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G?rantia e fator condicionante 

do porvir e da estabilidade dos 
povos, a educsçlc, nos moldes 
em que deve ser conceitu
ada e ministrada, continua sendo, 
como sempre, o magno proble
ma social, a reclamar de gover
nantes e govertiodos as melho
res e mais carinhosas atenções

«Povo educado é sinónimo de 
povo livre» já conclamara al
guém, com rara felicidade de 
expressão. Na verdade, nunca ti
vemos mais sentida 3 necessida 
de da educação do qne nesta é- 
pcca, quando as trevas amea
çam a luz e o despotismo brutal 
investe contra o direito de vivtr 
e prosperar. Felizirente, no Bra- 
sii, a despeito da gravidade do 
momento internacional, exigindo

nosso caso, a escola primária.
A esta cabe o encargo do ma 

is relevante senso nacional, por
quanto, deve preparar a base ao 
monumento da fé e do civismo.

Descurá-la ou mal serví-la, 
ers Uinateníado contra a própria 
solidariedade pátiia. O problema 
da escola primária, entretanto, 
está subordinado naturalmente 
ao do professorado, suficiente 
em n ú m e r o  e e f i c i ente 
em técnica profscional, além do 
cabedal ínnio da verdadeira vo
cação de educador. Com efeito, 
o problema do professor antece
de, lógica e naturalmente, a to
dos e quaisquer problemas edu
cacionais. Pensar ou querer de 
outro moto é pretender a inver
são absurda das coisas, forçau

tôdas as previdências e provi-jdo saltos que a natbreza não 
ciências que a guerra impõe, ja-j costuma dar. Sem professores 
mais fôra melhor aquilatado o 1 primários, cheios dc fé e since- 
valor intrínseco da educação que j rameute integrados na concièn- 
neste último decênio. Não há ! cia da Nacionalidade, ficaria a 
quem, acompanhardo o lítmo nossa iiiiâ icia à mercê da per-

onagem
Rio, (A .N .)-O  Tribunal 

de Segurança Nacioual, 
ontem reunido sob a pre
sidência do juiz Pereira 
Braga,julgou 128 acusados 
de espionagem e que figu 
rarn em processos origina
dos do 1 lio Grande do Sul, 
8. Paulo, D E'ederal e Per
nambuco, compreendendo 
32 volumes.

Dentre os acusados, fi
guram 40 brasileiros natos 
o 11 naturalizados e os de
mais estrangeiros, sendo que 
a maioria alemães.

Os trabalhos, qve ac ini
ciaram ás 10 horas, de 
ontem, terminaram aos 
primeiros minutos de hoje. 
A sentença foi a seguinte: 
condenados Niols Chistien 
sen a 30 anos de reclusão, 
Frederico Kemplcr, Adal
berto Wanzer, - Albert 
Schwab, Cari Mugga 
Eduard Arnold. Flerner 
Nagv, Ha os Muth, HenL- 
ch Bloirouth, Rodnlf Hei- 
nrich e Adolf Karl Ehrhorn, 
a 25 anos do prisão; An- 
tonio Gonçalves da Cumha, 
Joaqutm Pinto de Oliveira 
e José Farreira Dias, a 20 
anos; Severino Jovino Bento 
a õ anos, o Gustav Engals 
a 3 anos de reclusão. O juiz 
declarou extinta a ação 
penal em relação aos réus 
Jorge btoelti e Benno 8o- 
hchipç, por haverem fale
cido, tendo exclui lo, vários 
acusados por terem sido jub 
gadosem precessos anteriores 
e absolveu os demais. Den
tre os absolvidos, figuram 
o engeheiro Eugênio Lacer
da de Oliveira, acusado de 
ter fornecido plantas de 
bases naval e aérea de Na
tal, Uquiza Santana, que 
chefiava um dos serviços 
de administração do porto, 

is uma dessas medidas de gr»Rj£|jrtS Napuliilo Dias d» Silva 
s oeneiicu» .r,..u*v,— Je alcance e significação Õtfo Ubbelle geren/c de
s de read ap tação . Ma! vando o nosso asserto e m n j u m a  (irma alemã em Sâo

