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0 ' Dia do Presidente17

O dia 19 do mês andante, data natalia do Presi
dente Qetulíc Vargas, foi designado como o «Dia do 
Presidente». Naquele dia, grandes e significativas home
nagens serão prestadas ao Presidente Qetulio Vargas.

Em todo o território nacional, excepcionais prepara
tivos se estão proceedndo para o maior brilhantismo 
do9 festejos.

Milhares de escolas serão criadas, consoante se 
tem feito nos anos anteriores. Centenas de milhares de 
telegramas de felicitações, por certo, receberá o eminen
te creador e dirigente do Estado Novo.

61 engenheiros p a r a  montar 
os altos-fornos da l £ R f I

Siderurgia Nacional
Chegou ao Rio, o engenheiro canadense contrata

do para a montagem dos altos fornos da Siderurgia 
Nacional; mais 6o engenheiros americanos, chegarão 
dentro em breve para o mesmo fim.

0  ajardínamento da Praça 
Vídaí Ramos Seníor

Sob os aplausos e satisfação gerais do povo la- 
geano, iniciou-se as obras de ajardínamento da Praça 
Vidal Ramos Sênior (Praça do Mercado), que tem o 
nome honrado do venerando progenitor do nosso Pre
feito. Destarte o velho logradouro publico, será trans
formado em belo jardim, em dois planos a profusa
mente iluminado.

Assim, a fecunda administração do Prefeito Vidal 
Ramos Junior, empenhou-se, simultaneamente e com 
redobrado vigor, em duas realizações de vulto: o cal
çamento da cidade e a construção da aludida Praça. 
Us nossos aplausos.

Condecorações ao 
presidente Vargas e 
m inistro O s v a l d o  

Aranha

— Russos em numero de . . . 
7.500.000, contra 4.500 000 ale
mães, se chocarão dentro em 
brevo, na maior carnificina da 
historia — A Turquia, cora vá
rios milhões de soldados ein 
prontidão, aguarda os aconteci-

H A V A N A , (A. N.) —  O 
sr. José Manoel Cortina 
anunciou que o presidente 
Batista, por motivo da pas
sagem da data da Pátria, 
no dia 24 de fevereiro úl
timo, resolveu conferir ao 
presidente Getulio |Vargas, 
do Brasil, a Grã-Cruz, com 
o distintivo especial da Or
dem Nacional «Carlos Ma
noel de Cospedes», outor
gando, ao mesmo tempo, 
da mesma Ordem, no gráo 
de Grã-Cruz, aos chance
leres Osvaldo Aranha, do 
Brasil e Juan Roosetti do 
Chile.

Superioridade 
aerea dos 

aliadosO presidente do Chile, sr. Juan Antonio Rios, en
viou ao presidente Roosevelt o seguinte telegrama.

«No momento em que assumo a presidência do 
Chile constitue um prazer para mim levar ao vosso 
conhecimento a grande admiração existeote aqui pelo
ilustre presidente dos Estados Unidos, cujas convic- u‘vu,Kaua’ T *  u.muusi.e presiueuuc uus nf0 0 nQaoo.„ grande diano americano do
ções democráticas compartilho inteiramence, e asbee u aliidos estão iá
rar-vos oue o Chile permanecerá, durante o meu go- norte> os a hadas es ao ! rar-vos que o ., ’ n,ooonto. f i .. °  á com superioridade aerea,
verno, como tecn permanecido ate o presente, fiel a nuantidade como
obra politica de solidariedade e cooperação pan-amen- ldr,t0 em 9 dnt d e_

Segundo noticia ampla, 
mente divulgada, por um

brasileira de aviões, que es-‘ men,tos‘ ~ , Ill(lia eIng,aterra-che- 
í ó  a  Sarão nnalraente a um acordo,
tá sendo montada nas pro- _  Em Batan, acredita-se, que
ximidades da estrada de Pe- as tropas aliadas se retirem para 
tropolis. E ’ uma obra de fortaleza de Corrigidor, devido a 
grandes proporções e basea-! esmattadora superioridade niponi- 
da nos princípios 
dernos e eficientes.

