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Dr. João Ribas Ramos,

Almiro Lustosa Teixeira de 
Freitas

correio SEMANARIO

Sabado
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Sta. Catarina Redação l oficinas: rua Quintino Bocaiuva, n. 14 Lages
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Regressou de Florianopolis, após ter participado 
da reunião dos Prefeitos, o Sr. Vidal Ramos Junior, 
acompanhado de sua exina. Senhora.

Sua Senhoria, na capital do Estado, tratou tam
bém de outros assuntos, ligados a sua própria o inte
ligente administração no Município de Lajes

W \

Os ingleses que
rem terminar a lu-

Regimeüto da Jir 
ventude Brasileira

0 Brasi dr retaiiCR
(In ter-American a)

Ia na

Kio, (A. N.) —O Presidente da Republica assinou 
um decreto aprovando o regimento da Direção Nacio
nal da Juventude Brasileira.

‘ > referido decreto determina que a Direção Nacio
nal da Juventude Brasileira é o orgão encarregado da 
administração central das atividades da Juventude Bra
sileira. competindo-lhe o seguinte:

a) Superintender á execução da instrução pré-mili- 
tar nos estabelecimentos de ensinu. na parte relativa à 
competência do Ministro da KJueação;

b) Dirigir iretamente ou por intermédio das dire
ções regionais as atividades tisícas habituais á ala ma-

r de conformidade com o calendário da Juventude 
Brasileita.

c) C ordenar e orientar as direções estaduais ou 
locais da Juventude Brasileira encarregadas «ia superin
tendência das atividades íiíicas da ala uienor;

d) Presidir á organização das atividades físicas de 
que não trate o calendário a que venham a ser de mo. 
doparcial ou geral realizados pela Juventude Brasileira

— Natal - Referindo-se 
á colaboração entre brasi
leiros e norte-americanos 
observada nesta capital, de
clarou o Ministro Marcon
des Filho que a união en
tre os dois paises constitue 
um dos grandes valores da 
aliança democrática que 
luta contra o Eixo,

Nova Y ork .— O G ereial Wavell ha muito tempo 
na Asia pretende pro i . ver a execução de um vasto 
plano militar ; uj e oc.-ntre todas as forças aliadas na 
China afim d expulsar os japoneses de todas as re
giões do contitiçnro,

A situ.-ção n pr nica não è da6 melhores, principal 
mente quando ee considera que os seus compromissos 
são cada ve/, mais graves no Pacifico, frente á esqaa 
dra e aviação dos americaous e ingleses.

As tropas de ocupação e <ie ataque dos amarelos 
na Chiua não são capuzes de grande resistência, razão 
porque será fácil a sua derrota com um exercito bem
organizado bem equipado e bem armado.

ü  projeto do consagrado e famoso cabo militar
britânico é perfeitamente realisavel

E para a sua consecução falta apenas terminar a 
organisação de forças hindús que em muito contribui
rão com  as tropas inglesas, nessa premeditada invasão 
da China para fazer vencer os heroicos exercitos dis 
persos do genefalissimo Chan-Kai-Chek.

Wavell pretende terminar definitivamento a luta 
na China e assim, obrigar aos japoneses de restringirem 
Bua permanência apeiaas ao Arquipélago e nas ilhas que 
ainda restam provisoriamente em seu poder.

Dr. Altamíro Guimarães
Dia 31 de março proximo passado, foram rezadas 

3 missas em ação de graças, na igreja da Voueravel Or- 
çem Terceira de S. Francisco da Penitencia, pelo res
tabelecimento do -Dr Altamuo Guimarães, digno Secre 
tario da Fazenda

Uma ias missas foi vele’ rada pelo exmo. Ar
cebispo Metropolitano.

O Dr. Interventor Federal e exma. Senhora, o 
Dr. Presidente do Tribunal, Secretários de Estado, e 
autoridades e grande numero de amigos da familia es
tiveram presentes.

— Recife - O General 
Newton Cavalcanti, junta
mente com técnicos brasi
leiros e americanos, iniciou 
a batalha da produção des
tinada a aumentara produ
ção oe generos alimentícios 
destinados ao consumo das 
tropas aquarteladas no nor
deste.

— Vitoria - No mu icipio 
de Alegre vem sendo plan
tada, com ótimos resulta
dos, a juta indiana, estan
do os técnicos agrícolas 
muito interessados nesta 
lavoura.

