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Lajes
Lajeano 1 é dever indeclinável cooperar na grande parada de trabalho, que é a 3a Exposição Agro-Pecuaria de Lajes á rea

lizar-se dias 18, 19 e 20 de março de 1944.

IEsteve em Lajes o sr. Interventor Federal.
C H E O A D A  E M  L A J E S

O sr. Interventor Nerêu Ramos chegou á Lajes dia 18, acompanhado do dr. Artur Cos
ta, Secretario de Estado, dr. José Norberto Macedo, do Ajcdante da Ordens e pessoal da impren
sa oficial. A’ tarde sua excia. recebeu visita de inúmeros conterrâneos e tamoem visitou diver
sas partes da cidade, inclusive as obras que o município está construído.

CERIMONIA DE FORMATURA DOS PROFESSORANDOS
Em justa e acertada homenagem os Professorandos de 1943, do nosso Instituto de Edu

cação convidaram o dr. Nerêu Ramos, para paraninfo da turma, e em a noite de sua chegada, 
realizou-se a cerimonia de colação de grau, com a presença de granda numero de convidados.

O orador oficial o professorando Pedro Paulo Rodolfo, proferiu bela oração, o sr, Pa
raninfo disse brilhantíssimo discurso, o qual, finalizou-se debaixo de calorosos aplausos,

INAUGURAÇÃO DO POSTO DE DEFESA ANIMAL 
Dia 19 ás 10 horas da manhã, o sr. Interventor Federal inaugurou o Posto de Defesa 

Animal, sito na Praça da Bandeira, edifício solido e de linhas elegantes, cujo laboratorio, ins- 
talou-se com todos os requisitos da técnica atual, constando da aparelhagem o que há de 
mais moderno no genero. No ato inaugura! leu substancioso discurso o dr. José Norberto 
Macedo chefe do Serviço de Defesa Sanitaria Animal no Estado, o sr. Interventor Nerêu Ramos, 
cortou a fita simbólica e percorreu todas as depondencias do prédio, apreciando detalhadamente 
a sua instalação. Diga-se ainda que de passagem, que o Posto de Defesa Animai, constítue 
uma notável conquista para os ruaralistas Lajeanos, que com mais eficiência poderão com
bater, principalmente a «raiva», ma! que assola e aflige os nossos rebanhos bovinos, aos quais, 
já causou grande mortandade.

C h U R R A S C A D A
Ao meio dia foi oferecido ao sr. Interventor Nerêu Ramos e sua lurida comitiva, u- 

ma grande churrascada na cliacara Lenzi, local aprazivel, onde as altas autoridades e mais 
de 300 pessoas, homenagearam o ilustre lajeano e notável governante catarinense, que vem 
dotando Santa Catarina e sua terra natal, com realizações, que o fazem credor de especial 
estima c profunda gratidão. No final do abundante e bem servido e organizado churrasco, o 
dr. Celso Fausto, personalidade destacada em Santa Catarina, proferiu inspirado, oportuno e 
barilhante improviso, interpretando os sentimentos e as aspirações dos presentes. O sr, Inter
ventor Federal, levantou-se sob aclamações e fez uma das mais felizes, inspiradas e notáveis 
orações de sua carreira de homem publfco, a qual, foi constantem.ente cortada de entusiásti
cos aplausos.

INa UGURAÇÀO DA MATERNIDADE «TERESA RAMOS»
A’ tarde deii-se em ambiente muito festivo, de acentuado jubilo e diante numerosa as

sistência, a inauguração da grande Maternidade «Teresa Ramos», que, em momento feliz lem
brou-se dar o nome da progenitora do sr. Interventor Federal, senhora cujo nome, ainda per
manece na lembrança dos Lajeanos. Antes do corte da fita, a dr. Joaquim Pinto de Arruda, 
digno e inteligente Diretor do Centro de Saude de Lajes, leu vibrante e bela peça oratoria, a 
qual, foi muito aplaudida. Após o ato inaugural,*o sr. Int.-rventor Federal, assistiu a inau
guração do retrato de dona Teresa Ramos, tendo falado na ocasião com o brilho de costume, o 
‘ 'cl. Cae/ano Costa Sua excia. proferiu n >tavd discursa.Em seguidi o 
sr. Interventor Nerêu Ramos, comitiva e autoridades, percorre
ram demoradan ente a grande realização, obra para o presente 
e para o futuro, que em matéria de assistência social, é uma 
das melhores do Brasil, com 30 leitos para mães pobres, 4 pa
ra casos infecciosos e 6 para as senhoras que podem pagar.

