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“ I N E X C E L S I S 77

Com a reoento criação do «Aéro Clube de Lajes», 
póde a mocidade da terra de Correia Pinto, empenhar- 
se com redobrado civismo e entusiasmo, na campanha 
sltamente patriótica para a formação das reservas do 
nosso exercito do ar.

Esta realização, reveste-se de espontânea e oportu
na compreensão civica, dos destinos do Brasil, no pre
sente momento.

Pioneiros que ãomos dessa conquista inigualável, 
que alcançou o desafio dos espaços com Bartolorneu 
oe Gusmão e Santos Dumont, pertence-nos a primazia 
eenial, desse acontecimento maravilhoso. E’ agora, im
perioso ao9 brasileiros, cuja aviação é-lhes predestina
ção histórica, desenvolvel-a e aproveital-a para a ex 
pansãc de nosso desenvolvimento material e intelectual, 
e, para proteção da soberania da Nação. Seu papel na 
agressão e na defesa, ficou sobejamente demonstrado 
no conflito, que, ora assola e flagela o planeta. Da 
qui, destas colunas, apelamos para todos os lajeanos, 
sem distinção, para que, não poupem esforços e nem 
meçam sacrifícios, para o desenvolvimento do <AÉRO 
CLUBE DE LAJES», cuja importância no instante 
atual, dispensa comentários, por transpor as esferas Jo 
cais, para projetar se nas alturas, onde paira o mais sa
grado interesse da Patria: a sua segurança.

E dentro desta finalidade, torna-se ele, digno e 
merecedor de nosso apoio e de nossos aplausos.

0  ensino industrial no Brasil
O Presidente Getulio Vargas muito tem trabalhado 

para o desenvolvimento industrial do Brasil, notadamen- 
te a industria pesada, a qual, deverá forjar os instru
mentos para a defesa da nossa soberania e para o im* 
pulsionamento de nosso progresso.

Não basta porém, possuirmos as matérias primas 
e importarmos o maquinario, é mister que tenhamos té
cnicos e operários especialisados.

E foi para este fim, que recentemente o presidente 
Getulio Vargas, decretou a organisação do ensino in* 
dustrial no País.

Funcionavam já numerosos centros de estudos pro
fissionais, faltando-lhes no entretanto, a coordenação 
que, ora se lhes imprime.

O Brasil caminha para uma fase de intensa indus- 
*r alização, para isso é necessário preparar engenhei
ros. técnicos, contra-mestres e operários.  ̂ . . .

Deste modo, a indiscutivel importância da legisla
do nova, é por todos alcançada e aplaudida.

Inédito

(Para o álbum das lajeanas)

Por Azevedo Trilha

Não há nada infinito, sobre a terra.
Isto, è principio duma lei divina.

Acaba o bem que, nalma, a gente encerra,
0  mal acaba, emfim, tudo termina.

Mas, o amor, este, não. Quando se aferra 
No peito e nem o cerebro domina,

Pra te-lo puro a gente peca, erra 
E só outro amor maior é que o extermina.

Vejo, entretanto, que és indiferente,
U teu amor, ao meu, é refratario...

E eu vou morrendo, vagarosamente;

Morrer por t i ! que prêmio, que ventura! 
Depois ? do cèu, te ver com teu rosário,

Rezar chorando, em minha sepultura.

Lages, 6-3-42.

j j a g e s ^

PERDAS
ENORMES

E de 1 500 000 homens 
jas perdas da Alemanha na 
Rússia, segundo um tele
grama de Berna.

Lutando sobre a

e t ò o 1 a m o l i

ADVOGADO

Residência e Escritório: Rua Correia Pinto, 66 
Lages.

Atende chamados para  as comarcas de S. Jo

aquim, Curitibanos, Bom Retiro e Rio do Sul.

neve, os russos in 
tentam  frustrar a 
suposta “ofensiva 

da prim avera”
Moscou, (A. N.) — A 

emissora local anunciou 
que os russos estão desen
cadeando tremenda ofen
siva sobre a neve, a-fim- 
de enfraquecer o espera
da ofensiva da primavera 
alemã.

