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Adversários d a  Bandei
ra  B ra s ile ira

Paulo de Campos Moura
(Presidente do Centro de Expansão 

Cultural).

Tramar guerras, arqui
tetar invasões, maquinar 
agressões e patrocinar des- 
truições é articular a des- 
órdem e promover o retro
cesso da humanidade.

Quando a nossa bandei- 
afirma: Ordem e Progres
so, ela solenemente decla
ra seus supremos anseios 
de proteger a justiça, a li
berdade e a paz para asse
gurar a órdem e de desen
volver a cultura, defender 
o direito, beneficiar a ri
queza nacional para garan
tir o progresso.

Adversários da bandeira 
brasileira sao aqueles que 
prégam doutrinas contrá
rias aos mandameot/.'s que 
ela encerra. Nós, brasileiros 
que trazemos nos ombros a 
grave incumbência de ga
rantir a órdem, erguer a 
grandeza e edifiear o pro
gresso da naçao, precisa
mos observar com urgência 
o panorama internacional 
afim de que possamos sal
var-nos das intempéries que 
se avolumam nos nossos 
horizontes.

A  vitória do barbarismo, 
o sucesso dos apologista» 
da força e o triunfo dos 
conquistadores, far-nos-á 

conhecer as trevas de um in
fernal abismo em que sofre
remos as maiores tragédias.

As categóricas afirma
ções contidas na entrevista 
do nosso presidente, mos
trara nitidamente a neces
sidade que têm os ameri
canos de se tornarem cada 
vez mais coesos para que 
em futuro não tenbamos o 
triste destino de ver tre
mular em nossos territórios 
as bandeiras que simbolizam 
& morte dos princípios de 
vida e felicidade dos povos 
deste continente.

Na história do nosso pas
sado temos a tradição de 
sermos heróis na defesa da 
integridade nacional. A se
dutora posição geográfica 
do Brasil constitue um jus
to motivo de cobiça àqueles 
que n&o poupam catástro
fes para satisfazer a seus 
intentos selvagens. O Brasil,

mais do que qualquer ou
tro pais da América do Sul, 
precisa acautelar-se.

O auspicioso movimento 
pan-americano que é sinô
nimo da solidariedade con
tinental, proclamando sua 
aversão aos regimes que 
tentam destronar a liber
dade e a justiça do reino 
dos homens, tornou-se con
duta obrigatória para to
dos que prezam a sobrevi
vência da civilização huma
na.

Com a bandeira desse 
movimento, os empresários 
da desórdem e do regresso 
serão derrotados pelos mis
sionários da paz e do pro
gresso.

An iversário  nafcalicio
Completará a 21 do corren- 

rnais um ano de profícua exis
tência o Sr. Dr. Indalecic Arru
da, abastado e adeantado fa
zendeiro neste município.

S. S., dadas as suas grandes 
relações, receberá, por certo, de 
seus conterrâneos e amigos,

vemos estão realmente coope
rando, sob todos os aspectos, 
na manutenção da velha e tradi
cional boa vontade e compreen- 
ç3o entre as nossas nações. Se 
ha alguma coisa realmente ne
cessária para expandir esse sen- 

|timento, eu, como brasileiro, de
sejo insistir sobre um ponto — 
que a opinião publica não seja 
enganada, nem se apresse em

A popularidade de
um tliiefe

César * Macdowel
Especial da U. B. I. para o «Co: i o 

Lageano»

Os jornalistas e esrrit - 
res estrangeiros que »e de
tiveram, ultimamente, en
tre nós, seduzidos pela fa
ce tranquila da America, 
tiveram oportunidade de fi
xar, nas suas impressões, 
a incontestável popularida
de do chefe do governo 
brasileiro.

Tudo, realmente, no »Jre- 
sidente Getulio Vargas fór- 
ça a sua indentificação com 
o povo que dirige. Alem 
de não subestimar o con
tacto com os mais humil
des filhos do Brasil, ouvin
do-lhes as queixas e aten
dendo-lhes as pretenções 
justas, todas as vezes que 
penetra o interior brasilei
ro, deixando o conforto da 
metropole, o Presidente foi 
o unico governante, neste 
meio século de vida repu
blicana, que situou e in
vestiu contra problemas 
diretamente ligados aos in
teresses medulares do povo 
que confiou na sua ação 
administrativa e na sua co
ragem civica.

Não se poderá fazer me
lhor elogio de S. Excia.