DR. AD ERBAL RAMOS 
Esteve em Lajes a serviço da casa Hoepcke, o di 

Aderbal Ramos, chefe da firma e elemento de realce 
em Santa Catarina, pela sua modéstia, qualidades de 
espirito e inteligência.________________________

Dr. Aujor Luz
Aus*nte durante ou méses de Março e Abri\ 

em virtude de viagem de estudos a S. Paulo.

— Fortaleza - O Minis
tro Marcondes Filho inau
gurou a hospedaria de e 
migrantes Getulio Vargas, 
que acaba de ser concluída 
e que servirá ao serviço 
especial da mobilização de 
trabalhadores para o Ama
zonas como base de opera
ções neste Estado.

Josè Eugênio Muller Filho 
Oscar José Muller 

Advogados
Kua do Rcsario, 116, - Rio de Janeiro

Foro em geral. Processos cm todos os Ministérios.
. Legalização de jazidas, aguas minerais e quedas dd-
\gua. Nuturalizações. __

ISÀÜ PAULO - (I. A .) - Anuncia-se que está em estu 
Idos um plano para a construção de uma réde de arma 
i zens gerais disseminados por todo o território do Es
tado e capazes de receber a metade da produção agrí
cola paulista, ü  Governo Federal financiaria os refe
ridos armazéns como forma de auxilio á lavoura.

— Petropolis - Fstá sen
do muito visitada a pri
meira exposição industrial 
municipal organizada para 
comemorar o centenário da 
cidade. As inúmeras in
dustrias expostas evidenci- 

( am o grande desenvolví 
< mento tomado ultimamente 
pelo parque manufatureiro 

| petropolitano.

PORTO VELHO - (I. A.) - Grandes aviões do carga 
transportaram para Mauaus a primeira borracha pro
duzida neste município,

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

I
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Dr. José Antunes
• Médico

Cirurgia em geral — Ginecologia — Partos

| p  z ti i !
m à ' Um  fe

Docente da Faculdade de Me- p
dicina de Porto Alegre | |

|j|$> || Alta cirurgia. Tratamento clinico e cirur- || 
|| g»c° da Tuberculose e doa defeitos congênitos

Atende no Hospital São José de Antonio Prado, aparelhado II e adquiridos. I ft z  I I
Hospital de Hamonia. M-  -*

 ̂ r*>
Estado de Santa Catarina.
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Sementes e Mudas de ST /rtóiças

i
Vra

O Sr. José Schweitzer tem sempre á vemla, em sua casa 

de residência á, Avenida Lagun3, n° 40, sementes e mudas garanti

das de répôlho, alface, bet> rnba. otn> r», etc Possue também mu- r  ̂

dase sementes boas . < lin - « vistosas tlôres.

slísTíJ

Dr. João Bibas Kamos
Advogado

RUA CORREIA PINTO, 11. L A G ES

IiAjlí
U#.| DR. NOBRE FILHO

OctaVio Cordova Ramos
Io Tabelião da Comarca de Lages

Rua 15 de Novembro — AO LADO DA FARMaCIA APOLO

1 linica geral
— Consultas diarías das 14 ás 115 e mela horas -  

Atende a chamados a qualquer hora do dia ou da noite.
consultorio: r u;1 ãjal. Deodoro

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

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

íiyié'

0 cartorio está sempre aberto, todos os dias uteís, das 8 horas ao meio dia e das ;
2 horas da tarde ás 6 horas. 855a

Laboratório Análises Clinicas
Direção Técnica: Dr. Nobre Filho, 

Dr. J. Sombra
Exames completos

de

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

Vacina autógenas — Exame precoce da gra
videz.

Rua Marechal Deodoro — (Esquina Praça JoAo
Pessôa)

LAJES — Estado de Santa Catarina. 

PREÇOS MODICOS.

