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m  'ursos CASAMENTO
Ajustou núpcias ; dia 26 

do corrente mês, o*sr. Pe
dro Paulo Lisboa, com aP-h O mui lo.u-

** ll\?b pa j 
: * u ralsta neste município.

• uiira i -íb O .tv>s civil e religioso
t-s úiti» ios - * ;im se somente c»>m

a p e wuça das duas fami
r siui Lãs i* araninfoa. O i*»-

1 h ;
r*ie
IM I

A Imprensa Oficial do Estado 
vavel de reeonheoiruemo e de alti 
íez reunir em elegante volume ai 
nimciados pelo sr. dr. Nerêu fían, s

A importância e o valur dessa . 
çOee são grandes. É que nela *, 
várias da administração catarima 
uos, expostas por quem a diri».

O administrador moderno,&que nao deseja se 
pies assinador de decretos, desconhecendo o oon t ú m vem par recebeu muitas fe- 
deles, necessita possuir cultura generalisada e p- :uüiíh licitações, 
conseguida por estudes contínuos, além uma pé 
trante visão das realidades vitais do tern «ru, e 
população que dirige. O chefe do governo, hov 
nameote, preçisa conhecer ciência da admimstração 
quem diz ciência da administração. diz sociologia 
seus variegados ramos, diz pedagogia, diz e. mi.-, 
finanças, diz orgauização do trao . -r/. s«i viço s . :v
Ora, tu«lo isso, todos os aspectos m variados de cé  
da administração ressaltam dos diseuis s rl r. No 
liamos Orações quais as de paraninfo oe teimas 
proless mandos do Instituto de Educação de Floria»- 
polis, do Colégio Coraçao de Jesus e da Insp i n- 
Educação Física mostram o educacionista de vî áv» 
larga e sabedor perfeito da pedagogia moderna 
!-i .tetisador feliz de diversos aspetos da sua grande 
«•bra administrativa nos discurses pronunciados em 
J;iijai e Lajes . O economista aparece nos de Mafra 
o <ia Instalaçao do Conselho Técnico de Eeonômia e 
Finanças.

As exposições, entretanto, nâo são feitas em estilo 
rebuscado ou gongórico, tão ao gôsto de certos políticos 
vasios de idéias, não há nelas adjetivos lançados a êsrno; 
não contêm palavras, sem vida da realidade.

Não abusa de tintar, nem tio  pouco de símbolos.
Diria, se de pintura entendesse, que se não assemelha 
aos pintores da atualidade, mas com aqueles clássicos, 
que nos dão a visão perfeita do objetivo retratado, não 
nos cansando a achar na tlora abundante das tintas 
e nos traço9 infantilescos a finalidade da exposição

É do se estimar que outros discursos ja proferidos 
também encontrem quem os reuna em outros primoro 
sos volumes, eis que aumentarão a escassa literatura 
catarinense com obras verdadeiramente fecundas no 
conteúdo e belas na forma em que foram esculpidas.

Rodolfo Laog
Foi nomeado gerente o, portanto, chefe da filial 

da casa Carlos Hoepck S A., nesta cidade, o nosso pre-
ral senhorita Usa Ramos Rosa, sado e correto amigo Sr. Rodolfo Lang que por largos 

h . io sr. Hortencinho Ro- anos, vinha exercendo, outro cargo também de desta- 
sa i  a.ide e adiantado ru- qUe e assinalada responsabilidade.

Rodolfo Lang é um digno substituto do finado 
Walter Heschl de saudosa memória. Circunspecto, 
dedicado ao trabalho, inteligente e apaixonado amigo 
da casa em que funciona há muito» anos, tem sido a 
•ma atuação grandetnente proveitosa, sob todos pontos 
de vista, para a importante firma comercial catarinen 
se, que num gesto perfoitamente justo no neou-o para 
chefiar a conhecida filial desta praça.

