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ANIVERSÁRIO
N E R E U

DO GOVERNO 
R A M O S

Comemorou-se dia I o de 
Maio o sexto aniversário 
do governo Nerêu Ramos, 
com o mais intenso júbilo 
do povo catarinense que 
vê em sua pessôa um ad
ministrador e um estadis
ta, sob cuja direção, Santa 
Catarina caminha e realiza 
seu destino, á luz de novos 
estímulos, num clima de 
ação, de harmonia, de tra
balho e de realidades pa
trióticas e humanas,

O Estado inteiramente 
integrado nos postulados do 
Estado Novo, marcha em 
pleno apogeu de suas for
ças produtivas, sobresaindo- 
se na tecunda administração 
do preclaro Interventor Fe
deral, as modelares obras 
publicas, ensino e sistema 
rodoviário que dão a mais 
alta e elogiosa eminencia a 
Santa Catarina, de par com 
as maiores e mais prospe
ras unidades da Republica 

O acervo das realizações, 
na gestão administrativa do 
Interventor Nerêu Ramos, 
é vastíssimo na 
dos campos de

vistas, dilatando-as até aos melhoramentos, 
longes, onde se estão con
cretizando os nossos desti

nos, torna se nos impossível 
detalhar todas as realiza
ções deste operoso governo, 
e não atingiriamos com se
gurança todos os seus pla
nos, tal é a extensão que 
os seus ângulos lhe dila
tam, mas, si circumscrever- 
mos os nossos olhares, a 

totalidade , circulo visual mais restrito, 
atividade abrangendo sómente ao nos-

satisfazen-
do velhas e justes aspira
ções da gente d.-sta terra.

Paralelo ao plano mate
rial, onde se avigora inces- 
santemente o desenvolvi
mento de nossa comuna.

nalalic io  do sr. V i
dal Kamos Junior
Defluiu quinta-feira pas

sada, a data natalicia do 
sr Vidal Ramos Junior, 
elemento de projeção em 
Lages.

O aniversariante pelas 
suas qualidades, desfruta 
de muita estima, e de largo 
circulo de amizade, motivo 
porque, foi alvo de variastendemos a desfrutar, mer

cê do benefico impulso do j ^oraena8en8 
Governo do Estado, de um Seus '»migos ofertaram- 
nivel ainda maiselevado, no ^ no e valioso

se dedicar a ontros mistère.s).
2) Lavar abundantemente com 

agua e sabão as mãos, cada vez 
que tocar no doente ou uos seus 
pertences.

3) Agir de maneira que todos 
os utensílios usados pelo doente, 
sejam de seu uso exclusivo: len- 
çòes, cobertores, louças, copos 
etc...

4) Tratando os dejectos com al
gum anti-septico forte: o lysol por 
exemplo, cuidar que os mesmos 
sejam lançados em lugar não fre
quentado.

(Sc houver fossa biologica não 
ha inconveniente em nsal-a para 
este fim).

5) Se não for de

humana, quer na ordem do 
espirito, como no eetor ma
terial.

Si alongarmos as nessas

so Município, certificamo- 
nos que, o benemerito la- 
geano, tem dotado sua ter
ra natal, com importantes

domínio do espirito e da as 
sistencia social, que nos a- 
brirá novos horizontes, para 
a consciência daquilo que 
somos, e do que poderemos 
ser futuramente.

A gente lageana imensa
mente grata vê defluir a 
data aniversaria da admi
nistração Nerêu Ramos, com 
as expansões do mais in
tenso júbilo e entusiasmo, 
porque vibra unisona, pelo 
engrandecimento e crescen
te prosperidade do sólo co
mum e carinhoso, fadado a 
gloriosa projeção na vida 
catarinense.

«Correio Lageano» asso
ciando-se ás homenagens ao 
grande catarinense, formu
la os melhores votos pela 
sua felicidade pessôal e pe
la grandeza e prosperidade 
de seu governo.

todo possi- 
, vel evitar a visita de outras pes- 

. , Fr®s®n' sôas, parentes etc.; fazer com
te A noite o sr. V ídal Ra- que estas em nada toquem e per- 
mos Junior recebeu pessoas maneçam o minimo de tempo 
amigas em sua residência, íullto doente.
obseqniando-lhes com finos Vaciuar-se.

consegue-se assim isolar pratifrios, doces e bebidas.

F e b r e s 
T i f í c a

caraente 
zal-o.

o doente sem sensibili—

Caetano Costa Junior

Como è do conhecimento <le 
todos, grassa endemicamente em 
Lages, ha jà algum tempo, fe
bres do grupo tifico: tifo, para- 
tifo"”A e B.

