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Por Daurival Rosa
Um dia destes eu owvi meio surpreso, um grupinho 

le gurias, um desses grupinhos cheio  dc encanto e 
nseparaveis, que andam sempre por aí projetando uui 
■aio de alegria e espalhando una infinito de sorrisos, fa- 
ando sobre aa fantasias para o proximo carnaval.

Nilo tive ainda a curiosidade de virar a folhinha 
para vêr em que dias cairaõ os folguedos do carnaval 
no proximo ano.

Sei contudo, è que el is andam um pouquinho adi
antadas . . .

ti falanio em carnaval, até dá uma tristeza na 
gente.

Vêm-nos á lembrança aqueles festejos malucos do 
passado.

0  carnaval alí, era mais do barulho, era mais car- 
nav al.

Brincavam os alegres e procuravam brincar os 
tristes, porque, minas \e z ts , «debaixo da traccara hi
lariante do palhaço, escolhida-se a imagem espan/ada do 
vagabundo trágico*.

hoje. os carnavalescos apresentam «e nos salões 
com as faces descobertas, nuas, e alguns são obrigados, 
no embaralhamento do delírio misterioso que domina, a 
readquirirem, forçados, aquele velho sorriso aberto que 
possuíam e que perderam, diante da brutalidade da vi
da que tantas conciencias injuriam e deformam*

£sses bloquinhos garridos e juvenis, têm ainda a 
ventura de um desconhecido, de uma despreocupação.

E nós gostamos de vê-los bricarem nos salões dos 
nossos clubes, concorrendo ainda para que muita gen.e 
esqueça per sua vez dessas muitas ilusões que a vida 
nos apresenta continuamente em seu múltiplos aspetos.

Gostamos de vê-los pularem no cordaõ, sufocarem-se 
de confet; «squecerem-se mesmo de pensar e fazendo 
com que outros deixem por um pouco ao menos de 
ouvir, aquela voz que fala denlro de c a d a  u m -v o z  de 
alegrias ou de esperanças, ou talvez de tedio, de um
certo enfaro de viver. . r

Aquele bloquinho que eu vi, vai novamente formar
aquela imagem antiga que nós agora ,6' H ™ 05 ermr 
na trisíeza da imaginaçaó, contrariando ai prop. ia esse, cu  
da vida de hoje. porque o . contrastes s ío  mesmo quem
regem os destinos do m u n d o ..- . . , .
Continuem; escolham desde ja as nuas faníasi ...........

ANIVERSARIO
Transcorreu dia 19 do 

corrente mês, a data nata- 
licia do dr Celso Eaueto de 
Souza, elemento do proje- 
tação em nosso Estado, que 
em Lajes, onda reside 
atualmente, desfruta de 
amplo circulo de amizades.

CE LIO B. CASTRO
Recentemente foi nome

ado Caixa da firma Carlos 
floepcke, S A. , Filial de 
Lajes, o senhor Celio B 
Castro, que tendo nacido 
em nossa terra, criou-se e 
educou-se em São Paulo.

O sr. Celso B. Castro é 
um jovem inteligente e 
esforçado e para o qual se 
abrirá por certo um futuro 
prospero e feliz.

Capão Alto
ELEIÇÃO DA NOVA DI
RETORIA Nü CLBUE 15 
DE NOVEMBRO.

Conforme convite ’que 
recebemos, o clube 15 de 
novembro em Capao Alto, 
no dia 3 de outubro proximo, 
fará realizar a eleição, para 
a nova Diretoria, que 
dirigirá os destinos do clube, 
durante o biênio de 1943- 
1945.

O ensino normal 
subm etido a Le-

Prefeito Vidal Ramos Junior
Regressou bá dias da Capital do Estado após haver 

tratado dos altos interesses administrativos que motiva
ram na viagem, o senhor Vidal Ramos Junior, digno 
e operoso edil de Lajes.

Clube !° de Juibs
No proximo mês de outubro, segundo estamos in

formados, o tradicional Io de Julho, promoverá uma 
grandiosa festa da Primavera. Espera-se que a mesma 
se revista de grande brilhantismo dado a espectativa 
reinante e os preparativos que vão proceder.