Entre nós, vive Rodolfo Lang há seguramente, 
vinte e oito anos sem qne durante esse largo lapso de 
tempo, haja praticado o mais leve ato deeabonaJor 
de sua personalidade. Tem sido, em verdade, um 
cavalheiro e chefe de família exetnplaríssimo, e, por 
isso se tornou merecedor de todos os louvores. 

Aceite, pois, as nossas efusivas felicitações.

■ ASAMENTO
o iizou se Jia 21 do 

. : ite em Capão Alto, o
o sarnento do sr. Wilson 

ilmai Ramos, filho do sr. 
João da Silva amos, figu- 

í .prestigiosa r.o istrito d» 
Vu-ão Alto, com a senho 

.Iii'- ma Walrrick fiiha 
,1r> finado José Maria Wal- 
,awK B anco Paraninta
ram o noivo no civil, sr. 
Epaminonclas Rarnox ■■ se
nhora e no religioso o sr. 
José Antunes Ramos e st 
nhora. Servo am de padn 
nhos d» noiva no reiigiose 
o sr. dr. Mario Carrilho e 
senhor i. representados no 
ato, pelo sr. Lauro Laure 
ano Ramos e senhora e nt> 
civili o sr. João da Silva 
Ramo9 e senhora.

O casam ei to foi muito 
concorrido, tendo os noivos 
recebido muitos presentes 
e inúmeras felicitações.

U .  R .

Josè Eugênio MuillerFlho 
Oscar José Muller 

Advogados
Rua do Rcsario, 116, - Rio de Janeiro

Foro em geral. Processos em todos os M nslério*. 
Legalização de jazidas, aguas minerais e quedas dd 
gua. Naturaliza ções. ■ —

Dr. LAURO CESAR
Acha-se nesta cidade 

Dr Lauro Cesar, prospero 
ruralista DeBte Município.

k guerra
Dr. CÂNDIDO RAMOS
Encontra-se entre nós o 

dr Cândido Ramos, ruralis
ta e intelectual de renome 
em Santa Catarina.

Laboratorio Analise ClinicJ
■n. médicos, dentistas, larm a faBer Lajes, promoveu nu u,u
povo em geral, que desta data em m»»  ^  ^  R ! do corrente mês, atingiu a 
parte da direção técnica do U  A. • ^  Arruda> | <>$2.949,00.•noa e como assistente o Ur.

Sr. JOÃO MARIA iDO
ÀMARANTE

Esteve em Lajes, tratando 
de interesses, o sr. João, 
Mario do Amarante, pros
pero fazendeiro e elemento 
de projeção no 
Painel.

bintese das ultimas noticias
— Aj emissoras argentinas anunciaram que Molotnw està em 

Berlim, negociando a paz. — A queda do Duce pela vontade 
do povo e do exercito, ou porque ele viu irremediável a situa
ção, abriu margem para o armistício em separado da Itaiia, e 
deu tremendo golpe na posição do eixo. O comandante ame 
ricano na Sicilia, divulgou as condições dos aliados.

Badolhio embaraça-se com as tropas alemãs na Itaiia e os 
italianos nos Balkans e na Rússia. Enquanto isso, alemães 
e italianos chocam-se violentamente na Albania. A massa po
pular em caracter de revolução social, brada pela paz, com me
do das bombas de 4 000 quilos dos aliados. Roosevelt dis
cursando recentemente declarou que a rendição deverá ser in
condicional e que os culpados não escaparão do castigo, «nde 
quer que se escondam. Primeiro Ministro Italiano acabou por 
decreto o facismo e stus emblema». Todavia, espera-se para 
qualquer momento a capitulação italiana. Na Sicilia os alia
dos preparam-se para o golpe final. Na Rússia os alemães 
retrocedem com grandes perdas.

No Pacifico os niponicos recuam ante o poder esmaga
dor dos aliados.