, Quando um homem de go
verno, após dez anos de po
der, conquista a simpatia 
e os aplausos da coletivi
dade que dirige, ó porque, 
na realidade, esse periodo 
de atuação governativa ele 

! nao o consumiu defenden-

muitas e sinceras demonstrações | julgar com rudeza simples tri- 
de apreço. validade». Pensemos, somente,

«Correio Lageano» apresenta, que nos Estados Unidos e no 
embora antecipadamente, as sti- Brasil, devemos trabalhar em 
as efusivas felicitaçães ao ilus- perfeita harmonia de pontos de 
tre aniversariante. vista, tanto oficial como indivi

dualmente, para levar por dian
te o desejo fraternal de jamais 
ver esta admiravel solidarieda
de prejudicada por malentendi
dos de qualquer natureza. No 
futuro, como aconteceu no pas
sado, devemos nos esforçar por 
perpetuar este sentimento de 
boa vontade mutua, aconteça o 
que acontecer — e isto já é di
zer muito, quando nós, deste 
hesmisferio assistimos |os terrí
veis acontecimento que têm lu
gar na Europa civihzada, de on
de derivamos a nossa cultura».

do outros interesses e cui
dando de outros problemas 
que não os da nacionali
dade.

Getulio Vargas è um dos 
maiores homens vivos da 
America.

Com ele está ocorrendo 
um fenomeno interessante. 
Apreciado no seu verdadei
ro aspecto, julgado pelo 
mundo nas suas propor
ções devidas, o chefe do 
governo brasileiro está re
cebendo em vida as home
nagens que somente depois 
de morto os g.andes ho
mens recebem dos seus con
temporâneos.

<> povo brasileiro sempre 
soube distinguir os seus 
verdadeiros guias, aqueles 
que vivem com o pensa
mento voltado para o Bra
sil, preocupados com a sua 
grandesa e com o seu des- 
tiuo historico.

Querido pelo povo, com
preendido e admirado pelos 
homens quo pensam e ra
ciocinam, coto uma irra
diação já  não somente ame
ricana, mas universal, esse 
homem, que se chama Ge
tulio Vargas, tem que, ne
cessariamente, ocupar um 
dos mais destacados Jogares 
entre os estadistas provi
denciais da historia.

Pró Preventorio

No dia 3 de agosto proximo 
se realizará nesta cidade uma 
festa original de finalidade al
tamente patriótica.

Constará de cinco quiosques 
feitos pela Prefeitura e que se
rão ornamentados por senhoras 
da nossa alta sociedade.

Ao quiosque, cuja crnamer.ta- 
ção for julgado melhor, será 
conferido um valioso prêmio

Muitas diversões alí terão lu 
gar, para alegria da população

O resultado desta festa é des 
tinado ao Preventorio, onde es
tão sendo recolhidos os filhos 
dos lasaros de S. Catarina.

E uma obra de filantropia, 
que bem merece o auxilio de 
todos que desejam ver o nosso 
Estado livre do terrivel mal de 
Hansen.

E’ de prever se que esta fes
tividade alcance um extraordi
nário sucesso.

Declaração do cônsul ge
ral do Brasil em Nova 

York

O cônsul brasileiro em Nova 
York, sr. Oscar Correia, em dis
curso declarou o seguinte sobre 
o papel do Brasil na América:

_ «A não ser uma confian
ça e uma compreensão ainda 
maiores, nada vejo de ess>*ncial- 
mente necessário para desen
volver as relações amistosas que 
felizmente existem entre os Es
tados Unidos e o Brasil, pois 
essas relações nunca foram me
lhores do que no presente mo
mento. Sei que ambos os go-

Nclson Vieira do Amaral

Solicitou e obteve exonera
ção do cargo de Tesoureiro da 
Prefeitura deste município, a lü 
do corrente, o sr. Nelson Viei
ra do Amaral.

O motivo de seu pedido de 
exoneração foi o de ter necessida
de de melhor atender aos seus 
negocios particulares.

Retirando-se o sr. Nelson Vi
eira do cargo que exercia com 
proficiência, causou pesar aos 
seus chefes e companheiros e 
privou a administração munici
pal de sua ótima atuação como 
elemento de valor, não só pela 
capacidade de trabalho, mas, 
também, pela sua apreciável in
teligência, cultura e educação 
esmerada que o tornaram esti 
mado de todos e um idos me
lhores servidores do município.

Doutorando Flavio Valen
te

Vindo de Porto Alegre, onde 
cursa com brilhantismo o ulti
mo ano do curso de medicina, 
encontra-se nesta cidade o jo- 
ven Flavio Valente.

