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Para maior efi
ciência dos Tiros

RIO, (A. N.) — O ministro da Guerra baixou o 
seguinte aviso:

— «De ba muito vem sendo observada a deficiência 
na preparação dos candidatos reservistas de segunda ca
tegoria, preparação esta que,Jaté hoje, por motivos obvios, 
ljie tem custado poucos esforços, em contraste com os 
rigores a que se sujeitam aqueles que são instruídos 
na caserna.

Visando, pois, a formação duma reserva capaz de 
ser incorporada imediatamente, em caso de necessida
de, determino aos Comandantes de Região que provi
denciem, com urgência, sobre um maior desenvolvi
mento, mediante diretrizes que baixarão, de instrução 
de tiro, organização de terreno, defesa contra gazes, 
utilização e emprego do fuzil-metralhadora, combate e 
serviço em campanha, ministradas nos tiros de guerra 
e escola de instrução militar.

Para isto, serão tomadas as medidas adequadas, 
tendentes:

Io — A tornar as instruções acima mais praticas 
e objetivas posaivel, .mediante frequência constante aos 
campos de exercicio;

2o — Aumentar o numero de horas semanais de 
trabalho;

3o — Facilitar-se aos Tiros de Guerra e Escolas 
de Instrução Militar, com séde nas guarnições dos cor
pos de tropas, dias e horas que não prejudiquem os 

1 trabalhos.

Missão Sousa Costa

!
•
1
1
!
í
J

A missão Souza Costa nos Estados Unidos, scguu- 
Jo noticia a Associated Press, está terminando seus 
trabalhos, esperando a assinatura de importantes acor
dos entre a America do Norte e o Brasil. Declarou Su- 
mer Welles, que entre os acordos, figuram os que di
tem respeito ao aumento do embarque para a Ame
rica do Norte, de materiais considerados estratégicos, 
. a intensificação do movimento de embarque para o

Ílrasil, de maquinismos para o desenvolvimento no Bra- 
il, da produção que interesse á defesa continental.

Ministro da 
Agricultura

O novo ministro da Agri
cultura, dr. Apolonio Sa
les, entrevistado pela Agen
cia Nacional, entre outras 
cousas, disse: «Vou assu
mir o posto para que me 
designou o presidente Ge- 
tulio Vargas, com a emo
ção de quem atende ao ape
lo de um chefe, em um 
momento historico da Pa- 
tria, quando, cada um, em 
torno do dirigente máximo, 
deve depositar o total de 
suas energias, de sua capa
cidade de trabalho e de sa
crifício em beneficio da ter
ra estremecida.»

600.000 bois
A encomenda inglesa ao 

Brasil, de 60.000 toneladas 
ou seja, 60.000.000 de ki- 
los de carne em conserva, 
precisam-se para atender a 
encomenda — 600 000 bois, 
segundo opinião de conhe* 
cedores do assunto, porque 
de um boi que dá em me
dia, 200 kilos de carne, só
mente 100 são aproveita
dos como, carne de [pimei- 
ra, os 100 restantes são des
tinados a outros fins.

Lag-es

Base de !Cel- Nelsunde Queiroz

1 oulon
Acredita-se que Hitler,: 

tomará a base naval de Tou-! 
lon, onde presentemente sej 
encontram os navios de 
guerra franceses: Dunquer- 
que, Strasburgo, Richelieu 
e Provence, super-cruzado- 
res, para deles se apoderar.

Regressou de sua viagem 
a São Paulo, o Cel. Nel
son de Queiroz, digno e 
brilhante comandante do 
2o Btl. Rodoviário.

Sopa Escolar
Convite

A Direção do Grupo Es 
colar |Modelo «Vidal Ra- 
moB» e a Diretoria da Cai
xa Escolar do mesmo esta
belecimento, convidam ao 
povo em geral, para assis
tir ao ato inaugural da dis
tribuição de sopa, aos alunos 
deste educandario, dia õ de 
Marco, quinta-feira, ás 14 
horas.

Lajes, 28 de Fevereiro de 
1942.

Comboios In- 
ter- Americanos

Segundo a Associated 
Press, a Junta governativa 
da União Pan-Americana, 
anunciou que a Junta In- 
ter-Americana de defesa 
foi convocada para uma 
reunião em Washington a 
3 de Março, na qual se co
gitará da formação dos com
boios inter-americanos.