DR. INDALECIO ARRUDA VEROILIO RAMOS

VinJo de sua impor-1 Regressou de Porto Ale
gre, acompanhado de suatante fazenda de criação 

de gado, encontra-se nes 
ta cidade, o dr. Indalecio 
Arruda, grande e prospero 

n- ruralista neste município e
distrito d e j t-lgura de projeção em nos

so meio.
CONfERENCIA VICENTINA 

DE LAJES
A renda da leilão que a 

Confrencia Vicentina de 
Lajes, promoveu no dia 18

ANIVERSÁRIO
Transcorreu domingo, 

proximo passado, a data 
natalicia da senhorita Leuita 
Ramo».

exma. senhora, o sr. Ver 
gilio Ramos, elemento mui
to relacionado 
meio.

em nossa

Assine e anuncie no «Cor 
reio Lageano», orgão da 
grande tiragem e vasta cir 
cuiação.
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Laboratório Análises Clinicas
Direção T écnica: Dr. Nobre Filho, 

Dr. J. Som bra
Exames completos

de

sangue, urina, fézes, escarro, pús, líquido ce- 
falo-raquiano, líquido gástrico, etc., etc. 

Vacina autógenas — Exame precoce da gra
videz.

Rua Marechal Deodoro — (Esquina Praça JoSo
Pessôa)

LAJES — Estado de Santa Catarina. 

PREÇOS MODICOS.

Io Tabelião da Comarca de Lages
Rua 15 de Novem bro — AO LADO DA FARMa CIA APOLO

l i  Lavra escr.turas de Compra e Venda, de Permuta, de Doaçao, de Lo- j
cação de Serviço, etc, etc. _ p ,

U  Procurações. Encaminha requerimentos ás Repartições Publicas Fe eraes, j. 
P  Ç F«taciuaes e Municipal. Prepara quaisquer documentos.

1  0 cartorio está sempre aberto, todos os dias ateis, das 8 horas ao meio dia e das g  
tp 2 horas da tarde ás 6 horas.

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.

E S P E C IA L IS T A  E M  P IN T U R A  D E  M O V E I S  
A D U C O

I
i

DR. NOBRE FRHO
Clinica geral

— Consultas diarias das 14 ás 16 e meia horas — 

chamados a qualquer hora do dia ou da ooite. 
Rua Mal. Deodoro

TT
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Quanto a Raf voou
g n i  1 9 4 2

(C.E.C.)

O Comando Costeiro da Raf destinado á vigilância do ter
ritório metropuliíauo, à guarda dc suas a g u a s  territoriais, aos a- 
taques á navegaaão inimiga nas aguas circunvisinhas da r.uropa 
e oroteger a navegação aliada, vôou em 1942, nada menos do 
que 40 225.000 KMoraetros durante 12.000 patrulhamentos.

Tresentos ataques foram desfechados com resultados posi
tivos contra navios do inimigo.

O Comando de Bombardeiros da RAF arramessou mima
res de minas nas aguas territoriais do «eixo» afundado ou da
nificando cerca de 150 navios mercantes e de guerra nos pri
meiros seis meses de 1942. Esses algarismos revelam bem a 
atividade desempenhada pela RAF no papel que lhe coube no 
programa de derrota das nações do «eixo» e que sido
sxecutado com exTaordinaria regularidade de precisão.

ttm m m m m nm tm m m m u m m

O tempo de serviço dos funciona 
rios públicos

Rio, (D. D.) —Esclareceu o DASP em um processo que«de 
acordo com a legislação vigente, sempre que se verifique náo 
existirem nos arquivos da União, em virtude de roubo, incên
dio ou destruição, os documentos necessários á extração de cer
tidões comprobatorias de tempo de serviço dos funcionários, 
estas só poderão ser supridas por justificação produz:da peran
te a justiça federal, com a indispensável assistência do procura
dor da Republica».

