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BERNA, 28 (A.P.)-A ilnprensa alemã renoll'ou seus ataques contra a neutralidade suiça e o próprio
jornal de Hitler, o «Voelkische Beobachter», chama este pàis de «trampolim da agitação judáic3)}8 No
que parece ser DIli plano já preparado, às autoridades alell1ãs de ocupação na França proibiralu sinto
nizar, em lugal�es públicos, as transmissões de noticias das emissoras saleas, Por enquanto os franceses
___Mlii@�\ti+__!III__'_ pOdem escutar essas transIIdssoras em casas de lamilia. _,**_4�iiili!!:1l_1'�

o patife sr. Kurusu I

uA velha e tradicional amizade, nunca desmentida, entre o Brasil e os EE.
UU. foi sempre vinculada pelos mesmos ideais de liberdade e Progresso»

Sensacional entrevista do dr � Charles Thomson, intelectual
A nossa Capital foi honrada, ter- - V. Excia. sabe que os jornalis- Essa obra conta com o apô io com-

ça e quarta-feira passadas, com a-V. Excia. tem encontrado f'a- tas são insaciaveis quando pergun- p leto e decidido da Divisão das Re-
visita feita pelo dr. Charles Thom- cilidade na sua nobre tarefa, para tam e agora que estamos chegnn- Iaçõ es Culturais do meu país, que
son, distinto intelectual americano e levá-Ia a bom termo? do ao fim desta entrevista deseja- yê na organização dos Institutos,
chefe da Divisão das Relações Cultu- - Tudo me tem sido facilitado. ria saber sua impressão sôbre as, um dos meios ·mais em evidência
Tais do grande país amigo. Govêrno, povo, colaboradores de- atividades do Instituto Brasil-Esta- para o cultivo eficiente dessas re-
Sua estada nesta cidade teve por sinteressados, todos têm colaborado dos Unidos desta Capital. I lacões.

.

�bj:tivo estr�itar os laços de SOl!-j dentro das suas possibilidades, pa- - Posso garantir que estou vi-l· .

uanedade existentes entre nossa pa- ra que se torne menos ásperos os vamente impressionado com o pro-:
- Ap roxirnava-se a hora em que

tria e os Estados Unidos. caminhos da minha jornada. gresso deste Instituto. Todos os seus S. Excia. devia atender outros com-

O Departamento de Propaganda I - Deseja�ia sai?er se existe nos Departamentos demonstram o inte- promissos. Chegavamos ao fim da
do Instituto Brasil-Estados Urridos;. Estados .Umdos interesse para o rêsse e a alta compreensão de seus l nossa palestra. Depois de agrade-
pelo seu Diretor, jornalista Osval-: p.rossegulln.�nto dessa obra e �e efe- Diretores, cuja inteligência, ativi- cer a acolhida gentil que nos catí-

do Melo, conseguiu do erudito visi-' tIyamente la. yamos sendo, alí, tam- dade e espírito de verdadeiro pa-
I vára, desejámos ao ilustre visitante

tante, uma entrevista para a Im-I bem conhecidos como deveramos triorismo, pude ver e admirar. O: nossos melhores votos de boa via-

prensa de Florianópolis, com o fim! ser. Instituto está fadado a prestar ex-
I

gem aos quais juntámos a certeza de
principal de fazer conhecer o pro-j

- Esta."a .

esperando por essa
I

celente trabalho de cooperação nes-
I
que seria coroado do maior êxito

gresso das relações culturais entre' pergunta inteligente e co.m grande' sa obra sincera que Se iniciou sob' sua gloriosa missão cultural. S.
os dois países e que no momento' prazer respondo, para afirmar que o.s melhor.es a�sp�c�os e cuja fina-I Exci�. com um sorriso franco e bem
têm significativa expressão POlí-1 e�n nen�um ?utro te�po .êsse inte- Iídade maror signif'ica o acentuado amencano, estendeu-nos a mão
tica. resse fOI maior e mais sm cero do traço de união entre O Brasil e os agradecido, pedindo que transmitis:
O dr. Charles Thomson recebeu o i qu� .agora. Imagin,e, o senhor, que I

