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Crônica da semana
Por Daurival Rosa

.mud“ den,ro da ‘ « ■ i 
As raizes de Mussolini, qUe equilibravam e alimenta
ram a arvore frondosa da 8Ua história, foram fracas 
demais para todo pensamento humano . . .  O poderio i- 
tahano éra i p a  ilusão . . .  As resistências russa e in- 
gesa, uma gloria pouco acred itada ... Uma pequena 
aldeia, abençoada e calma, deixou para lembrança dos 
dias sombrios algumas paginas de dôr e de repulsa que I 
nunca ficarão no esquecimento: Lidice . . . Hitler já ó' 
a síntese imaginada de todos as tragédias .

Algumas biografias ligeiras coutam-nos a ascenção 
rapida de Hermann Qõering . . . Da maior fortuna ad
quirida na terra mais infeliz da atualidade, que cres
ceu no decorrer de poucos auos e que cairá por certo, 
no espaço cruel de algumas poucas horas . . .

bj a gente fica então a pensar, sem mesmo querer, 
na energia fecunda do trabalho ..  .

No braço que sóbe e desce na rápida contração do 
muaculos de ferro, para que possa prosseguir o ritmo; 
incerto e distanciado da existência . . .

Na ancia infrene, ás vezes doida, de um progres
so sem cálculos, de um progresso fantasia . . .

Na terra cançada de produzir e no arado cançando 
o boi, a revolver, gemendo, a brutalidade da terra . . .

No grão que germina e morre, para que outros 
: ã 'S possam cair e morrer, para nova germinação e 
t.i va morte . . .

No produto da Mãe terra, virgem, que sóbe trans 
formado ás alturas vertiginosas dos arranha-céus . . .

No machado que castiga o tronco e o tronco casti
gando ao desabar . . .

E a gente Fica a pensar então tambetn, na mar
cha desdobrante e incansável da vida moderna, caden- 
ciada mais longe pelos acórdes de barmonia, do hino 
sonóro do mundo acalmado e liberto de amanhã , . .

E as cousas então, talvez, já venham a mudar 
menos . . .  dentro da incerteza dos tempos infinitos......

quasi inteiramente n;< pecuaria, e se a pecuaria sofrer um co
lapso, o no.sso florecente progresso levará um forte choque.

A. nossa industria e a nossa lavoura, ainda não estão em 
condições de adia.iia-nento, de por si sós manterem o nosso rí 
tmo de vida e de progresso, ainda somos um município es
sencialmente de industria pecuaria, si bem, que a industria e a 
lavoura em estado de crescimento, nos prometam muito.

Daí a primordial importania do combate da raiva, por 
toda as maneiras.

Cidadão do Mundo
Sómente agura chegou em nossas mãos, o livro 

dc sr. Licurgo Costa, «Cidadão do Mundo». O sr.Licur- 
go Costa é jornalista e literato, trabalhou até pouco 
tempo, no Departamento de Imprensa e Propaganda no 
Rio, quar.do foi nomeado Chefe do Escritório Comercial 
do Brasil no México. O autor já publ icou diversos 
trabalhos, entre eles: » Italia, numa visão panoramica»; 
«Técnica de Propaganda Politica»; Historia e Evolução 
da Imprensa»; « o  Desenho na Propaganda»; «Ruas das 
Vaidades» tradução do romance «The Handsome Road»; I 
«A Conferência de Santiago». Por estes e outros trabalhos,! 
concluimos, ser credenciado o er. Licurgo Costa, ilustre 
lajeano, para escrever sobre a pessôa, a trajetória politica 
e ação go\ernamental do grande presidente Getulio 
Vargas. Pelo que ee vê o autor está em contacto e em 
pleno conhecimento com particularidades da vida nacional 
e ao par da evolução internacional em todos os seus 
sectores. Igualmente feliz foi o escritor, escolhendo para 
prefaciar o livro o sr. Veientim F. Bouças, figura de 
larga projeção no cenário nacional.

