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Lajeano! concorra para a 3a. Exposição Agro-Pecuaria de Lajes, que se realizará nos dias 
18, 19 e 20 de março de 1944
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Religião
Ter religião é muito bom. E é muito bom, por

que, quando tudo, pertencente à vida terrena, tende a 
negar cs elementos indispensáveis à  maouteução da es
perança ou fé em dias melhores, - a religião, para 
quem a tem de fato,-revigora o espirito, dando coragem e 
fazendo brotar a fé e a crença na pro teção  Suprema, 
na proteção Divina.

Assim, portanto, a religião é por demais necessá
ria e indispensável á vida do sor humano, inda mais 
que ela traz, ao espirito atribulado, u m a  p a z  dela 
mesma emanada, para quem a possue e a pratica com 
sinceridade.

Efeito contrario, entretanto, produz, si, como ta- 
boa de s a lv a ç ã o ,  d?la se deseja aproveitar, porque, nes
te caso, a atribulação aumenta em dose dupla e te r 
rível, pois o vacuo se estabelece na ;alma do homem 
ipccrita, torturando-o inces9entemente.

Ser religioso, sincero é muito bom, mas é muito 
difícil, pois, não basta somente exteriorisar a religião 
que se diz possuir, é indispensável praticar atos tais de 
caridade e desprendimento das cousas da te rra  que im 
portem numa demonstração tacita da existência dessa 
qualidade, e isso, sabe-9e, com certeza, é quasi impos
sível para a maioria dos que se inculcam como religio
sos. O que se vê, c mstantemeute e sempre, a toda a ho
ra, a todo o momento, não é, portanto, como póde pa
recer, uma farça deslavada, tristíssima e ridícula, mas 
o desejo ardente, o enorme esforço, a persistência de
cidida daqueles que sepropuzeram e 9e propõem vencer 
tudo, ate que um dia consigam atingir o grau de re 
ligiosidade capaz de lhes dar o direito de serem con
siderados, afinal, homens de religião, sinão perfeita, 
uiag, pelo menos, segura, solida.

V.

RODOLFO LANGE E Vva. J  OLINDA RI-

SENHORA BAS CAMARGO

participam as pessoas 
de suas relações, que 
seu filfio A m o  contra
tou casamento com a 
senhorita Norma Ribas 
Camargo

Lajes, 13/11/43.

tem ío prazer de par
ticipar aos parentes e 
pessoas amigas, o con
trato de casamento de 
sua filha Norma com 
o sr. Am o de Castro 
Lange
Florianópolis, 13-11-43.

A R N  0  e N O R M  A

apresentam-se n o i v o s

Lajes, Florianópolis 13-11 -43.

Lutam os guerrilheiros
f r a n c e s e s

Londres, novembro — Interaliado — Os guerrilhei
ros franceses fizeram descarrilar um trem de carga 
sendo mortos nessa ocasião 150 soldados aleniãe9.

Os patriotas jogaram uma bomba em outro trem 
matando desta vez 50 alemães.

Os nazistas tomaram 20 reféns.
Em Bordeaux os «par<isaris> fizeram explodir nm 

/rem do munições.
O canal Loire-Vonne foi inutilizado pelo menos 

temporariamente pelo afundamento de alguns barcos 
que bloquearam-no ao trânsito.

Lajes
b?— i   —-'Ui‘..si ■" 'm

Enfermo
Encontra-se enfermo em 

sua residência o sir.hor 
Manoel da Silva Ramos, 

pessoa muito relacionada e 
estimada em Lajes.

Sua Senhoria continua ra- 
cebemdo inúmeras visitas das 
pessôas de suas relações.

A frança não 
se rende

Londres—(lnteraliadn)—Em 
Lyon, diante de nm cinr- 
ma os patriotas franceses 
jogaram um a bomba, que 
matou Um soldado alemão, 
ferindo numerosos outros.

