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Voluntariado
Durante o mes de julho corrente acha-se aberto 

em todo o territono brasileiro o voluntariado, «coui o 
{ito de permitir aqueles que não foram convocados a 
honra de assumir as responsabilidades das armas, numa 
hora perigosa da vida do Brasil».

E de esperar-se que a mocidade serrana catarinen 
ge mostre mais uma Vez o seu patriotismo e se coloque 
em cerrada fileira, ao lado dos seus irmãos de todos o> 
rincões da Patiia. para compartilhar da salvação do 
Brasil e do mundo do nazi-nipo-facisino cruel e infame 

Seja essa mocidade digna dos' seus antepassado* 
Honre a terra em que nasceu Procure os cor 

pos de tropa mais proximos e inscreva-se orgulhoso na 
lista daqueles que voluntari imeníe, se propõ m a de 
fender a humnnidade, mesmo á custa do seu proprio 
sangue.

Conferência
Vicentina

Em comemoração, a vespera do dia de São Vicente patro
no da Conferência, a Diretoria resolveu comemorar o dia 18 de 
Julho, do corrente ano, mais um aniversário de sua fundação, 
organisado o programa seguinte: No dia 18 de Julho, uma mis 
sa em ação de graças, celebrada na Catedral, a tarde deste mes
mo dia pelas 3 horas, inauguração na séde da Vila Vicentinr 
dos rt-tratos dos senhores, finado Ernesto Neves, fundador, sr 
Custodio Campos, organisador e Cel. Caetano Vieira da Cost 
que na sua Presidência construiu e inaugurou o Asilo Vila Vi- 
centina A’ noite, ás 8 horas, festejos populares, roda, rifas, 
leilões de prendas, galinhas e leitões assados, etc., em beneficio 
do Asilo e dos pobres validos pelo Asilo.

Para todos os atos convida-se, homenageados, famílias, 
confrades e o povo em geral. Os festejos populares e leilão terão 
lurrar na Casa Santo Antonio, a praça Cd. Belisano Ramos.

K A Diretoria

Ainda o Voluntariado
s s í í x

as°seguiDtes condições: a) ser brasüeiro nato, de 
s rle 21 e menos de 26 anos de idade , 
b) ter boa conduta, comprovada com atestadode 

ipetente autoridade policial ou por of.cial das forças

a<̂ )'9possuir "ap^idSo fisica para o serviço ativo ;
2  cer solteiro ou viuvo sem filhos, 
e ter no minimo, instrução primaria camplehu 
Os reservistas e os sorteados convocados também 

em pedir a sua admissão neste voluntariado.______

VISITA HONROSA
Correio L.ijeano agradece 

a honrosa visita do Cel. 
Gastão Pereira Cordeiro, 
correto e inteligente coman 
dante do 2- Bataihao Rodovi
ário que se f«z acompa
nhar d capitão dr. Nobre 
Pilho, ado medico da
quela unidade do exercito 
li acionai

ENTO
torça feira p&s 

e io d r. Do* 
E'ilho, di- 

; ,iu4igento dire- 
Lmpresa Força e 

! ajos, com a 9 e- 
-roliua Ribeiro, 

.'ilha do :r Lauro Ribeiro 
• de s u a  exrna. Senhora.

rara na França 90.000 tone
ladas de trigo, 1.000 tonela
das de farinha de trigo, j 
223.350 toneladas de aveia, 
feno e palha, 18.000 tonela
das de frutas, legumes fres-l 
cos, secos ou em conserva,!

19.000 cabeças de gado 
750 toneladas de leite con-' 
densado, 19.735 caixas de 
diveraae/conservas alimenti- 

I cias, 5oo toneladas de nozes 
e frutos secos, 3.ooo tonela
das de sementes.

.tu
vada

o i m ; 
r. r 
Liuz i 
i horita

Dr ADEMAR GONZAGA
Acompanhado de sua ex- 

na. Senhora encontra se 
emLajes.onde assumiu a Pro- 
notorir Publica o dr. Ade- 
nar Gonza.ga, jovem e in
teligente cultor do Direito

)  qüíos nazis
,as roubam na

Lar em festa
Acha-se em festa o lar do Sr. Mario Souza e de sua 

exma. Senhora, com o nacimenío de mais uma menina.

