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Homenagem aos srs. Secretariu tíe Sagu-1 Petroleo para o B ra -
Interventor Nerêu  R a-j rança Publica ' sil
ni'ta 6 IjEllEFíll Fedí O Foi nomeado Secretario Segundo foi divulgado 

n | , ,de Segurança Publica nea- quinta-feira ultima, 8 mi-
LSLVfilCílIlie jte Estado, o capitão do Ihões de litros de petroleo

1 do Exercito Nacional, An- do Perú serão beneficiados 
.. Itonio Carlos Mourao Ral-! mensalmente no Brasil den-

Reahzou-se, no dia 13 ton. q  covo s ecretario é i tr0 em muito breve, 
do corrente, no Forte de 
Copacabana, o almoço ofe 
recido pelo general Sebas
tião do Rego Barros, co
mandante do Distrito de 
Artilharia de Costa, ao sr.
Nerêu Rauios, Interventor 
Federal em Santa Catarina, 
e ao sr. general Pedro de 
Alcântara Cavalcante de 
Albuquerque. U agape te
ve a presença de grande 
número de oficiais da arti
lharia de costa, do coronel 
Cândido Caldas, chefe do 
gabinete do sr. Ministro da 
Guerra, e muitas pessôas 

Antes do almoço realiza
ram-se varias de .iOntrações 
militares.

Lages

Sociedade Agrícola 
«Vidal Katnos junior»

Segundo um oficio que 
r e c e b e m o s ,  foi cria
da em Cerrito uma socie
dade agricola que tomou a 
denominação de «V idal Ra
mos Junior».

Fazendo votos para que 
a novei sociedade prospere, 
cumprimentamos o sr. Pre
feito por mais essa justa 
homenagem que lhe pres
taram.

Nova iei do Seio
Entrou hoje em vigor a 

nova lei do selo, instituida 
por decreto federal.

muito conhecido na capital i 
do Estado, e pela suacultu-1 
ra, inteligência energia.

Petroleo brasileiro
Na Baía, a produção dia- 

ria dos poços de petroleo 
de Aratú, já atingem a um 
total de 1.600 litros diários.

Arí Ramos Castro

Acompanhado de sua 
exma. Senhora e fiihinha, 
encontra-se nesta cidade, 
em gnso Je ferias, o sr. 
Arí Ramos C a s t r o ,  
digno e inteligente Secre
tario do Departamento de 
Saude Publica de Florianó
polis.

Almejamos feliz perma
nência.

T E L E G R A M A
Vidal Ramos — Prefei

to e demais signatários —  
Lages.

RIO, 20 — Nome Presi
dente República tenho pra

Conselho 
do Petroleo
EDITAL

Estoque de combustíveis 
líquidos minerais

Notifico às empresas co
merciais e quaisquer parti
culares que possuírem es
toques de combustíveis lí
quidos que devem comuni
car às prefeituras locais 
sua espécie e quantidade vg 
bem como o lugar onde es
tão depositados pt A co
municação deverá ser feita

A guarda negra 
alemã vai po
liciar a França

BERNA — À  famosa 
Guarda Regra alemã vai 
policiar a França ocupada 
— informa o corresponden
te em Berlim do jornal 
Suiço Neue Zuercher Zei- 
tung.

Diz que a presença em 
Paris do Heydric, chefe do 
Gestapo, indica claramente 
que a administração mili
tar vai passar ás mãos das 
formações de *SS».

Curiosidades da an
gustia francesa

Eis duas noticias que bem 
traduzem a situação triste 
da França sob o nefando 
regime nazista: «Foi aberta 
uma fabrica na França para 
a confeção de tecidos com 
cabelo varrido do assoalho 
dos salões de barbeiro. O 
cabelo é submetido a forte 
pressão em presença de va
por de agua e transforma- 
se mais ou menos em va
liosa matéria prima. Em bre
ve, provavelmente, será de
cretada uma lei aos homens 
e ás mulheres de, periodi
camente cortar e entregar j 

agentes

Doenças dos Olhos — Ouvidos — Nariz e 
Garganta. — Clinica e Cirurgia da Especiali

dade —

DR. SADALLA A MIN
Ex-Assistente da Fac. de Medicina do Est. do 
Rio de Janeiro — Ex-Chefe dos Serviços da 
Especialidade na Fundação Medico-Cirurgica 
do Rio de Janeiro.

