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6 que oD JUVENTINA DA COS 
T a c a k v a l u o

Farras,cia Carvalho
Jása acha instalada, á rua 13 JeJSfovembro, bem em fren-

i Faleceu, em Porto A le-|,tí ®° *IoteI Ro83Í- 0 T  Pll%no '^cnm am euto, a anuo- 
igre, na semana proXim a;ciada f ar“ acia Carvalho, sob a direção do Farmaceijti* 
passada, a exma. ara. d .J u -lco sr- Carvalho. Fstabelecimen to
ventina da Costa Carvalho, * ne % de PrJimeira °.rdem dl8Poudo ,df abundante esto- 
Vva do Major Abilio Car que de Prod'l/o9 químicos e especialidades farmaceuti- 
vaího e ti lha do sau d oso '^ 3’ a , referi'la farmacia es á aparelhada para atender
Del. João José Teodoro da da ™elilor maDdirf  a todos a<Jueles <lue nces8'iarem c0 
>npt., Aos seug }'ilhns e medicamentos. Pelo que nos informaram, a

O presidente Getulio Vargas é o homem que apa 
receu no cenário brasileiro, justamente no momentoem 
que, a nossa terra precisava de um bcmem de sua tem-‘domais m mbroT da tnmilia Carvadl° tlxou Pre<?08 esPe,‘iaÍ9 para venda de seus ar

Farmacia

’r esames.

pera. Ele representa no Governo do País, o comandan ^  st , u Carvalho 
te de ama grande nau que, consciente de seu valor, ,tam )a 09 n0SS0d’ 
prossegue na órbita do oceano, quer enfrentando tem- 
pustade, quer em ocasião de bonança, sempre com  
st^urança. Não fosse a certeza de seu valor, confi
ança na sua pessoa e a serenidade, que pauta todos 
os s«us atos, quem sabe onde estaria e o que seria 
do Brasil hoje ?

apresen-
seutidos

Seguiu, em viagem de 
recreio, com sua exma. se
nhora. até o Rio de Janeiro, 
o nosso distinto amigo Dr. 
Celso Branco, nobre advo
gado residente oeste muni- 

ipio.

Os Fitados Unidos da America do Norle censegui- 
rum fabricar, em 1942, 48.000 aeroplanos; 56.000 tan 
oues e aitilharia mecanizada; 670.000 metralhadoras 
21.000 canhões anti-tanques; 1O.250.OOO.0OO de muniçõe.- 
de pequeno calibre; 181 .ooo.ooode granadas de artilharia 
e 8.090.000 toneladas de navios mercantes.

...«■Quando em
enorme

Dr. CELSO BRANCO

1937 o Japão atacou a
massa indefesa que era a China, a única industria a 
preciavel que existia no pais era a de mineração 

Mesmo essa era feita por processos primitivos e 
e,n pequena escala. Quanto á industria fabril, ha
via apenas 33 estabelecimentos em toda a província dt 
bzçchwan, da qual Chungkiug é a capital. Agora, 
Porem, o interior da China conta com 1.350 fabricas 
particulares e 108 estabelecimentos da industria pesada 
administrados pelo governo, A paciência e a re- 
aignação que é nra feitio unico das chineses foi que os 
*o»talou lá, —a centenas de quilômetros em pleno inte
rior do país. Muitas dessas fabricas se achavam si 
doadas antes em cidades litorêaneas. Foram desmons 
tf^das e transportadas, peça por peça, poucos quilôme
tros por dia — em costas humanas ou em carroças pu
xadas por cavalos onde os havia, mas geralmeote por 
homens velhos, mulheres e crianças. Os homens jo
vens estavam nas frentes do combate, na luta sem tre- 
Ruas;.,.» — todos afinal representando um símbolo de
resiBtencia.

BELIcA RIO da S. RAMOS

Ach i-se nesta ciiade. em 
companhia de sua exma. 
senhora, D. Maria José 
Antunes Ramos, o nosso 
imavel e distinto amigo sr. 
Belisario da S. Ramos, a- 
aastado fazendeiro neste ma 
íieipiu.

