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E de origem inglesa e americana plano de um 
sistema monetário internacional. Continuarão a exis
tir as moedas nacionais de cada país, não haverá uma 
moeda unica para todo o mundo, nem mesmo uma u- 
Dião monetaria. A moeda internacional, cuja unida
de no plano inglês se denoraioa baneor e, no america
no, unitas, não circulará sob fórma de peças de ouro 
ou de notas, mas, sim será uma moeda puramente es
criturai, isto é, ela servirá para fins de contabilidade 
entre os bancos nacionais e um orgâo central interna
cional. previsto em ambos os projetos, servindo ainda 
a referida moeda, para determinar os saldos credores 
dos diversos pai9es para com o orgão central, com se
de em Washington. Será uma especie de banco dos 
bancos. A finalidade é defender o comercio de após 
guerra da instabilidade monetaria.

j Enfermos
I D. ZELINDA RAMOS
, Em quarto especial do 
Hospital de Caridade desta 
cidade esteve internada por 
vários dias, em vista de ter 

isido operada, a exma. sra. 
d. Zelinda R. Neves, diatin 
ta esposa do nosso amigo 
sr. Cicero Neves, proprietá
rio cia acredit a ia Fai macia 
America.

VÉttA RAMOS
Por se achar enferma de

modo a ser necessário um 
tratamento adequado, este
ve alguns diao uo Hospital 
de Caridade a gentil se
nhora Vèra Ramos, distin
ta filha do nosso bom ami
go sr. Anibal Ramos, pro
prietário neste municipio.

Honrando ospostu 
ados do nov 

regime
<0 Brasil de hoje é movimento, é dinamismo, é a- 

ção construtiva. Não se pode deixar de andar#
Quem [para, sucumbe. KRtamos vivendo uma 

fase histórica das mais interessante e decisivas para o& 
destinos do país. Nestes últimos treze anos opera
ram-se modificações tão fundamentais na vida brasilei
ra, que dir-se-ia ter surgido uma outra nação do Bra- 
siJ de antes de trinta. O Presidente Vargas não 
condena Dinguem. Deixa que os homens se revelem 
nos cargos confiados ao seu patriotismo e á sua inteli
gência. Quem se adaptou aos novos quadros morais 
da vida brasileira, permanece. Quem não evoluiu e 
se obstina em contrariar os ensinamentos da nova dou- 
trinta, feita para salvar o Bra3il, da negação de si pro- 
prio. será sacrificado. Eis a forma mais inteligente 
encontrada pelo Presidente Vargas para tornar o nos
so país uma potência militar e economica á altura dos 
grandes povos do mundo».
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As finanças 
do Brarii

0  ministro Sousa Costa divulgou em São Paulo, 
«que presentemente temos de enfrentar um tato que 
nos é sob muitos aspectos, assaz hostil, o sensível au
mento de volume do papel-moeda em circulação.

Conforme asseverou o misoistro da Paze/ida, a cir
culação monetaria, que em 31 de dezembro de 1941, 
era, no nosso pais, de Cr$ 6.636.604.790,00 atingiu no 
ano findo a Cr$ 9.402 914.690,00.

Graças á forçada saída do dinheiro entesourado, 
foi possivel incinerar uma certa parcela de papel-moe- 
da. Todavia, não deixou ^a circulação de Cr$
8. 230.21 1.743,00».

Josè Eugênio Muller Filho 
(Iscar José Muller 

Advogados
Rua do R osário, 116, - Rio de Janeiro

3ro em geral. Processos em todos os ííiw t-ir i os 
egalização de jazidas, aguas minerais e quedas dd- 
Naturalizações . ________ —

F a ça  seus anúncios nesta folha

JOFRE AMARAL
Afim de se submeter a 

tratamento medico, acha-se 
internado no Hospital de 
Caridade desta cidade o sr. 
Jofre Amaral, operoso che
fe dos Studio Voz da Cida
de e Laboratorio . Técnico 
de concertos do aparelhos 
de radio.

0 Transito em 
Lajes

Nos primeiros dias desta 
semana, começaram á che
gar a Lajes e a sair dela 
os primeiros veículos após 
uma longa interrupção do 
transito devido a instransi- 
tabilidade das quasi to
talidade das estradas.

Os prejuizos decorrentes 
deste estado de coisas não 
foram pequenos.