Dará consultas em Lages, no Hospital de Ca
ridade, a partir de 8 de Junho e por tempo 
limitado —

mo que lhe cavou o nazis- j 
mo! Pobres francezes que' 
cada dia se definham mais! 
debaixo do jugo desastroso j i ^
de seus vencedores. Quan- 3  f  3  V O  ^
do virá a salvadora lngla- W i a V , U l f t U  a  
terra para extirpar da na
ção francesa o câncer que 
lhe corróe a grandeza e a 
gloria conquistada durante 
tantos séculos? Eis a per
gunta dos francezes patrio
tas.

1000 aviões

Alemanha
Foi declarado em Londres, 

que se estào procedendo prepa
rativos, para que em breve 
1.000 bombardeiros pesados, 
ataquem a Alemanha tcda a 
noite, como medida preparativa, 
para a invasão do continente 
europeu pelos aliados.Como é cara a morte

NOVA ÍORK, (Inter Ame
ricana) — Todos conhecem 
a fabulosa soma que os 
paises beligerantes estão 
dispendendo diariamente na 
guerra atual, mas um sena
dor norte americano, deu- 
se ao trabalho de averiguar i Serviço Secreto Aéreo 
o custo comparativo da mor- ^pa^tes, com: DONALD REA- 
te de um soldado nas guer-

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

Programa para DOMINGO, dia 24 
de Maio, 1942

A ’s 2,30 Horas: Preços: 1/000 e 500rs.

Um filme de Aventuras, da
WARNER;

e no tempo

os cabelos aos
no praso de setenta e d u a s 'governo.»

Os fabricantes de cham- 
pagne pedem artigos de co-

horas a contar da publica
ção do presente edital na
imprensa local pt As pos-jbre, de maneira que possam
teriores alterações dos es- fabricar o sulfato de cobre
toques devem ser partici- para o combate á praga
padas nos dias primeiro e que ataca os vinhedos.
nuin/e de cada mez pt As Estes, dizem eles, ficarãoaente ItepUDlica teouu pia- quinze ae caua mc p «mT1 n cnlfato A

champagno

ras modernas 
dos Cesares.

As estatisticas feitas pelo 
referido senador «indicam 
que o custo da morte de 
um soldado inimigo no tem
po das Guerras Qaulesas 
era de 150$000, nas guerras 
napoleonicas, o preço da vi
da de um inimigo era de 

!cerca de ó0:000$000 na úl- 
U tima jGrande Guerra, essa 

quantia se elevou para . . . .  
4u0:000$()00, acreditando-se 
que na guerra atual tenha 
ascendido a 1.000:000$000.

GAN.

laates pelo seu restabelecí- acordo com .
mento pt Cds. Sds. A. An- de Janeiro 15 de maio de 
drade de Queiroz -  Sec. 1942 _  (a) Job™
Pte. República em exercí- 1 Meirelles —  Chete do üa-
cio. binete.

be agora mais 
do que nunca.

Pobre França que 
vês se atola mais no

cada

Dia dos maríti
mos

Flontem, dia dos marítimos 
na America do Norte, foram 
lançados nagua 27 navios e 
hrevemente, 2 e depois 3 por 
dia serão hnçados, até atin-

abis- gir-se 27 milhões de toneladas.

A ’s 3,30 Horas: Preços 1/500, 18000 e
500 rs.

Esplêndido filme policial, da 
COLUMB1A:

Joias Fatais
6 atos. com: Ralph Bellamy e 
Margaret Kinsay.

As’ 4,45 Horas: Preços 1Ç500, 1/OOOe
500 rs.

Super-Producão da WARNER, 
em 10 atos estupendos:

Dentro Da Noite
— com: GEORGE RAFT, IDA 
LUPINO, ANN SHERIDAN e 

HUMPHREY BOGART
A ’s 8,30 Horas:
Esplendida Sessão Brasileira 

UM ORANDE E PREMIADO 
FILME, DE ENORME SUCES

SO:

Aves Sem Ninho
Direção de Raul Roulien, com 
um grande elenco, em que se 
destacam: Dea Silva e Celso 
Guimarães.
Preços:-Poltronas 3/oOn Baleio 1/500 

Meia Entradu 2/000
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-J CORRETO LAGEANO

PREFEITURA M UNICIPAL DE LAJES
ESTADO DE SANTA CATARINA 

DECRETO N. 15 de 12 de maio de 1942.