Tito Schípa

Dentro de poucos dias can
tará em Florianopolis o famoso 
tenor italiano Tito Schípa.

Consorcio

Realiza-se hoje, no edifício 
do Club 1° de Julho, nesta ci
dade, o consorcio do sr. João 
Vieira de Camargo, criador 
neste município, com a distinta 
senhorinha Iracema Muniz, pren
dada filha do sr. Osvaldo Mu- 
niz.

Os actos civil e religioso se
rão paraninfados: no civil, por 
parte do noivo, pelo Cel. Cae
tano Costa e Exma. Senhora; 
no religioso pelo sr. Osvaldo 
Muniz e senhorinha Inez Tibes, 
—no civel, por parte da noiva, 
pelo sr. Policarpo Camargo e 
Exma. Senhora; no religioso pe
lo sr. Francisco Ataide e Exma. 
Senhora.

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

Funcionários Municipais

Requereu e obteve 3 meses 
de licença o sr. João J. Godi- 
nbo Junior, Tesoureiro da Pre
feitura Municipal.

Durante a sua ausência, este 
cargo será ocupado pelo sr. Arí 
Cândido Furtado, 2o escritura- 
rio.

Caixa Escolar

Foi adiada para o proximo 
dia 24 a reunião da assembléia 
geral da Caixa Escolar do Ins
tituto de Educação de Lages.

Pede-se o comparecimento de 
todos os associados, pois nesse 
dia se procederá a eleição da 
nova diretoria.

Visita

Afim de agradecer a noticia 
que publicámos sobre a sua 
viagem a diversos Estados da 
União, esteve em visita a esta 
casa o exmo. sr. dr. Mario Tei
xeira Carrilho, Juiz de Direito 
desta comarca.

CONFISCO
Dezoito é o numero de navios 

pertencentes ao «Eixo», con
fiscados pelos Est. Unidos e que 
estavam, até agora, apenas sob 
custodia, segundo a D. T.
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Município de Campos Novos
Ko Freitag, Marcus & Cia., Htn- 
rique Markus.
8o DISTRITO — ABDON 

TISTA
Gerolano Debastiani.

BA-

Campos Novos que é, inega
velmente, uma das principais 
comunas do planalto catarinen
se, tem o seu progresso garan
tido, assim como a sua fonte 
de renda também garantida nas 
industrias existentes no seu ter
ritório.

A industria da madeira, por 
exemplo, já se evidencia de mo
do bem animador.

Assim, desde o seu primeiro 
distrito, até o décimo, o nume
ro de serrarias confirma a nos
sa assseitiva.

Serrarias:
I o DISTRITO

Antonio Vaz & Cia., João 
Peroto, J. Menezes & Cia., Jo
sé Orassi, Virgilino Pacheco de 
Andrade, José De Carli, Santo 
Beal, Antonio Oneda.

2o DISTRITO — ARCOVERDE
João André Dadalt, Atílio José 
Aurélio Piovezan, Ângelo Bal- 
dissera, Henrique Brilage, Ludo-
vico Picoli, João Rupp & Ir- . . .
mãos, Vassem Prato, Massig- Quem não conhece o município 
nam 8i Cia Frigão. de Campos Novos, calcula, po

rem erradamente que a rica comu 
3o DISTRITO — CORAÇÃO DE na, que está sendo dirigida por

Rodolfo Matias, João

9o DISTRITO -  PERDIZES
Morozowski Ricardi 8i Sauete, 

Pedro Lorenzani, Zata Prandi, 
José Nercolini, Dalpascol 8i Ri
beiro, Antonio Marconi, Fiora- 
vante Belincanta 8« Filho, Balas- 
tini Scapinelo, Bisol Argenta & 
Cia., Orestes Formigheri, Irmãos 
Anciuti, Anciuti & Irmão.

10° DISTRITO -  RIO BONITO

Benedito Bevilaqua, Ponzoni 
Bonato & Cia., Pedro Lonren- 
zoni, Bender 8i Campos, Kloger & Irmãos, Ouerino 'Cola, Em- 
preza Azul, João Batista De- 
geroni, João Peroto, Viuva Rai
mundo Picoli, Albir.o Guilher
me Schimiot. Zanoto 8t Cia., 
Francisco Calaf.issi.