Em consequência do fato 
rompeu ura tiroteio sendo 
feridos pelos alemães 50 
transeuntes franceses. bla 
cidade da Tulusa foi balea
do um soldado alemão.

Em Grenoble mãos des
conhecidas fizeram explo
dir uma fábrica de m uni
ções.

Prefeito Vídai Ramos 
Junior

Regressou há dias da capital do Estado, o senhor 
prefei/o Vidal Ramos Junior, onde demorou-se vários 
dias, tra tando de iuteresses proprios e de sua prospera 
unidade administrativa, a qual, sua Senhoria vem diri
gindo com esforço e eticiencia

Sociedade hipica Lajeana
AVISO

Avisamos aos Senhores Sócios e ao povo em go
rai, que a Sociedade Hipica Lajeana, realizará no din 
dezenove (19) de Dezembro, em homenagem ao Exmo 
Sr. In terventor Federal, um concurso hipico, com 14 
obstáculos e a ltura de lm,10 e no dia I o de Janeiro, 
uma ta rde  turfiata, na sua raia da «Restinga Seca», 

Para  estas corridas serão obrigatórias as inscrições 
de todas as carreiras, grandes e pequenas, até o dia 25 
de Dezembro, afim de ser organizado o programa.

Ten. José Pinto Sombra.
Presidente da Sociedade Hipica Lageana

Br. J. Araújo
Especialista em operações e tratamento de Olhos, Ouvi

dos, Nariz, Garganta, Cabeça e Pescoço, dará consultas, no Hospi
tal desta cidade, do dia 10 de Dezembro proximo em diante.

Assistente efetivo do Prof. Samon, do Rio.

E x contentado pelo Governo do Estudo para dirigir a secção de 

sua especialidade no Centro de. Saude de Elorianopolis.

Alta cirurgia ocular: Operação do deslocamento da retina. Ex

tração total da catarata . Correção cirúrgica dos olhos vesgos, etc.

Receita de ocultos. Operação das Tonoilas, por processo oletrico, 

sem sangue. Tratamento clinico cirúrgico de antigas purgações dos ou

vidos, cinuzites de entupimento nazal, ele. Operações do lábio fendido, 

da guela de lobo, etc.
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2* PA GINA
Correio Lageano

laboratório Análises Clinicas
Direção Técnica: Dr M i o  Ramos 

Dr. J . Sombra * Dr Salvio Arruda
Exames completos

do

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

Vacinas autógeuas — Exame precoce da g ra 
videz.

Metabolismo Basal
(funcionamento a sêco)

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

LAJES — Estado de Santa Catarina. 

PREÇOS MODICOS.

Octavio Cordova Ramos
Io Tabelião da Comarca de Lages

Wua 15 de Novembro — AO LADO DA FARMaCIA APOLO

A
cio

Lavra escrituras de Compra e Venda, de Permuta, de Doação, de L o 
cação de Serviço, etc, etc.

Procurações. Encaminha requerimentos ás Repartições Publicas Federais, 
Estaduais e Municipal. Prepara quaisquer documentos.

$a
A

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

ià do Heservist
h ________

Brasil Refugio de Grandes Cien
tistas

Materiais esír 

fegicos bras

nwi° ás
Pjl

estr3°r“i
Res

cios enír| 
nacional

Qu 
defesa 
mente a
jentanar 
víinoia '

a

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

1° Os reservistas apresentar-se-ao no quartel do 2 
Batalhão Rodoviário, conduzindo:

um« p-«- ■ ; . ~ certificad , caderneta militar ou certificado
tempo prejudica numerosos países e beuelicia outros, é _r .
a questão da imigração de notáveis cientistas Oh quais . , , ’ , . .T  , , ,. _ - „ . , .  . . ^ um emblema ou braçadeira com as cores nacionais;
tugindo das condições aaversas criada' pe a instaura 00 ^  . , , . . . , , . ’, . . . , ... -  1 , . . n 2o Os reservistas da Armada e da Aeronáutica se
çâo de regimes impróprios as legitimas exterionsacõeb . « • i . c,« t» . u.* u j  •• ■j j  • , , v c apresentarAo igualmente no 2o Batalhão Rodoviário;
da Humanidade, procuram em países democráticos e r. • „ > . .  . ’- -r . ___ i ___ ________ „ 3° Os reservistas que, por qualquer circunstancia, não

