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As diretrizes do Estado No
vo e a política americana
Topicos da longa e importante en
trevista que o sr. Getulio Vargas 
concedeu ao enviado de ”La Nacion’’

.sita ao Palácio do Catete, aque- 
I Ia em que, comentando o im-

G arantia do trabalho pa
cifico das Nações da Amè- 

ca

Está aqui o meu dialogo com 
o presidente Vargas:

— No curso da minha via
gem através da América, pude 
comprovar, sr. presidente, a ne
cessidade de as duas maiores 
potências da América Latina, o 
Brasil e a Argentina, marcharem 
juntas, em matéria de solidarie
dade americana, eventualmen
te para a defesa do hemis
fério. Considera o presidente 
chegado o momento oportuno 
para tal ação ?

— Sempre fomos partidários 
de uma política continental ca
paz de garantir o trabalho pa
cifico das Nações da América. 
Nossa colaboração neste senti
do tem sido franca, sem restri
ções. As circunstancias do mo
mento mundial vieram reforçar 
a convicção de que estávamos 
no bom caminho. Felizmente 
as nações americanas se têm 
mantido firmes na aphcaçâo 
dessa política que cheg3ram a 
traduzir em convênios memorá
veis, tais como os acordos das 
conferências de Buenos Aires, 
Havana e Panamá.

O Brasil não pretende ser 
pioneiro das diretrizes estabele
cidas, pois que são resultados 
de uma forte corrente de ‘.tradi- 
ções americanas nascida nos 
1 'bores das lutas emancipado-t 
rat. Çreio, que, no ponto a que 
chegamos, nada se deve decidir 
sem a audiência previa e apro- 
VdÇào de todos. A defesa do 
nosso hemisfério só poderá ser 
eficaz contando com a solida
riedade de sentimentos e com a 
unanimidade de ação dos povos 
americanos.

A estrutura e a ideologia 
do Estado Novo í

o presidente se levanta e pas
seia comigo, de um „ extr^ °  
a outro do vasto salão Vou 
entrar no vivo do diálogo e 
procuro lêr nos olhos profun
dos de Oetulio Vargas o seu 
verdadeiro pensamento.

— A estrutura ideológica do 
novo Estado Nacional brasilei
ro poderia parecer á Prltn^  
vista, obstáculo á defesa dos 
princípios democráticos 
rais da América, propr.os da tra
dição brasileira. Sou um rec*"J 
chegado e tenho a ‘™Pre*sJ °  
de que não existe no fu? do 
incompatibilidade, que, chegado 
o momento de definir posições

, no nosso continente, o povo 
brasileiro reafirmaria a sua tra
dição. O presidente do Brasil 
digna-se a confirmar essa im
pressão e permitir-me dizer que 
serviria grandemente aos inte
resses da solidariedade conti
nental. O chefe de Estado me 
responde, sem titubear:

— “Si, á primeira vista, co
mo diz você, á estrutura do Es
tado Nacional pode parecer um 
obstáculo á defesa dos princí
pios democráticos da formação 
americana, digo que o Brasil 
nunca deixou de ser, sob o no
vo regime, uma democracia, de 
vez que, mais que as palavras 
e as convenções legais das de
mocracias parlamentares o re
gime atende aos interesses do 
povo e consulta as suas ten
dências através das organiza- 
çõe sindicais e associações pro
dutoras. E’ mais uma democra
cia econômica que política, e 
por isso apresenta simplificado 
o mecanismo adequado de con 
sultas e de controle da opinião 
pública. Não temos assembléias 
numerosas aonde seja possível, 
á custo do dinheiro público, 
disperdiçar o tempo em arrou
bos oratories e debates estéreis. 
Substituimo-las, e parece que 
com vantagem, pelos conselhos 
técnicos e pela consulta direta 
aos orgãos representativos da 
vida econômica e social do país. 
Na realidade, o que parece 
divergtncia i d e o l ó g i c a  e 
doutrinaria, no regime brasilei
ro em relação aos demais Ls- 
tados da América é somente a 
afirmação de nossas peculiari 
dades históricas. Tínhamos nu
merosos problemas a resolver 
internamente e os estamos re
solvendo com rapidez, graças á 
centralização do poder. Ser-lhe- 
á facil obter informações impar
ciais a respeito e verificar que 
o que estamos fazendo tem por 
objetivo supremo unificar o Bra 
sil moral e econômicamente den
tro de um programa de realiza
ções que abranja todos os se
tores da atividade.

