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Dr. Salvio Arruda
Depois de ter com-luido com brilhantismo o cur 

so de medicioa veterinária na Universidade de Porto A- 
legre e de ter leito estagio no Regimento de Cavalaria 
sediado na cidade de Santana do Livramento, acaba 
de ajustar núpcias, na capital gaúcha, o nosso joven e 
inteligente conterrâneo Dr. Salvio Arruda. Ao ven- 
turoso par, que deve chegar hoje a esta cidade, apre
sentamos os mais sinceros votos de felicidades e de 
boas vindas. Em sua companhia viajam também o Sr. 
Tenente José Pinto Sombra e Senhora e a Senhori- 
ta Zenita Arruda.

600 milhões de cruzeiros par.i defesa 
nacional

Rio, (A. N.) — Ü Presidente du Republica assinou de
creto que orça em 600 milhões de cruzeiros a despesa 
do plano especial de obras publicas e do departamento 
da defesa nacional. Pelo mesmo decreto foi aberto o 
crédito especial da mesma /mportancia para a execu
ção daquele plano, ne exercício de 1948.

Esse credite foi assim distribuído: ao Conselho Na
cional do petroleo lõ milhões de cruzeiros; ao Ministe 
rio da Aeronáutica 30 milhões; ao nisterio da Agri
cultura 23 milhões; ao Miuisterio da Educação 20 mi 
lhões; ao Ministério da Fazenda 215 milhões; ao Mi
nistério da Guerra 50 milhões; ao Ministério da Justi
ça 10 milhões; ao Ministério da Viação 120 iniíhões; 
ao Ministério da Marinha 50 milhõ. s; á Siderurgia Na 
cional 65 milhões.

Washington- (I. A ) -Numa prisão nazista onde se e n 
contrava há dois anos, submetido aos brutais tratamen
tos em que se tornaram mestres os nazistas, laleceu, 
recentemente o vigário geral da diocese de Luxem
burgo, monsenhor Origer, na idade de 6o anos.

Monsenhor Origer, detido pouco depois da invasão 
do Grã Ducado pelo Rôih, foi jogado numa prisão, por 
se recursar a adotar «uma atitude conciliadora para com 
os invasões». A despeito de sua avançada idade e 
de sua saude aabalda, o prelado luxem burguês, foi 
transferido da prisão para um campo de concentração, 
voltando depois novamente á prisão, porque se recusa
va oshtiuadamente a se retratar das denuncias que í 
zera da brutalidade nazista, numa publicação católica 
de que era diretor. O padre Escb, seu assistente, morreu 
25 dias depois de verificado o passamento de Monse
nhor Origer, no famoso campo de concentração de 
Dachau. _______

È a Poionía que está mais 
perto do meu coração
Ao dar audiência aos membros da Embaixada Po

lonesa, o Sumo Pontífice colocou em relevo a Polonia, 
declarando que era um dos paises que estava mais che
gado ao seu coração. Certo de que a ressurreição 
da Polonia Cada vez se aproxima mais, o Papa envi
ou a sua benção a toda a  Nação Polonesa, ao seu Pre
sidente e a todo o Governo.

Acrescentou, ainda, o Sumo Pontífice, que na sua 
recente mensagem tinha especialmente condenado os 
crimes cometidos contra gente inocente e indefeza e 
que tinha apelado a todos os cristãos para que parti
cipassem numa cruzada pela vitoria da Verdade contra 
as forças do mal. O Papa concluiu, dizendo que: «A 
Igreja não seria a sua mãe vigilante se permanecesse 
surda aos gritos e queixas dos seus filhos mortirizados 
e ao apelo que ouve de todo os povos angustiados>.

Moscou. — As forças russas conseguiram abrir passa
gem para Smolensk, através de tres setores.

Despachos da linha de frente dizem quo uma co
luna chegou a poDto distante tão somente 65 quilôme
tros do baluarte alemão.

A coluna central do general Sokolwky, depois de 
violenta luta, atravessou o rio Ugra, a uns 110 quilô
metros a èste de Smolensk, e agora prepara se para 
penetrar nas defesas nazistas, situadas entre Yartsevo 
e Yrelnya- Diz-se qae as forças russas causaiam fortes 
perdas ao inimigo em encarniçadas batalhas, que se 
travaram nos campos cobertos do neve.

