
Lages

Em sua formosa e opor
tuna oração pronunciada 
no almoço que lhe ofereceu 
a Imprensa desta capital 
na «Casa do Jornalista», o 
eminente Chefe da Nação 
teve ensejo, mais utna vez,1 
de apelar para a união de 
t o d o s  os brasileiros, a 
começar peles homens de 
jornal, orientadores da opi
nião pública. O apelo do 
ilustre Presidente Getulio 
Vargas foi recebido por to
dos os presentes com vibran
tes salvas de palmas, de
monstrando, desta manei
ra, os homens de Impren
sa, os seus propósitos de 
atender, pronta e sincera
mente, á palavra de ordem 
do nosso grande Chefe.

«Se um pedido eu deves
se fazer, neste momento, 
á imprensa de meu país, 
seria este: não permita se 
lance desconfiança entre os 
brasileiros, não consinta se 
estabeleça, por um momen
to sequer, a duvida de que 
seja algum deles capaz de 
faltar ao cumprimento do 
dever. Todos em conjunto 
e cada um por sua vez, 
devem se manter, nas es
feras de sua atividade, em 
permanente vigilância, pen
sando na Pátria. Devemos 
estar unidos. Urna vez que 
o Brasil firmou a sua nor
ma de conduta, não pode 
haver divergências entre

brasileiros »
Mais uma vez o sr. Ge

tulio Vargas se revela aos 
olhos do Continente, e es
pecialmente do Brasil, o ho
mem predestinado p a r a  
guiar com firmeza a nossa 
Pátria nesta hora amarga 
da História. Mais uma vez 
aí temos o estadista senhor 
de si mesmo, livre de pai
xões e interesses outros que 
não sejam as paixões e os 
interesses do Brasil, cortan
do pela raiz, com o seu 
apelo patriótico, as teias da 
intriga e dos odios que vol
ta e meia insistem em ten
tar atirar dentro do labi
rinto das desconfianças, bra
sileiros contra brasileiros.

Em a9sim falando quiz
0 Presidente Vargas colo
car a salvo a familia na
cional dos perigos decor
rentes das acusações em 
falso, das suspeições infa- 
manles, frutos, na mór par
te das vezes, de razões que 
não serão jamais as razões 
do civismo e da brasilida- 
de. E estamos seguros que

jO apelo do nosso eminente 
! Presidente não ficará ads-
1 trito ás palmas cora que o 
aclamou a Imprensa do Rio 
de Janeiro.

Não ! Ele ecoará em to
dos os cantos desta Pátria 
gloriosa e eterna.

(Da Gazeta de Noticias).

de 2 300 pombos para se
rem enviados ao Estados 
Unidos em março. O papel 
que desempenham essas a- 
ves na guerra é coisa de 
causar surpreza e admira
ção. Muitas vitorias são ob
tidas tão 9Ómente com o 
concurso desses pombos e 
na antiguidade, muitas guer
ras se dicidiram com os ser
viços apreciáveis desses cor
reios voadores. Ao expor
tar essas utilissimas aves, o 
Brasil se congratula por 
mais essa modalidade de co
laboração que poderá pres
tar á causa sagrada da de
mocracia. E faz votos para 
que os seus pombos pres
tem os melhores serviços, 
contribuindo eficientemente 
para a rapidez do triunfo da 
liberdade.

Pombos correio do Brasil 
para a guerra

C. E. C.

Dentre as numerosas qua
lidades de exportações que 
proporcionam auspiciosas o- 
portunidades á situação eco-j 
nomica do Brasil, a dosj 
pombos correio é uma das; 
mais curiosas, pois, os Es
tados Unidos, Inglaterra e ! 
Australia estão dispostos a: 
comprar toda a produção 
brasileira dessas avos im
portantes para a guerra mo
derna. Em ultima estatísti

ca, temos no Brasil, devida
mente fichados, cerca de 29 
mil pombos correio e logo 
que a exportação ofereça 
facilidades e vantagens, es
se numero poderá aumentar 
cinco ou seis vezes mais. 
A qualidade dos nossos pom
bos. dizem os técnicos ame
ricanos, são superiores á ge 
neralidade dos outros e pa
rece que bem treinados pos
suem superior resistência. 
Certo criador no Estado do 
Rio já contratou a venda

,egiao 
mulheres

Consoante divulga a a- 
gencia meridional, por in
termédio do Diário de No
ticias, foi dirigido ao Pre
sidente Vargas, um pedido 
de apoio para instalar uma 
escola para instruir as mu
lheres para os casos de emer- 
gencía na defesa nacional.