E’ nosso intuito, neste peque-

NOTA DA RF.DAÇAO -  Publi- 
camos novameute o artigo acima, da 
autoria do dr. Caetano Costa Junior^ 
digno e competente Diretor do Cen
tro de Saude, actuolmente licenciado, 
por julgarmos oportuno, em face do 
graçamento da febre tifica em nossa 
cidade.

O Pão Nacional
O pessimismo recebera, como 

sempre, as medidas do Oovêr- 
no para a conquista do pão 
nacional. A cultura intensa do

no espaço, ger.tilmente posto’ a ‘r' f , ‘ecver enfren,ar asJ ar* -- - F ;J P 3S dos críticos e as perfídias
suspeitas dos que nunca estão
satisfeitos...

Festa das Lanternas
♦

Alcançou completo exito a 
«Festa das Lanternas», realiza
da em a noite de 23 do mês 
passado, no clube 14 d** Junho, 
em beneficio do Asilo dos Ve
lhos e promovida por uma comis
são de caridosas senhoras da 
nossa sociedade, á frente da 
qual se achava a Exma. Sra. D. 
Laara de Queiroz, virtuosa con
sorte do Tte. Coronel Nelson 
de Queiroz, digno comandante 
do 2o Btl. Rodoviário.

Alem de grandioso baile, que 
se prolongou até a madruga
da de 24, a festa constou ainda 
de oito números de arte musi
cal que muito agradaram á nu
merosa assistência.

Novo Secretario
Por ato assinado no dia 26 

de abril ultimo, o Dr. Interven
tor Federal nomeou para o car
go de Secretario da Viação, 
Obras Publicas e «Agricultura o 
Sr. Dr. Artur Cost^ Filho, advo

gado residente no Rio de Ja
neiro e filho do ex-senador Ar
tur Ferreira da Costa.

A nomeação do novo titular 
foi bem recebida em todo o Es
tado.

Donativo
Foi doada à Caixa 

Escolar do Grupo «V idal 
Ramos» a quantia de . .. . 
320$000, restante da soma 
que os amigos do sr. Vidal 
Ramos Junior tinham subs
crito em uma lista, para 
oferecer-lhe um presente.

A Direção da «Caixa* 
agradece gesto tão no
bre.

Juiz Substituto
Tendo o Dr. Aldo Luz pedi

do sua transferencia para a co
marca de Blumenau, foi nomea
do Juiz Substituto da 3* Circuns- 
crição Judiciaria com séde em

Lages, o Dr. Pedro Davi Fer
nandes de Souza.

Durante o tempo que perma
neceu nesta comarca, o Dr. Al
do Luz demonstrou ser um ma
gistrado culto e integro.

Telefones

nossa disposição pela redação, di- 
vulgar algumas medidas de pre- 
filaxia, visando levar ao publico 
certas noções elementares, algu
mas medidas simples e praticas, 
qae limitem a expançuo desta 
terrível infecção.

A Febre Tifoide, fnnção de 
um germen conhecido, o bacilo 
de Ebhertb, é transmitida por 
via digestiva, fixando se o bacilo 
no intestino e produzindo uma

O Govêrno, porém, por in
termédio do Ministério da Agri
cultura, deu ao problema tôdasas 
energias. Ao mesmo tempo, um 
decreto 'instituindo o pão mix- 
to, com aproveitamento da ras
pa de mandioca. Os resultados 
têm sido animadores, pois redu
ziram as importações, influindo

*• • < . , no equilíbrio da nossa balança
septicenna fscepticus -íntecçao-he- cornercial. As safras de trigo
"‘"(j sanKue-) . . . . . .  itendem a aumentar, conforme

0 contagio se da de,duas ma- adverténcia do Ministério da
DeinaS ♦ ! Agricultura.

Directaraente: por contato di- Em í 939, economizámos se-
reto com 0 doente. ! tenta-e-quatro-mil-e-quinhentos

Pelo Departamento das Mu
nicipalidades já foi autorizada a 
Prefeitura Municipal aabiircon-

Indirectamente: por meio 
moveis, utensílios ou objetos 
proprio doente.

Sendo conhecida a unica

He •contos na importação de fari- 
doinhas, sendo a

correncia publica, para instala- (medidas de prevenção: 
ção de linhas telefônicas nesta ~ 
cidade e em outras localidades 
do Município.

produção nacio
nal de setenta mil toneladas de 

. . . .. .. via trigo e de cinquenta-e-nove-mil-
de contagio: a digestiva; ficam e.quinhentas de produtos
logo perfeitamente limitadas asi (jjjneos suce-

Calçamento da cidade
Segundo estamos informados, 

a Prefeitura Municipal já enca
minhou ao Departamento das 
Municipalidades um projeto de 
Decreto-Lei referente á coloca
ção de meios-fios e á pavimen
tação das ruas desta cidade*

Todo o doente suspeito de fe
bre tifoide deve ser imediata e 
rigorosamente isolado.

