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Dia 10 do corrente mês, deflue maia um aniversa
rio do Eatado Novo, Sob a sabia orientação do grande 
Presidente Qetulio Vargas, figura maxima da America 
do Su! e uma das mais salientes do inundo, pela sua 
notável visão política. Sua excia. vem conduzindo e 
orientando a política e a expansão economica e espiri
tual do Brasil, além de suas fronteiras com rara e ad
mirável precisão e incalculáveis resultados práticos, que 
o colocarão por certo, no concerto da paz e no prosse
guimento do após guerra, em posição de imenso pres
tigio e acatamento

O Estado Novo, na vida in terna da Nação, des
pertou todos as nos6as energias criadoras, conduzindo 
as pelo caminho da ordem, da paz e do progresso em 
todos os sectores da atividade hurnana.

A figura do Presidente Getulio Vargas, presente em 
em todos lugares, pela sua ação energica, mas serena, 
se faz sentir e admirar, porque todos os brasileiros, 
dos mais modestos aos de maior projeção, o apoiam 
e o estimam, reconhecendo no Presidente Qetulio V?.r 
gas o verdadeiro salvador da Patria . '

E neste momento atual o nosso dever patriótico 
é de cooperar e apoiar som restrições, para a vitoria 
do Brasil, que é a vitoria de Getulio Vargas.

Tudo pelo Estado Novo !
Tudo pelo Brasil !

Homenagem ao desembar
gador Lima Freire em Lajes

e em companhia dos drs. Mario Carrilho, Belisario 
Costa e João  Ribas Ramos, o Desembargador visitou 
a Maternidade, a Cadeia, a Hidráulica Municipal, o 
Ginásio, a Estação de Semeutes, de tudo, levou se
gundo nos disse, bem como, da cidade e da seu povo, 
otiina impressão

Sua Excia. visitou o Sr. Bispo de Lajes.

C d  Nelson de Queiroz
Embora tardiamente noticiamos aqui, a jusfa e 

merecida promoção á Coronel do Tte. Coronel Nelson 
de Queiroz, uma das figuras de maior relevo da en
genharia do exercito nacional.

O Col. Nelson precedeu em Lajes, no comando do 
2° Bat. Rodoviário, os dois brilhantes militares patríci
os, o Tte. Cel. Luiz Augusto da Silveira e o Tte. Cel. 
Ga3tão Pereira Cordeiro, es/e ultimo, legitimo orgulho 
da terra dos pinheirais, Paraná.

O Cel. Nelson de Queiroz deixou em nossa te r 
ra grande circulo de amizades, motivo porque, a no
ticia de sua promoção causará por certo, particular 
contentamento.

«Correio Lageaao» endereça-lhe suas felicitações.

Tte. GERSON TAVARES
Transferido do Rio para o 2® Bat. Rodoviário em 

Lajes, em companhia de sua exma. família, já  se en
contra en tre  nós, o Tte' Gerson Tavares, valoroso o- 
ficial do gloriosc exercito nacional.

«Correio Lageano» dando as boa» vindas ao ilus
tre militar, agradece sua visita á nossa redação.

JOSÉ DOUTEL ANDRADE

Acha-se enfermo na residência m  sr. Nicanor An
drade, o «r. José Doutel Andrade, elemento muito re
lacionado em nosso meio, razão pela qual, sua senho
ria, tem recebido muitas visitas.

DR. BELISARIO RAMOS 
COSTA

Está entre nós, o dr. Be
lisario Ramos Costa, quo 
dentro em breve seguirá 
para Araranguá, para onde 
toi removido recentemenle.

O nosso ilustre conterrâ
neo é uma das figuras ma
is conceituadas da magis

t r a t u r a  catarinenses, pela 
sua cultura  e pela infle
xível integridade.

1

D R. A ST RO G IL D o
RAMOS

Vindo de Perto Alegra
permanecerá por alguns
dias em Lajes,o dr. Ajtrogil- 
do Ramos, engenheiro e 
advogado, o qual ocupa alto 
cargo no Oep. das Obras 
Publicas de Porto Alegre.

O território pátrio nfto 
conhece limites regionais 
quando é a voz da naci
onalidade que conclama 
seus filhos ao cumprimento 
do dever.

E todos, em harmonia 
sublime, ouvem o clarim e 
a póstos estão na defesa 
da integridade do Brasil.