As forças soviéticas con
quistaram Scheva.

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

Programa para DOMINGO^ dia 15 
de Março, 1942

A’s 2,39 Horas: Preços: lfOOO e 500rs.

Um esplendido e interessante
PROGRAMA VARIADO

Desenhos, Complementos e Co
médias.

A’s 3,90 Horas: Preços 1/509 e lOoOra. 
Meia entrada: 1/000 e 5011 rs.

Casino No Mar
Romance Policial em 7 atos, 

da UNIVERSAL.

Era italiano...
Telegrama para A. N., de 
Neva York, informa que 
de um porto da costa oci

dental dos Estados Unidos 
anunciam que, segundo tu
do indica, o submarino que 
afundou o navio mercante 
brasileiro 
italiano.

O simpático movimento da Juventude Lajeana, 
que culminou com a criação dos «Escoteiros de La
jes», está assumindo proporções, que certamente con
duzirão ao fim desejado

Passou do terreno das cogitações, para entrar 
com vigor, numa fase pratica, quando recentemente, 
com garbo e entusiasmo, regular numero de «Esco
teiros» , desfilaram pelas principais ruas da cidade, sob 
os aplausos do povo, jubiloso e vibrante.

Sempre e merecidamente, todos os movimentos 
da Juventude, emanados de seu nobre idealismo, pro- 
prio da idade, despertam nas gerações adultas, coo
peração, simpatia e aplausos.

Cumpre sem demora, que aquelas fileiras sejam 
engrossadas, com o ingresso de mais jovens, em ri
tmo acelerado, porque o escotismo, é uma escola de 
patriotismo e de civismo afervorado, onde se proces-

As’ 4,45 Horas: Preços 1S5ÍX) e 1000 rs. 
Meia eotraja 1$000 e 50o rs.

Uma estupenda Produç3o da
Columbia:

O Politiqueiro
com: Oito Kruger, John Litel e 
Gloria Dickson.

A’s 8 Horas:
A grande e consagrada mar

ca — WARNER, vai apresen
tar-nos, hoje, mais uma produção 
esplendida, notável, intitulada:

UM SONHO
PARA DOIS

— que tem como principais 
protagonistas:
ANN SHERIDAN.JEf REI LYNN, 
HUMPHREY BOCART

x , < * . ,  i * , — alem de muitos outros.
«Arabutan», e ' sa 0 aperfeiçoamento tísico da raça e onde se c u l-jU M  ORANDE e BELO FILM EI

>tua a inteligência e o amor a Patria. ' PREÇOS: 3$000 e 1$.300
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A mais recente invenção 
bélica dos Estados Unidos

laram sobre as asas e quatro dos seus instrumentos se c g 
ram totalmente. , ,.

| Gradualmente, entretanto, o gelo começou a se tunai 
instrumentos voltaram a funcionar. .

O major Dent desceu a 100 milhas de distancia de 
liamport, onde se destinava. (Do Diário da Tarde).

RIO (Informa de Washington a A. P.) — O ataque silen
cioso, pelo ar, de grande altura, é a 'mais recente invenção de 
guerra em desenvolvimento pelo Exército americano.

Durar.te anos, os oficiais dos Corpos Aereos do Exército 
observaram pilotos hábeis a se lançarem de planadores a mais 
de 10.000 pés de altura e viajarem nas azas do vento por cen
tenas de milhas.

Muitos desses oficiais notaram que aí estava uma das res
postas» ás manobras combinadas terrestres e aéreas.

Infelizmente, entretanto, não havia dinheiro para desenvol
ver esta nova arma aérea.

Agora, estão se apresando esses oficios por desenvolve-la 
no menor tempo possível.

