não rarameute, uma longa historia 
ao re quem de velhice morreu, prin- , ,
ci, almente quando n vitima não teve “ O nobre vespertino 
sorte de possuir certa dose de calma : riQ <ja Tarde», de Fpolis., 
durante a vida, para, no n u  fcénni— * - r
no ou no lapso de tempo em que a 
senilidade imperou ou predominou,

Lenda de Leges
0  «Grêmio Artistiro Ca

tarinense levou á cena, em 
comemoração ao Io aniver 
sario de bua 
na Capital do 
alta comédia 
Lenda de Lages. 
ria do jornalista

fundação, 
Estado a 
intitulada 
da auto- 

Mimoso
Ruiz. Segundo a opinião 

«Dia-

«Lenda de Lages* é uma 
«peça cheia de ensinamen-

saber ee conter, se resignar, se por- . . ,
tar ou se convencer da realidade, a- ; t08  lllS tO riCO S G U0 p rO IU D - 
fim de que as impertinências suas (Ja brasilidade* tendo «a- 
aos menos velhos ou aos moços não I , ,
se tornem terrificantes, provocando gradado geralmente*, mes-

íe  repulsa
P

até manifestações francas ae 
impiedosa.

Ha, não resta duvida, velhos, cu
jas velhices calmas, hraudas como o 
fim de quem viveu sempre sob o 
signo da hoDdade, que despertam sim
patia, cativam aos menos velhos e 
etraem aos moços pelos exemplos de 
cordura, de confiança plena e per
feita em Deus, pelo trato fino, elegan
te, ao ponto de parecerem não ter 
nada de velhos . . .  de velhos. . .

Aos velhos se deve o máximo res
peito e desculpas muitas ás suas ori- 
giualidades, pois, os homens todos, 
quando se não finam em moços, se 
tinarão, fatalmente, de velhos.

V.

mo porque, alern de ser da 
«autoria do brilhante jo r
nalista e comediografo Mi
moso Ruiz,* a sua «in ter
pretação foi a melhor pos 
sivel, constituindo um tri
unfo para os amadores que 
constituem o novel Grêmio 
Artistico Catarinense».
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C A S A  A N D R A D E
de

l*J

Nicap.or Andrade
Esquinas das ruas 15 de Novembro e Correia Pinto

Fazendas de todas as qualidades a preços modicos. Possue completo 
sortunento de sedas e de armarinho. Perfumarias, miudezas, etc., etc.

LAG ES S A N T A  C A T H A R IN A
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A morte de Aldo
Dedicado aos Pais e Irmãos

ciência

Transferidos

Achado
De Minas Gerais 

mam que, em Estrela

| Em vista de contarem 
mais de 25 anos de servi- 

intor- ços foram transferidos, pa
do ra a Reserva do Exército, 

fcul, em dias do mês p. os Coronéis Antenor Talois 
passado, um grande dia- de Mesquita, Heitor Pires 
mante de oito quilates foi de Carvalho e Albuquer- 
encontrado por dois meni- que, e Temistocles Cordeiro'

Do campo vasto da fecunda 
0 triste oráculo veio noticiar 
Que o anjo indolente, ó Deus da sa-

(piencia,
Quizp’ra funérea campa o Aldo levar.

Dançaste almas em vale de anciedade 
Roubando cedo de seus progenitures, 
P ’ra conduzi-lo ao mar da eternidade 
Amortalhando corações de dures

Anjo dos manes, selador da morte, 
Porque ceifaste cedo o seu viver ?
Nüo nos predizes nossa adversa sorte 
Que atando a eternidade vamos ter.

Porque ao apartar-nos do envoltório
l térreo

Do ser querido adomador de um lar 
Que ao divulgar o espaço do orbe fér

reo
Jesus, ndo negues o piedoso olhar.

Ponde-o, ó Altíssimo, no lar do justo. 
Requiescant in pare Uie diga, ó Deus, 
Que ti) o remiste por um alto custo 
Coa dura morte e sofrimentos teus.

Ao conceituado jornal «Correio L r-
goano»

oferece
E IA ’IRA BATISTA  

Lages, 7 de Janeiro de 1941

Revdo. David Azevedo
Partiu, a 8 do corrente, 

desta cidade, com destino a 
São Francisco, afim de to 
mar parte na reunião de 
Ministros da fé Presbiteria
na, o revmo

GRÊMIO RAMALHETE BOSEO
0  Grêmio «Ramalhete Roseo,» sociedade que con

grega o alto mundo temiuino local, promoverá hoje, 
nos aristocráticos salões do Clube «14 do Junho,» uma 
grande soirée, com inicio ás 21,50 horas, marcando 
assim o reinicio de suas atividades Booiaes nesta tradi
cional sociedade.