Aniversários nataücios
Dr. Cesar Sartori

Anfversaria-se amanhã o 
sr. dr. Cesar Sartori, aba- 
lisado medico, cuja vida en
tra nós tem sidu muito pro
veitosa, razão por que s. s. 
desfruta de longo circulo de 
relações de amizade em o 
nosso mais fino meio social.

A GUERRA
Síntese dos últimos comunicados

No Brasil tomam-se precauções, em São Paulo foi 
proibido temporariamente a construção de predica de 
mais de 5 andares, e em Recife depois do carnaval, as 
torças combinadas do exercito, aviação e cruzadores da 
nossa armada, se exercitarão na defesa anti-aerea pelo 
espaço de 20 minutos de luzes apagadas a cidade.

A Argentina e Chile vão iniciar conversações, certa
mente referentes a defesa de suas costas no Pacifico.

Nos Estados Unidos prosseguem os preparativos bé
licos em grande escala. Hawaii prepara-se para qual
quer eventualidade. O general Mac Artur ainda resiste 
bravamente os impelos dos niponicos, em face a esmaga
dora superioridade. Singapura consoante as ultimas noti
cias não se entregou, e lutará até o ultimo soldado, 
proclama o comandante inglês.

A Australia previne-se contra possivel ataque japo
nês. A China enfrenta-se encarniçadamente com os nipo
nicos, em diversos setores, com exito apreciável.

O general Wabel, na Índia, proritifica-se com 
900.000 homens, presumivelmente, para uma 
conjunta com os chineses, contra os japoneses.

Na Rússia, Hitler retrocede em toda a frente.
Noticía-se um acordo entre a Espanha, Portugal e 

talvez também a França, com o fito de conservarem-se 
neutras. Na África, nota-se uma trégua provisoria nas 
operações militares. Na Inglaterra, a imprensa reclarna 
modificações no gabinete, para facilitar a direção da 
guerra. Na fuga dos encouraçados germânicos, da Fran
ça para a Alemanha, na passagem pela Mancha, entra
ram em luta 604 aparelhos ingleses e alemães-

A imprensa asseverou ultimamente, a possibilidade 
de uma declaração de guerra da Inglaterra e Estados 
Unidos a França, em virtude do auxilio a Alemanha, 
prestado recentemente na África.

A Turquia fortifica se sem descanço, temendo um 
ataque germânico na primavera. O radio e a imprensa 
de Berlim, declararam que na primavera, Hitler jogará 
em luta todos os seus recursos, juntamente com os alia
dos, num esforço supremo, para ganharem ou perderem 
a guerra, será o momento decisiv.o, da derrola ou da 
vitoria.

s e u s
ação

Cél. Caetano Costa

Completa hoje mais um 
aniversário natalicio o sr. cel. 
Caetano Costa, cujos mere
cimentos são sobejamente co
nhecidos em nossa terra.

«Correio Lageano» felici
ta efusivamente aos aniver
sariantes.

Bacharéis em letras
Depois de se submeterem 

aos exames regulamentares,

obtendo n o t a s  distintas 
nas provas finais cia quinta 
série do Ginásio Catarinen
se os srs. Osmar Burger, | 
Levy Furtado e Catulo Sá, ■ 
complelaram, assim, de mo
do digno de admiração, o 
curso de madureza que ha
viam iniciado há 3 anos.

«Correio Lageano» felici
ta-os efusivamente.

Ciae-Teatro CARLOS GOMES
Empresa M. A de Sousa

Programa para DOMINGO, dia 15 
de Fevereiro, 1942

Alfredo Tim

Acompanhado de sua 
exma. familiu está nesta 
cidade o sr. Alfredo Tim. 
alto funcionário do Banco 
Nacional do Comercio.

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

A ’s 2,3') Iloras: Preços: 1J000 e 5G0 rs.
MURROS E K)LFEjOS

A ’s S,80 Horas: Preços 1$000 e 500 rs.
PAI INEXPERIENTE

As’ 4,45 Horas: Preço 1JW 0 o 500 rs.
— Improprio para menores de 10 

anos —
O INFERNO VERDE

A’s 8,30 Horas:
Brilhante, admiravel e notável in

terpretação artistadtica consagrada es
trela

BOISE RAINER
— ao lado de um conjunto de gran

des artistas, no esplendido filme da
NUÍTRO

íl
intitulado:

Frou-Froa
Mftlvvn Douglas e Robert Young des- 
tacam-so brilhtiutementc em seus pa
péis, ao lado de outros artistas de uo- 
meada.
Preçost-Poltronns 8/000 Balcüo 1/600 

A seguir, teremos um sensacional filme:
O SUBMARINO FANTASMA
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CORREIO LAGEANO

Di*. 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.