A mestiçagem das aves domesticas
Os resultados dum trabalho experimental indicaram: (\)  a qualidade das aves paternas teve uma influencia 

considerável na qualidade da progenie híbrida; (2) as 
estirpes diferentes das mesmas variedades de frangos 
produziram resultados diferentes; (3) o híbrido médio 
foi superior em peso corporal somente quando as aves 
copuladas foram pesadas; (4) a galinha hibrida, tipo 
médio, de aves compradas, não deu uma produção de 
ovos tão alta como as Leghorn brancas e as Rhob Is- 
land vermelhas e as Plymouth Rock barradas, e entre 
as Rhode Island vermelhas e as VCyandottes brancas, 
estes cruzamentos foram obtidos com pais de boa qua
lidade, que produziam pratieamente tão bem como as 
Leghorn branoas e as Rhode Island vermelhas «standardp*; 
(5) embora não existam algarismos sobre mortalidade, 
a vitalidade das aves híbridas foi em geral superior á 
das aves de raça pura

Em outra parte da experiencia verificou-se que a 
produção de ovos das aves híbridas F1 é intermédia, 
sondó do aproximadamente 1G5ovos por ano, enquanto 
que uma das raças paternas, a Rhode lnsland vermelha 
produziu frangas que punham, em média, 202 ovos, e 
a outra raça patena, a Sussex clara ou a Wyandotte 
branca, produziu frangas que punham em média, 134 
a 142 ovos, respectivamente, por ano. As aves híbridas 
em geral pesavam maia na idade em que eram usadas 
para a procriação, mas não passavam mais aos 1 I me
ses de idade (peso corporal adulto).—Charles W. Knox 
(«A Fazenda»).

ateie ea Lajes o Cal. Amaro Bileacoiirt
. • nfl,rü n  ao 2° Batalhão Rodoviário, 

Em visita “  Bitencourt, Chafz da
;tove em Lajes, o GaL A leirQ Sua Excia. veio a- 
ngenharia dc-Exercito ‘ 09 quais se hospedaram na
imoanhado do Gel. Ba . A permanectíndo entre 
^ „ c i a d o  ir. sa n V  para o Rio da
IS, apenas por um d>a, reg miIjtar patncio m s ,

metro
secionou

ndo para
;ar ,

e a estrada Lajes-
.. ; iao K2° M j S t . 1' « £ 2 3 ?  Cima impressão, 

isso do Socorro, de u f0iam alvo os distintositre as manifestações e 4 0ferecido pelo Co man- 
litantes, salientamos: o H Qa0tão Pereira Cordeiro 
mtô do Batalhão local ' ,(JadeS locais e um ma
un a presença de a a- « l4 de junho, que
3ifico sarau nos salões ftDlie entusiasmo e alta
lixou marcada uma nota de V
stinção.

gistação Federal
Rio (D. T.) Informam de 

São Paulo que o ministro 
Gsutavo Capanema pouco 
antes de regressar ontem à 
noite a esta capital, nas 
declarações á impresa se 
referiu á gravidado da si
tuação atual do ensino pri- 
mairo no Brasil, salientando 
sua importância e frizando 

t que as bases da democracia 
estão mesmo no ensino.

Aludiu, depois, ao efeito 
imodiato que o convênio 

jque São Paulo acabava de 
i assinar entre o Estado c

OS SEGUROS DE VIDA DAS EMPRESAI ITA
LIANAS

O sr. Preiipente da Republica assinou um decreco- lei, 
autorizado o Instituto de Previdência e Assistência dos Servi
dores do Estado a assumir os direitos e obrigações decorrentes 
do* contratos dos seguros de vida das Companhias Assiscu- 
razioni Generali di Trieste e Venezia e Adriatica de Seguros, 
cuja liquidação está confiada ao lnstitu'o de Resseguros do 
Brasil.