Travessia do 
do Atlântico
Um bombardeador ame

ricano, em viagem para a 
Inglaterra, fez o percurso 
2.400 milhas, em 6 heras e 
40 minutos.

para 20.000 aliados. A Australia 
prepara-se vigorosamente. — Na 
Afnca, ingleses e totalitários, a 
qualquer momento, travarão uma 
batalha pela posse de Suez, em 
largas proporções. — Com a che
gada de tropas americanas na Ir
landa e Inglaterra, e cora estada 
agora do Chefe do Estado Maior 
do Exercito Americano na Ingla
terra, acredita-se numa invasão 
do continente Europeu. — Os’ 
niponicos como os alemães, per
deram o impeto inicial de sua3 
ofensivas, e os aliados entraram 
em vigorosa iniciativa. — No He
misfério Ocidental, as autorida
des continuam sem tréguas, na 
campanha á »Quinta Coluna.»

Despedida
Impossibilitado de despe

dir-me pessoalmente dos

Bungalow
Vende-se por preço de ocasião um ótimo bungalow. Tra-

amigos, faço por esta fór- tar com Aprigio Leal nesta ci
ma, e em Chapecó, continuo dacie- 
como antes, ao inteiro dis-.
por.
Lages, 6 de Abril de 1942. 

Licinio Cordova.

Maquinas á venda
Vendem-se uma plaina elétrica e uma serra fita, ambas com transmissões. Tratar com Aprigio Leal, nesta cidade.

Exonerou se o Se
creta rio  úa Segu

rança Publica

Obra política ac sunuaneuaac  ̂ —  ,r , . Ipm finalidade As cifras ci-
cana, a qual tem em vossencia tão alto e atamado m- de rodução mensal
térprete.i

Navio brasileiro
desaparecido

tadas de produção 
de aviões são: 

Inglaterra —
Est. Unidos — 
Rússia —
Alemanha, Italia 

pão — 5.000.

3.000 
3.200
3.000 

e Ja-

Exonerou-se o dr. Fran
cisco Qotardi, Secretario da 
Segurança Publica de San
ta Catarina.

Sua Senhoria vinha exer
cendo aquele alto cargo há 
dez mêses.

Despedida
Tendo sido transferido pa

ra o Rio de Janeiro e não 
podendo despedir-me pes
soalmente de meus amigos 
e conhecidos, faço-o por 
meio deste jornal, oferecen
do meus prestimos a todos.

Lages, 9 de Abril de 1942.

Silviano Domingues dos 
Santos. 2o Tenente.

Dr. Teimo Ribeiro

O Cabedelo, navio cargueiro de 3.500 toneiadas,1 P o K f  I I cI C Í O "
com tripulação d. 55 homens, saiu da America do N o r - I  IW ít
te, carregado de carvão e devia ter chegado ao Norte; r » « |  r j p  í ! V Í Õ £ S
do BrasiL em princípios de Março, porém, até agora, I& d l U C
não se obteve nenhuma noticia do mesmo, .■presumindo- 
se, que tenha sido afundado por um corsário do Eixo.

E’ assim, mais um ato de babarismo do Eixo.

Esteve em Lages, o nos
so conterrâneo dr. Teimo 
Ribeiro, alto funcionário do 
Inst. de Aposentadorias e 
Pensões neste Estado.

Troupe Jeca Tatú

Encontra-se em 
muito adiantado, a

Sebastião Neves

Deve faser sua estreia, hoje, om o iios-o Teatro, o popular conjuuto re
gional, mni t> aplaudido era todo o
Brasil — Trcupe Jéca Tatú.