Está fadada a ter grande animação e brilhantismo a 
festa de hoje do «Roseo*.

Agnelo de uastro Arruda

Seguiu, acompanhado de 
sua exma. família, para o li
toral do Estado, afim de pas
sar uma temporada á beira 
mar, o sr. Agnelo de Cas
tro Arruda, correto e opo- 
roso chefe do Banco Indus
tria e Comercio desta cida
de.

^  Formatura
Encontra-se nesta cidade, 

vindo de Porto Alegre, on
de se diplomou pelo Curso

Boas relações
Noticia a U. P., em te

legrama de Nova York, 
que os seus representantes 
em Berlim comunicaram 
que o secretario do Estado 
alemão, em reunião do ga
binete do Exército, decla
rou não ter havido nenhu
ma alteração entre o Reich 
e a Grécia quanto as suas 
formais relações.

Coletoria de Rendas
Rápido Comercial, depois de Estaduais de Laoss
fazer bons exames, o jovem ®
Ariovaldo C. B. TValrick, Imposto s/ tabacos e deri 
filho do nosso distinto ami- vados e s/ bebidas al-

David Azeve- rí® sr- Antonio de Oliveira

nos Ide Melo.

do, representante da mesma 
religião neste município.

Gratos pelas despedidas
que nos trouxe.
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Casa de Rádios
— de —

C a r l o s  N o v a s k i

§

Waltrick,
município.

fazendeiro neste
cóolicas

(1° Semestre)

EDITAL
Interessante

Rua Marechal Dcodoro — Edifício Mario Grant 

radio

LAGES —

Concerta aparelhos de 
dos mesmos.

e responsabilisa-se pe'o bom funcionamento

Laboratorio de radio—técnico, onde efetua tudos os exames necessários cm aparelhos
de radio.

j$; Mobilização
De Estambul comunicam, 

conforme telegrama da A g ! 
Nac., que a Assembléa tur! 
ca foi apresentado um pro
jeto autorisando o Governo 

mobilisar, tendo

Coletor,
na Baía *évo a°  conllecimento de 
auiz . ''quem  interessar póssa que,

cnm n nn* durante °  corrente mês de 
iá Janeiro’ Proceder-se-á nesta 

'tem um outro com 'o  no-' Coletoria- a cobrança do lm-

De ordem do Sr
• u »

Em Itabuna,
Nicolau Santana 
gistrar um filho 

j?  me de Hiorito, porque 
ü 'tem um outro com o uu-‘ * 
d  me de Hitler. 0  oficial do P° ^ °  Supra menc,°nado 

registro negou-se a regis- Aaü  contnbuinle que deixar 
,trar o gury, de conform i-, j L e êtuaÇ 0 Pagamento den- 
dade com a lei nora. San-1, , mês aludido- Podera 
tana recorreu ao ju iz e es- -C' 0 00 més de fevereiro, 
te 
tom

manteve o ato do oficial ,suleitando-se porém, ao paga- 
aando então, o menino ment° demais20‘/-sôbreo lm'

o nome de Antonio.

Concerta também toda e qualquer maquina eletrica. Prepara enrolamentos para transforma
dores, dínamos, e concerta qualquer aparelho que funcione com eletricidade e que seja de 
precisão. Monta pequenas usinas hydro-eletricas em fazendas ou sítios.

Preços razoaveis.
4 -2 0
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posto, correspondente & mul
ta de móra prevista em Lei.

Findo êsses prazos, «erão 
extraídas certidões e enviadas 
á Promotoria Pública, a fim 
de serem cobrados os impos
tos, executivamente.

Coletoria Estadual de La
ges, 2 de Janeiro de 1941.

a moDinsar tendo necessi- Eurachio Fiúza de Carvalho 
dade, 2 milhões de soldados. Escrivão

líh‘ ■“« r s
Sinto

t -:1»

te-lo f»1,1
£stam 

,5o dandesbr

vn rfiW*̂
,, pelo aconl 
r  0? if
poòJco, m« {
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Vamos, tra,
•namjstosas, n 

Fquemos 
1(1 H ‘o. ioda

8 J»D|

befe

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