Estados Unidos da América do � simos seus cumprimentos aos jor..
jo�na!ista Osvaldo Melo no salão í o idioma portug�es faz parte do

,

Norte. lua listas catarinenses.'
,

pr incípal do Consulado Americano i p_rograma de �nsm.o em ses�enta e I
'Ilesta Capital e após ligeira troca

I'
CIP?O (65) Ulllversldad.es, alem de i

de palavras ceremoniosas do "met- Y.anos outros estabelecimentos

par-I'tier" jornalistico, concedeu a en-
ticulares onde se aprende essa lín

trevísta que se segue: I gua. No ano passado, aumentou de
- O Departamento de Propagan-] ql!ase duzentos por cen�o (200%), o, palmente do grande maestro Carlos Belém, 28 (A. N.) - O operário Adamor Pedro Béia, registrou, há.

da do Instituto Brasil-Estados Uni-j numero de alunos marriculados nas, Gomes a que se juntam magnificas tempos, um filho, ao qual deu o nome de Hitler. Agora requereu a mu
dos desejaria conhecer a finalidade Universidades pa!a assistência às I partituras de Vilas Lobo e Mignoni
da missão de V. Excia. afim de dá-I aulas de po.rtugues.., I começam a fazer .parte integrante dança

..

do nome .de seu filho, t�ndo o �u�-ador especial des�acha�o o

Ja a público, por intermédio dos
- .Que dIZ V. Excía, sobre nos- dos grandes centros orfeôrricos e requer-imento opinando que o dito opcrarro compareça a JUIZO afim de

jornais dest� Capital, I s�s Iivros e s.eu� autores? Há int�- ra�os são os conse�tos .públicos em prestar esclarecimentos sobre os motivos que o levaram a dar o nome

-. Em prrmerro lugar, diz o en- re.sse �ela leitura de obras hrasi- cujos programas nao figurem, co�, de Hitler, embora seja este sobrenome. Hoje Adamor comparecerá a
trevistado - quero expressar meu' Ieiras '. ,

destaque, trechos de operas brasí-] . . _

grande prazer em visitar Florianó- -:- O ,llltere_:;se �o americano vai leiras. Carmen Miranda com o rit-
JUIzO para dar explrcaçao.

polis, esta encantadora ilha cujos
mais alem. Nao somente livros são mo da música popular do Brasil en

carateristicos principais já 'conhe- �e s';!a procura, mas: há, também, c�e hoje as estações de rádio ame

cia através da palestra que mantí- mte�es�e pelo conhecimento da arte rrcanas com programas bem interes
ve com o senhor Cônsul Regfnald brasj lei ra em todos os seus aspé-! santes. Essa cantora típica brasileí
lfazanjian, que é um grande admi .. j'

tos e modalidad�s. Érico Verissimo, I
ra conseguiu em pouco tempo po

zador desta terra e de seu povo.
por enquanto, .e o autor predileto pula�izar-se na América e é figura

A finalidade da (minha missão e seus livros f'íguram nas montras predileta dos contratos da gente de
puramente cultural,' é a de estudar I d.as principai� livrarias. A Univer- arte dos palcos ,e rádios.
meticulosamente, os problemas que

I sidade de, Chicago está publicando - Os jornais e revistas america
devem tratar dessas relações entre!"óbras Celebres" -

. e� .q?e f'ígu- no� têm most�ado interêsse pelas
os Estados Unidos e o Brasil mui'

ram os excel�ntes e Immltavels 1I- COIsas do Brasil ?
principalmente nos meios em que os I vros de Eu.clIdes da Cunha, autor - Brasil e suas coisas, principal
Institutos aparecem aparelhados I q.ue se des�llla a :uma grande vitó- mente agora, é país de grande car

para servirem de ponto de apoio r�a nos meIOS mars cultos da Amé- taz.
para o estreitamento dessas rela- rrca do �orte. Há pouco a revista "Life", popu
�ões. É preciso notar, corno ponto .