INSTITUTO DE APOSEN
TADORIA E PENSÕES DOS 
INOUSTRIARIOS

FLORIANÓPOLIS

Sr. Redator

j l — Tenho o prazer de levar 
ao vosso conhecimento a pró
xima abertura de inscrições 
para o concurso que o Depar
tamento Administrativo do Ser
viço Público (DASP) fará rea
lizar nesti capital e que é o 
seguinte;
Ouarda-Livros para qualquer
Ministério, inscrições abertas no 
período de 29 de julho a 16 de
setembro
2 — 0  posto de Jinscrição estí 
instalado á rua Felipe Schmidf 
r. 5, 1* andar, nesta capital, e 
atenderá aos interessados de 8, 
90, ás 10,30 horas diàriamente, 
com exeção dos sábados.
3— Tratando-se de assunto de 
mttresse coletivo, muito agra
decería a divulgação do me'mo 
em vooso jornal.
4 Renovo meus protestos de 
apreço e apresento-vos as min
has.

Saudações

Delegado da Divisão de Sele
ção DASP

Itagiba Campou

í r *
t-í-Dr. Cesar Ávila Faça seus anúncios nesta folha

Docente da Faculdade de Me
dicina de Porto Alegre
Alia cirurgia. Tratamento clinico e cirur- 

£1 gico da Tuberculose e dos defeitos congênitos 
>3 c adquiridos.

33
33
33
33

Faça seus anúncios díí 
ta folha, que «eus lucrou 
serão aumentados.

33
33
t f

u

Hospital de Hamouia.

Estado de Santa Catarina.

í ? t : m  t t m m m m m t m m m m m t m 4-* |DÓa
[pfo
dÇq
DÓa

O sr. Josè Schweitzer tem sempre i  Tendm, «m , ua c, „  
de reeideneia i  A.enida Laguna, 40, .emente. „ mud„  l l r . c, i . 

da. de repOlho, alface, beterraba, cenora, etc. P „„ue Ua,b, m mu. 
daa o sementes boas de lindas e vistosas flôres

Faça seus anúncios nesta folha
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Cirurgia em geral — Ginecologia — Partos

. vtehoie no Hospital São J sé de Antonio Prado, aparelhado 

Ique ii eivenção cirurgic. com serviço moderno de Raios X, 
íletrico, Raios !:ra violeta, Ondas curtas e ultra curtas.

üscrítoiio de Locação de Ser
viços Pessoais

d r

ia u r s  L. R imos
i • *3“  1 V-M U 8 !  l U i e U L O S .

nha papew e pag, unpostos nas repartições 
estadoats e nunioipuig. 1 '

«qw irtm M k». E »c.m h M l  
: federais, J f lt

^ n lereço; rna 15 de novembro, n" 16 j|$|
■ = Bisturi eletrico, Haios

Vendem-se 4 casas
\ tjodem-se 4 casas de material, situadas 

em otimo terreno com 42ms de frente por 41 

ms de lundo, á rua Tiago de Castro, em fren" 

te a Ferraria Marcos Ghiorzi.
Informações neste jornal.

Proibido o transito de motocicletas
O sr. Presidente da Republia aprovou as expos'ções de 

motivos do Conselho Nacional de Petroleo, proibindo era todo 
o pais, o  tranisto de motocicletas a partir de 1 de agosto pro- 
x n o, salvo nos casos especiais'autorizados pelo Conselho.Vendera se

1 Locomovei Semifixa Wolf força rnaxima 
continua de 36 H. P, força rnaxima intemiten- 
te 43 H. P. efetivos.

1 Locomovei Chayton força de 24 H. P. 
efetivos

1 Locomovei Rausoroes força 8 H. P. 
efetivos

1 Locomovei Rausomes força 24 H. P. 
efetivos.

1 Locomovei W V Lidgervood força 24 H.P.

1 Locomovei Davey força 36 H. P. efetivos

Trata-se com Oewaldo Muniz 
Rua 16 de Novembro n- 17

Dr. Jo&o Ribas Ramos
Advogado

RUA CO R R E IA  PINTO, H . L  A O ES

f|b futuru Grandioso
ü futuro grandioso que o progresso moral, ume ou-

aguarda o Brasil na paz tru fomentado com segu-
. ~ , rança pelas medidas do go-vindoura, em tace do pro- T t7r verno Getulio Vargas.