Mais de 20 oficiais foram treinados por pilotos experimen
tados em planadores em Elmir, Nova York, e em Big Meacow, 
Virginia, na arte de voar sem hélices =  sim, uma arte — e ou
tros estão chegando as escolas todos os meses.

O Exército encomendou um número não revelado de aviões 
sem motor.

O major general H. H. Arnold, ex-chefe dos Corpos Aé
reos, declarou, recentemente, que o Exército terá «uma força de 
planadores sem igual e a teremos quando dela necessitarmos».

Estes planadores não são planadores e aviões a vela co
muns, tais como os que usam ossportmens. São aeronaves que 
pesam 5.U00 libras, ou mais quando completamente carregadas.)

Podem transportar todo um pelotão totalmente equipado— ! 
250 libras para cada um homem inclusive os paraquedas — em 
distancia superior a 200 milhas, talvez mais, dependendo do 
vento e da habilidade do piloto.

Cerca de 63°/0 do peso de cada planador são destinados á 
carga , já que estão eliminados motores, combustível e tanques.

Em consequência, um planador pòde transportar duas ve
zes o número de paraquedistas transportados por um avião.

E esses paraquedistas (podem ser espalhados sobre uma 
grande arca ou desembarcar em grupo.

A’ luz do dia os planadores são sempre um alvo excelen
te para as baterias anti-aéreas, pois não possue reserva de força 
para escapar ao seu raio de ação.

Nem podem evitar os aviões de caça inimigos. Entretanto, 
podem atravessar uma are importante, silenciosamente, á noite, 
quasi sem perigo para nenhum dos seus tripulantes, mesmo no 
caso de a aeronave se chocar contra o sólo.

Os planadores descem a 30 milhas p jr hora, ou menos, 
e, ao bater com a cabeça contra uma arvore, os homens sofre
rão pouco mais do que algumas escoriações.

Os planadores de um só lugar são lançados no ar cor
tando-se as amarras que o ligão ao avião.

Os planadores de transporte de tropas, entretanto, são lan
çados no ar por meio de um trem de planador colocado num 
avião de motores poderosíssimos — uma das mais difíceis tare
fas de um piloto.

Frank Hawke trouxe o reboque de planadores á realidade 
em 1930, quando vôou de San Diego, na Califórnia, a Nova 
York, no extremo de uma corda de reboque.

E ’ pnssivel rebocar dois ou mais planadores corrpletamen- 
te carregados até 10.000 pés de altura com aviões suficier.te- 
mente potentes, tais como os novos aviões de bombardeio de 
quatro motores.

Então, em território inimigo, os pilotos dos planado
res, poderão cortar as amarras e vagar, enquanto o avião de 
bombardeio prossegue a sua missão.

A Royal Air Force está realizando experiencias com pla
nadores que podem atravessar o Canal da Mancha, para a Fran
ça.

Os invasores silenciosos, trabalhando em coordenação com 
tropas desembarcadas por mar, com artilharia de longo falcance 
e com aviões de bombardeio e de caça, pcderiam realizar o 
que a Alemanha afirma que não póde ser feito — a invasão da 
França, da Noruega e dos Paises Baixos.

Tantos os pilotos americanos como britânicos acreditam 
que as rajadas de metralhadora de um avião de caça provavel
mente não conseguirão abater um planador, a menos que os 
cabos de controle se partam, o piloto seja morto ou o planador 
seja privado da sua cauda. Mesmo atacado, o planador pode se 
dirigir vagarosamente para a terra ou se ocultar nas nuvens, 
que são o posto natural de abastecimento para o planador, que 
utiliza as correntes do ar que se dirigem para o alto.

O majc- Fred R. Dent Jr., chefe adjunto do Laboratorio 
Aeronáutico de Wrigt Field de Dayton, Ohio, — um dos ofi
ciais treinados no uso dos planadores, — descreveu, recentemen
te, as suas experiencias.

Dois aviões a vela foram rebocados por um pequeno avião 
até 4.000 pés quando Dent cortou as amarres e começou a di
rigir o seu aparelho.