Alguém duvi
da dosturcos?

Arif Bey

(Famoso comentarista turco. Ex
clusividade do C. E. C. para os jor— 
naus associados)

ANKARA — A Turquia 
continua a ser alvo da in
justiça mundial. A posição 
da Turquia nessa guerra é 
a mais nitida e clara. Nin
guém póde duvidar da si
tuação política da Turquia, 
toda voltada e fundamenta
da na simpatia que sempre 
dispensou aos governos que 
tem como bandeira a liber
dade e como trono a justi
ça e a paz. E’ preciso lem
brar sempre que, a Turquia 
desfruta de uma posição es
tratégica muito especial e 
que não póde ser precipita
da nas suas atitudes. Os 
turcos chefiados por um dos 
mais perfeitos políticos da 
atualidade, vem se saindo 
magnificamente dos impas
ses provocados pelas nações 
do «eixo». Ha, na imprensa 
internacional, muitos orgãos 
de publicidade que afirmam 
que os turcos são simpáti
cos ao nazismo e que ofe
recem as maiores dificulda
des á ação das forças alia
das. Isso se não se chamas
se francamente de calunia, 
poderia ser, por favor, cha
mado de erro de ignoran
tes. As autoridades britâni
cas sabem exatamente a ten
dência política da Turquia 
que sempre mais duvidaram 
da sua sinceridade. Ninguém 
póde duvidar da Turquia 
que sempre defendeu heroi
camente os princípios de so- 
rania dos povos e, portan
to, nunca poderia ser cúm
plice dos objetivos escraviza- 
dores do nazismo.

0 Consumo de couros 
nos Estados Unidos
Calculava-se que o consu

mo de couros nos Estados 
Unidos antingiria durante o 
ano de 1941, um montante 
sem precedentes. A produ
ção de sapatos, por exem
plo, está avaliada em . . . . 
480.000.000 de pares, cifra

Engraxataria Polar
— de —

Jorge Pereira
n u  A 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.

muito superior a de . . . . brilhantemente o sul-ame- 
424.000.000, em 1939, airicano de futebol, depois 
maior até ^gora registrada.'de um embate apertadissi-

1I
fI§

Agua d© Colonia

V V E T Z E L
Extratos e Loções

Lá Menor-Rhapsodia -  Prado do Rio
A’ VENDA NAS CASAS -  Andrade, Paraizo e nas 
farmacias -  AMERICA, FLORA e APOLLO

^ g T5õã|fpõa|| pQq iípõõll Pfr3 pÇq l|pÇ<rjr õõõll pQq f  c>Qa

Embora a produção de sa
patos seja o mais importan
te fator no consumo de cou
ros, a de outros artigos tam
bém aumentou extraordina
riamente, fazendo com que 
as importações, príncipal- 
mente da Argentina, sejam 
incrementadas.

Em Outubro ultimo, os 
Estados Unidos importaram 
pela primeira vez 1.000.000 
de couros, superando assim 
a média mensal de 800.000 
que se estava verificando. 
Estima-se que as importa
ções de couros nos Estados 
Unidos subirão êste ano a
9.000. 000 de unidades con 
tra 4.200.000, em 1940, e
2.700.000, em 1939. No cor
rente ano, prevê-se que se
jam necessários 26.500.000 
couro, incluindo as requisi
ções militares que montam 
a 2.500.000.

Sendo a produção ameri 
cana de 17.500.000 Je uni
dades, acrescida de 2.000.000 
de couros de novilhos, os 
Estados Unidos precisarão de 
importar T500.000, ,o que 
não seria dificil se não hou
vesse a resolvsr o problema 
de praça nos navios.

As vendas de sapato a 
retalho, durante o corrente 
ano, estão computadas em
440.000. 000 de pares, o que 
equivale dizer que 40.000.000 
serão adicionados aos stocks 
existsnle. (Boletim As. Co
mercial Fpolis.)

r io  a Argentina, pela con
tagem minima: 1 a 0.