Siu custo chegou a 1.600:000$00, e contem tudo o que hà 
de mais moderno. A cc/zstruçâo obedece todos os requisitos da 
técnica moderna e se apresenta solida e de linhas elegantes.

È uma das mais destacadas realizações do governo Ne- j 
réu Ramos em Santa Catarina, e significa ela o zelo e o cari
nho do grande governante peia terra que nasceu e da qual, tan-j 
to se orgulha.

C O N C U R S O  H Í P I C O
No e-tadio cio Lajes F. C , realizou-se promovido pela So

ciedade Hípica Lajeana, sob a inteligente e dinamica orienta
ção do Tte. José Pinto Sombra, um grande concurso hipico, 
constantg de 3 bem organizadas provas, em especial homena
gem ao sr. Interventor Nerêu Ramos, Sua excia. tomou lugar 
na tribuna de honra, com as autoridades, tendo sido muito a- 
plaudido na chegada, pela grande assistência, que enchia lite
ralmente as vastas dependencias do ectadio.

REGRESSO PARA FLORIANÓPOLIS
No dia 20 de manhã sua excia. e comitiva regressaram pa

ra Florianópolis, tendo comparecido a sua saída grande numero 
de conterrâneos, pera apresentarem despedidas. O sr. Interven
tor fez boa viagem e chegou á Florianopolis ás 12 horas.

DOM DANIEL HOSTIN

Regressou de sua viagem fóra do município, a seviço de sua 
grande e importante Diocese, Dom Daniel Hostin, virtuoso e 
muito estimado Bispo de Lajes.

Sua excia. revma. tem se mostrado incansável pelo carinho 
e pelo constante e eficiente cuidado aos seus Diocesanos e a 
sua Diocese.

Cel. Castão ir'ereira Cordeiro
Regressou há dias de sua viagem a Curitiba, o Cel. Oastã* 

Pereira Cordeiro, digno e brilhante comandante do 2o Batalhão 
Rodoviário, sediado nesta cidade.

A’ sua distinta freguezia e amigos, Carlos Hoepcke S. A. 
Comercio e Industria cumprimenta, apresentanto votos dt

boas festas e de um feliz ano novo.

NOIVADO 
Contratou

Dr. JOÃO FED RO 
ARRUDA

j  - . 1  Contratou casam ento aRegressou de sua via- ... 0 *
gentil Senhorita Selma Vi
ena, filha do sr. Aristides 
Vieira e da sua exma. es
posa, com o sr. Vandick 
Silva.

gem ã Blumenau, a 
João Pedro Arruda engen
h e i r o  civil e elemento des
t a c a d o  e m  nosso meio.

Sr. PER/CLES LOPES 
Regressou de F/orianopo- 

o si*. Ferides Lopes con- 
eeituado farmacêutico em 
Lajes.

Clube 14 de Junho
ENFERMO

Guarda o leito em con
sequência de um pequeno 
acideute, o sr. Tte.
Finto Sombra, distinto ofi
cial do exercito brasileiro.

Dia 31, abrilhantado polo n otarei 
jazz-tip ica  «lo» pamperos» de Porto  
a le g r e , o clube 11 de junho brindará 
a seus associados com  um  grandioso  
baile . Servirá de ingresso para os 
socios o talão de novem bro, o qual 

i i c u u |P ° ^ ,r ^ ser retirado em caso de atrazo 
j  , I na portaria do clube, dia 31 , das 21 JO Se hg diante. Só será perm itido  

traje exclu sivam en te a  rigor.AVISO DO CLUBE.

Correio Lageano almeja aos seus assinante», anunciantes e 
colaboradores, boas festas e feliz ano novo.