Dirigiu-se ele para a mais próxima nuvem escura e, guian
do-se pelos instrumentos de bordo, mergulhou imediatamente 
numa espiral de vento que o levou até 8.000 pés de altura, on
de o seu combustível se exgotou. Saiu dessa nuvem e andou á 
cata de outra. Essa outra o levou a 10.000 pés. A tempestade 
caiu sobre o seu aparelho: grossas camadas de gelo se acumu-

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

geano
“Correio La-

U TEM corres- 
y poudentes e 

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

Engraxataria Polar
— de —

Jorge Pereira
nUA ^ lÃ £^ n ^ S e Í ? ° d o y'Povo»e «DiárioEncontra-se diar.amenteos J ° r n a ^  „Revlsta do Globo»,

de Noticias», varias revistas, ncius vi
Mensageiros para entregar encomendas.______________________

Atenção!
Quem pretender adquirir 

utna gléba de campos e 
matos, com õ.000.000m2 , 
fechada, na Invernada da 
Capela, no distrito de Cor
reia Pinto, dirija-se ao sr. 
Erich Sell, nesta cidade.

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

Rua Quintino Bocaiuva, 16
Jflj Executa, com perfeiçSo, pinturas de casas modestas como de 

luxo. Pinta placas e abre letreiros.

ESPECIALISTA EM PINTURA DE MOVEIS A DUCO

- - - - - - - - - - - - - -  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.

^ ^ f p Q a lfp ó a lf  oÇq Ifpõajl pQa | |D $ ã | dÇo  » pQa (| pÇa ifpõãTpQq |ff [ D ^ ã \ \  p Q a  ([ t=xÇ<=3)[ ̂

Octavio de Cordova Ramos

1

Io Tabelião da omarca de L ages  
Rua 15 de Novembro — A0 LADO DA FARMaCIA AP0L0

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.

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

Z E l  CAJU RÍ!
de

7141—52

Alceu G o u l a r t
Praça Vidal Ramos ou Praça do Mercado

LAGES — cm, ,STA. CATARINA
Grando sortimento de generos alimentícios de nrimpim
Bebidas. Ferragens. Louças. Armarinho. Possue d* ^ua l̂dade' 
Compra crina, couro, cêra, etc. deposito de sal.
Boas acomodações para tropeiros. __

Preços comodos.
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3 CORREIO LAGEANO

Prefeitura Municipal 
de Lajes

REQUERIMENTOS BESPACHADGS
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ê

4 de março de 1942.

N.

N.

149 — Afonso Maximiliano Ribeiro — Licença p3ra sepultar 
Aríete Maria Batalha Ribeiro no jazigo da família de 1 
Jcsé de Liz Machado — Sim.

150 — João Duarte & Filhos — Certidão Negativa — Certi-' 
fique se.

5 de março de 1942.

Rua Correia Pinto, n1 6. Fone 87 
Filial: Praça Vidal Ramos Sênior, n* 11. Fone 186

N. 21 —

N. 22 —

N. 23 —

N. 24 —

Arão Inácio Simas — Aforamento de um terreno sito 
na Travessa da Rua São Joaquim — 3o) Concedo a 
área de 919,12m2, de acordo com a legislação em 
vigor. Expeça-se a Carta de Aforamento.

Ângelo José Araldi — Aforamento de um terreno sito  ̂
a Rua Jeronimo Coelho — 3o) Concedo a área dei 
437,47ms2, de acordo com a legislação em vigor, i 
Expeça-se a Carta de Aforamento.

José Silva — Aforamento de um terreno sito na1 
Travessa da Rua São Joaquim — 3o) Concedo a 
área de 760,50ms2, de acordo com a legislação em 
vigôr. Expeça-se a Carta de Aforamento.

Serafim Inácio Simas — Aforamento de um terreno si
to na travessa da Rua São Joaquim — 3o) Concedo! 
a área de 779,40m2, de acordo com a legistação em | 
vigôr. Expeça-se a Carta de Aforamento.