EMILIANO A. RAMOS

Vindo de sua fazenda, es 
á nesta O■ i;uk>. acompa

nhado de sua exma. senho 
•a, o nosso prosado arrigo 
m. Emiliano Antunes 11a 
mos.

Também se encontra en 
tre nós o sr. .José Antunes 
Bamos, criador neste mu
nicípio.

tigcs, limitando-se a lucros modicissimos e, portanto, 
capazes de agradar a todos.

FESTA DO ESPIRITO SANTO EM LAGES
Tendo a sua frente o nosso prestigioso eam avela- 

migo, e iocotestavelmente ek mento de real destaque 
em nosso meio social, sr. João Ribeiro Branco, acom
panhado de sua exma senhora D. Conceição Branco e

'demais companheiros de comissão, a festa do Divino 
Espirito Santo êste ano, em nossa cidade, não obstante 
o tempo chuvosò, teia, ermo é ratuial esperar, um bri
lhante desenrolar e uin ótimo resultado, dadas as qua
lidades de prestigio que exornam, principalmente, as fi
guras dos sr. João K. Branco e exma consorte. Hon- 
tem tiveram inicio os leilões de prendas, embora cho
vesse bastante. Hoje os leilões continuarão. Amanha 
haverão também, leilões de prendas, na Casa Santo 
Antonio, e, se o tempo permitir, haverá procissão. A ’ 
noite. com. a presença dos novos festeiros terà logar, 
amanhã, Domingo, os últimos leilões de prendas em 
beneficio da paróquia.

CONFIRMAÇÃO DE FALECIMENTO
Conforme informação que nos prestou o sr. Julio Joaquim 

de Moura , residente nesta cidade, o seu irmão José Joaquim de 
Moura, que era Io Comissário do navio mercante brasileiro A-
fonso Pena, faleceu no naufraglo dogmesmo navio quando do tor-
pcdeamer.to daquela nave, peius i- cozes nazistas, nas cosias da 

ficando a sim confim i ! a primeira noticia elegrafica
sobre o raio ium >o. A . . . ata os, pois, os nossos sentidos
nesa lies ã í,imitia —.

A população alemã de 
Gand sob ameaça

LONDRES,(I.A.)-(Da Agôn 
cia «Imbel» para Interaliado) 
Segundo informam despachos 
publicados pelü6 jornais desta 
capital, as autoridades nazis
tas na Bélgica ocupada ame
açaram tomar represálias 
contra toda a população da 
cidade de Gand, si não forem 
encontrados os dois cidadãos 
belgas acusados de terem as
sassinado um policial pago 
pelos alemães.

Alice K lkiio  voltará a Lajes
'Estamos informados, que a notável artista e cantora 
brasileira -Alice Ribeiro- de volta da sua vitoriosa excur
são a Porto Alegre e principais cidades riograndenses, 
visitará novamente a nossa cidade, onde realisará mais 
um concerto no Teatro Carlos Gomes. Pelos jornais de 
PdUo Alegre tomamos conhecimento do seu grande su
cesso na capital do visinho Estado, tendo merecido os 
mais vivos elogios por parte da critica autorisada ao co
mentarem o seu primeiro concerto no Teatro S. Pedro. 
De volta, agora, ao Rio de Janeiro, onde vai tomar parte 
na grande tomporada oficial do Teatro Municipal, e por 
especial deferencia para com o nosso publico e a Em
presa do Teatro, Alice Ribeiro vai proporcionar-nos mais 
um excelente recital, com um programa inteiramente novo 
para a nossa cidade. Num belo gesto, o conjunto orques
tral do Colégio Diocesano, que so compõe jã de cerca 
de vinte figuras, e em homenagem à ilustre e consagra
da cantora, vai tomar parte no programa, executando 
diversos números do seu repertório clássico. Á Empresa 
do TeatroCarlosGomes, Alice Ribeiro dirigiu o seguinte tele- 
grama:«Contente visitar novamente c realisar novo con
certo simpatiea culta platéia Lages, peço marcar nuu 
recital para segunda feira 21 de Junho. Agradecida sau
do vos’» (a) Alice Ribeiro.
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Laboratório Análises Clinicas
Direção Técnica: Dr. Nobre Filho, 

Dr. J. Sombra
Exames completos

de

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

Vacina autógenas — Exame precoce da gra
videz.