O Sr. Vidal Ramos Junior, Prefeito Municipal de Lajes, no
uso das atribuições que a lei lhe confere,

DECRETA:

Art. I o — O Município participará do Convênio Nacional de 
Estatística Municipal, a realizar-se na Capital Estadual, 
entre o Govêrno Federal, de um lado, repiesenlado 
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, e, 
do outro, o Govêno do Estado e todas as Prefeituras 
Municipais desta Unidade da Federação, na confor
midade do disposto no decreto-lei federal n. 4.181, 
de 16 de março de 1942, bem assim do que consta 
do decreto estadual n. 2.217 de 6 de maio do mes
mo ano.

Art. 2o — Para os fins da celebração do Convênio em causa, 
na fórma da legislação em vigor, ficam outorgados 
plenos poderes, como delegado do Município, ao di 
retor geral do Departamento das Municipalidades, o 
qual poderá convir na estipulação de todas as cláu
sulas necessárias aos objetivos da lei, bem assim su
bscrever c instrumento do Convênio, a cuja plena e 
imediata execução o Govêrno Municipal proveiá no 
próprio ato da respectiva ratificação, de acordo com 
o que ficar assentado.

Art. 3o — Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Lajes, em 12 de maio de 1942.

Assinado: Vidal Ram os Junior 
Preteito Municipal

A ri Cândido Furtado 
Tesoureiro Resp. pelo Exp. Secretaria.

[RESOLUÇÃO N° 43 de 12 de maio de 1942.

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

RESOLVE:

Nomear a Srta. Auzemir Sommer, para exercer o cargo de 
professora «não titulada>, na escola mixta municipal, em «Cape
la de São Salvador,» no distrito de Campo Belo, percebendo os 
vencimentos marcados em lei.

Comunique-se.

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

Assinado: Vidal Ramos Junior 
Prefeito Municipal

Ari Cândido Furtado 
Tesoureiro Ees. pelo Exp. Secretaria.

DECRETO N. 14 de 11 de maio de 1942.

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

DECRETA:

Art. I o — Fica criada uma escola mixta Municipal, em «Capela 
de São Salvador,» no;distrito de Campo Belo, cor

rendo pela verba 2-30-1, as despesas com vencimen-1 
tos do professor.

Art. 2o — O presente decreto entrará em vigôr na data da sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário.

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

Assinado: Vidal Ramos Junior 
Prefeito Municipal

Ari Cândido Furtado , 
Tesoureiro Resp. pelo Exp. Seçretaría

Requerimentos despachados
Dia 11 de maio de 1942.

N. 29G — Antonio Cândido da Silva — Aforamento de um er- 
reno do Município — I o despacho: Ao fiscal geral 
para informar.

N. 297 — Sátiro Fiúza de Carvalho — Aforamento de um ter
reno do Município — I o despacho: Ao fiscal geral 
para informar.

N. 298 — Tito Bianchini — Se do arquivo desta Prefeitura cons
ta qualquer declaração de haver o suplicante manifes
tado o desejo de continuar como súbdito italiano — 
Certifique-se o que constar.

•JS

Dia 12 de maio de 1942.

N. 299 — Alceu Furtado Ooulart — Certidão de pagamento do 
imposto de caminhão de frete — Certifique-se.

Dia 15 de maio de 1942.

N. 300 — Artur Largura — Baixa de lançamento do imposto de
dentista — Sim.

N. 301 — Osvaldo Batista -  Licença para colocar piso em sua 
casa comercial — I o despacho: Ao fiscal geral para 
informar.

N. 302 — Alceu Furtado Ooulart — Licença para abrir uma 
casa comercial — Sim.

■N. 303 — Alceu Furtado Ooulart — Aforamento de um terreno 
do Mumcipio — I o despacho: Ao fiscal geral para in
formar.

N. 304 — Alceu Rogério Furtado Ooulart — Aforamento de um 
terreno do Município — I o despacho: Ao fiscal geral 
para informar.

N. 305 — Hortêncio de Arruda Ooulart — Aforamento de um 
terreno do Município — I o despacho: Ao fiscal geral 
para informar.

N. 306 — Antonio Rodrigues — Licença para armar um circo 
— Sim.

N. 307 — Manoel Marques Belens Corte — Transferência de lan
çamento de um terreno — Sim.

N. 308 — Otávio Rafaeli — Transferência de lançamento de seu 
engenho de serra — Sim.

Dia 16 de maio de 1942.