DR. ADERBAL RAMOS DA SILVA
Em sua curta  estada em Lajes, em transito  para 

Florianopolis, o Desembargador Luna. Freire, destacada 
figura do nosso Tribunal pela sua lúcida inteligência, 
solida cu ltura  e reconhecida integridade, foi alvo de 
varias homenagens do forum local, destacando-se o al
moço que este ofereceu no Hotel Carvalho, com a pre
sença do Sr. Prefeito Vidal Ramos Junior.

Ao champanhe o dr. Mario Carrilho, brilhante Juiz 
de Lajes, saudou o homenageado, um bela oração, sa
lientando-lhe os fatos mais significativos de sua rapi 
da ascenção na magistratura catarinense e sua atu 
ação na Corte de Apelação. Brindando o Sr. Presiden
te do Tribunal, discursou o dr. Belisario Costa, inte“ 
ligonte Ju iz  de Ararangná, tecendo conceitos mere
cidos e dignilicantes ao Desembargador Luna Freire 
e Desem. Medeiros Filho, «ste, cuja inteligência, in
tegridade, profundo saber e capacidade de tarbalho, 
transpuzeram o mundo jurídico do Santa  C?tarina, 
para projetar-se no cenário nacional.

Por fim o Desembargador Luna Freire, em feliz 
improviso, agradeceu comovido a homenagem, a pre 
sença do Sr. Prefeito Municipal, referindo-se em pa
lavras elogiosas, ao dr. Ju iz  de Direito da Comarca, 
ao Dr. Belisario Costa, ao saudoso colega Tiago de 
Castro, ao advogado Otacilio Costa.

A* tarde no auto do Prefeito, gentil mente cediJo *

Esteve em Lajeo, o dr. Aderbal Ramos da Silva, 
Chefe da irrportante firma, Casa Hoepcke, S. A. de 
Santa Catarina, brilhante advogado cora escritório em 
Florianopolis e elemento destacado e muito estimado, 
tanto na capital como em todo o Estado.

DR. NILO RAMOS

Em companhia do dr. Aderbal, esteve en- 
Itre nós o dr. Nilo Ramos, residente no Rio, onde des
fruta de amplo circulo de amizade, pela sua modés
tia e valor pessoal.

DR. ARÃO RABELO
Esteve também em nossa cidade, o dr. Arão Ra^ 

belo, conceituado eausidico, residente em Blumenau.

-A n iv e r s a r io
Decorre hoje a data natalícia do Dr. Mario Tcxeira Carri

lho erudito Juiz de Direito da Comarca de Lajes.
Sua excia. está sendo muito felicitado, tanto pelo forum 

ocal, como pelos seus inúmeros amigos.
«Correio Lageano» envia-lhe suas felicitações.

Merecem ser repudiadas 
as vozes desencorajadora» 
e pessimistas.

Os imedia/istas são no
civos á União da Pátria.

A n i v e r s a r io  d o  2 o 

B a t a lh ã o  R o d o v i 
á r io .

Transcorre dia 19 do mós 
andante, a data aniversaria 
da 2° Batalhão Rodoviário, 
acantonado em Lajes, com
andado pola ligura brilhan
te do Cel. Gastão Pereira 
Cordeiro, o qual, tem a« 
suas ordens uma ploiade 
de distintos e valorosos 
oficiais.

A população Lajeana 
vê sempre passar esta data 
com satisfação e simpatia.
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Correio Lageano

Laboratório Análises Clinicas
Direção Técnica: l)r Celio liamos 

Dr. J. Sombra • Dr Salvio Arruda
E x a m e s  c o m p le t o s

de

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

Vacinas autógenas — Exame precoce da g ra 
videz.

M e t a b o l i s m o  B a s a l
(funcionamento a sêco)

Rua Marechal Deodoro — (Esquina Praça João 
Pessoa) — Fone 133

L A JES — Estado de Santa Catarina. 

PREÇOS MODICOS.

Octavio Cordova Ramos
1“ T a b e l iã o  d a  C o m a r c a  d e  L a g e s

tiua 15 de Novembro -  40 UDO 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 Publicas Federa.s, 
Estaduais e Municipal. Prepara quaisquer documtntos.

0  cartorio e stá  sempre aberto, todos os dias u teis, das 8 horas ao meio dia e das2 horas da tarde ás 6 horas.