Rua Marechal Deodoro — (Esquina Praça João 
Pessoa)

LAJES — Estado de Santa Catarina. 

PREÇOS MODÍCOS.

Oswaldo Pruner 11#
P I N T O R  pP

Rua Quintino Bocaiuva, 16

Executa, com perfeição, pinturas de casas modestas co LV
-

mo de luxo. Pinta placas e abre letreiros. gg

ESPECIALISTA EM PINTURA D E  MOVEIS P  
A DUCO JJP

m
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Z Atende a chamados a qualquer hora do dia ou da noite 

f. Rua Mal. Deodoro
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DR. NOBRE EiLHO
C linica geral

_  Consultas diarias das 14 ás 16 e meia horas
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Dr. Cesar Ávila

Octavio Cordova Ramos
r  Tabelião da Comarca de Lages

|  Rua 15 de Novembro -  AO LADO DA FARMaCIA APOLO
jm! __'I Lavra escrituras de Compra e Venda, de Permuta, de Doação, de Lo- 
M  cação de Serviço, etc, etc.
^ií Procurações. Encaminha requerimentos ás Repartições u i c a s  e r s, 
^  Estaduaes e Municipal. Prepara quaisquer documentos.

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

jg
fiZè

Urra nova rêde de comunicações se està estendendo ao 
norte d') Brasil, tendo por principal objetivn a colheita da bor
racha selvagem. O sistema de transporte tem sofrido grandes 
alterações no sentido de um-amplo desenvolvimento.

V rdadeiras populações esíão sendo recrutadas e os brasi
leiros té n dado pleno apoio ao novo programa, contribuindo 
sem poupar esf-rços, para a sua rápida realização.

Construiram-se novas estradas e um novo sistema de trans 
porte fluvial foi estubelexido na bacia do rio Amazonas, dando 
acesso aos trezentos milhões de árvores de borracha daquela re
gião. Vastas quantidades de borracha selvagem serão prova
velmente retiradas no fim dc-ste ano.

O coração do novo sistema de transporte é, está claro, o 
Amazonas e seus afluentes.

Uma estrãda está sendo construiu a.
E-ta estrada parte do norte, atavé da Colômbia, passa por 

Calamar, subindo, então, até a cabeceira do famoso rio-mar.
A borracha serà transportada para o norte por Bogctà.

Outra estrada irâ de Cuibá à região mais rica em borracha, 
sendo o produto tran-poitado por ela, num trecho de curta ex- 
:ensão e, depois, em b- r:.os para finalmente seguir por estrada 
de ferro através o Estado de S. Paulo.

Uma terceira estiada ligará Porto Velho, na margem do rio 
Madeira, a referida área. Dos dez mil homens recrutados pa 
ra o trabalho, 500 já chegaram a Bélem viajando a pè, por ca
minhos de ferro e em baicos

Os demais air.da se acham a caminho. Dentro em doii- 
co as Nações Uniu s com. ç ■> áo a receber regularmente lan,>'., 
quantidades de borracha selvagem, vindas da rica região Ama
zônica.

Departamento de
Saude Publica

To oue *e prolonza, escarro 
de sangue, dôr no peito ou nascos. 
febre á tarde, fraqueza, são si-  
n s de alarme que anunciam, 
muitas vrzes a tuberculo e pul
monar Aparecendo qualquer dês- 
tes sinais, é precisa ir ao mé
dico, de preferencia espeeslista 
em tuberculose, para od ig- ósti- 

' co exato e o tratamento conve
niente. S.N.ES.

LONDRES-(I.A ) Em mensagem 
dirigida ao sr. Church.ll o 

marechal Stalim declarou que - 
milhões de russos acompanham 
emocionados as proezas da RA- 
F em seus tremendos ataques 
aos centros industriais da Ale
manha.