N. 72 — Dorgel Pereira dos Anjos — Aforamento de um terre
no do Município — 3o despacho — Concedo a área 
de 88,20 m2, de acordo com a legislação em vigôr.

N, 128 — Antonio Pereira Branco — Aforamento de um terre
no do Município — 3o despacho: Concedo a área de 
2.472 m2, de acordo com a legislação em vigor.

N. 195 — Otávio Ataíde de Melo — Aforamento de um terreno 
v do Municipio — 3o despacho: Concedo a área de 

300 m2, de acordo com a legistição em vigor.
N. 201 — Orlando Subtil de Camargo — Aforamento de um 

terreno do Municipio — 3o despacho: Concedo a área 
de 480 m2, de acordo com a legislação em vigor.

N. 203 — Emilio Alves dos Santos Junior — Aforamento de um 
terreno do Municipio — 3° despacho: Concedo a área 
de 588 m2, de acordo .om a legislação em vigor.

N. 208 — Petronio Siqueira Pais — Aforamento de um terreno 
do Municipio — 3° despacho: Concedo a área de 
657 m2, de acordo com a legislação em vigor.

N. 256 — Aldo Alcantara de Ataíde — Aforamento de um ter
reno do Municipio — 3o despacho: Concedo a área 
de 360 m2, de acordo com a legislação em vigor.

a publicação dos dados refe
rentes ao ano de 1941 p. pas
sado. Lajeano! Colaborai com a 
Agência Municipal de Estatísti
ca, por isso que, o interesse da 
Estatística, é o teu próprio! Pa
ra conhecerdes na exatidão dos 
número», o valor, e as possibi
lidades da nossa terra, cumpre- 
te auxiliar com as informações 
que te forem solicitadas, á A- 
gência M. de Estatística, pre». 
tando-lhe informes sinceros e 
concienciosos.

Gerson Pereira dr Andrade 
Agente Municipal de Estatística

Dados Estatísticos

(Para o «Correio Lageano»)
(Da Agência Municipal de Es
tatística).

Veículos terrestres: — Exis
tiam, a 31 de Dezembro de 
1940, os seguintes veículos:
A — Veículos a Motor: — 193, 
assim discriminados:
1 — Para passageiros: 132,
Automóveis comuns: — 120
Auto-ônibus — 3
Motocicletas — 9
2 — Para cargas: 61
Auto-caminhões — 59
Outros automóveis —
Automóveis p/serviços es- 
peçiais: 2

B — Veículos a fôrça animada^ 
—  731, obedecendo a seguinte 
discriminação:
1 —  Para passageiros: 157
Carros de 2 rodas: — 16
Carro da 4 rodas — 50
Bicicletas — 81
2 — Para cargas: 574, com a 
seguinte distribuição:
Veículos fechados e outros ti
pos — l
Carroças de 2 rodas: — 15
Carroças de 4 rodas: — 319
Carro de boi: — 39
Carrinhos de mão de 2
ou 3 rodas: — 200

Resumo:
Veículos para passageiros:—299 
Veículos para cargas: — 635

Total geral —  934
Em ocasião oportuna faremos

Tiro de Guerra 90

1 A dez do mês corrente 
teve lugar em frente ao 
Instituto de Edueação des
ta cidade o compromisso 
de reservistas e apresenta- 
taçâo da Bandeira aos can
didatos do referido T. G., 
perante 0 Tte. Cel. Luiz 
Augusto da Silveira, Co
mandante do 2® Batalhão 
Rodoviário e outras autori
dades militares, civis, reli
giosas. representantes da 
imprensa, Direloria do mes
mo T  G. e grande massa 
de povo.

Com a palavra, o Tte. 
Cel. Luiz A. Silveira sobre 
a bandeira disse da sua 
grandesa e significação. Em 
seguida, falou, também, so
bre o Pendão Nacional, 0 
1° Sargento Instrutor Her
mes Vieira de Sá. Preen
chidas as formalidades mi
litares, os elementos do T. 
G. cantaram o Hino Na
cional e desfilaram, garbo- 
samente, enquanto cumpri
mentos eram trocados en
tre os convidados e auto
ridades militares.

