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Sfca. Catarina _________  Lajes

Estará em Lajes dia 18 do corrente o Sr. Interventor Nerêu ítíimcs, para inaugurar a Maternidade e o Posto de Vacina.
Programa das provas hípicas em homenagem ao 

exmo. Sr. Dr. Nereu Ramos, /nterventor Federal em 
Santa Catai ina, realizadas sob os auspícios da Direto
ria dos serviços de remon/a e veterinária do Exercito 
‘2* Batalhao Rodoviário, Preíeituia Municipal de La
jes e Sociedade Hípica Lajeana

Prini»ira Prova: «Mexico»=Patrocin«da pela Diratoria dos Servi
ços da Remonta e Veterinária do Exercito. /Para oficiais, civis e milita
res) Características.- Percurso em tempo, mil metros, com quatorze obstá
culos, de altura máxima de lm ,lo e largura máxima 2m,õ0. Peso: 7õ qui
los, exceção amazonas.

Prêmios: 1“ lugar—Ohjéto de arte, no valor de C r í -110,00. 2* lu
gar)— Objéto do arte, no valor ds Cr$ 200,01. 3a lugar—Objéto de arte, no 
va/or de Cr/ 150,00.

Segunda Próva: «Das Cadeirinhas»— Patrocinada pela Prefeitura 
Municipal de Lajes- Organização e Execução: 1)— Os concurrences monta 
do6 trotam ao redór de um circulo de 20 metros de raio, existente no lo
cal da próva. 2 )—No centro deste circulo serão colocadas tantas cadeiras 
quantos forem os concurrentes menos um. 3)— Num determinado toque de 
oometa, cada concurrente apeia e puxando o seu animal pela rédea, procu
ra sentar.se numa das cadeiras. -1)—0 concurreute que ficar sem cadeira, 
aerá eliminado. 5i—Os concurrentes restantes executarão os numero» 1 e 3,
■ assim sucessivamente, até ficarem 2 concurrentes para uma cadeira.

6)—Será vencedor o concurrente que sentar-se na ultima cadeira.
Prêmios: Ia lugar)—Cr/ 150,0)—2* lugar)=Cr/ PO,O) e 3° lugar] 

Cr$ 50,00.
Terceira Próv-.: «Do Alvo» — Patrocinada pelo 2* Btl. Rodovia- 

rio. 1) —Será colocado r.o centro do cnmpo um alvo de 4 zonas, de diâme
tro dos circules de 37,5-75-112,5 e 150 centün>-tros, numerados respetiva
mente 4—3-2-1. 2) —A dez metros do slvo aera traçada um linha branca
flÍDha u° 1) e a  aessmta metros desta e ern f.-ente, outra linha branca 
^linha na 2). 4)—O concurrente munido de lança galopará da linha 2 no
aeDtido do alvo e ao aproximar-se da linha 1, sem ultrapassa-la, arremes
sará a lança no alvo. 4)—A comiBsSo vérifie uri quantos pontos foram fei- 
: os pelo concurrente. 5i— O concurreute qtie fizer maior numero de pon- 
03 em duas tentativas, será o vencedor.

Prêmios: 1- lugar)—Cr/ 150,00. 2‘ lugar)--C r/ 100,00. 3- lugar)—
. t  50,00.

Xota: A Diretoria de Remonta e Veterinária Jo Exército e a Sociedade
■ 'ípiea Lajeana, oferecerão às Amazona--: Madame Ceci Pinto de Arruda e 
- -ahorila Tiuinha Waltrick, dois lindos prêmios por terem sido as ínelho- 
r«s amazonas concurrentes ás próvss da presente temporada, j

Ten. José Kinto Sombra—Presidente da Sociedade Hípica Lajeana

Natalício
Delluiu dia 8 do corrente a d a ta  natalícia do 

Ice. Joaé Pinto Sombra, distinto oficial do exercito na- 
oional

Sua Senhoria recebeu felicitações dos seus co le
gas o dos inúmero» amigos

A ’ noite deu m agnifica recepção, durante a qual, 
serviu-se finos liquidos e trios.

Também dançou se aniraadamente.