MONTREAL-(I,A.)-C cônsul 
geral do Brasil afirmou 
que o seu país está fazendo 
a guerra tanto no setor e- 
conoujico quanto no militar, 
n :erindo-se particulramente 
â mobilização das forças de 
ti ra e ao aumento crescen
te do poderio aéreo e naval.

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

Docente da Faculdade de Medicina de Porto Alegre
Alta cirurgia. Tratamento clinico • e cirur- 

| j  gico da Tuberculose e dos defeitos congênitos
iT  e adquiridos.
-t-p
4=4>
4 4

44=44

Hospital de Hamonia.

Estado de Santa Catarina. M i f e
tS  l â s

Faça seus anúncios nesta folha

o  sr. jo sè  Schw eitzer tem sempre á venda, em sun ca.»

de residência A Avenida Laguna, n» 40, sementes e muda. garanti-
das de répôlho, alface, beterraba, cenora 

ll£§SJ ’ ora> etc. Possue também mu-
° Q ° \ das o sementes boas de lindas e vistosas flôres.

5 ^
'õÇa
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Panamericanismo
As homenagens prestadas ao Presidente Higinio Morinigo 

Rtpsblica do Paraguai foram de natusesa a não deixar du- 
I j.s sobre a simpatia que liga os dois bravos povos suhmeri-
Hfio' Povo e g ° verno estiveram unidos e presentes às ma- 
jjstíÇões recebidas pelo ilustre general e chefe do Estado. 

Raracnente prestamos a um estadista homenagens tao calo- 
|5 e espontâneas. Deixa o Presidente Morinigo o «erritcrio 

Tisileiro convencido que essa sua visita, em retribuição a que 
V fizera o Presidente Vargas, serviu para unir cada vez mais

dois povos americanos, Je tão gloriosas e erguidas tradições "! sinceridade e bravura.
‘ fcças visita- cimentam a verdadeira política panamericana 

I ei;ie.iam 2S relações entre os paises.

Dr. José Antunes
Médico

C*ZW. \

\|o
mm
feUíl5vüS|?.

Cirurgia em geral — Ginecologia — Partos

Atende no Hospital São José de Antonio Prado, aparelhado
srasa

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

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

palmatória
e sem demora o pôs em pratica.

Em localidade bem próxima desta capital, não ha muitos a- 
joí, ainda, pontif.cava como senhor da terra certo mestre-esco- 
j, conhecido pela alcunha de Curto e grosso, sem dúvida devi- 
oj.,ü seu tísico original, que dizia com tal apódo. pois de fato
o hutruculo era bem um pipóte.

Apesar disso, a escol i ei c íia-se de alunos, alguns vindos de 
distância superior a légua e meia, para desenvolverem... os mus 
culos, em passo de marcha...

Dentre os discípulos, destacava-se um rapaz inteligênte, 
franzino e cabeçudo, a quêm o mestre não dispensava muita a- 
feição pelo« quinaus que constantemente lhe. aplicava nas saba
tinas de taboada. Mas, cousa singular! ao passo que o pro
fessor protestava motivos de castigar o aluno mal olhado, este,! 
hél á sua consciência, recebida o desencadear da cólera pater- 
:cl sem protesto nem queixumes, ou fosse por medo de maio ! 

I castigos ou por desejos mesmo de aprender; de modo que< 
;'ji?ava muitas vezes haver errado nos seus acertos, pois o ra- 
;; nho digeria o que no livro estava em letra de fóma.

O que é certo, é que recebia a santa luzia ás dúzias e de 
pé atraz, mss,... continuava sempre firme no posto, aguardando 

I o momento de nova tempestade.
, Ora, isso pata um inestre escola era demais. Impossível se 
ra tolerar por mais tempo esse peralvifho, ousado e renitente, 
qne sabia tudo e mais ainda, antes que o mestre lhe ensinasse.

Não. Não podia continuar assim. O prestigio do cargo 
erigia que tomasse uma desforra plena e decisiva.