N. 390 — Maria Helena Antunes de Oliveira por seu pai Octa- 
cilio Antunes de Oliveira — Aforamento de um ter
reno sito no alto do Morro Grande — 3») Con
cedo a área de 5.000m2, de acordo com a legisla-» 
ção em vigôr. Expeça-se a Carta de Aforamento.

N. 391 — Tacilia Teresinha Antunes de Oliveira por seu pai 
por seu pai Octacilio Antunes de Oliveira — Afora
mento de um terreno sito no alto do Morro Gran
de — 3o) Concedo a área de 5.000ms2, de acordo 
com a legislação em vigôr. Expeça-se a Carta de 
Aforamento.

31 — João Rodrigues dos Santos — Aforamento de um ter
reno sit n: Calda do Lagoão — 3n) Concedo a á- 
rea de 7G9/J4ms2, de acordo com a legislação em 
vigôr. Expeça-se a Carta de Aforamento.

137 — José Maria de Morais—Aforamento de um terreno si
to a Rua São Joaquim I o) Ao Fiscal Geral para in
formar.

138 — Vitor Antunes de Oliveira — Aforamento de um ter
reno sito a rua Tiradentes — I o) Ao Fiscal Geral 
para informar.

139 _  Maximiüano Cicero Juvenal Batalha — Baixa de lan
çamento de imposto de carro de boi — Sim.

140 — Maximiliano Cicero .Tuvenai Batalha — Transferencia
de lancamenfo de carreta particular—Faça-se a trans
ferencia para Lauro Muniz Pais.

N. 141 — Maria Trindade Dias Batista Transferencia de lan
çamento de casa particular em Cerrito — Como re
quer.

142 — Cecilia Spindola Antunes — Licença para fazer uma 
caiação em um prédio de sua propriedade — Sim. 

Álvaro Furtado — Licença para retelhar um prédio 
de sua propriedade — Sim.

Humberto João Pires de Oliveira — Licença para 
transferir um terreno ao Sr. Pedro Modesto — Co
mo requer.

146 — Wandyck Silva — Transferencia de lançamento de 
automovel — Sim.

147 _ Valdomiro Timoteo da Silva — Licença para trans
ferir um terreno ao Sr. Gasparino Bernardo de Sou
za _  i°) Ao Fiscal Geral para informar.

148 — João Cruz Junior — Transferencia de lançamento de 
casa comercial — Sim.
Silvio Gamborgi — Licença para construir uma casa 
para negocio, levantar andaimes, depositar material 
e aprovação de planta — Sim.

* Enorme e variadissimo sortimento de artigos finíssimos para senhoras e cava- 

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

_ São Paulo. — Preços comodos — 4
f
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9 °’4r,° de ’942' Aer# Clube de Lajes
Lages,

uma

157
158

N.

N.

N.

N.

N.

N.

N.

N.

N.

N.

N.

N.

144 —

145 —

121 —

155 — Augusto Pais de Farias — Licença para abrir 
casa comercial em Correia Pinto — Sim.

156 — Rodolfo e Amoldo Stefen — Licença para transferir 
um terreno ao Sr. José Meinberger =  I o despacho)
Ao fiscal geral para informar.

=  João da Rosa — Licença para vender leite =  Sim.
=  Antonio Bispo dos Santos — Afora mento de um ter

reno sito á Rua São Joaquim — I o despacho) Ao fis- grata  satisfação de levar ao
cal geral para informar. conhecimento de V S

N. 159 — Timoteo Pereira da Silva =  Aforamento de um terre- ‘'Unneumeinw uc v . o
no sito no Cerrito—I o despacho) Ao fiscal geral pa
ra informar. .

N. 160 =  José Maria da Siva == Licença para transferir um 
terreno ao Sr. Aparicio Subtil de Camargo — Como 
requer.

N. lt íl =  Dimas Muniz — Certidões das Cartas registradas sob 
os números 1.145, 1.237 e 1.390 — Como requer.

RESOLUÇÃO N. 30 de 6 de março de 1942.