Oswaldo Pruner
P I N T O R

Rua Quintino Bocaiuva, 16
Executa, cora perfeição, pinturas de casas modestas co
mo de luxo. Pinta placas e abre letreiros.

ESPECIALISTA EM PINTURA DE MOVEIS A D U  CO
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DR. N O B R E  F I L H O
C l in ic a  g e r a i I

— Consultas diarias das 14 ás lü e meia horas —

chamados a qualquer hera do dia ou da noite. $
tt

Rua Mal. Deodoro 5
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Dr. Cesar Avtia
D o c e n t e  d a  F a c u ld a d e  d e  M e 

d ic in a  d e  P o r t o  A le g r e
Alta cirurgia. Trataoiento clinico e cirúr

gico da Tuberculose e dos defeitos congênitos 
e adquiridos.

Hospital de liamonia.

Estado de Santa Catarina.

Correio Lageano
venda avulsa

No balcão do jornal e na engraxataria

Pelar.

A coinemorcçAo do «Dia do Reservista» será reali
zada nesta cidade, como nos anos anteriores, em 16 de 
Dezembro p.futuro, devendo os interessados observa
rem o seguinte:

Io Os reservistas apresentar-se-ao no quartel do 21' 
Batalhão Rodoviário, conduzindo:

certificade, caderneta militar ou certificado 
de sua situaçao militar;

um emblema ou braçadeira com as cores naciona'8,
2° Os reservistas da Armada e da Aeronáutica se 

apresentarão igualmente no 2o Batalhão Rodoviário;
3o Os reservistas que, por qualquer circunstância, não 

possuam 0 competente dooumento deverão tambera ap re
sentar-se;

4o No ano corrente, participarão da comemoração 
os reservistas de l a ,  2a e 3a. categorias das classes 
de 18 a 44 anos, isto é, os nascidos entre 1* de Jan e i
ro de 1899 a 3l de Dezembro de 1925;

õ° As solenidades tesüvas far-se-ão apenas no dia 
16 de Dezembro, sendo, entretanto, aceitas, até o dia 30 
desse mês, as apresentações dos que, poi motivo de 
força maior não puderem comparecer;

6o Os reservistas residentes em lugares muito afas
tados desta cidade, que não puderem comparecer, en
contrarão nas Agências dos Correios e Telégrafos, for
mulas impresas para fazerem suas comunicações por 
escrito, isenta de taxa,

7o Ficam dispensados de comparecerem pessoalmen
te os reservistas empregados de repartições e en/idades 
que dirijam ou exphirem serviços pubücos, de tianopor- 
tes, luz, telefones, cotreios e telégrafos, t7gua e outros 
como tais considerados;

8o Fica suspensa a validade da cardeneta ou do 
certificado, para os fins de exercício de função, cargo 
ou emprego publico, do reservista que, sendo obrigado 
a se apresentar, deixar de o lazer sem motivo justifi- 
uado;

9o Os reservistas que se não apresentarem, incorre
rão, além da suspensão acima, na multa de Cr.$ 50 00 
& 100,00, prevista em lei;

| 10° Para maior brilho das comemeraçOes, insiste se
r.o comparecimento as diversas solenidades do dia 16 
de Dezembro de lodos os reservistas que se encomtrarem 
nesta cidade, pois não se compreende que, por vaidade 
brasileiros se fartem ao cumprimento desse dever civi’ 
co nesta hora tão-grave por que atravessa o nosso 
pais.

i Acantonamento em Lajes, em 27 de Outubro de
1 y *tO .

J- J- Bentcs Rodrigues Collares
__________  Capitão Ajudante.

O anúncio tem, sobro em vez de retê lo 
o cartaz, a vantagem de ir minho.
procurar o cliente em casa

no ca

Preceito do dia
Nos diabéticos, arranhões,

escoriações, pequenas feri
das etc., levam mais tem
po para cicatrizar do que 
na generalidade das pesso
as.

L “ in pode ser um diabé
tico todo aquele em que 
as )e s ':s  custam a sarar 
■<u saram com difilcudade.

A pequisa da glicose na 
urina e sua dosagem, no 
sangue, elucidam segura- 
mente o caso.

S. N. E. 8 .

Não cabe di
reiío de reeia-
mação

Rio (A. N.) — O Conse
lho Nacional do Trabalho 
declarou que aos emprega
dos domésticos não cabs 
direito da reclamação pe
rante a Justiça  do Traba
lho.