Dito a feito.
— o —

Aproximava-se o mez de dezembro, a época dos exames 
regulamentares. O professor fazia questão de apresentar mai 
oria numero de alunos prontos do que a sua colega da eecola 
feminina, que ainda da ultima vez o havia deixado numa baga

C cs m nra. ôrlan ta* Para Uso. seria necessário transigir

— o —

e m  -,^:,rapaf iaC*al alegre e descuidos», vinha chegando á escola,
tO(trwhniP° rJa Pnnc,Pa' achava se o nosso herói Curto e grosso,
batalha* % P2recencfo até um general vencedor de mií
nóí ri* ** .^ada aluno tomou o seu lugar, e o professor, de-
cítm- t f duaf , ou tr®3 vezes, para aliviar o pigarro, sentenciou: Todos em fór.na !
ta fulminante: íir,S, lJ j 'Íe 3 3 ^-bastião, lança-lhe osta pergun-

- 8  vezes 8 quanto é, seu Sebastião ?
— 04, respondeu o rapaz.

nHa ~ ,E.,.pw\ um pouco’> diz-lhe o mestre; «vou ver na Tabo-da se cs:a c.-rtc; se não, tü nic paga'» !

Audacis Jortuna juvet '
S. (Fpolis)

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

| eulação.

sem precedentes. Para isso, seria necessário transigi 
; aprovditar o Sebastião, o tal rapazola desabusado, que, entre- 
. to> n2o restava dúvida, seria o bastante para meter num chi- 
’-° as alunas da professora. Mas, como fazel-o, se o empe
n o  rapaz não lhe podia entrar na simpatia ?

O remedio, seria primeiro tirar desforra do Sebastião; e, pa- 
r* resolve  ̂ tal problem, foram necessários alguns dias passa- 
LCS em constantes sobresaltos, noites de insônias, pesadelos, diabo...

Afinal, o homuculo descobria o meio de sair da en/alade-

Leia o “Correio Lageano

Dr. João Ribas Ramos
Advogado

RUA CORREIA PINTO, 11.
L A G ES

n a t a i s
RIO - (I A.) • Poucas produções oferecem tão notáveis perspe 
etivas para a economia brastk-ira quanto a de oleas vegetais.

Não só prla nossa incalculável riquesza neste sector, comr 
também pelas possibilidades de consumo praticamen e ilimitado 
que apresenta o mercado norte americano para esse> artigos, O 
esforço dos técnicos brasileiros para ampliar a produção de o- 
leos vegetais adquiriu maior surto a partir de 1940 com ? 
criação do Instituto Nacional de Oleos, cujo programa de açã- 
abrange as pesquisas cientificas e a aplicação industrial das plan 
tas oleaginosas, o osas e resinosas e produsto derivados.

Um dos aspectos mais interessante da produção de oleos 
vegetais é o do seu emprego na alimentação humana.

A chamada palmeira de Patuá. cultivada no Amazonas, pre 
duz um oleo sucedâneo perfeito do de oliva, largamente consu
mido no Brasil inteiro.

ARGEL-(Í.À )-Depoisae h-a os presos políticos pertencia
ver ordenado a abolição 
dos campos de concenti ação 
onde se achavam recolhidos

tos ao exercito da Espa nha 
republicana, o General Gí 
raud determinou a concessão 
da anistia geral.

S FR ANISCO-(I.A )- Denun
ciando os processos barbares 
dos japoneses, o secretario 
do TesouroMorgentau decla
rou qne os niponicos mata
ram todos os homens, 
mulheres e crianças das zo
nas costeiras da China onde 
desceram os aviadores nor
te- americanos depois do 
seu ataque aereo a Toquio.

LONDRES-(I.A-)- O Alto 
Comissário do Canadá in
formou que a grande mai
oria dos soldadoseanadenses 
estacioiada na Grã Bretanha 
se prepara para a mais ar- 
dua tarefa desta guerra, ou 
seja a abertura da Segunda 
Frente com a invasão da Eu
ropa.

WASHINGTON(I.A.) Os o- 
b ervadores militares norte- 
americanos consideram a o- 
cinação de Matteur e kle- 
nvnskaia como dois golpes 

! tremendos desfechados eon- 
j tra as veleidades alemãs de 
i»e materem na Tunisiae no 
* Caucaso.