4 de Março de 1942
limo Sr. Diretor do 

«Correio Lajeano.» Nesta.
Com a presente tenho a 

e levi
que,

nésta data, foi empossada a 
Ia Diretoria do «Aero Clu
be de Lajes», assim consti
tuída:

Presidente de Honra: Dr. 
Nereu Ramos, Interventor 
Federal.

Conselho Superior Deli
berativo: Sr. Agnelo Arru
da, Dr. Celio Belisario Ra-

O Sr. Vidal Ramos Junior, Prefeito Municipal de Lajes, no mos, Dr. Acacio Ramos Ar- 
uso das suas atribuições, ru da, g r . Nelson V ieira da

RESOLVE: Costa, Dr. Indalecio Arruda,
Nomear o Sr. Afor.so Silvano para exercer o cargo de ^ r * J ° ^ °  Deus do Costa 

professor «não titulado», na esccla rnixta Municipal de Desquite, • Carvalho, D r. João Pedro
distrito de Índios, percebendo os vencimentos marcados em 

Comunique-se.

Prefeitura Municipal de Lajes, em 6 de março de 1942.

Aasiuudo: Vidal liamos Junior 
Prefeito Municipal

Asdrubal Guedes de Souza Pinto 
Secretário.

lei.

Dr. João Ribas Ramos
Advogado

RUA CORREIA PINTO, 11. L A G E S

Arruda.
Conselho Diretor: Presi

dente — Sr. Vidal Ramos 
Junior, Vice-Presidente — 
Major Amaury Pereira; Io 
Secretario — Sr. Victor G. 
Rosa; 2o Secretário — Tte. 
José Pinto Sombra; Tesou
reiro — Sr. Pericles Lopes; 
Orador Oficial — Tte. Vale- 
riano de Morais; Bibliotecário 
— Sr. Wandyck SilAa; Di
retor de Propaganda — Sr. 
Jofre Amaral.

Conselho Técnico: Tte Or
lando Rizental, Dr. Henri
que Abreu Fialho, Sr. Alceu 
Lisboa, Sr- Alceu Goulart.

Cordiais saudações
Vitor G. Rosa 
Io Secretário

N.

N.

N.

N.

N.

135 —

152 —

122

74 —

47 —

6 de março de 1942.

Ozorio Lenzi — Licença para abrir uma casa para 
venda de automóveis sob o nome da firma João Bua- 
tim & Cia. — Sim.
I)r. João Pedro Arruda — Aprovação de planta e li
cença para construir, levantar andaimes, bem como 
alinhamento, na rua Serafim de Moura—Sim.

Afonso Cesar de Carvalho — Licença para transferir um 
terreno aos Srs. José Abelo Pereira e Leopoldo Osó
rio Cesar 2o despacho) Faça-se a transferencia de 
acôrdo com a informação.

Antonio Amaral — Transferencia dos terrenos constan
tes das cartas ns. 246 e 355 — 2o despacho) Sim, de 
acôrdo com a informação.

Sebastião Lins de Oordova — Licença para tranferir 
um tesreno ao Sr. Fernando Batalha Silveira — 2 
despacho) Sim, de acôrdo com a informação.

PADARIA LAGEANA
de Francisco Sassi,

panificador de longa pratica e conhecido há muitos anos nesta cidade

Rua Getulio Vargas.

Aparelhamento moderno para panificação de primeira ordem.

Maquinario movido d eletricidade.