Ensino superior 
gratuito

Foi instituido no Rio 
Grande do Sul o ensino 
superior gratuito.

comunicação e Agradecimento
Maria Caetana da Silva, filhos, netos e bisnetos 

«io finado e sempre pranteado Bernardino Xavier da 
Silva, comunicam a todos os demais parentes do fina
do, assim como, aos seus amigos, deste e dos que re
sidem fóra do municipio, que o seu falecimento so deu 
à 13 do corrente, nesta cidade de Lages, tendo se efe
tuado o seu sepultamento no cemiferio de Capão Alto, 
presenciando a família do querido morto mais uma vês, 
as maiores demonstrações da amizade e prestigio de 
que gosava no distrito do onde era natural,

Aproveita a oportunidade para agradecerem do 
fundo ifalma aos que enviaram ccrôas, aos que ende
reçaram cartões da pesamos, ao9 que formaram o gran
de numero de confortadores da família, comparecendo 
á camara raortuaria e permanecendo sempre dispôs os a 
prestar todo auxilio, para que as suas ultimas vonta
des fossem cumpridas, aos que compareceram ao* funerais 
em Capão Alto o a todos enfim que de qualquer mo
do externaram o seu pesar.

Lages, 21-6-43.

0 Brasil ocupará o lugar do Japão na industria
de tecidos

O «Jounal of Commerce», de NovaYork, estudando 
o incrementro que tem tomado a nossa industria de 
tecidos, observa que é de esperar, fundamento, que ac 
Brasil caberá nesse sector industrial, o lugar ocupado 
pelo Japão antes da guerra._______________________

Laboratorio Analise Clinica
A V I S O

Os Drs. Nobre Filho e J. Sombra comunicam aos 
srs. médicos, dentistas, farmacêuticos, veterinários t ao 
povo em gorai, que desta data em diante passa a fazer 
parte da direção técnica do L. A. C. o Dr. Celio Ra
mos e como assistente o Dr. Salvio Ramos Arruda.
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Laboratório Análises Clinicas
Direção Técnica: Dr. Nobre Filho, 

Dr. J . Sombra
Exames completos

de

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

Vacina autógenas — Exame precoce da gra
videz.

Rua Marechal Deodoro — (Esquina Praça JoSo 
Pes9Ôa)

LAJES — Estado de Santa Catarina. 

PREÇOS MODICOS.

Oswaldo Pruner
P I N T O R

Rua Quintino Bocaiuva, 16

Executa, com perfeição, pinturas de casas modestas co
mo de luxo. Pinta placas e abre letreiros.

ESPECIALISTA EM PINTURA DE MOVEIS 
A DUC.O

|  DR. NOBRE FILH O
i
II

***nmmm

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

chamados a qualquer hora do dia ou da noite. 

Rua Mal. Deodoro
t  Atende a

|
?

5

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

gico da Tuberculose e dos defeitos congênitos 
e adquiridos.

Hospital de Hamonia.

Estado de Santa Catarina.
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Octavio Cordova Ramos
Io Tabelião da Comarca de I.ag*es

|  Rua 15 de Novembro -  *0 LADO DA FARMaCIA AP0L0

I  Lavra escrituras de Compra e Veorto. de Permota, de Doação, de Lo- 
<w! cação de Serviço, etc, etc. c
È  Procurações. Encaminha requerimentos ás Repartições Publicas Federaes, g  
Wi Estaduaes e Municipal. Prepara quaisquer documentos.
$1 ü
M  0 cartorto estâ sempre aberto, todos os dias úteis, das 8 horas ao meio dia e das j |  
H  2 horas da tarde ás 6 horas. jfg

rv

Is Dr. Cesar Avila

uecresce a a- 
meaça subma

rina
NOVA YORK (I.A.)-O »NEW 
YORK T I M E S »  escreve num 
editorial o seguinte: »Segundo 
um comunicado alemão, os su
bmarinos e a aviação do Eixo 
pretendem ter afundado um to
tal de 423 mil toneladas de re
gisto bruto de navios mercantes 
aliados durante o mês de abril. 
Isto é ainda uma cifra que dá 
motivo a preocupação, mas é 
em todo caso muito melhor do 
que a destruição de 972 mil to
neladas que os alemães alega
ram ter afundado no mês de 
março. Está abaixo das cifras 
germânicas para janeiro e feve
reiro, que foram de 522 mil e 
576 mil toneladas respectivamen
te. São cifras encorajadoras. 
Mas não justificam a menor a- 
tenuação dos nossos esforços 
para aniquilar a ameaça subma 
rina, na qual Hitler poz sua 
última esperança de vitoria.»