Faça seus anúncios nesta folha 

Dr. Celso Ramos Branco
ADVOGADO

Residência e Eecritorio: Rua Correia Pinto, 66 
LAGES.

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

1
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Vendem se
1 Locomovei Semifixa Wolf força iraxima 

oontinua de 36 H. P, força maxima intemiten- 
te 43 H. P. efetivos.

1 Locomovei Chavtou força de 24 H. P. 
efetivos

1 Locomovei Rausomes força 8 H. P. 
efeti- os

1 Locomovei Rausomes força 24 H. P. 
efetivos.

1 Locomovei W V Lidgervood força 24 H P.

1 Locomovei Davey força 36 H. P. efetivos

Trata-se com Oswaldo Muniz 
kua lõ de Novembro n1 17

Lüüí

" fI

lüji

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 do Porto Alegre.

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

I
l i

A H íl  íTi r í f !  Clinica de Adultos e Crianças. Cirurgia de 
r i f le i  Ü í g l d »  Crianças. Ginecologia. Parto. Radiologia Cli

nica (Raios X)

rpTratamento Médico eCirum ico
CONSULTORIO: 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.

L ajes

da Tuberculose Pulmonar IIrõln
'(ffrjlfpQq IMgJl pQq 1! pQq |

o Ç a lI p ^ l I & > j  j[Dy-O j 1 OQ<] | j d Ç < ]||pÇ qjf~3Ç qI; p Ç o
dó̂ Ií r>Ça

?ta. Cafari-a
" ^ ]ÍP óq |,rDÓq| dóq

[50011 oÇa I; DQal1 o Ç a j j j 5 Q a ' j  c-Qo |pQql 5]

Ã hora H
Quem inventou a hora («agá») H não pensou um só momento 

sobre a influencia decisiva que essa hora iria ter na vida de 
muitos seres humanos. Essa hora serve para tudo...

Essa hera é o resumo de todas as horas...
Quem não pretender cumprir os seus acertos é só alegar 

que está a espera da chegada da hora H.
Quem está fóra da lei poderá também apelar para a hora 

H e discutir que a sua hora H ainda não chegou e pronto, — e 
i inguem poderá dizer o contrario, porque nada se faz certo, co
mo hoje é corrente, anão ser na horaH, esendo a hora H a ho- 
r.i certa, claro está que o transgressor da lei não é de fato 
transgressor, uma vez que a não transgrediu na hora H.

Èu conheço um pândego que só f;z ponto final em tudo o 
que diz se referindo a hora H. A hera H para ele é a úni
ca que existe e convem, porque, segundo me informou, não há 
hora mais «camarada» no mundo. Certa vês, tendo contrata
do núpcias observou, dias depois, que tinha dado um passo em 
falso e a sua quéda seria infalível e fragorosa si não tivesse a- 
pelado para a hora H. E apelando, a noiva não esteve de 
acordo, alegando que essa hora era como a hora zéro, e o ta- 
samento só s efaria justamenten umajhora que pudesse ser o que se 
quizcsse: maldita, infame, boa, feliz, ótima, desgraçada, etc., 
menos H, porque todas essas horas podem existir, exceto a tal 
H, e o casamento tinha necessidade de uma hora real, embora 
o seu qualificativo não fosse muito bom ás vêzes.

Assim, o tal pândego anulou o seu compromisso com a 
jovem casadoira, porque achava que o seu enlace matrimonial 
só deveria ter logar na hora H e éla não.
A hora H tem servido até para desmanchar contrato de casamento1

V.

Redobrando a
v i o l ê n c i a

Londres, —(Da Agencia «Imbel» paFa Interaliado»)
Uma nova onda de agitação está varrendo a Del 

gica, onde um grupo de patriotas matou recentemente 
quatro lideres pro-nazistas, no curso de um ataque con
tra os traidores flamengos. Outras informações di
zem que Maurice Chevalier, o popular cantor e astro 
cinematográfico, escapou milagrosaraente de ser vitima 
dos patriotas belgas. O conhecido ator francês, ago
ra partidário dos naazistas e traidores do seu povo, esta
va prestes a surgir no palco, num teatro ChaUeroi. 
quando os sabotadores fizeram explodir as instalações 
eletricas do edifício.