Lages

Pref. Vidal 
Ramos Junior

Depois de longa estada na 
Capital da Republica, regre
ssou o sr. Vidal Ramos 
Junior, correto e dinâmico 
Prefeito Municipal de Lajes 
em companhia de sua exma. 
senhora dona Emilia Furtado 
Ramos. Sua Senhoria i- 
uiciou imediatamente suas 
atividades, prosseguindo no 
seu piano de realizações pa
ra o progresso e bem es
tar do seus municipes e pa
ra a maior gloria de sua 
terra natal.

Posto de Vacina
As instalações do Posto de Vacina contra a raiva, que se 

stá construindo na Praça da Bandeira, nesta cidade estão q u a -  
, concluídas, esperando-se que, em pouco com a fabricação da 
acina aqui, não só se combaterá com mais rapidez e eficienc.a 
» mal, como se evitará a perda de uma parte do» «rumais ê a de- 
nora dos restantes, no chegarem ao litoral visto sercm ? ua‘ 
,i totalidade, animais velhos. O que não deixa de causar a- 
ireensões é o  fato de que os animais velhos estão rareando e os 
.ovos são de custo elevado.A raiva vem dizimando boa paite
10* noisos bovinos, o que constitue aaiea<;* 0par“ sPCbaííadÍV 
jeana, e para a nossa economia e progresso, estes baseados,

Nova Diretoria na Associa

ção Rural
De acordo com o oficio que recebemos e agrade

cemos, em primeiro do mês andante, foi eleita nova Dire
toria na Associação Rural, peto periodo de dois anos.

Foi eleito presidente, o nosso Prefeito, o sr. Vidal 
Ramos Junior, importante ruralista e perfeito conhe
cedor das necessidades de noisa pecuaria, estando as
sim, em condições de muito fazer, motivo porque, os 
fazendeiros lajeanos, depositam em eua pessôa, inteli
gência e esforço, suae esperanças.

DR. JOÃO PEDRO ARRUDA

Retornou de sua viagem á Caxias, onde foi tra
tar de Interesses, o dr. João Pedro Arruda, figura de
projeção em nosso meio.

Sociedade Hípica 
Lajeana

A Soc. Hípica orientada 
inteligentemente pelo Tte 
Sombra, auxiliado por um 
grupo de entusiastas, tem 
organisado magníficas pro
vas, e agora está a mesma, 
construindo no lugar Kes. 
tinga Seca, hà 3 quilôme
tros e pouco da cidade, u- 
ma raia ou cancha reta, 

(com 900 e poucos metros 
jde extensão, sete quadras, 
com 3 trilhos de um metro 
de largura cada um, sepa
rados por talude de 1 me
tro e 20 centímetros de 
largura. Será também edi- 
fieado um pavilhão para 
500 pessoas, com buffet e 
sala para a Diretoria e con 
vidados especiais.

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL 
Dtí LAJES

A Associação Comercial de 
Lajes, fundada em 19 de 
Agosto de 1940, dirigida 
atualmente pelo Sr. Mario 
Grant, consta com 107 socios 
e vem cumprindo sua 
finalidade.

Comemorando o 17° Aniversário Desta Emprêsa
O Cine-Teatro Carlos Gomes exibirá, no proximo dia 12 do corrente:

R O S A  D E  E S P E R A N Ç A
O FILME MÁXIMO DOS ÚLTIMOS DEZ ANOS! A MAIOR LIÇÃO DA GUERRA ATUAL OFERECIDA PELA INGLATERRA A0

MUNDO INTEIRO ! Atenção ! Os ingressos jà estão á venda
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2 refina CORREIO LAGFANO

Laboratório Análises Clinicas
Direção T écn ica : Ür. Gello  Ramos 

Dr. J. Som bra - Dr Salvio A rruda
Exames completos

de

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

Vacinas autógenas —  Exame precoce da gra
videz.

Metabolismo Basal
(funcionamento a sêco)

Rua Marechal Deodorn — (Esquina Praça Joio 
Pessoa) — Fone 133

LAJEti — Estado de Santa Catarina.

preços modicos.
A

Octavio Cordova Ramos
Io Tabelião da Comarca de Lages

Rua 15 de Novembro — AO LADO DA FAJRMaCIA APOLO
Lavra escrituras de Compra e Venda, de Permuta, de Doação, do Locação de Serviço, etc, etc.
Procurações. Encaminha requerimentos ás Repartições Publicas Federaes, Fstaduaes 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.