oa nossa evolução ascensional, 
desconheça o avarvo resl.nente 
. ct lerado.no períodi a que nosre- 
jionamos, seja com relação às 
nuas as instituições ducacíonais, 
seja em referência à. profundas 
transformações de odem psico- 
pedagógica, porque t.n passado 
cs vtlhcs e rotineiro processos 
didáticos. Frequentes» oportu
nas medidíS íêm sidt tomadas 
jieio V»>ui-stério da Edcação, no 
sentido de reajustar e intensifi
car a escola brasileira, ia ja  vis
ta o ensino secundário jue vem 
passando por essa Vrdadeira 
metamorfose, desde a reforma 
Francisco Cempos, em 331, até 
a vigente Lei Orgânicada re
forma Capanema, sob cta ori
entação, atnaimente, se pheessa.

Tèm-se mesmo criticadca ins
tabilidade das leis reguldoras 
da educação secundária, er nos
so país. Explica-se, toda\ni c 
í do dessa inconstância, gerijora. 
quiçá, de aparentes prejuízo, pe
la necessidade de adequar nves 
meios a fins visados, reparado 
falhas de outrora e solucionado, 
de acôrdo com os novos i t e 
rativos e as novas realidat>s, 
êsse aspecto do momentoso p> 
blema. Também o ensino suj>. 
rior, na mult plicidade de se, 
aspectos especiaFzados, tem r. 
cebido os benéficos influxos dc 
processos

fídis desagreg3dora dos iními 
gos de Deus e da Pátria. Res
salta dessas considerações a im
portância basilar da formação e 
orientação pedagógica dos alu
nos dos nosaos Institutos de E 
ducação e Escolas Normais. De
senvolver êases estabelecimen
tos, em amplo sentido, imuni
zando-os, mais e mais, de pre
conceitos impertinentes, eis o 
ponto de partida, para o reaju 
tamen/o e a difusão da escola 
de primeiro grau. Este deve «er 
o objetivo de todos, porque in 
terèsse de cada um. A criança 
sem escoia, sem nrofessor, 
também, em certo sentido,criança 
abandonada, que comprometerá 
um dia os próprios destinos da 
Nação Queremos regenerar e 
prevenir? Comecemos pela in 
fància. ftelizmente, em Santa Ca 
tarina, mesmo levando em con
ta o 'quê ainda nos falta fazei, 
temos razões para regozijos. E- 
fetivamente, outra náo tem sido 
a política educacional do emé
rito Interventor Nerêii Ramos, 
cuja obra de difusão e naciona
lização do ensino primário pei- 
petuará páginas luminosas, na 
história da educacã) de nussa 
terra. O reconte Convênio dc 
ensino Primário Estadual é ma-

Julgaclos 128 acu
sados de espi- Faleceu o Ga!. Manoel do 

Nascimento Vargas
Faleceu dia 21 dc corrente, no Rio, no Palacio Gua

nabara, ás 6 horas e 10 minutos, o general Manoel do 
Nascimento Vargas, progenitor do sr. presidente Gotulio
Vargas.

O enterro realizou-se no mesmo dia do passamento 
em 8ao Borja, para onde o corpo foi transportado" em 
aviao especial.

0  general Vargas, morreu com idade avançada, era 
natural cio Rio Grande do Sul, onde sempre desfrutou 
de largo pretigio e ilimitado circulo de amizade, pela 
suas qualidades de coraçao e de espirito.

A naçao perde um grande e estimado filho.

NOIVADO
Noivou com a senhorita 

Dalva Arruda, filha do Sr.
José Maria Arruda e sua 
exitia. Senho a, o sr. Mario 
Outra, alto funcionário dos,!«, kío e s. Paulo. 
Correios e Telégrafos em j L-.jes, 23-io-js. 
Lajes. *

Síclaraçãí
D. Maria Josó íFalírick declara 

que nada devo era Lajea, Florianopo—

Industrias de Pinho S/A.
Convidam-se os Srs. Acionistas désta Industria a 

comparecerem á Assembleia Geral Ordinaria a se reu
nir aos Escritórios da Empresa Força e Luz do La
ges sitos à Rua Correia Pinto n° 78 nèsta cidade, no 
.ia 30 de Outubro corrente, ás 16 horas.