Apôs ura i T O U P E ’E pelo norte do 
paiz, e de passagem para o Rio Cirande, Jeca Tutil vai apresentar ao nosso publico os melhores programas de 
seu repertório artístico.Os espetáculos serfto compostos deEncontra-se nesta cidade, o nosso d m!.t(w _  llma de Cinema e a ou- ninigo sr. Sohastnio Neves, cujo lar d * ToJktn, oom a popular Troupe se acha em testa cora o uaacimeuto ile ,  , .Jeca Tatu.

estado
f a b r ic a  suu primeira filha.
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CORREIO LAGEANO

Prefeitura Municipal
de Lajes

Estado de Santa C atarina  .
REQUERIMENTOS DESPACHADOS

Dia Io de abril de 1942.
N. 225 — Luizvold Fischer - Licença para abrir uma oficina de concertos de automóveis —Sim.N. 226 — Juvenal Bastos -  Licença para abrir uma casa co

mercial — Sim.N. 227 — Ouilhermina Laurentina da Silva — 90 dias de licen
ça — Sim.N. 230 — Lauro Souza — Licença para sepultar Custódia Maria de Jusus, no túmulo de Hercilio Souza — Sim.

Dia 6 de abril de 1942.
N. 231 — Dr. João Pedro Arruda — Aprovação de planta e il- cença para construir um prédio para o Sr. Delcinc Medeiros—I o despacho: Ao fiscal geral para informar, j Evandcl Xavier Soares — Certidão do registro n. 

187 — Sim

• | C A S A  A’ V E N D A“Correio La- i O ar. Erich Sell tem para vender, por preço mó-
Idico, uma casa de moradia situada á rua Coireia I into, 
'onde está instalada’ a Agencia de Terras.TEM corres- 

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

N. 232 
N. 233 
N. 234

rete-Amelia Waltrick de Camargo — Licença para lhar sua casa sita á rua Hercilio Luz — Sim.• Tiago Debttio e sua mulher Maria dos Prazeres Tubbs Debetio — Licença para transferir um terreno ao Sr. Moacir Neves Pires — Faça-se a transferencia.
Dia 7 de abril de 1942.

N. i91 Cristiano Brascher Junior e sua mulher Ana Dias Batista Brascher — Licença para transferir um terreno ao Sr. Gilberto Nsves Pues — 2" despacho: Faça-se a transferencia de 993, 70 m2.N. 228 Nelson Vieiia do Amaral — Aforarnento de um terreno do Patrimônio Municipal — Io despacho: Ao fiscal geral para informar.

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

Atenção!
Quem prbtender adquirir 

uma gléba do campos e 
matos, com 5.000.000m2, 
fechada, na Invernada da 
Capela, oo distrito de Cor
reia Pinto, dirija-se ao sr. 
Erich Sell, nesta cidade.

I!

Eograxatana Fo!ar
—  de —

Jorge Pereira
RUA  f f ^ . ^ a i s - C o S e i o <do/ P o v o ,e  «Diário

M ensageiros para en tregar encomendas.

i s R ^ j . ^ 3 » i n ! n í » » n ? a 3 K i . i ...........- .................

Oswaído Pruner
P I N T O R

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

ESPECIALISTA EM  PINTURA D E  MOVEIS 
A DUC.O

/

Decreto-Lei n. 3
O Sr. Vidal Ramos Junior, Prefeito Municipal de Lajes, no uso das suas atribuições, de acordo com autorização do Sr. Interventor Federal e com o disposto nos artigos 23 e 41 do decreto-lei Federal n. 3.200, de 19 de abril do ano p. passado, e ouvido o Departamento Administrativo do Estado,

DECRETA:
Art.' 1° — São isentos de qualquer imposto Municipal todos os átos relativos á aquisição de imóvel de valor não superior a cincoenta coulos de réis, que se institua em bem de família. Eliminada a cláusula, será pago c imposto que tenha sido dispensado por ocasião da instituição.Art. 2o — Este decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Lajes, em 6 de abril de 1942.
Assinado: Vidal Ramos Junior 

Prefeito  Municipal
Asdrubal Guedes de Souza Pinto 

Sesretário.