Pref. Licinio Cordova
Encontra-se entre nós vindo de Florianopolis em Iran 
sito para Chapecó. nosso distinto conterrâneo, o senhor 
Licinio Cordova, dinâmico prefeito do município de Chape
có.

França

Faça seus anúncios nesta folha

\1 A RROOoS, Junbc (Espe 
ciai para Interaliado) Damos 
iqui as cifrag exatas dos 
roubos alemães na Franca. 
Em fevereiro de 1943, os' 
nazistas apreenderam na 
França, 35.000 toneladas de 
máquinas, 6.500 tonelada 
!e cobre, zinco, estanho e- 
iluríiinio. Em fevereiro de 
1943, os nazistas sequestra 
ram 40.000 toneladas de 
madeiras, 2.000 toneladas 
devagões,-!.000couros e peles 
23000 toneladae de gesso 
Fevereiro de 1943, roubaram 
1800 ton. de calçados. Em 
fevereiro da 1943 tirar m 
10.000 toneladas de mate 
riais de supersestrutura to 
maram 30.000 toneladas de 
fosfatos brutos, 3.000 tone- 
de fosfatos do Sotnme, 500 
r.oneladas de artigos de al
godão, 4.000 toneladas do 
fazendas, 500 toneladas de 
oapel velho. Ainda naquele 
nês, os nazistas apreende

Peios Clubes
Ciíihe 14 de Junho

O Clube 14 de junho, tem proporcionado á sua 
elite social, magníficos bailes e saraus. Pelo seu
aoiversar/o, foi deslumbrante o baile a rigor; 9 0 b os 
designe s ainda da diretoria qne guiou seus destinos até 
aquela data. Alice Ribeiro, a expressão maxima do 
canto lirico na Patria, foi homenageada com um sa- 
rau que, pelo entusiasmo, ficou marcando para todos 
um dia de recordações.
E ’ a seguinte a nova diretoria do Clube:

Pres: Celso Rnsa Ramos 
Vice-pres: Nelson Vieira da Costa 
Orador: Dr. Salvic Arruda 
Io Secr: Ten. Paulo Nunes Leal 
2" Secr: Helio Morítz 
Tes: Nulson Vieira do Amaral 
Bibl; Lauro A. Ramos 
Proc: Luiz Ramos Neto

Clube 1 de Julho
O clube veterano da cidade, soube antes de hon- 

tem b r in d a r  a seus associados com um baile grandioso, 
pela comemoração da passagem de rrais um ano de 
existência. Otimamente, abrilhantou as danças o 
jazz America.
A nova diretoria do clube é a seguinte:

Pres: Leontino Al/redo Ribeiro 
Vice-pres: Darcy Ribeiro 
Orador: Tiago de Castre 
Io Secr: Dr. Belisario Ramos Neto 
2o Secr: Curt Appel 
Tes: Outubrino V. Borges 
Bibl: Alfredo Montenegro 
Proc: Leopoldo Webor

Leia o “Correio Lageano
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Laboratório Análises Clinicas
Direção Técnica: Dr. Nobre Filho, 

Dr. J. Som bra *» • ■ «
Exames completos

de

sangue, urina, fezes, escarro, pús, líquido ce- 
ralo-raquiano, líquido gástrico, etc., etc. 

Vacina autógenas — Exame precoce da gra
videz.

Rua Marechal Deodoro — (Esquina Praça João
Pessôa)

LA JE S — Estado de Santa Catarina. 

PREÇOS MODICOS.

.... na*»wÍBH«*ns.TJi*u***n»k...... m

Octavio Cordova Ramos
|| j» Tabelião da Comarca de Lages
|  Kua 15 de Novembro -  AO LADO DA FARMaCIA APOLO

| í Lavra escrituras de Compra e Venda, de Permuta, de Doação, de Lo- 
<&$ cação de Serviço, etc, etc. P .
Í| Procurações. Encaminha requerimentos ás Repartições Publicas Federaes, 
S  E«taduaes e Municipal. Prepara quaisquer documentos.
*?j
i  0 cartorio está sempre aberto, tcdos os dias úteis, das 8 horas ao meio dia c das 
M  2 horas da tarde ás 6 horas.

Oswaldo Pruner
P I N T O R

Rua Quintino Bocaiuva, 16

Executa, com perfeição, pinturas de casas modestas co 

m0 de luxo. Pinta placas e abre letreiros.

