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Páscoa dos M ilita res  .
da Guarnição dá Lsjes

C O N V I T E

Devendo realiz^r-se era todas as guarnições do Bra 
sil, no dia 9 de Maio, a tradicional Páscoa dos Mili
tares, este (.ornando convida a todos os camaradas ca-1 
tolicos de qualquer corporação e de todas as condições,* 
bera como os veteranos, reformados e da reserva (mes-i 
mo a paisana ), a participarem da Páscoa dos Militares 
da Guarnição dc Lajes, que se realizará cora o máximo! 
brbho, obedecendo ao program a abaixo, organizado de 
acôrdo dom as autoridades eclesiásticas.

Domingo, dia 9 de Maio — ás 8 horas — Missa 
celebrada por S. E xcia . D. Daniel Hostin, Bispo Dioce
sano de Lajes.

A s 8 ,4 0  —  Será oferecido a todos os participan
tes um café com doces no Colégio Santa Rosa.

A banda de musica local abrilhantará a solenidade.

Tte. Cel. Luiz Augusto da S ilveira  
Comandante do 2° B tl. Rdv.

FESTA  DE SANTA CRUZ
- Realiza-se em os rlias 1, 2 e 

3 do corrente, a festa em home
nagem da Santa Cruz.

São festeiros este ano os srs. 
Darci Ribeiro, Sebastião Assis 
tranco e Rufino Figueiredo.

Nos referidos d i a s ,  haverá 
irandes e animadas kermesses, 

mignificos leilões t> noveuas to
das as noites.

Io DE MAIO

Registra-se hoje a data con
sagrada ao Trabalho, a grande 
força, que impulsiona o desen
volvimento humano.

A comemoração universal des
ta magna data, assinala a justa 
reinvindieaçâo dos direitos do 
operariado do mundo.

Rendamos assim, es nossas ho
menagens, a> operariado mundial, 
principálmoute àquele que, em 
nossa terra vive e labuta, pelo 
progressoo do Brasil, de Santa 
Catarina e de Lajes.

Aniversario do Governo 
Nereu Ramos

Deflue hoje a data aniversaria da administração 
do eminente Interventor Nereu Ramos. São oito anos 
de trabalho pelo progresso de Santa Catarina. Lajes 
em particular, ha usufruído enormes benefícios, gran
des realizações, aí estão, atestando o seu dinamismo, o 
zelo e o carinho pela terra  natal, que tanto engran 
dece e nobilita. E  dentro em breve teremos outra obra. 
de vulto, o “ esgoto ”, que, de par com o abastecimen 
to dagua e o calçam ento da cidade, este pelo município’ 
coloca a nossa cidade em situação de realce no Estado'

A sua unidade administrativa, avaDça a passos rá 
pidos, ém tedos os sectores de atividade, salientando-se 
com esplendor, no campo da instrução publica, siste
ma rodoviário e assistência social.

Santa Cstarina integrada no espirito do Estado 
Novo, m archa célere na senda do progresso, em atmos
fera de harmonia e intenso e fecundo labor.

Data natalícia do sr. 
Vidaí Ramos Junior

Transcorre hoje a data natalícia do sr. Vidal í?a 
mos Junior, iuteligente e digno prefeito municipal i e
Lajes. T

Ü aniversariante, presentemente no Rio, si 0111 a ' 
jes, receberia, por certo significativas homenagens. Mui
tos de seus munícipes faraó, por telegram a, certamente 
chegar a Sua Senhoria, sous votos de lehcidades, al
mejando-lhe um longo e eticiente labor, Pe â prospen 
dade e grandeza da comuna que dirige os destinos.

WALTER HOESCHEL
Em companhia da oxiria. se

nhora, rogresson da Florianópolis 
o sr. W álter Hoesehol digno e di
nâmico chefe da Casa Hocpcke 
de Lages, onde permaneceu se 
restabelecendo do lamentável de
sastre de que fôra vitima.