O imprevisto dos aconte
cimentos

O chefe do governo do Bra
sil progressista fraternal e hu 
mano, interroga o cromsl*  »Çer- 
ca de sua viagem pela América, 
passeando sempre pela vasta 
sala. A conversação se dirige 
para a guerra e sua inesperada
evolução. A .

E é pena não poder transmi
tir aos meu9 leitores a parte 
talvês mais substanciosa da vi-

previsto e vertiginoso desdobrar 
dos acontecimentos, o homem 
que levantou na América a ban
deira contra o comunismo e na 
sua terra ofereceu-lhe combate 
sem quartel, parece presentir 
que a estas alturas do conflito 
que ensanguenta a Europa e se 
amplia progressivamente, estão 
em choque menos as ideologias 
políticas ou os princípios, que os 
interesses econômicos e as am
bições nacionais, por isso acre
dita o presidente, que para o 
Brasil como para a América, a 
guerr2 européa é alguma cousa 
mais distante, alheia aos interes
ses do continente, daí a certeza 
com que o sr. Oetulio Vargas 
está disposto a manter a neu
tralidade de sua patria emquan- 
to não fôr agredida, mas essa 
firmesa não o impede, conforme 
declarou, de cumprir fielmente 
seus deveres de solidariedade 
continental e, talvês, a iniciativa 
da chancelaria do Uruguai átja 
ocasião proprícia para manifes- 
tal-os, mas o que nos interessa 
destacar sobretudo das impor
tantes declarações dessa grande 
figura da América, é a unidade 
de pensamento que, apesar das 
aparentes diferenças do regime, 
impera no continente.

Ao enunciar o problema trans- 
cedental do seu destino frente 
á trágica crise do Velho Mun
do — através das declarações 
dos seus chefes — a América 
parece como a ultima reserva 
de idealismo: fiel aos princípios 
tradicionais do direito, amante 
da liberdade, ciosa da dignida
de humana ante as cruas reali
dades da guerra, ante o cres
cente cinismo das nações agres- 
soras, a América se organisa 
para a defesa do patrimônio co
mum e para pôr um dia si fôr 
necessário, o seu grande peso 
moral na balança da paz. E o 
Brasil não deixará de cumprir 
em nenhum caso com os com
promissos de solidariedade con
tinental, assim o afirma o chefe 
indiscutível, cuja palavra tein 
t,a América tanta autoridade mo
ral.

as deviam simplificar e outros 
permanecendo, obstinadamente,

! dentro da forma obsoleta, do 
: regime antigo.

O resultado era o mais anár
quico possível. A interferencia 

jdo governo foi a consequência 
d̂e tim exame, de um estude 
que lhe deu a convicção do ma! 
que estava produzindo essa du 
plicidade ortográfica, criando 
dificuldades ao ensino num pa
ís como o nosso onde ele é 
tão fundamental e necessário.

Contra a grafia simplificada 
já falaram as velhas vozes ca-
turras dos nossos gramatiros, 
mas ela é infinitamente mais

Oficio recebido
Do sr. Vidal Ramos J u 

nior, digno Prefeito deste 
município, recebemos o ofi
cio que, com prazer, em se
guida transcrevemos, fazen
do votos pa»-a que S S. se
ja muito feliz em todos os 
seus atos como chefe do exe
cutivo municipal.

Ilmo Sr. Diretor do «Cor
reio Lageano.»

Com licença, 
senhores gra

máticos
Jo sé Firm o

Diretor da U. B. I.

Decretando a obrigatoriedade 
da nova ortografia o governo 
não suprime somente a confu
são e acaba com a balburdia 
existente: presta um enorme e 
incontestável serviço ao nosso

'^Escrevia-se, ultlmamente, no 
Brasil de duas formas diversas. 
I ivros e jornais adotavam gra
fias diferentes, uns achando que

vantajosa e mais lógica do que 
a antiga, por mais que á mes
ma íe oponham os vinte sécu
los de sabedoria classica dos 
catadores de galicismos e pro
nomes mal colocados.

Medeiros e Albuquerque fala 
na paciência que teve um pen
sador russo, de nome Navicow. 
Ele se deu ao trabalho exausti
vo de calcular quantos milhões 
de francos a França gastava 
com as letras dobradas de suas 
palavras.
E chegou a uma espantosa con
clusão.

Postas as coisas nestes ter
mos, póde parecer um gracejo, 
mas não o é. Si as crianças 
são obrigadas a permanecer na 
escola mais dois ou ‘tres anos, 
por causa da letras duplas, e si 
durante esse tempo ha que pa
gar a professores e que com
prar material escolar, os mi
lhões sempre se vão gastando.