Portaria n, 13
de 1» de abril de 1942.

O Sr. Vidal Ramos Junior, Prefeito Municipal da Lajes, no

- - - - - - - - - - - - -  Dr. José Antunes - - - - - - - - - - - - - -
— MEDICO —

Cirurgia em geral —  Ginecologia —  Partes
Atende no Hospital Sao José de Antonio Prado, aparelhado para 

qualquer iotervençAo cirúrgica, com serviço moderno de Raios X, Bisturi 
electrico, Raios ultra violeta, Ondas curtas e ultra curtas.

1

-í

Ifp Q q ir5>qlil p<)c 1' p̂ q~ljrpflq jjpQa[|pQo |j cxfo |joQq Ui pQa ! j  t^ < )a ]í cr><)g=]

Octavio de Cordova Ramos I
Io Tabelião da omarca de Lages

R u a  15 d e  N o v e m b r o  —  A0 LADO DA FARMa CIA AP0L0

Lavra escrituras de Compra e Venda, de Permuta, de Doação, de Lo- jj}
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 das2 horas da tarde ás 6 horas.

"ijpI
uso das suas atribuições, CONCEDE: M

Noventa dias de licença, confórme requereu, á professora §£,í «não titulada» Guiihermina Laurentina da Silva, da escola m ix-.yá  ta Municipal de Farinha Sêca — Distrito de Correia Pinto, a P  contar da presente data e com os vencimentos integrais, na fór- p  ma do art. 164 do Decreto lei Estadual n. 572 de 23 de outubro í $1 de 1941. 4vlComunique-se.
m

de

Aprigio Leal Nunes
Praça Vidal Ramos ou Praça do Mercado

C A T A R IN A
L A G E S ST A.

Prefeitura Municipal de Lajes, em Io de abril de 1942.
Assinado: Vidal Ramos Juv or 

Prefeito Municipal
i í j
mÜ

Assine e anuncie no «Croreio Lageano», periodico de grande - 52 
tiragem e vasta circulação. lantess-ss

Grande sortimento de generos alimentício, de primeira qualidade.
Bebida,. Ferragens. Louça,. Armarinho. P o „ „ o  doposito de ,al 
Compra crina, couro, cêra, etc. v
Boas acomodações para tropeiros. __ Preços comodos.
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CORREIO LAGEANO

Transformação no
cenário da guerra

Por FIERALD EVANS
h’a vários indícios de que a Grã-Bretanha, com seus aliados, se prepara para um desembarque em qualquer ponto do continente europeu, afim de colocar a Alemanha entre dois fogos. Quando e onde terá lugar esse empreendimento, não o sa- bemos. Não é da nossa competência.
Sem duvida que essa ação de grande envergadura requer certos detalhes. Um deles, talvez o mais importante, deve consistir no enfraquecimento da maquina bélica germanica. Isso está sendo conseguido, com notável exito, na frente oriental, e a R. A. F., por sua vez, se encarregará de outras ações contra os centros industriais da Alemanha e dos paizes ocupados.O ataque ás fabricas lienaut. nos suburbios de Paris, parece ser inicio duma grande ofensiva atrea contra o Reich E essa ofensiva bem poderá ser, por sua vez, o inicio de outras operações contra os nazistas.
A sensacional descida de paraquedistas britânicos no solo francês, de que resultou a destruição de uma importante estação radio-telegrafica, não parece ter tido por único objetivo provar que a Grã-Bretanha possue também forças adextradas para descer em qualquer terreno que se torne necessário atacar. Houve, com certeza, outra intenção e essa bem podia estar ligada ao recente bombardeamento das usinas Renaut.Ha vários dias, de resto, que alguns homens publicos da Grã-Bretanha veem proclamando a necessidade das forças aliadas passarem á ofensiva, afim de forçarem a Alemanha a uma dispersão de forças grandemente favoravel aos russos Hitler prometeu uma grande arrancada na primavera, mas o panorama da frente oriental não se mostra, porem, muito propicio a novas aventuras. As tropas hitlerianas encontram-se em má posição para tentar uma nova ofensiva.Se os russos proseguirem, portanto, nas suas operações contra os invasores, intensificando mesmo seus ataques, é provável que algo venha a ocorrer em qualquer outro ponto da Europa, de modo a dividir as forças nazistas. Quem sabe mesmo se, nesse momento, os aliados não terão a seu lado, prontos a combater, as populações dos paizes ocupados, que apenas esperam oportunidade para se revoltarem contra os opressores? A existência da «frente subterrânea» não oferece duvidas a nin guem. E um fato tão evidente como a própria guerra. E que ela agirá no momento proprio também ninguém duvida. Logo, no vos e importantes acontecimentos poderão surgir, em breve, no 