Cine-Teatro CARLOS GOMES
Empresa .M. A de Sousa

Programa para DOMINGO, dia 1 
de Março, 1942

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

Q g e L o  t f c v n u *  $ toL rux>

ADVOGADO

Residência e Escritório: Rua Correia Pinto, 66 
Lages.

Atende chamados para as comarcas de S. Jo

aquim, Coritibano8, Bom Retiro e Rio do Sul.

Golpe de Es
tado no 

Uruguai
Segundo informa a A- 

gencia Nacional, o golpe 
de estado no Uruguai, da
do pelo presidente Valdo- 
rniro, teve como motivo, a 
oposição de muitos deputa
dos, ao estabelecimento de 
bases navais no País. Foi 
criado um Conselho de Es
tado, para substituir o Par
lamento. A situação politi- 
ca está se normalizando.

Cap. Francisco Pinhei
ro Barroso

Encontra-se novamente 
destacado em Lajes, o Cap. 
Francisco Pinheiro Barroso, 
que do Rio viajou acompa
nhado de sua exma. senho
ra e de sua cunhada, se- 
nuorinha Rola Andrade.

Dr. Celso Fausto de 
Souza]

Regressou de sua viagem 
a Florianopolis, o dr. Celso 
Fausto de Souza, figura de 
destaque em Santa Cata
rina.

A’s 3,30 Horas: Preços: IJ500 e lOOOrs.

Justiça dos Prados
A’s 3,30 Horas: Preços IJ50O a 1000 rs.

Um Filme de Aventuras da
Aviação:

Piratas das Nuvens
As’ 4,45 Horas: Preço 1$5<)0 e 1000 rs.

Uma Esplendida Comedia Mu
sicada:

A Familia do Barulho
Grande Sucesso desta Semanal

A’s 8,30 Horas:
Preços 3£000 e 1$500

A marca dos grandes filmes -  
WARNER — vai apresentar, ho
je, o seu colossal e consagra
do filme:

Regimento
Heroico

— em que brilham os grandes 
e populares artistas:

■ JAMES CAONEY, PAT O BRI-
Dr. Indalecio Arruda l ^ ° eEOI ^ ™ EFliEV

Um dos Maiores Sucessos do 
ano!Do regresso de sua fa

zenda encontra-se nesta ci
dade o dr. Indalecio Arru
da, grande ruralista neste 
Município e figura de des- 
que no Estado.

BREVE!

Tudo Isto e o
Céu Também
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3 CORREIO LAGEANO

MEU PAÍZ È UMA GLORIA
Príncipe Olaf

(Herdeiro do Trono do Noruega. Exclusividade do 
C. E. C. para os jornais associados).

Nova York — Muito embóra veja diariamente em 
toda a imprensa do Continente americano, as mais li« 
sonjeiras informações a respeito da Noruega e a despei
to da simpatia que me alegro de observar nas Améri
cas pelo meu paiz, desejo reforçar ainda mais, os mo
tivos pelos quaes se tornam bem justas estas demons
trações de admiração pelos norueguezes, meus patrícios 
infelizes, vitimas da impiedade germanica. Seria dema
siado longo narrar a pagina histórica que está escre
vendo o meu grande povo que, apezar de invadido e 
vencido, mostra-se inexorável na luta contra seus ini
migos nazistas. A Noruega moderna em sua totalidade, 
se empenha na elaboração de um plano permanente de 
represália, sabotagem, pressão e destemida peleja con
tra seus ocupadores cruéis. As diversas incursões de sol
dados britânicos nas costas norueguezas, todas obtiveram 
exito devido especialraente ao acolhimento unanime 
das populações locaes, desesperadas de poderem consti- 
buir para o aniquilamento alemão.

Honro-me com a invencibilidade da minha terra, 
orgulho-me da tempera inquebrantavel do meu povo 
e sinto-me feliz de pertencer á tão heróica nação que é 
exata gloria da humanidade. Em terra americana, em
presto os meus possíveis e impossíveis esforços para li
bertar meu povo das garras totalitaria e, assim o fa
zendo, cooperarei entusiasmadamente pela vitoria dos 
povos livres contra o «eixo das ditaduras,» aliança tão 
desastrosa e triste para todos nós que tanto anceiamos 
a paz e a sobrevivência da fé e da justiça.

cargo de Intendente Distrital de índios.

Comunique-se.

