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EXPLICAÇÃO
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Com a temporada que se inicia_ hoje, o T. A. G. encerrará
suas atividades artísticas do ano de 1965, em Fortaleza.

Temos em perspectivas algumas excursões para o interior
do Estado. Todavia, não sabemos se as negociações em curso chega
rão a bom termo.

Não sabemos, também, ao certo, o número de espetáculos
que daremos corri «Á DITADORA^, de Paulo Magalhães.
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A demora da peça no cartaz depende, unicamente do apoio
áO-público.- Via sua ajuda. Da sua colaboração.

«A DITADORA* é um espetáculo sem outra pretensão senão
a de provocar riso. E' função exclusivamente para o povo que hoje,
mais do quehuncd, precisa rir e gargalhar muito.
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Estclita LimaDcminp:os Gusmão Clovis Mr.tias
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O T. A. C. agradece, penhorado,
d colaboração das seguintes firmas:
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Jornal "O POVO"
CÀSÂS' AZTECA
A FACILITÀRIA
RENOVADORA "OK" Ltda.

PALÁCIO DOS TECIDOS
Tipografia ARAGÀO
Enceradôra Cearense Lida.

ENCERADORA CEARENSE LTDA.
Hgentes Distribuidores e ^plicadores de

SYNTÉKO
para o Ceará, Rio Grande dó Norte, Piauí e Maranhão

SYNTEKO — é vitrificação parg,. .taços, parquets e assoalhos-
Dura muitos anos e não precisa de enceramentos.

SYNTEKO — é beleza, é limpeza," ó economia e é brilho per
manente em tacos, parquets e assoalhos.

SYNTEKO — acaba com o .exaustivo trabalho semanal e cria
ambientes belos e aumenta grandemente o valôr
de sua casa.

Peça orçamento sem compromisso em nosso escritório;
Rua do Rosário, 14Í — Telefone: 1-42-69, ou aos nossos apli-
cadores autorizados

PINTURAS OMAR
Rua Liberato Barroso, n°. 728 — Telefone: 1-81-37
JOSÉ E SILVA Rua Professor Costa Mendes, 746—Fone 3-12-36
ENCERADÔRA N. S. DE LOURDES — Rua Sousa Girão, 337
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A FAGILITARIA

Está sempre as suas Ordens

Lhe oferece: Sofá cama em diversos modelos,
produtos das fábricas Baodeiranfe e Escot.

Bicictetas e Saias fórmicas
A FÀCll-ITÁRIA
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Rua Senador Pompeu, 1144 Fortaieza-Çèará
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Renovadora de Pneus "OK" Ltdai
Processo moderno para todos os modêlos

de pneus de carros nacionais.
GARANTIA E PON|UALiDADE

Av. Visconde do Rio Branco, .2395 — Joaquim Tapera x
I

Anexo ao Posto Esso «OK»— Fone: 1-46-44

POSTO ESSO "OK
Gasolina — Óleos — Lubrificantes Renovação de Pneus

de JOSÉ FERNANDO FROTA
(Anexo à Renovadora de Pneus «OK» Ltda.

AV. VISCONDE DO, RIO BRANCO. 2395
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