Fornece pães, diariamente, de todas as qualidades. 5
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Motores de avião
para o

Lagôs e Itajaí, ligadas por te'cfone Industrias Pinho S. A.
Estão em franco anda-

A Telefônica Catarinense, que instalou o serviço • mento as c0,nS(j’ 1' ' • * p?
telefonieo nesta cida.de, estendeu seus serviços ao lito-isocie a e , . puir.

irai, via Bocaina., Perimbó e Salto Grande. Fala-se já nho * » . ’ 1■ . . ’ |fim é fabricar pasta me«a-
Dentro em breve, falaremos Icom Florianopolis, Blu- canica. Oportuna mente *e-

1 • rao publicadas informações
detalhadas sobre a referida

Na edição passada, referimo-nos a fabrica de mo-, , c . , , . . .  _
tores Wright, a ser montada no Brasil; agora vamos ”ienau 1'!,° do Sul' 8eg undo fomos 'formados, 
adiantar mais alguma coisa, com referencia ao palpitan---------------------- -------------------------------------------------

Ó Cd. Quedes Muniz, assinou em nome do gover D r. Álvaro Rego
no brasileiro, o contrato aos Estados Unidos, para que 
em agosto deste ano, a mencionada fabrica esteja pro
duzindo em quantidade suficiente

Recentemente foi nomea
do Juiz de Direito, para a 

Desta fórnia, vamos nos libertar da industria es- comarca de Bom Retiro, o

Bernardino Xavier
Acha-se enfermo, já há 

varias semanas, guardando 
o leito em sua residência

firma.

'particular, nesta cidade, o
trangeira, em quasi tudo quanto se relaciona com fabri- dr. Álvaro Rego, que exer- n0s80 correto amigo sr. Ber- 
caçao de aviões. i cia o caigo de Juiz Subs- [jardino Xavier, elemento

Tanto as nossas comunicações via aérea, como prin- ütuto na capital do Esta- j e influência, no distrito de
cipalmente a defesa do pais, ficarão em condições efi
cientes e normaes.

No presente conflito ficou sobejamente demonstrado,
0 alcance e o valor inestimável c a arma aérea, como meio 
de destruição, no ataque e na defesa. Assim, o grande 
fresidente Getulio Vargas, com sua insuperável visão 
das coisas, não ha poupado esforços, em pról do adian- 
amento economico, espiritual e acentuadamente, no es- 
ado atual de cousas, da defesa da patria, de sua so-

1 erania, de sua integridade e de sua honra. Por isso, 
rr.ais que, em qualquer outra circunstancia, cerremos fi
leiras em torno de sua pessoa, para apoia-lo sempre e 
íem vacilações, pela prosperidade e pela segurança do 
Brasil.

V isitas

do. O integro e talentoso Capão Alto< 
magistrado, exerceu com 
brilhantismo, a Promotoria 
Publica, nesta comarca, on
de grangeou inúmeras ami
zades. j Em dia desta semana

«Correio Lageano», en- tivemos o prazer de reco- 
via-lhe efusivas felicitações, ber a amavel visita do sr.

José Fontes Dantas, socio

219 milhões de dólares 
para o Brasíí

A United Press, anuncia de Washington, que 219 
milhões de dólares, a America do Norte pôs a disposi
ção do Brasil, para mobilização dos recursos brasileiros. 

Entre eles, a borracha, o ferro e estradas de ferro.

OS PRECEITOS DO DIA 
A vacina anti-títica, na 

grande maioria dos casos, 
evita a febre titóide. Nos 
Centros de Saude aplica se 
essa vacina e também se 
dão conselhos para preve
nir o ataque da doença.

Devem ser proibidas vi
sitas a pessoas atacadas de 
febre tifóide, porque esta 
pode-se transmitir, direi,a- 

' mente, do doente ao são.

3r. Manoel Barbo, s os Lacsrüa
Alcançou merecida promo

ção, para a comarca de 
Araranguá, o dr. Manoel 
Barbosa de Lacerda, Juiz 
de Direito de São Joaquim.

O inteligente e integro 
magistrado, em Lajes, pos- 
sue grande numero de ami
gos. Felicitações.

