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Lag*esPrefeito Vidal Ramos Junior
Regressou de Florianopolis, acompanhado de sua 

« m a . Familia, o sr. Vidal liamos Junior, digno e di
nâmico Prefeito deste Município.

A viagem de Sua Excelência prendeu-se a assun
tos importantes de sua profícua administração, os quaes, 
sem duvida, tiveram feliz solução.

todas as autoridades, civis, mi
litares e eclesiásticas, as asso
ciações em geral, e o povo de 
Lajes, certa de que nâo serão 
indiferentes ao vencimento de 
mais uma etapa vencida no pro
gresso mora! e material da nos-|riO 
sa cidade.

Caetano Costa
pela Diretoria,

Cel. Nelson de Queiroz
Retornou de São Paulo, o Cel Nelson de Queiroz, 

digno e brilhante Comandate do 2o Batalhão Rodovia-

Sua Excelência permanecera ainda, algum tempo 
em Lajes, seguindo depois para o Rio, onde vae fazer 
parte do Estado Maior do Exercito.

Conferência pan-americana
Encerrou-se a conferem ia do Rio, culminaudo so-| 

bre todas as deliberações os projetos de rornpim«nto] 
das relações diplomáticas e comerciais com o Ktxo

Medidas outras, de real importância foram apro-j 
yadas e dentro em pouco, entrarão em pratica

O Brasil prendeu a atenção do mundo, nestes' 
dias memoráveis, de reafirmação de solidariedade de 
liberdade, de fé e de justiça E a coesão do Hemisfe-I 
rio, frustou as tentativas dos totalitários, em quebrar 
a harmonia dos trabalhos e em romper a união du No
vo Mundo O panamericaniscno passou assim, do ‘ erre- 
no doutrinário para o campo das realizações objetivas 
e imediatas.

Fortalecido ele é agora, açio, realismo, c.-opera- 
çao e verdade. Ff comunhão de idéias e sentimentos, 
e conjugaçfto indissolúvel e permanente de esforços. 
E' enfim, a defesa militar, política e econouuoa do 
Hemisfério Ocidental.

O Brasil que soube dirigir com rara habilidade o 
grande conclave, pela figura brilhante do chanceler 
Osvaldo Aranha, agiu com supremo acerto, quando o 
Presidente Getulio Vargas, guia excepcional, nio per
mitiu Be encerrasse a conferência, sem que, seu Paiz 
demonstrasse ao Hemisfério e ao mundo, o zelo pelos 
compromissos e sua solidariedade a nobre naçio Ame
ricana do Norte, fazendo anunciar durante o ato sole
ne do fechamento do conclave, o rompimento político 
e comercial com a Alemanha, ítalia e Japão, entre es- 
trepitosos e prolongados aplausos. O Brasil sempre cum
priu e honrou os compromissos assumidos, a qualquer 
custo. Cumpre-nos agora, cerrar fileiras em torno do 
Presidente Getulio Vargas, confianJo sem vacilações 
em sua açfto energica e providencial. E também es
tar ao lado das gloriosas forças armadas do País, que 
sempre souberam cumprir seus deveres, com biavura 
Hiecedivel.

Conferência V icentina
A inauguração do Asilo de Men-

dicidade da Vila Vicentina

Amanhã terá lugar a inaugu
ração solene do Asilo de Men- 
dicidade dos Vicentinos.

Não seria justo que silenciás
semos um fato de tão grande 
significação como o será esse que 
amanhã marcará, indelevelmen- 
te o esforço, a dedicação e o 
sacrifício mesmo dos que idea
ram e executaram o plano no- 
bilitantissimo de construir uma 
casa com todo o conforto pos
sível para a velhice desampara
da.

Não seria justo, também, se 
não destacássemos os nomes 
dos srs. Custodio Campos e cel. 
Caetano Costa que, em verda
de, se tornaram credores da 
gratidão dos que vivem e vive
rão sob a proteção Vicentina 
em Lages e dos homens de co
ração caridoso.

Convite
A Diretoria da Conferência 

Vicentina de acordo com a Ir
mã recentemente chegada de 
Florianopolis, para tomar a di
reção do Asilo de Mendicidade 
da Vila Vicentina, resolveu inau
gurar aquele estabelecimento de 
Caridade ás oito e meia horas 
do próximo dia Io de Feverei
ro, em cerimonial adequado.