Em Lajes dia 18 o sr. Interventor Federal
Chegará á Lajes dia 18 do corrente mês, o sr. Interventor Nerêu Ramos, especialmente para paraninfar a turma de Professonndos no Instituto de Educação e para inaugurar en  sua terra n.ital, já imensamente beneficiada pelo seu governo, duas importantes realizaçòee: a Maternidade e o Posto de Vacina.Sun Exeia. também visitará as obras que a Municipalidade está construindo: o Jardim Vidal Ramos Senior, o Mercado, o Matadouro, o calçamentoje diversas avenidas.Varias vezes o sr. Interventor Federal veiu á Lajes, todos elas para inaugurar obras, que sua fecunJa adm nistraçio dotou nossa cidade. Agora, a Maternidade, construção grandiosa, cujos resultados dispensam comentários. Assim, também o Po.to de Vacina, que trará acentuados benefícios à nossa pecuar/a. dtfendendo-a contra a raiva principal.mente, a qual constitue grave- perigo para os nossos rebanhos. A presença do ilustre Governante catarinense em Lajes, co.nr- titue motivo de jubilo e entu-iasmo para a nossa gente, que vê em sua excia. o perfeito m<t- ierializador de nossas esperanças e anceios.

Formatura dos h-nfes-oraiidus no Instituto de Educação de Lajes
Dia 13 ;\s 7.30 horas Missa na Catedral, A noite no salão nobre cerinonU da f ir m ’ :- ra dos Profefivorandos de 1943, tendo como paraninfo o rx no. sr. dr. Nerêu Ramos, espiciai- mente convidado. Homensgeaaos: Hirctor Antonio Jader Ma.quet, P» Ire Aníidio Vargas, P ro f .  Trajano Souz-i, Prof. Osni Regis, Prof. Alcides Rocha.Orador oficial: Pedro Paulo Rodolfo.PROFESSORA NDOS: Pedro Paulo Rodolfo, Car nosina Seller, Maria Nerbas Rb » ,  

Raquel Rarnos, IoUnda Ramos, Doroti Braescher, Doroti Muniz.

tores de Lajes, B<<m-Retiro C a m ns-N ovos, Curitíbanot, Serro-Negro e São Jo a q u i in, para trat rem d e diversos a*- suiitos, entre eles, os referentes a orgar.z.çro e facilidades de serviços nas Coletorias Estaduais.

Participação
José Wolff e Senhorinha Bueno Pereira participam aos parentes e pessoas de «uas relações o seu contrato de casamento, e tarabem o ajuste de núpcias que se realizará no dia 18- 

12-43. Laje*, 10-12-43.

Reunião de Coletores em Laje?
Sob a presidência do sr i Tesouro no Estado, reuniu-se Otavio de Oliveira, Diretor do1 ern nossa cidade os srs. Cole-

0 anúncio tem sobre o 
cartaz, a vantagem de ir 
procurar o cliente em chf* 

jem vez de retê-lo no ca- 
; minho

Festa em Capão-Alto
Realizou-se dias 5,6,7e8 do corrente, em Capao 

Alto, a g r a n d i  e tradicional festa em honra de 
Nossa Senhora da Conceiç&o Aparecida padroeira da 
Vila.

Os festeiros, o sr. Firmino Branco e a S t a 
Edith Cnaves, n ã o  p o u p a r a m  e s f o r ç o s  pa
ra o exito da festa, a qual, efetivamen/e muito agra
dou e revestiu-se de brilhantismo.

As cerimcnias religiosas foram magnifisas-
Animados leilões com grande renda; kermesses;

bailes; lindos fugos de artificio, constituiu belo espe
táculo á noile.

A s ruas e praça principal estavam caprichosa- 
mente ornamentadas.

Os festeiros foram incansáveis em obséquios aos, 
participantes da festa.

Para o proximo ano foram sorteados festeiros o 
sr. Firmino Rodrigues e sua exma Senhora.

É de esperar que a festa de 1944 também al
cance exito, dado as boas relações que o distinto 
casal mantem nos distritos vizinhos.

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

dos, Nariz, Garganta, Cabeça e Pescoço, encontra-se em Lajes, dan
do consultas de manhã e à tarde, no Hotel Carvalho.

Assistente efetivo do Prof. Sa/won, do Rio.
Ex-contratado pelo Governo do Estado para dirigir a secção de 

sua especialidade no Centro de Saude de Florianopolis.

Alta cirurgia ocular: Operação do deslocamento da retina. Ex
tração total da catarata. Correção cirúrgica dos olhos vesgos, etc.

