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úDom Jaime Camar Arcebispo do Rio de Janeiro
Dom Jaime Caraara, Arcebispo do Pará foi eleito Chefe da Igreja Católica do Brasil, isto é Arcebispo do Rio 

de Janeiro. Sua Excia Revma. naceu na cidade Sáo 
Josè em nosso estado, fez o curso ginasial e:n Flo
rianópolis e completou os estudos no Seminário de São 
Leopoldo, ordenando-se no dia 1 de Jeneiro de 1920, contando atualmente com a idade de 49 anos.
Foi também Bispo de Mossoró durante 5 anos.
0 grande catarinense honra e exalta Santa Catarina no 
cenário catolico nacional e internacional, pelas grandes 
virtudes, pela profunda cultura geral e pelos dotes que 
elevam como notável orador sacro.

Lages

Aniversário do Cel Gastão Perei 
ra Cordeiro

Transcorreu nesta semana a data natalicia do Cel 
Gastao Pereira Cordeiro, comandante do 2o B. Rodovi
ário. O ilustre militar recebeu inúmeras felicitações 
tendo na noite do aniversário dado recepção em sua 
residência.

Segundo Congresso Brasileiro de Veterinária
A Comissão Regional no Estado de Santa Catarina, 

11° Congresso Brasileiro de Veterinária, a realizar- 
entre 7 e 11 de setembro proximo, sob os auspícios 
governo Mineiro ficou assim constituída. Prea. dc. 

nra: dr. Nereu Ramos; Vice Pres. de h o n r a ;  dr Ar- 
r Costa; Pres. dr. José Norberto Macedo; Woe-Pres: 
. Josè Pinto Sombra; Sec: dr. Moacir Tome Uliveira 

Membros do Conselho 
dr. Thomaz Woosd 
dr. Miguel Santos dr. Milton Marques da Silva

A invasão da Siciiia
Até a hora em que escrevemos esta noticia, a m 

io aliada da Sicilia, prosseguia com fraca ^ s t e n -  por parte do eixo, principalmente dos ^ lian o s , A . tropa, aliada, ganham terreno, aeopam c.dada ,taram  aerodromo, Importante, a med.da qoccootP  
m  desembarcando grande, contigente, de tropa, e 
irme quantidade de material ba»00- ________

Leia o “Correio Lageano“

|A VENDA DE LENHA
Consta e qu.isi todos sa- I bem o que sucede com a 

lenha em nossa cidade, pri
meiramente, falta de lenha 1 devido a intransitabilidade das estradas, depois lenha 
cara quando começou a ser vendida, e agora, preço 
muito elevado, porque in
termediários, cidadãos deso 
cupados, postam-se nas en- i radas da cidade, e arrema tara a lenha que chega pa 
ra revendel-a impondo o preço . Assim a po
pulação pobre principalmente vai sofrer as consequências.

Conferência
Yicentma

Em comemoração, a vespera do dia de São Vicente patrono da Conferência, a Diretoria resolveu comemorar o dia 18 de Julho, do corrente arco, mais um aniversário de sua fundação organisado o programa seguinte: No dia 18 de Julho, uma missa em ação de graças, celebrada na Catedral, a tarde deste mesmo dia, pelas 3 horas, inaugurarão na séde da Vila Vicentina dos retratos dos senhores, finado Ernesto Neves, fundador, sr. Custodio Campos, organisador e Cel. Caetano Vieira da Costa que na sua Presidência construiu e inaugurou o Asilo Vila Vicentina. A’ noite, ás 8 horas, festejos populares, roda, rifas, leilões de prendas, galinhas e leitões assados, etc., em beneficio do Asilo e dos pobres validos pelo Asilo.
Para todos os atos convida-se, homenageados, famílias, confrades e o povo em geral. Os festejos popuhres e leilão terão lugar na Casa Santo Antonio, á praça Cel. Belisario Ramos. _________  A Diretoria

RECUAM OS NIPO- 
NICOSAs forças aliadas com base na índia, Australia e Chi

na, fazem os japoneses re
troceder, conquistando terreno e inflingindo-lhe gran
des perdas em homeus e mn terial bélico.

