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Crônica da semana
Por Daurival Rosa

O futuro vora e uma ilusão renasce; o passado vai 
e uma lembrança f i c a ...........

Lag-es

** *
quantas vezes nós hoje, surpresos, como que alcan

çando no esforço de uma imaginação, olhamos, no pe-
0 das realidades, em vivo, tantas daquelas historias, 
elhas já de muito tempo, daquelas lendas pródigas

de aspeto, exuberantes de explendores, daquelas rique
zas extraordinárias da mitologia . . .

Hoje, voltou-me ao pensamento o «Mito de Pro
meteu* .............Zeus, o Deu3 dos Deuses, triunfando
na sua revolta . . . Prometeu, Atlas, Epimeteu, Menoe- 
tius, vitimas de seu furor . . .

Prometeu eia amigo doe homens; queria dar-lhes o 
fogo, queria dar-lhes a lua . ..
Queria tirar-lhes daquele estado miserável de inconci- 
ència e- de entorpecimento. Roubou por iseo uma 
pequena centelha de fogo do Olimpo e dirigiu se á 
terra . ..
S contra o gênero humano começou então o terror da 
grande vingança. No meio dos homens que já sen- 

■in a seueaçãG do calor das primeiras brasas averme-
1 •idas, apareceu «Pandura* a virgem consagrada com 
.» dúvida de todas as belezas. Pandora e a sua ân- 
•'.,t h sagrada que continha todos 09 mibtórios. E en
tão a curiosidade da criatura frágil, primeiro dom na 
tural que a mulher sentiu ao primoiro contato com o 
pensamento, fez com que daquela caixa, se espalhas
sem pelo mundo unj infinito de crimes, desgostos, guer
ras, doenças.
Zeus, por cima das nuvens, no goso da primeira vin
gança, soltava o seu riso formidável.
Prometeu foi acorrentado entre a Asia e a Europa, 
no cimo Je um rochedo. Mais tarde Hércules que
brou os grilhões do prisioneiro e desceu do Cáucaso. 
trazendo á liberdade o seu irm ão.........

*
* *

Para o nobre amigo é sincero patriota Mario Ramos

Fere o traidor com segurança:
4 mão covarde armada punhal,
Queb a o heroísmo a tão gloriosa herança 
Que era do povo o seu brasão lustrai,

Dd Maginôt e toda a velha França 
Ao jugo férreo de nação brutal ! . . .
Vão se a alegria e a fé, vae-se a esperanço,
Vêem os Petain e surgem os Lavai!

Vencida a pátria, terminada a guerra,
Corre De Gaule, para uma estranha terra,
Que o recebe sorrindo e o agasalha.

E, ao vê-lo, Churchill diz com firme tom:
«Arâo pendes na derrota. Aqui é Albion,
Que jamais perde a última batalha!*

J. M. Arruda

Lajes, 10 de Agosto de 1943.

Enferma
Recolheu-se enferma ao nosso Hospital, a exma. 

senhora dona Maximilia Vieira Teixeira de Freitas, 
digníssima esposa de nosso amigo, o 9r. Almiro Lus
tosa Teixeira de Freitas.

Participação

Aíiivesariu
Tran.--corre amanha domin 

go, a data natalicia da exma. 
Senhora dona Celeste Couto 
esposa de nosso amigo, sr. 
Octacilio Couto correto 

Inspetor de Fazenda.Graça Alcançada
I. V. agradece uma gra 

ça alcançada por interseção 
de: Sagrado Coração de Je 
sús, Je8Ús Cruei ficado, Frei 
Rogério e Santo Antonio

Sára Marisa Ramos, fiiha de Octavio Cordova Ra
mos e de sua exma. senhora dona Maria Lurdes Ra
mos, participa ás pessoas das relações de seus pro- 
genitores o nacimento de seu irmãozinho:
Octavio, ocorrido no dia. <5 8-43.