0 que todas as donas 
de cas.t devem saber

1 Oswaldo Pruner
Ú  P I N T O RÉ
>wj Rua Quintino Bocaiuva, 1G

M  Executa, com perfeição, pinturas de casas modestas co

U  mo de luxo. Pinta piacas e abre letreiros.«rf; ?
I S  ESPECIALISTA EM PINTURA DE MOVEIS I  
■m A DUCO
P BtMll'a

Como fabricar granadas rx-i . __. . ôrÇ2s blindadas em
Motoras de incêndios em casa. idrn ° ' l ; co " lra P°sições muito poderos;

assalio
------------ • ■ 1

---------- ------  ; dro quebra-se e o liquido espa-E fácil fabnear granadas ex- lhando.se extingue 0 iílCendio
Antoras de incêndios, enchendo j?.ediatamente 
simples garraras de agua mine
ral, isto é, de vidro frágil, de
vidamente arrolhadas e seladas 
com uma das soluções seguin
tes: Io) Sal amoníaco, 5 quilos; 
sal marinho, 10 quilos; agua, 30
litros; 2)Amoniaco, 5 quilos; hi- ! .. q h|i nrl<> i|q c  n o
posulfito de sódio, 5 quilos; a- j 1UI Çtlb 1)11 IMlit U n o  lia  
gua, 20 litros; 3o) hipodulfito 
de sódio, 2 quilos; rloruro de
cálcio, 2 quilos; cloruro de ma^l Do B. N S
gnesio, 1 quilo agua, 20 litros. I Londres .  Coin r, ferei,cia aoç- 

Prepara-se o liquido mexendo ultimos ataques aIemâes na T
até completa dissolução uma nisia os COmentaristas londrinos 
das drogas acima enumeradas salientain que mais uma b

Para emprega!-as e bastante como suceMdera em E1 AIcnj;TJ 
projetar fortemen»e a garrafa n° Rommel está desgastando suas’

Rommel desgasta, su- 
5 blinda 
Tunisia

. , ---- -- .M UHV
Os alemães não toleram 

d e f e s a  p a s s i v a  
tornaram o ataque no feliche d 
sua doutrina de guerra; tom 
se viu em Stalingrado esse fel 

jche pode se tornar um grane 
perigo para os seus idolatras.

Rommel, na Tunisia, dá a in 
pressão de um rato, que ten 
arrebentar a ratoeira, lançandi 
se violentamente contra suasp; 
redes e enfiando a cabeça enti 
as grades.

Nesses esforços desesperadr 
apenas conseguirá se enfraqu1 
rer, cada vez mais.

Faça seus anuncit 
nesta folha, que seus lucre serão aumentados !
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/ o . t, • ■,» » ^ ‘ ' ncesa de Schamemberg —
N avJvS l^  a d°  C- E‘ C- Para 0 ‘ Corfeio LageanoNova Y ork .-U m  dos apartes que causaram sensação nu

nv. da» conferências efetuadas em Londres pelo mundo femini- 
" °  T i T c L f|g ,,ravam represenUntes de grande numero de pai- 
ses, foi esSc que serve de titulo ao presente artigo. tEse asir.u- 
Inere» fortin traídas?» O ambiente tornou-se agitado porque 
ninguém podería supor qne não somente esse aparte como essa 
hipótese pudessem surgir.

Os estudos de post-guerra executados pela mulher aliada são 
algo de admiravel. Al.á», a sua eficiência e valor tem sido a- 
plaudidos pelas auioridaoes da sociologia, da política e da ono- 
mia. Os intuitos desses congressos são de contiibuir o máximo 
para a perfeita harmonia do mundo futuro, dentro de uma or
dem justa, humana e cristã. Ha certos assuntos qne só as mu
lheres podem apresentar sujestõe».

E as investigações cientifica», as pesquizas sociais e os 
problemas político» efetuado» pelo» sábios aliados, serão muito 
auxiliad is por tais -uje»tões inspiradas nos melhores objetivos e 
n;s mais sinceras fnalidrde».

As reinvindicjÇÕcs femininas, ou por ou tn , a»pirações 
d?s mulheres p»r i ord-m futura da humamd ide, paz, são 
as mais jusla» e zoavei».

J mais poc : i ^qu i.la» e p istas de I»J« porque o
cumprimento th c iifi p. itt oo p.opiio regime de liber- 
cí..‘ e e ju t ça a, ■ cj.td e i .Ii-v.- o po; todos o* povos.

C or.r pi d s r tr-iidas as muiheres? Os homens da 
ciência d.> i.igi pr .- ur •» grandes comprcendedores
e interpret.. ore iier E i s indubitav Imente saberão
i r ás m ulheres . - a n. posição política e saciai que mere
ce . na sociedade u uhã

Cêncas e Letras.
- . . . »

Regido por professores competentes.
Funciona de acôrdo com a nova Regulamentação Jo EnsiUv, 

fse.cumtáiio, que porporciona ao candidato, obter o seu diploma do
bacharel em apenas 1 ANO.