Prefeitura Municipal de Lajes, em 21 de fevereiro de 1942.

Assinado: Vidal liamos Junior 
Prefeito Municipal

Asdrubal Guedes de Souza Pinto 
Secretário.

E’POCA DU PAGAMENTO DE IMPOSTOS E TAXAS

! JANEIRO — Imposto de Licenças.
FEVEREIRO — Primeiro semestre do Imposto sobrei 

Industrias e Profissões.
MARÇO — Taxas de Fiscalização e Serviços Diversos.
ABRIL — Imposto Territorial e Aforamento.
MAIO — Primeiro semestre do Imposto sobre Explora

ção Agriccla e Industrial.
JUNHO — Taxas de Limpeza Pública.
JULHO — Imposto Predial.
AGOSTO — Segundo semestre do Imposto sobre In

dústrias e Profissões.
NOVEMBRO — Segundo semestre do Imposto sobre 

Exploração Agrícola e Industrial.
DEZEMBRO — - Taxas de Limpeza Pública.

Carne para 
Inglaterra

A Inglaterra comprou do 
Brasil 60.000 toneladas de 
carne em conserva, sendo 
os preços de 1,26 por 'cen
to, mais altos que em 1941.

Prefeitura Municipal 
de Lajes

REQUERIMENTOS DESPACHADOS
20 de fevereiro de 1942.

- Amantino Guimarães de Medeiros — Aprovação de 
planta e licença para construir. — Sim.

- Raimundo Del Castagnol — Transferência de uma 
serraria — Como requer.

- Fabio Carvalho Monteiro — Transferência de uma 
carreta — Como requer.

■ Dr. Acacio Ramos Arruda — Licença para pintar e 
rebocar um prédio — Sim.
Dr. João Pedro Arruda — Aprovação de planta e li
cença para reformar um prédio — Sim.

• Teodorico Ramos de Carvalho — Transferência do 
imposto de Continuação de Farmácia — Como re
quer.
Elesbão Antunes de Godoy — Aforamento de um 
terreno sito a rua Benjamim Constant — Io) Ao fis
cal geral para informar.
Afonso Cesar de Carvalho — Licença para transferir 
o terreno constante da carta n. 2.245 — I o) Ao fis
cal geral para informar.

21 de fevereiro de 1942

Nr. 123 — Jairo Ramos — Transferência de lançamento de ca 
sa comercial — Faça se a transferêccia para Otávio 
de Souza Ramos.

Nr. 113 

Nr. 114 

Nr. 115 

Nr. 116 

Nr. 117 

Nr. 118

Nr. 119

Nr. 122

Ministro Arno Konder
Faleceu em Washington, a 20 do vigente, o Ministro Con

selheiro da Embaixada do Brasil, naquela capital americana, sr. 
Arno Konder, cujo passamento causou profundo pesar.

A’ exmn, familia Konder apresentamos condolências.

C a sa  á  v e n d a
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.

ALFAIATARIA CHIO
Rua Correia Pinto, 82 — LAGES

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

3

Abastecimen
to para 

a China
Segundo noticia divulga

da, a China será abastecida 
através do território Indiano.

Tiro do Guerra
Segundo informações fi

dedignas, o Tiro de Guer
ra que há mêses foi fun
dado nesta cidade, está com 
a sua situação legalizada, 
pois se acha incorporado e 
dentro em breve poderá 
funcionar, ficando assim sa
tisfeito o ardente desejo de 
todos de nossa terra.

O referido Tiro de Guer
ra tomou o n. 90.

Prof. Helio Moritz
De Fpolis regressou o jo- 

ven prof. de Educação Físi
ca do Inst. de Educação 
desta cidade sr. Helio Moritz

Nr. 124 

Nr. 125

23 de fevereiro de 1942

Vitor Antunes de Oliveira Sobrinho — Licença para 
transferir um terreno — Como requer.
Heleodoro Bernardino da Costa — Licença para a- 
brir uma casa comercial em Bocaina — Sim.

RESOLUÇÃO N. 25 de 21 de fevereiro de 1942

O Sr. Vidal Ramos Junior, Prefeito Municipal de Lajes, no 
o das suas atribuições,

RESOLVE:

Nomear o Sr. Paulo Francisco Broering para exercer o.

PADARIA LAGEANA
de Francisco Sassi,

panificador de longa pratica e conhecido há muitos anos nesta cidade.