Na frente de Kharkov-Donetz, os exercitos russos 
prosseguiram em sua surpreendente contra-ofensiva.

Anuncia-se vantagens locais no setor do Chuguvef 
enquanto que nas elevações do Izyum colunas blinda
das, apoiadas por concentrações de infantaria, rechaça
ram as forças nazistas para além de suaB posições de
fensivas, na margem sul do Donetz.

Josè Eugênio Muller Filho
Üscar José Muller

Aüvogaáos
Rua do Rcsario, 116, - Rio de Janeiro

)ro em geral. P rocessos em todos os Ministérios, 
galização de jazidas, aguas minerais e quedas dá- 
M aturalizações.__ ______

Dr. Aujor Luz
Ausente durante os mêses de Março e .4òril 

em virtude de viagem de estudos a S. Paulo.

Esteve em La
jes  o  Com í. d a

5a. R e g iã o  
M iitia r

Em visita ao 2a Batalhão 
Rodoviário, aqui sédiado, 
chegou dia 25 á tarde, o 
General José Agostinho dos 
Santos, digno e brilhante 
Comt. da 5a R. M., acom 
panhado do Major Borges 
Fortes, Chele da 3a Secção 
do Estado Maior e do Tte. 
Arnaldo dos Santos, Aju
dante de Ordens. Sua Excia. 
e demais Oficiais foram en
contrados fóra da cidade, 
pelo Cel. Luiz Augusto da 
Silveira, brilhante Comt. do 
2o B. R., Oficiais da mes
ma unidade e autoridades 
locais. No mesmo dia, o 
General José Agostinho dos 
Santos visitou o 2° B e 
percorreu poitt da estrada 
Lajes—Paço do Socorro.

Ainda de tarde, assistiu 
um imponente desfile esco
lar, pelos nossos estabeleci
mentos de ensino; depois 
do que, passeou pela cida
de, visitando a Catedral, 
Clubes e e: tabeleeimento* 
diversos, Je  tudo, tendo, se
gundo declarou, otima im
pressão. A’ noite o Comt. 
do 2o B. Rodoviário, ofere
ceu ao Comt. da 5* R. M. 
o demais Oficiais, um jan 
tar no Hotel Carvalho, ao 
qual, foram convidados a 
particiar as priucipais auto
ridades locais. A Prefei
tura representou se polo sr. 
Asdrubal Guedes, Secreta
rio, respondendo pelo sr. 
Vidai Ramos Junior. Dia 
26 ás 7 horas da manhã, o 
Goneral Josè AgostinluVdos 
Santos, regressou.

Clube Recreativo ,
Juvenii j

Foi com assinalado prazer’ 
que recebemcs, do Clube Recre- 
ativo Juvenil, um o f i c i o ;  
nos comunicando haver sidoe-j 
kita, de acôrdo cornos Estatutos 
a nova diretoria para gerir os| 
destinos da sociedade no perío
do que se iniciará em 21 de j 
Abril proximo.

A nova diretoria tem como 
presidente um ziome que. por 
si só, é uma promessa nobre e 
robusta para maiores progres
sos que o «Recreativo Juvenil» 
vai usufruir. Os outros nomes, 
com o sr. Dimas Munir, por 
xemplo, são promessas tam

bém de valor para a menciona
da sociedade. «Correio Lagea- 
no» agradece a comunicação re

cebida e faz vótos para que o 
«Juvenil» dè mais um passo 
firme na senda do progresso.

A Diretoria eleita é a seguin
te:
Presidente Osvaldo Munia. Vice Pre
sidente Inácio Silveira do Nasolnien- 

j to. I o Secretario Asbel Solon da Sil- 
I veira. 2o Secretario Antonio Castilho. 
.Tesoureiro Pinras da Silva Munia. 
| Orador Sobasti \o Munia dos Santos. 
I Bibliotecário Tolentino P. dos Santos.
! Procurador Lauro ICaldrigwes.

COMISSÃO DO SINDICÂNCIA 
Antonio Gonaalves de Farias, Henri
que Alves de Chaves, Brasiliano P . 
de Farias.