A R M A Z É M  C A J U R U  '
de

Al c e u  G o u l a r t
Praça Vidal Ramos ou Praça

LAGES — STA.

do Mercado

C A T A R IN A

Grande
Bebidas

um homem de visão esclareci
da como o sr. Cel. Gasparino

Guilherme Passold, Fugante M o - , f ° rzi- é ur" a Z(Lna <lU8Se........... ______________ri.! todas as, da Região Serrana,
Kum ,!'

rozowski, Carlos Mozoki, Artur . „
Constantino Luef, Vitor T ibesij^  coln]_ :,?
8i Cia., Cazarini 8« Cia., Augus- 
Picoli.

4o DISTRITO -  UMBU’
Benjamin 8< Coleto, Ricardo 

Busini, Fiorelo Fae, João Rifei 
& E. Palaggi.

5o DISTRITO -  RIO CAPINZAL
Antonio Bombassaro Irmãos, 

Ar.tonio Zortéa Primo, Augusto 
Bresola, Teodcrico Brum St Cia., 
Luiz Faversani, Domingos Pe- 
lissaro, Mansueto Dambros, Fio
relo Buzato, Felisberto & Silvio 
Santos, Benjamin Cola, Bernar
do 8t Zanauzi, João Pazzi Ir
mãos, João Nerculino, João Pe- 
gararo, Alberto Busato, João 
Silveira Sobrinho, Zomildo Ba- 
gnonhini, Domingos Marini, Ar
tur Bauer, Pagnonceli Hach- 
maniiâi Cia.

G° DISTRITO -  RIO URUGUAI 
Otto Blank.

7o DISTRITO — RIO DO PEIXE 

Freitag & Limãos, Leopoldo

seus campos 
de criar bonitos, porem cem 
as sédes de seus distritos des- 
desprovidas de todo e qual
quer conforto.

O calculo errado, porém, é 
desde logo modificado se se 
visitar algumas delas, que bem 
podem servir de amostra dos de
mais.

A séde do município e quasi 
todos os distritos são ilumina
dos á luz eletrica.

Na séde, pela Empreza Alex 
Vokert;

Em Perdizes, Empreza Luz e 
Força Vitoria Perdizes;

Rio Bonito: Emilio Bcrgamini;
Erval: Empreza Luz e Força 

Arnaldo d* Cia.
Barra do Leão: Augusto Bre

sola;
Rio Capinzal: José Zortéa;
Rio do Peixe: Leopoldo Ko 

Freitag;
Arcoverde: João André Dadalt;
Abdon Baptista: Gerolano De- 

bastiani.

sortimonto de generos alimentícios de primeira qualidade. 
Ferragens. Louças. Armarinho. Possue deposito de sal. 

Compra orina, couro, cêra, etc.
Boas acomodações para tropeiros. — Preços comodos.
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A Pêndula de Lages

A N T O N IO  GAGLIASTRI

30 DIÂS DE LIQUIDAÇÃ030
Relogios de bolso
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pulso para homem.
99 99 sra.

Artig-os para presentes, etc., etc., tudo por preços 
reduzidíssimos.

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

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

Di*. José Antunes
—  M E D IC O  —

Prazo pa ra  o reg is tro  
de estran ge iro s

A Ag. Nac. comunicou que 
«o chefe de Policia oficiou ao 
ministro da Justiça solicitando 
a prorrogação do prazo para o 
registro de estrangeiros, em vir
tude do grande número de in
teressados que não puderam 
ser registrados até a data de 
30 de junho último.

Com a nova prorrogação, 
que se estenderá, provavelmen
te, até 31 de dezembro do cor
rente ano, o registro de estran
geiros ficará definitivamente ul
timado, tendo já o major Felin- 
to Muller tomado todas as pro
videncias para que o S. R. E. 
fique integralmente aparelhado ( 
de modo a que possa identifi

car um número superior a mil 
estrangeiros, diariamente.

Dentro de breves dia, o S. i 
R. E. terá um quadro de fun-1 
cionários especializados, funcio
nando com a maior segurança 
e rapidez.

Vai ser criado um gabinete 
de identificação que funcionará 
anexo ao serviço de Registro 
de Estrangeiros, o qual estará 
ápto a entrar em ação dentro 
de 20 a 30 dias.