Hipismo
A Sociedade Flipica L a- 

jeana comunica aos Srs. 
Socios e ao povo em geral 
que em continuação ao pro
gram a hipico de 1943, rea
lizar-se-á no dia 9 de Maio 
as seguintes provas.

1) — Prova Marreco —- 
para extreanles, cavaleiros 
ou cavalos) - percurso nor
mal de 600 metros, sobre 6 
obstáculos e um do ensaio, 
de altura maxima de 1,20 m 
e largura maxima de 2.õ0m  
Peso 70 quilos, exceção a 
rrazonas - Prêmios aos 3 
primeiros colocados - Ama
zona melhor colocada rece
berá um lindo prêmio.

2) — Prova Tuiti — 
(para veteranos civis e oti- 
ciaia) — Percurso normal em 
600 metros sobre 10 obstá
culos de altura maxima de 
1,20 ra e largura maxima 
de 2,50 tn — Peso 75 quilos- 
cavalos com mtris de Cr$j 
300 ,00  em prêmios: randi 
cape de õ centímetros. 
Prêmios aos 3 primeiros co
locados.

3) — Prova Doco Andra

de e Sebastião Oliveira:— . 
(para cavaleiros) constará! 
de volteios e domaoão de 
animais chucros montado em | 
pêlo.— Prêmios aos Io c 2" 
colocados. OBS: - As pro
vas de salto obdecerâo ao

regulamento da Confedera 
Çãu Brasileira de Hipismo.

Inscrições: — Até as 20  
horas do dia 8 , na Voz da 
Cidade.

J. Sonbra Pres. S. H. L-

COMPRA SE
qualquer puantiJade de pinheiros, em qualquer grassu- 
ra, brancal, sem nÓ9 e nos seguintes comprimentos.

45 cms - 90 cms. - 180 cms. - 3,60 mts.
Essa madeira poderá ser verde ou sêca.

Informações com sr. Francisco May na Indus
trias de Piuho S/A

Rua lõ de Novembro, 6

Importante
A Agencia Municipal de Estatística avisa <zos snrs. indus

triais, tanto os da Produção Extrativa e Agriccla, como Manu- 
fatureira e Fabril que, do 4 a 10 de Maio p. vindouro, deverão 
se apresentar, no edifício da Prefeitura Municiral, afim-de, con
soante determinação da DIVISÃO DE ESTATÍSTICA MILITAR, 
prestarem informes ex:gidos pelo comando da 5a, RegiSo Mili
tar e que dizem respeito á segurança nacional. Os que deixa
rem de observar essa prescrição, estarão passíveis de sanções 
penais á altura da situação atual.

(ass) Gerson Andrade 
Agente da Estatística.

INSPETOR OTACILIO COUTO 
Encontra se nesta cidade, em companhia de exma. família, o 

sr. Otacilio Couto, digno e operoso Inspetor de Fazenda, recen- 
iemente removido para este municinio.

19 DE ABRIL
Nas grandes festividades, aqui realizados, em homenagem a 

passagem do natalício do Presidente Qetulio Vargas, e comemo
rativas do Dia da Juventude, pronunciaram brilhantes orações, 
o Padre Aníidio Vargas e o Dr. Nobre Filho.

Laboratório Analise Clinica
A V I S O

Os Drs. Nobre Filho e J . Sombra comunicam aos 
srs. médicos, dentistas, farmacêuticos, veterinários e ao 
puvo em geral, que desta data em diante passa a fazer 
parte da direção técnica do L. A. C. o Dr. Cclio R a
mos e como assistente o Dr. Salvio Ramos Arruda.

O proprietário da íarmaeia Apoio avisa que mud ra. 
seu estabelecimento farm acêutico para o prédio onde 
se achava a Leitaria Cordova, á rua 15 de Novembro.