Esse cerimonial constará de 
uma missa campal em ação de

graças na frente do Prédio, ben- 
zimento de todas as seções da 
casa, com a presença dos com
petentes paraninfos, leitura dos 
relatórios e declaraçao oficial 
da inauguração, feita pelo sr. 
Prefeito Municipal, e giro da 
sacola de esmolas, como é de 
praxe em todas as reuniões.

Foram convidados para para
ninfos os dez maiores contri
buintes para a construção do 
Asilo.

Para aqueia cerimônia de ca
ridade organizada e assistência 
social, a Conferência convida a

Pró Asilo Viceiitino
Consoante fomos informados, 

a Sociedade Auxiliadora de Se
nhoras, da Igreja Presbiteriana 
de Lajes, repreeentada por D. 
Noemia Lang, senhorira Ida 
Schmidt e D. Nene Ribas, pro
moveu num gesto de simpatia, 
solidariedade e digno de emita- 
do, um aprasivel agape, na ca
sa do culto, o qual rendeu li
quido 540$0()0.

Presentes ao festival a digna 
Diretoria da Conferência Vicen
tina, o cel. Caetano Costa, seu 
esforçado Presidente, agradeceu 
em improviso, o concurso das 
nobres Senhoras.

Domingos Valente

De São Paulo retornou a es
ta cidade o sr. Domingos Va
lente, dinâmico chefe da empre
sa Força e Luz deste município. 
S. S. que permaneceu naquela 
capital durante uma quinzena, 
veio acompanhado do resto do 
material necessário ao funciona 
mento da nova turbina.

8R. 1N8ALECI0 ARRU3A
Procedente de sua fazenda, encontra se nesta cidade, o Dr. 

Indalecio Arruda, elemento de destaque em meio e um
dos mais adiantados ruralistas de Sant Cata-ma.

Prof. Antonio jader Dr. Antonio r. Carrilho
Regressou do Rio de .lanei-1

ro acompanhado de sua exma. Vindo do Ls' .do do Pará, es- 
sra. D. Waltrudes Hoeschl Ja- tá enrt nó , a asseio, o dr. 
der, o sr. prof. Antonio Mar- Antonio T iveir Carrilho, ir- 
ques Jader, digno diretor do mão do sr. .ir Mario Teixeira 
Instituto de Educação de nossa Carilho, ilustre Juiz de Direto 
cidade. i desta Comarca

Clnc-Teatro CARLOS GOMES
China Circus Show

O gr»nde snceaso slcnnçado pela companhia China Circus Show, que 
realieou ontem a aua estreia uo elegante Teatro Carlos Gomes, era natu
ralmente previsto por todoB os que haviam sido informados do real valor 
deste notável conjunto de artistas consagrados. Desdo o primeiro ao ultimo 
numero de seu vasto e variado programa, o China Circus, pode-se dizer 
sem receio, empolgou toda a assistência. E1 justo, porem, destacar a autua
ção brilhante do quinteto dos famosos chinezes, Lai Fonu, que despertaram 
em todos os espectadores grande simpatia e admiração. Entretanto, grandes 
aplausos obtiveram, tamhem os lindos números de canto da senhora Muja 
Knssel, e bem assim os trabalhos de Bronv, Ranchos e os interessantes 
anões Alfred e Fraud. Procuramos nesta ligeira nota sintetisar o agrado 
geral, e até entusiasmo do nosso publico, ante o ótimo conjunto do China 
Circus Show, que hoje, amanhã, domingo, e seguuJa-feira, proporcionarão 
ainda novos espectáculos. Amanhã, domingo, haverá, também, uma sessão 
ás 3 Horas, a preços populares.A G U E R R A
Sintese dos últimos comunicados