'Vr"

I  Oswaldo Pruner
li
|t P I N T O R

Í Rua Quintino Bocaiuva, 1C

Executa, com perfeição, pinturas de casas modestas co_
i mo d: luxo. Pinta placas e abre letreiros.

ESPECIALISTA EM PINTURA DE MOVEIS A DUCO

P
m

|É

8
, _  ____ ^

A
4
X DR. NOBRE FILHO 1

Clinica geralTf
4* j  • •

— Consultas diarias das 14 ás 16 e meia horas —v
t chamados a qualquer hora do dia ou da noite.
a Rua Mal. Deodcro
4

^ t s w n m t t  m m ?

Ajuda ao Brasil
O Brasil está mandando men

salmente uns 120 jovens, aos 
Estados Unidos, para ali se
rem treinados nos centros de 
aviação.

WASHINGTON, E.E. U.U. —«Sem ss unidades navais bra
sileiras, seu* aviões e as suas bases seria quasi impossível com 
bater cs submarinos do Eixo no sul do Atlântico», disse recen
temente o Almirante Clark H. Wocdward, da Marinha de Guer-j 
ra norte-americana.

Num artigo que apareceu nêste pais pelo Internstional News 
Service, o Alm rante Woodward, acentuou a importância do 
Brasil na batalha do Atlântico.

A conferência entre o Presidente Franklin D. lioosevelt e iP aií 
o Presidente Getúlío Vsrgas facilitou a adoção de métodos 
mais eficazes no combate dos piratas submarinos nazis no sul 
do Atlântico.

«0 papel que o Brasii tem desempenhado como beligeran
te não tem sido um papel passivo», escreveu o Almirante W oo
dward. «As suas forças navais a aéreas, bem (reinadas, têm 
já por muitos mêses cooperado com os destacamentos navais e 
aéreos dos Estados Unidos na caça dos submarinos do Eixo 
pela cosia naquela região estraiègica.

«Além disso, os navios de guerra brasileiros têm feito efici
ente trabalho na escolta fora das aguas do hemisfério, e, em 
consequência os submarinos inimigos têm achado mais perigo
sa a sua cr.ça nestas aguas, ao passo que cs forças aliadas têm 
aumentado as suas forças».

Baixas japonesas
O exercito japonês ji  perdeu 3 
milhòes de homens na luta com 
a China, segundo declarou o 
ministro da Guerra daquele

Vendedores de jornais
Em vista da seriedade da situação atual, na conformidade de recente decreto-lei assimulo pelo sr. Presidente da Republica, sómente brasileiros poderão distribuir e vender jornais no brasil.i

í
Faça seus anúncios nesta folha

a mm wmtmmmftmmm i?i i 
!; Dr. Cesar Avíia
Í  — — —
t-u

Faleceu o Presi
dente da China

Faleceu o Presidente da Chi
na, e assumiu interinamente a 
direção da nação o  generalissi- 
ma Chiang-Kai-Chek.

Juri
O sr. Presidente do Tribunal do Juri, marcou a sessão para 

dia 24 do corrente, tendo lam
bem sorteado o corpo de jura
dos, os quais pela lei, deverão 
comparecer sob pena da multa.

Assine e anuncie no «.Cor 
reio Lageano», org&o dfc 
grande tiragem e vasta cir 

: culaç&o.

Docente da Faculdade de Me
dicina de Porto Alegre

Z t  Alta cirurgia. Tratamento clinico e cirur- ^  
ZZ gico da Tuberculose e dos defeitos congênitos || 

e adquiridos.
"4ftV7 ■trv44— tr
n .

Hospital de Hamonia.

Estada de Santa Catarina.

mm* tmmmtm ummmmtmnm

Sementes e Mudas de Hortaliças
3Éjt>Ja

O sr. josè Schweitzer tem .empre â read», «m ,u , e„ís
do r&aidenciá á Avenida Laguna, n° 40, semente* e mudas garanti
das de rôpôlbo, alface, beterraba, cenora, etc. Possue tambar 
dai o 6einente* boas de lindas e vistosas flOres.