NÃO HA QUEIJO NEM MANTEIGA EM LAJES 
Ha muitos dias que não 

ha em Lajes queijo nem manteiga

CONTRA OFENSIVA RUSSA
A Rússia desfexou vigorosa contra ofensiva com 

otimo resultado na frente 
de Orei, Kursk e Belgorod, 
os alemães retrocedem com pesadas baixas e grande 
perda de material de guerra.

Dr. BELISARIO RAMOS 
DA COSTA

Encontra-se em Lajes em ferias, o dr. Belisario Ra
mos da Costa, iutegro Ju iz de Direito da Comarca de Cuiitibanos.

Faça seus anúncios nesta 
folha, que seus lucros serão 
aumentados

Vendem-se 4 casas
Vendem-se 4 caSas de material, situadas 

em otimo terreno com 42ms de frente por 41 
ms de fundo, á rua Tiago de Castro, em fren 
te a Ferraria Marcos Ghiorzi.

Informações neste jornal.

Josè Eugênio Muller Filho 
Oscar José Muller

Advogados
Rua do Rcsario, 116, - Rio de Janeiro

Foro cm geral. Processos em todos os Ministérios. 
Legalização de jazidas, aguas minerais e quedas dá
gua. Xuturalizações.____________________________

Escrítorío de Locação de Ser
viços Pessoais

DELauro L. Ramos
Enc?.rrega-se de redigir requerimentos. Encami

nha papéis e paga impostos 3as repartições: federais, 
estadoais e municipais.Endereço: rua 15 de novembro, n° 18

Laboratorio Analise ClinicaA V I S O
Os Drs. Nobre Filho e J. Sombra comunicam aos srs. médicos, dentistas, farmacêuticos, vetorinarios e «o povo em geral, que desta data em diante passa a fazer parte da direção técnica do L. A. C. o Dr. Celio Ramos e como assistente o Dr. Salvio Ramos Arruda.
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Laboratório Análises Clinicas
Direção Técnica: fir. Nobre Filho, Dr. J. Sombra

Exames completos
de

sangue, urina, fézes, escarro, pús, líquido co- falo-raquiano, líquido gástrico, etc., etc. 
Vacina autógenas — Exame precoce da gravidez.
Rua Marechal Deodoro — (Esquina Praça Jo£o Pessôa)

LAJES — Estado de Santa Catarina. 
PREÇOS MODICOS.

,i»ir.íinr—.íti.vi m«i ns»?i

Octavio Cordova Ramos
Io Tabelião da Comarca de Lages

Rua 15 de Novembro — AO LADO DA FARMaCIA APOLO
I I  Lavra escrituras de Compra e Venda, de Permuta, de Doaçao, de Lo- 
f  cação de Serviço, etc, etc. _í  Procurações. Encaminha requerimentos ás Repartições Publicas Fe eraes, Sfé Estaduaes e Municipal. Prepara quaisquer documentos.
m5 0  cartorio está sempre aberto, todos os dias ateis, das 8 horas ao meio dia e das2 horas da tarde ás 6 horas.

NAVIOS PERDIDOS PELOS AMERICANOS DO NORTE

Oswaldo Pruner
P I N T O R

Rua Quintino Bocaiuva, 16
------ » -v----Executa, com perfeição, pinturas de casas modestas co

mo de luxo. Pinta placas e abre letreiros.
ESPECIALISTA EM PINTURA DE MOVEIS 

2 *5  A DUCO1  , _

Anunciou Washington que o > departamento da marinha, co- " fs j municou que n America do m  \ Norte perdeu *esde o inicio FiLdus hostilidades: 1 encoracado, M< l puta aviões 3 cruzadores p“- ÍÇ§|s?.dos, 2 cruzadores leves, 28 de>ti<ieres e 9 subirratinos.

Caridade

í DR. N O B R E F IL H O

$ Clinica geral
— Consultas diarias das 14 ás 16 e meia horas — 

Atende a chamados a qualquer hora do dia ou da noite. 
R u a M al. D eodoro

*
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t
IItt

44

TREM SUBTERRÂNEO EM SÃO PAULOA prefeitura da capital paulista está real z mdo estudos sobre a construção da metropoli ferro via subterrânea, em SAo Paulo Cilcula-se em 30 milhões de cruzeiros o custo de cada quilômetro do futuro metro potilano.