Rua Getulio Vargas.
Aparelhamento moderno para panificaçâo de primeira ordem. 
Maquinario movido d eletricidade.

Fornece pães, diariamente, de todas as qualidades. 3

í

LERIA da m oda
Rua Correia Pinto, i r  6. Fone 87 

Filia l: Praça Vidal Ramos Sênior, n- 11. Fone: 156
f  Enorme e variadissimo sortimento de artigos finíssimos para senhoras e cava-
f

lheiros. - Exposição permanente dos artigos mais modernos, vindos do Rio e

São Paulo. — Preços comodos — 1
£ ______ V
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CORREIO LAGEANO

Um anulo do "pão duro’ 
nacional

(Esp. da U. B. I.)

es-

“Correio La-
a p a t i a 44 TEM corrcf”J’ f pondentes ej 
agentes comerciaes, em to-, 
dos os distritos deste mu-j 
nicipio, em todos os munici-j 
pios de Santa Catarina bem ; 
como, era Porto Alegre,' 
Florianopolis, Curitiba, São 
Paulo e Rio.

Engraxataria Polar
— de —

Jorge Pereira
RUA  ^ ; ^ u ^ f Co S e io ° d o " o v o ,e  «Diário 

inclusive a «Revista do G lobo, 
Mensageiros Varl1 en tregar enoomendas._______________________

®  O S W A L D O  P R U N E R  ^

Atenção!

p i n t o r
Rua Quintino Bocaiuva, 16

Executa, com perfeiçüo, pinturas de casas modestas como de 
luxo. Pinta placas e abre letreiros.

ESPECIALISTA EM PINTURA DE MOVEIS A DUCO

V^[Egjj§1[5ó^1í^ 5 ^ 1 f PÕ l̂fpfcH I f p S q

Quem não conheceu no Rio de Janeiro, um 
panhol de nome Alonso, cognominado de «PAO DU
RO,» pela sua sórdida avaresa ?

Morreu dentro de um quarto infecto, não obstan- 
,e ter deixado mais de tres mil contos, em imóveis e N£ e ANUNCIE no ,Cor.
moeda corrente. _ reio Lageano», periodico de

O miserável chegava a passar tome, para cão grande tiragem e vasta circula-1 
afetar a marcha vertiginosa da sua fortuna. Todos çâo 
conheciam a sua avaresa repelente e todos por isso 
mesmo, lançavam-lhe olhares que expressavam des- 
preso que votavam ao espanhol avarento.

Agora acaba de morrer, em Lisboa, um emulo 
de Alonso. Chama-se Antonio Rodrigues e a sua an-
cia de juntar dinheiro era ou, melhor, chegava a tal Quem pretender adquirir 
ponto, que o infeliz passava dois e, ás vezes tres dias uma gléba de campos e 
em absoluto jejum. matos, com 6.000.000m2,

A fortuna deixada a um sobrinho, unico paren- fechada, na Invernada da ^contra"taf febre,"é necessário destruir ás moscas, evitar-lhes » 
te que lhe ficou, ascende a mais de cinco mil con - 1  Capela, no distrito de Cor- proiiferaçao e subtrair, ao seu contacto, alimentos, talheres, co
tos, na nossa moeda O rapuz, por ser um estroina' reia Pinto, dirija-se ao sr. pos, etc.
incorrigível, nunca obteve nada do tio, enquanto este Erich Sell, nesta cidade. S. N. E- S.
viveu. Chegava até evita-lo envergonhado da forma 
por que o parente se trajava, mais parecendo um 
mendigo.

Agora chegou a vez dele tirar a forra. Os cinco 
mil contos, tão sordidamente amontoados, vão ser dis- 
perdiçados em dois ou tres anos, de vida nababesca, 
enquanto o tal Antonio Rodrigues presta contas ao 
Diabo pelo bem que deixou de fazer cá na terra, es- 

uecendo-se até dele proprio.

O PRECEITO DO DIA
O micróbio da febre tifóide pode ser transportado, das 

dejeções dos doentes para os alimentos, pelas moscas. Na deft-

200 Brevetes 
pela VAE

conferiu mais de 200 bre
vetes internacionais de vôo 
a vela.