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. Sanson, do Rio.
Ex-contratado jjelo Governo do Estado para dirigir a secção de 

sua especialidade no Centro de Saude de Florianopolis.

Alta oirurgia ocular: Operação do deslocamento da retina. Ex

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

Receita de ocultos. Operação das Toncilas, por processo eletrico,
*

sem sangue. Tratamento clinico cirúrgico de antigas purgações dos ou

vidos, sinuzites, de entupimento nazal, ele. Operações do labio fendido, 1 

da guela de lobo, etc.
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2 * P A C i T N A Correio Lageano

Laboratório Análises Clinicas
Direção Técnica: llr Celio Ramos Dr. J. Sombra - De Salvio Arruda

Ss&mes completos
de

sangue, urina, fezes, escarro, pús, líquido ee- 
falo-raquiano, líquido gástrico , etc., etc. 

Vacinas autógenas — Exame precoce da g ra 
videz.

Metabolismo Basal
(funcionamento a sêco)

Rua Marechal Deodoro — (Esquina Praça Jo io  
Pessoa) — Fone 133

LA JES — Estado de Santa Catarina.

PREÇOS MODICOS.

Validade do casamentc religioso ao seguro por rnork
Rio, (A. N.) -  O ministro do Trabalho proferiu, on 

tem, despacho no recurso interposto pelo Instituto dos 
Marítimos, da decisão dc Conselho Nacional de T ra b a 
lho, que concedeu seguro por morte, á esposa de um 
' j u r a d o ,  apenas casado no religioso.

A esse respeito diz o despacho: '<0 acórdão deci- 
Jiu, na especie, firmando se em diversos julgados, que 
t, m de admitir a validade do casamento religioso, par-, 
eleito de assegurar á mulher nassas condições o direi 
to á pensão.

No caso do processo, ocorre salientar que essa cir 
cunstancia também se acha expressa no parecer emiti 
do pelo consultor jurídico que 'a Jnteressada se casou 
religiosamente com Donatito Pereira e, por isso, tem a- 
plicação da maneira firmada pelo Conselho Nacional 
do Trabalho*.

! DR. NOBRE FiLHO
Clinica geral 3

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

Octavio Cordova Ramos
1“ Tabelião da Comarca de Lages

Uua 15 de Novembro -  AO LADO DA FARMaCIA APO 0
----------- ---- -

Lavra escritoras 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 documentos.

0 cartono está sempre aberto, tedos os dias uteis. das 8 horas ao meio dia e das
2 horas da tarde as 6 horas. . j

O despacho conclúç negando provimento ao recurso, 
para manter a decisão do Conselho «por isso que nãi 
se verificou ’a violação do texto expresso de lei. n; 
observância da jurisdição mansa e pacifica daouele Tri
bunal sôbre a matéria em apreço*.

■&
ff

*
:
tx
A
tt Rua Mal. Deodoro

Dr. Cesar Avila

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

gico da Tuberculose e dos defeitos congênitos 
e adquiridos.

Hospital de liamonia.

Estado de Santa Catarina

0  p r a z o  d a  substituição da  
carteiras de motoristas

Rio. (A. N.) — O conselho Nacional do Tram ito 
av.sa que o prazo para a substituição das carteiras de 
motorista pela nacional de Habilitação, terminará a 31 
io corrente môs.

As carteiras não substituídas até aquela data, se 
'•ão apreendidas e consideradas sem nenhum valor, tan- 
o no Distrito Federal como jnos Estados, de acordo 
:om o que prescreve o artigo 148, alinea D, do decre- 
o-lei 3651, de setembro de /94 1.

Dhciplinando 
a produção na
cional de xar-
que

Bio- (J 
de w

alimento sa çtjd

Empregadores industriai:
A Delegacia Regional do Trabalho de Florianópo

lis, recebeu do Rio. o telegrama, que a pedido, abaixo 
transcrevemos: Rogamos providenciar essa Delegacia 
no sentido de esclarecer empregadores industriais ese 
esse estado, que não possuírem sindicato categoria eco
nômica respectiva, recolherem na Confederação Nacio- 
ial de Industrias o imposto Sindical do exercício de 
.943, no proximo mês de janeiro por intermédio do 
Banco do Bra>il de acordo com o artigo 691 Consoli
dação seie Trabalho.