Atenção!
Quem pretender adquirir 

uma gléba de campos e 
matos, com 5.000.000m2, 
fechada, na Invernada da 
Capela, no distrito de Cor-

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

Rua Quintino Bocaiuva, 16Executa, com perfeição, pinturas de casas modestas como de luxo. Pinta placas e abre letreiros.ESPECIALISTA EW PIN T U R A  D E  M O V E IS A DUCO
i=>Çk= i || pfro l|pQcr] jf DÕõ~][p$al[ pÇqjfp Q a  | [p Q qCasa á venda
O sr. Ericb Sell tem para vender, por preço mó

dico, uma casa de moradia situada á  rua Correia Pinto 
reta Pinto, dirija-se ao sr. onde está instalada a Agencia de Terras.
Erich Sell, nesta cidade. I

k pfc3 Ifpõall DÓ0 l[DÕq|fl pQ0 li Ppq 11 Pfc3 IfpÇqTuõa l&l opa ll p Q a j íSX

URUGUAI, 
campeão sul- 
amerícano de 

futebol
O Uruguai conquistou

f 
|

Octavio de Cordova Ramos
I Tabelião da Comarca de Lages

Rua 15 de Novembro — AO LADO DA FARMaCIA AP0L0

Lavra escrituras de Compra e Venda, de Permuta, de Doação, de Lo- 
_ cação de serviço, etc, etc.

rocuraçoes Encaminha requerimentos ás Repartições Publicas Federaes, 
E.taduaes e Municipal. Prepara quaisquer documentos.

0 cartorio esíá sempre aberto, todos os dias uteis, das 8 horas ao meio dia 
2 horas da tarde ás 6 horas.

^*C^]fcb><)a j| C )̂CZI;

Praça
LAGES

Grande sortimento de

—  ------- de ___ .....A l c e u  G o u l a r t
Vidal Kamos ou Praça d„ Mercado

CATARINAST A.

Bebidas. Ferragens. L^uçal08 ArmarinK'“  primeira qualidade,
■ina. couro oôt-o ü0- PossueCompra crina, couro, cêra, etc. 

Boas acomodapfifia tropeiros.
deposito de sal. 

Preços comodos.
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3 CORREIO LAOEANOPrefeitura Municipal de Lajes
Movimento da Tesouraria, durante o mès de

Saldo do dia 31 de dezembro de 1941

RECEITA ORÇAMENTARIA

Imposto S/Industrias e Profissões 
« de Licenças

Taxa de Expediente
« e Custas Judiciarias e Emolumentos
« de Fiscalização e Serviços Diversos

Renda Imobiliária 
Receita de Cemitérios 
Cobrança da Divida Ativa 
Receita de Indenização e Restituição 
Multas em Geral

DESPESA ORÇAMENTARIA

janeiro de 1942. 

65:582$900

150$000 
20:999*800 

700*000 
1:181*000 

90S000 
4:090*800 

99*000 
5:435*600 

12*000 
1:087*600 

9Í>:434$700

Administração Oeral
Exação e Fiscalização Financeira
Educação Publica
Saude Publica
Serviços Industriais
Divida Publica
Serviços de Utilidade Publica
Encargos Diversos

Total da despesa
Saldo no Banco Industria e C. de Santa Catarina 

« na Tesouraria

37:5125000 
2:760*500 
3:8501000 
1:340*000 
1:080$000 

54*700 
16:4135300 
8 :868*000 

"71:8785500 
15:0005000 
12^556^200 
99:434*700

Requerimentos despachados
N. de ordem 1, N. do requerimento 89, Data 3-1-42, Nome do Re

querente, Ludovico Rau, Têor do Requerimento. Apresenta planta para ser 
aprovada e pede licença para construir um prédio, depositar materiais e 
levantar andaimes. Despacho—Sim. Data do despacho, 4-2-42.