Josè Eugênio Millier Filho 
Oscar José Muller

Advogados
Rua do Rcsario, 116, - Rio de Janeiro

Foro em geral. Processos em todos os Minis térois. 
Legalização de ja z id as , aguas m inerais e quedas dá

gua. Naturalizações.
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Dr. José Antunes
M é d ic a

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

para qualquer intervenção cirúrgica, com serviço moderno de Raios X , $̂ |i 

Bisturi eletrico, Raios ultra violeta, Ondas curtas e ultra curtas. fpjj
m m  'm ■4v"V4'
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Dr. Cesar A v ila
I f  - - - - - -
^  Docente da Faculdade de Me

dicina de Porto Alegre
Alta cirurgia. Tratam ento clinico e cirur- 

t t  gico da Tuberculose e dos defeitos congênitos 
e adquiridos.

Hospital de Hamonia.

Estado de Santa Catarina.
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S e d e n te s  e M u d a s  de  H o rta lç a s
ÕÕI

G§Ê]
[oÇq]
Iciçal

casaO sr. Josè Schweitzer tem sempre á venda, em sua 

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

das de repôlho, alfa e, beterraba, cenora, etc, Possue tambom mu

das e semeutes boas de lindas e vistosas flôres.

pfo]
c>Ça
DÇa
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Dr. João Ribas Ramos
Advogado

RUA CORRRIA PINTO, 11. L  A G E S

D R . N O B R E  F IL H O  \
O ctav io  C o rd o v a  R am o s

Io Tabelião da Comarca de Lages
Rua 15 de Novembro — AO LADO DA FARMaCIA APOLO

Clinica geral
— Cônsules diarias das 14 ás 16 e me a horas —

«»
Atende a chamados a qualquer hora do dia ou da noite. 

consultório : Rua Mal. Deodoro

i
1 PPrr

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

Procurações. Encaminha requerimentos ás Repartições Publicas Federaes, 
Estaduaes e Municipal. Prepara quaisquer documentos.

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

Laboratório Análises Clinicas
Direção Técnica: Dr. Nobre Filho, 

Dr. J. Som bra
Exames completos

de

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

Vacina autógenas — Exam e precoce da gra
videz.

Rua Marechal Deodoro — (Esquina P raça  Jo io
Pessôa)

L A JE S  —  Estado de Santa Catarina. 

PREÇOS MODICOS.

Assine e anuncie no «Cor 
reio Lageano», orgão de 
grande tiragem e vasta cii 
culaç&o.

Oswaldo Pruner
P I N T O R

Rua Quintino Bocaiuva, 16
p)) Executa, com perfeição, pinturas de casas modestas
&, .  §p
*V: mo de laxo. Pinta placas e abre letreiros. a

f l  e s p e c i a l i s t a  e m  p in t u r a  d e  Mo v e is  I
A DUCO

Co

i ,-ci-n t P  i n t . P r i i a  tal- minMerlo de Propaganda e 
l e m i ^  m í ,b l U i *| Esciarecimento Popular do Rei- 

a l e m ã  ich Berlim w 8, Wilhelmplatz,
■7-8». Também o Ministério da 
Saúde, na iegi3o de Munich, 
'oi acrescido de uma nova sec
ção. o «Departamento de Ocul
tismo.. Todos os acultistas, car- 
(omantes, ledores de mão, as1 
Irologos, etc., terão que regis
trar-se no Departamento, que 
estabelecerá uma distinção entre 
«as formas perigosas de ocultis
mo com alcance internacional» 
e aquelas que «podem ser uteis

Isto significa, em outras pala-«... «... -» *

Londres • (1. A.) - São muitos 
os sintomas de descontentamen
to do povo alemão, que sofre cada 
pia mais com a guerra e vê ca
da vez mais distante e duvidosa 
a vitoria prometida pelo seu 
Fuehrer. Um desses sintomas é 
o aumento da: criticas.

Chegaram estas a tal ponto 
que o governo resolveu instituir 
uma secção especial para rece
ber as queixas referentes á, 
conduta da guerra, segundo foi

. _ ( I

balhar pela vitoria de Hitler nas 
fabricas de munições...