ORDEM DO DIA

Io - Apreciação e aprovaçtto do Balanço Geral e 
Conta e lucros o Perdas ref. ao 1° semestre 
do exercício social.

I Io - Apreciaçáo e aprovação do Parecer do Con
selho Fiscal.

Lajes, 12 de Outubro de 1943.
Domingos li. Valente.

Diretor- Presidente.

para resolver adequadamente,co mentando as nossas-c^pewiças.; t,Bulf) q  pagt0r adventista
mo urge, o problema da educj^ E s'1 “s ^ í ío í^ F u n  Jameíitais T essaky  K o n a Je ,  denuncia 
çSo (to Brasil não as a a «- i i > dentjo em breve,vier j em processo origináriosüsns  n * .  r -  ^
rior e secundário. Ninguém a-jilidades ■ dú-
fir.naria o disparate. Não rrcai- %  „acionais, terenos.j-e.. ^
ríamos no grave êrro de só que
rei reparar e garantir as paredís e 
a cúpula do grandioso edifício rou- 
cacional. Este, passado» poucos 
anus, haveria de ruir, malogran
do a nossa tentativa. N3o se co 
meça a edificar por outra parte 
senão que pelos alicerces. Em

j 3 firmado mais um passo 
K. pr(j| ja  educação primaria
Ãsilelta. __________________

Concorra para a vitoria 
dcBrasil, adquirindo Bonus 
deGuerra.

gado aos advantistas, deso
bediência ás autoridade s 
civis e militares, foi conde
nado a três anos de pristlo. 
Os acusados- apelaram para 
o Tribunal pleno, bem co
mo houve apelaçáo ex oficio, 
referonte aos absolvidos.

Y o la n d a  A u to n e llo  em  La jes
O «eu concerto do piano

A jovem pianista gaúcha, \olanda Antoneüo, deu 
ontem no Clube <14 de Junho* um grande com erto 
de piano, o qual, agradou imensamente a numerosa o 
seleta assistência, que nao poupou calorosoe e intusi- 
asticos aplausos ao refinado talento musical da jovem 
concertista. Yolanda interpretou grandes classicrs alie
nígenas o nacionais, quo integravam seu magnitúo 
programa.

Dentro em breve seu nome será uma das glorias 
da arte musical brasileira.

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



PAO INA
C o rre io  L a g e a n o

Laboratório Análises Clinicas
Direção Técnica: Dr Celio Ramos 

Dr. J. Sombra • Dr Salvio Arruda
Exames completos

de

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

Vacinas autógenas — Exame precoce da gra
videz.

Metabolismo Basal
(funcionamento a sêco)

Rua Marechal Deodoro — (Esquina Praça JoAo 
Pessòa) — Fone 133

L A JE S  — Estado de Santa Catarina.

PREÇOS MODICOS.

O c ta v io  C o rd o v a  R a m o s
Io Tabelião da Comarca de Lages

Rua 15 de Novembro — AO LADO DA FARMaCIA APOLO
-- ------------•

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

Procurações. Encaminha requerimentos ás Repartições ub,icas federais, 
Estaduais e Municipal. Prepara quaisquer docummtos.

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

Oswaído 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.

ESPECIALISTA EM PINTURA DE MOVEIS 
A DUCO
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Clinica geral
Consultas diarias das 14 ás 1(3 e meia horas •— 

chamados a qualquer Fera do dia ou da a oite. 

Rua Mal. Deodoro

Organização 
de um gran
de banco in
ternacional

Rio, (A. N.)—Comunicam de 
Nova York, que o Tesouro nor
te-americano acaba de dar i 
publicidade um dos mais impor
tantes fianos financeiros elabo
rados (elos Estados, para o es- 
tabeleemento de um verdadeiro 
sistem de cooperação interna
cional

Esss planos prevêm a orga- 
nizaço de um grande banco 
interJadotuI, de que p iderãa 
fazei pafte todas as x\*a5óe$ U- 
nidí.

