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CLUBE 14 DE JUNHOCaçada da ralGrande baile de aniversário P >M
I »agvs

Nascimentosiadiealuuiçfto ds aa-
suoto que despertou •> mau»

* intenso in tern a , provoesti'  ̂ . ,1. 1 r .. Aon# W CU) testa o lardo, mesmo, calorosas dia- „„ , , u , »

cu ,8.v., eutre «  roP,o .o „. '!'L  H . . ' , :  ’ "  * T ‘
Bealison-se domingo pro- tanto. das divorsna assoam- , .. * ' N'"*  oottlio--

A^.anha Homino . ximo passado, com grande ções federadas presentea, , . "  ’ 1 ' 1 n u -' Nmi-
b ^ T r l^ J u ^ A  * ' do c,Qbe « U  de Ju- brilhantismo, a caçada da Finalmerte, soaitand« í

P ^ r d a l l t l T  f e , p a r a o  qual reina raposa em nossa cidade, suges tão apresentada por Koaifta Arruda Bemfer»,
P* ’ • ç*’°  D0 ? r<inç*e mnodo lageauo. com a participação de se- um ruralista, a diretoria

, j u d  com numeroso, novo e belo re- nhores e senhoritas, oficiais daquela entidade deliberou

nu

pertorio cadenciatá as danças.

BAILE DA PELÚCIA
Dia 24 do rnés corrente, Dia de São João, será 

re&lisado nos salões do clube «14 de Junho», cedido 
para uma comissão de senhorinhas de noBsa socieda
de, o baile da pelúcia, etn beneficio do Aero Clube 
úh Lages.

Grandes preparativos se estão procedendo para o 
inteiro exito da feota.

Festiva! em benefício da 
Assocíacão Santa Izabel

Realizou-se sabado, proximo passado, no clube «14 
de Juuho», uma grande soirée em benetieio da Asso
ciação Beneficente Santa Izabel, promovida pelo Jazz 
Orquestra America, tendo como principal e esforçado 
organsiador o prof. Emanuel Peluso.

A renda bruta da festa fei de um conto quinhen
tos e poucos mil réis.

Nova lei de Credito Agrí
cola e Industrial

se-

Cinc Toim CARLOS OONES
Kmpt-aaft M A .Io S.ut~»do 2® Rodoviário e elemen- organizar uru» comissão 

tos civis de nosso meio. A com o objetivo de estudar 
caçada foi organisada e di- o assunto, submetendo, a- ■’ ’*'*
rigida por oficiais do Bata- pés, ao definitivo julgamen- _
Ihão local, fazendo Lages to da classe c do governo. a :l" ’ ,"1 >'"a = ^  »
assistir pela primeira vez, 
este esporte altamentc aris
tocrático. Na hora determi
nada para o inicio da pro
va, no palanque oficial, en
contravam-se os homenagea
dos, diretores da caçada, 
autoridades, i m p r e n s a  e 
exmas. familias, enquanto ao 
redor da praça Vidal Ra
mos, enorme assistência se 
comprimia em atmosfera de 
espectativa e grande entu
siasmo. Com o desfile dos 
concurrentes ein frente ao 
palanque oficial, «ob vibran
tes aplausos, iniciou-se em 
seguida o percurso de 1000 
metros, feito em ótimas con
dições, para dar-se o come
ço da caçada livre, na men
cionada Praça, onde o «ca
valeiro raposa», Capitão 
Walter, cavalgando fogoso 
corcel, foi depois de varias 
evoluções alcançado pelo 
caçador, sr. Alencastro Le
mos. Com a presença das 
autoridades, exmas. famílias 
e concurrentes, na confei
taria Cordova e Noronha,

Para dirigir essa cumts- ivm >.Primeira onhiç.m do •ia|rn sao foi escolhido o dr. Sil- dldo fllm? u„ Culumbla. vio Eehenique que viaja
rã, em brove, para a capi
tal da Republica, afim de 
submeter o resultado do 
seus estudos ás autoridades 
suporioros da Republica.