ESPECIALISTA EM PINTURA DE MOVEIS K
DUCO

1
i

DR. NOBRE FILHO

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

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

Rua Mal. Deodoro

I
¥
¥
-
¥
¥
¥

!
t

Evacuação das 
cidades da Âle 

manha oci
dental

LONDRES, Junho- (Do 
British Information Service 
para Interaliado)- Despachos 
de Berlim para a imprensa 
de Londres dizem que os 
alemães ordenaram a eva
cuação em massadaa cidades 
ocidentais do Reich, as quais 
vêm sofrendo os mais iuten
sos bombardeios daRA F nos 
últimos tempos Acrescentam 
os despachos que a cidade 
de Duseeldorf, sobre a qual 
os aviões britânicos lança
ram mais de duas mil tone
ladas de bombas explosivas 
e incendiarias, em ataques 
recentes, já íoi totalmeutè 
evacuada.

4^ ;$=$;«

Dr. Cesar Avila
tiiS 

zt
l|
8
i
tlsb
4=t>

Alta cirurgia. Tratamento clinico e cirur- 
n  gico da Tuberculose e dos defeitos congênitos 
^  e adquiridos.

Assine e anuncie vo  «Cor 
reio Lageano», orgão de 
granie tiragem e vasta cir 
culação. Assinem !

0  papel da mulher brasilei
ra na guerra contra Hítler

—Lucia Ribeiro de Almeida— 

(Exclusividade do C. E. C. para o Correio Lagrano)

A atividade a que se entregou a mulher brasileira desde a 
primeira mobihsação para a vitoria, demonstra bem o ferreo de
sejo de vencer a guerra contra Hitler, que anima o mundo fe
minino do Brasil. A Legião Brasileira de Assistência, orga- 

Inisação exemplar que bem atesta o espirito patriótico de nossa 
gente e à frente da qual encontra se a primeira dama do pai», 
nona Darci Vargas, congrega milhões de brasileiras que cm to
dos os setores trabalham com afir.co em prol da vitoria do 
Brasil contra os agressores do «eixo».

O espirito abnegado e patriótico da mulher britanica, as 
suas vitorias colhidas quando a Europa via-se submergida num 
mar de sangue e os seus lares eram reduzidos a escombros, re
fletiram-se sobevbamente na alma da mulher brasileira que com
preendeu os horrores contra os quais combatia a sua compa
nheira da Inglaterra. A mulher brasileira hoje nada fica a 
dever á mulher britanica, porquanto não obstante não estar ex
posta ás bombas aereas dos criminosos nazistas já foi ferida no 
mais intimo pelos repetidos torpedeamentos de nossos navios de 
passageiros e essas feridas fortaleceram o seu espirito e incenti
varam o seu trabalho de guerra.

Amanhã quando fôr escrita a historia desta guerra, a mu
lher brasileira será consagrada dentro da America como uma 
batalhadora incansável e obstinada da vitoria das democracias.

Os soldados do Brasil manifestam-se gratos ao esforço da 
mulher brasileira que lhes proporciona toda classe de conforto 

e que cristalisa os anseios do povo brasileiro de vencer Hitler e 
pôr cobro aos desvarios dos regimes de opressão dos lideres 
nazi-nipo-facistas.

Faça seus anúncios nesta folha

Docente da Faculdade de Me
dicina de Porto Alegre

fij— — — »
il

_____________ ___________ll

Faça seus anúncios nes 
ta folha, que seus lucro» 
serão aumentados.

[D
Tn

*=t=

Hospital de Hamonia.

Estado de Santa Catarina.

t f  [ M Sementes e Mudas de Hortaliças

O Sr. Josè Schweitzer tem sempre á veada, em sua casa

do residência á Avenida Laguna, n° 40, sementes e mudas garant* ■
D̂ a
pÇa
dÇC3
D̂ a

das de rèpôlho, alface, beterraba, cenora, etc. Possue também mu

das e sementes boas de lindas e vistosas flôres.