“Correio La-
TEM corres- 

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

Rua Correia Pinto, i r  6. Fone 87 
Filial: P raça  V idal Ram os Sênior, i r  11. Fone 186

Enorme e variadimmo sortimenlo de artigos para e cava

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

São Paulo. —.Preços comodos —
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Edital
De concurrencia publica, para aquisição de terrenos devolutos

De ordem do Snr. Prefeito Municipal, faço saber a ouem 
interessar possa que, tendo sido requerido krrenos devolutos 
do Patrirnomo Municipal pelos abaixo mencionados, fica de con
formidade com a Le, n. 55, de 31 de Dezembro de 1935 aber
ta a concurrencia publica destes terrenos pelo praso de oito (8) 
dias a contar desta data. K ™

Requerente Maria Conceição dos Santos — n. 101 23-5-1942 
Terreno situado no local «Rua São ' Joaquim > 
zona urbana desta cidade, medindo a area su
perficial de 628,48 metros quadrados.

« — Joaquim Melim Filho — n. 129, 23-5-1942.
Terreno situado alem do Lagoão, zona C urba- 
medindo a area superficial de 1.498,87 metros 
quadrados.

t — Sidonia Bahr — n. 151. 23-5 1942.
Terreno situado na Rua São Joaquim, zona C 
urbana desta cidade, medindo a area superficial 
de 98’ ,70 metros quadrados.

« — Leda Melim — n. 179. 23-5-1942.
Terreno situado »Alem do Lagoão», zona C ur
bana desta cidade, medindo a area superficial 
de 1.332,25 metros quadrados.

* — Teresa Melim — n. 180. 23-5 1942.
Terreno situado no local »Alem do Lagoão» zo
na C urbana, medindo a area superficial de 
1.472 metros quadrados.

« — Celia Melim — n. 181. 23-5-1942.
Terreno situado no local «Alem do Lagoão,» 
zona C urbana medindo a area superficia de 
1.498,87 metros quadrados.

« — Luiz Gonzaga Melim — n. 182. 23-5-1942.
Terreno situado no local «Alem do Lagoão,» zo
na C Jurbana, medindo a area superficial de 
1.496,02 metros quadrados.

« — Airto Vicente Melim — n. 182. 23 5-1942.
Terreno situado «Alem do Lagoão,» zona C "ur
bana desta cidade, medindo a area superficial 
de 1.269 metros quadrados.

« — Solange Melim — n. 184. 23 5-1942.
Terreno situado no local «Alem do Lagoão,» zo
na C urbana desta cidade, medido a area su
perficial de 1.500 metros quadrados.

* — Ceiic Melim — n. 185. 23-5-1942.
Terreno situado no local «Alem do Lagoão,» zo
na C urbana, medindo a area superficial de 
1.496.25 metros quadrados.

« — Jovino Antunes Wolf — n. 222. 23-5-1942.
Terreno situado no local «Rua da Brusque» zo
na urbana desta cidade, medindo a area super
ficial de 167,45 metros quadrados.

< — Teodora Oarcia Machado — n: 223. 23-5-1943.
Terreno situado no local «Rua São Joaquim,» 
zona C urbana, medindo a area superficial de 
200 metros quadrados.

* —  Sebastião Vieira Lemos — n. 279 23-5-1942.
Terreno situado no local «A margem da estrada 
que conduz a caixa dágua,» zona suburbana des
ta cidade, medindo a area superficial de 816 ma- 
tros quadrados.

Para que ninguém alegue ignorância lavrei o presenta Edi
tal que será publicado no jornal «Correio Lageano» e afixado 
nos lugares públicos de costume.

Prefeitura Municipal de Lajes, 23 de Maio de 1942.
Francisco Furtado Ramos 

Fiscal Geral

H t m  UMJMH ............ . HIMIHUH "HM1I'H «1U1U1I » m t - f |

Contacto Terapia Câncer
TR A TA M E N TO  PE LA  LAM PAD A  DE 

CH AU O L

Efeitos combinados dos Raios X  e do 
radium. Excluai vam ente para os canceres da 
pele, lingua, laringe, reto, lábios, cavidades 
corporais e cólo do útero. Serviço controla
do por especialistas e dirigido pelo

DR. CESAR A VILA
Docente da Faculdade de Medicina de 

Porto Alegre

Edifício Sloper, I o andar, P. Alegre 

(Informações por carta).

Novo regime na Alemanha

Londres, ( A .  N.) — Foi anunciado que um grupo de ge
nerais alemães chefiados pelo marechal de Campo Von Bran- 
chitech, declarou rudemente a hitler, que se a sua campanha 
de 1942 na Rússia fracassar, será instituído na Alemanha um 
novo regime, com a abolição total do Nazismo.