A Lã
No Rio Grande do Sul, 

jmais de 200S000 estão 
A Varig Aereo Esporte, sendo pagos, por arroba 

do Rio Grande do Sul, j á !de lã.
g i P Q q ] [ »=>{*-3 li P p Q l f õ $ q 1 |  Póo fcfp<iql| P0a II p Q q l f 1

Padaria 0 Confeitaria Popular ^
de Ivandèl Godinho

Dr. José Antunes
— MEDICO —

Cirurgia em geral —  Ginecologia —  P artos

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.

pQ al[D Ó q]| o ç c l ^ l  pQo  || pQa ||| pQo  )[ pQa H p<X3 [j bQa Fp Qq  |£| pÇa [| p Q a  ç = ^ = , '

Q c ta v io  de C o r d o v a  R a m o s
Io Tabelião da Comarca de Lages

Rua 15 de Novembro — AO LADO DA FARMaCIA APOLO

íi_
Tb

Ihj

Rua Quintino Bocaiuva, fone 27 

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

Pães de iodas as qualidades, doces finos, bombons 
e artigos para presentes 
Doces em caixa d fantasia.
Doces para casamentos e batisados, etc.

11

^ ip f r z i l fp O g n  jpQolf^1|c30qirD0qllDÓq||p0Q!|p0o|jtfpgãl

Lavra escrituras de Compra e Venda, de Permuta, de Doação, de Lo
cação de Serviço, etc, etc.

Procurações. Encaminha requerimentos ás Repartições Publicas Federaes 
Estaduaes e Municipal. Prepara quaisquer documentos.

I
1

0  cartorio es tá  sempre aberto, todos os dias u teis, das 8 horas
2 horas da tarde á s  6 horas.

ao meio dia e das
fTP

C o n ta c to  T e r a p ia  C â n c e r
TRATAMENTO PELA LAMPADA DE 

CHAUOL
Efeitos combinados dos Raios X e do 

radium. Exclusivamente para cs canceres da 
pele, lingua, laringe, reto, lábios, cavidades 
corporais e cólo do utero. Serviço controla
do por especialistas e dirigido pelo 

DR. CESAR A VILA
Docente da Faculdade de Medicina de 

Porto Alegre
Edifício Sloper, 1° andar, P. Alegre 
(Informações por carta).

I
f 5 õ c J l E 5 5 1 |5 5 a i i

AZ E U  CA J U RIJ
------- -— d e ----------------

A l c e u  G o u l a r t

• 19-52

Praça Vidal Kamos ou Praça do Mercado
LAGES — om*

STA. CATARINA
Grande sortimento de generos alimentícios ^  • -
Bebidas. Ferragens. Louças. Armarinho P o ssu V T ™
Compra crina, couro, cêra, etc. Ue deP08lfco de

Boas acomodações para tropeiros. _
Preços comodos.

qualidade, 
sal.
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OS INGLESES exige
Ribeiro

ESPECTATOR

trabalho devotado,'amigo sr. Nabor 
pois, consiste na decisão ina-| que, atualmente, ro  
balavel de cooperarmos o Rio de Janeiro 
impossível para a luta que
com tanto heroísmo se em
penha a cruzada da liber
dade.

Homenagem justa

Voluntários-Reservis- 
tas para o 2o Bata- 

üião Rodoviário

(Famoso comentarista internacional. Exclusividade 
do C. E. C. para os jornaes associados.)