O calculo é, pois, muito exa
to e legitimo.

O argumento é concludente. 
A sua lógica talvez seja a causa 
mais profunda dos gramáticos 
não o aceitarem mdo ás origens 
mais remotas das palavras para 
provarem, com exemplos eru- 
ditissimos, que somos parcial
mente ou inteiraniente analfabe
tos.

O governo está de parabéns. 
A simplificação ortográfica é 
um grande passo para a alfa— 
betisação brasileira. Para que 
filosofia com PH e tantas letras 
dobradas nas palavras ? Esta
mos numa fase de sintese, de 
claresa, de pressa. Escrevemos 
or vocábulos exatamente como 
os pronunciamos e deixemos 
que falem os senhores vernacu- 
listas.tão cheiosde si, mas.quasi 
sempre, tão vasios na realidade.

Tenho o prazer de co
municar a V. S. que, tendo 
sido nomeado, pelo Exmo. 
Sr. Dr. Interventor Fede
ral, para exercer o cargo 
de Prefeito do Município 
de Lages, assumí o exercí
cio no dia 21 do corrente 
més.

Aproveito o ensejo para 
apresentar a V. S. os meus 
protestos de elevada estima 
g distinta consideração.

Vidal Ramos Ju n io r  
(Prefeito Municipal)

«Correio Lageano» agra
dece a gentileza da comu
nicação.

Setenta mil contos ven
didos

Do Rio a A. N. intorma 
que ultrapassa já a 70 mil 
contos o valor das apólices 
da Companhia Hderurgica 
Nacional que foram vendi
das.

O numero de acionistas já 
atinge a mais de 15 mil, nu
mero esse que excéde em 
muito o de qualquer compa
nhia organizada no Brasil.

Vendas de couros
As informações a respeito 

das vendas de couro no R. 
G. do Sul para os merca
dos extrangeiros sâo satis
fatórias, pois toda sua safra 
foi vendida, ou seja 90’/. da 
produção total.

PR EFE ITO  GASPARINO  ZORZI

Com destino a Fpolis passou por 
esta cidade o sr. Gasparino Zorzi, 
dinâmico Prefeito do município de 
Campos Novos.
S.S., cuja gentileza é sobejamente co
nhecida, nüo quiz perder uem mesmo 
os rápidos momentos de que 
dispunha autes de continuar viagem 
sem reafirmar, mais uma vês, dote 
que tauto exorna o seu espirito 3, 
com aquela tá o sua distinção, uosofj- 
receu um exemplar do hem feito Á l
bum do Município de Campos Novos, 
rica e prospera comuna que governa 
com sabedoria.

Agradecendo a gentil oferta faze
mos votos para que seja mui feliz, 
em companhia de sua exma. esposa, 
durante toda a sua viagem.

NOMEAÇÃO

Foi nomeado, para exeroer o cargo 
de Secretario da Prefeitura deste mu- 
uioipio, o nosso presado colaborador 
sr. professor Asarubal de Souza Pin
to, que a 21 do corrente tomou posse.

A  escolha n io podia ser melhor 
em vista do sr. Asdrubal possuir cul
tura iuogavolinonte bastante para de
sempenhar com facilidade o cargo 
com que tdo acertudament» foi distin- 
guido.

Felicitações.
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CORREIO LAGEANO

PALAVRAS DE H1TLER.
! í

Despacho telegráfico de Nova Iorque, da United, publi- ><-'j 
cado pelo «Diário de’ Noticias*, anunciou o seguinte: |§?i

A National Broadcasting Company, captou a proclamação <+•) 
de Hitler, lida pelo ministro da Propaganda, Goebells, na rádio ..pí 
de Berlim, dizendo que, desde a madrugada de 22, a Alemanha 
está em guerra com a Rússia. &,i

Define-se deste modo a situação internacional que ha cêr- 
ca de uma semana colocou os poderosos exércitos da Alemanha <>+3 
e da Rússia concenlrados ao longo da fronteira, num percurso -̂) 
de dois mil quilômetros. Para fazer frente á investida alem3, os 
russos enviaram as suas melhores tropas de Moscou, do Médio ^  
E’ste e Extremo Oriente; afim de formar a vanguarda do exército. |

Grandes quantidades de aviões alemães — varias divisões |t?,{ 
no total — foram concentradas ao longo da fronteira e na par- >t);j 
te ocupada da Polonia, Noruega, Finlandia e Rumania, afim d e j^ j  
preparar o ataque, durante o qual Hitler terá que fazer frente 
ao exército mais numeroso do mundo.