Compra úe animais
Aviso aos criadores

U Comandante do 2o Ba
talhão Rodoviário avisa aos 
senhores criadores desta re
gião que, no dia 25 do cor
rente, chegará a esta cida
de, uma comissão de com
pra de animais do 5* Re- 
ruento de Cavalaria Divi- 
sionária.

Os .interessados deverão 
procurar o sr. Ten. Som
bra, para melhores escla
recimentos.»

Quinta-colunistas 
brasileiros para a 

Ilha Grande
Rio, A D. T. — infor

ma que foram embarcados, 
com destino á Ilha Oran
do, cerca de 40 quinta-co
lunistas nacionais.

O embarque foi efetua
do na gare da Estação Pe
dro II, com destino a Man- 
garatiba, de onde, em lan
chas, torara levados para 
aquele presidio.
Ü3 «quinta-colunistas» fo

ram escoltados por praças 
da policia e investigadores.

Divergência entre Hitier e seus gene
rais

Estocolmo, (A. N .)—Sur
giu nova divergência entre 
Hitler e seus generais, em 
virtude de não quererem es
tes que seja lançada a ofen
siva geral na frente russa, 
pois olham com descon
fiança a perspectiva duma 
ofensiva aliada na frente 
ocidental, mostrando-se por 
isso, bastante intranquilos.

Terezinha, da firma FonA FARMACIA CENTRAL, antiga Sta, 

tes & Pinheiro, avisa aos Snrs. Fazendeiros, grandes e pequenos, e a 

quem mais interessar, que obteve a exclusividade para vender nos mu

nicípios de Lages, Campos Novos, São Joaquim, Curitibanos e Bom 

Retiro, as vacinas anti-rabicas (contra a peste da raiva), do Laborato- 

rio Gaya, de Porto Alegre, custando cada dose, que imunisa por um 

ano, apenas dois mil e quinhentos róis.

I m .).... .ví r. .i .vwnnn rnrmriv.í .7 nit. rrf.í....
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CORREIO LAGEANO

Acusando ingleses...
9

P. X ISTO

(Oranile comcntnrista brasileiro, mundlalmsnte co
nhecido pelas celebres irradiações na B. B. C. de 
Londres. Exclusividade do C. E. C. para os jor
nais associados).

Acusa-se a Gr&-Bretanha de mandar os outros lu
tar pelas suas ideas, pelo seu imperialismo. Sao só os 
habitaDtes dos seus dominios e das suas colonias ou 
os seus aliados que morrem nos campos de batalha. 
E' só o material produzido longe das Ilhas Baitanicas, 
a salvo dos aviões e das bombas nazistas que é utili
zado em todas as operações A Gra-Bretanha é mestra 
em saber se utilizar dos outros em beneficio proprio.í 
E assim, se desfiam as acusações aos inglezes, fazen-j 
do crer que apenas patrocinam as lutas pela democra-i 
cia, sem no entanto, emprestar o minimo do seu es
forço pela vitoria. São os elementos tendenciosos e os 
que procuram corromper a opinião publica que se in-1 
cuuibem de espalhar esses caracteres dos ingleses.

Vejamos a verdade, através de números e despre-; 
zeraos o que dizem aqueles ignorantes.

Oitenta e nove por cento dos aviões usados pelos 
ingleses são de sua própria fabricação; 72°/0 das tri- j 
pulações nasceram na Inglaterra e 98°/n dos responsa-! 
veis por esses aviões também são nacionais britânicos. | 
De todos os aparelhos hoje utilizados em operações fó- 
ra da Grã Bretanha, 75"/0 são de sua própria fabrica
ção, manejados por tripulações 83°/0 britânicas e com 
pessoal do campo 99°/0 também britânico. Eis os alga
rismos que destróem a acusaçõès aos ingleses, inaxi- 
mé sabendo-se por ultimo que, de toda a perda de 
gente, entre a RAF,  os aliados e os dominios, 75 
por cento são britânicos.

a i • ■ ■ '_A.ssi.n6 6 annuncie no Correio La.A Agonia da Asma goano” orgão de grande tiragem e
vasta circulação.A l i v i a d a  am 3 Minutoa