Faça seus anúncios nesta folha
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H ura do u lh .119 relator,o sobre as relações comerciais en re os 
Estados Umdose os outros paises americanos divulgado pelo 
Departamento de Comercio. B peio

A expansao da exportação brasileira deu ao Brasil meios
P2ra K Z " r CUn  n? j EV’ d3S Uaidos e r‘cun’" ar reservas pa [*. 0 ruluro. O saldo favoravei na balança conercial brasi
leira resultou, segundo os círculos comerciais locais, da compra 
ptlos Estados Unidos <le grande quantidade de matérias primas 
vitais e estratégicas. r

Dr. José Antunes
Mèdic»

&SÜV
..“ ilSsmm

'irurgia em geral — Ginecologia — Partos 
tende 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.

Nova “Fortalez
Washington (I. A ) -  As famosss Fortalezas Voadoras America 
nas, que levaram o terror aos paises do Eixo cruzam agora o- 
céus com a maior carga de bombas jamais transportada per 
qualquer avião do mundo. A capacidade das Fortalezas Voa 
doras foi aumentada de 3 para 10 toneladas, segundo revelou 
recentemente o comando da aviação americana.

Os aviões ingleses Ltfasters retinham o record anterior de 
capacidade para o transporte de bombas.

C.E.C.
A assistência prestada pela 
Inglaterra ás marinhas das 
nações que foram invadidas 
por Hltler, seja no seu a- 
bastecimeDto. no reparo de 
suas avarias no financiamen 
to da construção de novas 
unidades ou adextramento 
do pessoal necessário à sua 
pilotagem, tornou possivel 
a formação de uma podero
sa esquadra, a qual atuando 
com bases ein território 
britânico, colabora intima.

le pequenos navios de gue- tjeos dos aliados constituem 
rra,eleva-se á 27 030 oficiais valioso auxilio naguerracon- 
e interiores, "S quais parti- traHltler eos seus parceiros. 
Ihando dos ideais democra I

A;;iiie e ariuucie no «i'or-
reio Lageano», periodico de
g ■ noe tiragem e vasta cir 
eulação

mente comas forças navais 
inglesas, desempenhando 
com real valor todas as mi
ssões que lhe sãocontiadas. 
Entre as uações que formam 
ao lado da Inglaterra com 
as suas marinhas livres, 
destacam-se a Holanda com 
63 navios, seguindo-se a 
Naruega com 53, a França 
com 49, a G-recia com 3-> 
a Polonia com 12, a Bélgica, 
com 7, e a Iugoslávia com 3, 
unidades 0  total do pessoal 
incorporado nessa esquadra

RIO-(1.A.) Embora as circuns
tancias t-xcepcionais do mo
mento não permitam a di
vulgação de cifras aa nossa 
produção mineral, podemos 
afirmar que as atividades 
neste sector da produção 
brasileira cresceram consi
deravelmente nos últimos 
meses. O Brasil aumentou a 
sua produção de minérios 
a-fim de atender ao? recla
mos da industria bélica das 
Nações Unidas. A tora as 
jazidas já  em exploração 
ou apenas conhecidas, outras 
foram localizadas cm 1943 
trazendo um notável refor
ço á nossa contribuição de 
matérias primas estratégi
cas. No nordeste procede-so 
á prospeção das jazidas de 
berilo, cobre, cassiterita e

Leia o “Correio Lageano”

tantalida. No Rio Grande do 
Sul, são intensificadas as 
de calcopirita. volframita, e 
cobre. Em São Paulo estão 
sendo realizadas pesquizas 
de sondagem para a pros- 
pecçâo de jazidas plumbo 
argentiferas. A pedido da 
Diretoria do Material Bélico 
do Exercito foi iniciado o 
trabalho nas jazidas de gra- 
fiete, no estado dc Rio, e 
na de pirita e tun3tenio, 
em Minas Gerais. Em Goiás, 
técnicos brasileiros e ameri
canos levam a cabo netável 
programa de estudo sobre 

| as jazidas de niquel, enquan
to em território mineiro 

J outro grupo de técnicos dos 
|dois paises prossegue nos 
| estudos relativos á rnica.

I

OITO MILHÕE - DE PUS 
SOS NA LJN \ A DE FREN 

TE
Londres,-Os grandes corpos
do exercito russo, calculados 
segundo os círculos neutros, 
em 8 milhões de homens, 
estão concentrados, de acor
do com uma irradiação de 
Roma, numa frente de ba
talha que gp estende de 
Leningrado ao Mar Negro.