continente europeuMas o desenvolvimento das operações no Velho Mundo deve refletir-se espantosamenta na guerra do Pacifico. Se a Alemanha for esmagada, ou, pelo menos, ficar á beira do colapso, o Japão terá perdido cem por cento das vantagens iniciaes que alcançou. Os aliados ficariam, então, em condições de levar ao Pacifico todo o peso da sua maquina de guerra e os niponicos seriam compelidos a uma derrota sem precedentes. Mesmo co mo as coisas estão atualmente, eles não teem possibilidades de realizar seu plano de conquistas. A Índia está ainda muito distante, a China dispõe já de forças consideráveis, e a Australia não será também empresa facil. E as forças reunidas desses tres 
paizes poderão, em dado momento, surpreender os niponicos.Tudo indica, portanto, que em breve s<* dará uma seria mutação no cenário da guerra. O ano de 1942 nos trará gran
des surprezas.

^íooSX c«J»o®o&£co@od®co3:<»SoK’S^ o$ooJfex>a<x^gooteoCoo{£o<^oHoofkX)ftoc>(ooBkx>9oo|B6o$cx$gooB!»Bco{£co0co8° og o£c o& o''Vi

Rua Correia Pinto, ir  6. Fone 87 
Filial: P raça  Y idal Ramos Sênior, n* 11. Fone 156

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

| lheiros. - Exposição permanente dos artigos mais modernos, vindos do Rio e
<>
5 São Paulo. —  Preços comodos — 9
§ o^g<x>®co^^DBo|D®cogoo®ooS>5®aoc>goo®03{gcc>S3oo®oc)®<»3oi>googo-..3eoSc^Soo55;

Redução de 40 por cento 
da gasolina no Brasil

A ZE N ITH  Radio, localizada no prédio da Companhia Telefônica Catari- 
rinense, nesta cidade, á rua 15 de Novembro, comunica á sua distinta 
freguezia que doravante denominar-se-á LABORa TORIO  RADIO T É 
CNICO, e que seu novo proprietário, snr. Jofre Amaral, técnico de rá
dios, está perfeitamente aparelhado para exames e concertos de apare
lhos receptores, cataventos e demais pertences. 2

II B rasil vendeu
o “ Conte G rande”

O ex-transatlantico Ita
liano de 23 mil toneladas, 
que o Brasil tinha compra
do, vendeu agora aos Es
tados Unidos, por 69 mil 
contos. Quiuhentos mari
nheiros Americanos, foram 
transportados para Santos, 
via aerea, para levar o 
transatlântico.