Remeteremos via aorea para serem distribuídas in 
teressados guias recolhimento tributo com instruções 
detalhadas assunto.

Confederação Nacional Industrias reconhecida peh 
decreto federal 12231 publicado diário oficial 5õ43 tem 
juridicação em tedo território país.

Encarecendo, imprecindivel colaboração V. Excia 
nenhum empregador industrial deixe de cumprir a lei 
para evitar ap/icação multa, pelo escoamento do aludi
do prazo

Apresentamos agradecimentos
Saud. Cord. Assinado — Euvaldo Sadi.

Pte. Confederação Nacional Industrias.

M Akf
^ 4« ft
II éln>
w  ji enti 

jjjütrsc 
^üitnf

-  :;i»e
cM

gói, 0.
.. i."' S

V
I

Rio, (A. N.) —• O gabi
nete do chete do Serviço 
de Abastecimento destribuiu 
á imprensa, per intermédio 
da Agência Nacional, o co
municado seguinte: *U Ser
viço de Abastecimento con
hecendo da necessidade de 
disciplinar a produção naci
onal de charque, gênero de 
larga aceitação em tedo o 
pais cor titu indo para certa* 
regiões quasi o 
proteico, está procedendo 
aos estudos preliminares pa
ra o respectivo tabelaim nto 
no Brasil Central e no Kiol 0 ; 
Grande do Sul, de modo a I uva, j 
satisfazer os princip ismer-1 Êer„n 
cados consumidores, parti-1tfetas,a 
eularmente os do Norte e ’ -j nu 
Nordeste.

Estes estudos serão ca! 
culados, na presente cota 
çâo do boi gordo já  tabe
lado até Janeiro  proximo 
vindouro e naquele que vi
erem a vigorar para o pe
ríodo restante da safra.

Atualizando o custo da 
industrialização e considt 
rando a recente elevação d» 
salário e os preços a sereir 
lixados do xarque, atende 
rão ao produtor, ao indus 
trial e ao consumidor.

uS f.

I5ENTA DE DIRE/TOS A CARNE BOVINA

Rio, (A N.)—O Presidente da Republica assinou 
.um decreto-lei isentando os direitos de importação pa^ 
| r a  consumo e demais taxas aduaneiras inclusive de ore

a  s “ 2d4ãso i moes  de! r i g f e “ a°dods. ^  Sal> de

Çio ie ii

L H
fcS««Eíi|l

N o  VA YORK — O acôrL 
do referente ás dividas ex* 
ternas do Brasil repercu 
tiu favoravelmente nesta 
cidade em cuja  bolsa oi 
titulos brasileiros experi
mentaram imediata altJ 
em sua cotação.

Dl FRACOS o 
ANÊMICOS

Q

í̂tLT.
| TOMEM

111 tíMEürTÈC %
1 “SILVEIRA"
) Grand* Tônica s

\
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3« PAGINA Correio Lageano
Capão Alio

Clube 15 de Novembro
Realiza-,;e no clube lõ de Novembro de Capão 

Alto no dia 31 de Dezembro um grande e animado 
baile, para o qual, já foi contratado em Lajes uma 
bôa orquestra.

R egulam entação definitiva dos vencim en
tos da m aigstratura do Rio Grande do Sul

Porto Alegre. (D T) — O interventor federal no 
Estado, enviou ao Conselho Administrativo, um projeto 
de decreto-lei regulamentando, em carater definitivo, os 
vencimentos da magistratura e do Ministério Publico, pro
pondo a seguinte tabela de vencimentos:

Desembargador — classe Z, Cr$ 5.00,00; juizes 
Direito, 4a entrancia, classe X. Cr$ 4.000,00; juizes Di
reito, 3a entrancia, classe U, Cr$ 3.500,00; juizes de Di 
reiso 2a entrancia; classe S, Cr$ 3.000,00; juizes Direito 
la  entrancia, classe Q. Cr$ 2.500,00; sub-procurador 
geral, classe X, Cr$ 4000,00; promotor publico, 4a en