C o n t r ib u a  p a r a  a  

v i t o r i a  d o  B r a s i l ,  

a d q u ir in d o  B ô n u s  

d e  G u e r r a .
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— C E C —
Os já  famosos raios da morte, que constituiram 

durante longos aoos o objeto de profundas pesquisas por 
parte de numerosos cientistas, entre os quai» o italiano 
JUarconi, parecem agora aproximar-se do sua completa 
descoberta.

Na Escossia, um cientista inglês conseguiu por in 
termédio de um engenhoso aparelho oletrico, interferir 
num motor de explosão localisado a varia» centenas 
de metros de distancia.

Peritos militares que assistiram a uma dsssa? ex
periências não deixaram de manifestar o seu assombro, 
pelo que julgavam um verdadeiro absurdo, dadas as di- 
tilcudades que sempre se apresentaram para a sua con
secução.

Segundo declarações desses peritos, si puderem ser 
removidas certas dificuldades vitais no referido apare
lho, os famosos raios da morte, virão apresentar-Be 
como uma autentica realidade.

As experieDcias dentro dos mais impenetrável sigi- 
o, dada a relevante importaDcia do inveDto.

Abono Natal, para 'os fim* 
cionarios púbíicos

Pio, A.) N .)— O diretor da Divisão de Receita 
da Comissão de Orçamento da Uniáo, prof. Benedito 
Silva lançou a idéia da concessão do Abono Natal que 
será dado, independente de qualquer estudo e iniciativa 
relativa ao aumento definitivo dos servidores da Uni- 
lo .

Falando sobre sua idéia aquele professor declarou 
que se trata  duma pratica largamente adotada pelas 
nossas instituições e empresas particulares como, B an
cos e grandos Companhias, inclusive certas entidades 
publicas como o Departamento Nacional do Café e o 
Banco do Brasil, Ipase e outros Institutos de Previdên
cia Social.

Prosseguindo disse que Abonos Natal deste ano de
ve consisfir num mes de vencimentos, sendo excluídos 
desse beneficio os funcionários que percebam ordena
dos superiores a três mil cruzeiros.

Á luta de classes - proble
ma ir 1 áo “Após Guerra”

- Cid Elmno Cardin - 
(Exclusividade do C . E . C . ) ( 

Vários s lo  os problemas 
que após a guerra merece
rão um acurado estudo e 
grande desvelo por parte 
dos que estarão encarega- 
dos de zelar pela manuten
ção da paz e prtia conser. 
vação das liberdades adqui

ridas com a derrota dos re
gimes totalitários

Dentre eles, destaca se a 
luta de classes.
Este intrincado problema 
social que está atualmentr 
fazendo convergir sobre e 
le as atenções de todos o? 
lideres democratas, pareci 
que está sendo dirigido pa-

Dr. José A «tunes
Médico

Cirurgia em geral — Ginecologia — Partos
Atende no Hospital São José de Antonio Prado, aparelhado 

para qualquer intervenção cirúrgica, com serviço moderno de paios X 

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

ra uma sábia e rápida conclu
são.

A julgar pelas noticias
pie nos chegam de Lon
dres, onde se reuniram os 
naiores lideres trabalhista 
da Inglaterra, foi encontra
da uma formula que decre
tará o fim de todas as dis- 
senções sociais, aplainando 
desde já as difileudades que 
naturaimente haverlo de 
surgir por ocasião do tér
mino no conflito, quando 
numerosas massas dc traba
lhadores encontar-se-ao sem 
emprego cin virtude do fe 
^hamenío das industria? 
bélicas.

j >rnal publicado aqui, diz 
)ue esper I do Brasil 30.OCM 

nneumáticos de caminhão, 
brevemente.

Os pneumáticos foram a-

A tarefa apresenta-se bas
tante complexa no que se 
refere á Alemanha, onde a- 
tualmente estão sendo sa
crificadas todas as necessi
dades humanas, a-fim-de a- 
tender a necessidade de 
compensar as grandes qu 
antidades de material béli

co apreendido ou destruídos 

pelos exércitos aliados.
Plsse sacrifício trouxe 

como consequência o fecha
mento de numerosas indus 
crias de paz, para que os 
seus operários contribuíssem 
na alimentação da máquina 
de guerra nazista.

dquirido? pelo noverno dês- 
te país para tins de trans
porto essencial. Um embar
que semelhante de 6.000 
pneumáticos chegou recen
temente a Caracas, Vene 
zueia.