Para graDde numero de pes- 
sôas a palavra isolado sôa a «do
bre de finados». Não se dá tal. 
Pode-se perfeitamente isolar um

ENFERMA

Acha-se enferma, recolhida em

E.rto reservado do Hopital desta ci- 
e, a exma sra d. Clara Souza Ki- 

beiro, esposa do nosso amigo sr. Aria- 
„ . tiliano VValtrick Ribeiro, Fiscal deEa-doente sem que.o^mesmo sinta 0 tradaa

fato, considerando-se abandonado. |
A pessõa que cuidar do doen

te, uma só e a mesma pessôa, 
deve tomar as seguinte precau
ções:

1) Reservar uma vestimenta 
para quando entrar em contacto 
com o doente (mudal-n quando

Nova sonda
Segundo um telegrama recebido’'por 
pesHOn desta cidade, soubemos que che
gou à Bala uma sonda do ultimo tipo. 
aperfeiçoada, que será utilizada pela 
Compauhia Co peba.
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Praça Vidal Ramos ou Praça do Mercado
LAGES -  STA. C A T H A R IN A

Grando sortimento de generos alimentícios de primeira qualidade 
Bebidas. Ferragens. Louças. Armarinho. Possue deposito de sai 
Compra crina, couro, cêra, etc.
Boas acommodações para tropeiros, Preços commodos,

é a rainha das mesa

Am oldo Heidrieh
arrendatario.

DEPOSITO 
em Lages:

Rua Correia Pinto, N° 80 

Caixa Postal, 14

DEPOSITO 
em Florianopolis:

Rua Conselheiro Mafra, N' 
Caixa Postal — 52

Realisações do Estado Novo
R u m o  a o  Oeste

1»s 31

RENATO TRAVASSOS

Nestes últimos anos cresce 
na curiosidade publica o inte
resse pelos grandes problemas 
de natureza economica. E’ que 
o Brasil estava habituado a en- 
contrar nos empréstimos ester- 
nos a soluç3o para as suas 
aperturas financeiras e, sómente 
depois de 1930, começou a 
valer-se dos seus recursos pio- 
prios, o que, ao invés de lhe 
ser funesto, lhe tem sido provi
dencial motivo de estímulos ao 
trabalho fecundo. Volta-se, afi
nal, a atenção dos brasileiros, 
não para o comodismo buro
crático ou para os negocios fá
ceis, num comercio sem raizes 
seguras, mas, para as ativida
des efetivas e básicas da rique
za individual e, principalmente, 
da prosperidade do Brasil. Cer
tos problemas, que, antes, apai
xonavam apenas um reduzido 
numero de brasileiros, passaram, 
agora, a interessar todos os bra
sileiros esclarecidos e empreen
dedores. Assim, a mineralogia e 
a siderurgia tornaram-se, atual
mente, objeto de sérias preocu
pações e d.1o ensejo a pesqui- 
zas, sondagens, a todos os tra
balhos, emfim, preliminares da 
especie.

Tudo, no entanto, obra do 
Estado Novo e do empenhe em 
que está o presidente Getulio 
Vargas de estabelecer, no Bra
sil, as chamadas industrias de 
base, dando ao paiz a chave 
para a solução de todos os 
grandes problemas nacionais. 
Para só nos ocuparmos aqui e, 
ainda assim em rápidas linhas, 
do que vae nos domínios da 
mineralogia, merece registro o 
que, nesse setor economico, se 
vem fazendo, pois é, sem duvi 
da, surpreendente e deve ser 
ampiamente divulgado.

Calculam-se, por exemplo, as 
reservas de minérios de ferro, 
existente só em Minas Gerais,

em quinze bilhões de toneladas, 
ou sejam cinco bilhões a mais 

que as existentes nos Esta
dos Unidoâ. Têm-se descoberto, 
ullimamente, magníficas jazidas 
de blenda argentifera com o 
teôr mais alto do mundo, as 
quais, quando exploradas, colo

carão o Brasil entre os maiores 
paizes produtores de prata. Des- 

l cobriram-se, também, novas ja
zidas de cobre, chumbo, mercú
rio, etc. Em Goias oniquel che- 
ha a revelar-se de maneira pro
digiosa, num afloramento que se 
avalia na formidável importân
cia de noventa milhões de con
tos de réis, sem tomar em con
sideração a profundidade dos 
deposites desse metal alí exis
tente.