Receita de ocultos. Operaçfto das Toncila», por processo eletrico, 
sem sangue. Tratamento clinico cirúrgico de antigas purgações dos ou
vidos, sinuzites. de entupimento nazal, etc. Operaçõee do labio fendido, 
da gucla de lobo, etc.
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Lalioraiérlo Análises Clinisas
Direção Técnica: Dr Cello Kanins Dr. ï.Sombra • Dr Salvio Arruda

Exames completos
d o

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

Vacinas autógenas — Exame precoce da gra
videz.

Metabolismo Basal
(funcionamento a sêco)

Rua Marechal Deodoro -  (Esquina Praça João 
Pessôa) — Fone 133

LAJES — Estado de Santa Catarina. 
PREÇOS MODICOS.

Os Alemães esíã» desíruin-
do a Italia

-P. Xisto-
(Famoso comentarista brasileiro mundialmente con 

liecido exclusivo do C E C)Na retirada lenta a que estão procedendo na Italia 
os alemães, com a barbárie que os caracterisa, apli- 

am os mais adiantados métodos de destruição de tudo 
aquilo que represente valor material ou cultural.

A maior destruição é em relação ás vias de comu 
uicaçãoNo terreno acidentado em que se encontram, são 
inumrteras as pontes e viadutos que constituem elemen
to indispensável para o avanço britânico e aliado.

Os nazistas quando se oucontram a longa distan
cia das .forças aliadas procedem a uma sistemática 
destruição de todos os meios de comunicação.

Sabendo que iam abandonar o porto de Nápoles, 
os alemães empregaram a tempo de que dispunham 
para fazer uma obra de completa destruição.
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DR. NOBRE FILH O
Clinica geral

-- Consultas diarias das 14 ás 16 e meia horas — 
chamados a qualquer hera do dia ou da noite. 

Rua Mal. Deodoro

Octavio Cordova Ramos
I" Tabelião da Comarca de Lages

. AO LADO DA FARMaCIA APOLORua 15 de Novembro — Aü L/LU
a  j .  permuta, de Doação, de Lo- 

U vra  escrituras de O o.pra  .  s  ^  e * .  Pederais.

, , nc Kías uteis. das 8 horas ao meio dia e das0 cartorio está sempre aberto, tedos os dias uteis,2 horas da tarde as 6 horas.
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Os navios surtos no porto foram afundados de 
maueira a impedir á passsgem para os canais internas.

Numerosas bombas do retardamento foram r o o  
cadas em quasi todos os edifícios públicos das cidades 
italianas abandonados aos aliadosOutras bombas foram ligadas ás instalações hidro- 
beletricas, que quando verificadas pelas autaridades 
britânicas, causavam a explosão d :s bombas.

Cai o Moral Nazista

» 11 M v r t * t *

Dr. Cesar Avila
Docente da Faculdade de Medicina de Porto Alegre

Alt* cirurgia. Tratamento clinico e cirúr
gico da Tuberculose e dos defeitos congênitos 
•  adquiridos.

Hospital deHamonia.
Estado de Santa Catarina

Nova York -  (/NTER AMERICANA) -  Confron
tando imformações de bôa tonte, ultimamente recebí 
das. o «New York Times» cbega à conclusão do que 
embora o moral dos soldados alemães continue bastan
te elevado nas diversas frentes de batalha, o animo da 
população eivil no interior do Reich começa a ceder 
perigosamente.

0  povo alamão está cansado e desiludido da guer
ra e a imensa maioria começa a sentir que a guerra 
não mais poderá ser ganha pelos nazistas.

Sentem todos tal situação ao tomar conhecimento 
da precipitada retirada dos seus exarcitos na Rússia e 
na ItaJia; sentem-no, também, pelo, tremendo castigo  
que representam os bombardeios aéreos das cidad :s

O pessimismo começa a dominar as alemães que 
se não podem libertar do pesadelo dos quatro milhões 
de germânicos mortes até agora e aos quais Hitler 
destinara terras ccnquistadas como o espaço vital o 
prêmio da vitoria.

O jornal adverte, porém os seus leitores confra 
uma falsa interpretação destes fatos.

Ao contrario do ocorrido em 1918 o estado nazis
ta ainda é forte e oS nazistas tra/am de tomar todas 
as precauções para evitar a derrocada da frente interna.

De um lado está a Gestapo que castiga Jimplaca- 
velmente qualquer Comente rio k orientação oficial; do 
outro está o pavor generalizado, entre os alemães dos castigos pelos seus crimes.