seus municípios.
E adiantou que o ensino 

normal até o fim do ano

Ministério de Educação para 
que assim tenham validade 
em todo o território naci-

terá uma legislação federal. | onnl».
E, detalhando, acrescen-t Finalmente, o ministro 

tow: «Haverá escolas nor-*da Educação infermação 
mais oficiais, equiparadas ejque vai ser alterado o cri- 
reconhecidas sob o inspecção tério cios exames vostibu- 
federal; será exigido o re-i lares nas faculdades do I i- 
giatro de diplomas nojreito.
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Laboratório Análises Cürncas
Direção Técnica: IJr. Deliu Runius 

Dr. J. Sombra • Dr Salvio Arruda
Exam es com pletos

de

sangue, urina, fézes, éacarto, pús, liquido ce- 
ialo-raquiano, líquido gastru : >. etc., otc. 

Vacinas autógenas — Exame precoce da gra
videz.

M etabolism o Basal
(funcionam ento a  sêco)

Rua Marechal Deodoro — (Esquina Praça Jo io  
Pessôa) — Fone 1313

LAJES — Estado de Santa Catarina.

PREÇOS MODICOS.

Octavio Cordova Ramos
Io Tabelião da Comarca de L ages  

Rua 15 de Novembro — AO LADO DA FARMaCIA APOLO

I
f n
mi

Lavra escrituras de Compra e Venda, de Permuta, de Doação, de Lo- Lu
cação de Serviço, etc, etc.

Procurações. Encaminha requerimentos ás Kepan çftes Publicas Pederaes, ^ 
Estaduaes e Municipal. Prepara quaisquer documentos.

1 1 0 cartorio está sempre aberto, todos os dias uteis, das 8 horas ao meio dia e das ^
2 horas da tarde ás 6 horas. Í5&

Oswaído Pruner
P I N T O R

Rua Quintino Bocaiuva, 1G

Executa, com perfeição, pinturas de casas modestas co

V&mI
i f

I
mo de luxo. Pinta placas e abre letreiros. m

ESPECIALISTA EM PINTURA DE MOVEIS Ú . A DUCO gè-
M  SK-

s a i M  a r x s i s r s ' S.s j j ü i  y r jL " V —  ■    .................................. ,* V ^ '

z ^ ^  ^  ^  ^  ^  ^
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DR. NOBRE FíLHO
Clinica geral

— Consultas diarias das 14 ás 1G e meia horas — 

chamados a qualque- hm  do dia ou da noite. 
Rua Mal. Deodoro

t f

O Doutor Mario Teixeira Carrilho, Juiz de Direito da Co
marca de Lajes, Estado de Santa Catarina, na fôrma da Lei, etc.

Faço saber a todos quantos este edital de leilão com o 
prazo de vinte dias virem, a cont»r da data da primeira publica
ção deste, que no dia quatro de Outubro proximo vindouro, ás 
dez horas, na sala de audencias, no Palacio Municipal, nesta ci
dade de Lajes, Estado de Santa Catarina, séde deste Juizo, o 
Porteiro dos Auditórios ou quem suas vezes fizer trará a publi
co pregão de venda e arierr.ataçáo em leilão os bens penhora
dos aos executados João Maria Garcia e sua mulher na ação 
executiva cambial que lhes move Luiza Maria dos Santos, por 
seu advogado Doutor Celso Ra nos Branco, os quais bens são 
os seguintes: -  Uma parte de campes e matos, com a area su
perficial de um milhão novecentos e seis mil metros quadrados 
(1.906.000mt2), fechada por cercas de madeira e arame, havida 
por compra feita a João WaltricK Sobrinho e sua mulher, 

por escritura publica lavrada nas notas do primeiro tabelião des 
ta comarca de Lajes, d^vidanente registrada, contendo sangas, 
banhados, vertentes, pedra ferro, etc., inclusive uma casa cons- 
truids de madein limpa, forivda, assoalhada, coberta de taboi— 
nhas, uma poit,. e ciu»s janelas de frente, com mangueiras, la
vouras, galpões, e m;.i» benfeitoria^, situados no distrito de Cer 
rito, desta comarca de L; jes confrontando o terreno ao Norte, 
com terras de João Camilo e Alvarino de Sousa Machado, digo 
Alvarino Machado de Sousa; ao Sul, eom terras de Quintino 
Furtado, a Leste, com tetras de José Juvenal de Sousa e a Oes

te com terras de José Mar<2no dos Anjos e de Arcanjo Antonio 
Duarte, com as servidões admitidas e que foram estabelecidas 
pelos confrontantes, avaliados por onze mil e seiscentos cruzei
ros (Cr$ 11.6GO.OG), penhorados aos referidos executados João 
Maria üargia e sua rrulher.