Dr. José Antunes
Mèdsc >

Cirurgia em geral — Ginecologia — Parto*
Atende no Hospital São José de Antoniog Prado, aparelha d 

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

Constitue justa  CheDî ílO Esía- 
causa para demis- d(J MaÍI)F da fcXH!’-

1 citosao Rio, (A. N ) — O conse
lho Nacional do trabalho

Rio, (A. N.) ~  Conse-j „  esclareceu que não deve ser
lho Nacional do trabalho! F(Á nomeado Chefe d o , considerado aquele que pres- 
esclareceu que ' a  agressão Estado Maior d° Exercito ta  apenas serviços avulsos

A °  I /-x (  I r - .. I . I r »  rs  n m n r Q f r i i d r t r  A  H 11P. P O -

Não ÖP.V8 ser cou- 
ideraii erap. egatlo

tirncia, classe R, Crb 2.7o0,00; promotor publico, 3a en* 4 «<= « . . .  n  . , -, - í m „ j _ íimn^nfvi/in »"r, c.„, cn i rasileiro. o General de ao empregador e que,/raucta, classe Q. Cr$ 2.500 000; promotor publico, 2a en-ido empregado ao seu su- . , _. . ^  í v t  » m n n n  f r  . . , lür:nr bmta cam 'Divisão Maurício Jose Lar- mo tal. nao gozara aetrancia, O, ( r$ 2.000,00; promotor publico, la  entran- penor constitue ju ç ta c a u - ,  leeislação traba
cia, classe N, Cr$ 1.750,00. para a demissão do m e f  aotlt' 1 ç ® v

co-
prc-

Descoberta uma rede de espionagem em Petropolís
Rio’ (A. N ) — As autoridades fluminense aca 

bam de concluir as sensacionais diiigenciasem torno 
duma grande rede de espiouagem nazista em Petropo- 
iis.

Eis a sintese da atividade dos espiões nazistas 
descobertos pela policia do Estado do Rio:

Completa espionagem nos navios de guerra  e mer
cantes, aliados Q6sta capital; emissoras clandestinas pa-’ 
ra Berlim com impartantes informações militares, se
cretas, a respeito do Brasil; ligação com todos cs es 
piões nazistas presos nesta capital; permanente enten
dimento com nazisias no Brasil e no Canadá; colabora
ção de integralistas para tornar mais eficiente a sua 
i ção; e envio a Alemanha de uma espiã para trazer 
instruções pessoais de Goebels.

Foi aprendido copiosa documentação, aJem de g ran 
de quantidade de marerial de propaganda.

Todos os espiões foram presos.

mo ainda que o empregado 
coute mais de dez anos de 
serviço.

2 m ilhões de soldados na» Turquia
Informam de Londres 

que foi revelado que 2 mi
lhões de homens, estão sen
do mobilizados pela Tur- 
q u i a .

lhista.

Rio _  President« Rep«-' ESCRITÓRIO TÉCNICO 
blica assinou 'decreto alte- DE CONTABILIDACEI------— -------»
rando regimento 

! fiorestal
serviço

Abriu-se á  rua Cul Cor- 
__________________________ dova, em Lajes, um escri-

CRÉDITO P A R \  PA- *,ór,10 Teu 1,IC°nrt „ ? a? ã o b do
GA MENTO DE CÉDULAS dade’ Hf.usiDE PAPEL-MOEDA sr. Evilasw He .

1
Rio, (A N.) — O Presidente 

d-i Republica assinou decreto- 
lei abrindo pelo Ministério da 
Fazenda, o crédito especial de 

Faça seus anúncios nes* n  milhões 330 312 cruzeiros,
ta tolha que seu s  JueroS Para pàgamento das cedulasde 

. papsl moeda contratadas uma
serão au n ra t auos. firma «American Bank Neto Co.»