Assine e anuncie no cCor 
reio Lageano», org&o de 
granie tiragem e vasta cir 
culaçSo. Assinem !

Ferro, petroleo e 
borracha

A trinomia da guerra moderna
Os modernos exercitos transportam-se sobre borracha.
Hoje, só nes arquivos e nos velhos compêndios da histó

ria do mundo, é que encontraremos a visão das impetuosas car
gas de cavalaria e dos infantes arrastando-se pelos campos ou 
galgando posições elevadas, puxando atraz de si, velhos canhões 
de rodas de madeira. Hitler fez transbordar sobre a Europa 
as suas legiões motorizadas, e é com estas mesmas armas que 
os aliados o abaterão definitivame/rte.

Misturado ao fragor dos obuses e no matraquear das me
tralhadoras, ha o roncar dos motores e a corrida vertiginosa de 
milhares de pneus, rodando pelos campos de batalha.

E’ o advento da borracha na guerra moderna.
Valentim Bouças, numa recente conferência que pronunciou 

na Liga de Defesa Nacional, teve a felicidade de uma imagem 
expressiva: lembrando que se o ferro representava o esqueleto 
do organismo da guerra e o petroleo o seu sangue, a borracha 
pode e deve ser considerada coroo carne e inusculo.

Ferro e petroleo já temos, pelo menos em quantidade su
ficiente para sustentar a luta. Falta-nos a nós e aos nossos 
aliados a terceira e talvez a mais importante dessas matérias 
primas. Somos os únicos, atualmente capazes de fornece-la, 
e havemos de faze-lo para esmagar o Eixo. O mundo livre 
confia no Brasil e nos brasileiros, e nós nunca deixamos de sol
dar um compromisso, tanro mais quando está em jogo nossa 
Independencia e a nossa soberauia. (I. A.)

Faça seus anúncios nesta folha Faça seus anúncios nes 
ta folha, que seus lucros 
serão aumentados.

Sementes e Mudas de Hortaliças
O sr. Josè Schweitzer tem ,6mpre 4 Tend,_

de reeidencia â Avenida Laguna, no 40, .em ente, ,  ?ar, ntl
em sua casa

Faça seus anúncios nesta folha

^  das de rêpôlho, alface, beterraba, cenora, etc. P 0B8ue também 

g g  dàse sementes boas de lindas e vistosas flôres.
mu-
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Percorrendo as li
nhas de frente

interna
Pirapóra-Mmas (Pelo correspondente especial da (I. A.) -  Numa 
V]3gem deC5 dias pelas principais regiões r rodutoras da borracha de 
mangabeira, visitei os Municípios de Ituverava, Barretos e Fran- 
c, em bao Paulo Oiamantina, Montes, Cllaros é Januaria em 
Minas, todo o Oeste baiano, desde Barreiras até a fronteira com 
Goiás, o sul de Sergipe, abaixo de Aracaju e do Rio Vasa 
Barris, o centro de Alagoas e o norte da Paraíba, acima de Jo
ão i essoa . i or toda a parte observei o mesmo entusiasmo e a 
nies.Tta intensidade de trabalho no corte das árvores e extração 
do látex. Causa satisfação ver esse gigantesco exercito tía 
borracha lutando na frente interna da produção, para dar ao Bra
sil e aos seus aliados a mais importante das matérias primas, 
aquela que ha de assegurar a vitoria dos povos livres e o esma- 
gamento dos modernos escravagistas.

Dois fatores concorrem poderosamente para a realização 
desse milagre, que é o levantamento em massa dos brasileiros, 
para a extração do ouro elástico; a convicção de que a borra
cha é imprescindível á guerra e a certeza de lucros altamente 
compensadores.

Tive oportunidade de ouvir vários caboclos do interior de 
Minas e da Baía, sitiantes de Ituverava e fazendeiros da Paraíba.