Rogério

Hoje, h a v ia  uno Zeus aspirando a direção do mundo. 
iZeus sinistro, pai também de todas as tragédias. Qiu- 
tia tirar das creaturas a luz e a beleza. Muitas 
, aixas de Pandora são abertas com outras novidades...
.d quantos prisioneiros existem ainda, amarrados não 
ao cimo, de onde se pode no menos alargar as vistas 
para a distância de um pensamento, para a distancia 
ne uma distância, mas acorrentados á base inavistave, 
e sombria de um roehedu !

José Eugênio Mui le r  Filho 
Oscar José Mulle.r 

Advogados
Kua do Kcsario, 116. - lüo de Janeiro

Fôro rm qeral. Processos em todos os Ministérios. 
Legalização de jazidas, aguas minerais e quedas dd- 

, Xatualizações.____________ ____ ,_____ _____ ___—

Aquisição de mu ires para o ex '’CÍto
0 Cmt. do Batalhão Rodoviário comunica aos 

Srs. Fazeudeiros o demais interessados, que no dia 13 
chegará a esta cidade un a Comissão do Cumpras de 
Animais para aquisição do muares para o Exercito.

Cap. Joaquim Bentes ColJares 
Ajudante do Bti.

9 17° aniversário da 
Empreza Mario Saoza

Defluiu dia 12 passado, 
i 17- aniversário da acre
ditada Empreza Mario Sou 
za. Para comemorar a da
ta o Cine Teatro «Carlos 
Gomes», exibiu uma notá
vel película: «Rosa de Es 
perança», a qual, agradou 
muito a sua assistência.

0 senhor Mario Souza 
há dezesete anos que tem 
cinema em Lajes, primei 
ramente com cinema mudo 
no velho Teatro Municipal 
e quando este foi demoli 

o, o proprietário do «Car 
los Gomes» não esmoreceu, 

pelou para os lajeanos e 
stes lhe auxiliaram a cons 

truir o cinema atual, bem 
montado e com bom apa 
relho. Assim, vem ele ser 
vindo o nosso publico,

Façu seus anune'iossneste falha

GRANDE CONJUNTO ORQUESTRAL EM LAJES

0  grande Conjunto Orquestral composto de 20 
poucas figuras, do Ginásio Diocesano em Lajes há vários 
meses, vom colaborando nas festas de arte, executand 
com realçado brilho e entusiasmo vários trechos sinfô
nicos; no recital de Alice Ribeiro etn Lajes, agradou 
sem restrições a culta platéa lajeana e mereceu fran
cos encomio8 da grauue artista e de seu notável pian- 
nieta. Dia 7 de Setembro em homenagem á Patria 
o otimo Conjunto se apresentará executando partitu 
ras de elevado realce, em cooperação oom o Côro Or- 
feonico do Instituto dc Educação de nossa cidade.

Por essa significativa e util iniciativa, o nosso in
teiro apoio os nossos calorosos aplausos.

ARMANDO RAMOS

Regressou de Porto Ale
gre acompanhado de sua 
exma. Familia, o sr. Armado 
Ramos, adiantado Jruralista 
neste município.

A DESTRUIÇÃO DE 
BERLIM

Londres divulgou que 
Berlim pòde ser completa
mente destruída em 35 raídos 
aéreos aliados, de 1000 aviões 
cada ataque, assim os 4 
milhões de berlineD6es fica
riam sem um unicc teto 
para habitar.
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I Laboratório Análises Clinicas
Direção Técnica: Dr. fielio Ramos 

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

de

sangue, urina, fézea, escarro, púa, líquido ee- 
ralo-raquiano, líquido gástrico, etc., etc. 

Vacinas autógenaa — Exame precoce da gra-
vid ez.

Metabolismo Basal
(funcionamento a séco)

Rua Marechal Deodorn — (Esquina Praça João 
Peaeõa) — Fone 133

LAJES — Estado de Santa Catarina.

PREÇOS MODICOS.