2 2 1
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i scritorio de LocaçâodeSer-
víços Pessoais

DE

Laírc l .  Ramos
Encarrega-se de redigir rr-querimeutos. Encami

nha papéis e paga impostoB nas repartições: federais, 
uitadoaie e municipais.

Endereço: rua 15 de novembro, n" 1<>

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 Feriaria Marcos Ghiorzi.
Informações neste jornal.

T u r i s m o i
Uma cidade ou uma região sempre pódem lucrar rnalto naj 

intensificação do turismo. Os turistas sempre deixam dinhei
ro por onde andam. Além disso um turista bem impressi-j 
ceado é uin otimo propagandista dos lugares que visita, concor-| 
icndo assim, duplamente para a economia desses lugares.

Vendem se
1 Locomovei Semifixa Wolf força maxima 

continua de 36 H. P, força maxima intemiten- 
te 43 H, P. efetivos.

1 Locomovei Chavtoti força dc 24 H. P. 
efetivos

1 Locomovei Rausomes força 8 H. P. 
efetivos

i Locomovei Rausomes força 24 H. P. 
•fetivoa.

1 Locomovei VV V Lidgervood força 24 H.P.

1 Locomovei Davey força 36 H. P. efetivos

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

Dr. Jofto Ribas Ramos
Advofado

« ■ A  COR8RIA PINTO, 11. L A G La

Dr. José Antunes
M é d i c o

Cirurgia em geral — Ginecologia — Partos
f

iT-lDiR
para qualquer intervenção cirúrgica, com serviço moderno de Raios X,

Bisturi eletrico, Raios ultra violeta, ndas curtas e ultra curtas.

0  bombardeio;
de Hamburgo j

Segundo foi divulgado o ulti-. 
mo bombardeio de Hamburgo,, 
o maior porto alemão, destruiu, 
grandes e inúmeras fabricas dei 
industria bélica, matando tam-| 
bem, 8 mil pessoas, ferindo gra- 
vi rneníe 25 mil, íóra os 45 mil 
desaparecidos.

Correio Aéreo
O Correio Aéreo, suspenso 

há vários meses, tern feito ex
traordinária falta para Lajes, 
com as chuvas, as estradas fi
caram intransitáveis e a corres- 
ponoencia tem chegado c< m 
muito atrazo.

Condenado o Ex-Embaíxa- 
dor Alem ão n >Brasíl

O Tribunal de Segurança Nacional, por crime de espiona
gem, condenou o Embaixador Kurt Pluffer e o general nazista 
Ottmar Oamilichendk, outro* alemães e brasileiros também fo
ram condenados.

Foram proferidas as seguintes sentenças:
— Condenado, por 30 anos de prisão, Tuiio Régis do 

Nascimento, Alberto Gustavo Engels e Geraldo Mélo Mourão.
— Condenado a 25 anos de prisão o ex-embaixador 

alemão Kur Pluffer, Walter Beckert e Hermann Bony.
- -  Gondenado a 5 anos de prisão Valencio Wurchs e 

Álvaro Costa.
— Condenado a 20 anos de prisão Kurt Wagnar, Os- 

Rilfel França, general Ottmar Gamiiichensk e .Tulius von Herer
Os demais acusados foram absolvidos por falta de provas.
Houve apelação para o Supremo Tribunal.

Grande Premiu Brasi
O Grande Premiu Brasil i 

disputado dia 4 do corrente 
no Rio, numa distancia dei 
3 mil metros e com 300; 
mil cruzeiros de prêmio a-' 
vencedor, foi ganho pelo; 
cavalo nacional Albatroz, de 
propriedade do espolio de 
Lineu de Paula Machado.

LIVROS FALANTES
WASHINTON, E.E. U.U.—A pedido do govêrno brasilei

ro, a Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos, em coope
ração com o Bnrcau do Coordenador de Assuntos Inter-ameri- 
canos, preparou e despachou para o Brasil uma coleção de «li
vros falantes», em português, pua o uso de cegos.