'  * -* Cl n r  A .

leirot'

-Cid Elmano Cardim- 
Uma das c< r r  qnenciasda guerra, que ao mesmo

da Humanidade, procuram em países aemocraocos t i 0„ r .
plenos de liberdade, o ambiente propricio para as suasl 9 reset v.s ,.s qi e, pm 4 U,IIMUCI ’
mais nobres realisações. possuam o competente documento deverão também apre-

Da Europa avassalada pelos assasino3 nazista, nu 
merosoe intelectuais e cientistas refugiaram-se na In 
glaterra, berço da liberdade europea

sontar-se;
4® No ano corrente, participarão da comemoração 

os reservistas de la., 2a. e 3a. categorias das classe6 
de 18 a 44 anos, isto é, os nascidos entre 1* de Janei-UI I » 1  v /va y v  —— ---- _ _

O Brasil, também muito tem ganho com esse ê T "  7aaa ” o , '  V n  o . 
xodo da ciência europea. I r0 de 1899 a 31 _de Dezembro de 192o;

Tomos entre nós numerosos vultos de graude re
nome cientifico.

õ° As solenidades festiva? far-se-ão apenas no dia 
16 de Dezembro, sendo, entretanto, aceitas, até o dia 30 

e cier.Liwjo. . . .  . . desse mê». as apresentações dos que. poi motivo de
Os trabalhos produzidos por esses cientistas, per- força major ng,o poderem comparecer; 

teDcem-nos em grande parte, por haver contribuído (j° q 3 reservistas residentes em lugares muito afas- 
com um ambiente de paz e de felicidade, para os tag08 desta cidade, qne não puderem comparecer, en-
cítudo* serenos e produtivos desses grandes bom feitores CODtrarão nas Agências dos Correios e Telégrafos, tor-
eja Humanidade. mulas impresas para tazeiem suas comunicações por
^ 4=4t=444>44»44í=44:4:44:44:'t=44444>44=í=444 44:4r44-''44'44-444>4 4=4.» escrito, isenta do taxa,1 £ 7° Ficam dispensados de comparecerem pessoahncn-

f  te os reservistas empregados de repartições e en/icladcs 
it que dirijam ou explorem serviços públicos, de tranopor- 
$ tes, luz, telefones, correios e telégrafos, agua  e outros 
$ como tais considerados;
£ 8° 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

I
t
*

DR. NOBRE FILHO

I
XA
*

Clinica geral
— Consultas diarias das 14 ás 16 e meia horas — 

chamados a qualquer brra do dia ou da noite.

Rua Mal. Deodoro

4. 44 4=4 4 4 4 -44444 4444=44=4-444= 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4  4  4=4*444 44 4 j

t
W
4

Dr. Cesar Avda

Docente da Pculdade de Me
dicina de Porto Alegre

Alta cirurgia. Tratamento clinico e cirúr
gico da Tuberculose e dos defeitos congénitos 
v adquiridos.

U U V/lll [ '• ------- 1 -------  — (
a se apresentar, deixar de o lazer sem motivo justifi
cado;

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

10° Para maior brilho das comemerações, insiste-se 
j»;0 compareci mento as diversas solenidades do dia 16 
Ide Dezembro de todos os reservistas que se encomtrarem 

' cidade, pois não se compreende que, por vaidade,
brasileiros se furtem ao cumprimento dêsse dever civi 
co nesta bora tão grave por que atravessa o nosso 
país.