Oswaldo Pruner
P I N T O R

Rua Quintino Bocaiuva, 16

! DR. NOBRE FILHO
:+
♦
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2
*
t
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Octavio Cordova Ramos
Io Tabelião da Comarca de I.ag*es

Rua 15 de Novembro — AO LADO DA FARMaCIA APoLO

Lavra escrituras de Compra e Venda, de Permuta, de Doaçào, de Lo
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 ateis, das 8 horas ao meio dia e das
2 horas da taric ás 6 horas.

ii
k l
m
É

Executa, com perfeição, pinturas de casas modestas co

mo d ; luxo. Pinta atacas e abre letreiros.

ESPECIALISTA EM PINTURA DE MOVEIS 
A DUC.O

Força espedícíonaria do 
brasil anunciada pelo ge
neral Dutra!

Nova York, (A .  N.J - Grande aeasaçSO causou a 
entrevista ontem publicada pelo New Vcrk Times e que 
lhe foi concedida pelo ministro da Guerra do Brasil, 
general Gaspar Dutra.

As palavras do ilustre ehele do Exercito brasilei
ro mereceram expressivos comentários por parte dos 
raaia abalisados periodiatae norte-americanos, prinoipal- 
mete no trecho em que é anunciada a remessa de urna 
força expedicionária brasileira para lutar ao lado dos 
aliados.

Neasa entrevista, declara ». excia. que os primei
ros perigos já passaram e que o nordeste do Brasil es
tá convertido numa verdadeira fortaleza.

vAs nossas forças de terra— acrescentou—estão pro 
curando atingir os limites de nossas possibilidades de 
mobilização*.

Llinica geral
— Consulta* diarias das 14 is 16 e meia horas — 

chamados a qaalqoe’  fn . do dia oe da noite. 

Rua Mal. Deodoro

í
, J 
íttmtttmtttímmtmttmmtííí -mt

3  Dr. Cssar A tila

Furtos
iMo atelier Bampi

Mudanças sobre trilhos
A igreja de São Pedro,

que se encontra no traçado 
da Avenida Getulio Vargas, 
no Rio, será um dos edifí
cios a 9erem removidos sôbre 
trilhos, ^dispensando demoli
ção.

Reservistas iin- cenciados
Rio, u  Ministro da Guerr» 

baixou hvíso determinand 
que sejam licenciados iodos 
soldados reservistas de 1\ 
2*. e 3a. categorias e con
vocados que hajam comple
tado 31 anos de idade.

t t - t  I*.14. |

No espaço de pr-ucos dias o atelier Bampi, sito á 
rua Correia Pinto nesta cidade, foi arrombado por du
as vezes, na primeira furtaram 3 maquinas de valor 
e 36 filmes e na ultima vez, tiraram 2 maquinas tam 
bem de valor e 14 filmes.

ô  1* arrombamento foi praticado na porta dos fun-
5 - 'dos e o segundo na porta lateral do atelier.
?4t-

~v Tentativa de arrombamento na re-
Docente da Faculdade de Me- i! iojoaria Speck

vvdicina de Porto Alegre
Alta cirurgia. Tratamento clinico e cirúr

gico d.i Tuberculose e dos defeitos congênitos 
e adquiridos.

Hospital de Mamonia.

Estado de Santa Catarina.

ittxtntttttmmmtmmnmmtxfítm  §

Nestes últimos dia» a relojoaria Speck por duas 
♦v vezes esteve prestes a ser arrombada, a primeira, quan 

do o ladrão estava forçando a porta dos fundos, che 
J3 gou um empregado, que dormia no estabelecimento e 
v  aquele fugiu, na segunda vez, quando o ladrão tenta

va quebrar c vidro de uma janela lateral, o emprega
do seordou-se e o larapio svadiu-se.

Furto na ferraria Hassen
Ha poucos dias arrombaram a fsrraria Largen 

Hassen pelos fundos, furtando daqui vários objeto* dr 
valor.