A finalidade desse Banco é 
roígregar os interesses tinancei- 
co^comuns ao maior grupo de 
goerno e nações e prorr.cver 
pf mtio de empréstimos a re- 
cftstrução gerai do munde, ao 
priodo de após guerra.
O Banco das Nações Unidas 

irá organizado mediante con- 
ibuições com fundos iniciais 

las quotas que lhes forem esti- 
mladas.

c i * iL . p . . .. ------  - -v.a O capital da entidade banci-
(8/1 o/43). Eu, Joao t.ualberto da Silva hlho, Escrivão do Civel/Ja seria de dez bilhões de do- 
que o dahlografei, subscrevo e também assino, (a. s.): -  Mariç lares, mas para facilitar

O Doutor Mario Teixeira Carrilho, Juiz de Direito d: 
Comarca de Lajes Estado de Santa Catarina, na foi 
ma da lei, etc.

Faço saber a todos quantos este edital de leilão, com o 
prazo de vinte dias virem a contar da data de sua primeira pu
blicação, que na saia cias audiências, no Palacio Municipal, nes
ta cidade de Lajes, Estado de Santa Catarina, às dez horas, o 
porteiro dos auditórios ou quem suas vezes fizer trará o publico 
pregão de venda e arrematarão em leilão, dos bens penhorados 
aos executados João Maria Garcia e sua mulher, na ação exe
cutiva cambial que lhes move Luiza Maria dos Santos por seu 
advogado Doutor Celso Itamos Branco, os quais bens são os 
seguintes: U>"a parte dc campos e matos, com a area superficial 
de um milhão novecentos e seis mi! metro -> quadrados (1,'JOGr 
000 m 2). fechada por cercas de madeira e arame, havida pc 
compra feita a João Waltrick Sobrinho e sua mulher, por escri
tura publica lavnda nas notas do primeiro Tabelião desta co
marca de Lajes, devidamente registrada, contendo sangas, ba
nhados, vertentes, pedra ferro etc , includve uma casa construída 
de madeira limpa, forrada, assoalhada ccbert.'. de taboinhas, com 
uma area, uma porta e duas janelas de frent-, com mangueiras, 
lavouras galpões e mais benfeitorias, situados no distrito de C er 
rito, desta Comarca de Lajes, confrontando o terreno ao Norte, 
com terras de João Camilo e Alvarino de Sousa Machado, digo, 
Alvarino Machado de Souza; ao Sul, com terras de Quintino 
Furtado, a Leste, com terras de José Juvenal de Souza e a Oes 
te com terras de José Mariano dos Anjos e de Arcanjo Antonio 
Duarte, com as ceiv dôes admitidas e que foram estabelecidas pe 
los confrontardes, avaliados por onze mil e seicentos cruzeiro? 
(Cr$ 11.600,00). penhorados aos referidos executados João Ma
ria Garcia e sua mulher, e pai a qu .• chegue ao conhecimento 
de todos que queiram arrematar se passou o presente, que se 
rá fixado e publicado de acordo com a lei.

Dado e passado nesta cidade de Lajes, aos oito dias do 
mes de outubro do ano de mil novecen‘os c quarenta e treis

Teixeira Carrilho, Juiz de Direito. O Escrivão 
Gualberto da bilva Filho.

do Civel, Joãi

Br. Cesar Avila

Docente da Faculdade de Me
dicina de Porto Alegre
Alta cirurgia. Tratamento clinico e cirúr

gico da Tuberculose e doa defeitos congênitos 
e adquiridos.

Hospital de Hamonia,

Estado de Santa Catarina.