Stzlin está em condições de convocar as armas, 20.000.000 
de homens, bem armados e melhor equipados, para lança-los na 
luta.

A mensagem de Hitler, em forma de proclamação, vem es
clarecer os misteriosos movimentos de tropas, maquinações di
plomáticas e preparativos secretos, que intrigaram toda a Europa. 
Deve-se notar, não obstante, que todos os rumores procederdes 
de Angorá, Estocolmo ,assim como os que circulavam em Lon
dres, coincidiam em porgnosticar com esta guerra. Até o presen
te momento, não foram recebidas noticias de Moscou, não obs 
«ante terem se lançado á luta as duas nações mais poderosas 
da Europa

A proclamação de Hitler falou de numerosas violações da 
fronteira por parte dos russos e acrescentou que a Finlandia e a 
Rumania, combatem ao lado da Alemanha, desde Narvik no 
norte da Noruega, até os Cárpatos.

A proclamação ém certa parte, diz: ‘‘Povo alemão! Neste 
momento os exércitos alemães estão realizando uma marcha 
que não tem precedentes. Sua missão é a de salvaguardar a 
Europa e salvar assim a todos. Resolvi, portanto, confiar, uma 
vez mais, a sorte do povo alemão do Reich e da Europa, aos 
nossos soldados.

Foi um passo dificil para mim, enviar o meu embaixadora 
Moscou, afim de desenvolver o trabalho contra a política do cer
co da Alemanha. Confiei em que, no fim, fosse possivel elimi
nar o dilema. A derrota da Polonia induziu-me a dirigir nova
mente uma oferta de p3Z aos aliados. Esta foi declinada, visto 
que a Grã-Bretanha ainda esperava realizar uma coligação eu
ropéia. Para isto, é que foi enviado o embaixador britânico a 
Moscou Levava elé o encargo de chegar a um acordo com 
Moscou, em qualquer circunstancia.

«Existem aproximadamente 160 divisões russas sobre a nos
sa fronteira e durante semanas sua infantaria e sua aviação co
meteram constantes violações nas fronteiras da Alemanha, Fin
landia e Rumania»

Mais adiante, Hitler acusa os Soviétes de intricarem na 
queda do general Antonescu, de tratarem de se apoderar do 
predomínio do governo búlgaro, de concentrar forças na fron
teira germânica e de organizar, com a cumplicidade inglesa, o 
golpe de estado feito pelo general Dimovitch, depois do que 
assinou um tratado que praticamente forçou a mobilização do 
povo sérvio, prometendo-lhes armas e materiais, afim de lutar 
contra o Reich, pela posse de Salonica. Acrescenta, em seguida, 
que a «Rússia não somente quebrou o nosso tratado de amiza
de, como também nos traiu da maneira mais lamentável. As au
toridades do Kremlin, até o ultimo momento, ocultaram todos 
estes fatos, e, especialmente, os acontecimentos referentes á Fin
landia e á Rumania,, escudando-se ent desmi.-ntidos, protestos de 
paz e de amizade*. $

«A Rússia sempre fez a falsa declaração de que queria 
proteger êsses paises (refere-se evidentemente aos paises balt«- 
cos). A penetração da Rússia na Rumania e a união da Gré
cia com a Inglaterra, ameaçava extender a guerra a r.ovas e 
vastas zonas. A Rumania considerou, não obstante, que podería 
aceder as exigências da Rússia, unicamente si recebesse uma 
garantia, per parte da Alemanha e da Italia, referente ao restan
te do seu território. Com o coração angustiado, dei asilo, pois 
si a Alemanha faz uma promessa ela cumpre. Não somos in
gleses nem judeus.

«Pedi a Molotov que viesse a Berlim, onde ire solicitou 
um esclarecimento acêrca da situação. Perguntou me, então: «A 
garantia para a Rumania também está dirigida contra a Rússia?» 
Respondi-lhe: «Contra qualquer um». A Rússia nunca nos infor
mou, siquer, das intenções de grande transcedência que abriga 
va contra a Rumania. Molotov perguntou também: Está a Ale
manha disposta a não prestar ajuda á Finlandia, para que ela 
se volte contra a Rússia?». A minha resposta foi de que a 
Alemanha não tinha interesses políticos na Finlandia.

Até agora, vi-me obrigado, pelas circunstancias, a manter 
silêncio por diversas vezes. Devo dizer-vos que chegoit o mo
mento em que suportar por mais tempo essa situação, não só $  
seria uma falta por omissão, como também um crime contrao o £ 
povo alemão e, sobretudo, contra toda a Europa».