Dr. Vítor de Brito
Eneontra-so em Lagos, 

acompanhado do sua exmtt. 
Senhora, o nosso conterrâ
neo dr. Vítor do Brito.CASAMENTO

Realizou-so em Hão Joa
quim, o enlaço matrimonial 
do advogado o jornalista 
Kuben Furtado, com a s<*. 
nhorita Argentina Pinto, 

Fim face a condição so
cial o as relação dos riu- 
bentes, os atos civil o roli 
gioso tiveram excepcional

Pelo Presidente da Republica foi assinado
guinte decreto: . , „ „  ,

«Artigo Io — O art. 7° da lei 9 l e o e ac os m-Q aQ vence£j01-( um re|o.
U) de 1937, passa a ter a seguinte redaçao. . pe|Q ç ej_ Luiz

«O praso do peohor agrícola não exce era Augusto da Silveira, tam
*oos. prorrogável por mais dois, devendo ser menoo homenageado,
4o no contrato, a ópooa da colheiu e cultura apanha- 
4* e. embora vencido, subsiste a garantia enquanto 
«bsistirem os bens que constituem-na.

Artigo II* — O art. 13 da lei 492 de 30 de a3o&- 
de 1937. passa a ter a seguinte redaç* -í .

«O penhor pecuano nfio admite prazo m 
anos, mas H *  * *  P^rrogado por .

foi oferecido pelo sr. Prefei-1concorrência, além d« vU-. 
to Municipal, um dos ho-jvedo numero de felicita- 
menageadfs, fino coktsil,iÇOM por telegramas, c»r- 
ocasião na qual se proce-^tas e cartões. Finos « eus- 
deu á enirega do nco pre- toses presentes receberam

lambem os nu bentes.

I lorishclsi Uomcstlcn u
B aby

Ort. Cnuura: N. 17103,
sem reilriçõe*.
A'» a.aoUofBa iWV"« \#ívsi, i*i»hõd

.viu w.
Rpprlie do Hemaelonsl fibtie 

da w«mer.
Katrunho Rccurfto

Cerl. Cvuaunt; — N. 2I2U), 
Impióprlo •li' 14 ano»,
A .' i,4fl IlulBO |'lr^il« IJ '0 . |/"CKIo

ro> rs
Reprise do e»tupc-ndo lilms 

da Nova Uttiver»al.

O  C ó d ig o  Dnn lluan

Ctrl. Cen»ur»,' N, 17351( 
Impróprio alr 14 apoi,

^is
««rim ado^e a prorrogação na tranecriçâ/

Art IIT® -  t*e praxes Gxsdce pelo artigo 
*» j .  9 d . julüo J . 19S7. par»
»a Carteira de Credito Agnotde e lodaetri..

A sindicalisa- ção das classes rurais
V tícía o Correio do Po-

A’» 8 Hora» A’ü B limas
Rrlnlrlando a p»ihiça«» dos 

1'rsnde* lllmrs da Uod''), aptp- 
aenlamo», Ho)p, ao noi^d pu
blico, o grand* •* rontsgrsdo 
«»n«> OAI/V COOPER pmi

0  Galante Aven
tureiro

— cooi um conjunto <!« «rll» 
Ias dr nomrads,
Preços: — KKW, 25000 s l|000

Crrl. Crns, n W m , Impró 
prlo alé 10 suo»

Iniciará a Sr»*5o: Um Compl,
1 Nacional da üt:l).

'-.xneira ae —*»------- , . ,  a»írs e vo. qce por ocaaóflo do ul-
4 .  dcetioada» . . .  ,de , I X ™  C *  ‘

T -*1)1111 de B*do p ar. a crtacdo e melWraL 
4d» «^achoBL ÊiMwn xmplieice par* dois anos ra

,!ttUAnIgo IV* — Rerogam »  «  impomçõtm t -

Rand r*#a- 
xtira  d* Fs-1

Grande do 1 
3a projetada

Danças dos Olboe — Uuvidos — Nariz ç 
Garganta. — Clínica e Círurgw ds EapeoiaiL 

dado - -

DR. SADALLA AMIN
K í’ A ssí»*.ente da Fac, do Modkdoe d' f  "  do 
Kío de Janeiro —  Kx-Cb*f* dos da
fapwiaJidads na Fan4içA<i Ní>«iío<>-< Jf orgv* 
do Rio de Janeiro.

Está dando conarolta* ‘■m L««*s, no 
de Caridade, pyr U,v>y* Imutado —

—
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CORREIO LAGEANO2

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES
ESTADO DE SANTA CATARINA

Requerimentos despachados
Dia 5 de junho de 1942.