— —y—vT 53 *
'

\r-.~  e  UM DOS MAJORES 
FLIGELOS _A

HUMANIDADE» 
íUXILIE O SEU 

t r a t a m e n t o  c o m  o

í
»O0

LDÇa

c<?a

Seüieníes e Mudas de I! otaliças

Lajeano! é dever indeclin3ve* cooperar na grande para
da de trabalho, que é a 3‘ Esposição Agr0-Pecuaria de Lajes, a 
realizar-se dias 18, 19 e 20 de março de 1944.

[g<>q 
F pfrq

ra
Todo bom brasileirc com-

BONUS de CUERRA LAGEANO >
eiam o « CORREIO

O sr. Josè Schweitzer torn sempre á vonda, em sua casa

do residência á Avenida Laguna, n° 40, sementes e mudas g a r a n t i  

das de repolho, alface, beterraba, eenora, etc. Possue também 

das e sementes boas de lindas e vistosas flõres.

mu-

1 !■« *
----------------------------------- ---------------------------_______- a- ----aa.... .... ... .- .- i  -.--sr

JOÃO S. WALTRICK (JORA) Dr. Celso Ramos Branco
Agrimensor Diplomado. ADVOGADO

Carteira Profissional n° 564.
Residência e Escritório: Rua Correia Pinto, 66

M ED IÇÕ ES E  D IV IS Õ E S D E  TE R R A S. LAGES.

Aceita serviços nos municípios vizinhos. Atende chamados para as comarcas de S. Joaquim, Curi-

Lajes — Praça da Bandeira , sjn. tibanos. Bom Reiro e Rio do Sul.
. .  .
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Edi tai
de Direi- 
Catarina,

O Doutor Mario Teixeira Carrilho, Juiz 
to jda  Comarca ne Lajes, Estado de Santa 
na forma da lei, etc.

E'az saber aos que o presente edital virem ou de 
le noticia tiverem que, por oste mesmo edital, notifi
ca aos iuteressados ou a qualquer credor desconheci
do dos executados José Maria do Morais e sua mu
lher, que foi penhorada, por nota prornissorio, a quan
tia de quatro mil oitocentos cruzeiros (Cr$4 8q0 00), a 
uequerimento de Acilino Aires, cuja importância ficou 
depositada em mãos do devedor dos referidos executa
dos, senhor Toienlino José Pinheiro, domiciliado e re
sidente nesta cidade de Lages, conforme auto de etc- 
issiío a folhas dos autos da ação executiva cambial 
povida por Acilino Alves contra os executados supra 

moncionados. E para que chegue ao conhecimento de 
mes, manda expedir o presente edital, que será pu- 
tododo e afixado na fórma da lei. Dado e passado nes 
blica ade de Lages, aos seis dias do mez do Dezem- 
ba cide mil e novecentos e quarenta e treis (C-12-43). 
tro du, JoSo Gualberto da Silva Filho, Escrivão do

Eque o datilografei, subscrevo e também assino. 
Civel, Mario Teixeira Carrilho, Juiz de Direito.

João Gualberto da Silva Filho, Escrivão do Civel

Â P r o p a g a n d a  p e la  !»? p re n s a
A Propagam-a pela Im- 

perna no interior do país, 
por qualquer variedade, fa 
cela ou modalidade que so 
olhe e se examine com cri
tério e atenção, verificamos 
sem demora, que nenhum 
meio de Publicidade e de 
Propaganda reune e forne
ce maior e mais eficiente 
lesuliado pratico do que a 
Imprensa.

A Imprensa leva a men-

orna
F s u c o s  M in u te s

sagem do anunciante á to
das as classes sociais, ao 
pobre, ao remediado e ao 
rico, porque, sendo barato 
tanto o preço da assinatura 
como o da venda avulsa, 
está ao alcance de todos.

O radio ainda tetá pou 
co difundido nos pequenos 
proprietários no interior dos 
município-', como na classe 
media e na pobre nas ci
dades.

Os anúncios contidos na 
Imprensa sâo lidos um a o 
mais vezes, porque estau- 
do o jornal ou a revista, 
em poder e ao alcanee do 
comprador em sua residên
cia ou estabelecimento co
mercial, a qualquer momen
to, em hora de descanço 
ele ou a sua família, estão 
relendo as noticias, olhando 
e examinando os anúncios, 
e o jornal ou revista passa 
ainda, pelas m&os das visi
tas, dos vizinhos e fica as 
sim, aias, semanas e ás ve
zes, meses de mSo em máo .