gresso que tão vivarnente jÇão jj1Q escapou natural 
se manifesta através deseu|mente 0 aspecto que se 
imenso território — esse a ! P0tle chamar e crucial do 
impressão mais viva que o meridiâo brasileiro: a naci- 
embaixador britânico Sir 
Noel Charles trouxe da sua 
viagem ao Paraná, Santa 
Catarina e Rio Grande do 
Sul. Mostrou-se S. Excia. 
extraordinarlamnte impres
sionado com o que lhe foi 
dado observar no sul brasi 
leiro. Nota-se mesmo pelas 
suas palavras que estudou 
jastante os problemas da
quelas regiões, em seus vá
rios aspectos, uo presente 
o no passado, para poder 
ormar juizo mais seguro 

do que lhe seria dado ob
servar. fí

onalização dos imigrantes; 
e proclama os decisivos re 
suitados obtidos, com a cri 
ação duma população ho 
mogcnea possuída dum só 
e único ideal. Registemos 
com satisfação as palavras 
de Sir Noel Cuaries.

Diplomata duma das gran 
des potências do mundo, 
cuja posição internacional 
se deve principalmente ao 
espirito de realismo e de 
simpatia comprensiva com 
que seus homens públicos 
sempre souberam aquilitar

refere-se comido progresso das outras
entusiasmo ao que viu. A 
par do progresso material, 
em todos os setores da ati
vidade economica, marchai o Brasil.

nações é o embaixador bti 
tanico autoridade das mais 
indicadas para talar sobre

O exemplo pes
soal do Chefe

da Nacã >
í-e o governo é em sr - 

viço público, que exig* . - 
prendnm nto, cnpaoidadi a 
energia, não são roais'int - 
resses em grupos ou preu- 
legioa de qualquer natureza 
que influem na escolha doa 
membros da administração; 
são os seus méritos e na 
seus conhecimentos, e o seu 
valor e a sua produtividade.

E o exemplo, nesse parti
cular, nos vem ao alto, na 
magistratura suprema da 
Nação. Tanto quanto pelas 
suas qualidades de estadis
ta, a figura do atual Pre
sidente da República se im
pôs pelo s*m exemplo de e- 
nergia e de trabalho, de 
estudo pa< iente e de preo
cupação constante com o 
bem comum. E’ um exem
plo vivo de democracia, des 
sa democracia que carate- 
riza a mentalidade política 
brasileira do presente: de
mocracia de trabalho e de 
ação, democracia em que 
todos, desde o Chefe da 
Nação até o mais humildo 
funcionário, não têm outro 
pensamento senão o de ser
vir melhor e mais eficien 
temente aos interesses co; 
letivos, á prosperidade, 
ordem e á reorganizaçãc 
social do Brasil.

Faca seus anúncios nesta folha

Dr. Celso Ramos Branco
ADVOGADO

Residência e Eccritorio: Rua Correia Piutê,
L A G E S .

Atende chamados para as comarcas de S. Joaqaim, Curl- 
tibanos, Bom Retiro e Rio do Sul.
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INDUSTRIA DA SODA GAUSTICA
Por decreto do sr. Presidente d {«publica, o Instituto do 

Sal, foi autorizado a orgsnisar a indu-' i l -c l*  caustica e 
-,ub-produtos e a^uas residerrtivis, comt tuin Lr un i sociedade 
anônima para o fim mencionado, com u n c • oi• :aI ini al oe 50 
milhões de cruzeiros. . I. Cosia Neíto

m m m t w v w - à i  ^  S k t f U T C B H f l í l -
Foi inaugurada, liá dias, nesta cid de, n-i a 1 cm sorlida ca

sa comercial, na rua Marechal Deodcrn
À mencionada casa, cujo sortí meu i o é composto de secos, 

molhados, ferragens, fazendas, etc. se propõ- a rvir da me
lhor maneara a sua freguesia e, também, a i putsr os seus arti
gos modicam nte, afim de ficar sendo uma t. s c -as preferi
das nesta cidade. A sua instalação foi f u num dos prédios 
do sr Jorge Buroso, onde, o seu proorieu }, acolherá atenci- 
oaamente a todos os que desejarem vi-Jtal- c ;teiri.r-se dos 
pre\os que estabeleceu e da qualidade >1 e <us artigos.