Junta-se a isso, agóra, o que 
se passa em relação ao ouro em 
vários pontos do paiz, princi- 
palmente em Minas, cuja pro
dução anual é de varias arrou
bas, representando considerável 
fator economico, valorizante da 
nossa moeda. Naturalmente, to
do esse potencial formidável, 
toda essa vasta riqueza mineral 
só agora começa a ser avaliada 
e a caminho de exploração e 
de industrialização, graças á 
orientação do Ooverno, no re
ferente ao assunto, criando 0 
Departamento Nacional da Pro
dução Mineral e expedindo de- 
cretos-leis, capazes de assegurar 
o desenvolvimento da minera
ção em geral, no Brasil.

O rumo ao oéste, que nos 
indica o Presidente Getulio Var
gas, revive o episódio glorioso 
das bandeiras, e significa: mar
cha para as minas e as jazidas, 
umas e outras á espéra dos que 
se disponham a, patrioticamen
te, explora-las, industrializando 
os seus produtos, isto é, las- 
treando e valorizando a nossa 
moeda, fabricando as maquinas 
de paz e de guerra de que ne
cessitamos para a nossa gran
deza de nação civilizada.
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Relojoaria Paulo Baier

Fstrada de Ferro Rio N eg ro -C ax ia s
Sempre constituiu preoccupa- 

ção dos nossos governos uma 
coirmuuicação rapida ligando o 
Sul ao Centro do Paiz. Isuffi- 
ciente, embora tendo prestado 
incontestáveis serviços, o velho 
traçado da São Paulo-Rio Oran- 
de, cortando parte de S. Paulo, 
todo o Paraná e Sta. Catharina, 
para unir-se á Viação Ferrea do 
Rio Grande do Sui, encontra 
hoje a concorrência de excel- 
lentes rodovias como essa es
plendida estrada da Ribeira, cu
jo entrelaçamento com o syste- 
ira rodoviário Catharinense es
tá em via de ser realizado com 
a conclusão do moderno trecho 
joinville-Curityba.

As linhas regulares de moder
nos aviões indo e voltando do 
Rio a Porto Alegre, no mesmo 
dia, prestam já á correspondên
cia e aos passageiros os melho
res serviços. O futuro porem 
reserva ao nosso paiz uma po
sição de relevo na industria pe
sada internacional, dahi a ne
cessidade das ferrovias para o 
transporte da matéria prima.

E’ pois uma missão sympathi- 
ca do Exercito, através dos seus 
Batalhões (Ferroviários, contri
buir para a solução de tão im

portante problema, como acon
tece em relação á Estrada de 
Ferro Rio Negro Caxias, onde, 
a par da applicaçâo de uma te- 
chnica moderna, convem salien
tar o objectivo civilizador, le
vando o progresso a uma zona 
plena de riquezas naturaes, 
transpondo serras e rios atra
vés de um percurso de mais de 
700 kilometros sobre espessas 
florestas e lindíssimos campos.

E’ agradavel observar-se nos 
trabalhos dessa ferrovia o afan 
cnthusiasta dos seus collabora- 
dores.

Naquelle conjunto onde a lar- 
gueza do panorama desperta 0 
sentimento de orgulho pela gran
deza da patria, o pensamento 
se volta para as ambições do 
futuro.

Onde a garrulice da passar,1 -  
da fazia echoar os seus gor- 
geios através o sombreado dos 
seculares pinheiros e reforçados 
imbuiaes, ouvir-se-á em breve o 
apito estridente da locomotiva. 
Surgirão núcleos de populações, 
cidades do amanhã que recor
darão com respeito os impávi
dos pioneiros de hoje, evocan
do-lhes as acções meritórias.

D. C.
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Faculdade de Direito
Foi nomeado professor cate- 

dratico de Direito Romano, da 
Faculdade de Direito deSta. Ca 
farina, o Dr. Oton da Oama Lo
bo d’Eça, a quem apresentamos 
as nossas felicitações.

Tabelionato
Foi nomeado Tabelião do XV  

Oficio, da capital da Republica,
0 nosso conterrâneo Sr. Hugo 
Ramos, a quem felicitamos cor- 
dialmente.
4444=44=4=444^4=444=444=444 4444

|  Camas jj 
f Fogões 
|  Geral
Z
| Vendas a prestações

£ Agent©:

-  Amoldo Heidrieh1
(CASA PFAFF)

Lages—Rua Correia Pinto,
N° 80
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Lydio Reis f
Agrimensor

Rua Correia Pinto

— LAGES -
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Contacto Terapia Câncer
TR A TA M E N TO  PE LA  L a M PAD A  DE 

CH AU O L

Efeitos combinados dos Raios X  e do 
radium. Exclusivamente para cs 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, 1° andar, P. Alegre 

(Informações por carta).
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BLUMENAU ~  Rua !5 de Novembro. n° 914
Em frente a Catedral