- C  E 0 -
! Foram realizadas recenfemente na Inglaterra, sensaoraL 
experiencias com uma nova moipcicleta, que dotada dr n ' 
nas azas moveis, conseguiu voar durante alguns minuto atra' 
vessando uma pequena colina | O exilo obtido nas eme ira 
expenencias, provocou grande entusiasmo entre os oerit m li' 
tares que assistiram ás mesmas. S p : b m"■*

Enlrevistado pela imprensa, o inventor aue <s n
RAF, declarou se sulisíeilo pel, . x u c n o c i a . M l L C . i  chron 
que o seu invento é ainda passivel de grandes melhlmJn» 
os quais possibilitarão o seu vôo durante mais de umnora « m  
prejuízo do seu reservatório de combustível ra,sem

Dada a mediocridade do espaço necessário á su decola 
gem e aternsagem, essa sensacional motocicl ta eJsH , 
a revolucionar a arma motorisada aliada. «tádestmada

a i is-
crição dos acionistas cada go
verno poderá entrar apenas ccm 
20o/° da quota que lhe será re
servada.

O Banco colocará á disposi
ção das classes produtoras da-. 
Nações Unidas os recursos de 
que necessit3r> m seja p.ira reor
ganizarem suas industrias e sua 
fgricultura cej.i para expandi-lus, 
como será o caso das nações 
mde a guerra não provocou 
devastações.

Grasoiina aos Car
ros Particulares

Ria — Presidente do Con
selho Nacional do Petrole0, 
disse que ainda não foi re
solvido a distribuição de ga
solina aos carros p r̂ticul 
res, devido a escassea dns 
estoques existentes.

O Conselho nAo obstante 
vem estudando o a-̂ un o

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



•• PAQINA
C o rre io  L a g ean o

mobizaçãu Ame
ricana
WASHINGTON - (Inter-Americana) - Em relatório apresentado 
s0 Secretario da Ouerra o general V.arshal, chefe do EsSdC Ma 
ior. f?z c relato detalhado do tremendo esform r^ii/Ta °  . 
EMÓ0 S Unidos de 1« de jnlho de , 9 « .  õ í  S j ,  'm ím petio
do de dois anos que vai de antes do ataque a Pearl Harbór 
até a libertação da África do Norte. Marbor,

Mostra o relatório como o ocorrido em Pearl Harbor dei
xou a «descooei o> toda a costa ocidental dos Estados Unidos

O reforço das guarnições dessa região teve prioridade ab
soluta sendo transportados as pressas para la", em aviões e na 
vios, grandes efetivos militares e consideráveis reforços de ma- 
terial. «Nas piimeiras cinco semanas da guerra escreve o gene- 
n rui Marshall —esse deslocamento de ]forças assinalou um mo
vimento fericviano de cerca de 600.000 homens, com seu mate
rial, veiculos, canhões e equipamento.

As ferrovias americanas suportaram cabalmente esse formi
dável movimento».

A força defensiva das Filipinas, por ocasião do ataque dos 
japoneses, incluía apenas 100 tanques ligeiros, os primeiros 60 
canhões de auto-propulsão fabricaJos nos Estados Unidos e 35 
Fortalezas Voadoras.

Outras 43 Fortalezas Voadoras, que se encontravam em 
viagem par? as Filipinas, foram detidas pelo mau tempo.

Nos dois anos compreendidos pelo rdatorio Marshall os e- 
fetivos do exercdo norte-americano passaram de 1.500.00 0 ho
mens para 6.5C0 C00, dos quais 1 065 são generais. i

As linhas de abatecimentos norte-americanos em torno doj 
globo cobrem mais de 56.000 mil milhas presentemente.

Para a Rússia foram enviados equipamentos militares inclu 
indo 3.000 aviões, lOQ.OOO fuzis-metralhadoras, 2.4C0 tanques; 
l8.000«jeeps>, 8 0 OCO caminhões, 7.000 motocicletas, 430.000 
telefones de campanha e 75-000 toneladas de explosivos.

Quando na primavera de 1.942 a situação dos britânicos 
no E"ito tornou-sc gravíssima o exército americano enviou para 
o Oriente Médio 307 tanques médios e 90 canhões de auto 
putsSc de 105 mm. O', submarinos inimigos afundaram um dos 
transportes ocrsicnancto ? perda de 51 tanques e 23 canhões, 
os quais foram prontanente substituídos pelas novas remessas 
vindas dos Estados Uiidos.