N. 318 — Orestes Alves da Silva — Licença para mudar uma 
casa — Sim.

N. 319 — Otávio Figueiredo — Aforamento de um terreno do 
Município — Io despacho: Ao fiscal geral para in
formar.

N. 320 — Sizenando Oodinho — Aforamento de um terreno do 
Município — Io despacho: Ao fiscal geral para in
formar.

N. 321 — Germiniano Cordeiro — Aforamento de um terreno 
do Municipio — Io despacho: Ao fiscal geral para 
informar.

N. 322 — Lodovino Barbizan — Transferência de lançamento de 
Imposto de casa comercial — Sim.

N. 323 — Elesbão Antunes de Godox — Aforamento de um 
terreno do Municipio — Io despacho: Ao fiscal geral 
para informar.

N. 324 — Hermínio de Paula Muniz — Licença para transferir 
terrenos — Io despacho: Ao fiscal geral para infor
mar.

N. 325 — Dr. Carmosino Camargo de Araújo — Transferência 
de veículo — Sim.

N. 32G —Mário Zanotto — Licença para transferir um terreno— 
Como requer.

N. 327 — Sebastião Muniz dos Santos — Aforamento de um 
terreno do Municipio — 1<> despacho: Ao fiscal geral 
para informar.

N. 328 — Agenor Waltrick — Licença para construir uma casa
— Sim.

N. 329 — Marcos Cesar de Oliveira Rosa representando seu 
filho Walmor Trindade Cesar Osorio — Aforamento 
de um terreno do Municipio — Io despacho: Ao fis
cal gerai para informar.

N. 330 — Assis Andrade Boeira e sua mulher Celiria Lopes 
Boeira — Licença para transferir um terreno — Io 
despacho: Ao fiscal geral para informar.

N. 331 — Ângelo Boldo — Baixa de lançamento de sua fábri
ca de bebidas — Sim.

N. 332 — João Manoel Osório e sua mulher Faustina Antunes 
Osório — Licença para transferir um terreno — Sim.

N. 333 — Iracema Alves da Silva — Licença para transferir um 
terreno - -  Sim.

Dia 6 de junho de 1942.

N. 334 — Valdemar Oriente — Aforamento de um terreno do 
Municipio — Io despacho: Ao fiscal geral para infor
mar.

N. 335 — Atanásio Vieira de Córdova — Baixa de lançamento
— Sim.

Dia 8 de junho de 1942.

N. 13 —Otávio Neves da Silva—Pede pagamento de 700$000 — 
lnscreva-se de acordo com a autorização do Sr. Inter
ventor Federal.

N. 19 — Firma Carlos Hoepck S. A. — Pede pagamento de 
3:4305000 e mais ôs juros de 1545000 — Inscreva-se 
de acordo com a autorização do Sr. Interventor Fe
deral.

N. 140 — Heledoro Bernardino da Costa — Pagamento da im
portância de 300$000 — Inscreva-se de acordo com a 
autorização do Sr. Interventor Federal.

N. 354 — Francisco May — Licença para fazer ligações de 
água — 2o despacho — Arquive-se’

N. 15 — Arnoldo Albino Martins — Inscrição na Dívida Passi
va da importância de 2:975$000 — Sim, de acordo 
com a autorização do Sr. Interventor Federal.

N. 20 — Mário Grant — Inscrição na Divida Passiva da impor
tância de 1:0365700 — Sim, de acordo com a auto
rizarão do Sr. Interventor Federal.

N. 22 — Marcos Ghiorzi — Inscrição na Dívida Passiva da im
portância de 805$700 — Sim, de acordo com a auto
rização do Sr. Interventor Federal.

N. 73 — Ângelo Rossi — Licença para exercer a profissão de 
Engenheiro Arquiteto nesta cidade — Arquive-se.

N. 78 — André Schumacher — Inscrição na Dívida Passiva da 
importância de 6565000 — Sim, de acordo com a 
autorização do Sr. Interventor Federal.

N. 94 — Altino Qarcia — Inscrição na Díuida Passiva da im
portância de 550^000 — Sim, de acôrdo com a auto
rização do 6r. Interventor Federal.

N. 33G — Dr. João Pedro Arruda — Licença dara fazer um mu
ro — Sim.

DECRETO-LEI N. 6 de 5 de junho de 1942.