DR. NOBRE FÍLHQ
Clinica geral

— Consultas diarias das 14 ás 16 e meia horas — 
Atende a chamados a qualquer hora do dia ou da noite.
CONSULTORIO : P raça Vidal Ramos, esquina da rua  Cel. 

rafim de. Moura.
Se-

Em reunião recente, c Conselho Nacional 
troleo, determinou um corte de 30 por cento 
sumo da gasolina, ficando destarte, com a 
dução de 10 por cento, em 40 por cento 
vigente.

de Pe
no con- 

auterior re- 
a redução

Voluntários para a policia Ca
rioca

A policia  m ilitar do D is
trito Federal, segu n d o  an u n 
cia  a A g en c ia  N acional, e s 
tá  aceitando voluntários, 
exig indo dos cand idatos as 
segu in tes condições: ID A 
DE — entre 18 e 28 anos;

A L T U R A  —  minima de 
1,50 cm; saber ler e escrever; 
robustez fisica comprovada

COLUNA INFORMATIVA 
(Da Agencia M unicipal de Estatística) Encanam ento d ’agua:Segundo os dados fornecidos^ pelo Departamento das Municipalidades, foram feitos 201 encanamentos, desde a inauguração do serviço, assim distribuídos conforme discriminação a- 
baixo:Ruas, — C. Pinto 38; 15 de Novembro 22, Cel Cordova 19, Frei Rogério 18, Ilercilo Luz 14, Emiliano Ramcs 9, Quintino Bocaiuva 8, Florianópolis 7, Ben- jamin Constant 6, João de Castro 4, Getulio Vargas 4, Joinville 3, Aristiliano Ramos 5, Pr. Vidal Ramos Sênior 4, Pr. João Ribeiro 4, Caetano Cosfa 3. Lauro Mueller 3, Pr. da Bandeira 2, Curilibanos 1, Siqueira Campos 2, Fausto Sousa 1, Pr Jó- ca Neves 1, Serafim de Moura 2, e Avenida Floriano 1. Total de Casas servidas pelo ser
viço: 201,ALIMENTAÇÃO A cidade com os seus 7576 hatitantes, consome, diariamente cêrca de 480 kg. de pão.PRODUÇÃO AGRÍCOLA Distrito de Painel:Foi a seguinte a produção agrícola no distrito de Painel, referente ao ano da 1941.Aveia 120 kg., Milho 180.000 kg., _'jFeijão 12.000 kg., Trigo 30.000

VENDA DE TERRAS
Vende-se uma area de terras com mais ou menos 4 000.000 ms2, situada em Caçadorzinho, Município de Curiti- banos, legalizada, e composta de capoeiras, pinhal, imbuial e madeiras de lei, confrontando ao Norte com Antonio Gresse; ao Sul com João Ribeiro da Silva; a Leste com terras do Estado; e ao Oeste com diversos. Preço comodo.Quem pretender adquiril—a dirija-se á rua Correia Pinto, n. 35, nesta cidade'Lages, 19 de Março de 1942. 4MIGUEL SGUVCZUK FILHO

Laboratório de Pesquisas e Analises  
- . . . . . - Clinicas de Lajes —

Os Drs. Nobre Filho e J .  Sombra, comunicam aos Srs. Médicos, Dentistas, Veterinários, e a população em geral, que bre- m ente abrirão um laboratório aparelhado para todo e qualquer 
exame de sangue, escarro, pós, urina, fezes, etc., bem como diagnostico precoce da gravidez.

por atestado medico; aPrf ! w^BataTinha ôubÒÕ kg., Cebo sen taçao  de atestado d e , aBl0 0 k g
bons antecedentes; reeervis-1 Gerson Pereira de Andrade 
ta  ou nào reservista* ; Agente Municipal de Estatística.