Duas llltere�santes galerias de larissima nos Estados Unidos, trou
principal, que Q cultivo dêsse iater- pIntur�s: conshtu�m .neste momento, xe exelente e valiosa publicação
câmbio não é trabalho sómente a� dehclas de dOIs Importantes sa- sôbre a arquitetura brasileira. Em
para a hora que passa, mas, o que I'

loes �e Nova .Io�que. São .quadros nú�ero especial, a revista "Fortu
'Se que� é urna obra que se perpe- e. mot.IVOS brasIleiros de artIstas ,na- ue. '. luxuos� publica�ão america.na,
toe, pOIS os melhor.es e mais ama-

ClOnaIS. saua breve a luz, dedIcada especlal-
durecidos frutos teremos de colher

A música brasileira muito princí- mente ao Brasil. '

:no futuro. Daí o carinho com que
se deve tratar assunto de tão gran-'
de monta. O cultivo da amizade en-I
tre brasileiros e americanos, que i
se devem conhecer melhor para Ique melhor se possam entender
ll'arcará um grande passo para um� I
'.:olaboração reciproca e de efeitos I

salutares e positivos.
A velha e tradicional amizade.

llunca desmentida, desde há mais
de um século entre os nossos paí
�es sempre foi vinculada pelos
_mesmos ideais de liberdade e de
progresso. Por duas vezes a guerra
contra o inimigo comum nos en
�c:ontrou lado a lado. Neste momen-
1.0 a nossa colaboraçãó é mais efi
.!Ciente, mais forte, mais produtiva
�o que então.
- Naturalmente, por

�o é maior ...
- Sim. Sendo maior,])érn 6er4 T!9!isa união.

•••••••••••••••••••o.e••••�•••••••••••••e•••5�aa•••o

Deu filho nome de Hitler!ao o

Devorado por uma .onça t
Manaus, 28 (D. N.) - Uma onça penetrou na palhoça em que resi«

de o lavrador Francisco Lopes, numa ocasião em que todos dormiam,
carregando um filho do casal, deixando a cabeça da criança em um si
tio adiante.

Esse fato passou-se no lugar denominado Paranaguá, no rio Juruá,

«Sempre foi homem: matei e matei-me»
Manáus, 28 - Na estrada das Flores, perto de Castelhana,

foi encontrado morto Wilson Tavares, que assassinára o me
dico Vicente Zambrano, em seu gabinete de trabalho, fato que
causou geral consternação aqui. Wilson suicidou-se com um:
tiro no coração, deixando perto do local onde foi encontrado
o seu cadáver a seguinte inscrição: "Sempre fui homem: matei.
e matei-me".

• om�D�
Madri, 28 (A. P.) - O capitão-general de todas as regiões. isso indica o desejo do govêrno da união de todos os espanhóis, no

ordenou que se apresentem as classes de 1938, '1939, 1940 e 1941,1 seu esforço por se manter à margem da guerra. Todos os cidadão..
para a sua incorporação ao Exército. A ordem, transmitida pela I compreendidos nessa ordem devem se apresentar às suas unidades
Rádio N�Honal espanhola, dará à nação um Exército de cerca de I antes do dia 29 do corrente. Antes da ordem de mobilização parcià1"
750.000 homens, segundo os cálculos dos círculos bem informados.' os efetivos do Exército eram calculados em 50.000 homens. Além
Os conscritos dessas classes, no que foi a zona republicana durante a

I dos conscritos da zona republicana, das classes de 1938 a 1941,
guerr� civil, estão em serviço desde o fim da guerra, em 1939, de estão em armas os homens da classe de 1942 de toda a Espanha.

que o perf- maneira que a ordem afeta a;penas os cidadãos da zona nacionalis- Recorda-se que, no verão passado, Franco declarou que a Espanha
ma.ior tam-I ta. A ordem não menciona essas duas zonas. Esta é a prímeira vez, poderia, se necessário, aumentar o seu Exército para três milhões de

I desde a guerra, que se omite essa menção numa ordem militar e homens.
. , .