Livros falantes c o nome dado a discos fonagráficos que 
soam lentamente e são especialmente feitos para os cegos.

Estas gravações constituem os primeiros livros falantes que 
se fazem em lingua estrangeira sob a supervisão da Biblioteca 
do Congresso, e a sua distribução aos cegos do Brasil marca
rá o uso dos primeiros livros falantes nas republicas ao sul de 
nós.

Faça seus anuncio neta foíha

Dr. Celso Ramos Branco
A0V0GAD0

Resiieneia o Escritório: Rua Çorroia Pinto, 0€LAGES.
Atende chamados para as comarcas de S. Joaquim, Ourf-

tibanos, Bom Retiro e Kio do Sul.
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4 pigina CORREIO LAOHANO

Oficio da Associação Rural
«Correio Lajeauo>

limo. Snr.
Redator do jornal 

Nesta.
Temoe a honra de comunicar a V.S. que em ses 

são realizada em I* do corrente, foi eleita e empossada 
e nova Diretoria que reverá os destino» desta Associa
rão, no periodo administrativo de 1943 á 1945, a qual 
íicou assim constituída:

Vidal Ramos Junior;
Cesar Vieira da Costa 
Armando Ramos;
Dr. Agoinaldo Sousa;
Edesio l>e Araújo;
Cicero Neves;
Solon Costa;

Presidente —
Io Vice Presidente -• 
2* Vice Presidente — 
1° Secretario — 
2o Secretaiio — Io Tesoureiro — 

Tesoureiro — 
Conselho Fiscal:

2

Dr. J. Costa Netto
Alta C iru rg ia . G inecologia. Partos C iru rg ia  de C rianças  

R ad io log ia  Clinica (R a io s  X )
Operações <io Estomago. Intestino. Apendicite. Fígado e Vi. 

as-Biliares. Becio (Bapo). Hérnias, Variaes e Hemorrcdas R.ns. 
Proataia e Bex.ga. Utero, O cario e Se,os Tu mores era Q e r C i 
rurgia dos Ossos o Articulações. Cirurgia dos Defeitos Congênitos e 

* Adquiridos.________

Tratamento M edicoeCirurflico d a  Tuberculose
Pulmonar

Jany Ramos
- Dr. Lauro Cezar;

Valdo Costa;
Fmiliano Ramos Branco 
João Rucei;
Lauro vida mos;

Com os nossos protestos de alta estima e distinta con
sideração, aqui ficamos ao inteiro dispor de V.S.

Cordialmente
Edesio de Araújo—2o Secretario.

ípfol
u j d

CONSULTORIO: 15 de Novembro 21. (Edif. da Telefônica) Das 3-6 
No HOSPITAL das 8-10 

Residência CORREIA PINTO 3. FONE 195
Lajes S,a' Ca,armaimsiir

dÇo
dÇci
DÇa
oÇ>a

C1NE-TEATRO
CARLOS GOMES

Programa para Domingo
Lajes, Domingo, 8 de Agosto 

d e  1 9 4 3

às 2 horas:
l ormidóvel romance de aven- 

lu  a s , do valente Hopalong 
1 fssidy, interpretado por William 
Üoyd, intitulado:

JUSTIÇA DE SANTA FE’

ás 3,15 horas:
Esplendido f I me daCent. FOx, 
com JANE WITHERS:

GAROTA RUIDOSA

áa 4,30 horas:
Uma das melhores produções 
èa série A Familia Hardy, com 
o simpático Mickey Rooney e 
Lewi» Stone etc.— A

SECRETARIA DE ANDYHAR DY

Preços do cos/ume.—Iniciará
um Compl. nacional.

ás 8 horas
Sessão Elegante!