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

L a g e s .

m

Não acredito nos gazes 
asfixiantes

Cel Edwird SH.on
ondres=Um  do» grandes t-mor.-, tia.- pupuUções de paí

ses que estão na órbita de ação d a £usrn , è o inicio da aplica
ção dos gazes asf xiatites. Têm sido numerosos os boatos nes
se sentido. A própria Alemanha jà insinucu que não terá es
crúpulos de usai o» gazes, se para isso fôr nectssaria, á vitoria.

Anesar desses rrceios, aliás, muito justificáveis, não acredi
to no uso de tais ele-nentes.

Hitler cOnheC' perf-itamente O processo  quimico que tem 
a lnglateira, ele deve saber quão facil poderá ser para nós, ini
ciar irned* ;t unent hs represálias.

E pr cisamo» lem b'jr qu ; a guerra qjimica desencadeada 
pela Grã Bretanha e seus aliados, seria para o nazismo a der 
rota n ais abreviada. Us aviadores britânicos já evidenciaram ;. 
superioridade de sua arma .

Isto significa que poderão demonstrar igualmente a superi 
oridade no°uso dos gazes que são lançados pela aviação.

Esse nunca será de interesse dos alemães, cujo única intui 
to do presente é prolongar a derrota que já lhes é fatal.

!~Bo q  í f õ õ ã jf S õ ^ i

%
;7
r í

O Sr. Erich Sell tem para vender e está iV 

incumbido de contratar a venda das seguintes —|
|gj na rua Lauro Muller a que íaz esquina com a im 

Praça da Bandeira; na rua Benjamin Cons- j\ 

tant as de nu‘ 29 e 31; na rua Jofto de Cas- L-  

tro as de n#l 12 e 14 e mais uma sem numero.

Qualquer informação sobre o estado das ca

sas acima anunciadas, será prestada pelo Sr. 

Rrich, na Galeria da Moda ou em sua residen-

Os trabalhadores brasik irs estão distribuídos por 5 fede 
rações com 1051 sindicatos e somam, ao tedo, segundo as mais 
recentes estatísticas, 12.8US.93l índiv ‘uo-.

Seis institutos e 76 caixa» Prestam usistencia aos trabalha 
dores brasileiros sem contar o instituto de Previdência e Assis- 
encia aos Servidores do Estado-

A distribuição dos elementos ,r bel . tas, n nosso país, é 
a seguinte: Industriar"'!» 956 088; • rciartos 555 867; Bancári
os, 25.626; Trabalhadores nos s-rviç s públicos por concessão 
96.488; Ferroviários, 172.524; Trabalhadores na estiva, 21.338; 
Empregados em transporte e cargas, 210.000; Trabalhadores em 
outras atividades, 1.911.000.

LIMA (I. A.) — Anuncia- 
se oficialmente que o sr . Hen- 

{ry Wallace, vice-presidente 
dós Estados Unidos, visitará 
o Perú no corrente mês d 
março, devendo ser recebido 
com grandes e excepcionais 
homenagens.

REPRESENTANTE da
CIA. SALGEM A

Regressou de Porto Ale 
gre o nosso diligente con
terrâneo sr. Eurico Batista, 
acreditado representante da 
Cia Salgema Soda Cáusti
ca e Industrias Químicas.

0 sr. Tece calorosos
elogios aos britânicos

Do B. N. S.
Londres—O sr. Wendell Wilkie, ao fazer a apre

sentação do sr. Malcolm Mac Donal, Alto Comissário 
Britânico oo Canadá, durante uma reunião do Rotary 
Club de Nova York, declarou que na sua opinião, sò 
quem havia assistido a um raide aéreo é que podia a- 
valiar o que os britânicos suportaram durante a Bata
lha da Gra Bretanha. '<Na verdade, foram eles os sal
vadores da Civilização*, afirmou o sr. Wilkie. «Nao 
há palavras que possam elogiar suficientemente os 
britânicos».

cia. Faça seas anúncios nesta folha

Assine e anuncie no “ Cor
reio Lageano” jornal de 
grande tiragem e vasta cir 
eulaçao.

Â Alemanha pode perder a guerra
Comunicado de Nova 

York, diz que Goebbels, 
escrevendo no semauarío 
Das Reich, disse que a A- 
emanha pode perder a 

guerra, se não impuser se
veras restrições na frente 
interna.