Relogios, jó ia s , a rt igo s  p a ra  presentes. 
Ofieina de concertos de re lóg io s  e jo ia s 21-26
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CORREIO LAGEANO

A Pecuaria em
Santa Catarina

impressões do representante do Presidente da Repub!'ca no certame de Lages
E ’ da A. N. a seguinte informação: — O Presidente Var

gas fez-se representer na Exposição de Lages, ha pouco reali- 
sada, pelo agronomo Antonio Rodrigues de Almeida, insp tor- 
chefe da Inspetoria Regional de Fomento da Produção Animal, 
em Ponta Grossa. Esse técnico do Ministério da Agricui.ura, 
além dessas credenciaes, foi o jurado unico, na parte relativa a 
animaes

Em declarações à Agencia Nacional, por intermédio do 
Serviço de Informação Agrícola, o citado zootecnista, depois de 
manifestar seu contentamento pelo que pôde observar, informou 
que a 2* Exposiçâo-Feira Agro-Pecuaria de Lages excedeu a 
qualquer expectativa, muito embora concebesse a importância, 
em numero e qualidade, dos rebanhos existentes na zona serra
na de Santa Catarina, bem como seu progresso e sobretudo o 
entusiasmo dos criadores da região.

Acrescentou que pôde verificar nesse belo certame -  or
ganizado pela Associação Rural tíe Lages, sob o patrocínio do 
Ministério da Agricultura e dos poderes estaduaes e municipais 

um sensível progresso zcotecnico, 'sendo udmiraveis vários 
Jctes de bovinos, criados em regime exclusivo de campo e de 
alta cruza com as chamadas raças nobres, a Flamenga, a 
Normanda, Cnarolesa, Devon, etc. Também, foram expostos 
exemplares de elite, de puro sangue, dignos de figurar em qual
quer exposição, o mesmo acontecendo em relação ao gado na
cional Caracü.

O representante do Presidente Vargas afirma ser esse resul
tado uma consequência da assistência que o governo, por inter
médio de seu1- crgans competentes, vem prestando aos criado
res nacionais De fato — asseverou — no municipio de Lages, 
principal núcleo pastoril da zona serrana do Esiado, está situa
da a Estação Experimental de Criação, atualmente sob a orien
tação do zootecnista Julio Moreira Bittencou.it e durante mais de 
15 anos dirigida pelo mestre Charles Vincent.

Finalmente, o dr. Antonio Rodrigues de Almeida informou 
que já comunicára ao Chefe do Governo o júbilo da classe ru- 
raWsta tageana pela deferencia prestada á mesma, enviando seu 
represe ’ ade, gesto esse corrente com a decisão de s. exc. de 
apoio! a odos os que contribuem para o fomento das riquezas 
nacionais, d.indo quanto se pôde e o melhor que se póde para 
a grandeza da pana.

DIA DO TRABALHO
A lo do corrente foi come

morado. festivamente, em todo 
o território pátrio, o Dia do 
Trabalho.

Feriado nacional, o dia I o 
de Maio é a data dedicada a 
todos os que trabalham pela 
grandesa do Brasil «unido e for
te sob um só hino e uma só 
bandeira», com os mesmos 
ideais, as mesmas vontades e 
as mesmas ancias de torna-lo 
sempre, ininterruptamente, cada 
vez mais prospero, mais impor 
tante, mais grandioso, mais res
peitado e mais nobre pelo va- 

I lor de seus filhos.
Registando a data, temos 

em mente a imagem do homem 
do trabalho, que desempenha, 
neste enorme e riquíssimo país, 
um papel decivo na sua vida, 
cujo futuro, indiscutivelmente é 
de se prever portentoso, dada 
essa atuação uniforme, que ho
je se verifica, de todo elemento 
humano que trabalha pela sua 
felicidade, integrado no Estado 
Novo.

A festa do Trabalho que se 
efetuou a I o do vigente, é uma 
das mais significativas que têm 
lugar no Brasil, porque nela 

| tomam parte sem exceção, tra
balhadores da totalidade dos 

I setores de atividades que en- 
ígrandecem a terra de Santa 
jòruz e a tornam todos cs dias 
jmais poderosa e, portanto, indi
visível.

Dr. João Ribas Ramos
Advogado

RUA CORREIA PINTO, 11 L A  G E S■____-■_i . .— — - ■ — — . .. ■ — — —ai
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Dr. Rubens Terra
Ã d v o g a d o

Rua 15 de Novembro —
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O S  W  A I; Ü II . P K U N t i R
P I N T O R  

Rua Quintino Bocayuva, 16

Executa, com perfeição, pinturas de casas modestas como de 
luxo. Pinta placas e abre lettreiros.