Presentemente o >xercito norte-americano prepara 75000 
uilctcs por ano excluirfo deste numero os pilotos de planado 
res, oficiais de ligação'obscrvadores e pilotos femininos.

Dr. josé Antunes
M é d ic o

Cirurgia etn geral — Ginecologia — Partos

Atende no hospital São José de Antonio Prado, aparelhado 

para qualquer intervenção cirurgica, com serviço moderno de Raios X 

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

CIENTISTA PORTUGUÊS 
DESCOBRE A CURA DO 
CÂNCER

Rio. (A. N )— De há muito se 
encontra entre nós o cientista 
português, pmfessor Antonio de 
Carvalho, que descobriu o mé
todo, para a profilacia e cura

Rio, (A. N.) O Chefe de Policia local, coronel Nelson Me- j 0 cancer 
lo. falou aos jornalistas expondo o clésenvolvimento da campa Eete método, segundo divul- 
nha contra os agentes e elementos a soldo das naço-.s inimi- ^  um vespertino, está sendo 
gas, dentro do Brasil. empregado com êxito absoluto

Depois de acentuar que c quinta-colunismo e ainda o por. Iia Benefiencia Partuguesa des
de paitida de todas as ahvidade contra o Bras.l, o Chefe de Po- ta capital, 
licia expoz o processo adotado pelos alemães para burlar as leis1 
brasil-, iras de naturalização.

Graças á aquisição da nacionalidade brasileira, os nazistas______________________________
passavam a desfrutar inúmeros previlégios. inclusive da lei dcS|
dois terços sem perder os direitos germânicos, porque antes dej ^  ^
tudo era poi eles solicitada a indispensável permissão ao Reicli, P f A p a i m  rfí f j í o  

Esse pedido era feito em tres vias, sendo duas para a le- * * U IC 1

A Cooperado Do Brasil Na 
Educação internacional

C.E.C.
A indicação do Easil, para séde da II Conferen

cia Internacional de Bucaçâo, a realisar-se em 1945, 
diz bem da importanci que os povos americanos 
reconhecem no Brasil, omo um dos pioneiros de uma 
mais sólida cooperação-ntre as nações do Novo Muu- 

Sem exagero, o Btsil pòde ul'anar-se de cor,sti-

aos

giâo alemã e a terceira era remetida á Alemanha, declarando o 
requerente na sua petição que não perdia a cidadania alemã e 
nesse «eulido prestava juramento.

Intimeros foram os súditos alemães naturalizados brasilei
ros, inclusive muitos empregados no Br. ico Alemão Transatlan- 
tjeo, que assim conseguiram burlar a lei dos dois terços.

Contribua para a 
vitoria do Brasil.

adquirindo Bonus 
de Guerra.

As pessoas que têm, na 
família, qascs de. obesidade, 
diabetes e cálculos biliares 
('«pedras no fígado») devem 
se submeter a exames pe
riódicos de saúde, sendo in- 
dispensavel a análise da 
urina e a dosagen da gli
cose do sangue.

S . N . E . S .

ÎW&
[DÇÕ]
[õçoj S em en tes  e Mudas de H o rta liç a s

jp^q
! d6o

do. cem exugcn,, v, f___
t uii o arcabouço centra.do edifício da un/ão pan-ame
ricana. A sua atitude time e leal aos compromissos 
assumidos na I e 11 Gnferencias Idter americanas, 
ratificados na memoraveireuniao de. consulta do Rio 
de Janeiro, roalisou a unio indissolúvel de todas as 
republica americanas. Potanto a escolha d», Brasil 
para local onde so estudaão os principais problemas 
da Educação dos Povos jitamente quando a Inglater-j 
ra e os seus aliados estão pistea a eliminar as ponteDciasj 
totalitarias quo fizeram pciclitar as nossas conquistas 
culturais e educacionais, é ara os brasileiros motivo 
de justa satisfáção. As palvras do delegado brasileiro1 
á / Conferencia do Educaço Internacional, Paulo Ger-' 
mano Ha.sslocher:» — o ooraio do Brasil está sempre j 
aberto para a colaboração Rer-americana. . .», consti- 
i aem o verdadeiro sentir dtpovo brasileiro em relação : 

seus irinã38 de toda a merioa. I

DO RESER- *uerra e Aeronáutica, aprova- 
«m as instruções para a 
cmernoração do «Dia do 
f-servista», a realizar-se >á