CONSELHO FISCA L 
Lauro Waltrick Coelho, Paulo Heiden, 
Enresto Floriam .
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Dr. José Antunes
M édico

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

para qualquer intervenção cirúrgica, com serviço moderno de Raios X,

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

S i I I  Dr. Cesar Avilai p i  u  i S
i i Docente da Faculdade de Me- 

ã dicina de Porto Alegre
Alta cirurgia. Tratamento clinico e cirur- ^  

I  gico daTuberculose e d,., dckito. congcn.tos 
►5 e adquiridos.
j j
$  Hospital deHamoma.

- Z tEstado de Santa Catarina.

m
oÇa

HH
pÇa
dÇo
Dy'J 

—*
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O S r .  Josè Schw eitzer tem 9empre á venda, em sua rasa 

de residência á Avenida Laguna, n1’ 40, sementes e mudas garanti

das de repôiho, alface, beterraba, cenora, ete Possue também mu

d as  c sementes boas de lindas e vistosas tlôres.
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Dr. João Ribas Ramos
Advogado

RUA COPRRIA PINTO, II. L A G ES
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O ctavio  C o rdova  R am os
Io Tabelião da Comarca de bagres

Rua 15 de Novembro — AO LADO DA FaRMaCIA APOLO

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

Procurações. Encaminha requerimentos ás Repartições Publicas 1 ederaes, 
Estaduaes e Municipal. Prepara quaisquer documt ntos.
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Clinica g-eral
— Consultas diarias das 14 is  16 e meia horas — 

| Atende a chamados a qualquer hora do dia ou da noite.
t'
2  CONSULTORIO : Praça Vida! Rnmos, esquina da rua Cel. S e -  
*4 rafim de Moura.
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0  cartorio está  sempre aberto, tedos os dias uteis, das 8 horas ao meio dia e das
2 horas da tarde ás 6 horas.
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Oswaldo Pruner
P I N T O R

Rua Quintino Bocaiuva, 16
Executa, com perfeição, pinturas de casas modestas

. ■Laboratório Análises Clinicas VENDA DE CASA j
Vende-se uma casa por pre-j

ço modico, situada na rual

Direção Técnica: Dr. Nobre Filho, Hercilio Luz, n°. 20.
Mais informaçOes com o Sr. 

Antonio O. Waltrick.Dr, J. Sombra 1

Exames completos D esn a íade ira
de Vende-se, por preço mó-

sangue, urina, fézes, escarro, pús, líquido c«- dico, uma desnatadeira com
íalo-raquiano, líquido gástrico, etc., etc. pouco uso. Acompanha-*

Vacina autógenas — Exame precoce da gra- uma batedeira de ferro.
videz.

Rua Marechal Deodoro — (Esquina Praça Jofto
Pessôa) Assine e anuncie no "Cor-

L A JE S  — Estado de Santa Catarina. reio Lageano” jornal d*

PREÇOS MODICOS. grande tiragem e vasta cir
culação.

quem precisa ‘comprar uma 
maquina Singer com pouco 
uso.

redaçAo' nos, suinos^

0 maior criador de 
bovinos da America 

do Sul
Em estatística recente 

constatou-se que, a America

e muares, so
mam um total de 897.482.

 ̂ cabeças, que, assim se 
distribuem: bovinos - I I5. 
bo2.813,-caprinos -14.695.865; 
equinos - 20.226.592; ovinos 
“ *04.774.551; suinos - 33. 
96 9-834 e muares - 8.2 13.057.

O Brasil possue - 47.766. 
778 bovinos; 6.667.876 ca- 

7 813.543 equinos; 
17X)84.765 ovino#; 25.826. 
»/6 suinos e 4.528.987 orn
ares.
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Desde Julho de 1942, cerca de um milhão de to
neladas de navios italianos foi posto ao fundo no Me
diterrâneo. Isso eleva a dois milhões o total de afun
damentos da marinha italiana, significando mais da me
tade doj 3.448.000 toneladas com que a Italia entrou na 
guerra. A transferencia de navios franceses aliviou 
um pouco a Italia, porem, agora não podem mais ser 
esperadas outras substituições.