A «United» vai apresentar ao 
nosso público a grande e consa
grada artista Bala!aika»=
Ilona Massey ao lado de: 
George Brent e Basil Rathbone 
no colossal 1ilme de grande 
r.clu^lidade—(Um Romance De 
Aventuras E Espionagem Sobre
0  Actual conflito Mundial)
1 niitulado:

FRACOS • 
ANÊMICOS

TOMEM

‘̂ SILVEIRA11 
Grand* Tônico

pÇq
pÇq
pÇq
pÇq
pÇa
oÇa

Farmacia Carvalho
Em frente ao Hotel Rossi

dQcTI

cx$a
Dya

fpQã

oÇa
oÇa
pÇa
cx)a

Rua 15 de Novembro

A MAIS BÂRATE1RA

fpfe

cÇa
oÇa

Sedutora
e:ante

Intri-

Inciará a SessSo um Compl. 
Nacional da DFB.

preços: PoltronasCrS 
_ 2,00 Balcão 1,50

3,00

Dê-lhos desde pequenos, p a r a  q u e  os s e u s  d e n te s  cresçam lindos e sãos, e cuando grandes lho agradecerão. L im p a ,  r e fresca a  dá esplendor.

Com a carestia do queijo 
e da manteiga, esta ultima 
quando aparece é em doces 
hemeupaticas e a preço astro 
nomico, ficamos satisíeitos- 
quando soubemos que, a mis
tura atual de 10o/° de raspa de 
mandioca na farinha de trigo- 
para o fabrico do pão, seria , a 
bolida este ano, mas segundo 
se noticia, parece que, a percen 
tagem devido a diversos fa
tores, será possivelmente eleva
da a 30  o/°, peorando destarte a 
qualidade do pão.

Faça» seusanuncio» 
ifitsta folha, que seus lucro 
’ * jrão  aumentados

LAR EM FESTA
Acha-se em festa o lar 

do nosso distinto amigo, sr. 
Octavio Cordova Ramos e 
de sua excelentíssima 
senhora, dona Maria de 
Lurdes Ramos, com o na- 
cimentode mais um herdeiro 
Nossas felicitações.

O Xarope Tom exerce r.çào antú- 8óptlcn quando as vtas respiratórias eet&o afetadas pelos lncomodoa provenientes de resfriados e acesaos de tosse provo- cado6 pelas bronquites aguda, crônica ou asmática. O Xarope Tosa age beneficamente na gripo, na asma e na coqueluche. Na compoBÍç&o do Xarope Toas cslAo associados cioDtiflcAmentH os conhecidos elementos guaco, ugriâo, grin- déllo e lobélia. Dá bons resultados na gripe, na coqueluche e na asma. Ao» primeiros distúrbios de um rosfriado. o Xarope Toss age sobre os brônquioa Nho possue medicamentos narcóticos. Por seu sabor e pureza de composiçào o Xarope Toss é agradável de tomar. Pode ser dado atô oesmo a criancinhas de um ano de Idade. Náo tem contra- Indicações Experimente o Xarope Tos* boje mesmo Em ioda» ob farmácia».

J L A q o n i a
da AsmaA liviada cm Poucos Minutos

Em poucos minutos a nova receita — Mendcco — começa a circular no sangue, aliviando os acessos e os ataques da asma ou bronquite. Em pouco tempo é possível dormir bem, respirando livre e facilmente. Mcndaco allvia-o, mesmo que o nial seja fintigo, porque dissolve e remove o mucus quo obstrúe as vias respiratórias, minando a sua energia, arruinando sua saúde. fazendo-o s e n t i r - s e  preinaturaraente velho. Mondaco tem tido tanto ôxito que se oferece cora a garantia de dar ao paciento respimçAo livre e facll rapidamente e cora- pieto alivio do sofrimento da asma em poucos dias. Peça Mondaco, hoje mesmo, cm qualquer farmácia. A nossa garantia é a sua maior proteçfto. ^
A c a l  a  com

A Guerra
Caíram  os baluartes alemües de Orei e Belgorod. A base de Munda está 

cercada pelos am ericanos. Siracusa 
•oeiu. Badhlio prosseguirá a  guerra 'oe  bom bardeios na I ta lia  con tinuam .'

p a g a m e n t o  DOS JU
ROS OBRIQAÇÕES DE 
GUERRA

O 6r. Presidente da Re
publica assinou um decre
to abrindo um credito de 
31 milhões de cruzeiros pa 
ra atender o pagamento 
doj juros das obrigaçõesue 
guerra nos exercícios de 
194, 31944 e 1945.
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