 ̂ __ _______ | 'piv ai£MII iv.e, em outras pala-
publicado recentemente nos jor- vras, que sò poderão funcionar 
nais alemães. As criticas de-|os videntes que profetizarem a

vitória* H« - —:—  -vem ser dirigidas por ercrito ao 
seguinte andereço: «Guerra To-

■ - r-
vitoriaj do nazismo. Os que 
puXerem duvidas terão que tra-

SA N TIA G O  - (1. A.) - F " 1
uma entrevista coletiva aos 
jornalistas o vice-president e 
doa Estados Unidos Henry 
W allace declarou que depo 
is da guerra as inversõe 
de capitais norte americam s 
na America Latina deverão 
ser fiscalizadas por uma 
Junta Internacional.
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°  BHa;° r 0 d0 B,raan S A  f“  publico que, emsua Agen- 
ciâ de Caxias (sul), E m ih an o  Rosalino d a  Costa, na 
qualidade de agricultor, domiciliado em Lajes, Estado

df  acordo coni os dec-leis nrs. 1.002, 
1.172, L 2 3 0  e 1.888, de 2 9 /1 2 /3 8 , 27/3 e 29/4 e 15/12(29  

pretendendo empréstimo em letras hipotecarias, 
sob garantia dos imóveis «Perau» e «Rio do Meio*, si
tuados no distrito de Bocaina, município de Lajes, e 
«Rincão da Serra*, «Potreiros» e «Butiá*, situados’ no 
distrito de índios, município de Lajes, e suas benfei
torias, com as áreas de 450, 360, 180, 160 e 80 ha 
respetivamente. e avaliados em Cr$ 85.000,00, apresen
tou á Carteira de Credito Agrícola e industrial pro
posta que tomou o n° 6 (seis) e sobre a qual oportuna
mente o Banco se pronunciará.

Fica marcado o prazo de 40 dias. dentro do qual 
esta Agencia, nos term os do art- 15° do decreto-lei n- 
1.888, facultará, a  quem interessar possa, conhecimento 
da lista de credores fornecida pelo proponente, e, na 
conformidade do art. 4- e respetivos paragrafos do Re
gulamento baixado com o decreto-lei n- 1.230, receberá 
os esclarecimentos ou reclamações que lhe forem apre
sentados. O prazo se conta da publicação do 1- aviso, 
feita em 3 de Março de 1943.

A dcm aro G ay Teixeira  
Gerente

Dr. J. Costa Netto
Formado pela Faculdade de Medicina da Universidade de Por

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

Belem e Sta. Casa de Misericórdia de Porto Alegre.

Com Cursos de Especialização em: Cirurgia, Doenças de Crian
ças, Parto e Tuberculose Pulmonar.

A lta  C iru rg ia .

$|| Tratam ento Médico e C irúrgico

Clinica de Adultos e Crianças. C irurgia de 
Crianças. G inecologia. Parto. R adiologia Cli

n ica (R aios X )

da Tuberculose Pulm onar
CQNSULTORIO: 15 de Novembro, 21 (Edif. da Telefônica).

Das 10-12 e das 3-6. No Hospital das 8-10. 
RESIDENC1A: Correia Pinto 3, Fone 195. 

Lajes ____________________________________
dòo |pÇa||pÇQ 

*pQa ) ‘pÇo] I pQq]| pQa

____Sta. Çatarina
pÇq 'j pÇq II dÇq 

[ pÇq pÇqjj pÇo

I
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Aviso n' 3
O Banco do Brasil S. A . faz publico que, em sua 

Agencia de Caxias, (sul), J o s é  D om ingues da  Luz, na 
qualidade de agricultor, domiciliado em índios, municí
pio de Lajes, Estado de Santa Catarina, de acordo com 
os dec-leis nrs. 1.002, 1.172, 1230 e 1.888, de 29-12-38' 

27-3, 29-4 e 15-12-39, pretendendo empréstimo em 
letras hipotecarias, sob garantia do imóvel «Fazenda 
dos Cardosos» e suas benfeitorias, situado no distrito 
de índios, município de Lajes, com a área de 6.36,42 
ha. e avaliado em C r$ 20 .000 ,00 , apresentou á Car
teira de Credito Agricola e Industrial proposta que to
mou o n- 5 (cinco) e sobre a qual oportunamente o 
Banco se pronunciará.