Os alemães não podem passar pelo Mediterrâneo.
Os italianos não podem construir navios nos seus 

estaleiros porque o aço, o carvão e outros materiais 
não chegam da Alemanha. Eos afundamentos contiuu- 
am... Os 2.000 quilômetros do litoral africano conquis
tados pelo 8o Exercito, deram aos ingleses um quase 
completo controlo do Mediterrâneo.

A Marinha Inglesa tem uma pequena região para 
proteger e, desta região são atacados todos os navios 
do «eixo». Segundo a media de destruição, dentro de 
12 a 15 mezes, não haverá no Mediterrâneo nenhum 
navio do «eixo» que, por sua vez, teiá de abandonar a 
Tunisia, em virtude da impossibilidade absoluta de ai 
resistir aos ataques dus aliados.

C. E. C.

Esta sendo resolvido o problema dos 
transportes

Rio, (A. N.) — O problema dos transpertos que vinha preocu
pando seriamente o governo está sendo resolvido, graças ao em
prego do gazogenio. Todo o Brasil se movimentou rpara obter 
o substituto da gazolina e oleos co nbustiveis, percorrendo pre
sentemente os gazogenios as estradas do país, levando aos gran 
des centros suas preciosas cargas.

Denfre os estados que cuidam do assunto sobresai de São 
Paulo, que possue mais de trinta fabricas desses aparelhos.

Havendo, porém, pessoas que ainda duvidam da eficiência 
do gazonio, São Paulo promoverá no dia 20 a 27 do corrente 
um certamem denominado Festa do Gazogenio, com a partici
pação de dezenas de concorrentes. A comissão organizadora da 
festa homenageará o Presidente da Republica entregando-lhe a 
Flamula do Gazogenio Paulista, como reconhecimento pelo mui 
to que tem feito em pról da difusão do u;o do gás pobre.

LONDRES ,(I. A.) — Acaba de transcorrer o décimo 
aniversário do incêndio do Reichstag que a historia re
conhece hoje ter sido uma das maiores velhacarias do 
nazismo, o qual incendiou deliberadamente o Palaciodo 
Parlamento a-fim-de suspender a constituição e prende 
os chefes anti-nazistas, comunistas e democratas.
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O Sr. Erich Sell tem para vender e está 

incumbido de conlratar a veuda das seguintes 

casas:
ij na rua Lauro Muller a que faz esquina com a ^  J 

Praça da Bandeira; na rua Benjamin Cons- 

tant as de nu‘ 29 e 31; na rua João de Cas

tro as de n°* 12 e 14 e mais uma sem numero.

Qualquer informação sobre o estado das ca

sas acima anunciadas, será prestada pelo Sr. 

Erich, na Galeria da Moda ou em sua residen-

PÕõl
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5*u EZA
Ciências e Letras.

Regido por professores competentes.

Funciona de acôrdo com a nova Regulamentação do Ensino 
Secundário, que porporciona ao candidato, obter o seu diploma de 
bacharel em apenas 1 ANO.

EXPED IEN TE: das 19,30 - 22 horas.
Rua HERCILIO LUZ, 14

L a g e s .

1

De absoluto acordo com a 
Inglaterra, Rússia, Estados 

Unidos e China
Washington, — O ministro das relações Exteriores da Inglaterra, 
major Antonl Eden, declarou a um grupo de legisladores que 
os governes da Inglaterra, Rússia, Estados Unidos e China es
tão de pleno acordo no que se refere á condução da guerra e 
acrescentou que confia que também estarão no acordo geral da 
paz O major Antoní Eden, falou durante um almoço, para o 
qual foram convidados os principais membros das Comissões 
de Relações Exteriores das duas Camaras.

O senador Connoü, presidente da comissão do Senado, dis
se acreditar qne os pontos de vista do major Antoní Eden são 
compartilhados por todos os que compareceram ao almoço.

O ministro britânico falou durante 20 minutos e depois res
pondeu francamente ás perguntas formuladas pelos legisladores, 
sobre pormenores de acordos de apòs guerra.