Us nazistas agitam sem ceSsar o argumento de 
castigo que os aliados imporão á Alemanha e seus ha
bitantes, caso o Reich j e j a  vencidc, e, assim, vão c o d -  
seguindo que os alemães lutem com a energia do desespero.

O pavor é a nota dominante na propagando na
zista, mas até quando o medo será capaz de alimentar 
a resistência uma vez jque todas as esperança* 
vitoria ou acordo se hajam desvencido ?

Os Aliados 
Decretam o Fim 
de Berlim

Sóida
àc

-C E C-
A capital do III Reich, 

o orgulho doentio do "mai
or tirano alem ão, a cidade 
que jam ais veria escureci
dos os seus céos pelos avi* 
õtís inim igos, segundo a* 
palavras do famoso mare
chal Goering parece haver 
sido destinada a sua com-

Ri
bilizací 
por ict
dor da 
alta de 
doria o 
a medie 
Coordet

de

pleta destruição pelos ali 
ados.

A viões g igantescos par
tindo de todas as direçõeo, 
de norte e do leste vomi
tam as suas cargas mor ti- 
feras sobre os monumen
tos nazistas de força e de 
opressão.

A ofensiva territicaute 
que a RAF' vem desenvol
vendo desde ha algum tem 
po sobre a capital alemã 
não deixa pairar duvidas 
sobre a intenção aliada de 
obrigar a Alemanha a re- 
ender-se incondicionalmente

Berlim está hoje sofren
do uma edição melhorada 
dos crim inosos ataques na 
zistas de 1940 contra a ca
pital britanica.

Os ingleses bem que pre
veniram os nazistas sobre 
a resposta que não larda 
ria para castigai a indis
criminada atividade d o » 
aviões nazistas.

Muitos dias se [passaram, 
mas a justiça chegou e 
com ela aproxima-se a de*- 
truiç&o completa da anti 
ga capital alem ã.

As
I t .trios 
I ajora: 
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Osto de 
saado-s<
pelando
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: Contribua para a adquirindo Bonus 
j vitoria do Brasil de Guerra

zo
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Reconstrução das Zonas Libertadas

W ashington — (Inter Americana) —• A Cainara de Comercio dos Estauos Unidos está estudando a pos
sibilidade de serem acordadas facilidades, depois da 
guerra, aos industri is norte-americanos para viaja
rem até as zonas libertadas e nelas estudar a maneira 
de acelerar a respetiva reconstrução.

Estuda, também a eliminação das barreiras exis
tentes á exportação, a-fim de apressar o embarque de 
m aquinas e demais material pesado necessário às re 
feridas obras de reconstrução.

Paralelamemte, a Camara de Comercio prepara 
planos dostinados a ampliar o cooperação comercia 
entre os paises da America no após guerra.

Sómente com autorização da Coordenação podem ser elevados os preços
Rio, (A. N .)—O gabinete do Coordenador da Mo

bilização Econômica forneceu o seguinte comunicado, 
por intermédio da Agencia Nacional:

«A-fim de evitar possíveis evasivas, o Coordena
dor da MobilizaYãu Econômica adverte que nenhuma 
alta de preços pode ser efetuada, em qualquer merca
doria ou serviço de que o jpúblico necessite, sem que 
a medida seja estudada a diretaineute autorizada p 3la 
Coordenação.

Assim, para citar apenas um exemplo, os proprie
tários de notei», pensões ou restaurantes não poderão 

iajorar seus preços, que serão os mesmos prevalecen
tes a 10 de novembro de 1943.

Os inquilinos e o público em geral estão no direi
to de reagir contra as manobras doe altistas, recu
sando-se a pagar qualquer excesso e, (si necessário, a- 
pelando para a autoridade com petente.»

D r . José Antunes
Médico

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

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

Auxiliando os Russos
W ashington — (INTER AMERICANA) — Estatísti

cas divulgadas pela adminitrpção da Lei de Emprésti
mo e Arrendamento mostram que, até 3 0 de setembro 
último, os Estados Unidos haviam remetido para a 
Hussia 6.500 aviões, 3.000 tanques, 125.000 metralha
doras de mão, 145.000 caminhões, 25.000 «jeeps> e 
outros materiais de guerra no valor aproximado de 
3.300.000.000 de dólares

Por outro lado os artigos industriais cedidos á 
URSS, também de acordo com a Lei de Emprestirm 

Arrendamento, compreende um milhão de toneladas 
le aço e produtos desse material, 300 000 tfuelada- 
le metais ferruginosos, 500.000 toneladas de produtos 
le petrolco e 17.000 máquinas-ferramenta.