Acantonamento em Lajes, em 27 de Outubro de 
1943.

J. J .  Bentos Rodrigues Collare 
Capitão Ajudante.

W A S H /N G T Ü N - (Inter-À 
mericana) - Informaçõe o 
ciais sobre o movimento < 
transporte aéreo de mater 
ais estratégicos produz 
dos na America Latina pi 
ra o i Estado» Unidos cott 
provam quão grande vef 
sendo -a contribuição do B 
sil ao esforço bélico dal 
Nações Unidas.

No primeiro semestre d 
te ano os «cargueiros ué 
reos* transportaram 1.50 
toneladas de materiais cs1 
trategicos, na maioria crisj 
tal de rocha e mica, ain 
bos insubstituíveis na fabri 
cação de material bélico 
especialmente instrumenta 
de aviação e rádio comuni 
cações.

Cerca de 260 toneladaj 
de borracha figuram nessei
total e foram trausporta 
das nos «caminhões do ar* 
das seivas amazônicas para 
as fabricas dos Estados Uni
dos onde a goma natural « 
misturada à borracha sin
tética. Os diamantes indus
triais, considerados uma pre 
ciosidade para  a produção 
de máquinas-ferramentas, 
chegam, igualmente etn 
grande quantidade aos Es
tados Unidos c o m o  d a* 
rnais oportunas contribui 
ções do Brasil ao esforço 
de guerra comum,
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Hospital de Hamonia.

Estado de Santa Catarina.
Contribua para a 
vitoria do Brasil,

adquirindo Bonus 
de Guerra
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AUXILIE O ECU

TRATAMENTO COM O

Londre(j

Vi'*9 Do 
«fico dl 
°«tubr0.
. ‘N° trin
”r°-ontuV
^icae r 
? e*evar

%
F

Qgt
'0rani

H i» ,

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



k

n
3 ’ PAGINAidoiwniBtt fm&mr-Texamx

w rreio  s.ae«*?.e*o
ö

- Ju6è Vi lar San Juan - (C E.C.)
A importância da imprensa semanal do país, repre

sentada por varias centenas de jornais, que lutando em 
meio ás maiores dificuldades de ordem material cami
nham para a. sua apoteose jornalística tem-se revelado 
extraordinária no panorama político do pais.

Resalta indiscutivelmente dos grandiosos sacrifí
cios enfrentados per essa imprensa, o valor patiiotico e 
nacionalista de suas excelsas campanhas.

Quando o Brasil obrigado a empunhar armas na 
defesa da sua integridade territorial e social, perigosa- 
mente ameaçada pela agressão totalitaria, a imprensa 
semanaria brasileira desempenhou papel de grande rele
vância na mobilisação da opinião publica e na congre
gação de todos os nossos esforços para a obtenção da 
vitoria final. A solidez com que foram levados a efei
to todas as campanhas tendentes a obter o máximoj 
de nossa produção quer no campo material como no 
moral, muito deve á desassombrada atuação da nossa 
imprensa semanaria.

O patriotismo com que todos os semanários brasi 
leiros se devotaram á defesa da grande causa demo 
cratiea, pela qual a Inglaterra suportou o maior nu 
mero de sacrifícios na ofensiva indiscriminada das lior 
das nazistas, mereceu da imprensa aliada os melhores 
e mais carinhosos elegios.

Dr. José Antunes
• C J

a a \  ?

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

para qualquer intervenção cirúrgica, com serviço moderno de Raios X 2
Bisturi eletrico, Raios ultra violeta, ondas curtas e ultra curtas.

Moscou (ínteramericana)
O plano de reconattru- 

çâo da cidade de Stalin- 
grado prevê um sistema 
de praças e avenidas ador
nando o monumento aos LONDRER — novembro — 
heroicos defensores da ci- (Interaliado) — Noticias pro 
da.de que deram a sua vi- cedentesde Estocolmo anuo- 
da pela salvação da Pátria  ciam que chegou á St:iça

Fuga Sen-; Animais de 
s a c io n a !  ;Tr â c 3 o

soviética.