Deste modo, dentro do prazo 
da prorrogação que fôr decre
tada, todos os estrangeires de
verão estar pérfeitamente regis
trados de conformidade com a 
lei, ficando então os faltosos 
sujeitos ás penalidades legais> 
que serão aplicadas, em tempo 
oportuno com o mo rigor»-

Cirurgia em geral —  Ginecologia —  Partos

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

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

I____________________________________________________________________

- - - - - - - - - - Reliens Vieira Borges- - - - - - - - - - -
Cirurgião Dentista

Formado pelo Curso de Odontologia da Faculdade de Medicina do Paraná

- - - - - - - - - - - -  C L I N I C A  -  P R Ó T E S E  -_ _ _ _ _ _ _ _
Hora marcada a cada cliente

21-52_______________________________________________ Rua Correia Pinto, 54
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É ensrrae a proonra de gado de córte 
pelos frigoríficos da fronteira

(3„ ' £  j & Ah« "  pub,ic<>“ ' -
Helhoram as cotações, chegando a se registrar ofertas de 1$100 o 

quilo Influências do comércio exterior
As grandes encomendas inglesas e norte-americanas de car- 

nes e conservas, feitas ás fabricas nacionais e, principalmente, 
do Rio Orande, estão a exigir uma produção cada vez maior e 
em escala mais acelerada.

Já noticiamos, em edições anteriores, o aumento de pro
dução nos frigoríficos gaúchos, destacando os sediados no mu
nicípio de Rosário, os quais, além, de prorrogarem para 24 ho
ras o tempo de trabalho diário, viram se na contingência de au
mentar consideravelmente, o numero de operários, afim de po
derem atender os numerosos pedidos do estrangeiro.

Esta grande industrialização da carne repercute, no Estado 
favoravelmente, uma vez que, nossa balança comercial é guia
da em grande parte pela cotação da pecuaria. E evidentemente, 
desde que teve inicio este grande surto da industria da carne, 
o mercado pecuário manteve-se firme, registrando, periodica
mente, elevação de preços, o que permite prever-se dias de 
abundancia para as próximas safras de gado.

Ainda há poucos dias, registramos a alta verificada no pre
ço do gado de corte, quando os frigoríficos Swift e Armour, de 
Rosário, ofertaram mais $050 e $100, respectivamente, prontifi— 
cando-se a comprar elevado numero de cabeças, desde que po- 
dessem ser abatidas em seguida.

Agora, aqueles frigoríficos ofereceram novos preços, regis
trando nova alta. Em sua nova cotação aquelas empresas eleva
ram, também, o preço da carne de vaca, o que representa a ur
gência de adquirir gado de corte, para a industrialização.

Assim, o Frigorífico Swift elevou o preço do boi para 
1$000 e o da vaca para $850. Representam estes preços uma 
alta de $050 no boi e $100 na vaca. Nos meios que colhemos 
estes informes, adeantaram que os Frigoríficos Armour, de Li
vramento, segundo informações que haviam recebiuc, elevara, 
também, os seus preços, oferecendo pela carne de boi, 1$100.

Aceitou o Brasil a proposta 
Uruguai

O chanceler Guani informou 
aos correspondentes estrangei
ros que a Bolivia e São Salva
dor responderam ao Uruguai 
concordando incondicionalmen
te com a proposta de não be
ligerância, mas não forneceu o 
texto da resposta. Acrescentou 
o mesmo chanceler que o Bra
sil enviará sua proposta decla
rando que a adere da maneira 
mais absoluta á proposta.

Interpelado sobre a réplica do 
Chile, Columbia e Perii, Guani 
insistiu em que as mesmas ainda 
não foram (recebidas.

A gu a  Térrao M ineral
I M P E R A T R I Z

â a rainha das aguas de mesa

Arnoldo Heidrich
arrendatario.

DEPOSITO
em Lages:

Rua Correia Pinto, N° 80 
Caixa Postal, 14

DEPOSITO 
em Florianopolis:

Rua Conselheiro Mafra, N° 184 
Caixa Postal — 52

I

Engraxataria PoLr
— de —

Jorg*e Pereira
RUA MARECHAL DEODORO, 13 

Encontra se diariamente os jornais: «Correio do Povo» e «D iário 
de Noticias», varias revistas, inclusive a «R evs ta  do «lo b o ». 
Mensageiros para entregar encomendas.

A Mensagem do General 
Wawel á Brigada Polone
sa no Proxímo Oriente

A Agencia Telegráfica Polo- 
nêsa «PAT» comunica, que a 
Brigada Polonêsa, no Proximo 
Oriente, deixou Alexandria, di- 
rigindo-se para o «front». Essa 
Brigada, comandada pelo gene
ral Kopanski, compõe-se prin
cipalmente, dos destacamentos 
alpinos, que já deram sobeja
das provas de heroísmo, duran
te a campanha polonêsa, em se
tembro de 1939.