A l c e u  G o u l a r t
Praça

LAGES

Vidal Ramos ou

Grande sortimento de generos alimentícios 
Bebidas. Ferragens. Louças. Armarinho. 
Compra crina, couro, cêra, etc.

Boas acomodações para tropeiros.

Praça do Mercado
STA. CATARINA

de primeira qualidade. 
Possuo deposito de sal.

Prsços comodos.

IMPORTANTE

Em estreita colaboração 
com o Centro de Saude na 
profilaxia das infecções do 
grupo íifo-paratifico comu
nicamos achar-se franquea
do ao público desta cidade, 
todos os dias uteis, das 9 ás 
11 hs. da manhã e das 14 ás 
16 hs. da tarde, o Posto de 
Vacinação mantido na Séde 
do 2o Batalhão Rodoviário.

Licenças canceladas
Telegrama de Noxa York, 

da A. P., informa que o jor
nal sueco Sozial Demolzra- 
ten afirma que 9 Exercito 
Alemão cancelou Iodas as li
cenças e que chamou ás ar
mas todos os homens cta 
classe de 1923, que ainda 
não fizeram o serviço militar.

Segundo o correspondente 
desse jornal na capital da Ale
manha essas medidas são 
tomadas no sentido de fa
zer com que a guerra ter
mine o mais cedo possivel, 
conforme explicações dos 
circulos militares.
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flswuDi' Pkinuik
P I N T O R  

Rua Quintino Bocaiuva, 16

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

ESPECIALISTA EM PINTURA DE MOVEIS A DUCO ^

^ l l c=>Ç>c=) ü cx>q If b ^ q l f  ) j |p Ç q

Engraxataria Polar
— de —

Jorg*e Pereira
RUA M ARECHAL DEODORO, 13 

Encontra-se diariamente os jornais: «Correio do Povo » e «Diário 
de Noticias», varias revistas, inclusive a «Revista do Globo». 
Mensageirosípara entregar encomendas.

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

Casa d venda
Vende-se uma casa de 
moradia, situada á 
rua Correia Pinto, cu
jo n. è 30, nesta ci
dade, com terreno até 
a rua Emiliano Ra
mos.

Informações com o sr. 

ERICH SELL.

offlOnH

Contacto Terapia Câncer
TRATAMENTO PE LA  LAMPADA DE 

CHAUOL

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

DR. CÉSAR A VIL A
Docente da Faculdade de Medicina de 

Porto Alegre
Edifício Sloper, 1° a n d a r, P. A legre  

(informações por carta).

i

1

Lidio

Agua Térmo Mineral
I MP E R A T R I Z

a rainha das aguas de mesa

Arnoldo Heidrich
arrendatário.

EMBARQUE IMPEDIDO
A Agencia Reuter informa de Washington que o

rio do Interior sr. Ickes impediu o embarque de 252.000 ga

*

vr
Secreta- 2
1— TT

Agrimensor
Rua Correia Pinto

— L A Q E S  -lões de gazolina destinados ao Japão, por recear que venha es- t  
sa gazolina fazer falta aos EE. UU. nas regiões orientaes.

DEPOSITO
em Lages:

Rua Correia P into, N» 80 
Caixa Postal, 14

DEPOSITO 
em Florianopolis:

Rua Conselheiro Mafra, N° 184 
Caixa Postal — 62
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A Alemanha lutando
contra a Rússia!

Segundo um telegrama urgente de Estocolmo, a United 
informou que a Alemanha havia declarado guerra á Rússia as
sim como a Rumania e a Finlandia.

As hostilidades já se iniciaram na fronteira da Rússia e 
abrange uma Irente enorme, pois se estende do oceano Ártico 
ao mar Negro.

Stalin, como presidente do Supremo Soviéte e comandante 
cm chefe das forças armadas russas, enviou uma proclamação 
ao exercito vermelho de seu país, ao proletariado soviético anun
ciando que a Rússia havia sido injustificavelmente agredida pe
los exercitos nazistas. Nessa proclamação Stalin concita o exercito 
e o povo russos para que se unam contra os violadores de todos 
tratados, “salteadores de nações pacificas e devotadas ao traba
lho construtivo da humanidade".

«Nâo quizemos a guerra. Nunca a provocamos. Mantínha
mos até ontem, um tratado de não agressão com a Alemanha, 
reforçado por convênio, economicos, os quais respeitavamos e 
cumpríamos. Não obstante isso, a ambição desvairada dos for- 
jadores de guerras impoz exigências incompatíveis com a digni
dade e soberania da União Socialista dos Soviétes. Negamos 
transigir com a honra e com os interesses intangiveis do prole
tariado. Fomos por isso atacados.