Na parte de geueros alimentícios, afóra farinha 
de trigo, carne, gorduras e oleoa, estão incluído mais 
le J 0.000 toneladas de sementes.

MÉXICO (I A) - O Presidente Avila Camacho decla
rou que o exercito mexicano está pionto a entrar em 
ação onde quer que as circunstancias o exijam, inclu
sive fóra das fronteiras mexicanas, si ta! foi preciso.

Jornalista 
Pedro Serfono

Encontra-se nesta cida
de, o Jornalista sr. Pedro 
Sertorio, afim de promo
ver, conforme nos infor
mou, em dia Jque anuncia, 
rá oportuuamente, um se
rão artistico-lit erário, cujo 
programa já se acha capri
chosam ente organisada.

Desejamos, pois ao ama- 
vel colega, pleno êxito.

3 k \l

FRACOS • 
ANÊMICOS

TOMEMtil email
“SILVEIRA" 

G.-índe Tônico

Prorrogando o nra
S n

Sedentes e Mudas de Hortaliças

Rio, (A. N.)— Atendendo a solicitação de varias 
entidades entre as quais a Federação das Industrias 
e Associações Comerciais Je São Paulo, o ministro do 
Tradalho prorrogou até 31 do mês corren/e o prazo 
de recebimento das sugestões para a colaboração do 
projeto do Codigo de Propriedade Industrial, a ser 
submetido á aprovaçao do Presidente da Republica.

| dÇo — —|pQq(oÇa
[oÇa
DÇa

|p$q

O Sr. Josè  Schweitzer tem sempre á venda, em sua casa
do residência á Avenida Laguna, n° 40, sem entes e mudas garanti 
das de rópôlho, alface, beterraba, cenora, etc. Possue também m u
das e sementes boas de lindas e vistosas flõres.

. 5

vagões
São Paulo, (A. N .)— Falando á imprensa local a t 

construção de vagões em São Paulo, Mariano Ferraz! 
declarou que a Fabrica S. O. M. A. produziu, em 1942, 
—221 unidades e que este ano fabricará mais do 350.

Acrescentou que ésse número de vagões virá desa
fogar o tráfego ferroviário Rio— São Paulo.

Dr. Celso Ramos Branco
ADVOGADO

Reaidenoia e Escritório: Rua Correia Pinto, 66 
LAGES.

Atende chamados para as comarcas de S. Joaquim, Curi- 
tibanos, Bom Retiro e Rio do Sul.
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o  Doutor Mario Teixeira Carrilho, Juiz de Direito 
Comarca de Lajes, Estado de feanta Catdiina, tia 

lorma da lei, etc.
Faz saber a todos quantos o presente edital vi

rem que, por este meio, cita, com o prazo de trinta 
dias (30), - para comparecer a este Juizo, a Francisco 
Moreira da Siva Anselmo, brasileiro, solteiro, maior, 
proprietário, atualmente em lugar ignorado, para defesa 
de seus interesses e direitos na açào executiva cambi
al que lhe move José Pereira Bastos, por seu advoga
do Doutor Celso Hatnos Branco.O presento 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 
transcorrido assim que decorrem os trinta dia9 (oO) ti 
xados e assim perfeita a citação.Dado e passado nesta cidade de Lajes, aos tre
ze dias do mês de Novembro do ano de mil novecen
tos e quarenta e três ( 13//1  /1943. - Eu Jo5o Gualber- 
to do Silva Filho, Escrivão da Civel, o datilografei Dr. Mario Teixeira Carrilho.Eescrivão Civel:João Gualberto da Silva filho.

Dr. J. Costa Netto
!  Alia Cirurgia. Ginecologia Partos. Cirurgia de trianças.I Radiologia Clinica (Raios X )
$ Operações de Estomago. Intestino. Apendicite. tga

as-BiliaSS S3o (Papo). Hérnias, Varizes e Hemorrotdas R.ns.
Próstata e Bexiga. Utero, Ovário e Seios 1 / “co n een ilw  el  rurgia dos Ossos e Articulações. Cirurgia dos Defeitos Congemtc 

*  ̂ Adquiridos.Tratamento Medico ê Cirúrgico d.t TuberculoseP ulm onar_ _
CONSULTO R.10: lõ  de Novembro 21. (Edií. da Telefônica) Das 3-6

No HOSPITAL das 8-10
Residência CORREIA PINTO 3. FONE 19õ Catarina

Lajes

E d i t a l
O Doutor Mario Teixeira Carrilho, Juiz de Direi 

to da Comarca ne Lajes, Estado de Santa Catarina, 
na forma da lei, etc.