Legumes e trutas cruas 
da Firma Fontes & Pinhei-jpodem veicular o micróbio 
ro, proprietária da Farma-ida febre tifóide. Por isso, 
cia Central que, na oca- antes de ingerir tais ali- 
sião, nos apresentou o sr. mentos, é preciso passá-los 
Fayad Aidar, representante rapidameute em àgua fer- 
dos Laboratories Raul I ei- vente ou deixá-los, por al- 
te S. A., a quem agrade- gumas horas em vasilhas 
cemos, como ao sr. Fontes, esterilisantes. 
a gentileza que nos dispen- (Serviço Nacional de Edu- 
saram, visitando-ues. > cação Sanitaria).

V u lu n tá r io s-R esem s-

Telegrama ao
“Correio Lageano"

Avião do Presidente
Getulio Vargas

O aparelho Loekeed, fabricado especialmente para 
o Presidente Getulio Vargas, chegou ao Rio. O avião 
possue um gabinete de trabalho e seu desenho interior, 
foi sugerido pelo ministro Salgado Filho.

Campeonato Brasileiro de 
---------- de Futebol------------

O Regulamento do Campeonato Brasileijo de Fu- 
tetól, vai sofrer modificações, o certame ao envez de 
ser dividido em 5 passará para 4 regiões a saber:

1* Região — Acre, Amazonas, Pará, Maranhão, 
Piauí e Ceará; 2a Região — Pernambuco, Rio G. do 
Norte, Paraiba, Sergipe e Alagoas; 3a Região —Distri
to Federal, Minas, Estado do Rio, Espirito Santo e Baía; 
4a Região — São Paulo, Mato Grosso, Goiaz, Rio G. 
do Sul, Paraná e Santa Catarina.

As partidas finais serão disputadas em «melhor 
de três», e não serão decididas num só prélio, como an
tes. As semi-finais, que eram em «melhor de três», se 
rão decididas num jogo sómente. Estes embates serão 
efetuados no Rio e São Paulo.

Casa á venda
O sr. Erich Sell tem para vender, por preço mó- 

(1 < o, uma casa de moradia situada á rua Correia Pinto, 
onde está instalada a Agencia de Terras.

tas para o 2o Bata
lhão Rodoviário

Chama-se a atenção dos 
interessados que o 2° BA
TALHÃO RODOVIÁRIO es
tá aceitando voluntários-re- 
servistas de qualquer arma, 
para preenchimento dos se
us claros, por um ano.

Os interessados de
verão ter no máximo 30 
anos de idade e bôa condu
ta, percebendo, além dos 
vencimentos de soldado mo- 
bilisável e da etapa de ali
mentação, mais uma diária 
paga pelo Ministério da Via- 
ção.

Na Secretaria do referi
do Btl. serão pres^dos aos 
mesmos interessados maiores 
esclarecimentos.

Osvaldo Muniz

Seguiu até Florianopo
lis o nosso inteligente ami
go sr. Osvaldo Muniz, pro
prietário da casa de ferra
gens e artigos para insta- 
çôes sanitarias, situada á 
rua Correia Pinto, nesta ci
dade, onde fuocionou a Ca
sa Cruzeiro.

RIO, 12 (A. N.) — Presidente Republica assioou 
Decreto-lei aprovando o regulamento para arrecadação 
e emprego da Taxa Militar, que será cobrada por meio 
de estampilhas próprias, nos valores de õ$000, 10$ e 
Õ0$000. Qualquer cidadão que obtiver isenção tempe
raria ou definitiva do Serviço Militar ficará sujeito ao 
pagamento da referida taxa, que varia entre 5$ e 50$, 
conforme os casos.

a l f a i a t a r i a , c h i c
Rua Correia Pinto, 82 — LAGES

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

í_______________________ __  5

Contacto Terapia Câncer
TRATAMENTO PELA La MPADA DE 

CHAUOL

Efeitos combinados dos Raios X  e do 
radium. Exclusivamente para cs canceres da 
pele, língua, laringe, reto, lábios, cavidades 
corporais e có o 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 

(Intormações por carta1*
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