Os nosaoa assinantes da

Como é publico o notorio, as class ;S meros protegidas da sorte estão passando toda a especie de privações com a agrava- ção dos preços das utilidades, e principalmente dos generos de 
primeira necessidnde.Como é publico e notorio também, ntm todos os abastados e os que vivem sob melhores signos, andam alheiados oo» -ofrimentos e desgraças que infelicitam a existência dessa gente pobre que habita os arredores de nossa ridade.E a verdade é que, senhoras de uo->a sociedade, continua damente ectão a volver suas atenções para o quadro realmente desolador que mancha a nossa terra:—a miséria,—afim de modi- fical-o tanto quanto possível, como fazem as associações de ca 
ridade locais.Agora mesmo—hoje, por exemplo foi distribuída pelas mãos caridosas de algumas de nossas damas, entre a pobresa, alem de outras esmolas, carne de duas vacas gordas, presenteadas pelas senhoras dos srs. Celso Fausto de Sousa e Floriano Augusro Neves. Registando o fato com imenso prazer, pre pretendemos que o exemplo dessas digníssimas famílias proprietárias de bens suficientes até para atender os meessitados, com alta abundaucia seja imitado ininterruotam. nte, para que r.âo tenhamos de presenciar, amanhã, ce a-, que ó teriam togar cm cidade ocupada pelos nazistas e debaixo o domínio da destapo.

0 3  ALEMÃES COMEÇAM 
A SE MATAR ENTRE SI

Londres, (/nteraliado) Do 
Free Prench Press Service 
nos comunicam, que na ci-

suldados alemães trazendo 
quatro outros alemães 
prisioneiros, chegarem lá, 
fuzilaram os prisioneiros e 
atiraram nos forno.
Em Toulouse, onde ozrm.i iTm ), H.ipoáo e Lvn, uma mulher \ pelotão de execução funcio-Escurinho, deverão .procu-jque „ao 0UIira „ f j lna regularmente, um

rada.
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Dr. Cesar Ávila
Docente da Faculdade de Me

dicina de Porto Alegre
Alta cirurgia. Tratamento clinico e cirúr

gico da Tuberculose e dos defeitos congênitos f ?  'i__e adquiridos. lE ^Ü  PSD|! ca»

rar «empre os H!;U9 J°‘nalsipara recolhimento, foi ac'ciminlaão é encarregado 
na gencia o -c-rreio, no cemitério de La Òullotiére. iespecialinente pelos nazista» 

ort , roce e o u ... 0 1 entanto sair, aproximou se d® transportar os cadáveres
do local onde acha o forno j de soldados alemSes fuzilados 

j crematório e viu unsjPor medidas de disciplina.
Este caminhão faz o trajeto via hospital de Purpan, 
onde existe um forno crematório.

Faça seus a núncios ne 
ta folha, que seus lucro» 
serão aumentados.

Faça seus anúncios nesta folhaE
..........................................

t t  i

Hospital de Hamouia.
Estado de Santa Catarina. t titmmmtmmm smmmmmimro U Hl i SipQq

Seitientes e Mudas de Hortaliças
O Sr. josè Schw eitzer tem sempre á venda, em .a a  casa

de residência á Avenida Laguna, „• 40, semente, e muda. garant1 -
da.de repdho, alface, beterraba, cennra, ete. P „ ..ue Umbem mu.
dasobementes boas de lindas e vistosas flòres

dÇO

IS
pÇqpÇaFaça seus anúncios nesta fulha
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Dr. José Antunes
Médico

s« i:  X  iíTftvS
>t?I 'T5
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oesde radio
Londres; ( i. B.)- A iavençS) de um aparelho par eliminir completamente a interferencia da estatica nas recepções de 7 a -  

d'° .a,lunci3d0 PeIa Goodyer Tire and Rubber Company segundo mforma o correspondente do Times, em Nova York
. I L m l u  aJlRre 7 '  CU7 S primeiras experiencias foram coroa da< pelo m m  completo ex.to, recebeu o nome de neutralizador de ts i lie», e to. Oesccberto pelo fisico Gilbert .1. Candrisen que possou vários anos aperfeiçoando esta invenção.