Fazemos votos para que a Casa Barroso p p e r e ,  adqui
rindo grande e boa freguesia.

Alta C iru rgia . G inecologia. Partos G irurgia de C rianças  
R ad iologia  Clinica (R a io s  X )

Operações de Estomago. Intestino. Apendicite. Fígado e Vi- 
as-Biliares. Bocio (Papo). Hérnias, Varizes e Hemorroidas. Rins 
Próstata e Bexiga. Utero, Ovário e Seios. Tumores em Geral. c i 
rurgia dos Ossos e Articulações. Cirurgia dos Defeitos Congemtoe e

AdquiriJos. _

Tratamento M edico e CÍrurglco da Tuiieicuiose
pi- iponar _ _

CONSULTORIO: 15 de Novem bro^ 1. (Edif. da Telefônica) Das 3-6 
No HOSPITAL das 8 10

Residen cif CORREIA I INI O 3. FON E 195 .
L,.,;es Catarina

c&i

CINE-TEATRO
CARLOS GOMES

Programa para Domingo 
Lajes, Domingo, 1 de Agosto 

de 1Ç4J ,  
ás 8 horas
A •Universal» vai aoresentrr 
rrais «ma vez os consagrados e 
queridos artistas
CHARLES BOYF.R E MARGA 
RET SULLAVAN
o me-mo casal inesquecível do 
gr mde « notável filme, também 
-Li >Universal», Corações Hu- 
-■ nos, novamente juntos nesta 

pendo e belíssima produção:

i c o n t r o  d e  A m o r

Além dos artistas CharlesBoyer 
e Margaret Sullavan, tomam 
parte, também, os ^seguintes 
entre muitos outros:
Rita Johnson, Eugene Pallette» 
Ruth Terry e Reginald Denny

>rt. Censura N. 21541 - Impro- 
)iío sté 10 anos. Iniciará a
i pssão um Corr-pl. Nacional da 
DF B.
Preços: PoltronasCrS 3,00 

2,00 Balcão 1,50
lurante O Dia Haverá as se-
uintes Sessões:

às 2 horas:
IAMORADa S INCÓGNITAS

ENLACE
Efetuou-se dia 28 deste 

mês, o enlace do sr. Silvio 
Godoi, filho do sr  Livino 
Godoi, fazendeiro muito re
lacionado em nosso meio, 
com a senhorita Lola Hil- 
debrando dos Santos, filha 
da sra viuva do finado Hil- 
debrando dos Santos. Oa 
noivos receberam muitos 
presentes e foram também 
muito felicitados.

Sr. LIVINO GODOI

l i i f i M

Em i mra-M* nesta fr.idade: t _ r, , ,
0 sr. Livino Godoi ruralista ASSOClíiÇUO ilUFÜl ÜC
1 1 c:L ■; de >Ja| ão Alto

• i1
I

Lajes
Diretoria
Fiara 1.