ALFAIATARIA. CHIC
Rua Correia Pinto, 82 — LAGES

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

7

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA 
Digitalizado pelo Instituto José Paschoal Baggio - Contrato FCC nº0151/2016 



4 CORRETO LAOEANO

A reforma do ensino
Secundário no Brasil

As linhas gerais da nova organização, 
divulgadas paio vespertino "A  Noite"

RIO, (C. P.) — Ocupando-se da reforma do en
sino secundário, “ A Noite” informa hoje que está sen
do objeto de revisão e ajustamento final, em vários 
pontos o projeto do decreto de reforma do ensino, afim 
de ser submetido a apreciaç&o e assinatura do presi
dente da República. Segundo esse projeto, os cursos 
secundário e complementar obedecerão a novo sistema: 
O ensino secundário compreenderá duas etapas, em 
dois tipos, de institutos diferentes: ginásio, em quatro 
anos, e colégio, em três anos, somando sete anos. O 
ginásio fornecerá uma educação de segundo grau, ge
ral e básica para formação de cultura geral. O colé
gio será um complemento dessa cultura, indispensável 
aos que pretendam ingressar nas universidades. O cur
so ginasial compreenderá nos quatro anos, ensino de 
português, latim, matematica, desenho, educação físi
ca e musical; apenas nos dois primeiros anos, trabalhos 
manuais; do 2o ao 4° inglês; no 3o e 4o ciências natu
rais; do I o ao 3o, História da Civilisaçâo e Geografia; 
no 4o, Historia do Brasil e Geografia do Brasil. Esses 
cursos habilitaráo'os que o concluírem para admissão nas 
escolas normais, nas escolas industriais e nas escolas 
de comercio. Será, por si proprio, um ótimo curso de 
fundamentos, mesmo para aqueles que nâo pretendam 
nenhuu a formação profissional. U colégio tera dois ti- 
p is. ambos em tres anos: Curso clássico e curso cien
tifico. O primeiro compreenderá a continuação de es
tudo do latim, que atingirá o total de sete anos; ini
ciará o do grego e prosseguirá, em alguns ramos, as 
ciências O segundo desenvolverá fundamentalmente o 
ensino de ciências e deixará de incluir latim e grego. 
Ambos, no que diz respeito as linguas vivas, compre
enderão o ensino obrigatorio do espanhol e prossegui- 
n. -nto duma de linguas vivas do ginásio, inglês ou 
francês, por escolha do aluno. Um o outro curso — 
clássico e cientifico — conduzirão à Universidade. A 
ambos se dará igualdade de efeitos para admissão a 
qualquer Faculdade. A panas na Faculdade haverá exa
me suplementar, quanto aos conhecimentos essenciais à 
admissão, acaso não constantes de curso que o candi
dato haja feito. Ensaiar-se-á pela primeira vês ura sis
tema de relativa flexibilidade: nos três últimos anos, 
haverá opção entre as letras clássicas e as ciências.

Isso corresponderá, pois, sem exclusivismo, à dua
lidade de tendências ou espíritos que a atualidade a- 
presenta: tendencia à formação acadêmica e tendencia 
às predominais ciências na aquisição de humanidades.

Um e outro curso se sucedem ao ginásio, onde le
tras, artes e ciências, harmoniosamente, se reunirão 
como básicas à cultura de qualquer pessoa. Eis, em 
linhas gerais o projeto em questão. Muitos outros as- 
petos ha de compreender, sobretudo no que diz respei
to à educação, para que a escola secundaria não con
tinue a ser apenas uma escola de “ instrução” . A orga- 
ganisação da juventude e outras instituições extra-clas- 
se completarão o sistema. Fóra de dúvida, a verifica
ção da aprendizagem será considerada. O problema do 
ensino secundário não é apenas de currículos; e sobre
tudo de vida escolar; e quanto ao ensino, não é de cres
cimento, mas de maior eticiencia. A adolescência me
rece todos os esforços na sua formação e no seu aper
feiçoamento (Do Correio do Povo).