FRACO S •
A N ÍM IC O S

h  TOMEM
p le HM ( r a s t e

“ S I L V E I R A “
l i iWlv, P  G -a n c ie  T ô n ic o

0  aníi-projeto 
da fiova lei de 
falências

Rio, (A. N.) — O minis
tro da Justiça submeteu ao 
presidente da Republica, 
com minuciosa exposição de 
motivos, o anti-projeto da 
nova lei de falência.

Pendo sido o mesmo 
aprovado pelo Presidente da 
Republica, será publicado, 
durante três meses, para 
receber sugestões dos estu
diosos e interessados no as
sunto.

PNEUMÁTICOS

BOGOTA,—-«El Tiempo»,

«das de Hortaliças
O Sr. Josè  Schweitzer tem sempre á. venda, em sua casa

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

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

°õa] da* o sementes boas de lindas e vistosas flõres. Íp^o

:ia

Dr. Celso Ramos Branco
A

Residência a Eseritorio: Rua Correia Cinto, €6 
LAGES.

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

CONVITE

Esposa, filhos, genro e noras, irmãos e 
netos de

J o s é  R ib e ir o  B r a n c o
convidam aos parentes e pessoas de suas relações, pa
ra assistirem a missa de ano, que mandarSo celebrar na 
catedral, dia 12 do corrente mês, às 7 horas, em sufrá
gio de sua alma. Pelo comparecimento antecipam os 
seus agradecimentos.

Lajes, 7-10-43

0  Brasil possue grande im
prensa e grande organisação 
Jornalística
(interaiiado)— Publicamos a seguir o arligo do conheci
do jornalista brasileiro, David Nasser, sobre a organisa- 
çao da A. B. I .—única do mundo no seu generc — e 
seu famoso presidente, sr. Herbert Moses, divulgado pe
lo nosso jornal congenere «Interaliado» de Lima, e en
viado pelo o Serviço Interaliado do Brasil, para todos 
os centros interaliado»:

«Os jornalistas brasileiro» teem um grande leader 
Herbert Moses. Um homem de pequena estatura, pouco 
mais de lm.õO, magro, nervoso e dinâmico.

Moses, que atravessa os sessenta anos, fez a sua 
entrada na imprensa há mais de quarenta quando tra  
ainda um jovem e inexperien/e advogado. Escritor de 
largos recursos e de fina estirpe, adquiriu logo um so
lido prestígio.

Em 1031, recebeu o cargo de presidente da Asso
ciação Brasileira de Imprensa e em pouco tempo o seu 
dinamismo se fez sentir em toda escala, levantando ai 
seriedade dos jornalistas brasileiros de uma forma ver-j 
dadeiramente espantosa, a ponto de torná-la a primeira* 
do mundo no gênero. )

Dispõe de um edifício de 13 andares e de maravi
lhosas linhas arquitetônicas, situado no ponto mais cen
tral do Rio de Janeiro.

Os homens de imprensa, sem distinção de cargos— 
diretor, redator ou fotografo—valem-se dos imensos re- 
cumos fornecidos pela Associação Brasileira de Impren
sa, ou melhor «A.B.I.», iniciais que se tornaram um 
simbolo em toda a América do Sul.

. Médicos de todas as especialidades, raios X, quar
tos particulares uos maiores hospitais do Rio de Janei-i 
ro, e nas principais casas de saude, descontos em esta-l 
ções de veraneio, cinemas tudas semanas no imenso au 
ditorium da A.B.l., para os socios e suas famílias; 
concertos dos maiores artistas estrangeiros e nacionais; 
uma grande biblioteca, onde os jornalistas podem es
colher livros dos maiores autores e levá-los para casa, 
com trinta dias de prazo.

Num dos últimos andares, um enorme salao de 
eatar, com bilhares e outras distrações.

Um pouco acima, jardim de inverno, um autenti
co jardim suspenso, com folhagens tropicais do Brasil 
num 13° andar.

Atualmente constrói-se um ambulatório completo, 
onde os homens da imprensa brasileira e eslrangeira re
ceberão o tratamento médico de urgência.

O restaurante já  se acha quasi pronto e será dos 
maiores e melhores do Brasil, coneedendo-se aos jorna 
listas um desconto considerável.

Referimo-nos a «jornalistas brasileiros e estrangei
ros» e está certo.

A Associação é Brasileira de imprensa, e nao da 
imprensa brasileira.