«Agora, a luta. Verão os salteadores que a União das Re
publicas Socialistas dos Soviétes sabe lutar pelos seus ideais e 
revidar os golpes que lhes desferirem, partam de onde partir.

Soldados, marinheiros e trabalhadores, esta luta é a vossa 
luta. Do resultado déla depende a salvação da patria que cons- 
truisíeis com o sangue dos vossos camaradas. Unidos para a lu- 
1 1, para a vitória das armas e dos vossos ideais!»

t
t
I

Sua inteligência não conhece 
atmosferas hostis, especialidades 
rebeldes. Ela é bem dutil para 
apreender de pronto os proble- 

|mas mais transcedentes e as 
■questões mais fechadas a uma 
rapida e instantanea percepção.

O governo, novamente, acer
tou. Os primeiros atos, as pri- 
meiras providencias, as primei- £  
ras medidas, deram logo uma $  
idéia da vontade com qne o sr. 
Salgado Filho se dispôs a fazer j 
uma administração á altura da] 
nova pasta criada para ele.

A importância do novo mi- 
niisterio se poderá aferir pela 
significação que a arma aerea 
terá para os destinos do Brasil, 
país dentro do qual cabem di
versas grandes potências euro
péias.

Leiteria Cordova e Noronha t|
Brevomente abrir-se-á ao publico desta cidade, no prédio Leopoldo 
Bell, á rua 15 de Novembro, uma moderna e bem montada leiteria a  
da firma Cordova e Noronha, onde se encontrará, a qualquer hora, 
leite críi ou fervido, leite refrigerado, creme de leite gelado, frapé, ^  
doces de leite, coalhada, sorvetes, manteiga, queijos, etc. a
Instalada que será, no centro da cidade, com aparelhagem de primei- $  
ra qualidade, espera, a firma em apreço, contar com o apoio de todos, a

Incentivos eloquentes j r 1ministro do trabalho, ministro 
supremo, titular da aeronau- 

jtica. Em todos esses setores, 
A Unanimidade de louvores ’ e s s e s campos contraditórios 

com que foi acolhida a nomea-‘ soube manter uma elevada li
nha de moralidade, de compos
tura administrativa, de elevação 
intelectual, de senso das reali
dades objetivas.

O Brasil lhe deve uma serie 
bem grande de serviços dignos 

do Brasil destes dias, uma das Ide menção especial. Por onde 
nossas autenticas exoresrões de passou, a sua passagem ficou

Ção do sr. Salgado Filho para 
pasta da Aeronáutica reflete, em 
ultima analise, o acerto da es- 
Iha do governo.

O novo titular é n w  das fi
guras mais capazes e brilhantes

patriotismo, de dinamismo cons
trutor, de sentido reaiU

Passou por diversos e impor
tantes cargos de confiança do 
governo e em todos eles soube 
manter-se equidistanie das dis
putas partidarias, das atitudes 
mesquinhas, dos gestos desele-

assinalada por iniciativas e obras 
que valem como altos documen
tos de sua inteligência, espirito 
de trabalho, serenidade, justiça, 
força de compreensão.

Agora, na pasta aérea, uma 
das mais importantes, apesar de 
sua creação recente, o sr. Sal-

gantes e sem significado e pro- gado Filho já está prestando 
veito para a nação. I novos e mais assinalaveis servi

Delegado, chefe de policia, Iços ao Brasil.

e 44 444444 44 *4 444444 4444 4444 44 44 444444 44444444#

Casa Santa Cruz!
-  DE -

Alfredo Larsen & Cia.
f Instalações de Agua quente e fria
I  Serviço de encanamento em geral, com pres- 
| teza e garantia

Ipossue completo sortiraento de pias de esmalte e banheiras es- 
5  maltadas do todos os tamanhos. Torneiras de todos os ti- 
tn o s  e analidades, inclusive mqueladas. $
f  Caixas de descargo e depozitos de zinco e cimento para ^
V agua. Mantem completo sortimente.de artigosde 
I  Fabricacáo e instalaçao de «FOSSAS fJ U,<EX,» as tossas | 
t -  j nicasf  por exoelencia. Tem cm deposito mamlhas, isto e i  
t  canos de todas as grossuras, de material de primeira or- 
jt , ara instalações de esgotos em casas residenciais.
I  e  orçamentos e preços sem compro-
l  Pf C £  rlm rna t x L  Marechal De./oro, 19, o na rua| 
I r T r e i í p i n t T n ó  edifício Arnoldo Heidrich, onde grande | 
1  porte'di/material que anuncia está era exp«iS» .
$  nente. l a
1  *4 44444444**4444444444444444444444444444 **** ̂

Industria do alumínio

O Ministério da Agricul
tura informa haver sido fir
mado contráto de financia
mento entre a Carteira de 
Credito Agrícola e Indus
trial do Banco do Brasil e a

Electro Quimica Brasileira, 
com séde em Belo Horizon
te, para a exploraç&o e ins
talação da industria |do alu 
minio, no Brasil.