ESPECIALISTA EM PINTURA DE MOVEIS A DUCO
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A  nova reforma do Ensino
Informa a A. N. que o ministro da Educação sr. Gustavo 

Capanema, que visitou o E.-tado de São Paulo reuniu, no pala- 
cio dos Campos Elisios, os jornalistas ali acreditados e os cor
respondentes dos jornais cariocas para com eles conversar acer
ca da projetada reforma do ensino que o Governo Central está 
elaborando para todo o pais.

Falando sobre o ensino primário disse que será o único 
Obrig torio e atingirá o maior numero de brasileiros.

Disse mais que o ensino primário organizado em todo o 
pr-ís, de um só rnodo, com um só programa pedagógico será a 
maior força de unidade espiritual da Nacionalidade.

Relativamente ao ensino secundário projéta desdobrar em 
tres ciclos, o primeiro de 3, o segundo de 2, e o terceiro de 2 
anos, prefazendo um total de sete séries secundarias.

Ao fim de cada ciclo, o aluno receberá um certificado o 
qual poderá ingressar nas escolas especializadas de diferentes 
niveis. O ensino profissional vae merecer nova legislação.

- - - - -  l)i*. José A n t u n e s - - - - - - - - - - - - -
— MEDICO —

Cirurgia em geral — Ginecologia — Partos

Atende no Hospital São José de Antonio Prado, aparelhado para 
qualquer intervenção cirúrgica, com serviço moderno de Raios X, Bisturi 

electrico, Raios ultra violeta, Ondas curtas e ultra curtas.

— *- - - - - - - - Rí*bens Vieira B o rg e s- - - - - - - - - - - - -
Cirurgiáo Dentista

Formado pelo Curso de Odontologia da Faculdade de Medicina do Paraná 

------------ CLINICA - PRÓTESE ------------

Hora marcada a cada cliente

11-52
Rua Correia Pinto, 54

O uso dos automóveis oficiais !&
Do Rio informa a A. N. que o Conselho Deliberativo está 

elaborando um projeto de decreto-lei, regulando dtfinitivamente 
a -ituação e uso dos automóveis oficiais.
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Multiplicado por tres
A A N. informou que o pri

meiro ministro britânico sr. 
Churchill, contemplando as ruí
nas provocadas pelos raides ger
mânicos sobre Manchester, de
clarou: «E’ uma tragédia, po- 

11 n eles receberão rtsposta 
disto multiplicada por três.»

Não é verdade
■ De Berlim a United Press in

forma que as versões sobre as 
exigências da Alemanha á Es
panha e Portugal, por um lado, 
e á Turquia, por outro, são 
atribuídas á «manobras britâni
cas» e foram desmentidas cate
goricamente.

Balça
Pelo Dr. Prefeito Municipal 

foi inaugurada no dia 23 de 
abril passado, a nova balça de 
passagem no rio Pelotinhas, na 
estrada Borel-Coxilha Rica.

D R A D E §
de

Nscanor Andarde
Esquina das ruas 15 de Novembro e Correia Pinto

Fazendas de toda9 r„9 qualidades a preços modicog. Possue completo 
sortimento de sedas e de armarinho. Perfumarias, miudezas, etc., etc.

LAGES SANTA CATHARINA
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Como o jornalista Casper
Libero se referiu, em No-

cam panha em preendida em 
bem da coletividade, haja  
tam bém  a contribuição de

va York sobre o gover- « d id a  dos particulares.
—— ---------------------A u x ilie  cada um a açãono do Sr Getulio Vargas' j oa poderes públicos e mui-

I to breve desaparecerá da- 
De Nova York, a U. P. anua- q Uj ^ g ^  moléstia que m ui 

ciou qur o sr Casper Libero | j d g in d iré .
diretor do tornai üazeta, de São
Paulo, no Brasil, que v i a j o u t e m  causado á nossa 
pelo Argentina, da Frota da gente e á nossa terra .
Bòa Vizinhança, fez declarações \ v ito ria  alcançada con- 
i  mprensa. por ocasião de sua r̂a a f^bre tifo ide, em ou-
c' eada, afirmando, entre ou- . __• ■ •______. K . 1 ’ tros municípios em que ela«ras coisâs* r *

«Enquanto os teoristas euro- tam bém  irrom peu, dève cn- 
p?us, ha maia de um século, cher-nos de esperança de 
sonhavam com o dia em que que ela não perm anecerá

FORCA E LUZ b r -  Ivens de A raú jo

pudessem surgir os Estados Uni 
dos da Europa, nós, nas Amé
ricas, não precisavamos esta
belecer formulas.

Temos no Pan-americanismo 
o> nossos Estados Unidos das 
America»».