Todo* eles manifestaram-se igualmente ridiantes com o 
exilo que vem obtendo essa industria, que não requer capital e 
a unica. talvez, em que o homem pode ser ao mesmo tempo 
empregado e patrão, dono e senhor absoluto do seu labor, tra -, 
balhando por conta própria e sem receber ordens de terceiros.

Pedro Amaneio, por exemplo, antigo vaqueiro de uma fa
zenda em Diamantina, comtou-me enquanto acendia o seu cigar
ro de palhinha de milho: «Pois é, patrãosinho, as coisa anda
vam ruins. O que nós ganhavamos era uma trUteza. Nem da
va para um hôme de Deus vivê. Veio o negocio da borracha 
e entonce, por esse mundão afora brotô ^ente sangrando as ár
vores. E o dinheiro apareceu. Desintocaiou. Gente comc 
eu, que ganhava 4. 6 ou 8 miréis por dia, passou a ganhar 20, 
2b e HO miréis, vendendo borracha,

Isso aqui virô um paraizo. Enquanto houver mangabei
ra ou maniçobeira para cortar, essa mão que Deus me deu num 
ba de ficar parada.»

§ f e
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Dr. José Antunes
Médico

W &If(93
irv irá*

Cirurgia em geral — G inecologia — 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.

*$$&&& ■■ : __ _ _ . 
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Eles lutam, fornecendo aos aliados as armas que 
derrotar os nazi-facscistas.

São 42 milhões de braços extraindo cristal de rocha, mica 
e borracha para as forças das Naçõss Unidas.

E o exército da borracha não se constitue apenas de 50.000 
homens que seguem para o inferno verde dos igarapés, aten
dendo ao chamado da Pátria. Há milhões de baianos lutando 
pela borracha nos sertões de Chique-Chique e Joazeiro, como 
existem milhares de mstrogrossenses, paulistas, mineiros, goianos,! 
alagoanos, pernambucanos e paraibanos, extraindo o ouro elástico I 
da mangabeira e da maniçoba. O Brasil luta, portanto, contra 1 
Hiíler e em cada roda de avião, em cada pneu das baterias de 
longo alcance, em ceda tanque de gasolina de uma Fortaleza 
Voadora ou de um bombardeiro da FAB, um pedaço do nosso 
sertão e um pouco da seiva dessas arvores que se espalham de 
de São Paulo até a Ilha de Marajó. (I. A.)

42.000.000 de bra
sileiros lutam coo 

tra Hiíler
O publico parece não ter se convencido ainda de que es

ta guerra é uma guerra total. Nâo há frentes de batdlna.
Não há retaguarda. Luta-se por toda a parte num cam

po aberto. A cidade esta dentro do raio de alcance (tos bom 
bardeios. Não há civis. Todos são soldados. ns
iam fogo contra as legiões de Hiíler, onde quer que e^s -
contrem. Outros lutam nas fabricas e nos arsenais, ío. nd° 
as armas da vitoria. Sem estes feriamos perdido» a g“er£

Não há brasileiros na África, mas há 42 milhões de bras 
leiros lutando contra Hüler, desde o arroio Chuy ao Chapoque.

. ■) E)) D E

Assine e anuncie no «Cor
reio Lageano», periodico de 
grande tiragem e vasta cir- 
c ilação.

Perda Militar

Leia o “Correio Lageano

WASHINGTON - (1. A.) - Todos os records de construção na
val foram superados pelos estaleiros navais americanos durante o 
ano passado, segundo declarou rccentemente á imprensa ameri
cana o almirante Emory Land, presidente da Comissão Maritma 
!os Estadjs Unidos. Adiantou ainda o almirante Land que 
entraram em serviço durante o ano de 1942 precisamente 
s 090.800 toneladas de navios mercantes, excedendo, assim, folga- 
damente o objetivo determinado pelo presidente Roosevelt, que 
estabelecia um programa para a construção de 8.000.000 de to
neladas de navios mercantes. Além disso, o presidente da 
Comissão Marítima acentuou que o total acima referido não in- 
clue cerca de 800 pequenos barcos e vasos de patrulha con-tru- 
idos para a armada arnericaua, acrescentando que foram lança
dos ao mar no ano passado 746 navios da rrota da Liberdade.