Nova York (Jn/eratnericíma) 
O «New York Times> 

afirma que o acòrdo de 
Moscou redime a Carta do 
Atlântico e satisfará oe
mais exigentes.

Moscou(Interamericana) A
Radio desta capital anunci 
cu que foram tomadas im
portantes decisões sobre a 
abertura da segunda frente 
pelos americanos c ingleses 
no decorrer das conferen
cias entre os srs. Hull, Eden 
•  Molotow

Bcrnan(Iteramericana)A Ges 
tapo iniciou cruel cam pan
ha de repressão em Berlim 
para combater o crecente 
desanimo q m  se vai apo
derando da capital alemã
em virtude das grandes
derrotas militares experi
mentadas na Russia.

Londre(Interainericana) Os 
japoneses perderam 75Ó a- 
viões no sudoeste do Pa 
cifico durante o mês de 
outubro.

No trimestre agosto-setem 
bro-outubro as perdas ni- 
ponicas nesse mesmo setor 
se elevaram a 1.831 avi
ões.

um grupo de franceses 
que conseguiu fugir de um 
campo de p-isioneiros de 
guerra situado na costa 
ífdtentrional .la Alemanha.

Acrescentam as imfnr 
1 mações que os fugitivos, 

ií orças oe terra, ar e !eill númerc de cento e três, 
ar dos Estados Uukk s conseguiram apoderar-se de 

iniciaram o ataque á ilha Um navio, no qual realiza

Bidnei (ínteramericana^ 
Forças

m

de Bougainville, onde s ee n  iram a audaciosa empresa.
conta a o ultimo reduto ja- j trazendo consigo, como pri
pones no arquipélago .^das ! sioneiros, os
Salomão

seus
guardas.

antigos

l> anúncio tem, sobre o 
cartaz, a vantagem de ir 
pocurar o cliente em casa, 
em vez do retê-lo no ca
minho.

FRACOS •  
ANÍMICOS

TOMEM
I teafili

"SILVEIRA“ 
Grand* Tônico

Compra-se, para o Exer
cito, com as seguintes ca 
racterísticas:
a) - Altura rninima de 1 m,44
para cavalos ile tração e 
l'n,32, para muares;
b) - Idade de 3 a S acos, 
ambos inclusive;
c) - Preços compensadores. 

Mais informações, tratar
com a Comissão de Com
pra de Animais, no 2o. 
Batalhão Rodoviário.

|pQq|

2jjj

Jontribua para a
vitoria do Brasil,
adquirindo Bonus
de Guerra

\°§Ê\
dÇo I

Seãieníes e Mndas de Hortaliças

Londres (/nteram ricana) i
Os sindicatos operários 

finlandeses lançaram um 
manifesto pedindo a imedi
ata  abertu ra  Je n egoC irçô-  
es de paz com a Rússia.

IpQq
fpôq

Mosci u (ínteramericana) 
LJm soldado alemão, a- 

prisioníuio na Griméía, de
pois de declarar pertencer 
a 843" de Segurança que 
receberá ordem de lufar a- 
té o último homem, ao ser 
inquirido sobre o destino 
dos seus camaradas reSpon-

O Sr. Josè Schw eitzer tem sempre á venda, em sua casa

de rosidcmcia á Avenida Laguna, n° 40, sementes e mudas ga ran ti

das do repolho, alface, beterraba, eenora, etc. Possue também m u

da? e 6ementes boas de lindas e vistosas flores.
Ui
|DÕa|

0
:ifi

leu «Eu sou o último hc
inem.»