ESPORTAÇÃO DO
BRASIL

A esportação do Brasil 
em 1942 foi a maior de sua 
historia, ultrapassou 7 tri 
lhões de cruzeiros.

Faça seus anúncios 
nesta folha, que seus lucro 

serão aumentados !

Faça seus anúncios nesta folha

Dr. João Ribas Ramo3
Advogado

RUA CORREIA PINTO, 11-
L A GES

Dr. Celso Ramos Branco
ADVOGADO

Residência e Esoritorio: Rua Correia Pinto, 66
LAGES.

Atende chamados para as comarcas de S. Joaquim, Curl- 
tibanos, Bom Retiro e Rio do Sul.
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Vendem se
1 Locomovei Semifixa Wolf Jforça maxima 

continua de 36 H. P, força maxirna intemiten- 
te 43 H. P. efetivos.

1 Locomovei Chaytou força de 24 H. P.
efetives

1 Locomovei Rausomes força 8 H. P. 
efetivos

1 Locomovei Rausomes força 24 H. P. 
efetivos.

I Locomovei W V Lidgervood força 24 H.P. 

1 Locomovei Davey força 36 H. P. efetivos

dÇo
p$G|

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

A S Ex-médico 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.

111 Clinica de Adultos e Crianças. Cirurgia deA í t a  u r u r g i a .  c -  ~ ■Crianças. Ginecologia. Parto. Radiologia Cli
nica (R aios X)

Tratam ento Médico e C irú rgico
da  Tuberculose Pulm onar

Trata-se com Oswaldo Muniz 
Rua 15 de Novembro n- 17 ±L'Iü cx)a

cóal dÇq |

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

RES1DENC1A: Correia Pinto 3, Fone 195.
Lajes Sta. Catarina

p ó a j |rp < ^ ][ P Ó a 'lj p Ç a  || c<Çq
|pQa|] D̂ a

çy>a jl oÇo], p Qo  |[pQq |f oÇa
p Ç c  lp Ç o jjp Q a jjc ó a H 'p < )q j] D Ó a | d Ç ^ I

DÇa
cx}a

Farmacia
s

Em frente ao Hotel Rossi
Rua 15 de Novembro

MAIS BABATEÍRÂ

CINE-TEATRO
CARLOS GOMES

S s J
DÇal

cx}a

Programa para Domingo
Dia 4 de Julho de 1943.

às 2 horas:
Esplendida. Monumentai 

Sessão Popular com a exi 
biçâo do emocionante, sen 
sacional filme da Paramount: 

10 partes Estupendas ! 
JERON1MO________

ás 4 horas:
Grandiosa e Colossal Ses 

são, na qual mais uma vez 
será exibida a Extraordina 
ria produção da Metro:

12 partes Colossais ! 
TRADER HORN

e UM DOS MAIORES 
FLAQELOS OA

HUMANIDADE]
AUXILIE O SEU 

TRATAMENTO COM O

Preços Excepcionais: Poltro 
nas CrS 2,00 Balcão

Cr$ 1,00

CRITÉRIO ACERTADO

E m isso ra  ouvida em 
todo o P aís

Rio- (I.A.)- Dentro de al
guns dias o Serviço de Ra
diodifusão Educativa do 
Ministério da Educação 
apresentará ao público bra
sileiro a sua nova organiza
ção de programae que está 
sendo feita sob a orientação 
do Técnico de Educação 
Fernando Tude de bcuza, 

Sessão! diretor do Serviço. A P.R. 
i A-2. Radio Ministério da

RIO-(I.A.)-As autoridades 
brasileiras e norte-america
nas acabam de acordar um 
plano de centratizaçãa des
tinado a regular a questão 
das praças e fretes, de for
ma a assegurar a prioridade 
mais absoluta aos artigos 
verdadeiramente indiSpensa 
veis á vida economica do 
Brasil. A execução do plano 
foi confiada á carteira de 
Exportação e Importação do 
Banco do Brasil e ao Board 
Of Economic Warfare e os 
seus primeiros frutos já se 
fizeram sentir na distribuição 
do espaço maritimo dispo
nível entre ambos os paises, 
A tarefa fundamental do. 
Brasil na hora que passa é

e auxiliar os seira aliailosa “,ohum . da<>n<1,“  , 8f J S08 r . . necessários ao normal desen-
az a com ornais pleno su volvimento da nossa vida e

cesso, ara tanto, deve ser conotnica e à plena efet:va-
combatida corta tendência ção do nosso esforço de
á armazenagem de merca- guerra.
dorias destinadas a negocios1
no após-guerra. Em alguns
casos observa-se, também a
preocupação de aproveitar
os navios, mantidos em tra
fego com tantos sacrificiog 
pelas marinhas mercantes 
brasileira e americana, para 
o transporte de determinados 
artigos de luxo, que assegu
ram aos que com eles co-