O Sr. Vidal Ramos Junior, Prefeito Municipal de Lajes, na 
conformidade do disposto no artigo 5o, do decreto-lei n. 1.202, 
de 8 de abril de 1939,

DECRETA:

Art. Io — Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir, por 
conta do saldo do exercício anterior, 0 crédito ^espe
cial de três contos e quinhentos mil réis (3:5005000), 
destinado a ser aplicado no serviço de terraplanagem 
e tapume do terreno em que será construído o  «Stand» 
do Tiro de Ouerra desta cidade.

Art. 2o — Este decreto-lei entrará em vigor na data da sua pu
blicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Lajes, em 5 de junho de 1942.

Asainaâo: Vidal Ramos Junior 
Prefeito Municipal

•  Asdrubal Guedes de Souza Pinto

DECRETO N. 17 de 5 de junho de 1942.

O Sr. Vidal Ramos Junior, Prefeito Municipal de Lajes, no 
uso de suas atribuições e devidamente autorizado pelo decreto- 
lei n. 6 de hoje datado,

DECRETA:

Art. I o — Fica aberto por conta do saldo provindo do exercí
cio de 1941, o crédito especial de três contos e qui
nhentos mil réis (3:5005000), para ser utilizado no 
serviço de terraplanagem e tapume do terreno em que 
será construído o «Stand» do Tiro de Guerra desta ci
dade.

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

Prefeitura Municipal de Lajes, em 5 de junho de 1942.

Assinado: Vidal Ramos Junior 
Prefeito Municipal

Asdrubal Guedes de Souza Pinto 
Secretário.

DECRETO N. 16 de 27 de maio de 1942.

O Sr. Vidal Ramos Junior, Prefeito Municipal de Lajes, 
no uso das atribuições que a lei lhe confere e devidamente au
torizado pelo decreto lei n. 5 de hoje datado,

DECRETA:

Art. Io — Fica aberto, por conta do saldo provindo do exercí
cio de 1941, o crédito especial de sete contos de réis 
(7:000$000), para ser utilizado no pagamento dos ven
cimentos do Sr. João José Godinho Junior, aposenta- 
tado no cargo de Tesoureiro, a contar de Io de no
vembro de 1941.

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

Prefeitura Municipal de Lajes, em 27 de maio de 1942.

Aasinado: Vidal Ramos Junior 
Prefeito Municipal

Asdrubal Guedes de Souza Pinto 
Secretário.

RESOLUÇÃO N. 45 de 5 de junho de 1942.

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

RESOLVE;

Exonerar a pedido de suas funções de professora «não ti
tulada» da escola Mixta Municipal de Barra do Rio Bonito, a 
Sra. Darci Tives de Andrade, a contar de 5 de maio p. passa
do, à vista de seu oficio datado daquele dia.

Comunique-se.

Prefeitura Municipal de Lajes, em 5 de junho de 1942.

ABsin&do: Vidal Ramos Junior 
Prefeito Municipal

Asdntbal Guedes de Souza Pinta 
Secretário.

Bombardeio de Colonia
A Agencia Nacional, divulgando um comunicado 

ide Nova York, do New-Times, noticia que o raide da 
j RAF sobre Coijuia causou 20 mil mortos e 54 mil fe
ridos.

Mais de sete mi
lhões de contos tis 

; notas em circulação
A Caixa de Amortização 

vem de apresentar um qua
dro demonstrativo referen
te ás notas do papel-moe- 
da em circulação. O total 
ascende a 7.289.923:095$000 
assim discriminado: . . . . 
2.462.129 de l$OO0; 
1.245.232 de 2$000; 
24.988.555 de õ$000; . . . 

! 23.872.790 de 10$000; . . . 
1.580.755 de 20$000; . . . 
9.284.319 de 50$000; . . . 
7.483.217 de 100$000; . . . 
7.168.606 de 200S000, . . . 

I 7.517.822 de 500#000; . . . 
e 7.041 de 1:000$000.

Oleo brasileiro
Regressando do norte do 

país, o Presidente do Con
selho Nacional do Petroleo, 
declarou que chegará 0 dia 
em que o Brasil só consu
mirá oleo extraído do seu 
sólo.

Fala 0 Comandante 
da RAF

Falando sobre os bom
bardeios contra as cidades 
alemãs, o Comandante da 
RAF declarou que nos pró
ximos raides, poderão ser 
utilizados 4.000 bombardei
ros.