E para que chegue ao conhecimento de todos que quei
ram arrematar sc passou o presenle, que será publicado e afixa
do dc acoulo com a lei.

Dado e passado nesta cidade de Lajes, aos treze dias do 
mês de Setembro, do ano de mil novecentos e quarenta c três 
(13/9/194'.'). Eu, João Oualberto da Silva Filho, 

i Escrivão do Civcl, que o oatilografei, subscrevo e também as
sino.

Dr. Mario Teixeira Carrilho
João Oualberto da Silva Filho -  Escrivão do Civei.

Dr. Cesar Avila

0 brahamaíiis- 
mo está sendo 
praticado no
Rio

Rio, (R.B.)— Segundo informa 
um vespertino, o braliam.anismo 
está sendo praticado nesfa 
capital, tendo ontem, á noite, 
num discreto suburbio, havido 
uma cerimonia de sagração de 
novos sacerdotes co;n toda a 
pompa e o colorido do ritmo 
indú.

Vesfidos de grandes capa» 
pretas, vermelhas e verdes, os 
crentes que transportaram para 
o Rio o culto sagrado das mar
gens do Ganges, não permitiram 
que o reporte peneirasse no inter 
iordo templo, aliás, improvisado 
numacas* de aparência modesta.

t t
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Docente da Faculdade de Me. 
dicina de Porto A legre

Z tzzH
t tr~
t t  
Z :  
<*•&Alta cirurgia. Tratamento clinico e cirur- 

♦$ gico da Tuberculose e dos defeitos congênitos r |  t t  e adquiridos.

Hospital de Hamsnia.

Estado de Santa Catarina.

n m m t n m t t m m u m n n t n m m z n t t z
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A futura influencia do Brasil na europa
— José Vilar San Juan —

No momento era que o Brasil se prepara para efetuar nma 
participação mais ativa das suas forças na guerra da Europa è 
justo destacarmos a influencia com que politica e culturahnente 
os brasileiros contribuirão na reconstrução do continente ocupado 
que hoje \ ê reduzidos a farrapos os riquíssimos padrões de líber 

, dado o justiça que até pouc® tempo orgulhavam a humanidade 
Si considerarmos a intensa ditusão que se processa atual 

meotení» Inglaterra c nos Estados Unidos, de todos os monomeutos 
culturais e históricos do Brasil e bem assim o ensiuo do indioma 
barsilciro chega-se á conclusão de que quando forem derrotados 
os totalistarios e fôr varrido da face da terra o espetro da agres 
são o Brasil serà chamado a intervir diretameute na resolução dos 
mignos problemas que inevitavelmente surgirão para a reorganizaeão 
das nações invadidas e escravisadas pelos nazistas.

Quando a Inglaterra c os seus aliados encerrarem suas ações 
militares contra os inimigos da civilisação, jà estará representado 
na Europa em toda a sua intensidade, o caudal imenso de ideais 
democráticos, culturais e de liberdade que sempre honrou o Br.a- 
sil.

Brasil fabricará 
motores e re- 
frigeradore s

Segundo noticia da Agenc 
Nacional, o Brasil por contra 
com os Estados Unidos, p 
sará a probuzir motores c 
aviaçáo Fraichild e refrigeradon 
de ar em serie para utilizaç; 
de aviões de trenamento.