Outro legislador disse que o chanceler britânico evitou 
qualquer comentário relativo £á sorte da Polonia depois da guer
ra.

ceió, informando terem sido levados a efeito, ontem, naquela cida
de, as prisões do engenheiro Luiz Oiticica, Ondes Coelho, Mario 
da Costa, Luiz Medeiros, Carloman Carneiro e Pedro Alves, em 
virtude de terem eles, no enterro de um companheiro integra
lista, praticado dentro do cemiterio, o ritual ao crédo integralis
ta, pronunciando o engenheiro Oiticica violento discurso à beira 
do túmulo. Nessa oração, concitou ele os companheiros a pro
moverem o ressurgimento do antigo part/do, declarando que o 
integralismo era imortal e haveria de governar o mundo.

Por ultimo, foi feita a chamada simbólica do morto, con
cluindo o sepultamento com Anauê.

Os presos prestaram depoimento na policia, tendo o en
genheiro Oiticica declarando na ocasião que era integralista e que 
tizera no enterramento do companheiro a saudação do seu 
partido.

MOSCOU (I. A.) — O Presidente do Soviet Supremo 
da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas concedeu 
o titulo de marechal da União Soviética ao sr. Stalin, pe" 
la direção da presente ofens'va russa iniciada coin a li
bertação de Stalingrado.

0 Ministro da Educa
ção não atenderá

Rio. (A. N.) A proposilo 
da exigência da ultima reforma 
do ensino secundário que deter
mina a separação de sexos nas 
salas de aulas, o vespertino «A 
Noite» ouvio o sr. Abgar Rena
ult, diretor do Departamento Na
cional de Educação, o qual de 
clarou não procederem as recla
mações dos diretores dos estabe
lecimentos, que tiveram tempo 
de sobra para atender ás exi
gências da reforma.

Terminou por dizer que o Mi
nistro da Educação não atende
rá as reclamações e que tal exi
gência deverá ser mantida.

0 preço do um au- 
tomovel

Uma revista norte-amer ca na 
calculou que, quando se com
pra um automovel, adquire-se o 
seguinte: uma tonelada e um 
terço de aço; 17 quilos de c o 
bre e latão; um quilo de esta
nho, 72 quilos de ferro fundido, 
55 quilos de borrracha, um dé
cimo de fardo de algodão, 13 
pés quadrados de estofo, 10 li
tros de laca-verniz, 19 quilos 
de papelão e fibra, 18 pés qua
drados de vidro e uma , . ,  dor 
de cabeça por um ano inteiro ou 
por muito mais.

Suspensa a exclusão 
de cabos e soldados
Rio, (A. N.) — O Ministro da 

Guerra baixou um aviso decla
rando que enquanto perdurar o 
atual estado de gueira, fica sus
pensa a exclusão de cabos e sol
dados que contraírem matrimô
nio, bem como dos qne estive
rem sujeitos a processo no 
fôro civil.

No primeiro caso, aplicar-se-á 
rigorosa punição disciplinar aten
dendo á gravidade da falta; no 
segundo, só terá lugar a exclu
são depois da sentença conde- 
natoria ter passado em julgado.
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Dr. J. Costa Netto
Formado pela Faculdade de Medicina da Universidade de Por

to Alegre.
Ex-médico dos Serviços Cirúrgicos do Hospital-Sanatório- 

Belem e Sta. Casa de Misericórdia de Porto Alegre.

na Tunísia
Com Cursos de Especialização em: Cirurgia, Doenças de Crian

ças, Parto e Tuberculose Pulmonar.

Alta C irurgia . Clinica de Adullos e Crianças. Cirurgia de 
Crianças. Ginecologia. Parto. Radiologia Cli

nica ( Raios X)

Tratamento Médico e Cirúrgico
da Tuberculose Pulmonar

CONSULTORIO: 15 de Novembro, 21 (Edif. da Telefônica).
Das 10-12 e das 3-6. No Hospital das 8-10. 

RES1DENC1A: Correia Pinto 3, Fone 195.
Lajes Sta. Catarina
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Dr. Celso Ramos Branco
ADY0GÂ00

Residência e Escritório: Rua Correia Pinto, 66 
LAGES.

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

Cioe-Teatro CARLOS GOMES
Empresa AI. A. de Sousa

Programa para Domingo 
Dia 21 de março de 1943.