A aviação 
americana 

na Inglaterra
O primeiro ministro 

Churchill declarou, que os 
bombardeios da Alemanha 
atingirão o máximo da vio
lência, quando os aviões 
americanos cooperarem den
tro em muito breve com a 
RAF. A população france
sa da zona ocupada pelos 
alemães, ‘ foi avisada que 
serão iniciados tremendos 
ataques aereos naquela zo
na, e que é prudente que 
se retirem.

Aviões brasileiros
Segundo noticia a Agen

cia Nacional, 0 ministro da 
Aeronáutica, assistiu á ce
rimônia da conclusão de 
100 aviões preparados no 
parque de aeronautica do 
Campo dos Afonsos, nos ó 
primeiros meses deste ano.
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Prefeitura Municipal de 
LajesEstado de Santa Catarina

MOVIMENTO DA TESOORARU, g DURAKTE O  MES OE

CORRETO LAGEANO0 Mucus da
Asma Dfssol- | vasta circulação.

vido em Um Dia

Assine e annuncie no “Correio La- 
geano'” orgão de grande tiragem e

Saldo do dia 30 de abril de 1942

receita orçamentariaIrrposlo Territorial Imposto S/ Industrias e Profissões
« de Licenças
* £( Exploração Agricola e Industrial
< S/ Jogos e Diversões

Taxas de Expediente
, e Custas Judiciarias e Emolumentos 
« de Fiscalizações e Serviços Diversos 

Renda Imobiliária
Receita de Mercados, Feiras e Matadouros

< de Cemitérios
« de Indenizações e Restituições

Quota de Fiscalizações Diversas 
Cobrança da Divida Ativa 
JJultas em G era l

DESPESA ORÇAMENTARIA
Administração Oeral
Exação e Fiscalização Financeira
Segurança Publica e Assistência Social
Educação Publica
Saude Publica
Serviços Industriais
Serviços de Utilidade Publica
Encargos Diversos

154:809$ 100

3:0175009 
5915600 
9835000 

127:241 $200 
7575300 
312$000 
4255000 
2385500 

2:542$30o 
245$70o 
97500o 
50$000 

3:0005000 
2:1995600 

888530o

Ob ataques desesperadorcs e violentos dn 
asma envenenam o o rg a n ism o , minam a 
energia, arruinam a saúde e debilitam o co
ração. Em 3 minutos, M e n d a c o ,  receita de 
ura fumoso médico, começa a circular no 
sangue, dominando rapidamente os ataques. 
Desde o p r im e ir o  ala começa a desapa
recer u diriculdude em re s p ir a r  e volta o 
sono reparador. Nfto é preciso continuar 
usando drogas, cigarros ou injeções. Tudo 
o que se faz necessário é tomar 2 tabletes 
de Mendaco às refeições e íicará comple- 
tamente livre da asma. A açào é multo 
rápida, mesmo que se trate de casos rebel
des e antigos. M endaco  tem tido tanto êxito 
que se oferece com a garantia de dar ao 
paciente respiração livre e fácil em 24 ho
ras e de acabar completamente cora a asma 
em 8 dias, ou devolução do dinheiro, ao ser 
restituido o pacote vazio. Peça Mendaco em 
qualquer farmácia. Nossa garantia o protege

J  — T
A ca ba  co m

Credito Especial

Saldo no Banco Industria e C. 
< com Repon^aveis 
« na Tesouraria

de Santa Catarina

297:3925600

7:1315100 
2:7115300 

5285500 
6:981 $400 
1:3675600 

918$2C0 
32:9255100 

3:736$500 j 
56:2995700' 
3:5005000 

"59:7995700' 
140:000S000| 
28:5825500 
69:0105400: 

"297:3925600

u primeiro revolver kbricadc 
com matéria prima nacional

Oferecido ao presidente Getulio Var
gas essa arma

No Rio Grande do Sul, nas Forjai 
Taurus, foi fabricado o primeiro re
volver em série, com matéria primi, 
nacional e oferecido ao presidente G«- 
tulio Vargas. A  entrega foi feita pe- 1  

1 los srs. João Kluve, Osvaldo Pucer, I 
j Renato Guerra e Edmundo Falcão da |
: Silva, diretores e representantes da-j 
quele estabelecimento industrial gau-l 
cho. |

Engraxataria Polar
— de —

Jorge Pereira
RUA MARECHAL DEODORO, 13 

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

•ÍAlÍ

Oswaldo 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.#1
ê ESPECIALISTA EM PINTURA DE MOVEIS 

A DUC.O

Prefeitura Municipal de Lajes, em 30 de maio de 1942.