N avios ita lianos  
em poder dos a li
ados

Os seguintrs vasos de 
italianos já se encontraran 
pOftos aliados: 5 encorai 
b cruzadores pesados; 
zadores ligeiros; 1 cru
auxiliar; 1 porta-aviões 
submarinos; 27 destroiers; 1 
vetas; 1 navio hospital e < 
unidades menores.
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O Doutor Mario Teixeira Carrilho, Juiz de Direito da
Comarca de Lajes, Estado de Santa Catarina, na fôrma da tei, etc.
saber a todos quantos este edital, com prazo de vin

te (20) dias, virem que o Porteiro dos Auditórios deste Juizo ou 
quem suas vezes fizer trará a publico prsgSo de venda e arre
matação, a quem mais der e maior lanço oferecer, sobre a ava
liação de Cr$ 1.000,00 (mil cruzeiros), às quinze (15) horas, na 
sala dt audencias, no F’alacio Municipal, nesta cidade de Lajes. 
Estado de Santa Catarina, no dia vinte e sete de Setembro do 
corrente ano de n i! e novecentos e quarenta e treis (27/9/1943), 
os bens penhorados a Luciano Da Silva Wolff e sua mulher, 
pa ação executiva camcial qua lhes move Aciliatio da Silva 
Wolff. a saber:— Uma casinha construída de madeira, coberta d«- 
taboinhas, com diversas portas e janelas, inclusive um galpão pe 
queno e respect.vo terreno foreiro, havidos por compra feita a 
Maria Ltnza da Silva, situados nesta cidade, no lugar denomina 
da VARZEA, fazendo frente a terrenos do Município e fundo 
a terrenos de Pedro Steffen e dividindo de um lado com terra- 
de Acilio Couto e de outro lado com terrenos de Maria Wadick 
e Maximiliano de tal, avaiiados por um mil cruzeiros(Cr$1.000,CC) 

- E  para que chegue a noticia de todos que os queiram 
arrematar, se passou o presente, que serà publicado e a" 
de acordo com a lei.

Dado e passado npsta cidade de Lages, Estado de 
Catarina, aos oito dias do mês de Setembro do ano de 
novecentos e quarenta e treis (8/9/1949).

-Eu, João Oualberto da Silva Filho,
Escrivão do Civel, que o dartilografei, subscrevo e assino

Faço
Dr. José Ántune:

Médico

para

Bisturi

Cirurgia em geral — Ginecologia — Partos

Atende no Hospital São José de Antonio Prado, aparelhado 

qualquer intervcnç&o cirúrgica, com serviço moderno de Raios X, 

eletrico, Baios ultra violeta, ondas curtas e ultra curtas.

m k

afixado

S.mt 
mil e

Dr. Mario Teixeira Carrilho -  Juiz de Direito.
.Teso Oualberto da Silva Filho -  Escrivão do Civel.

Ainda não houve o maior 
bombardeio da historia

De um artigo envinJo 
n os o seguinte topiro: 

«Não há no entanto indice

pela Agencia Nacional extrai-

algum que a rigor nos preve 
que o nosso paL eskja padecendo, ou esteja arneaçndo de 
inflacionismo.
Ao contrario, para recomendação da política que vimos seguindo 
t dos impulsos que o governo por tanics meios e modos imprime 
á nossa expansão econom.ca e comercial, o que se deve asse
verar é a ausência desse temive! inflac onis.n j. cuja propaganda 
tanto seria atribuível á ignorância como no quinta-colunismo. 
Seria aliás ridículo sustentar que o jvalor da moeda brasileira 
esteja efttivamenie baixando no mercado internacional.
Tanto é absurda essa impressão que, restabelecida que fosse a 
liberdade cambial, sacrificada conseguintemente a técnica de fis
calização indispensável ao amparo dos ricssos exportadores i 
dos que extraíam cia terra as riquezas que avidamente recebem 
os mercados externo', com uma determinada quoiuia rie cruzei
ros poderiamos obter maior numero de divisas estrangeiras do 
que atualmente.