Depois de se referir ás boas 
relações existentes entre os Es
tados Unidos e o Brasil, o sr. 
Casper Libero declarou:

«O governo do presidente Ge- 
tuho Vargas desenvolve uma 
política amoldada aos interesses 
do povo brasileiro.

O Presidente Vargas é um 
dos grandes democratas da Amé
rica e a sua Constituição é uma 
bíblia de verdadeira democracia 
social, paia onde converge o 
pensamento político moderno.

O Governo e o Povo do 
Brasil sentem e praticam o re
gime instaurado em 1937».

Febre Tifoide
N io  è de agora que exis

te nesta cidade um fóco 
de fèbre tifoide.

Já de alguns anos para cá 
esca moléstia vem fazendo 
aqui as suas vitimas.

Ainda mesmo que não 
tenha aparecido com o ca- 
rater maligno com que se 
apresenta em outros loga- 
re9, náo deixa ela de pro
duzir uma desconcertante 
apreensão entre o povo e 
mesmo de causar algumas 
mortes entre a população 
desprovida de recursos pe
cuniários.

Para tomar medidas enér
gicas contra este mau es
tado de cousas e para co- 
ad juvar, em esforço comum, 
a ação do Centro de Sau
de, aqui chegou o senhor 
Doutor Agripa de Castro 
Farias, dedicado e compe
tente Diretor Qeral do De
partamento de Saude Pu
blica do Estado.

O Governo Estadual e a 
Prefeitura Municipal estão 
seriamente empenhados no 
uombate a esta moléstia.

Para isto estão sendo to
madas todas as medidas 
aconselháveis no caso, co
mo sejam o isolamento dos 
doentes, o saneamento ri
goroso da cidade, a proibi
ção da venda de certas fru
tas, a vacinação em geral, 
etc.

aqui por muito tempo, uma 
vês que sejam conjugados! 
todos os esfórços para o 1 
seu exterminio.

Ginásio Diocesano
Em viagem de recreio e de 

estudos seguiu no dia 1° do 
corrente, para os municípios do 
vale do Itajaí, uma turma de 
alunos do Ginásio Diocesano, 
em companhia dos Reverendos 
Padre Luiz e Frei Teobaldo.
Os escursionistas pretendem es
tar de volta a esta cidade no 
começo da próxima semana.

Obras Municipais
Em comemoração do 6o ani

versário do gorverno do Sr. Dr. 
Nerêu Ramos, a Prefeitura Mu
nicipal entregou ao transito pu
blico a nova ponte construída 
sobre o rio Cará, na estrada 
que vae ao campo de aviação 
e a nova rua, que, das imedia
ções do Cará, vae ás proximi
dades da Estação Experimental 
de Criação de Lages.

Ela foi feita de acordo com 
uma planta fornecida pela Dire
toria de Obras Publicas do Es
tado e obeceu a fiscalisação do 
Dr. João Pedro Arruda.

A estrutura da ponte, que 
mede 13 metros de comprimen
to e que é toda coberta, assen
ta sobre fortes pilares de alve
naria.

Agente Fiscal
De Itajal foi transferido para 

Lages, o Agente Fiscal do Im
posto de Consumo, Sr. Dr. Sa* 
lomé Pereira.

Pascoa dos Militares
Celebrar-se-á amanhã em to

do o Brasil a Pascoa dos mili
tares.

Nesta cidade, esse ato solene 
se realizará na missa das 8 ho
ras na catedral metropolitana.

Coletoria Estadoal
Em dada de 24 de abril p. 

passado, assumiu o exercido do 
cargo de Coletor Estadoal, des
ta cidade, o sr. Carlos Domi- 
noni.

Inspetor de Fazenda
Foi nomeado Inspetor de Fa

zenda Estadoal o sr. Jaime Men
des, que vinha exercendo o car- 

Mas é preciso que, nesta go de coletor nesta cidade.

Ninguém desconhece como 
anda fraca a luz da nossa 
cidade. Quanto á força, a 
mesma cousa.

Mas todos sabem também 
que a empresa está realizan
do importantes serviços na 
sua usiria, para melhorar o 
fornecimento de energia elé
trica.

Antes da gueva que asso
la os pai/es europeus, o em
presário da Força e Luz fez 
encomenda de diversas ma
quinas á casa Siemens, da 
Alemanha.

Essas maquinas chegaram 
ha poucos dias ao Rio de;
Janeiro, trazidas pelo ultimo' quecidos. 
cargueiro alemão que ali 
aportára.

A esse respeito o Dr. Pre
feito Municipal recebeu do 
Sr. Domingos Valente o se
guinte telegrama:

«S. Paulo.
Consegui todo material ne

cessário usina. Congratula
ções. Abraços.»