A conferência panamericana, concretizou a vontado dos povos desta 
parte do mundo, onde recentemente, a pêndula da discórdia e do mal, mo
veu os ponteiros do destino deste Heinisfario, com a inopinada e traiçoeira 
agressão aos Estados Unidos. Na conferência combinou-se eficientes medidas, 
para a defeza do Continente, e em Washington se reunirá imedintamente, 
uma comissão de técnicos militares, para estuda-las detalhadamente. N is 
Estados Unidos, continuam com redobrado vigor, os imensos preparativo» 
bélicos, para debelar as próprias uecessidades e as dos aliados, notadameu- 
te, Inglaterra, China e Kussia. No Pacifico, as esquadras aliadas, prosse
guem no intuito da destruição dos navios do Japão, si bem que, este es
quive-se, de um encoutro em largas proporções. A Australia, apela para Ro- 
osevelt e Churchill, em face a uma iminente invasão Niponica, e importan
tes reforços seguirão por certo. Nos setores das Filipinas, Singapura, ín
dias Holandesas e circumvisinhas os aliados ofereoem denodada resistência, 
diante a superioridade numerioa do inimigo, que, espera-se desapareça, pe- 
1, s auxílios chegados e a chegarem. Singapura mesmo que, seja cercada, 
jamais se renderá. Na China, os Japoneses sofrem derrotas, com pesadas 
baixas. Na África, após brilhante investida dos Iugleses, transformou-se o 
aspecto gorai da iuta o travam-se preseutemente, violentas batalhas de tan
ques. Na Rússia, 09 exercitos do Marechal de Campo, sr. Adolfo Hitler, re
trocedem rapidamente, em todas as frentes de guerra, com pesadas perdas, 
em homens e em material do guerra. Submarino do eixo torpedeou um na
vio da Espanha, acusando os Inglês da agressão, com o intuito de provo
car um conflito, para desta maneira, materializar-se o sonho alemão, ura 
ataque a Gibraltar. Noticia-se quo, o Governo Francês voltará para Paris. 
No Atlântico, a batalha marcha vitoriosa, a percentagem dos afundamentos 
são minimas. Importantes forças navaes, aereas e terrestre» americanas, 
chegaram a Irlanda para tomar posiçBes, e outros grandes contingentes 
se seguirão, segundo declarações de Washington.
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Dr. José Antunes
— 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.

Contacto Terapia Câncer
TRATAMENTO p e l a  LAMPADA DE 
x CHAUOL

Não faltarão
aviões para o 

Brasil

AUT0M0B1 LISTAS!
Pneus novos hoje em dia silo caros.
Nào abandone os seus sò porque estão estragados. 

Ainda lhes restam 100 °/0 devida si mandar concerta- 
los. Envie diretamente á: «Vulcanizadora Leonetti» -Rua 
Francisco

Efeitos combinados dos Raios X  e do 
r o d iu m . Exclusicaiueote para os canceres da 
r laringe, reto, lábios, cavidades

e cólo do utero. Serviço controla-pele, língua,

por^especíalistas e dirigido pelp
F DR. CESAR AVILA

da Faculdade de Medicina 
Porto Alegre

Docente

Edifício Sloper, I o andar, P. Alegre 

(Informações por carta).

Tolentino 12 (junto á Fabrica Damiani). 
—FLORIA NOPOLÍS=

Segundo noticia a agen 
cia Meridional do Rio, 
ministro Salgado Filho, de
clarou, que: «Nem aviões 
de instrução primaria, nem j 
aviões de guerra nos falta
rão».
__________________ II

RubensA d v o gExportação de pinho e arroz Rua 15 de Novembro —

j'ÃSÍ£íS&S -'\vvv̂*/v y

Foi proibida a exporta
ção de arroz para o exte
rior.

Cinco milhões de tóros 
ue pinho, aguardam licença; 
para exportação para 
gentina.

Engraxataria Polar
— de —

Jorge Pereira
a Ar-

HUA MARECHAL DEODORO, 13 
Encontra-se diariamente os jornais: «Correio do Povo» e «Diário 
de Noticias», varias revistas, inclusive a «Revista do Globo». 
Mensageiros para entregar encomendas.

A Convocação |0 discurso do srdos EE. MM. das Getuiio Vargas ba-duas Américas
Será feita para 15 de 
m arço, por proposta do r;

RIO, (Meridional) — Foi 
aprovado um projeto do Chi
le, propondo a coordenação 
dos itens e também a con
vocação dos representantes 
dos estados-maiores ameri
canos para 15 de março.

tsu o recsrde de irradiação

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

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

ESPECIALISTA E\t PINTURA DE MOVEIS A DUCO

p Q a  II pQqjr p Q c j jf p^ I p^ II  DÕolf |,[p Ç'

Casa Santa tm i -

p€
de
foi
27

-  DE —

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

Carvão cata
rinense

RIO, (Meridional — • Um 
vespertino publica um de
talhe curioso sôbre o pro- 
jéto de irradiação do dis
curso do presideDte Vargas, 
abrindo a Conferência dos 
Chanceleres. Os discursos 
de Roosevelt eram os mais 
irradiados em todo o mun
do. Mas o discurso do Pre
sidente brasileiro bateu o 
recorde, sendo irradiado por 
1.396 emissoras de todo o 
mundo.