Os estaleiros norte-americanos poderão duplicar, antes de se 
encerrar o ano de 1945, o seu record de mais dr 8.000.000 de, 
toneladas. O objetivo para o corrente ano foi fixado em 
19.000 000 de toneladas, mas nos círculos autorizados acredita-se 
que se chegará facilmente aos 20.000.000 de toneladas, desde 
que haja a matéria prima necessária.

Dr. João Ribas Ramos
Advogado

RUA CORREIA PINTO, 11.
L A GES

J ASHINGTON-(I. A.)0 Quartel 
G-eneral norte-americano em 
Londres comunicou que em 
substituição ao tenente general 
Andrews, falecido num desastre 
de aviação na Islandia, foi no
meado comandante geral das 
forças dos Estados Unidos no 
teatro de guerra europeu o ma
jor general Wiltiam Jacob-Deve- 
s- O almirante Harold R. 

'•ark, comandante naval norte- 
miericano na Europa, fez a se
guinte declaração: «A morte do 
general Andrews é uma rude 
''“rda militar para os Estados 
Unidos e seus aliados, e uma 
profunda perda pessoal para _ 
queles dentre nós que estavamos 
intimamente associados a ele-

Faça seus 'anuricios 
nesta folha, que seus lucroa 
serão aumentados !

Faça seus anúncios nesta folha

Dr. Celso Ramos Branco

Residência 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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1 Locomovei Semifixa Wolf jjforça iraxima 
continua de 36 H. P, força maxima intemiten- 
te 43 H. P. efetivos.

1 Locomovei Chayton força de 24 H. P. 
efetivos

1 Locomovei Rausomes força 8 H. P. 
efetivos

i Locomovei Rausomes força 24 H. P. 
efetivos.

1 Locomovei W V Lidgervood força 24 H P. 

1 Locomovei Davey força 36 H. P. efetivos

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

to Alegre.Ex-módico dos Serviços Cirúrgicos do Hospital-Sanatóno- 
Belem e Sta. Casa de Misericórdia de Porto Alegre.

Com Cursos de E specialização em: Cirurgia, D oenças de Crian
ças, Parto e T uberculose Pulm onar.

A lta  C ir u r g ia . Clinica de Adultos e Crianças. Cirurgia de 
Crianças. Ginecologia. Parto. Radiologia Cli

nica (Raios X)

Tratamento Médico e Ciirar&ico
da Tuberculoso Pulmonar

Trata-se com Oswaldo Muniz 
Rua 15 de Novembro n- 17

dócT)

CONSULTO RIO: 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 _______________  gfa, Çatrrina

pQq |[ pÇq || pÇa )|_pQa )l_p0qj i~cfoã][ pÇo1) pÇqJj pÇqDÇa_ !fp<>q||lãóã|'lp<>a . ....................
|foQq jfpQajp$a|f^l[DÕql jopo|i~põã](cx)a|['oÇa

m í§ÍÜ
[PÓ?;

Cioe-Teatro CARLOS G051ES 
Empresa M. A. de Sousa

Aguardem!

r>Ça

ícÇa

óÇã
pÇa

c>Qq
oÁa
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Em  fre n te  a o  H o te l R o :
Kua 15 de N ovem bro

Ç S  l OÓ

A MAIS BARATE1RA
Lagos
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çóa
DÇa
c-Ça
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Aguardem!
Aguardem os grandes e 

belos filmes anunciados pa
ra esta semana:

FRACOS e ANÊMICOS
TOM£M

»  M i i
“SILVEIRA11

Grande Tònle

UMA NOITE DE NATAL
Esplendida produção da 
METRO, com os seguintes 
artistas: Roginald Owen,
Rathleen Lockhart e outros.

Contribuição
t

aos pobres
O AMOR ENCONTRA AN- 

DY HARDY
. Mais um super-filme da FA

MÍLIA HARDY

Custa caro ao Reich 
a mão de obra fran

cesa
LONDRES, Junho-(Do Free 
French Press Service para 
Interaliado)-Segundo um do
cumento oficial alemão rela
cionado com os operários 
estrageiros, que foram leva
dos a força para a Aleman
ha, os trabalhadores france
ses incorparados ás indústrias 
do Reich inutilisaram em 
dois meses mais de cinco 
mil caminhões e cerca de 
trezentos toneis de gasolina. 
O documento citado diz, em 
certo trecho, o seguinte: >,Os 
franceses não devem condu
zir caminhões, porque inva 
riavelmente escolhem o tra- 
jeta mais longo e mudam de- 
velocidade tão bruscamente 
que estragam por completo 
os motores. Tudo isso é 
feito de uma maneira sutil, 
de modo que não se pode 
quase nunca provar se os 
estragos foram causados 
propositadamente. Por outro

lado, si os operários france
ses ficam sòs durante duas 
horas numa fábrica, pode - 
se estar certo de qne nada 
fica em ordem no estabele
cimento».