às 2 horas:
Um colossal Mime de aventu

ras no «far-west». com Rill Elliott: 
A L E V. D A S  

R O C H O S A S

ás 3, i 5 horas:
Esplêndido Filme policial, ale

gre e musicado:
J O H N Y  E‘ D O  A M O R

/

Representante da 
nhia Construtora 

Própria

Compa- 
da Casa

.. . , , .  . . Unrnc do Marechal de Campo Erwin

Í 5 T S S ,  ciOa.e, po, pp,  P C

ta-voz dos Franceses Combatentes. franceses nrò-
Isso constituiría uma ironia aos olhos dos rranceses pro

aliados pois a complicada rede de pontos fortificados conhec- 
S  c o m o  °Lmha Mareth. linha por objetivo enlrentar (om ataque

itaUano^.indo da ,|luad0 dirrtr»t» lt  na linha de
refiiada de Rommel e, segundo acreditam os Franceses Com- 
batentes daqui, já foi ocupado pelas forças do Eixo que se in
filtraram pelo norte. , ,

Ainda que Rommel não encontre alf um refugio permanen
te há muita probabilidade que uma batalha de grande enverga
dura venha a se travar naquela área e a campanha aliada con
tra o território dominado pelo Eixo, em direção ao norte, sern- 
nesse caso, consideravelmente retardada.

De fato, acerduou o porta-voz do Franceses Combatentes, 
a n’ o ser que se admita a possibilidade do 8o Exercito do 
general Sir Bernard Montgomery se arriscar a sofrer grandes 
perdas numa tentativa de rompimento da linha Marcth por me
io de um ataque frontal, as forças aliadas da Argélia deverão ser 
desviadas de sua cimpanha contra a Tunisia do norte, para a- 
tacar Rommel pela retaguarda.

Difícil um ataque pelo Sul 
A linha Mareth estende se por 60 a 55 quilômetros, desde 

o Mediterrâneo, em Mareth, até a Foum latahouine.
Seu flanco sul podería ser contornado pelo 8o Exercito bri

tânico, reconheceu o porta-voz, mas possivelmenfe as agrestes 
montanhas de Matraata, seriam um obstáculo tão considerável 
como as próprias fortificações. Essa rede de fortificações, de a- 
cordo com essa fonte Francssa Combatente, n5o póde ser com
parada á linha Maginot na França, pois se destinava a objetivo 
inteiramente diverso —retardar um possivel ataque de surpresa 
por forças altamente mecanizadas do exercito italiano; e náo se 
sustentar indefinidamente contra a investida massiça de grandes 
forças. A rêde de fortes tem acomadações apenas para uma 
pequena força defensiva e praticamente, não existem comunica
ções nem aquartelamentos subterrâneos. Mas, por uma ironia 
do destino, a Linha Mareth é, de fato, muito mais apropriada i  
guerra moderna e, provavelmente, se manterá por mais tempo 
que a linha Maginot, uma vez que o inimigo está decidido, se
gundo dizem, a resistir all, com todos os recursos de que dis
põe. A rêde de fortiiicaçôes está apropriada ao tipo de guerra 
que terá de enfrentar agora, observou o porta-voz francês.

O objetivo original da Linha Mareth era provocar uni relar 
damento, com o emprego de uma pequena força defensiva, en
quanto fossem levados reforços para os preparativos de uma ba
talha decisiva, na linha de retaguarda. Provavelmente, obser
vou ele, serà este justamente o emprego que os alemães, dela 
poderão fazer. A construção da Linha Mareth começou há uns 
sete anos, e continuou até o armistício franco-alemâo de 1940.

Em alguns pontos, essa rêde defensiva tem uma profundi
dade de cerca de 20 quilomentros.

ás 4,30 horas:
Sensaciona filme de aventuras, 

com o impagavel boneco Charlie, 
C H A R L I E  M A C  CAR- 
T H Y ,  D E T E C T I V E

Preçcs do costume: Cr$ 1,50 
1,00 e 0.50.-

às 8 horas:
Sessão elegante!