0  Mucus da 
Asma Dissolvido 
Rapidamente

ás 8 horas:
Luxuosa, Belíssima 

Elegante !
A consagrada marca «U- i Educação, passará a transmi- 

niversal» vai apresentar, ho jtircom  a sua potente emi- 
je, o seu filme excepcional,! esora de 26 KW S, a maior 
verdadeira obra prima do'do país, alcançando todo o 
do Cinema moderuo, intitu, Brasil, e oferecendo além 

lado: coueursos, programas lite-
Gerarios e artísticos de musi 
I ca tina e folklorica, com pleto

H l i n i í i n r t d n0tÍCÍarÍO s°bre concursos 
H U IIIC ilIU 3| op ortu nid ad es oferecidas ao 

\— que è uma nnviaçímQ o-

iciuu:

Corações

uma novíssima e- público para sua educ

Ot ataques d ©ses per adores © violentos _  
um a • bronquite envenenam o organiama.
minam a energia, arruinam a saúde • w» 
bllltam o eoraçào. Em 9 minutos, Mandeca, 
nova fórmula mõdlea. começa a cirsolar 
no 
quea

|dição do famoso livro da 
scritora americana Frannie 

Hurst, «A Esquina do Pe 
cado»
-  de grande popularidade 

qo mundo inteiro.
São principais interpre 

tes: Charles Boyer e
Margaret Sullavant

• fónsulA' médica, eomsça • cürãoiãr U m  p r im O T O S O  F i l lT lQ  COn
aangue, dominando rapidamente oa ata- S a g r a d o  e m  T n H r t  M „ n r l n  
i. Deede o primeiro dia começa a deaa- . . .  c  11 ■■•UUvJ O -MUDCj O
i©er a dificuldade em reentrar • volta l n i r i a r ^  o B ~ _______  v

-  . ------o primeiro aia começa a dssa- w ^  " ü í i i u u

merciam lucros acentuados 1 f E ?  ^  Í„T0.'Í  Viciará a; Sessão, como de
--------------1 - A Inma, 9 n.rfflkaa ila êM . «   — — —A—   /N • — _

do novo aparelhamento criado
t}0la estreita P fl'ihnrftran raplda mesmo que se trate de" casoa r«b*L 1 •“ * vcri. ae censura vai
p ta colaboração publicado nos program as.-

1 os Estados V & T  líVèços: PoltronasCrS---- 3^0
------ i -------- j  _ da asma em Doueoe dlaa. Peca M asá*» . o  Aa  _ r» « __ ______

ção
além de noticiário de gue 
rra e programas es peciais 
em colaboração com o esfor
ço de guerra das Naçóes 
Unidas. Dentre os progra
mas que serão transmitidos 
destacam-se os seguintes:»,

A MARCHA DO TEMPO», 
»EâPIR ITO  DA VITORIA» 

A MUSICADAS NAÇORS

*  *  ^ ^  B r a s i l  e  . . u » u u u o  jldainant» • eonpláto "aJM o da aobimaãÃa 17 1 c ÇOH; ( - 'O U r O n a S C r !

mobilizar todos os seus re-| Unidos resulta a certeza de 2,00 e Balcão 1 50
cursos para fazer a guerra ná0 8eremos P ^ d o s  de —  -

UNIDAS» e o » RADIOTE 
ATRO DAS AMERICA^»

r  a ---------- ,A.P.K.A-2 trabalha na on-
j ert- de Censura vai da de 875 metros,800 qui- 

--------------  lociclos.

M e n d a c o " . - - -
Aguardem

A LOJA DA ESQUINA

Faça seus anúncios 
•olha, que seus lucros 
aumentados

nest*
serão
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