Ura “ lecord 4' na tr a 
vessa do Atlântico
LONDRES, junho- (Do 

Free French press Service 
para Interaliado)- Fontes 
autorizadas anunciam que 
um avião de bombardeio 
>Libertador», transportando 
uma carga util de 28 tone-

BERNARDINO XAVIER 
DA SILVA

' A CONQUISTADO A- 
TALNTICÜ

ladas, atravessou o Atlân-I
tico em seis horas e vinte i
minutos, estabelecendo um ,
record nos vôos entre a'
Terra Nova e a Grã- 
tanha

Bre

Faça seus anúncios nesfu
folha, que seus lucros 

! aumentados
serão

Faleceu, nesta cidade, a 
13 deste, o sr. Bernardino 
Xavier da Silva, que por 
muitos anos residiu no dis
trito de Capão Aito, onde 
desfrutava de largo circulo 
de relações de amisade.

Fazendeiro, que foi, tam
bém por largo tempo, na
quele distrito, o finado pri
mava pela hospitalidade, que 
dispensava aoB que aporta
vam à sua fazenda.

Assim, grangeara a esti
ma geral, e a sua morte, 
em verdade, ecoou sentida- 
mente no meio em que vi
veu e onde foi sepultado a 
seu ped/do. Ao seu enter- 
ramento, que se deu em 
Capão Alto, pois o corpo 
para lá foi conduzido, não 
obstante o tempo chuvoso, 
compareceu grande numero 
de amigos e parentes

A' familia enlutada apre 
sentamos os nossos pesa 
mes.

Grande e Sensaci
onal Produção daParamount!

A VOLTA AO PASSADO
Estupenda e Belíssima Pro
dução da COLUMBIA.

LUZ QUE SE APAGA Um
dos maiores filmes do Ano! 
Um Monumento! Grandes 
triunfos de Ronald Colman 
E Ida Lupino

Para socorrer á popula
ção pobre desta cidade, os 
srs. Henrique Olinger e Ja- 
tir Varela organizaram u- 
ma lista que rendeu Cr$ 
1.285.00. Essa importância 
transformado em geneos 
foi distribuída criteriosa- 
mente pela sociedade auxili
adora de s e n h o r a s  
Presbiteriauos, que aten
deu a 130 famílias necessi
tadas.

Assine e anuncie no «Cor 
reio Lageano», orgão de 
grande tiragem e vasta cir 
culação. Assinem !

O MARTIR-
Urn Drama Forte, Emocio
nante da United.

ORQUÍDEA DE BROO- 
KLIN

Uma Super-comedia da Uo:- 
ted. Não percam estes gran-1 
des e belos filmes! Todos I 
grandes produções de sucec 
ao garantido!

A iir ie d a  ©m F cuco*  Minuto*
l.m poucos minutou a nova rccci-a — 

«•n an ço  — começa a cfreular no 
aiivtnnno os acessos e os ataques da cura» 
ou bronquite. Ent pouco tempo d pessKet 
dorniT bom, respirando livre •  laeilmeolj;

rnrtoco íllvla-o, irrono que 0 mal * •  
*' ’ldü' porque d lro ivc  e remova o muri» 
qv? obstrCe as vim- respiratórias, miaasds 
a rua energia, arruinando sua saúde, >»• 
rendo-o s e n t i r - s e  oremnturamente »•*£ 
Munaaco tem tido tanto êxito que •* o*| 
free cora H geraDtia do dar ao paoie»» 
respiroçao avro •  fncll rapidamente « ec"* 
EL"’,,» 11' 1» cio solrimcnto ds asma em Vo*  J u d i a s .  Peç» w«n<icco hoje mesmo. •* 
qualquer formada. A noaaa garantia * * 
•ua maior protoção.
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