Fica marcado o prazo de 40 dias, dentro do qual 
esta Agencia, nos termos do art. 15- do decreto-lei n- 
1.888, facultará, a quem interessar possa, conhecimento 
da lista de credores fornecida pelo proponente, e, na con
formidade do art. 4* e respetivos paragrafos, do R e
gulamento baixado com o decreto-lei n. 1230, recebe
rá os esclarecimentos ou reclamações que lhe forem 
apresentados. O prazo se conta da publicação do 1' 
aviso, feita em 3 de Março de 1943.

A dem aro G ay Teixeira  
Gerente

Declaração
Os abaixos assinado, Tolentino José Pinheiro e José Fon

tes Dantas declaram, para que produza os efeitos devidos, que, 
desde doze (12) de fevereiro de mil novecentos e quarenta e 
treis, isto é, do corrente ano, (desmancharam a sociedade que 
haviam organizado para exploração do ramo de farmacia nesta 
cidade e que girava sob a firma Fontes & Pinheiro tendo retira
do-se da mesma, desde aquela data, pago e satifeito, o socio 
Tolentino Josè Pinheiro, passando na referida data, todo o ativo 
e passivo da aludida e extinta firma para a que a substituiu e 
que é a Fontes 8t Silva, não cabendo desde a mencionada data 
para cà, nenhuma responsabilidade ao socio que se retirou.

E por ser verdade fazem a presente declaração, que assi
nam de proprio punho.

Lages, 1 de Abril de 1943 
Assinados: — José Fontes Dantas

Tolentino José Pinheiro
(Firmas reconhecidas)

A SÍFILIS

„»«I w *rt

orna
Aliviada em Poucos Minutos

Km poucos minutos a nova receita — 
Mondoeo — começa a circuíiir no Banguê, 
aliviando os nce&òos e os ataques da urna 
ou bronquite. Era pouco teiupo á possível 
úurnilr bom. respirando livre e facilmente. 
Mfnctae© alivla-o, uiesrno que o mel ,c Ja 
anugo, porque diesolve e remove o raueus 
que obitrúe as vias ropolrotorias, minanuo 
a {ua cnergiu, arruinando sua saúde, ia- 
r**ndo-o s e u t i r - s o  prematuramente vemo. 
Mondaco tem tido tonto «xito que •« 
fece com a garantia do dar ao paciente 
ruplraçào livre e facll rapidamente e com
pleto alivio do sofrimento da asma em pou
cos dias. Peça Mendoco, boje mesmo, em 
qualquer farmácia. A noeaa garantia e • 
sua maior proteção.

£ f  e n d a c o ' ? ^

A R ússia  rompeu r e 
lações com a  Polooia

O governo russo rompeu 
as relações diplomáticas 

cora o governo polonês 

exilados.

Assine e anuncie nó «Cor

reio Lageano», periodico de 

grande tiragem e vasta cir

culação.

.Os Estados Unidos 
rom perão re lações  
com a  Fnilandia

Estocolmo — Informações 
não confirmadas dizem que 
os Estados Unidos vao rom
per as relações diplomáticas 
com a Finlandia.

Cine-Teatro CARLOS GOMES
Empresa M. A. de Sousa

P ro g ra m a  p a r a  D om ingo  
D ia  2 d t  a  io  de Í949

às 2 horas:
Um Excelente Programa Va

riado.

ás 3,15 horas:
A «Columbia» apresenta o 

seu estupendo filme de aventu
ras: I n c e n d i á r i o s

D -lh o« d«s-
Aa pequenos, 
para qr ~ '
•eus a _ -----
aresçarn lindos 
• sãos, o eu ando 
grandes lho 
agTadecerão.
Limpa,  re
fresca a dü 
esplendor.

K p L Y N Ò S “
JüMPA. '-f3
goSSp*

PORTO A LEG R E -(I. A.) - 
A primeira turma de para
quedistas gaúchos acaba de 
receber o seu diploma, de
pois de haver realizado um 
curso altamente proveitoso.