N. de ordem 2, N. do Requerimento 91, Data 2-2-42. Nome do Re
querente, João Duarte da Silva Junior. Teor do Requerimento. Apresenta 
planta para ser aprovada paru construir um prédio e pede licença para cons
truir andaimes e depositar materiais. Despacho—Sim. Data do despacho 
4-2-42; N. de Ordem 3. N. do Requerimento 97, Data, 4-2-41. Nome do Re
querente. Manoel Pedro da Silva. Teor do Requerimento. Expedição de 
uma carta de transferencia em nome de Maria Trindade da Silva. Despa
cho.—Faça-se a transferencia. Data do despacho, 5-2-42; N. de ordem, 4. 
N. do Requerimento, 98. Data 5-2-42. Nome do Requerente. Antonio Cardo
so. Teor do Requerimento. Licença para abrir uma barbearia em Bocaina. 
Despacho—Sim. Data do despacho 5-2—42; N. de ordem 5. N. do Requeri
mento 99. Data 6-2-42. Nome do Requerente. Manoel Vitorio da Silva. Teor 
do Requerimento. Transferencia de lançamento de uma carreta. Despacho— 
Como requer. Data do despacho 6-2—42; N. de ordem 6. N. do Requerimento 
100. Data 6-2-42. Nome do Requerente. Sebastião Couto de Figueiredo. Teor 
do Requerimento. Licença para vender leie. Despacho—Sim. Data do des
pacho 6-2-42; N. de ordem 7. N. do Requerimento 102. Data 7-2-42. Nome 
do Requerente. Jacoh Berreta Filho. Teor do Requerimento. Licença para 
abrir uma casa comercial em Piurras. Despacho—Sim. Data do despacho 
7-2-42; N. de ordem 8. N. do Requerimento 103. Data 9-2-42. Nome do 
Requerente. Euclides Cesar de Morais. Teor do Requerimento. Mudança de 
lançamento de carreta de frete p/particular. TDespacho—Sim. Data do despa
cho 9-2-42; N. de ordem 9. N. do Requerimento 104. Data 10-2-42. No
me do Requerente. Otacilio Vieira da Costa. Teor do Requerimento. Licença 
para reconstruir uma casa e depositar materiais, levantar andaimas, etc. 
Despacho—Sim. Data do despacho 10-2-42.

Prefeitura Municipal de Lajes, 31 de janeiro de 1942.

Ary Cândido Furtado
Tesoureiro Confere

Oscar A maneio Ramos 
Contador

DECRETO N° 7 de 7 de fevereiro de 1942.

O sr. Vidal Ramas Junior, Prefeito Municipal de Lajes, no uso das 
cuas atribuições,

D ECR ETA:

Art. Io — Fica criada uma escola mixta Municipal em «Corredeira».
distrito de Correia Pinto, correndo pela verba 3-30-1, 
as despesas com os vencimentos do professor.

Art. 2» — O presente decreto entrará em vigor na data da sua pu
blicação, revogadas as disposições em contrário. 

Prefeitura Municipal de Lajes, em 7 de fevereiro de 1942.
Assinado: Vidal Ramos Junior 

Prefeito Municipal 
Asdrubal Guedes de Souza Pinto 

_________________________  Secretário.

DECRETO N° 8 de 10 de fevereiro de 1942

O Sr. Vidal Ramos Junior, Prefeito Municipal de Lajes, no uso das 
■nss atribuiçhes e,

CONSIDERANDO a existência de 32 alunos alèm da matricula efeti
va de 45, na escola Municipal de Escurinho, no distrito de Capão Alto

DECRETA:
Art. Io — Fica desdobrada, de acôrdo com os artigos 4“ e 5o do de

creto-lei n. 20 de 8 de setembro de 1941, )̂Or conve
niência do ensino, a escola mixta Municipal de Escuri- 
nhc, distrito de Capão Alto.

Art. 2° — O presente decreto entrará em vigôr na data da sua pu
blicação, revogadas as d isposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Lajes, em 10 de fevereiro de 1942.
Assinado: Vidal Ramos Junior 

Prefeito Municipal 
Asdrubal Guédes de Souza Pinto 

_________________________  Sesretário.

RESOLUÇÃO N° 18 de 7 de fevereiro de 1942.

O Sr. Vidal Ramos Junior, Prefeito Municipal de Lajes, no uso das 
■uas atribuições,

RESOLVE:
Nomear o Sr. Leopoldo Ribeiro Godinho para exercer o cargo de professor 
«não titulado», na escola mixta Municipal de «Corredeira», no distrito de 
Correia Pinto, percebendo os vencimentos marcados em Lei.

Comunique-se.
Prefeitura Municipal de Lajes, em 7 de fevereiro de 1924.

Assinado: Vidal Ramos Junior 
Prefeito Municipal 

Asdrubal Quedes de Souza Pinto 
_________________________  Secretário.

RESOLUÇÃO N“ 19 de 10 de fevereiro de 1942.