Por outro lado todos conhecem -- e ainda outro dia as 
comentava o «New York Times»—as condiçõ.s promissoras cm 
que nos encontramos, graças aos nossos enormes depositas no 
estrangeiro, ou às nessas disponibilidades de divisas, e ao listro 
ouro que temos grzdualmente acumulado no Banco do Brasil, 
constituindo uma reserva já relativamente admiravel.
Não basta por tanto falar de inflação porque è ridículo 
o™ Ho nrrí«^.: p apenas através de

Não obstaute a aviação britânica c norte-americana tenham 
levado a efeito terríveis bombardeios contra as industrias inimigas 
ainda uão fui realisado o maior bombardeio desta guerra, no qual 
milhares de aviões tomarão parte para o aniquilamento tu tal da 
ultima lesistcncia do «eixo».
Este ataque cm grande escala será realisado contra Berlim, centro 
vit?l do uaxismo e cidade oncL. Goering, o profeta fracasado apre  ̂
goou nunca sobrevoaria um avião inimigo.

Os atuais raides britânicos contra as cidades industriais < 
marítimas do li ich constituem > preludio do iiuio r bombardeio dr 
historia.

Contrariamente aos métodos nazistas de surpresa e covardia 
Cliurchill já preveniu os habitantes civi« de Berlim, para qu< 
evacuem a capital germanica puis que a mesma será submetida ao 
maior bombardeio já realisado nesta gu Tia.

Nessa incursão contra Berlim, a aviação britunica e norte- 
mericana arrasarão de uma vez us últimos iúcas de resistência 
da praga nazista.

A QUESTÃO DO DIVÓR
CIO NO CONGRE -B9 J U- 
UÍDICO

Rio,—(Meridional)—O o va
gado Milton Barbosa, parle\-i u 

' do Congresso Jurídico Nacional, 
'declarou à Meridional, em torno 
'das discussões havidas sôbre o 
divórcio: «A corrente dos divor- 
cistas venceu por esmagadora 
maioria, como era de se esjR-t ;.r.

Como bom católico, nunca 
encontre' conlra o divórcio, 
argumento de quslquer relevância 
que justiçassem o alheiamento 
do legislador brnuikiro ou sua 
oposição sistemática ao probier a

Respondendo a uma pergunta, 
acrescentou: «Se a Igreja C.JÓ- 
lica fosse anü-divorcista, co■■■n 
explicar que os paisesmais cr^tâes 
do mundo tenham instituído o 
divócio, sem quaisquer rompi
mentos com a Igreja?

Votamos o divórcio tendo 
em vista que o desquite não 
resolve o problema do bem oit 
mal casado nem o dos seus 

filhos.
r \  • • *  -  -
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Se jientes e Mudas de Hortaliças
5

vagos
f rzclo 
recios

cruzeiros em 
redicula a fração

sem elementos de provas, e 
ou palpites.
Quem quer que examine a extensão povoaJa do nosso território, 
os núcleos intensos de população do litoral, a massa do, que 
vivem e trabalham, e reparlir o montante dos 
piro pelos nossos habitantes, verá como será 
que ha de tocar a cada iim.
Rode-se dizer isto sim, conforme teria deixado entrevêr em tempo 
o Ministro da Fazenda,que é o nosso mal o rle circulação, por 
força já dos hábitos das nossas praças, já das dificuldades de 

sabido como é que há uma relação estreita entre o 
das mercadorias e liquidação de seu custotransporte, 

transito e destino
e recuoerações do consumo.

O fato mesmo de oper-.rmos por via de regra
h,. -nn,„rn«ir Hp«mente ess» idéia de inflação

del!IC3'M W  mw ........... f
120 dias em vês de comprovar desmenfe ___

Certo os generos de primeira necessidade se
V eS eS  tfm  -----------*■**

a prazo 
I inf

elevam por

O Sr. Jose Schw eitzer tem sempre á venda, 

de residência á Avenida Laguna, n° 40, sementes e mudas garanti

das do repôlho, alface, beterraba, cenora, etc. 1'oesue também 

das o sementes boas de lindas e vistosas Flores.

em sua casa

mu-

Faça seus anúncios nesta folha

Dr. Cdso Ramos Branco

Mas

u g«-..-—  - -  ,--------
proporções impressionantes.
isto està longe de significar que as alias sejam deter- 
• -----rin crnzeiro. de vez que em verdadeá S J31U V. Jl«

niinadas pela desvalorlsação do cruzeiro, __ 
a nossa moeda esta se valorisando excepcionalmente e o movi
mento, tanto das clssses populares, como das medias e abasta
das em torno da aquisição de títulos de toda sorte, e que cão 
dependentes das vicissitudes da moeda, e do rendimento fixo, 
é uma prova irrefragavel de que a massa brasileira está bem 
distante de acreditar no espantalho da inflação». j

f  ftt u

ResiJenc.ia o Escritório: Run Correia Pinto, 66 
LAGES.