Miniítro da Marinha, 1 de Dezembro

[õÇa 
[oÇa

O sr. Josè Schweitzer tem sempre á venda, em sua casa 

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

das de repolho, alface, beterraba, cenora, etc. Possue também mu- 

das e sementes boas de lindas e vistosas flftres.

rrg

Dr. Celso Ramos Branco

O DIA 
VISTA.

Resiiencia e Escritório: fíua Correia Pinto, 66 
LAGES.

Atende chamados para as comarcas de S. Joaquim, Curi- 
tibanos, Bom Retiro e Rio do Sul.

O
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Sociedade Hípica Lageana
A Sociedade Hipica Lageana, domingo passado, 

promoveu em seu magnifico hipodromo, ainda n&o com- 
pletamente concluído, situado na Restinga Sêca interes 
santes corridas.

A priucipal corrida, realizou-se entre animais do 
■r. Plinio Schmiclt e Octavio Hamos, ganhou o animal 
do sr. Octavio Ramos.

Ao local acorreu grande numero de assistentes, já 
pela manha, automóveis e caminhões, transportavam pes- 
■oas, que iam almoçar naquele aprazível local, com lin-, 
dos capões, onde se encontra bôa sombra e otima a- 
gua.

O movimento de entradas foi bom e não houve o 
menor incidente entre os presentes.

NOVAS CORRIDAS AMANHÃ
Amanha, domingo, novas e atraentes corridas entre 

os parelheiros do sr. Celso Rosa Ramos e do sr. Plinio 
Schmidt.

Reina grande interesse e espectativa em torno da 
sensacional corrida em cancha reta.

Campeonato brasileiro de! 
futebol

C a ta rin e n s e s  x  G o ia n o s
No encontro do domingo passado, em prosegui- 

mento d<> campeonato brasileiro de futebol, os catarinen 
sés venceram pela segunda vez os goianos pela conta
gem de 4 a 1.

Assim, jogarão agora com os gaúchos em Porto 
Alegre.

C a ta rin e n s e s  x  G a ú c h o s
Cs catarinenses se encontrarão com os gaúchos em 

Porto Alegre, em dois jogos, o primeiro dia 31 do cor
rente á tarde o o segundo embate será dia 3 de no
vembro á noite.

Por reclamação dos catarinenses o sr. Mario Viana 
não será o Juiz, também por solicitação á Federação, 
conseguiram, embora contra a gosto dos gaúchos, que 
um dos jogos fosse de dia, o pessoal do Rio Grande, 
desejava fossem de noite os dois jogos.

É de notar que os catarinenses niío possuindo es
tádios iluminados no estado, n&o estio habituados a 
jogar de noite.

Certamente que a Farroupilha transmitirá ambos os 
jogos.

Dr. J. Costa Netto
Alta Cirurgia. Ginecologia. 1’ai‘tos. Cirurgia de. Cii,inças. 

Radiologia Clinica ( R a i o s \ )
Operações do Estomago. Intestino. Apendicite. Fígado e Vi-

v. & . Varizes e Hemorroidas. Rms,as-Bihares. Bocio (Papo). Hérnias, varizes c v .
Próstata e Bexiga. Utero, Ovário e Seios. T Conoen tn-C
rurgia dos Ossos e Articulações. Cirurgia dos Defeitos Congênitos e

Adquiridos.