“Correio La-geano“ TEM corres- 
1 poudentes e 

agentes comerciaes, em to
dos os distritos deste mu
nicípio, em todos os municí
pios de Santa Catarina bem 
como, em Porto Alegro, 
Florianópolis, Curitiba, São 
Paulo e Rio.

Alfredo Larsen & Cia.
I Instalações de A g u a  qu en te e fria

que
neh

t
£ Serviço de encanamento em geral, 

teza e garantia
com pres

í jm n n !lC0Trl»t0JSOrtÍracnto de P*as de esmalte e banheiras es- I  mamadas de todos os tamanhos. Torneiras de todos os ti- 
| pos e qualidades, mclnsive niqueladas 

Laixas dr descarga e depoiitos de zinco

f SwT.ÍSSS í
4 a t T d e StodaseXaĈ DCÍa- Tem em depozito mániíhas, fctoíj 

dem para iust UraS’ de material de primeira or-“
Pecam i n f o r m a ' ° es"otns em casas residenciais. - 

* misso de compra k 0!ffarne'ltos e preços sem compro-l
1 Correia P h Z t  T ^ f l  Deoáonb 19, e na m í
^ parte do mateVial q^  aDuut í ° edt0áHeidnch' onde grand-|  nentc. 4 u lcia esta em exposição perm»-- J

Serão apuradas as causas do encareci- mento da vida
RIO, (Meridional) — O 

diretor do Conselho Fede
ral do Comércio Exterior. 

Consoante informou o propôs ao plenário do ?* 
«Diário da Tarde» de Fio- ferido orgão, que empr 
rianopolis, o nosso Estado da um inquérito geral n-- -re
produziu em 1941— 907.807 país, afim de se veriíi -< 
toneladas de carvão. A ex- quais as causas gerais, qi 
tração vem aumentando estão determinando o el< 
progressivamente, de anotado custo dos gêneros de 
para ano. i primeira necessidade.

5>ent0

ob
Ou

'f)ílU -52 ...

Grande
Bebidas. Ferragens. 
Compra crina, couro 

Boas acomodações

generos 
Louças.

» °êra, etc. 
para tropeiro8>

Praça tio M ercado

STA* c a t a r i n a  
ali‘nentici08
Armarinho.

de primeira qualidade. 
Po8aue deposito de

> .VÍV, ... ^ P r e ç o s  coiL
(L®** l
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3 CORREIO LA OEA NO

Á importação!RÚSSIA E
de celulose

as matérias primas de 
o» „j.ti vegetal, adquiridas 
peto Brasil no .estrangeiro, 
foi a celulose para a fabri
cação de papel a importada 
em maior volume e pela 
qual pagamos maior impor
tância.

Assim, tendo comprado 
68.260 toneladas de janeiro 
a novembro de 1941, subiu 
a 117.448 contos de réis a 
quantia paga pelo nosso pa
is, pelo volume de sua aqui
sição contra 61.115 tonela
das, valendo 89 64 7 contos 
de réis nos mesmos onze 
meses de 1940.

Tais cifras indicam que 
as compras no ano passado 
foram superiores, tanto em 
volume como em valor ás 
realizadas em 1940.

O aumento verificado se
gundo informa a secção de 
pesquizas do Conselho Fe
deral do Comercio Exterior, 
foi de 4.145 toneladas c- 
27.801 contos de réis.

Dos paises que fornece 
ram celulose ao Brasil, cou 
be aos Estados Unidos o pn 
meiro lugar com remessas 
que somaram a 46.803 to
neladas pelas quais paga
mos a importância de 82 
mil 231 contos de réis.

A Finlandia foi o segun
do fornecedor, pois, neste 
país adquirimos um volume 
de nove mil e 622 tonela
das no valor de 14 mil e 
691 contos de réis.

Depois, segue-se a Suécia 
e Canadá. No que diz res
peito a Alemanha, este país 
somente vendeu ao Brasil 
312 toneladas de celulose, 
cujo valor foi de 300 contos 
de réis. (Diário da Tarde)Penhorabiiidade dos vencimentos dos funcionários públicos

Artigo 115 — O venci
mento ou remuneração dos 
funcionários n&o poderão ser 
objeto de arresto, sequestro 
ou penbora, salvo quando 
«e tratar:

I — De prestação de ali
mentos, na forma da lei 
civil;

II — De divida por im
postos e taxas para com a 
Fazenda Publica, em face 
da cobrança judicial.