Ao Comercio
A firma Fontes & Pinhei

ro, constituída dos socios 
José Fontes Dantas e To- 
lentino José Pinheiro, pro
prietária da Farmacia Cen
tral, vem, por êste meio, 
comunicar ao Comercio em 
geral que. Iquando compra
ram, ao Snr. Teodorico Ra
mos dc Carvalho, a Farma
cia Santa Terezinha que ês
te possuia nesta cidade, pa
garam todo o estoque exis
tente ao vendedor, confor
me recibo em poder da fir
ma compradora, datado de 
28 de Outubro de 1941, 
não ficando, por isto, os pro
prietários da Farmacia Cen
tral, antiga Santa Terezinha, 
situada á rua Marechal Deo- 
doro, nesta praça, responsá
veis por compromisso da fir
ma antecessora.’

Lajes, 21 de Março de 1942

José Fontes Dantas 

Tolentino José Pinheiro

Estou de pleno acordo 
com a , comunicação acima.

Lajes, 21 de Março de 1942.

Teodorico Ramos de Carva
lho

Firmas reconhecidas.

a d v o g a d o

Residência e Escritório: Rua Correia Pinto, 66 
Lages.

Atende chamados para as comarcas de S. Jo

aquim, Curitiba nos, Bom Retiro e Rio do Sul.

Comunicação
A firma Fontes & Ranso- 

lin, avisa a quem interessar 
possa que desde I o de Ju
lho de 1941, dissolveram a 
sociedade que tinham forma
do para exploração de trans
porte de passageiros em ôni
bus entre Lages e Vacaria, 
tendo ficado, pois, dêsde a- 
quela data também dissol
vida a firma FONTES & 
RANZ0L1N.

Lages, 24 de Março de 1942.

José Fontes Dantas 

Ernesto Ranzolin

(Firmas reconhecidas).

OS PRECEITOS DO DIA
Podem eliminar bacilos tlfi- cos, durante muito tempo, pessoas que se curaram da febre tifóide ou que jamais tiveram essa doença. Por isso que ninguém suspeita do fato, nem eles próprios, tais indivíduos são especialmente temíveis como propagadores do mal.

Devem ser ingeridos crús, alface, agrião, tomate e outros legumes ricos em princípios indispensáveis à nutrição e à saúde que a cocção destióe ou altera. Entretanto, se comidos assim crús podem veicular ger- mens de infecções algumas bem graves (febre tifóide, disenteria bacilar e amebiana, etc.) Na defesa contra tais doenças, contudo não é preciso abolir a prá-

A

tica salutar de comer verduras cruas: basta passá-las, de antemão, em água fervente ou dei- deixá-las permanecer, por algumas horas, em vasilhas esteri- 
lisantes.

No preparo de caldos, sorvetes, refrescos e outras bebidas, sempre se deve usar água fervida; vasilhas, frutas e legumes crús, somente podem ser utilizados depois de passados em água fervente.
(Serviço Nacional de Educação Sanitaria).

ASSINE E ANUNCIE 
no «Correio Lageano», pe
ríodo de grande tiragem e 
vasta circulação.

Contacto Terapia Câncer
TR A TA M E N TO  PE LA  LA M P A D A  DE 

CH AU O L

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. CÉSAR A V ILA
Docente da Faculdade de Medicina de 

Porto Alegre

Edifício Sloper, I o andar, P. Alegre 

(Informações por carta).

Dr. João Ribas Ramos 
Advogado

RUA CORREIA PINTO, 11. L A G E S

1 PADARIA LAG EAN A

Usina de Volta Redonda
A Usina de Volta Redonda, para a grande Siderur

gia brasileira, será conforme anuncia-se, a mais perfeita 
do mundo. O maquinario é o mais eficiente e moderno 
possíveis. A produção inicial será de 400.000 toneladas 
por ano.

da Vva. Francisco Sassi

Rua Qetulio Vargas.

|5jj Aparclhamento moderno para panificação de primeira ordem. 

H í Maquinario movido d eletricidade.

$!j Fornece pães, diariamente, de todas as qualidades.
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