Na pasta da Justiça foi 
assinado decreto nomeando 
o Dr. Ivens de Araújo, em 
comissão, Delegado de Es- 
trangeiros, padrão N, da Po
licia do Distrito Federal.

Com o afastamento do Dr. 
Ivens de Araújo da Secreta
ria de Segurança Publica do 
Estado, perde o Governo Ne
rêu Kamos um dos seus 
mais competentes auxiliares.

Com a sua brilhante inte
ligência e a sua culura in
vulgar, o Delegado de Es
trangeiros prestou a S. Ca
tarina assinalados serviços, 
que jamais poderão ser es-

Festa de Santa Craz
Está realizando-se, nesta ci

dade, a tradicional festa de 
Santa Cruz.

Cel Graciliano de Almeida
[  Encontra-se nesta cidade, 

hospedado no Hotel Provezani, 
o abastado fazendeiro snr. Cel 
Graciliano de Almeida, ex- Pre
feito Municipal de Coritibanus.

Colégio S. Josè
No dia 29 de abril ultimo 

completou 41 anos de existên
cia o cclegio S José, que foi 
fundado pelos saudosos padres 
Rogério, André e Bruno.

I

M beneficio do Povo
O Correio L c g ta n oq ue  

não tem poupado esforços no sen
tido de cooperar em beneficio de 
um melhor estado sanitario de 
Lages, ora publicando regras de 
higiene, ora aconselhando á po
pulação medidas defensivas con 
tra o tifo, transcreve abaixo, por

Transporte de passageiros
Mais uma empresa de 

transporte de passageiros 
vem contribuir para o en- 
grandecimento rífc nossa ter
ra.

No dia 5 do corrente se
rá inaugurada uma linha de 
limosines de luxo entre es
ta cidade e a de Caxias, e 
vice-versa, passando por Va
caria e Antonio Prado.

Da empresa que foi or- 
ganisada aqui, fazem parte 
os srs. Valdemiro Denthien, 
Herondino Borges Duarte, 
üorval Pires da Costa e Ibe- 
rê Corrêa.

As viagens de ida serão 
ás segundas, quartas e sex
tas feiras e as de volta às 
terças, quintas e sabados.

O percurso será feito em 
5 1/2 horas.

julgar prefeitamente justo o 
edital do Centro de Saude desta 
cidade, que o « Ouia Serrano» 
publicou em o seu numero 315. 
Eil-o:M̂ entro de Saude de La ges

Edital
O Diretor do Cêntro de Saú

de désta cidade, tendo em vista 
a necessidade de tomar medi
das de higiene que visam direta 
ou indiretamente o beneficio da 
coletividade, determina que os 
senhores proprietários tragam 
os seus quintais completamente 
limpos, e que as aguas servi
das sejam canalisadas na super 
ficie do sólo para as valas pu
blicas.

Outrossim determina, para 
cumprimento fiél, que o serviço 
de lixo seja feito em latas para que 
a Prefeitura as conduza para 
local determinado por esta Che
fia.

As latas devem obedecer ao 
modelo determinado por esta 
Chefia e sua fiscalisação será 
feita pelos fiscais da Prefeitura 
désta cidade.

O prazo para o cumprimento 
dêste edital é de 10 dias.

• Lages, 28 de Abril de 1941

A T  E  N Ç A O  
Sòro vacina contra febre af- 

tosa (do Lab. Vital Brasil) na 
FARMACIA AMERICA.

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

Deodoro, 26
FLORIANCPOLIS

Engraxataria Polar
— de —

Jorge Pereira
RUA MARECHAL DEODORO, 13 

Encontra se diariamente os jornais.- «Correio do Povo»e «Diar' 
de Noticias», varias revistas, inclusive a «Revista do Globo»° 
Mensageiros para entregar encomeud»®-

Coletoria Federal
Por motivos de moléstia, re

quereu sua aDOsentadoria do 
cargo de ^Coletor das Rendas,
Feaeraes neste Município o sr! 
Cândido M. de Castro.

Falecimento
Faleceu, a 20 do mês proxi- 

cno passado, nesta cidade, com 
a avançada idade de 8ó anos 
a sra. d. Gertrudes Ursulina do 
Amaral Farias, mãe de numero
sa prole, que creou e educou 
sob princípios bons.

A’ família enlutada as nossas 
condolências.

ASSIM, DA PRAZER 
TONIFiCAR-SE

O mais Importante, po
rém, é que para sentir- 
se bem e ter aspecto 
saudável o TO N ÍC O  
BAYER d i exctl setes 
resultados, porque en
riquece o sangue e for
tifica todo o organismo.

Vendido
em vidros 

de dois 
tamanhos

Tonifique-se com
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