(Estatutos dos funcioná
rios públicos do Est. Sta. 
Catarina. Decreto-lei n. 5721 
de 28 de outubro de 1941).

AFRICA
á vela, era Ozorio no Rio 
Grande. Dele participam 80 
pilotos civis e entre eles, 
representações ®da Paraná, 

,S. Catarina e Uruguay.
| O acampamento durará 
15 dias.

Enquanto na Rússia, o !_____
intenso frio, dece a tempe-
peratura até 52 graus abai- A  SÍd8rH TJ?*ÍJi

um c>- Racionallor estafante, marca no 
termômetro 60 graus, aci
ma de zero.

Sáo duas regiões, apenas, 
separadas pelo mediterrâ
neo, e assinalam tâo bruscas 
e acentuadas diferenças cli- 
matericas.

Por decreto do Presiden
te Getulio Vargas, o Te
souro Nacional, acaba de 
ficar solidariamente respon
sável, na qualidade de tia*» 
dor, por 25 milhões do dó
lares e juros, para finan
ciamento dos materiais á 
Usina Siderúrgica, em cons
trução em Volta Redouda.

na Rússia, 8.559 aviões, 
enquanto a Inglaterra per
deu — 3.962 aparelhos.

Na Rússia, o eixo per
deu, segundo cálculos d i
vulga Jos, uns 10 mil aviões, 
era igual periodo, os rus
sos perderam, segundo di
zem — 4.500 aviões.

O JapSo perdeu 250 a- 
viões e os aliados 130, con
soante anunciam.Aviões para o Rio Grande

Já foram doados para a

aviação civil do Rio G. do 
Sul, 46 aparelhos, através 
da Campanha Nacional.

Atenção!
Quem pretender adquirir 

uma gléba de campos o 
matos, com 5.000 .000m2, 
fechada, na Invernada da 
Capela, no distrito de Cor
reia Pinto, dirija-se ao sr. 
Ericb Sell, nesta cidade.

Voo á vela e m _ _ _ _ _ _ _
Ozorio, no Rio P E B D Ã S

Grande AEHEAS
Consoante divulga o «Dia- Segundo informa a (A. 

rio de Noticias», inaugu- P.). o eixo perdeu em luta 
rou-se dia 25 do corrente cora os inglezes, ate 1941, 
o 3o acampamento de vòo sem incluir as perdas aereasCasa á venda

O sr. Erich Sell tem para vender, por preço mó
dico, uma casa de moradia situada á rua Correia Pinto 
onde está instalada a Agencia de Terras.Possue Engenho?

Usina on Serraria? Então nâo deixe de se interessar 
por correias de lona e borracha. Desde 4$000 o metro 

ECONOMIA — Resistência — Durabilidade. 
Quaisquer dimensões -  Peça detalhes diretamente a: 

VULCAN1ZAD0RA LEONETTI.
Rua Francisco Tolentíno 12 {junto d Fabrica Damiani

-FLORIA NOPOLlS=
15

Dr. João Ribas Ramos
Advogado

RUA CORREIA PINTO, 11. L A G E S

EDITA

I

I

Agua de Colonia

V V E T Z E L
Extratos e Loções

LA M enor-R hapsodia -  Prado do Rio
A’ VENDA NAS CASAS — Andrade, Paraizo e nas 
farmacias — AMERICA, FLORA e APOLLO

DE CONCURRENCIA PUBLICA, PARA AQUISIÇÃO DE 
TERRENOS DEVOLUTOS

De ordem do Snr. Prefeito Municipal, faço saber 
a quem interessar possa, que, tendo sido requerido ter
renos devolutos do Patrimônio Municipal pelos abaixos 
mencionados, fica de conformidade com a Lei n 55, de 31 
de Dezembro de 1935, aberta a concurrencia publica des
tes terrenos pelo praso de oito (8) dias a contar desta 
data.

Requerente — Arão Inácio Simas — n. 21. 31-1-1942. 
Terreno situado na Travessa da llua Sâo Joaquim, zo
na C urbana desta cidade, medindo a area superficial 
de 919,12 metros qaadrados.