Festa de San ía Cruz i
A renda da festa de san

ta Cruz este ano atingiu a 
quantia de Cr$ 23. 003, 50.

As finanças italianas
A divida externa da ItaMa 

que nunca tinha sido divul
gada, agora foi e atinge a 
õ bilhões de liras. A receita 
do ano passado chegcu a 
5 milhões de liras e a des- 
peza a 125 bilhões de liras-

Faças seus *ejnc.*s 
nesta folha, que seus lscro 
serão aum«mtad*s
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' 'MÍREfO LAGEANO
i : jmumm ;w/*> **-*. ;OM.*»>r j-.+v.r* - iA ,u  >j«r «ajc^^

Dr. José AntunesMédico
O Presidente da Republica

creto-lei: assinou o seguintu de-

A.t. Io -  Fnquantc durar o estado de-gucn a não 
eers permetido aos empregadores reeindir os contratos 
oe tiàbalho ooni empregados reservistas em idade de 
copvocaçao militar, smâo mediante manifestação expres-
L:a da Vanj ade 'ie9tes- ou q«^ndo os mesmos derem cau 
** a relc,sa°- nos termos do art. 6-, da lei n- 62 de õ 
de junho cie 193.1.

1 aragratfp único — Considera-se, também, como jus 
i causa para a recição do contrato, a retração de ne 

gncioa ou lestrição da atividade comercial por m<>t 
vos d.‘correntes da que seria devida ao empregado.

^ “ ~  dissídios de trabalho, resultantes d; 
aplicação d<> presente decreto-lei serão decididos pel; 
Justiça do Trabalho.

Art. 3o — A despedida iojusta do empregado, nas 
condições do art. P, ainda que goze da estabilidade, 
obrigai á o respectivo empregador, n&o só a reintegra 
lo, como também ao pagamento da multa de que trata 
o art. 6-, do deçreto-lei n- 4 909, de 31 de dezembro 
de 1942.

Art. 4o — Este decreto-lei entrará em vigor na da 
ta de sua publicação, aplicando se desde logo a todos 
os casos pendentes de julgamento.

Art. 5o —  Re vogam-se as disposições em contrario

I l É  para
É1

Cirttrfcía cm geral — Ginecologia — Partos ]

M-nde no Hospital São José de Àntonio Prado, aparelhado | ĵ|j 

quolqoer intervenção cirúrgica, com serviço moderno de l^aios X,

Bisturi elétrico, Raios ultra violeta, ondas curtas e ultra curtas.

Novo formulário
co no Brasil

,  £.* torisar a concessão de abo- 
i  í l " *  no’ apdcaüdo, no que cou

ber. os dispositivos do 
decreto n. 9.816, de julho 
■ de 1942.
i Artigo 3 — Hevogan-ae 

Eslá vigora ido o novo formulário ortográfico, ado-ja3 disposições cm cotràrio». 
tado pelo decreío-lei numero 5.186, de 13 de janeiro 
de 1943. Está para sair ou já foi publicad) no Rio, 
im vocabulário pela Academia Brasileira de Letras.

SUBSTITUIÇÃO DE SE- 

Lpá  FEDERAIS

Exíendendoo abono familiar
Kio (A .N . ) -O  PrasidSnle autárquicas, o .-abono fumi- 

Ja Republica assinou o se! liar de qus trata o art. 28, 
çuinte decreto- lei: s Artigo ido d ecjreto-lei n 3.2i)(), de 
1 >— Ficam extensivos aos 10 de abril de 124!.

■ As estampilhas, seios a- 
desivos, «exatorias do iute- 
rior», dos anos: 1940 —1942, 
serão validas sómente até o
dia 3l do í.g< eto do corrente
ano.