A ri Cândido Furtado 
Tesoureiro Confere

Oscar A maneio Ramos 
ContadorContacto Terapia Câncer

TRATAM ENTO PELA LAMPADA DE 
CHAUOL

Efeitos combinados dos Raios X  e do 
radium. Exclusivamente 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, Io andar, P. Alegre 

(Informações por carta).

- - - - - - - - - - - - - -  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.
11

t=>Ç>q II pQo a eaQq || pQq || pQq II DQq fcapa l̂ tl õfoli p Q a  |f B>Qcn)Octavio de Cordova amos
Io Tabelião da Comarca de Lages

Rua 15 de Novembro — A0 LADO DA FARMaCIA AP0L0

Lavra escrituras de Compra e Venda, de Permuta, de Doação, de Lo- m
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.

22
|| p Ç a  fpÕQilI lí

A R M A Z É M  CAJ URü
P adaria e Confeitaria Popular (jj

de lvandèl Godinho
Rua Quintino Bocaiuva, fone 27 

Rua Marechal Deodoro, e.nfrente ao Inetituto de Educação, fone 81

Pães de todas as qualidades. Bombons.
Artiaos para presentes

Caixas fantasia.
Doces para casamentos e batisados, etc.

§

I
de

Doces para casameiuus o » ,2

Aprigio Leal Nunes
Praça Vidal Ramos ou Praça do Mercado

LAGES -  STA. CATARINA

Grande sortimento de generos alimentícios de primeira qualidade. 
Bebidas. Ferragens. Louças. Armarinho. Possue deposito de sal. 
Compra crina, couro, cêra, etc.

Boas acomodações para tropeiros. — Preços razoáveis.
"" .■ jtu .q m m n ü iu .M * " .....sttwuaimatuaujram;
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4 CORREIO LAGEANO

0  Exército do Silencio
Rômulo ARGENTIÉRE 

(Destacado escritor brasileiro)

Ha um exército silencioso que trabalha, inveetiga 
e dirige verdadeiramente a guerra. Beu campo de ba-1 
talha é a retaguarda. Suas funções abrangem todas as 
modalidades. E’ o exército dos técnicos, dos sábios e 
cientistas.

Esta é em verdade, uma guerra em que os recursos 
técnicos e científicos devem ser aplicados atè aos seus 
menores detalhes. E’ uma «guerra técnica», designada 
com maior propriedade do têrrno. Ambos os beligeran
tes sabem que a decisão dessa coutenda, está nos la
boratórios dos cientistas. E’ dali que sairá a fórmula 
mágica que porá fim a essa guerra, sangrenta. A Ale
manha, naturalmente, de ha muito que vem trabalhan
do nesse terreno. Mas ela se encontra, agora, diante 
da ciência das nações unidas que lhe oporão knão so
mente os gigantescos recursos técnicos, como a varie
dade e profundidade das pesquizas. "Os Estados Uni
dos gastam anualmente 300 milhões de dólares em 
pesquisas de toda a espécie. Seus laboratórios empre
gam mais de 70 mil pessoas. Se ha portanto, no mun
do uma nação que tenha capacidade para lutar, isto 
é, para lutar com todo o auxilio que a 'ciência póde 
oferecer e mobilizar, tudo quanto a inteligência inven
tiva do homem pode produzir, esta é a América do 
Norte.

Em seguida está a Gra Bretanha. Ela è a pátria 
das grandes pesquisas da física teórica e aplicada. A li 
foi inventada pelo dr. Valt o localizador de aeropla- 
nos, por meio de ondas eletro-magnéticas, uma das 
maravilhas da ciência moderna.

Tanto os Estados Unidos como a Inglaterra estão 
trabalhando de maneira inconcebível afim de aparelhar 
os exércitos e marinhas com as melhores armas. Seus 
laboratórios fazem todo o genero de pesquisas. Estu
dos sobre aviões, aparelhos óticos e de precisão, a qua
lidade do aço, explosivos, projetis, blindagens para cou
raçados e tanques, rádio-comunicação, rádio para diri
gir operações militares, composições de gases, proble
mas de construções técnicas dos armamantos e outros 
assuntos de magna importância.