Requerente — Ângelo José Araldi — n. 22. 31-1-1942. 
Terreno situado no local «Rua Jeronimo Coelho» zona 
B urbana, medindo a area superficial de 437,47 metros 
quadrados.

Requerente — José Silva — n. 23. 31-1-1942. Terreno 
situado no lugar «Travessa da Rua São Joaquim» zo
na C. urbana desta cidade, medindo a area superficial 
de 760,50 metros quadrados.

Requerente — Serafim Inácio Simas — n. 24. 31-1-1942. 
Terreno situado no local «Travessa da Rua São Joa
quim» zona C urbana desta cidade, medindo a area su
perficial de "779,40 metros quadrados.

Requerente — João Rodrigues dos Santos — n. 31. 
31-1-1942. Terreno situado no lugar «Rua do Lagoão* 
zona C urbana, medindo a area superficial de 709,94 
metros quadrados.

Requerente — Francisco Rodrigues da Cruz — n. 305. 
31-1-1942. Terreno situado no local «na encosta do mor
ro da Fazenda Exptal. de Criaçfto» zona B urbana, me
dindo a area superficial de 81,06 metros quadrados, con
frontando com terreno do requerente, de Ana Almeida 
Sales, de José Rosa, e do Patrimônio Municipal.

Requerente — Maria Antunes de Oliveira — n. 390. 
31-1-1942. Terreno Hituado no lugar «Alto do Morro 
Qrande* zona suburbana, medindo a area superficial de 
5.000 metros quadrados.

Requerente — Tacilia Teresinha de Oliveira — n. 391. 
31-1-1942. Terreno situado^bo local «Alto do Morro 
Qrande» zona suburbana desta cidade, medindo a area 
superficial de 5.000 metros quadrados.

Para que ninguém alegue ignorância lavrei o pre
sente Edital que será publicado no jornal «Correio La- 
geano» e afixado nos lugares públicos de costume. 
Prefeitura Municipal de Lajes, 31 de Janeiro de 1942.

Francisco Furtado Ramos 
Fiscal Qeral.
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A S I LNo Brasil tratam de oferecer ao Estado ema grande frsta aérea
O jornal La Naciôn, de Buenos Aires, divulga o 

seguinte artigo, de autoria do sr. Fernando Urtiz 
Echangue:

RIO DE JANEIRO — “Com o mesmo entusias
mo e fervor semelhante ao que demonstra entre nós 
o encrenheiro Julio A. Noble, empenhado patriotica
mente em doar á aviação argentina cinco mil pilotos, 
o seu colega na imprensa carioca, o prestigioso escri
tor Assis Chateaubriand, colaborador de La Nación, 
lança uma campanha em favor de uma empresa mag- 
nifica: dotar o Brasil de uma grande frota áerea, sem 
despesa para o Estado. E vai conseguindo o batalha- 
dor jornalista, pois o número de aviões, doados por em
presas particulares e pessoas ou grupos de pessoas ge
nerosas, monta hoje a 164. Trata-se de aviões de es
cola, de construção estrangeira e de tipos mais ou me
nos uniformes, que são entregues aos aeroclubes, dis
seminados pelo país, para formação e treinamento de 
pilotos civis. Como iniciativa complementar, merece 
ser citada, e até mesmo imitada entre nós, a criação 
de um Fundo Nacional de Gasolina para o qual con
tribuem com seus óbulos. pessoas modestas que não 
podem doar aeroplanos. O Fundo Nacranal de Gasoli
na é administrado de modo que qualquer cidadão po 
bre que sinta vocação para aviador, não se veja privado 
de segui-la, per faita de recursos. O futuro piloto re
cebe bonus que poderão ser trocados por gasolina, em 
qualquer escola civil onde se inscreva para a sua apren
dizagem. Assim se desenvolve no Brasil, rapidamente, 
— unindo o esforço otlcial ao particular — o esfor
ço da aviação, que é, juntamente com o rádio, o ins
trumento mais precioso para um Estado moderno. O 
novo Estado brasileiro maneja muito bem esses dois 
instrumentos -  aviação e rádio — numa feliz combi
nação de psicologia e técnica Isso é possível, sobretu
do, porque o Presidente Getulio Vargas é, há muitos 
anos, um viajanto do ar e jamais emprega outro meio 
de locomoção para as suas missões oficiais. Assegura- 
me que é o Chefe de Estado que possue mais horas 
de vôo, e apesar de Mussolini ser piloto, isso não me 
custa crer, dadas as imensas distâncias desta infinita 
República. O caso é que o Brasil contava em 1930 
com dez aeródromos e hoje tem oitocentos. E tudo o 
que se refere á aviação, se desenvolve na mesma esca
la fabulosa. O certo é que o E s t a d o  conta 
com recursos que o nosso não possue, inclusive a or
dem dada á imprensa para dar pouca importância ás 
noticias lutuosas referentes á aviação, o que é, sem 
dúvida, uma das maneiras de animar as pessoas que 
sentem vocação. Ura dos melhores elementos para a 
propaganda em que está empenhada a Comissão Cen
tral da Campanha pro-Aviação Civil Brasileira, é a ce
rimônia do batismo dos aviões doados, aos quais são 
dados nomes de próceres americanos e escritores de 
fama continental. Um dos primeiros aviões batizados 
tomará o nome de Bartolomeu Mit.re, símbolo excelso 
da amizade entre o Brasil e a Argentina. (Do Jornal 
do Brasil)*Jornalistas em aviões proprios