ADAUTO VIEIRA 
Enccntra-se nesta cidade, 

vindo de Fpolis, o nosso 
amigo e conterrâneo sr, 
Adauto Vieira, funcionário 
do Banco Inco.
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Digitalizado pelo Instituto José Paschoal Baggio - Contrato FCC nº0151/2016 



4* paginn
CORREIO LAGEANO
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Dr. J. Costa Netto
Formado pela Faculdade de Medicina da Universidade de Por

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

Belem e Sta. Casa de Misericórdia d* Porto Alegre.

Aviso ir 1 Pf.j

■€><crp«

Com Cursos de Especialização em: Cirurgia, Doenças de Crianças, Parto e Tuberculose Pulmonar.
4 14-q  P i r i f  r t f í '1  M nica de Adultos e r  
/ l l l c t  v í l l  U i  Crianças. Ginecologia

r«
. -  tia

urgí . de 
■igm cli

nico

'! T nTratamento Médico e Cirúrgico
da .übercüiüse Pulmonar jj

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

RESIDENC1A: Correia Pinto 3, Fone 195. oJt
Lajes ^ta. Catarina

fp$ãlloÕolipQq

z\\m

Dr. Celso Ramos
ADVOGADO

Br meu
ResideDcia e Escritório: Rua Correia Pinto 66

1 -AGES.

O Banco do Brasil S. A. faz publico que, emsuaAgcf,. 
cia de Caxias (sul), Emiliano Rosahno da Costa, na 
qualidade de agricultor, domiciliado em Lajes, Estado 
de "anta Catarina, de acordo com os dec-Ieis nrs. 1.002 
1.172. 1.230e 1.883, de 29/12/38 ,27 /3  e 2 9 /T e 10/12(29, 

aretendendo empréstimo em letras hipotecarias, 
soh garantia dos imóveis «Perau» e «Rio do Meio», Sl! 
tuados no distrito de Bocaina, município de Laj.s, e 
«Rincão da Serra», «Potreiros» e «Butiá», situados no 
distrito de lrd> ■». município de Lajes, e suas benfei
torias, com as áreas de 450, 360, ISO, 160 e 80 ha 
respetivamente. avaliados em Cr$ 86.000,00, apresen
tou á Carteira de Credito Agrícola e Industrial pro. 
posta que tom . n° 6 (seis) e sobre a qual oportuna-
mente o Bancr se pronunciará.

Fica marc Jo «• prazo de 40 dias. dentro do qual 
esta Agencia, nos termos do art- 16° 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 
guia mento baixado com o decreto-lei m 1.230, receberá 
os esclarecimentos ui reclamações que lhe forem apre
sentados. O prazo se conta da publicação do I* aviso,
feita em 3 de Março de 1943.Adem aro Gay Teixeira 

Gerente

Correi

!io

A v is o  B‘ 1
Atende chamados para as comarcas ct 

tibanos, Bom Retiro e í .i
v Joaquim, Curi-

ul. li
Uma crônica 

para Você
Es 'ai p-»ra «Correio Lo^eano»

i onheci-a, por acaso, ven
d o-a  passar acom panhada de 
duas amiguinhas...

E . ao vê-la, senti uma 
profunda em oção, um fórte 
deslumbram ento, uma súbi
ta claridade com preêndi que 
nem tudo è m entira, é per
fídia, é egoismo, no mundo...

Comecei a quere-la muito, co 
mo um bêbado inveterado no 
liquido embrigador...

Fechado dentro da rotina da 
vidaminha funcional, despida de in- 
tereses, despojada de grande» 
sensações, abro a gaiola da I- 
maginação, e solto, paia a liber
dade infinita, o  passaro alacre 
do Pensamento...

Assim fazendo sinto-me pos
suído de tamanha felicidade que 
r,áo invejo nenhum argentario, 
na minha pobreza honesta...

Vendo-a passar, despreocupa
da, talvez cantarolando, compre- 
êndo que o mundo ainda ofere
ce alguma compenasão aos meus 
olhos, alguma ao meu coração..,

Acreditei, novamente, na exis
tência do Céo e do Inferno, da 
Virtude e da Beleza, e senti,
centro do meu peito, o coração
quetaqueando, acelerado, como

um sino festivo bimbalhando 
em saudação sonóra à aleluia... j

Depois...
— Que import: qn mi qi<i- 

zesse convida-la à e s ^ , n  -  
matografica e, indo, óz oho, u 
encontrasse lá dentro acoinpa 
nhada...