A paz de

Na página n-315 do >/MEIN 
l(A M PF», a biblia do na 

zismo, Hitler escreve: »Todo 
aquele que deseje, realmente 
do fundo de seu coracão, a, 
vitoria da concepção pacifis
ta do mundo deve se pronu
nciar francamente pela cojn 
quistado mundo pelos a e 
mães.>(lnter-Americana)

Cine-Teatro lAKLub (jOJVíLS
I .a presa .M. A. de Sousa

Prngravta pura Ponuiiyo
Dia 13 de Ju.Tio ae 1ÍI43.

à< 2 horas:
Um excelente filme da «Uni 

v rs í l»c tá ADAM£ LA ZONOA
já.s 3,15 h va s :
Um belo filmo, da «vtZF O» 

! < e -'-vi i - irv;; i:
O SEGRED O  DO DR. K ILD A R E

i Chuvas
ás 4 3 )  noras: Grandes e ger ,is tegí.EspIendMaprodução F0X.com a; ~ , ,e-iírel i | \NE WfTHERS- ! S,d0 .af cuuva:í cm Ias ne?

t município d os te nos oui-
jovem , ......  ..........

: SENHO RITA QRAOFN \ Oran!
i

Preços do costume.
; Cr$ 1,50 1,00 e 0.50

ás 8 horas:
de e Luxuosa Sessão Eleganti 
Belissimi ••^>ii»rna ri
da *Colurabia> aplaudi i
em touo o mundo .

__ . - . v  1- U 4.

ze dias atraz e atèa preset 
te data. Não há rio ne 
riacho que não esteja trauí 
bordando.

O transito, nas estre la 
de rodagem, em parte í 
saram, porque os lam. cai 
--ão enormes.

Ã o compasso 
do amor

cujo sucesso está plenamen* e 
garantido pek s consagrados
artistas: Fred Astaire e tíitar 
Havworth Não percam a es- 
pelendida porodução! Iniciará 
a Sessão um Coinpl. Nacio 
na) da DFB. Cert. censura N. 
21456. Sem restrições.

\ssine e anuncie no <Ci 
raio Lageano», orgão < 

grauio tiragem e vasta c 
culaçâo. Assinem !

Preços: BohronasLrS 3,U0 
>,00 e Balcão 1

u -
A g u  r  os ataques desesperadore. e TlolentojMlom n n r a  hrpvrí» T TT7. < Vi TV 6 bronquite envenenam o orgnniMjl e m  p a r a  Dieve 1j U / i  Q u i c -  minam a energia, arruinam a Baúdo « J

■ ip a  p  A n  A H A M O I  Í T r  I i bili£am o coraçüo. Em 3 minutos,
OC. a r a u d  U U 1 N U U U L U  nova tórinula iuídlca. eomeça a cirouU
f  .1T f )  M A R T T  P  nu sangue, dominando rapidamente
U U  KJ J l i a u m t  ques. Desde o primeiro dia começa »

parecer a dificuldade em reaplrar •  'O 80110 rpnanncí— *

Faça seus anúncios 1 ãâ. .... ,*
1 a I pldamentenesta folhe', quê seus lucroI 

serão aumentados !

0 ««no " “‘" ^ ‘aade em respirar 
ce«iMirio ttdor. Tudo o que
Ç m ttoL fV *»2 * * * * *  l____
SS,d! que «  ir,

------ - i uuo o que M iu ,
tomar 2 oastilhas de **•"?,* 

completament» 1‘ 
te. A aç&o *-r — mesmo quo se trate de casoe 

de« e antigo®. Mendaco tem tíd° 
fixlto que se oferece com a Kara£  
aar ao paciente reepiraç&o livre e ■*“ b 
pldamente e completo alivio do aofnma 
da asma em poucoa diaa. Peça 
■oje mesmo, era qualquer farmácia. A now 
(arantia ó a  aua maior proteçfto.
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