Esta industria representa
rá para a economia do Bra
sil, varias dezenas de milha 
res de contos de réis.

Dr. João Ribas Ramos 
Advogado

RUA CORREIA PINTO, 11. L A G E S

Dr. Rubens Terra
Ad v o g a d o

Rua 15 de Novembro —

4444444444444444 *4444444

Camas 
fogões 

Geral
Vendas a prestações

Agente:

Arnoldo Heidrich

(CASA
Lages

PFAFF)

Rua Correia Pinto, 
N° 80

4 4 4 4 ° ® 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

C A L C E I N A
A Saúde das creanças

O MELHOR RECALCIEICANTE

Todas aB creanças devem ser bem calcifica- 
das e ter os intestinos livres de qualquer in
fecção.
A Oa LCEINA contém todos os elementos 
necessários e indispensáveis á boa saúde das 
creanças.
As creanças que tomam CALCEINA são for
tes e sadias.
Dae CALCEINA aos vossos filhos e vivereis 
tranquilos.
Uma lata de CALCEINA dura seis meses.

— Em todas as farmacias —

- - - - - - - - - - - - -  Dr. José Antunes - - - - - - - - - - - - -
— MEDICO —

Cirurgia em geral —  Ginecologia —  Partos

Atende no*Hospital Sao José de Antonio Prado, aparelhado para 
qualquer intervenção cirúrgica, oom serviço moderno do Raios X , Bisturi 

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

Rubens Vieira Borges
Cirurgião Dentista

Formado pelo Curso de Odontologia da Faculdade de Medicina do Paraná 

_________ CLINICA - PRÓTESE --------- —

Hora marcada a cada cliente
Rua Correia Pinto, 54

18-52
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AwTONIO üAGLIASTRI

Relogios de bolso
„ „ pulso para homem.
99 99 99 99 sra.

Artigos para presentes, etc., etc., tudo por preços 
reduzidíssimos.

Faca V. S. uma visita e se convencera da 
verdade.

Rua Correia Pinto, 19 (Em frente ao Dr. Sartori)

Instrução e nutrição
Quais sfto oa

examinou depois de morta 
declarou que a morte da pa- 

dois r<> cieníe fora provocada por 
, ' ° !s pr° hermorr-gia provocada pelablemas fundamentais bra-|  ̂ , r  r __  1 ,entrada de .ir nas veias du 

rante a operaçao, produzin 
I do a paralisia do coraçfto.
I O Dr. George Colun que 
j se encarregou do inquérito 
declarou por sua vês que 
também só conhecera um ou
tro caso idêntico.

Ojurideu o veriditum de 
morte produzida por uma 
embolia de ar.

Pacto de amizade

grande

Gilein>a? Ei Iub: instrução e 
nutrição.

Fala-se muPo da neces 
si lade da alfabetização do 
povo brasileiro persegui Io 
por uma percentagem ver 
gonhosa de ignorantes que 
decresce ainda lentamente, 
apesar dos extraordinários 
estorç.ns do governo. Mas 
nenhum esforço logrará 
exito num campo hostil ás 
culturas, nao preparado pa
ra receber as sementes.

Um povo desnutrido nãoj Pela T. 0 . foi coraunica- 
póde encontrar animo nem,do, oticialmente, de Berlim, 
para o trabalho nem paraj;l assinatura do pacto de a- 
o estudo. E ’ um povo des- i naizade entre a Alemanha e 
tinado mais á morte do aTurquia, íirmado em Anka- 
que á vida.

Façamos, portanto, duas 
campanhas juntas, simultâ
neas: incentivemos os bra
sileiros á alfabetização e 
forneçamos os meios e os 
( .dos para que eles pos
sam sair da miséria fisica 
em que ainda uma grande 
] arte se encontra, princi- 
] almente os habitantes das 
2 nas rurais.

Há os pobres que não se 
alimentam por ignorância 
e por falta de recursos.
Mas ha ricos que se nutrem 
mal, deficientemente, por
que nenhum conhecimento 
têm da ciência alimentar.