Tratamento Medico e Cirurflíco da Tuberculose
Pulmonar

CONSULTO RIO: 15  de Noverabrolíu (Edif. da Telefônica) Das 3-6 
No HOSPITAL das 8-10 

Residência CORREIA PINTO 3. FONE 195 
Lajes Sta. Catarina
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Farmacia Carvalho
Em  fre n te  a o  H o te l R o s s i

Mua 15 de Novembro

A MAIS BARATE1RA
LígO *VÜ

Pé de coluna
A fam ado torrão italiano,
Nápoles, das canções de enternecer, 
Em paz vivia. embora o deshnmnno 
Mussolini estivesse no poder.

E  das suas belezas sempre ufano,
Que aos turistas enchiam de prazer,
Dizia a todos o napolitano:
— Ver Nápoles, ver, e depois morrer !

Mas, num dia fatal, a guerra veio, 
E  a jó ia  italiana, espavorida. 
Sofreu atroz, terrível bombardeio ! .

E  o bom napolitano , agora , a olhar 
Para a sua cidade destruída 
Dirdx— Ver Nápoles, depois chorar !

Ofício ao Correio Lagcano
Lajes, 19 de Outubro de 1.943.

Jlmo. Sr. Diretor do Jornal «Correio 
Lageane*

Nesta.
Tenho a honra de comunicar a V. S. que em reu 

niâo realizada nesta Prefeitura, sob minha presidência 
em atenção á c i r c u l a r  n* 1 da «Comissa..’ 
Executiva C c n t ra I de Propaganda das Obrigações 
de Guerra d:i Capital do Estado de Santa Catarina», ficou 
organizada a seguinte «Sub-Comissfto Executiva Muni
cipal da Propaganda das Obrigações de Guerra do Mu
nicípio de Lajes »:

Presidente: Vidal Ramos Júnior — Prefeito 
Municipal.

Membros: Mário Grant — Presidente da Assoei 
ação, Comercial.

César Vieira da Costa — Vice-Presidente d
Associação 'Rufai.

Dr. João Ribas Ramos -  Advogado e Jornali*
Dr. Joaqmm Pinto de Arruda — Médico 

Para Secretário foi escolhido o Sr. Prof. Roberto <e- 
vaerd Ferreira, Lente do Instituto de Educaçao 

Sirvo-me do ensejo para renovar a V. s ' n c  
protestos de alfa estima e distinta consideração

Vidal Ramos Junior 
Prefeito Municipal.

0  M sícüs d a  

â É G  Dissolvido  
D b p id a m e n f e

I «Mques iU>»»p«radorM e TíoleaU» * t
® DrciiQuite envenenam o organiOM. 

ivf.rj a energia, arruinam a eaúde • éa- 
coraçao. Em 3 minuto«, 

yu _ fúnaula médica, começa a cireukr 
‘J a5ng"ie, dominando rapidamente oe gto- 
F®* Desde o primeiro dia eemeça a desa- 
p c -T a dificuldade cm respirar e volto 
s(»no reparador. Tudo o que se far ae-

1 tornar 2 de Mendeee
1 refeições e fieará complatameiite livro 
A a.ima ou bronquite. A açfio é muito 
pida ates uo quo bc trate de casoe rebe»- 

/‘Q e ant!goe. M.endoco tem tido tanto
qu« se oferece com a garantia de 

r ao nacicnip reeplraçCo livre e tecí] re
nda meo te e completo alivio do «©frimenl®
*  asma era poueoe dias. Peça Mendaco, 
oje meem o, err qualquer farmácia. A nota 

ü&toBM é a sua maior proteção.)—
aba comM e n d a c o ': ? :

C r f  10,00— 22;00 t  (amanho t-cumí
mico C r$44,00.

Aniversario
Transcorreu dia 19 a d» 

ta natalícia do Sr. Jaimt 
Üodinho, oporoso Presidente 
da Conferencia Vieentina de 
Lajes.

A próxima feira no mercado, «egundo está avi-do a 1 
Prefeitura, será na sexta-feira, dia 29 de 
nâo no sabado. ombro e I

FRACOS a 
ANE MICOS

TOMEM

•‘SILVEI R. 
Grande T6nif9
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