Espera-se que o novo aparelho encontrará aplicação imediata nos avioe-- dr- bombardeio e de caça, nos navios de guerra 
t em quaiquer parte onde sejam usados radio-receptores.Acreu, a-s... tunbem, que a descoberta de Gilbert Candri- *en contribuirá para tornar ainda mais perfeito o radar, apare- Ino destinado á localização de aviões e navios inimigos, bem como a transmissão, pelo radio, de fotografias e mapas.

O neutralizador de Candrisen não somente evita a interferência da estatica na radio-rect-pção. como também converte a energia eletrica de estatica em força util.
Numa demonstração realizada na ultima terça-feira, no salão de experiencias do Goodyear, em Akron, Ohio, verificou-se que o neutralizador pode reduzir a ruídos quasi inaudíveis as descargas eletricas mais poderosas provocadas pelas grandes tempestades magnéticas. Num dos tests realizados, uma con- telha de 25000 volts foi projetada diretamente sobrea antena do aparelho receptor em experiencia.
A neutralização, porem, era tão perfeita que o mesmo aparelho podia sintonizar qualquer dos programas radiofonicos em

§ |l fmà
ifp íT

v iru ia em geral — Ginecologia — Partos
Atende no Hospital São José de Antonio Prado, aparelhado 

para qualquer intervenção cirúrgica, com serviço moderno de Raios X, 
Bisturi eletrico, Raios ultra violeta, Ondas curtas e ultra curtas.

Vendem se
1 Locomovei Semifixa Wolf força maxirna 

continua de 36 H. P, força maxirna iutemiten- 
te 43 H. P. efetivos.

1 Locomovei Chayton força de 24 H. P. 
efetivos

1 Locomovei Rausomes força 8 H. P. 
efetivos

1 Locomovei Rausomos força 24 H. P. 
efetivos.

1 Locomovei W V Lidgervood força 21 H P.
1 Locomovei Davey força 3G H. P. efetivos

Trata-se com Oswaldo Muniz Rua 15 de Novembro n1 17

Dr. João Ribas Ramos
Advogado

R U A  C O R R E IA  P I N T O ,  11
L A G ES

onda dirigida para a Europa. O neutralizador de Candrisen usa pequenos tubos eletrônicos, dispostos de tal maneira que os mesmos são automaticamente ajustados a qualquer sinal dado ptlo radio, seja ele fraco ou forte.
Esses tubos eletrônicos separam os ruidos indesejáveis dos desejaJos e automaticamente controla a quantidade de energia estatica que pode str recebida pelo aparelho receptor.Um controle de detenção elimina os ruidos mais fortes do que o sinal da estação ouvida.
O aparelho é tão compacto que pode ser adatado a qualquer receptor de radio.

O oletoria Fede 
ral de Lages
Avisamos, em nome do Senhor Ibralim Simão, Coletor Federal neste Município, que nos solicitou este aviso, que a Cole- toria Federal, sobre sua direção está funcionando, atualmente, no andar superior do prédio onde se acha nesta Casa aFar- macia Apoio, á rua 15 de Novembro.

Programa a ser realizado amanha dia 18 de Julho 
la. prva Cuba: Caçada rural (para amazonas e cavaleiros). Percurso de 1.500 mts. Diretor da Caçada: Cap. Joaquim Alvares. Caça. Sr Cilô Araújo.

Prêmios: 1 lugar, objeto de arte no valor de Cr$3OO,O0 2‘ lugar: Cr$ 200,00; 3- medalha de prata;4- lugar: medalha de prata e 5 * medalha de bronze.
21 prova: Acre (para amasonas e cavaleiros ci- jvis e militares (oficiais). Concurso «á Americana» so- 

|bre 16 obstáculos. P lugar: ao cavaleiro que, no me
nor espaço de tempo, houver traosposto sem falta o i maior numero de obstáculos,
Prêmios: I* lugar: Cr$ 100,00,- 2- Cr? 50.00; 3- Cr$ 
30,00. Local: Campo de Lajes F.O. Entradagrátis—Hora 14.