— Que importa st a Viu-» 
como já tem feito outras vezes 
quizer negar-me a ventura su
prema Je faze-la minha espo*^ 
e companheira ?..

Continuarei, sózin: - o 
companhado, soli'aui 
do, sem um queixume, a via- 
ciucis dolorosa •. m i 
rio...
R. N. L. Lajes, 2 3 4 ,

O Banco do Brasil S. A . faz publico que, em sua 
Agencia de Caxias, ('sul), José Domingues 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, I230 e l  888.de 29-12-38, 

27-3, 29-4 e 15-12-39, pretendendo empréstimo em 
Iletras hipotecarias, sob garantia do imóvel «Fazenda 
Idos Cardosos» e suas benfeitorias, situado no distrito 
|de índios, município de Lajes, com a área de 536,42 
ha. e avaliado em Cr$ 20.000,00, apresentou á Car
teira de Credito Agrícola e Industria! proposta que to
mou o n* 6 (cinco) e sobre a qual oportunamente o
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0  Mucus da 
hmQ Dissolvido 
Rapidamente

Os ataques desesperadorea e violentos da 
asma e bronquite envenenam o organismo, 
mi'iam a energia, arruinam a saúde e de
bilitam o coração. Era 3 minutos, M anduco , 
nova fórmula módica, começa a circular 
no aangue, dominando rapidamente os ata- 
ques. Desde o primeiro dia começa a desa
parecer a dificuldade cm respirar e volta 
o sono rep&rador. Tudo o que se faz ne
cessário é tomar 2 pastilhas de M sn d aco  
ás refeições e ficará completamente livre 
dn asma ou bronquite. A ação é multo 
rapida mesmo que se trate de casos rebel
des e antigos. M ondaco tem tido tanto 
ôxito que se oferece com a garantia de 
dar ao paciente respiração livre e fr.cll ra
pidamente e completo alivio do sofrimento 
(Jh asma em poucos dias. Peça M sn daco , 
boje mesmo, em qualquer farmácia. A nossa 
garantia é a sua maior proteção.

M e n d a c o » - ’

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

Programa para Domingo 
Dia 4 de abril de 1949.ãs 2 horas:

Um excelente program (Varia-1 g anc0 se pronunciará.
Fica marcado o prazo de 40 dias, dentro do qual 

esta Agencia, nos termos do art. 16- do decreto-lei tv 
1 888, facultará, a qutm interessar possa, conhecimento 
da lista de credores forneepida pelo proponente, e, na con
formidade do art. 4* e respetivos aragrafos, do Re
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.

Ademaro Gay Teixeira 
Gerente

•tropas á 
Uissf.ij 
|t®®a

ás 3,15 horas:
Exibição do sensacional farvvest 
intitulsdo;

VIGILANTES do TEXASás 4,30 horas:
Mais uma exibição do emocio
nante filme da «Universal»:

A MÃO da MÚMIA
Preços do esotum e.

Cr$ 1,50 1,00 e 0,50

(Wd, ii 
Cioeta

* iin

às 8 horas:
Sessão Elegante 

A «Metro» vai apresentar 
hoje, o mais interessante e novo 
trabalho do popular e talentoso 
«rtista: Mickey Roonaz
—a excelente produção intitu
lada: -

Amor de Crean 
çola

Ao lado do popular e que- 
riJo Mickey Roonay, trabalham, 
em otimos papéis, um conjunto 
de artistas grande mérito.

Gomo desem barcaram  os Ame 
rícanos na África

Ha pouco tempo foi divulgado, que no desembarque 
feito na África pelos Americanos, as tropas foram cod- 
duzidas por um com boio de 500 navios mercantes, es
coltados por 320 vasos de guerra.
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Navios do Eixo, afundadosCert. Censura n. Í9427.
Sem restrições. Iniciará a sessão j Segundo declarou o Almirantado Britânico, 10.000
seguido de umTomal Sa Metro!® 0 0  toneladas de navios do Eixo, já  foram 'afunda 
e um coiv»plemento Esoortivo | doa, desde o inicio da guerra.
Preços: Poltronas crfc 
2,00 Balcão 1,50
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3,00|
Faça seus anúncios nesta folha A!>
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