Wasbington(In ter americana)! Zurique (Znteramericana
Poram produzidos 8.862? Informações recebidas de

, „ „ ... 1 fronteira italo-suiça dize iaviões de guerra em outu-
°  que os alemães retiram tro

bro último nos Estados Lm . pas t|a }talia. para envia-laf
dos, imformou o sr Donald Russia, a- fim -de ten ta
Nelson. deter a ofensiva soviética

Dr. Celso Ramos Branco
ADVOGADO

. Residência e Escritório: Rua Correia Pinto, S6
LAGES.

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

______
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0  Doutor Mario Teixeira Carrillio, Ju iz  de Direito 
da Comarca de Lajes, Estado de Santa Catarina, na 
torma da lei, etc.

Faz saber a todo9 quantos o presente edital vi-; 
rem que, por este meio, cita, com o prazo de trin ta  j 
dias (30), - para comparecer a este Juízo, a Francisco j 
Moreira da Siva Anselmo, brasileiro, solteiro, maior, l 
proprietário, atualmente em lugar ignorado, para defesa 
de seus interesses e direitos na ação executiva cambi
al que lhe move José Pereira Bastos, por sou advoga
do Doutor Celso Ramos Branco.

O presente edital será afixado no lugar publico, 
dc costume o publicado na fórma da lei, e seu prazo, [ 
que correrá da primeira publicação, considerar-se-á j 
transcorrido assim que decorrem os trin ta  dias (30) fi
xados e assim perfeita a citação.

Dado e passado nesta cidade de Lajes, b s tie- | 
ze dias do mês de Novembro do ano de rnil dovp .c n - 
tos e quarenta e três (13//1 /1943 . - Eu !u;'.c» tu m ib e r 
to do Silva Filho, Escrivão da Civel, o dati ogr.itei 

í)r. Mui-, eixeira Carrilho.
Erscnvão Civel:

Joáo Oualberfo da Silva Filho.

o®«' J&c-Jiäo ̂ °ar»®»®°o«o:*c -jfflo-'i"35°

Dr. J. Costa Netto
Alta Cirurgia. Ginecologia Partos. Cirurgia de Crianças 

Radiologia Clinica (Baios À)

»
*
&
*
#I
&
i
f
ft

9t

O perações  de Bsiomago. Intestino. Apendicite. Figado e \  i- 
as-Biliares. Bocio (Rapo). Hérnias, Varizes e Hemorroidas. Rins, 
Próstata e Bexiga. Utero, Ovário e Seios. Tumores em Geral. Ci
rurgia dos Ossos e Articulações. Cirurgia dos Defeitos Congênitos e

A d q u ir id o s .______

Tratamento Medico ê Cintrgico da Tuberculose
P ulm onar

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

„ Residência CORREIA PINTO 3. FONE 195
5 Lajes Sta. Catarina

<*X'c<S^o|^í»oo«^M rof.>:3*c>?>yT ® coa:c3ít'X-«co«o-e o * o o » c  c * o ;3 c s « c « » o ^ * c ^ S 0 'S 't* 0:* * 0*H

Volta Redonda e o Bra
sil

Em arbgoNOVA YORK — (fnter-Americana) 
publicado no «Herald Trihune» o Coronel Edmundo 
Macedo Soares e Silva, diretor técnico da Ccnipanhia 
■'iderurgica Nacional afirma que a U s i n a  dc Volta 
redonda, o maior empreendimento industrial do Bra
sil no qual serão invertidos 65 milhões de dólares, a- 
vança satisfatória não obstante os muitos .obstáculos 
criados pela guerra.

O técnico brasileiro, depois de descrever o que 
será a grande usina, siderúrgica, declarou que a s u a 
entrada em funcionamento demonstrará de maneira 
prática como sao falhas as teorias que pretendem a- 
presentar a industria pesada como os tropicos.

«Os brasileiros com a assistência técnica e finan
ceira dos Esfados Unida estão dispostos a prova que 
os autores dessas teorias estão errados.»