Correspondência

I Sabemos que ao 
I Prefeito Municipal, sr. Vi- 
dal Ramos Junior, cujos

do Painél
LONDRES. — E' voz corrente em certas partes Festa de São Sebastião 

do mundo, — e isso tenho constatado nos orgãos da
imprensa mundial — que os britânicos, os soldados 
da Ilha, não lutam e se fazem representar pelos sol
dados do Império. Dizem os ignorantes caluniadores 
que os inglêses propriamente ditos,, se empenham na 
remessa das tropas imperiais para os lugares de com
bate, mas, nunca se incluem entre os lutadores. E’ 
errado. Quem conhece bem a situação não pòae ade
rir a essas afirmações. Quem apreciou o esforço ti- 
tanico dos britânicos para contêr a furia dos ataques 
nazistas e quem sabe a capacidade de sacrifícios que 
o povo inglês demonstrou possuir exuberantemente, 
não póde consenbr nessas considerações de vizivel 
má fé- Pelos números da estatística é sempre mais 
idônea a classificação qUe se faz das coisas. Para se 
provar que os ingleses lutam com o mesmo denodo 
e para se provar que não são apenas transportado
res de tropas ulheias, basta folhearmos os dados es
tatísticos. A proporção de soldados defensores do pa
vilhão da Grã Bretanha é de 3 soldados para cada 
colonial, salvo è claro, quando se computa os solda
dos do proprio paiz. E ’ razoavel e obrigatorio por 
exemplo, que, na Australia haja mais australianos do 
que britânicos. Mas, no Norte da África ha muito ma
is inglêses do que qualquer nacionalidade de solda
dos imperiaes Os comandantes das tropas do Impé
rio são sempre unanimes em se referir aos inglêses 
com entusiasmo pela sua bravura e destemor. Todos 
nós, inglêses, sentimos força e vigor incomparáveis. 
Todos desejamos participar da peleja. Todos dispu
tam essa oportunidade e essa honra. Os imperiaes 
nunca lamentaram, sequer por imaginação, a negli
gencia ou ausência dos britânicos. Muito pelo con
trario, eles se espantam com o prodigioso e constante 
arrojo dos inglêses e isso constitue e fortalece o 
amor mutuo entre as súbditos de todo o império que, 
jamais poderá perecer ante as agressões de exérci
tos apenas unidos pela ambição do roubo e pela an- 
cia de injustas conquistas.

Chama-se a atenção dos 
interessados que o 2o Ba.
TALHÂO RODOVIÁRIO es. 
tá aceitando voluntários-re- 
servistas de qualquer arma

esforços no sentido de dis- para preenchimento dos se-
pensar o maior bem estar 
possível aos que habitam 
este município, indistinta- 
mente, foi oferecido, em 
Campo Belo, a 22 deste, 
na residência do sr. Salva-

0  Brasil ali
mentará 

o mundo

paiz, cuja capacidade pro- 
jdutora alcançará cifras as
tronômicas, talvês inéditas na 
historia da grandeza eco
nômica dos povos. O Bra
sil, com [todos os seus te- 
zouros destampados poderá

A-pesar-de fóra de épo
ca, nao podemos deixar do V
fazer aos nossos leitores um Jj pucci uma churra8ca-
relato, ainda que sucinto, , , , ’ __ „,„or.Q̂ irln á. e \  A A o , ’ da, tendo comparecido ada testa de S. Sebastiáo ’ j,, nnrnprn de
reali/ada nos dias 18 19 e rae9ma- grande numero derealizada nos dias 18 19 e idados que tomaram
20 de Janeiro proximo pas- a99im,H na horaena-
eado, neste distrito. Basta P tada a0 ilu9tre
dizer que a sua oreranisa-16... r , í °  edil, que estevo presente,çào esteve a cargo do s r ., ’ % , j .
Dário Vieira de Sonsa, fa-, P»oalmente àquela de- 

ndeiroe pessoa profun- monstraçao de apreço a sua

us claros, por um ano.
Os interessados, que de

verão ter no máximo 3o 
anos de idade e bôa coDdu- 
ta, poderão procurar o Aju. 
dante do referido Btl. p2la 
outros esclarecimentos.

Dr. Flavio Valente

se
damente vinculada no co
ração de todos os paine- 
lenses pela integridade do 
seu carater, para aquilatar
mos o brilho de que se ela 
revestiu, n&o se desprezando, 
está visto, a valiósa e in
dispensável colaboraçáo da 
população que afluiu, intei
ra, á séde do distrito du
rante os três dias de festi
vidades. Os leilões correram 
animadíssimos, assim como 
os bailes dentro de um am
biente de perfeita harmo
nia.

A parte religiosa foi pre
sidida pelo frei Clemente, 
sendo que a procissão rea
lizada na tarde do dia 20, 
constituiu um dos mais be
los espetáculos de fé reli
giosa do povo daquela lo
calidade.

Dia 21 realizou se, no 
Club Io de Junho, elegante 
e animado baile que se pro
longou até alta madrugada.

Daqui enviamos os nos
sos parabéns ao festeiro sr. 
Dário Vieira de Souza, que 
tudo supervisionou de ma
neira inexcedível, demons
trando, pelo resultado da 
festa, não só o seu interes-

pessoa.