A «Metro vai apresentar, hoje, 
um dos melhores filmes, que é 
um verdadeiro primor do Cine
ma americano;

Flôr dos tropicos
— com um elenco notável, em 
que se destacam: Robert Taylor 
e Hsdy Lamarr 

— alèm de muitos outros.

Faça seus anúncios

Iniciará a sessão um compl. 
Nacional do D1P.

Cert. Censura N. 17652 —
Sem restrições.
Preços: Poltronas Cr$ 3,00 
e 2,00 Balcao 1,50

Acha-se nesta cidade, desde 16 do corrente, a sr. Atílio Tra- 
vaglia, Inspetor da Intendencia em Curitiba da Companhia Cons- ' 
trutora da Casa Própria, cuja séde é em São Pauio. Em pales-j 
tra com o sr. Travaglia, que nos v/sitou, ficamos informados! 
de que a companhia, sua representada, constrói prédios de dez mi|! 
cruzeiros (Cr$ 10.000,00) a sessenti mil cruzeiios (Cr$60 000,00), pa-l 
gaveis em prestações mensais durante 1 ano ou durante qu>nze nesta folha, que seus lucros 
anos, a vontade do candidato. Hà, também, um outro plano de - 
financiamento de construções, como o de 50o/. sobre o valor serao aUni«ntados . 
das edificações, aue se acha amplamente esclarecido nos E-datu i 
tos da companhia. Adiantou nos mais o sr Inspetor da Com
panhia Construtora da Casa Própria, que a sua representada 
pretende, muito em breve, isto é, dentro de quatro mêses no 
máximo, dar inicio a construção de uns cinco prédios neita ci
dade, dependendo tudo da deliberação dos interessados em se 
habilitarem convenientemente e de acordo com as leis da com
panhia que, aliás, são mui benignas. Para Lages, i  atuação de uma, 
empresa coustrutora como a que o sr Travaglia representa cu
jo escritório vai ser aberto, muito logo, nesta cidade, será de re
levante efeito, pois beneficiará um grande numero de pessoas 
que necessitam de cas3 própria para morar e não dispõe de 
capital para construir. A Companhia Construtora 
da Casa Própria não exige sinão umas pequenas condiçõ
es indispensáveis ao progresso da companhia e consequente 
vantagens para os seus clientes. Com a abertura o escritório 
todos os interessados em construir sob condição e pagamento 
em prestações mensais correspondentes aos alugueis, poderão, i ^wçfl..l° " V . r r ^ eUmtnu#"ii^  
diariamente, receber detalhadas instruções quanto ao assunto. d^0 é "i!!?

M.ndoco tem ' “ do taS »
áAito quo íe oferece com a earartl» ria 
Z?.r ao paciente resplraçgo iivre^o £c il 4*  

« completo alivio do aotrlmenTo da aama em poucos dias. Peca Mtnri .  
boje mesmo, em qualquer fanuAtMi» a d * 
garantia é a au. maio? 4o t«çT i A uw"

a c o . ” . ^ -

0  Mucus da
Asma Dissolvido 
Rapidamente

**“? ”*• deseaperadore» e violento# da 
* 0 bronquite envenenam o or^anlamo.
hHih«r! ?  «oenila. arruinam a aafide • d £  

cn|'ttddo. Em 3 minutoa. Mandaca 
nova fórmula médica, começa a circular 
oüca h S lf :  dominando rapidamente oa ata-
parecer a ^ m c K d ™  aí5° r o “ vólíi 
eeâaario «  «■“  “  -

Faça seus anuncias nesta folha.

RFCIFE - (I. A.) - Em um 
artigo da «folha da man
ha» o interventor Agame- 
non Magalha.es conta qu*, 
Hà nesses, o almirante Iu- 
ghran, comandante da es
quadra norte-americana do 
Atlântico Sul, evitou utiu 
gravo crise na vida do He- 
cite, fornecendo oleo com
bustível, dos deposites do* 
seus navios, à usina de for
ça da capital pernambuca
na. Dessa forma foi con
tornado um verdadeiro cola 
pso nas atividades indnstri- 
ais e comerciais da cidade.

Assine e anuncie no “Cor
reio Lageano” jornal d*
grande tiragem e vasta cir 
culação.
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