Faz saber aos que o presente edital virem ou de
le noticia tiverem que, por este mesmo edital, notifi
ca aos interessados ou a qualquer credor desconheci
do dos executados José Maria de Morais e sua mu
lher, que foi penhorada, por nota promissorio, a quan
tia de quatio mil oitocentos cruzeiros (Cr$4.80O 00), a 
requerimento de Aoilino Alves, cuja importância ficou 
depositada em mãos do devedor dos referidos executa
dos, senhor Tolentino José Pinheiro, domiciliado e re 
sidente nesta cidade de Lages, conforme auto de de
posito a folhas dos autos da ação executiva cambial 
movida por Acilino Alves contra os executados supra 
mencionados. E para que chegue ao conhecimento de 
todos, manda expedir o presente edital, que será pu
blicado e afixado na fórma da lei. Dado e passado nes- 
U  cidade de Lages, aos seis dias do mez de Dezem. 
bro de mil e novecentos e quarenta e treis (£-12-45) 

Eu, Jo&o Gualberto da Silva Filho, Escrivão do 
Civel, que o datilografei, subscrevo e também assino.

Mario Teixeira Carrilho, Juiz de Direito.
Joao Gualberto da Silva Filho, Escrivão do Civel

Lm frente ao Kofel Rossi
tfua 15 de Novembro

MAIS EARATE1BÀ
Lagss

A liv iad a  em  Poucos M inutos
Era pourto» minute* n nora receita — Mondoco — começa a circular no sangue, aliviando os acessos e os ataques da asma ou bronquite. Em pouco tempo é possível dormir bom. respirando livre e iaeilmentc. fécMciaco alhia-o, niosmo qae o iLaü »eja ftiiilgo, porque dlísolxe e remova o mucos quo otwirúe na vie* reiptr&loriaa, minando a aua energia, arruinando sua »aúie, fn- zendo-o sen tir-:»»  preranfuramenie velho. Mandaco tem tido Unto êxito quo »o oferece com a garantia de dar uo paciento respiraçào livre e fucil rapidan\ente a coro- pleto ulivio do sofrimento da evma em pon- eo* dia». Peça Mandaco, boja ineamo, em qualquer fannkeia. A nossa garactin é a n a  maior proteção.

M e n d a c o

Agora tîo hen a Cr$ 10,00

Correio Lageano
venda avulsa

No balcáo do jornal o na eugraxataria
Polar.

Devolveste-me tudo que te dei 
E  tudo que me deste devolvif. . .
Só eu sei, minha amada, só eu sei 
O quanto me custou, o que sofri.

Só Deus sabe, só ele, se te amei ! .  . . 
As r.oites que passei pensando em ti; 
Os castelos doiradas que formei 
Das loiras ilusões em que v iv i . . .

Hoje vives feliz, gozando a vida.
— De quem muito te amou, nunca esquecida, Neste mundo cruel, enganador . . .

E  eu tudo que sonhei, vendo desfeito, 
Sem crenças e ilusões, tenho no peito 
As amarguras do primeiro amor

X.

X A R O P E

AJUO« â C O M I«;n  A 
IO M I I IIS IS U SO I

TOS Sô POM l í m  KMum  km g 
—J

Dr. João Ribas Ram os
A d v o g a d o

Causas Civeis, Comerciais, Criminais, Traba
lhistas e Legislação Fiscal.

Sta. Catarina Lajes

<i ami du tem, sobre* o 
[cartaz, v mtageua de ir 
; procurar i cliente em casal 
em vez i • rerê lo no ca 
min io

MOSCOU-(I. A.)-I;m irradiação especial para a Air 
manha a radio local declarou que a neve comeca ' 
ca.r nas planícies da R „s,ia  Tlii transform ar-se luís»  
velmeute em uma vasta mortalha destinada a cobrí os restos do exercito alem 5o. a °°
|” nNUV| A Y 0 K K ’(IlA -K om  a presença do prefeit
o c ° s õ  dê Mnêna“8 L“ "  !U,,0ridadcs M  inaugural'
ol Of Comeêce8;  d e ê u  êfdU„de H igh S‘I itantes dos Estados Unidos * ** maÍ8 in,p° l
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