H H  Os .-olurt \la taxa de «Edu
empregados das enti Jadéa) Artigo 2 — Aos dirigentes cação e Saude», continuarão
paraestatais. de natureza] denta entidade compete.au-1um vigor.

f l H l l i S l
fpóõl
ipQoI

Rio. (A. N.) — O Presidente da Republica acaba 
fia assinar um decreto-lei qne suspende pela prazo de 
6 meses, a cobrança dos direitos e taxa aduaneiras que 
incidem sobre a manteiga importada.

A deliberação atinge também a manteiga qua já 
esteja em portoe nacionais e a qne tenha documentos 
submetidos a despachos.

. Sementes e Mudas de Hortaliças
[pQcji

íbS )
O Sr. Josè Scbw «itzer  tom sempre h vends, «m sua

fcfcideuci» á Avenida Laguna, n* 40, sümxenfe*» e mudas garanti- 
'Oj ,  ̂ t I

cÇa| <ía® repóiho, aifaoo, beterraba, ernora, etc. 1'oveue também nau-

i stá oeando em Lajes
dai © semente* l oas ce lindai e vistosas flõras.

mito'

prejudico ua pecuaria e a lavoura, ao aepo.s v icm . 
chuvas abundantes, alagando os nos e tornando a. vi-j 
as de comuuioação intransitáveis, paralisando o t. dego. ( 

Agora, o tempo parece tornar a marcha imrma, 
começam a cair embora muito ta diaiB&nto, as primei
ras geadas.

b l l l l s N l M I M I i l l l l h m t I ami
|‘-VS

iI

haça
y

•

sais anuncio ríeta folha
--|d|

Dr. Celso Ramos BrancoADVOGADO
Dr. Joâo Ribas Be dqos

Advogado

' l ACORRBiA pinto , ji
L  A G BS

Raeilaneia e Kaeritorio: ltu*i Cortmci httito, 66
LA0R8.

Atende ctaanvndos para as cosaarcas da S. Joaquim, Cturi- 
tihaacs, Bom Retiro e Rio do Stsl t
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Hipismo
A Sociedade Hipioa Lajeana comunica aos intere

ssados que serão realizadas, no proxirrio dia 22, domingo, 
ás 14 horas no Campo do Lajes Futebol Clube, as se 
guintes provas:--

PROVA P A R A G U A I—(patrocinada pela Diretoria 
de Remonta e Veterinária do Exercito), para civis, 
amazonas e militares (oficiais)

CARACTERÍSTICAS:— percurso normal de 700 metros 
com 12 obstáculos, altura 'máxima de 1, 10 cm. a 
largura máxima de 2.50 mec. — peso 75 quilos, exceç&o 
amazonas.
PREVIIOS Io lugar— objeto dearte no valor de Cr$300 00, 
2. lugar— idem do valor de Cr$200,00, 3o lugar idem 
do valor de Cr$ 100,00
r^ROVA «VOZ PA CIDADE* — Em comemoração ao 
aniversário desta emissora (só para amazonas e civis 
estreantes) CAHACTER1ST1CAS: — percurso normal de 
350 metros com 6 obstáculos, e altura máxima de 90 cm. 
argura de 1,50 PRÊMIOS: — 1* colocado Cr$100,00, 2. 

Gr$30,00, 3- Cr$20,00. g

Ten. Sombra— presidente da S. .H.L.

m
cise

IUPRIIÉ
i<a u u e l

>:l

é  .íf

Costa Netío
A lta C iru rg ia . G inecologia. Partos C irurgia, de C rianças  

R ad io log ia  C l in ic a '(R a io s  ,\ )
Operações de Hstomago. Intestino. Apendicite. Figado e Vi- ^  

as-Biliarea. Bocio (Papo). Hérnias, Varizes e Hemorroidas. Rins, 
Próstata e Bexiga. Utero, Ovário e Seios. Tumores em Oeral. Ci
rurgia dos Ossos e Articulações. Cirurgia dos Defeitos Congênitos e

AdquiriJos.