: alimentar a America intei- se, mas também o prestí-

Cid Elmano Cardim

(Do Centro de Expansão 
Cultural),

A mobilização completa 
de todos os recursos co- 
merciaes, agrícolas e indus- 
triaes do Brasil inaugurou 
a éra de um advento fan
tasticamente promissôr para 
os brasileiros. A ancia en- 
tusiasmadora de prestarmos 
todos os auxílios possíveis

ra e até a Europa. As en
comendas feitas aos merca
dos agrícolas do Brasil in
dicam as suas incomerisura- 
veis possibilidades financei
ras. Em dias bem proximos, 
poderemos nutrir fartamen
te os paizes da democracia. 
E no futuro, após a guerra, 
as nossas colheitas e os nos
sos produtos poderão en
frentar a fome e a miséria 
que percorrerá a terra, em
pobrecida pela voracidade

gio que o cerca naquela 
próspera comunidade lajea- 
na.

24-2-42.
Do correspondente.

incontivel dos barbaros tota-

Falecimento
Faleceu em a noite de 25 do 

corrente mês nesta cidade, Clo- 
vis Vieira, filho do sr. Hercilio 
Vieira, Prefeito de São Joaquim. 
O corpo foi transportado para 
São Joaquim, onde será sepul

tado. «Correio Lageano» apre-

litarios. O principal conse- 
selho é estimular e fortale- 

civilização, certamente ga- cer a segurança desse futu-:

ás facções beligerantes queí ., .’ ,
defendem a integridade d a |se ^° e estimLdar 6 lortale-

senta pesames á familia enluta-
da.

26 milhões de 
cabeças 

de gado
Segundo foi divulgado, o 

Rio Grande do Sul, possue 
26 milhões de cabeças de 
gado, sendo 9.738.300 de 
bovinos; 5.257.^00 suinos; 
9.565.700 caprinos e 4 11.900 
muares.

Esteve nesta cidade, em 
visita a sua exma. familia, 
o dr. Flavio Valente, atual, 
mente trabalhando em Por- 
to Alegre.

Dr. José Antunes

De sua estada em La
jes, acompanhado de sua 
exma. senhora, retornou pa
ra Antonio Prado, o dr. Jo
sé Antunes.

Dr. Cesar Avila

Esteve em Lajes e voltou 
para Porto Alegre, o dr. 
Cesar Avila, medico do Sa
natório Belem.

Monumental filme 
sobre o Brasil

Chegou ao Rio, o sr. Or- 
son W elles, grande atôr, 
autor, diretor e produtor 
cinematográfico norte-ame
ricano, que deverá fazer 
um filme, que contenha 
coisas originais do Brasil.

O filme cuctará 20.000 
contos.

0 suicídio do casal 
Stefan Zvveig

rantirá 0 futuro e n r i q u e c i .  ro que alem da essencial com ^nhado'de suT^éxm a PwlMk»C <k

Nabor Ribeiro
Esteve nesta cidade, a-

Suicidou-se em Petropo-
j r° CaS?* Zwei&' ingerin
do tormicida. O notável in
telectual austríaco, legou a 
humanidade, grandes livros 
de sucesso universal.

Ultimamente, aquele ami
go do Brasil, escreveu — 
«Brasil País de Futuro,» 
que muito vae contribuir 
para o nosso conhecim en
to no exterior.

Dr. Jcão Pedro -Arruda

Regressou de Florianópo
lis, acompanhado de sua 
exma. familia, o dr. João 
Pedro Arruda, talentoso en
genheiro civil e elemento 
destacado no mundo social 
e intelectual de Lajes,

Dr. Celso Ramos Bsanco

Retornou da capital do Es
tado, o dr. Celso Ramos 
Branco, inteligente advoga
do no forum local.

mento fabuloso do nosso patriótica atividade de todos, senhora, o nosso presado tiragem e vasta circula-

Erich Sell
Partiu para Sào Paulo, 

acompanhado de sua exma, 
familia, o nosso amigo sr. 
Grich Sell, que segundo nos 
informou trará, daquela ca- 
pital, grande e moderno sor- 
timento de artigos para in
verno, que serão vendidos 
por preços bem modicos nos 
balcões da Galeria da Mod» 
e da sua filial na Praça Vi- 
dal Ramos, ambas de sua 
propriedade.

Jorge Aliem
Regressou de Fpolis o nosso 
amavel amigo sr. Jorge Al* 
lem, negociante neste muni
cípio.

plí*

Dr.Jo*0

lWir» i«*
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