A Brigada Polonêsa acha-se 
perfeitamente bem equipada e 
motorizada, possuindo grande 
número de canhões anti-tanks. 
O General Wawel, na ordem do 
dia do comando do Exercito 
Britânico, dirigiu-se com e ŝas 
palavras á Brigada Polonêsa, 
hoje, parte integrante de suas 

i forças bélicas: «Sinto-me orgu- 
! Ihoso ue que parte do exercito 
' polonês eslcja também comba 
Uriuo a nosso lado no Proximo 
O rien te . Vosso procedimento 
en> face do inimigo, tem susci
tado a nossa admiração geral».

............ .......... .................. ......

Contacto Terapia Câncer
TRATAM EN TO  PE LA  L a M PADA DE 

CHAUOL

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

D R . C E SA R  A V IL A
Docente da Faculdade de Medicina de 

Porto Alegre

Edifício Sloper, I o andar, P. Alegre 

(Informações por carta).
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1 Dr. Rubens Terra
I I

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

c a l c e h i n a

A Saúde das creanças

O MELHOR RECALCIFICANTE

Todas as creanças devem ser bem calcifica- 
das e ter oe inteBtinos livres de qualquer

A ° 'o a LC E H IN A  contém todos os elementos 
necessários o indispensáveis á boa saude da»

X sTrlânças que tomam C ALCEH INA  sao for-

ÍjL V Ã l CEHINA  aos vossos filhos e vivereis

Unia lata de C ALC E H IN A  dura seis meses.

—  Em todas as farmacias - •

Estado atual da Marinha 
Mercante Polonêsa

A Marinha Mercante Polonê
sa que, desde o começo da 
guerra colabora com a frota 
mercantil biitanica, sofreu gran
des perdas. Devido a seu tipo, 
os navios polonê»es foram utili- 
zadcf nos pontos mais expos
tos. Assim, o ano passado, a 
Polonia perdeu seu maior tran
satlântico «Pilsudski» e outro 
paquete conhecido na America 
do Sul, o luxuoso «Chrobry». 
O Governo Polonês, num es
forço conjunto co:n as Socie
dades de navegação nacional, 
tratam de suprir os prejuízos, 
afim de que a tonelagem da 
marinha não sofra diminuição. 
A Sociedade Gdynia-America 
firmou em agôsto do ano pas
sado, um contrato para a cons
trução de um vapor de 10.000 
toneladas, que deve ser termi
nado e lançado no mar êste 
ano.

Nas ultimas semanas, esta so
ciedade comprou, com o auxi
lio do Ministério das Finanças 
da Polonia, um vapor, nos Es
tados Unidos, de 7.500 tonela
das, cuja construção já está 
adiantada.

De acôrdo com recentes in 
formações, póde-se afirmar, que 
a bandeira polonêsa será has
teada nêste vapor, em agôsto 
proximo.A dita Sociedade «Gdynia-A
merica», auxiliada pelo Oover- 
no Polonês, comprou á Ingla
terra, mais dois vapores, de 
6.400 toneladas, cada um, já 
em serviço.

I
:5]

§08 W  A L Ü II P R U N R R
P I N T O R  

Rua Quintino Bocaiuva, 16

Executa, com perfeição, pinturas de casas modestas como de 
■=j luxo. Pinta placas e abre letreiros.

ESPECIALISTA EM P IN T U R A  DE MOVEIS A DUCO
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I Casa Saala Cruz

— DE —

Alfredo Larsen & Cia.
I
I 
I 
I 
i|
I  Instalações de A gu a  quente e fr ia  ;
i  ‘ '■; Serviço de encanamento em geral, com pres- 
| teza e garantia

it Possue completo sortimento de pias de esmalte e banheiras es-' ~inaltadas de todos os tamanhos. Torneiras de todos os ti-; 
Jt pos e qualidades, inclusive niqueladas. ít Caixas de descarga e depozitos de zinco e cimento para tf- agua. Mantem completo sortimento de artigos de funilaria.; l  Fabricação e instalação de «FOSSAS PURF.X, »— as fossas = Ifigienieas por exoelencia. Tem em depozito manilhas, isto è) canos de todas as grossuras, de material de primeira or-; $ dem, para instalações de esgotos em casas residenciais. j *; Peçam informações e orçamentos e preços sem compro-, frmisso de compra, á rua Marechal Deodoro, 19, e na rua; • Correia Pinto, no edifício Arnoldo H eid rich , onde grande- 

[parte do material que anuncia está em exposição perma-J 
nente. . *
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V E R S O S  S O L T O S
Por Índio Lima

Acreditei na antiga istoria que contaste. 
Acreditei em tua amizade !
E hoje quantas lagrimas de dor e saudade !