’■ ^  roucos minutos a Dova receita — 
— começa a circular no sanguo, 

ni./iccdo 03 SCOBÊ03 e cs alaques da asmu
• t> or.qulte. Em pouco tempo é possivel• rn.ir bom. rfi£:»;runrio livre c facilmente, fi.cndcco fJivlfi-o, mefmo que o mal seja 
'■r>' ’go, porque úi.isolve e remove o mucira

oosirití' ac v‘as respiratórias, minando 
h energia, arruinando sua saúde, fa- 
■-cT.do-o s e u t i r - s e  prcmaturaciente velho, 

ciidaco tem tido tanto êxito que se ofe- 
' co com a garantia de dar ao paciente 

iv pJraçio livre e íacll rapidamente e com
puto  aürio do sofrimento da arma em pon
to s  dias. Peça Mandaco, hoje mesmo, em 
qualquer farmácia. A nossa garantis ê 
slji maior protcçSo. «

Agora 11 n ) • n a Cr$ 10,00

Isenfa de 
reites a  carne- 
bovino

Rio, (A. N.) - - - O Presidente 
da Reptbli :a assinru um de 
creto-lei isentando os direitos 
de importação para consumo e 
demais taxas aduaneiras inclu
sive de previder.cia social, pelr 
prazo de seis meses, da carne 
bovina importada com autoriza
ção do chefe de jj-erviçe de 
abastecirrento da carne, leite 
manteiga, sal, JEarinha de trigo 
e derivados.

■s-xso

î Dr. J. Costa Netto
Alta Cirurgia. Ginecologia Partos. Cirurgia de Crianças. ̂ )
as-Biliares. 
Prostata e

Radiologia Clinica (R a io s  r
Operações de Estomago. Intestino. Apendicite. Fígado e \  i- 

H . ^ ernjas, Varizes e Flemorroidas. Rms,
Seios. Tumores em Geral. Ci-

Bocio (Papo).
Utero, Ovário eBexiga.

rurgia dos Ossos e Articulações. Cirurgia dos Defeitos Congênitos
Adquiridos. ___Tratamento Medico ê Cirúrgico da TulissaiOsPulmonar

da Telefonica) Das 3-G(Edif.CONSULTO RIO: 15 de Novembro 21.
No HOSPITAL das 8-10 

Residência CORREIA PINTO 3. FONE 
Lajes
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Fm f re n te  a o  H otel R o s s i
Rua 15 de Novembro

A MAIS BA BATEIRA
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Dr. João Ribas Ramos

n
D ê-lhos des- J,*‘ de pequenos, p u r a  q u e  o s  s e u s  d e n t e s  cresçam  lindos e sãos, e cu and o grandes llto n-radecerão. L im p a , re -  í i i s c n  a dá  esplendor.

A d v o g a d o

Causas Civeis, Comerciais,

Ihistas e Legislação Fiscal.

Criminais, T raba-

Sta. Catarina Lajes

e

jitiitea c,«os excc
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Sociedade
Clube 14 de Junho

fS
U a

Pelo que estamos 
Junho promoverá dia 31 
baile a rigor, o qual, 
j unto musical.

Reina especial

clubeinformados, 
do corrente mês, um 

será cadenciado por bom

14 «j
grano

coi

mente nos meios femininos,interesse e animação, partimnoj

VÍ J  C K  
í  >»N

O annncio tem, sobre o 
cartaz, a vantagem de ir 
procurar o cliente em casa 
em vez do retê-lo no ca
minho.

Clube Io de julho
Sabemos que o 1« de Julho está 

tradicional bíile de Ano Novo mine , PreParativos Para 
pelo conhecido Jazz America ’ ,0:> 4,3,1235 serão ritnud»

A espetativa é grande e é dP
sarau muito agrade. esperar que o mencionai

i c J . n
L*5 tí,

«Oi
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