O Sr. Vidal Ramos Junior, Prefeito Municipal de Lages, no uso das 
•uas atribuições,

RESOLVE :
Designar a professora «não titulada», Alda Amaral, regente da escola 

mixta Municipal de Escurinho — Capão Alto, — para reger a classe B da 
mesma escola, desdobrada pelo decreto n. 8, de hoje datado, de acôrdo 
«om art. 6o do decreto-lei n. 20 de 8 de setembro de 1941, percebendo a 
gratificação d« um terço de seus vencimentos, na forma do citado artigo. 

Comunique-se.

Prefeitura Municipal de Lajes, em 10 de fevereiro dc 1942.
Assinado: Vidal Ramos Junior 

Prefeito Municipal 
Asdrubal Guedes de Souza Pinto 

SecretArio.

Portaria n. 6
O Sr. Vidal Ramos Junior, Prefeito Municipal de Lajes, no uso das 

suas atribuições
I DETERM INA:

Todos os requerimeutos e petições que derem entrada nesta Prefeitura 
devem mencionar a nacionalidade de seus signatários e, sendo êstes estran- 

I geiros, para que os papéis apresentados possam ter andamento, compete- 
I lhes fazer a prova de se acharem com a situação legalizada perante as leis 
vigentes, exibindo o certificado de registro ou documento equivalente, for
malidade esta que também lhes será exigida ao efetuarem o pagamento de 
qualquer imposto, taxa ou emolumento, bem como no caso de qualquer re
cebimento que tenham de fazer sob qualquer título.

Publique-se e cumpra-se.

Prefeitura Municipal de Lajes, em 11 de fevereiro de 1942.

Assinado: Vidal Ramos Junior 
Prefeito MunicipalA guerra e o cabelo das mulheres

Berbert Lindsay Mac Grove

(Exclusividade do C. E. C. para os 
jornaes associados).

Londres. — Lembrando os 
tempos de Cartago em que 
as mulheres davam seus ca
belos para fazer cordas e 
outros utensílios afim de que 
alcançassem os homens a 
vitoria da guerra, o mundo 
feminino da atualidade tam
bém está renunciando á be
leza de suas cabeleiras pa
ra as entregarem ás fabri

cas de materiaes bélicos. Ao 
primeiro pedido desse gene- 
ro, acorreram milhares e 
milhares de portadoras de 
lindas cabeleiras e hoje tal
vez haja superprodução des
sa matéria prima na Ingla 
terra. De fato, o cabelo pos- 
sue qualidades excepcionaes 
para a industrialização de 
armas especiaes. Propala-se 
que o uso de tão extrava
gante matéria prima é apli
cado em n o t á v e l  des
coberta de guerra, talvez a 
mais importante que até ho
je foi feita. Nos Estados Uni
dos está sendo fabricada a 
mesma descoberta, provavel
mente de autoria de um 
cientista escossez que por 
tal façanha recebeu a mais

alta condecoração do Império 
Britânico que é a Cruz da 
Vitoria. Ao par do despre- 
endimento das mulheres, o 
povo inglês tem sido incom
parável na pratica de sacri
fícios que facilitem a vito- 
toria do paiz e também po
demos dizer, do mundo li
vre. A aplicação do cabelo 
na industria bélica ainda se 
mantem em segredo nos 
meios militares e em breve, 
talvez a conheçamos atra- 
vez de seus poderosos re
sultados.

0 meu entusiasmo pe
lo Brasil

Príncipe Olaf
(Herdeiro do Trono da Noruega. Ex

clusividade do C. E. C. para os jo r -  
• naes associados)

Nova York. — Desde que 
clieguei ás terras do Continen
te americano, experimento sur- 
prezas e sensações novas e iné
ditas diariamente. Tenho procu
rado me integrar na vida dinâ
mica desses povos que a Eu
ropa não conhece serem tão 
desenvolvidos em sentimentos 
de humanismo e de fraternida
de universal. Pretendo me intei
rar da historia de cada um des
ses povos e me esclarecer de 
suas realidades culturaes, so- 
ciaes e conomicas. Mais tarde, 
quando voltar á minha terra, 
quero justificar a minha perma
nência neste hemisfério santo. 
Sempre li e ouvi narrativas pi
torescas e sedutoras a respeito 
do Brasil, sempre tive por esse 
paiz, uma especial simpatia, tal
vez oriunda da sua juventude 
sadia. Agora, entretanto, que es
se paiz está em evidencia por
que se destaca entre as nações 
sul americanas, decidi conhece- 
lo mais detalhadamente. Leio tu
do que se escreve em referen
cia ao Brasil e assustadoramen
te vae crecendo o meu entusias
mo por essa nação que figura 
proeminentemente nessa fortale
za erguida pelas Américas em 
defeza das democracias. A po
sição política do Brasil é por 
todos os motivos digna de lou
vor e de admiração Os euro
peus que vem da Europa sen
tem felicidade em observar que 
nesse continente todos tem per
feito conhecimento da tragédia 
que se desenvolve no Velho 
Mundo e Iodos querem se irma
nar nsssa luta heróica promo
vida contra as ditaduras. Te
nho emoção de viver na Ame
rica 1