Antes do soldado usar sua arma na frente da ba
talha, ela foi idealizada, construída e experimentada por 
cientistas e technicos. Nada é feito ao acaso. Tudo es
tá sob o controle, direção e coordenação. Esta guerra 
não deixa margem à improvização absurda, ao repan- 
tismo. O país que aspirar a vitória deve ter sobre o 
inimigo a superioridade técnica e cientifica.

A ’s nações aliadas não fata nada disso. Não lhes 
falta o gênio inventivo, a capacidade realizadora, a au- 
dacia dos grandes empreendimentos, porque esta guer
ra será ganha de uma maneira singular na qual a Ale
manha, alem de se exgotar economicamente, será ven
cida pela superioridade do exercito, dos técnicos e cien
tistas que trabalham silenciosamente na retaguarda.

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

—  A V I S
A Empresa Força e Luz de Lages avisa, pelo pre- 

senle, aos seus Consumidores de Luz e Energia Elétri
cas que o pagamento das contas de Luz e Força deve
rá ser efetuado, impreterivelraente, até o dia 10 de 
cada mez no Escritórios da Empresa.

Findo este prazo será aplicado aos débitos em atra- 
zo a multa de 10°/o ficando a Empresa com o direito! 
de proceder o desligamento da corrente caso o pagamen
to das contas, incluida a multa, não seja efetuado 
até o dia 20 do mesmo mês.

A EMPRESA.
28- 5 -42

DR. NOBRE FiLHO
Clinica geral

— Consultas diarias das 14 ás 16 e meia horas — 

Atende a chamados a qualquer hora do dia ou da noite.
CONSULTORIO : Praça Vifial Ramos, esquina da rua Cel. Se

rafim de Moura.
12

Laboratório de P esquisas e A n alises  
— —  Clinicas de Lajes = —

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

1 2  '
— ! UMAIS 1 NAVIO BRASILEIRO AFUNDADO

O Departamento de Imprensa e Propaganda comunicou, ASSINE e ANUNCIE no «Cor- 
que o Lo_pd Brasileiro teve informação de que o navio Alegre- reio Lageano», periodico de 
te de sua frota foi torpedeado, tendo sido salva toda a tripula- grande tiragem e vasta circula
ção. ção.

Nova rota 
para a Rússia

NOVA YORK — (Inter- 
Americana) — Nos primei
ros meses de verão do he
misfério boreal, será estabe
lecida, pelo norte da Sibé
ria, uma importante comu
nicação maritima entre o 
Alaska e a Rússia, permitin
do assim, em maior escala 
e sem perigo de torpedea- 
mento, a remessa de mate
rial bélico fabricado nos Es
tados Unidos. Qrandes com
boios, precedidos de.vários 

i navios quebra-gelos forte- 
monte blindados, sairão do 
Alaska no Oceano Ártico, e 
passando ao norte do es
treito de Bhering, que sepa
ra a América da Ásia, se
guirão mais ou menos pa
ralelamente á costa da Si
béria e da Rússia até os 
portos boreias de Arkangel 
e de Murmansk, este último 
com a vantagem de não con
gelar em nenhuma época do 
ano e de poder abrigar em 
seu porto navios com o to
tal de um milhão de tone
ladas. Esses comboios, que 
deverão percorrer uma dis
tância de 10.000 quilôme
tros, só poderão efetuar u- 
ma viagem por ano, Jdeven- 
do regressar ao Alaska an
tes de setembro, quando co
meça o inverno que impos
sibilita a navegação naque
las regiões. Até bem pouco 
tempo, essas viagens dura
vam dois ou três anos.
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Secos, molhdaos, ferragens, louças, etc., en- |J
contram-se noARMAZÉM CENTRAL |

-----------------------------  de -----------------------------  S

—  ALCEU GOULART —  I
— Situado á rua Quinze de Novembro —

FICA EM FRENTE AO HOTEL ROSSI

F R U T A S  C R 1 S T A L I S A D Â S  I! P
Entregas a Domicilio

— Fone 6 —

Conserva estoque de Fogões Geral. . ü
Cs preços deste armazém sao os mais convidativos âa prara e os ar-

tigos de primeira qualidade.

M t t t t s t s t  i m » »  t t m m m w j t m í m í ” * * *
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