Estes, como aqueles pre
cisam de orientação. 0  nos
so governo voltou a sua 
atenção para o problema.
Ha uma serio já grande 
de especialistas distribuin
do normas de alimentação 
aos habitantes do Brasil.

Esse sistema precisa ser 
incentivado. Nada mais im
portante do que o proble
ma da nutrição. Não adian
ta querer subtrair um po
vo da ignorância sem an
tes resolver as causas res
ponsáveis pelo seu paupe- 
rismo.

Instruir o Brasil é civili- 
s -lo, mas dar-lhe forças or
gânicas para a luta de inte

ra.
Von Hapeu e o ministro 

do Exterior da Turquia Sa- 
racoglo. foram os estadistas 
que assinaram esse 
pacto em Ankara.

Nos círculos políticos desta 
cidade destacam esse pacto 
como não limitando nenhu
ma forma de obrigações 
contratuais.

Acentua-se que essa im
portante vitoria da Diplo
macia Alemã constitue ini- 
ludivel vantagem do Eixo , 
enquanto os dirigentes tur
cos tiveram a oportunidade 
de ver a situação de uma 
maneira que redundou fa
vorável a Turquia, em fa
ce dos acontecimentos últi
mos nesses 18 meses de 
guerra.

Proxiraos os
julgamentos

De Vichy a H. T. anun
cia que o processo e jc i 
mento dos srs. Eduardo Da- 

ladier, Guy Lanhambre, 
Leon Blum e general Mau- 
rice Gamelin, intentado pe. 
rante a Suprema Corte de 
Hion, será iniciada neste 
verão

Essa impressão é confir
mada por certos indícios 

gração na vida deste século, j materiais. Com efeito, es 
é mais do que isso: — è sal- tão sendo feitas as instala
va-lo. çòes necessárias na sala
_____________________ do tribunal de apelação,

onde deve ter assento o
supremo tribunal presidido 
pelo primeiro presidente,

De Londres a Ueutei in- Henri Lagarde.
forma que uma paciente per-' Cerca de duzentosjorna 
deu a vida durante uma listas estrangeiros pediram 
operação a que foi submeti-: para acompanhar os debates.

Com ordem de atirar Dr. Max Baier
De Washington informa a Esteve nesta cidade, em 

United que nos círculos bem companhia de sua exma. 
informados desta capital cir- esposa, o sr. Max Baier, 
cuiaram rumores de que as digno Promotor Publico da 
patrulhas navais do Atlanti- comarca de Campos Novos, 
co teriam recebido ordem 
para ação diréia contra todo e 
qualquer submarino alemão 
que cruze por suas rotas nor
mais de vi^ilancia.

Operará todo o ano
* Segundo noliciam os jor
nais do R. G. do iául, o Fri
gorífico Swift do Rio Gran
de, operará todo o a n o ,  
afim de poder atender as en
comendas vultosas da Ingla
terra.

Em festa se acha o lar 
do nosso amigo sr. Mario 
Vargas e de sua exma. es
posa senhora d. Helena Koe- 
che Vargas, com o nasci
mento de sua primogênita 
Marilena.

Gado eni pé

Caso raro

da, em consequência de ter 
penetrado ar nas suas veias.

O fato está sendo consi
derado como muito raro por 
um medico que depoz no in

Varias dezenas de postos 
telefônicos já foram insta 
lados.

Acham-se concluídos os 
importantes trabalhos rea-

querito instaurado no Hospi-, lizados no subterrâneo que 
tal de Midlesex Edmonton. j liga a prisão do tribunal 

A paciente tinha 30 anos de forma a evitar a pas- 
de idade sagem dos detidos pelas

0  medico legista que a 1 ruas da cidade de Riom.

O Frigõrico Swift, que es
tá trabalhando ininterrupta-, 
mente, paga, o kiIo de gado 
em pé, 950 rèis.

Os negocios de gado no 
R. G. do Sul não sofrerão, 
portanto, solução de conti
nuidade este ano, pois o fn- 
gorifo cilado trabalhará, sem 
cessar e sem fazer safra. 
A informação é de todo ani
madora para a pecuaria em 
geral, no R G do Sul, com 
reflexos, naturalmente. em 
todo o sul do p&is, inclusive, 

j é claro, neste muiicipm onde 
os preços do gado estão com 
tendências a ficar bem mais 
elevados.

Manoel Nicoléli
Encontra-se nesta cida

de. vindo de Florianópolis 
onde reside, o sr. Manoel 
Nicoléli.
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