Tratamento Medico e Girtiroico d a  Tuberculose
Pu monar _

CONSULTO RIO: lõ  de Novembro 21. (Edif. da Telefônica) Das 3-6 
No HOSPITAL das 8-10 

Residência CORREIA PINTO 3. FONE 19Õ 
Laies St». Catárina

A  S I M L  IS

Cl NE TEATRO
CARLOS GOMES

Programa para Domingo
• 'ei, Domingo, 1 4 de Agosto'

d- ^943

às 2 horas:
Um sensacional film; policial:

TUSTIÇA A’s AVESSAS

ás 3 ,15  horas:
Atendendo grande de numero 
de pedidos, será novamente 
exibido o esplcdido, belíssimo 
filme da Metro:
ROSA DE ESPERANÇA

Preços do costu ne. i
ás 8 horas  
Grandiosa Sesc-ão Elegante!
À «Metio» vai apresentar 
público de Lajes, o seu grande 
- •■Otavel filme historico, intitula
do:

•DqulU. Km poaoo l* «p o  é i w l t t l  
twa, rMpd rand« Hvr* •  tacUia+atfc. 4* alivl»-*, rvwwe qu# •

X liv i id i  «m  Fooott Minutoc
Em povMC minutos A dotb rsoslU — 

M*nS<3c« — somsçs s slrsulsr m
AJivUuidO OS A8ASS0S S OS AUqUSS da
ou brorxjulU. 
dormir b 
M>sds<8

porqus dissuivs s romsvs 
qus sbctrôo as rias rorpáratoriaa, 
a sua ea«rgia, arruiaaado sua ss 
wedo-o ssBt l r - ss  proasatarasASBta r*lks. 
Msnéoco Um tlds tanto èxita quo ss ofo> 
r*r© cora a farsa tia 4* dar as pasisate 
respiração Urra a tacfl rapidaaaata s oosa- 
pioto alívio ds aofrlmeoU da aaxna sm p o i
sos dias. Paça M *násN , ho)s maaoto. sm 
quslqusr tarmàaU. A aoaaa faraatta é a 
sua maior prauçâa. ^

M e n d a e o  —

Farmacia Carvalho
Em frente ao H o tel R o s s i

Rua 15 de Novembro

DÇcfl

oQa
dÇc
D<)a
DÇa
o<)a
DÓa
dócj

MAIS BARATEIRÀ
Dóa

Lages
— — I PC”

dÇo

c>óo
cÇ<j

rsg\

lyry.sy ̂  i y . |fe<.

30I

A RAINHA GR1ST1NA

E’ principal -intérprete a eons; “ 
pra-ta /rti-Pu 
ÒRETA GARBO 
e u n granoe e notável conjunL 
C f  a r t is ta s .
( eri. Censura N. 20.052 Impro- 
jv.se sté 14 anos.
Iniciará a S essão  nm corrpl. 
Nacional do D L.B
iVeçosT"PoltronasCr$ 3,00
c 2,00 Üaleao i.oO_____
' n,a — feira, dia 17:
I F.TRE I.ORRE, e n um filme 
sensacional:
r  \SCAKA DE FOGO

rda este n ês, um filme gigar- 
t- da METRO:
A PONTE WATERLOO

Façat seu» *aanei*f 
nasta fofh*, qu« sob» l«<r#s 
strão *xm «n tíd «»

<í •««.

*  '*,1 *•'* !

HERÓI NORTE-AMERICANO
O sargento fusileiro norte—auiúricau », . . tsilone, qut foi conde

cor*1 °  00,11 a Medalha de Honra do t ’ong v» eu [a-lo > .\/raordinarío horoie- 
.uo damo iBtrado durante combateu em it ladalcauul.

Recebidos como amigos 
libertadores da Sícíiia
guerra tem demonstra*^ t i o  " I T  ° Ca9Ía° r 
esmo e nem pt lo nariumo J  nem r.m? i r r P" 

cismo conseguiram afogar os , eus L ?  2 ,• raticoa ' b 1 b seus sentimentos dt
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