SA LV A D O R -(I. A.) - U al
mirante Durval Teixeira, 
comandante em ehefe da es
quadra brasileira, em decla- 
raç&o á imprensa afirmou 
que os nossos navios tem 
ordem de atacas os subma
rinos e navios suspeitos que 
se aproximem das costas do 
Brasil.

ás 4,30 horas:
A <Paramount» vai apresen

tar o colossal filme policial: 
O T i r a n o  de A l c a t r a z

^T ^reço sac^ co a lu m ef^
Cr$ 1,50 1,00 e 0,50

às 8 horas:
A consagrada marca do Leão 

vae oferecer-nos, hoje, um otimo 
espetáculo cinema/ografico apre
sentando o seu magnifico filme:

Cinco h e ró is
— com um elenco de gran

des artistas, destacando-se os 
seguintes: Rorbert Montgo-
mery e Virgínia Bruce

Iniciará a Sessão um progra
ma de complementos, pela se
guinte ordem: a) Compl. Na
cional do Dip.

b) Jornal da Metro
c) Desenho Colorido —

P reços: PoltronasCrS 3 ,00  
e 2,00 Balcfio 1,50

Cert. Censura n. 19345 — 
Improprio até 10 anos.

Faça seus anúncios 
inesta folha, que seus lucros 
Iserão aumentados!
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tração naval
As linhas m arítim as dos a liados

A linha de abastecimento, para a Russia por via miritima, 
até Murmansk, tem uma extensão de 7500 quilometros; a que 
vai ter a Melbourne é de 12.500 quilometros, e de 20.000 a que 
vai ao Egito, em torno do Cabo da Boa Esperança. E em to
do o percurso daqueles milhares de quilometros, os nossos na
vios, levando em seu bojo canhões, tanques e roupas precisam 
de furtar-se aos submarinos, corsários de superficie e aviões do

C iên c ias  e  L e ira s .

inimigo.
Um unico navio póde, em um ano, transportar todo o trigo 

produzido em uma superfície de 8.000 hectares; um unico navio- 
tanque póde, em um ano, carregar através do Atlântico uma quantidade de gasolina para o funcionamento de 20.0U0 cami
nhões do exercito, percorrendo 15.000 quilometros cada um de
les, ou para lançar 20.C0D aparelhos de bombardeio contra a 
Alemanha. Por isto, não é para admirar que o sr. Chur- 
chil vá aos extremos, quando enaltece o feito americano, repre
sentado no aparelhamento de 500 grandes cargueiros com a ca
pacidade de 5.300 000 toneladas, no primeiro ano do programa 
de construção naval. Daí as frases do Primeiro Ministro biitani- 
co: «E’ um record sem par. E’ uma realização que deixa a- 
quém, mesmo as mais otimistas esperanças e especlativas»

Melhor ainda, os algarismos relativos á produção naval vão 
subindo. Em vez de se contar meses como prazo paia a cons 
trução, a cont2 gem tem como base o espaço de dias. Um esta-! 
leiro Kaiser acaba de lançar um navio em 19 dias, entregando-o' 
pronto, em menos de 14 dias. Atualmente, a nossa proporção 
de produção é de 3 por dia. Em 1942, teremos lançado 800 
navios, e no ano vindouro, o dobro.

R egido p or p ro fe sso re s  co m p eten tes .

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

E X P E D IE N T E : das 19,80 - 22 horas. 
Rua HERCILIO LUZ, 14

L a g e s .

Os mais perigosos
Washington -  (I. A.) - Os terríveis caças <P-51-Mustang»» 

podem ser empregados como caças, como caças-botnbardeiros 
e como bombardeiros de mergulho, segundo revelou a com
panhia de aeronautica que os constroe. A nova versão dos fa
mosos Mustang, designado pelo prefixo A 3ó, segundo se acres
centa. è capaz de desenvolver uma velocidade superior a 400 
milhas horarias, sendo assim o mais veloz bombardeiro em pi
cada do mundo. Tanto os pilotos americanos como os aviado
res da Raf, consideram os «Mustangs* como os mais perigosos 
aviões de caça e de combate do mundo.