Rodovia Getulio 
Vargas

Na grande Rodovia Federa que liga P. Alegre a Caxia$ sob a direção do engenheiro dr. Moacir Gomes de Sousa, prosseguem ativamente os trabalhos de acabamento. Vários trechos da imponente a eria vão ser, agora, calçados em paralelepipedos , tornando a estrada de mais perfeita pavimentação de iodo o Brasil. O assentamento de paralelepipedos começará na séde de Galopolis rumo á ponte do Cai.

Faça seus anuncio 
nesta folha, que seus lucros 

j serão aumentadosI

Faca seus anúncios nesta folha
Dr. Celso Ramos Branco

ADVOGADO
ResiJencia e Escritório: Rua Correia Pinto, iS  

LAGES.
Atende chamados para as comarcas de S. Joaquim, Curl- 

tibanos, Bom Retiro e Rio do Sul.

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



c o r r e i o  LAO^ANOpngina

onferencia B S SH3 '-=a

Doflue dia 18 do corrente, mais um aniversário da fundação da Conferência Vicentina, o qual serà comemorado Jondignaraente, constando do programa, 
uma missa na Catedral, a inauguraçao na Vila Vicentina dos retratos dos senhores Ernesto Neves, Custodio 
Campos e Cel. Caetano Costa e á noite festejos na 
casa Santo Antonio. A digna e operosa Diretoria dos Vicentinos, que tem como presidente o sr. Jaime 
Godinho, merece encom/os pela nobre iniciativa.

ESTUÇAODEONDAS 
CURTAS

Dr. J. Costa Netto
Alta Cirurgia. Ginecologia. Partos Cirurgia de Crianças Radiologia Clinica ( Raios X)

Operações de Estomago. Intestino. Apendicite. Figado e Vi- 
as-Biliares. Bocio (Papo). Hérnias, Varizes e Hemorroidas. Rins, 
P r ó s t a t a  e Bexiga. Utero, Ovário e Seios Tumores em Geral. Ci
rurgia dos Ossos e Articulações. Cirurgia dos Defeitos Congênitos eAdquiridos.________T ra ta M to  Medico e Cirúrgico dã TuberculosePulmonar
CONSULTORIO: 15 de Novembro 21. (Edif. da Telefônica) Das 3-6 

No HOSPITAL das 8-10 Residência CORRFJA PINTO 3. FONE 195 
Lajes Sta‘ Ca,arma

W

O Departamento de Imprensa e Propaganda em 
Florianopulis está experimentando uma estaçã de on
das curtas, na onda de 42 metros a qual transmite das 
4,30 ás 5.30 horas da tarde. A mesma transmite a- 
toa do governo, musica, resenha do iribuoa! e outras 
coisas de interesse estadoal e nacional.

CxJk3
dÇo
dÇq

CINE-TEATRO
CARLOS GOMES

Programa para Domingo
Dia 18 de Julho de 1943.

A grande e simpatica 
marca »METRO» vai apre 
sentar, hoje, á nossa cida
de, o consagrado filme e 
uma das suas maiores pro
duções BALALAIKA 
Uma das mais beias e custosas joias cinematográ
ficas de todos os tempos! 
Sao principais intérpretes: Nelson Eddv e Iiona Massey
Cert. Censura 
Livre.

N. 16.579-

A S Í FILIS,í  UM DO* MAIORSS RLAOGLO* OA
MUMANIDADEj

oÇa
PylCl
dÇo
dÇg
dÇ*ü

£

dÇq

cQa

Fârmacia Carvalho
E m  frente ao Hotel Rossi

Rua 15 de Novembro
cx)q
cx)a
dÇoD$aDÇa

A Sessão serà iniciada r.om J 
um Compl. Nacional da’DN. 
e um «Jornal da Metro».-

As perdas to
tais do impe' 
rio britânico

oÇa
DÇa

Ã MAIS BARATEIRA

-v°
c x )a
pÇa
DÇa

Lages

dÇo
oÇa
i>õa

pí)q
D<>a
oÇa

Associação Rural de,J:

P eços: PoltronasCr$e 2C0 Balcão 1,50 3,CO

Vesperal às 2 horas: ás 3,15 horas: ás 4,30 horas:
Primeira Sessão; Um filme policial da Universal*

CARA DE GATO

C.E.C.Nos tres atics de 
guerra, compreendidos entre 3 de setembro de 1939 até 3 de setembro de 1942 as perdas britânicas somaram j Associação Bural, ficam 
514. 933 homens, dos quais' CODVldad°8 todos os socios 275.744 somente das ilhas Fara a Assemblêa Geral, 
britânicas. Esses números1̂ 110

çao Lajes
CONVOCACÃO DE AS. 

SEMBLÊA GEKa L
Na conformidade do Arti- 32 dos Estatutos da

da Diretoria iscai. e do Conselho

Segunda Sessão: esplendida 
comedia da Coiumbia da tamilia Frorisbela: 
BANCANDO A GR AFINA
Terceira sessão: 
super-comediada Metro-com 
HEDY LAMARR e James STEwART.
PEDE-SE UM MARIDO 
PREÇO DO

incluem m o r t o s ,  feridos, 
desaparecidos e prisioneiros Essas perdas são assim distribuídas: Canada mortos 
e desaparecidos 5.200. feri 
dos 1.357, prisioneiros 3.865 Australia: mortos e desa 
parecidos 30.3S5, feridos 15.700, prisioneiros 7.874.

------------j Nova Zeelandia: mortos eBelíssima desaparecidos 6.079. feridos 
7.178 e prisioneiros 6.088.África do Sul mortos e 
desaparecidos 14.789,feridos 3.229, prisioneiros4 597. 

Índia: mortos e desapare- COSTUME; oidos 89.574, feridos 9.168

se realizará no dia T 
de Agosto proximo, que tem por fira a renovação 
do mandato dos membros

oi na primeira convocação 
r.âo houver numero legal 
de socios presentes, a elei. 
ção se procederá no dia 8 
de Agoeto proximo, com 
qualquer numero de socios. 
Lajes, 10 de Julho de 1943 
!-auro A. Ramos 2’ Secre
tario.

e prisioneiros 3.236.
Das colonias incluindo as perdas do Extremo Oriente: 

m o r t o s  e desaparecidos 23.900, feridos 1.499 e pri
sioneiros 5.430. As perdas 
das ilhas britânicas estão assim distribuídas: m o r t o s  
73.477, d e s a p a r e c i d o s  7 5.403, té ridos 50.163 
6 6 801 prisioneiros do guer ra.

O dr. Oswaldo Cabral
nus Estados Unidos
A Convite do Departa

mento de Estado, da Ame
rica do Norte, encontra-se 
naquela nação o dr. Os. 
v.ildo Cabral diretor da 
Assistência Municipal de 
"santa Catarina.

T  *

0  Mucus da 
Isma Dissolvido 
R a p id a m e n te
O» ataques d«esperador*« • violente* 4*

mma e bronquite envenenam o organismo, 
n nani a energia, arruinam a saúde • de* 

coraçào. Em 3 minutos, Meadaca* 
íova fórmula módica, começa a circular 
o sangue, dominando rapidamente os ata- 
,ue8. Desde o primeiro dia começa a desa* 
>arecer a dificuldade em respirar e voíts 
• sono reparador. Tudo o que se fax no- 
essano é tomar 2 pastilhas de Meado** 
-a rereiçues e ficará completamente livre 
a asma ou bronquite. A açio é muito 
Hpida mesmo que se trate de casos rebel- 
vf. e autigos. Mondaco tem tido tante 
xíto que se oferece com a garantia de 

onlc ret5PiraÇ*o livre e fecil m- Jidamentc e completo alivio do sotrimsnte 
síiAli5nm 6m P°uco« dias. Peça Meadece, 

em <*uaJ(lu"  farmácia. A nosss garantia 6 a sua maior proteção.e Àrmtm c*m

Assine e anuncie no «Cor 
reio Lageano», perioJioo de 
grande tiragem e vasta cir 
culação.
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