Datilografia
Já pensaste em receber um diploma que te garantirá o futu-|

Porque não estudas pela Associação Educacional de S. Pau-| 
lo, Escola de Correspondência, que da aos alunos habilitados di-! 
plomas vigorando por um decreto federal ?

Mais informações com a professora autorisada pela Assooiaçãoj 
Educacional de S. Paulo a preparar alunos para o Curso de Dati 
lografia á rua Coronel Cordova, n“ 44. ÜGL3
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Telegramas
o Sr. Vidal Ramos Ju

nior, Prefeito Municipal, re
cebeu o seguinte telegra
ma:

6-2-42 — n° 154 — Go- 
vêrno Federal resolveu que 
trigo produção nacional 
n ã o  adquirido pequenos 
moinhos poderá ser moido 
qualquer moinho situado 
respectivo Estado produ
tos pt Peço dar maior di
vulgação pt

Sds
NEREU RAMOS

Interventor

Do Sr. Alberto de Andra
de Queiroz, Secretário da 
Presidência da Republica, 
o Sr. Prefeito Municipal 
recebeu o seguinte telegra
ma:

Presidente República in
cumbiu-me agradecer cum 
primentos vosso telegrama 
proposito rotura das rela
ções diplomáticas do Bra
sil com Japão, Italia e Ale
manha.

Cords. Sauds

Alberto de Andrade Queiroz 
Secret. Presidência

Funcionara no Brasil 
l í  1 estabelecimentos 
produtores de xarque,

O serviço de Estatística 
da Produção do Ministé 
rio da Agricultura informa 
existirem, em funcionamen
to, no País, no ano de 
1941, 111 estabelecimentos 
produtores de xarque, sen
do 92 xarqueadas, 3 sala- 
deros, 5 açougues, um ma
tadouro e 10 matadouros 
frigoríficos.

Des«es estabelecimentos, 
41 estão localizados no Rio 
Grande do Sul, 30 em Mi
nas Gerais, 10 em São 
Paulo, 8 em Goiáz, 7 em 
Mato Grosso, 7 em Santa 
Catarina, 3 no Paraná, 3 
na Baía, 1 no Rio de Ja
neiro^ 1 no Pará. (Boletim 
As. Comecrial Fpolis.)

manente contato, com Rio 
e São Paulo, está em con
dições de oferecer sempre, 
as ultimas novidades em 
casemiras e linhos.

72 pilotos brasi
leiros, vão estudar 
nos Estados Uni

dos I
RIO, (A N.) — Durante| 

a audiência pública o Mi
nistro da Aerunautica rece
beu o grupo de candidatos 
ás bolsas de estudo de a- 
viação nos Estados Unidos, 
que lhe foi apresentar des
pedidas em nome da ulti
ma turma selecionada, que 
se compõe de 36 concorren
tes ao curso de piloto co
mercial, de 30 ao curso de 
mecânico e de 6 ao curso 
de mecânico instrutor, num 
total de 72.

Coletor Estadual 
Valdir Macuco

tido de estender aos mata
douros municipais a obser
vância da percentagem de. 
vacas e bezerros cuja ma
tança vier a ser fixada pa-

Assumiu, a 9 do corren
te, c exercido do cargo iam;» —  *
de Coletor Estadual deste ra os estabelecimentos des- 
Municipio, o sr. Valdir Ma
cuco, que, segundo infor
mações fidedignas, é um 
funcionário do Tesouro do 
Estado que se tem reco
mendado pelo seu critério, 
corretismo e competência

se genero.
Art. 3o -• Incorrerá naj 

multa de 1:000$ (ura con-j

do réis), dobrada nas rein
cidências, o estabelecimen
to que abater vacas e be
zerros em desacordo com 
as instruções a que se re
ferem os arts. 1 e i_° des
te decreto-lei.

Art. 4o — Revogara-se as 
disposições em contrario.»

Saíra ds trigo em 
Santa Catarina

A próxima safra de tri
go em Santa Catarina, se
gundo noticia o Boletim 
da As. Comercial de Flo
rianópolis, atingirá a . . . . 
23.000.000 de quilos.