NOVA ARMA
Washington - (I. A.) - O Departamento da Ouerra anunci

ou que foi aperfeiçoada uma arma revolucionaria destinada a 
destruir tanques, casamatas e outras defesas mecanizadas.

Essa arma é suficientemente leve para ser disparada do 
ombro de um homem. Os terríveis projeteis lançados por essa 
nova arma são capazes de perfurar placas de aço de duas ou 
tres polegadas. Esses projeteis despedaçarão arcos de pontes, 
trilhos de estradas de ferro e blindagens de aço, além de reali
zarem «outros milagres semelhantes»._____

Haverá um Dunkerque" a- 
íemão na Tunísia?

M u lh e r  m a r i  
n h e iro

A potência marítima aliada quebrou a espinha dorsal do 
Eixo e acabará por vencer a guerra, disse o almirante Sir An- 
ilrew Brownd Gunniiigham, chefe supremo das forças navais a- 
liadas no Mediterrâneo. O marechal >ie campo Erwi i von Ro- 
mmel, continuou o almirante Cunningham, certameníe tentará e- 
vacuar o seu exercito. O fames j  marinheiro iugles indicou 
ainda que suas próprias unidades navais estavam preparadas pa
ra fazer frente a um «Dunkerque alemão», nas costas da Tunisia 

A principal diferença será que, enquanto o exercito britâni
co logrou chegar á Grã-Bretanha, partindo de Dunkerque, as 
possibilidades dos alemães chegarem á Europa são muito dimi
nutas. «Hà pelo menos 144 quilometros de Tunis ou Bizerta a- 
té á Sicilia e 1G0 quilometros até á Sardenha», informou-nos o 
almirante Cunningham».

Denver -  (I. A.) -  A unica mu
lher navegante que ocupa o 
posto de capitão na marinha 
mercante, é a cap Mary Parker 
Converse, de 77 anos de idades 
a qual declarou ter viajado 
33.700 milhas em seus 40 ano, 
de vida no mar.

Atualmente, a cap. Mary Par
ker é instrutora de navegação 
em Denver,
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S A VENDA
o*5o

O Sr. Erich Sell tem para vender e está 

incumbido de contratar a venda das seguintes 

casas:

na rua Lauro Mullèr a que faz esquina com a 

Praça da Bandeira; na rua Benjamin Cons- 

tant as de nu* 29 e 31; na rua JoSo 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-

Washington - (I. A.) -  A escassez de estanho, itnpoz á ci
ência a necessidade de descobrir-lhe um substituto.

Especialistas em laticínios procuram, por isso extrair até 
do proprio leite produtos que possam servir como sucedâneo.

Assim, o sr. Paul D. Watson, do Serviço de Industria Lei
teira do Departamento de Agricultura çonseguiu fabricar um su
bstituto para a estanhação do vasilhame, o qual pode ser em
pregado não só na embalagem de leite condensado e lei'e eva
porado, mas também no revestimento do vasilhame usado para 
o transporte de leite em especie e creme.

Assine e anuncie no “ Cor 
reio L agean o” jo rn al de 
grande tiragem  e vasta  cir 
culaçáo.

A g ra d e c im e n to

Faça seus anúncios nesta folha

Agradeceram-nos a noticia 
que insetinos sobre o faleci
mento de Da. Belmira Machado 
os seus genros Dr. Mario T. 

'Carrilho, Juiz de Direito da 
Comarca e o sr. Virgílio Godi- 
nho, cirurgião dentista.

Por nosso intermédio agrade
cem os mesmos srs. a todos cs 
que, de qualquer forma, exter
naram o seu pesar.

cia.

UWE

Dr. Celso Ramos Branco
ADVOGADO

Residência e Escritório: Rua C orreia P into , 66 
LA G ES.

Atende chamados para as comarcas de S. loaauim r„ri 
tibanos, Bom Retiro e Rio do Sul.
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