Atende cham ados para as com arcas de S. Joaquim, 
tibanos, Bom Retiro e Rio do Sul.

Curi-

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



1

\

4* PAGINA
CORREIO LAGEANO

v

$ '  g & *

rspectiva
O Dr. Elisiano de Camargo Branco, conhecido Genealo_ 

gista palricio acaha de anunciar que tem nada menos de ?q 
obras diversas em preparação, toda; de feição históricabio£n 
fica e genealógica. Ao dár a publicidade, SS. declarou que o fa~ 
zia com o fito do poder fornecer aos interessados, ocasião de- 
colaborarem e ampliaiem os dados, referentes as famiii s qu*- 
ôstuda, receber fotografias e encomenda de interessados ns aqui 
siçâo. São as seguintes as obras q. falamo 
H Genealogia, Ciência Auxiliar da His/oria. Teoria e Pratica 
2) Da sesmaria de Pi/ito Carneiro à Estancia Tres- Marias (Bom 

Jesus-R.S.)
(3 Vida Rural e Congressos de Criadores.
4) Jornadas de 1930 e 1932 - Diário e integrantes da Legião 

Oaribaldi.
5) Militarismo e Cclonisação:

a) Da Guarda Nacional aos C. P. O R.
b) Colonisação com as reservas do Exercito.

6) Camargns do Sul do Brasil.
7) Ribeiros..................
S) Ramos ..................
9) Brancos.................
10) Ana Antunes Ribeiro (Anita Garibaldi) (Seus descendentes 

e colateraes)
11) A verdade sobre a herança do Comendador Domingos Faus 

tino Corrêa -  Inventario, herdeiros e coloteraes.
12) Famílias P n i m.
13) » Catarinenses.
14) » Rrograndenses.
15) » de diversos Estados do Braa'1.
1C) Professores, Colegas e jovens de meu tempo.
17) Diário e Cronologia Familiar.
18) Quadros de Antepassados Dirétos.
19) Índices Alfabético-Remissivos
20) Dicionário Biográfico Gcnealogico.

sfflffi fi«™
Dr. j. Costa Netto

EX

Alta Cirurgia. Ginwiiilogiii. Partos. Oirur#ri:i de, Crianças. 
Radiologia Clinia ( Raios ,\ )

Operações do Fstomago. Intestino. Apendicite. Figado e Vi- 
as-Diliaros. Bocio (Papo). Hernias, Varizes e Hemorroiias. Rins, 
Prostata e Bexiga. LJtero, Ovário e Seios. Tumores em Geral. Ci- 
ruroia dos Ossos e Articulações. Cirurgia dos Defeitos Congênitos e

Adquiridos.Tratam ento Medico e Ciritrgico da Tuberculose
Punionar__

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

Residência CORREIA PINTO 3. FONE 195 I ajes Sta. Catarina
i s t m  s i;m  «aim  ^ i m u m T i n n 1ínrninrLTL

Cruz e Souza
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Realizou-se com grande animaçao em o dia 22 do 
mês corrente, o baile de posse da nova Diretoria da 
Fociedade Cruz e Souza, e comemrativo do 25° ani
versario daquela Sociedade.

As danças cadenciadas por bom conjunto musical, 
prolongavram-se até altas horas.