Os jornalistas de Londres, abriram uma subscrição 
para a compra de 3 aviões de, bombardeio, para que, 
os repórteres pessoalmente, possam observar e de c re v e r  
os efeitos dos bombardeios diurnos e noturnos, cm ter
ritórios inimigos ou ocupados pelo eixo.

Os aparelhos serão pilotados por jornalistas avia
dores.

AVIACÀO CIVIL
CORREIO LA GE A NO

|0 Centro de Espanção Cul
tural de São Paulo, ouve os 
Ministros da Guerra e da 
— Marinha — “ “
(Reportagem de Plinic Luiz para o «Correio Lageano»)

Fala o Ministro 
da Marinha

Assim se expressou o Al
mirante Aristides Guilhem: 
«As realizações navaes do 
Brasil são suficientes para 
o Centro de Expansão Cul
tural descrever os nossos 
pensamentos. A marinha do 
paiz cada vez mais, multi
plica sua capacidade, e, já 
estamos aptos para afirmar 
que temos poderio maríti
mo bastante, para manter 
á longa distancia os inimi
gos oriundos das terras do
minadas pelo totalitarismo. 
A historia da nossa Mari
nha è gloriosa e digna de 
orgulho. O Brasil sabe que 
a honrraremos, mesmo com 
o sacrifício das nossa pró
pria vida. A conferência 
marcará epoca nos anaes 
da amizade inter-continen- 
tal e terá como principal 
finalidade a programação 
da defeza do hemisfério

comprovadamente cubiçado 
por aqueles que ambicio
nam a dominação odiosa do 
mundo.

Fala o Ministro 
da Guerra

0  primeiro com quem 
nos avistámos foi o Gene
ral Gaspar Dutra, Ministro 
da Guerra que afirmou: 
«Os leitores do Centro de 
Expansão Cultural, já de
vem conhecer os esforços 
que dispendemos em pról 
da defeza territorial do Bra
sil. U exercito sente-se or
gulhoso e entusiasmado em 
poder mostrar a sua efi
ciência e o seu valor em 
momentos que a nação faz 
pezar sobre ele as maiores 
responsabilidades. Os mili
tares não têm política. Cum
prem as deliberações do go
verno Getulio Vargas, que 
sempre soube dar ao paiz a 
posição que a sua historia

honrosamente o faz ocu
par. As energias do Exer
cito se inspiram nos sagra
dos princípios da justiça, 
da Ordem e do Progresso». 
Ha poucos dias passados, o 
eminente titular da Guerra 
pronunciou uma saudação 
veemente ao exercito, na 
qual preconizava a urgente 
necessidade de integral u- 
nião do põVo afim de, jun
tamente cotn o exercito, 
poder a nação se manter 
intacta, livre das agressões 
e salva dos perigos selva
gens a que o mundo atual
mente se acha exposto. 0 
dinamismo do nosso supre
mo chefe das forças mili
tares do Brasil é fato que 
devemos admirar, dados os 
enormes serviços uteis que, 
com sua inteligência, vem 
prestando a garantia do 
nosso poderio.

^Quinta— Co
luna no Bra

sil"
«Quinta —Coluna no Bra

sil» é o titulo de uma obra 
em 2 volumes, a sair em 
breve, de autoria do Tte. 
Cel. Aurélio Pi, chefe de 
policia no Rio Qrande do 
Sul, e sobre as atividades 
dos nazistas naquele estado.
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