Em 8 minutos a nova rooeita — Msndaco 
— começa a circular no sangue, aliviando 
os acessos e os ataque* de a*ma. Em 
pouco tompo, é possível dormir bem, respi
rando livre e facilmente. Msndaco aiivlu-o, 
mc«mo que o «ou inul seja antigo, porque 
dissolve e remove o mucua que obstrúe os 
via» respiratórias, minando a sua energia, 
arruinando sua saúde, fazendo-o sontlr-se 
prematuramente velho. Mandoco tem tanto 
èxlto que garantimos aos pacientes resplra- 
çào livre c fácil em 24 horas e que acaba- 
rAo com a asma completamente em 8 dias, 
ou devolveremos o dinheiro ao ser-nos res- 
tituldo o pacote vazio. Peça Msndaco em 
qualquer farmácia, hoje mesmo. Nossa ga
rantia o protege.

Mendaco
DEBANDADA
Segundo noticias recente» de 

Moscou, sabe-se que a resistên
cia alemã em Karkov foi que
brada e que as tropas do Reich 
estão em franca debandada an
te a cavalaria e os tanques so
viéticos.

As perdas em homens e ma
terial são elevadíssimas.

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

Engraxataria Polar
— de —

Jorge Pereira
UUA MARECHAL DEODORO, 13 

Encontra- se diariamente os jornais: «Correm do Povo» e «Diário 
de Noticias», varias revistas, inclusive a «Revista do Globo». 
Mensageiros para entregar encomendas. I

Oswaldo Pruner
P I N T O R

Rua Quintino Bocaiúva, 16

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

ESPECIALISTA EM PINTURA D E MOVEIS 
A DUCO

0  petroleo tio japão em alga-

Di\ José Antunes -------------
— MEDICO —

Cirurgia em geral —  Ginecologia —  Partos

Atende no Hospital São José de Antonio Prado, aparelhado para 
qualquer intervenção irurgica, cem serviço moderno de Baios X , Bisturi 

electrico, Rai ultra violeta, Ondas curtas e ultra curtas.
8

rismos
(G. E . C.)

Muitos são aqueles que pensam estar o Japão em 
maravilhosa situação no que se refere ao problema do 
petroleo, no entretanto, tal problema é um verdadeiro 
espertro para os niponicos. Vejamos os algarismos. A 
produção petrolífera do Japão e da Ilha Sakhalina 
montou, em 1940 a mais ou menos um milhão de to
neladas, podendo-se acrescentar mais 750.000 tonela
das de sucedâneos de benzina produzidos no Japão. Is
so representa a quarta parte das necessidades do Im
pério. Portanto, teriam os japoneses de importar cer
ca de 5 milhões de toneladas. Isso antes da guerra. 
] ssas 5 milhões de toneladas eram distribuídos por 20 
refinarias cuja capacidade somava 3 milhões de tone
ladas anualmente em oleo crú e outros produtos finaes. 
Eis agora que se póde observar a condição precaria 
dos japoneses. Eles não têm petroleo suficiente. As su
as refinarias não lhes são suficientes. As zonas conquis
tadas e que possuem petroleo toram abandonadas com 
suas refinarias e póços petrolíferos destruídos. O Japão 
precisa enviar técnicos para taos lugares afim de re
construírem as instalações petrolíferas Mas, o Japão 
só póde mandar no máximo cinco técnicos, assim mes
mo tirando-os das suas próprias refinarias e substituin
do-os por outros mais jovens e inexperientes E ainda 
para a reconstrução das refinarias das Índias Holan- 
dezas é necessário muito petroleo e ao lado disso é 
necessário muito petroleo para a manutenção da guer
ra no ar e no mar e na terra. A situação é péssima. 
Muito peior irá se tornar quando os Estados Unidos 
de um lado e a Inglaterra do outro, regularizarem se
us ataques aereos ás concentrações niponicas, Por meio 
de algarismos é facil verificar se a impossibilidade dos ja 
poneses sustentarem a luta contra os aliados.

Assine e anuncie no «Croreio Lageano», periodico de grande tiragem e vasta circulação.
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(kíavio de Cordova RamoO
d

Io Tabelião da Comarca de Lages
•tua 15 de Novembro AO LADO DA FARM a CIA APOLO

=j Lavra escrituras de Compra e Venda, de Permuta, de Doação, de Lo- iffl 
v cação de Serviço, etc, etc. L—J

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

Lei

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

igio Leal Nunes
Ramos ou Praça do Mercado

STA . C A T A R IN A
generos alimentícios de primeira , 
•ouças. Armarinho. Possue a * ™ ,

Preços comodos
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