A Diretoria eleita para o periodo de 1943*0.944 é a  
seguinte:

Vitorvino Manoel dos Santos 
Abelardo José Pacifico 
Heleodoro Aureo dc Campos 
Nestor José dos Santos 
Alfredo Francisco de Souza 
João Pedro Lima 
José Fernandes do Pilar

Em frente ao Hotel Rossi
Rua 15 de N ovem bro

Â MAIS BAR ATEIRA

Presidente — 
Vice Presidente -  
1* Secretario — 

2 “ Secretario — 
Tesoureiro — 
Orador —
Procurador —

d Ço

d Ço

o Ç q

d Ço

o Ç a

D Ç a

o Ç a

De amor os meus anseios por ti são,Quando te vejo, linda, na janela;
Pulando, como louco, o coração 
Parece me dizer:—eu amo ela.

Teu rosto contemplando, com paixão, 
Emudeço e minh'alma por ti gela,
E  os que me vêm assim, certo, dirão: 
— Aquele moço pensa a cerca dela.

Então nem sinto o pio, alheio fico 
Ao canto do pardal que apedrejei,Em defesa do pobre tico-tico !

Para meu bem, te vi, nesta cidade,
E  da hora primeira que te olhei, Ficou-me, pódes crêr, uma saudade !

H?tler Atacado  
peio ‘‘M einKampf”
LONÍJRES,— (Da Agência 
«Aneta» para Interaliado) 
— Um correspondontu do 
«rDailly Telegraph» citou 
num artigo a seguinte pa 
ssagem do «Meia Kampi»; 
«Se um goveruo usa os 
instrumentos do poder em 
suas mãos com o propósito 
de levar um povo á ruina, 
a rebelião não somente 
constitue um direito, ma* 
um dever de todos os ci
dadãos afetados»

O correspondente sugere 
que a passagem citada 
devia ser recomondada a; 
eixo.

0  Mucus daO Japão Ccmpre-
snde Que a Situ- DlSSOlVldO
acão é séria

—  X A R O P E  —

T055
AJUOA « COMBATER A 
IOJM I BdRUADOS

TOÜ Sô row FAZB BEM

CHUNGKING, —(Do Chi
ne se News Service)

— Os japoneses estão se 
tornando cada vez mais! 
concientes das dificuldades 
que têm diante de si para’ 
explorar os território* con- ! 
quietados, afim dç manter c ‘ 
nivel de produção de artigos 
viiais aos seus exércitos.
O primeiro ministro japonês, 
fojo, chegou a declarar 
reoentemente que «a situa
ção é muito séria», em vir
tude das maiores necessi
dades das forças nipônicas, 
agora que as Nações Unidas 
começam a atacar decisiva
mente.

Hecentemonte, mais de 
15.000 operários japoneses 
deixaram suas atividades de 
paz para se empenharem 
nos trabalhos de guerra, 
juntamente com milhares dé 
«geisha», cujas casas de 
chá foram fechadas em 
Tóquio.

Rapidamente
O* ataque« de*e«perador©« •  ▼iolewtai da

e bronquito envenenam o orgaaitnso,
nJr.am a emergia, arruinam  a saúde e dr- 
blliDun o ooragio. Cm 8 minuto«, M eadaie^ 
uctx. fórmula médica. ootreça a «irouiar 
uo sangue, dominando rapidam ente os ata
que*. De«ue o primeiro dia com ©ca a <?•*•- 
f^ reee r a diflculdadt sm  reeylrar e volta 
o «ono reparador. Tudu o quê *e íar ae- 
Mm n g  ó tom ar 2 pastilha* dc M eadceo 
«c roleiçòe« o noará completam ente livre 
àa a*ma ou bronquite. A aç£o é muf«o 
raptda ncem o que oe trai# de oaso« reb*i* 
dre •  «aüfoe. M tntfaco tem tido tanta 
êxito que se oferece cem a garantia de 
dai ao pacíeaíe reepircçio  livro e fncil ra 
pidamente e completo aiivlo do eoírimvste 
da aaaia em pouco« dias Peç* 
hoje moiaio, cra qualquer larmAcia. A cceca 
garantia é a  sua maior protoc&o.

M e n i S a c © ^ -
Cr$10,00— 22,00 e tamvnho económico Cr$44,00.

Faça seus anúncios nesta 
folha, qus seus lucros serão 

1 aumentados.

FRACOS e
a h Sm ic c òTOMEMtil M i
“SILVEI HA**

Gr«nda Tônico
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