Curto sonho de Amor e de amizade.
E tu alma enganadora tudo contemplaste!
Mas, quando a velhice colher-te a mocidade, 
Verás ainda os dias idos com saudade.

ENFERMA
Acha-se internada no Hospi 

tal de Caridade desta cidade a 
exma. sra. d. Eugenia da Costa 
Valente, virtuosa esposa do sr. 
Domingos B. VJente, chete da 
empreza Força e Luz, que foi sub
metida a melindrosa intervenção 
cirúrgica.

A distinta operada que está 
passando bem, tem recebido 
grande numero de visitas de 
pessoas da nossa melhor socie
dade.

Em Sonho d ’alma vi em ti a grande amiga. 
Consagrei-te em noite linda,
Para á Jornada que náo finda.
Queria-te muito, mais, a quero ainda.

Mesmo lonje és a companheira.
E ’s unica que só esquecerei depois da morte!
E ’s o márco em minha vida, qual velha palmeira, 
Que guia o desvanecido a sórte.

E ’ só que sinto n&o possuir talento.
Nem do poéta a imaginação,
Para dizer-te com o pensamento,
Quao grande e triste é a Desilusão.

Conferência Vicentina
Balancete da Receita e Despeza da Conferência Vi

centina, correspondente ao primeiro semestre do corren
te ano.

Resumo dos Balancetes mensaes publicados 

RECEITA
Saldo do ano de 1940 1:7475150 Rs.
Donativos, mensalidades dos socios eventuaes 12:6698700 Rs.
Donativos de diversos 44$750 Rs.

Soma 14:461 $600 Rs.
DESPEZA

Materiaes, transporte, mão de obras do Asilo,
expediente 4:3945100 Rs.

Esmolas, vales, remedios, socorros de emergencla 7:688$950 Rs.
Porcentagem ao Cobrador 429S900 Rs.

Soma 12:513$250 Rs.
Saldo em Caixa 1:9485350 Rs.

Soma Geral 14:461 $600 Rs.

Presidência da Conferência Vicentina, 11 

Visto

de Julho de 1941

CAETANO COSTA JAYME GODINHO
Presidente Tesoureiro

Nota. Por aqui se ccnstata que, sem interromper o serviço de 
auxilio aos seu, socorridos fichados e outras esmolas de emer- 
gencia, a Conferência proseguio nas obras do Asilo, gastando 
nelas mais de 30 /. da sua receita total do ano.

Em esmolas, remedios, roupas, transporte de doentes e 
médicos a despeza foi de 7:6885950 ou seja 53•/. da sua receita.

Em abono do critério e zelo da Diretoria, convém regis
trar que, nos algarismos da Receita, não figura nem um real re
cebido dos cofres públicos, emboca as solicitações feitas.

FALECIMENTO -  Após lon
gos mêses de sofrimentos, fale
ceu, no dia 4 do corrente, a 
srta. Ana Luiz Pereira, filha da 
viuva sra. d. Licota Pereira.

Pezames.

Camas 
Fogões 

Geral
Vendas a prestações

1? Agente:

- Arnoldo Heidrich

(CASA PFAFF)

Lages—Rna Correia Pinto, 
|  N° 80
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Para
SENTIR-SE

BEM...

e ter
A S P E C T O
SAUDAVEL

E D IT A L
DE CONCURRENCIA PUBLICA, PARA AQUISIÇÃO 

DE TERRENOS DEVOLUTCS

De ordem do Snr. Prefeito Municipal faço saber 
a quem interessar possa, que, tendo sido requerido ter
renos devolutos do Patrimônio Municipal, pelos abaixo 
mencionados, fica de conformidade com a Lei n DD, de dl 
de Dezembro de 1935, aberta a concurrencia publica des
tes terrenos pelo praso de oito (8) dias a contar desta 
data.

Requerente—Octacilio Vieira da Costa-n. 16. 17-7-1941. 
Terreno situado no local «Avenida 3 de Outubro#, zona 
B urbana desta cidade, confrontando com terrenos de 
José Macedo, viuva Claricio Ribeiro, do requerente, e 
com a referida Avenida, medindo a area superficial de 
157,42 metros quadrados.