Jornalistas das nações unidas se confraternisam 
diariamente, com os seus colegas brasileiros, sem dis 
tinçáo de nacionalidades, mesmo porque, essa é um,- 
da9 legítimas conquistas de Herbert Moses, que aboliu 
as restrições e as fronteiras por acaso existentes, inter 
nacionalisando a associação que dirige, e imprimindo 
lhe um sentido tão universal conto a própria profissão.

D r . J . Costa Netto
Alta Cirurgia. Ginecologia. Partos. Cirurgia de. Crianças. 

Radiologia Clinica ( Raios X )
Operações de Estomago. Intestino. Apendicite. Fígado e Vi- 

as-Biliares. Bocio (Papo). Hérnias, Varizes e Hemorroidas. Rins.
Próstata e Bexiga. Utero, Ovário e Seios. enI  ~ " a !; Cl‘
rurgia dos Ossos e Articulações. Cirurgia dos Defeitos Congemto» e

Adquiridos.________Tratamento Medico e Cinirnico da Tuberculose_  Pulmonar «
CONSULTO RIO: 15 de Novembro*2 L (Edil da Telefônica) Das 3-6

No HOSPITAL das 8-10
Residência C0RRF.1A PIN T O  3 . FC F E  195 

LajeS Sta. Catarina
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Em frente ao Hotel Rossi
Rua 15 de Novembro

A MAIS BÃRATE1RA
Lages

O Departamento dc Correspondeutes funciona re
gularmente e lá todos eles encontram as facilidades 
necessárias.

H á , ainda, um departamento de imprensa esporti 
va, mais ou menos autonumo e encarregado du resol
ver os problemas e as iniciativas que aparecem em 
seu setor.

Essa é a A.B.l. , ou esse è Herbert Moses».

Correio Lageano
venda avulsa

No baleio do jornal o na ongraxataria  
Polar. 9

0 Mucus da 
Dissolvido 

Rapidamente
Os ataques desesperadores e violente« de 

asna e bronquite envenenam o organima, 
minam a energia, arruinam a saúde e de
bilitam o eoraçAo. Em 3 minutos, Msndaco. 
nova fórmula médica, começa a oiretüar 
no sangue, dominando rapidamente os ata
ques. Desde o primeiro dia começa a deea- 
oarecer a dificuldade em respirar e volta 
 ̂ aono reparador. Tudo o que se far ae- 

'•oeeano é tomar 2 pastilhas de M eadoce 
'!» refeições e ficará completamente Urre 
la asma ou bronquite. A aç&o é muito 
apida mesmo que se trate de casos rebal- 
les e antigos. Mendaco tem tido tanto 
•xito que se oferoce com a garantia de 

dar ao paciente respiraçio livre e fccil ra
pidamente e completo alivio do sofrimealo 
U  usma em poucos dias. Peça Mendaco, 
boje mesmo, em qualquer farmácia. A no«»  
garantia é a sua maior proteçào.

M  «  n  vS s i «  o  A? b. a~ z mC f 10,00— 32,00 t  tamanho teoni- mico Cr$44.00.

D r . J o ã o  R ib a s  R a m o s

A d v o g a d o
Causa* Civeis, Comerciais, Crim inais, T ra b a 
lhistas e Legislação Fiscal.

Sta. Catarina
Lajes

O Xarope Toas exerce ac&o antis
ép tica  quando as vtaa respiratórias estão 
afetadas pelo» Incomodo* proveniente« 
de resfriados e acessos de tosse provo
cados pelas bronquites aguda, crónica 
ou asmática. O Xarope Toás age beno* 
ficamente ua gripo, na asma e aa coque
luche. Na compoeiçüo do Xarope 1 oas 
estáo associados cientifica ms n te oe eo- 
ahcctdos elementos gueteo, agriáo, gria- 
délla e lobélia. Dá bons resultados na 
gripe, na coqueluche e na asma. Acs 
primeiros distúrbios de um rvsíri üo. o 
Xarope Toss age 6obre os broaqtuos 
N^o possue medicamentos csrcótic.s. 
ror «eu sabor e pureza dc composição 
o Xarope Toes é agradável de temar 
Pode ser dado até mesmo a cmuclahaa 
de um ano de idade- Nào tem cor.tra- 
pdicaçõea ExpcrirueDte o Xarope IVà* 

meem o Em todas &b farmácias.
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