<■ do Conselh

ás 3,15 horas:
NOIVO DE MINHA NOIVA

Sr. PEDRO GODOI

Fi na primeira convocação 
CONVOCACÃO DE AS - 1 u ■ ■ • houver -Dumero le_a

do bocit s presentes, a de 
çSo se procederá no dia 8 
de i\gosto proximo, com

í i.iX liLÊA GCh a L
Na cnt.f rmidadedo Arti- 

;go 32 (os Estatutos di

áa 4,30 horí>s:
O MARIDO DA SOLTEIRA

Preços do costume.
Brevemente: 

OAROTA RUIDOSA

SEDUTORA INTRIGANTEMudança
A Coletoria Federal desta ci 

dade mudou-se para o primein 
andar do prédio situado a rua 15 
«Je Novembro onde se acha insta
lada a Farraacia Apoio e o Carío- 

io du TabelÜo Otávio de Cor- 
rdova Ramos

Vind « de Campoa Nov('P, A&ei>ci:u rio Rura, firam 
acha-se em Lajes, o sr. Pe- convidados todos os 80cio8i<̂ al'luer nu,nero de sorios. 
dro Godoi, importante co- para a Assemblêa Geral, 
mercante e elemento mui-:que s0 roali/<ará no dia v  
to relacionado cm Campos-; de Agosto pr0xim0, que

0V08" tem por fim. A  eleição dos
m e m b r o s  da n o v a j

Dr. ARISTÓTELES
WA LTRICK

Encontra-se entre nós 
o dr. Aristóteles Waltrick, 
conceituado clinico e cirur
gião, reaideute em Campo 
Belo.

Façaa seuaanuncie* 
J nesta folha, que seus lucro 
serio aumentados

Ljuos, 1 0  de Julho de 1943 
■*<iro A. líamos 2 Secrc 

tario.

tücsjs da

( s i s  D i s s o l v i d o  
j ^ d a m e n f eal&qties d caecperadores • violente* d» 

•;a ° bronquite envenenam o organismo,
•• irr t\ energia, rrruinam a saúde e de- 

ilitçm o copuçío. Em 8 minutos, Meadoc*, 
■j> a . »nnu:u módica, começa a eircular 

cíinpyo, dominando rapidamente os ata- 
fv.. . -r je  o primeiro dia começa a desa- 
-( clt h  dificuldade em respirar e voto 
'.no* repdrador. Tud<A o que *e fax n©- 

‘ tóaMUP 2 pastilhas de M tndM  
riTctçC^s e ficará oompletaments livre 
aôma ou bronquite. A açào é muito 

uietjcio que ae trate de canos rebel- 
0 aílí!^oa* Mendocs tem tido tant© 

Aho r;uu so oferece com a garantia do 
ur oo , iciente reapiraç&o livre e fr.cil ra* 
■«aouuuue o cotnpleio alivio do sofrimento 
• a ttsm.i cm poucos dias. Peça M^ndcco, 
iDje mosnrn, em qualquer famácta. A nowa 
iwau.iik 6 a sua ruafor nrcleçAo.

________________________ ___________ _________ _ f  d» 0  &  fg
INST/TUTO DE APOSENTADORIA E PENÇÕES DOS INDUSTRIARl

Recebemos a seguinte comu-
n ca\Su:
1-Tenho o prazer de levar ao 
vosso conhecimento a próxima 
■ bertura de inscrições para os 

Aconcursos que o Departamento 
administrativo do Serviço Pú
blico (Dasp) fará realizar nesta 
Capital, e que s3o os seguintes:

r>. __

b) Escnturário para qualquer em vosso jornal.
Mmisterio, inscrições abertas no 4-Aproveitando a ocasiSo 
ptnodo de 8 de Junho a 2fi ™ , ocasiaode agosto. novo os meus protestos
2 - 0  posto de inscrição está aPrcÇ° e apresento-vos as 
instalado á rua Felipe Schmidt 
n. 5 2- andar, nes/a Capital- 
atanderá aos intsressados de 8 
ás 11 horas diariamente, com ̂ s*6ui" k j . noras dianar

a) Dactilografo para qualquer exceção dos sábados 
peinisterio, inscrições abertas no 3—Tratando-se de ^
deriodo de 15 de Junho a 30 interesse coletivo, mnito aeíade' 
dc aK0l,0; ceria a divulgação do mesmo

has.

Saudações 

Itagiba Campos

Delegado da Divisão de Sc 
do DASP
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