Atualmente trabalham em Volta Redonda 14.000 
operários que recebem integral assistência medica e 
dentaria, muitos deles peia primeira vez ua vida.

Ao alto da Usina se está erguendo uma moderna 
cidade operaria, cujas casas dotadas de todo o confor
to modermo são alugadas aos trabalhadores.

O projeto da usina prevê o funcionamento inicial 
de um só alto forno embora o planejamento haja si
do feito de maneira a poderemj ser acresidos, futura
mente, mas 'três, tão pronto o consumo brasileiro de 
produtos de ferro o aço permita essa ampliação.

Com este aumento a pr rdução anual poderá seri 
elevada até um milhão de toneladas.

«A coqueira», cuja construção íe encontra muito 
adiantada, além de fornecer o coque necessário aos 
altos fornos, produzirá toda a gama de sub-produtos 
aplicáveis a industria de explosivos, artigos químicos’j Muitas vez'-s 
etc. O cel. Macedo Soares acrescen/ou que a usina, a* man;fpat nran 
■fóra a sua contribuição direta ' - ’ • ' m nite8Uça° do

Farmacia 1Carvalho
Era fertite ao IHotel Rossi
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0 Mucos da 
Ãsmo Dissolvido 
Rapidamente
Os ataques de.ieoperadores © violentos da 

asma e bronquite envenenam o organismo,
minuu a energia, arruinam a saúdo e de
bilitam o coração. Em 3 minutos, Mend«c# 
nova fórmula mVHca, começa a oireutar 
no sangue, dominando rapidamente oe ata
ques. Desde o pp melro dia começa a desa- 
jíAjeccr a dificuldade em respirar e volta 
o sono reparador. Tudo o que se tar. ne- 
reesario ó tomar 2 pastilhas de Mendaro 
as refeirócs e ficará completamente livre 
da asma ou bronquite. A açáo é muito 
rapida mesmo que se trate de casos rebel
des c antigos. Mendaco tem tido tanta 
£xito que se oferece com n garantia de 
dar no paciente respiração livre e fr.cll ra
pidamente e completo alivio do sofrimento 
da nsina em poucos dias. Peça Msndoco, 
hoje mesmo, em qualquer farmácia. A nossa 
garantia é a sua maior proteção.

M  e  <S a  c  @

Correio Lageano
venda avulsa

No balcão do jornal e na eDgraxataria
Polar.

P rece ito  do D ia
a única 
diabetes

industrialização brasi-j consiste no aparecimento de 
leira, dara uma oportunidade sem precedentes aos ope-1 furúnculos que não cedem
rarios e ténicos brasileiros para o conhecimento 
das mais complexas questões industriais.

caba!

Dr. «7 oão Ribas Ramos

A d v o g a d o

Causas Civei.í, Comerciais, Criminais, T rab a 

lhistas e Legislação Fiscal.

Sta. Catarina Lajes

C ontribua para a 
vitoria do BrasiJ,

adquirindo Bonus 
de Guerra

aos tratameutos comuns 
se reproduzem continuada 
mente.

Toda pessoa suspeita a
furúnculos, deve procurar 
o médico, mandar analisar Realizar-se-íi dia 29 no
a urina e d o s a r a  glicose ‘" on!* da »«corporação rm nossT esV aV a^ e i‘
lo sangue coibido em ie- COnS‘? das: N* ".esn.a ocasiSo será lançado an ? l d a i i e '  
:uu , ENES. ^  ^ o u t r o s  contra f o r f i S S  ". * ——■ ■ «vi / novo c *

orpedriros também consfruidosnos nossos ar.-enais.

gl

-Ch
Londrci 

gad as pe ' 
q u io , 
«eixo* 
dida a  _ 
os aliadoi 
es tá  des  
u m a g't® 
a té  que 
vos golp1 

0  me: 
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tram  as 
tríplice.

Disse

0  brasil construindo navios
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