Requerente— Braziliana Farias da Costa-n. 33. 17-7-1941. 
Terreno situado no local «Rua São Joaquim» zona C ur
bana, (lote n. 27) — medindo a area superficial de 375 
metros quadrados.

Requerente— Amalia Antunes de Me'o-n. 34. 17-7-1941. 
Terreno situado no lugar «Rua S. Joaquim» zona C urbana 
desta cidade, medindo a area superficial de 320 metros 
quadrados.

Requerente— José André Daumn - 38. 17-7-1941. Terre
no situado no local «A lto do Morro da Fazenda Experi
mental de Criaçáo» zona B urbana desta cidade, medin
do a area superticial de 784,98 metros quadrados.

Requerente— Dinarte Borges do Amaral-n. 40. 17-7-1941. 
Terreno situado no lugar «Uma rua Projetada, paralela a 
Rua São Joaquim» zona C urbana desta cidade, medindoa 
area superficial de 394,80 metros quadrados.

Requerente— Maria Rufina Mota-n. 41. 17-7-1941. Ter
reno situado no local «Uma rua Projetada, paralela a 
Rua Sáo Joaquim» zona C urbana desta cidade, medin
do a area superficial de 433,80 metros quadrados.

Requerente—Julio Nunes— n. 46. 17-7-1941. Terreno si
tuado no local «Travessa da Rua São Joaquim» zona C 
urbana, medindo a area superficial de 750 metros qua
drados.

Requerente-A lexandrina Matos de Oliveira-n. 54.17-7-1941 
Terreno situado no local «Estrada que conduz ao Passo 
Fundo» zona suburbana desta cidade, medindo a area su
perficial de 1.107,40 metros quadrados, confrontando cora 
terrenos de Mariana Waltrick, de Joao Manoel Osorio, e 
com terrenos da Fazenda Experimental-de Criação.

Requerente— Artur Antunes de Castilhos-n. 308. 17-7-1941. 
Terreno situado no local «Rua Sáo Joaquim» zona C ur
bana desta cidade, medindo a area superficial de 1.196 
metros quadrados.

Para que ninguém alegue ignorância lavrei o presente 
Edital que será publicado no jornal “Correio Laaeano” e 
afixado nos lugares de costume.

Viajantes
DR. CÂNDIDO RAMOS -  

Acha-se nesta cidade o sr. dr. 
Cândido Ramos, ilustre |medico 
e fazendeiro neste município.

VIRGÍLIO GODINHO — Re
gressaram de São Paulo o sr. 
Virgílio José Godinho e sua 
exma. esposa.

FMCO. HILÁRIO ELEYER — 
Esteve nesta cidade o nosso 
prezado amigo sr. Hilário Ble- 
yer, acreditado farmacêutico re
sidente em S. Joaquim.

LAURO VALENTE -  Do Rio 
de Janeiro regressou a 13 des
te o sr. Lauro Valente, inteli
gente e competente elemento 
da Empreza Força e Luz deste 
municipio.

— Estiveram nesta cidade, 
vindos de Campos Novos, afim 
de se submeterem a inspeção 
de saúde, os seguintes funcio
nários municipais: Silvio Bleyer, 
Secretario; Ernesto Schuning,

i tesoureiro; Anselmo Nino Gran- 
! zoto, Agente Florestal; Ruben 
Haro, Agente de Estatística; João 
Alves, Fiscal Geral; e Celso Góss 
de Carvalho, Porteiro.

Dos funcionários acima, al
guns nos deram o prazer de 
suas visitas, pelo que, gratos so
mos.

— De Curitibanos também es
tiveram nesta praça, com o 
mesmo fim, os funcionários mu
nicipais srs.: Sec. Antonio Fran
cisco de Campos; Tesoureiro 
Luiz Balem; Agente de Estatísti
ca Leonardo Fontes Garcia; I o 
Fiscal Avelino França e2° Fiscal 
Antonio Mafra.

peça auxilio do 
TONICO BAYER
que enriquece o 
sangue e fortifi
ca o organismo..

Vendido 
em vidros 

de dois 
tamanhos

Tonéüque-se ccn

Prefeitura Municipal de Lages, 17 de Julho de 1941

Francisco Furtado Ramos 
Fiscal Geral
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Leiteria Cordova e Noronha ;
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Terreno á venda

Cel. para edi" “ ! s°. sK-ado i praça

Quem pretende-lo dirija-se a sra. d. Ana Batista Godinho.
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