Daniél Wiering
Faleceu, a 31 do mês 

de janeiro proximo passa
do, em Hamonia, neste Es
tado, o venerando sr Da
niél Wiering, que contava 
oitenta e oito anos de ida
de. O finado era pae do 
nosso distinto amigo sr. 
dr. Edmundo Wiering, hu
manitário clinico, que resi
de em Trombudo Central.

«Correio Lageano» apre
senta condolências á fa
mília enlutada.

CHIANG K /U SH EK

O generalissimo chinês, 
Chiang Kai-Shek, visitou a 
Birmania e a índia.

Certamente, importantes 
planos militares,e economi- 
cos foram concertados.

Bsrraclia do Brasil 
para America do

Norte
Com a perda dos mer

cados do Oriente, o Bra
sil será o grande fornece
dor de borracha para a 
America do Norte.

Disposições sobre a matança de 
vasas e bezerros nos estabeleci

mentos sob inspeção federal

O Presidente da Repu
blica baixou o seguinte de
creto-lei:

<Art. Io — Ao Ministé
rio da Agricultura, pelo seu 
orgão competente—o Depar- 
tameuto Nacional da Pro
dução Animal — fica atri
buído o encargo de fixar 
em instruções ospeciais a 
serem expedidas até o dia 
15 de Janeiro de cada ano, 
a percentagem de vacas e 
de bezerros cuja matança 
possa ser permitida nos es
tabelecimentos sob inspe
ção federal.

§ unico — No corrente 
a n o  as instruções pre
vistas neste artigo serão ex
pedidas até 30 dias após a 
publicação do presente de
creto-lei.

Art. 2o — O Ministério 
da Agricultura, mediante 
entendimento com as auto
ridades estaduais ou muni
cipais competentes, adotará 
as provideucias que farem 
julgadas necessárias no sen-

ALFAIAT A.RI A. CHIO
Rua Correia Pinto, 82 — LAGES

Novo corte e novo sistema de costura, apren
didos recentemente com especialista de bao 
Paulo.

Dr. João Ribas Ramos
Advogado

R U A  C O R R E IA  P IN T O , 11. L A G E S

Í õ 5 ã 1 f  p Q q  11 p Q a  f ô j  o p a  l i  p » q  i l

Paüaria e Confeitaria Popular
de Ivandèl Godinho

ltua. Quintino Bocaiuva, fone 27 

Rua Marechal Deodoro, ein frente ao Instituto de EducaçSo, fone 81

Pães de todas as qualidades, doces finos, bombons 
e artigos para presentes 
Doces em caixa d fantasia.

S Doces para casamentos e batisados, etc.

v. .] t=>Ç>a H DOa [pÇa [1 |[~pQq [[ oQq [[ÕÇÕ";, opa [[ p<)a $| pÇa

C o n t a c t o  Terapia Câncer
TRATAMENTO PELA L a MPADA DE 

CHAUOL

Efeitos combinados dos Raios X  e do 
padium. Exclusivamente para os canceres da 
pele, Jingua, laringe, reto, lábios, cavidades 
corporais e cólo do útero. Serviço controla
do por especialistas e dirigido pelo 

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

Porto Alegre
Edifício Sloper, 1° andar, P. Alegre 

(Informações por carta).

Alfaiataria Chie
A alfaiataria Chie ado

tou novíssimo sistema de 
corte e de costura, recen
temente aprendidos com 
eíumado especialista de S. 
Paulo, que aqui esteve en
sinando, aos já hábeis pro
fissionais daquela alfaiata
ria.

Aquela casa com per

Ulisses Ribas

Esteve internado no hos
pital de Nossa Senhora dos 
Prazeres desta cidade, o 
sr. Ulisses Ribas, ativo e 
correto socio da firma co- 

[mercial Ribas e Bertuzzi, 
;que se submeteu a urna in
tervenção cirúrgica. Ao jo- 

je m  operado, desejamos 
pronto e completo restabe
lecimento.

PADARIA LAGEANA
Wí de Francisco Sassi.pfi — ----------------- — - —  ----------------------------------------------------2
ft;i PaDificador de pratica e conhecido há muitos anos nesta

Iiua Getulio Vargas.|j ApareUwmento moderno para panificaçOo de primeira ordem. 
p  Maquinario movido d eletricidade.

Fornece pães, diariamente, de todas as qualidades.

cidade.
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