.
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o ESTADO Sábado. 28 de Novembro de 19422

Dia 28-Grande Soirée em homenagem aos bachareis do Ginasio Catarinense
----------�------------------------------------------------�---------------------------------------------------------------------

- Clube 12 ..Sábado, grandiosa soirée·, em bomenagem às Normalistas de 1942 do Instituto Coração de Jesõs

A Marinha de Guerra do Vaticano
A história do poder papal no mar

navios, batizados com os nomes da primeira catarata, onde Ales
de "San Paola" e San Pieiro", sandrí conseguiu reunir uma

aos quais se acrescentaram de- série de valiosas observações cí
pois mais algumas unidades, a entificas e copioso material ar
marinha dos Estados Pontifi- queológico.
ciais experimentam como que Após uma ausência de um ano,
um ressurgimento. a esquadra regressou à pátria
Em 1805, coube ao "San Pie- com o seu valioso carregamento

iro" o' papel de capturar, após e sem contratempo algum, dirí- i
�

-=.=

ardua luta, um grande navio- gíu-se, aguas acima, pelo Tiber, i -=
turco, realizando dessa maneira, até o lugar onde deveriam ser i
o último feito de guerra que te- erigidas as colunas. Lá, o Papa 'I'nha tido lugar sob o pavilhão Gregório XVI visitou pessoal-,
das cores branco e amarelo. mente a valorosa tripulação à IDaí por diante, designaram- que elogiou e recompensou ge-
se a essa frota somente tarefas nerosamente. Alessandri Cialdi

Ipacificas. t"SO aconteceu em foi quem, pouco mais tarde, por
1840 quand: ··;�e-rei do Egito, ordem do govêrno pontificial,
Mohamed 1. disposição dirigiu-se à Inglaterra, compran- I
do Papa i, .dade de va- do alí três navios que conduziu!
liosas colun. • a reconstru- do Tamisa até o Tiber. Durante I
ção da vene, . Basilica de São toda a viagem o povo admirava I
Paulo, destruiua por um íncên- os pequenos vapores que nave- !
dio. gavam com o pavilhão pontifi-

I

A-fim-de receber esses pré- cial. Uma vez chegados ao desti
sentes, zarpou uma pequena

es-,
no, designou-lhes um serviço re

quadra constituida do "Feâel- gular de transportes pelo Tiber. ,

tá", o "San Paolo" e o "San Pie- Na metade do século passado
iro", Assim como no regime de realizou-se entre os católicos da
Napoleão, - porém desta vez Europa uma coleta para fazer
em missão pacifica, - os três presente, ao Santo Padre, de um

barcos, nenhum dos quais tinha moderno navio a vapor. Com o
mais de cem toneladas, subiram que se angariou, foi comprado o
as águas do Nilo e ancoraram "Imaccolata Concezione" que
defronte ao Cairo. Enquanto os oficialmente era considerado
demais barcos ficavam ali bas- navio de guerra, mas que,' na
tante tempo carregando as co- realidade, não era sinão um ia
lunas, o comandante da frota, te privado do Papa e, como tal,
Alessandri Cialdi ,efetuou a bor- costumava estar atracado, até o
do do "Peâeltú" uma viagem de ano de 1870, em Citavecchia.
exploração pelo curso superior O fim dos Estados Pontificias
do Nilo, sendo o primeiro barco naturalmente pôs também fim
europeu que avançou até perto à marinha do Papa.

Genebra - (Por Via Aérea)
(Por Charles Bonnard - Copy
right da INTER-AMERICANA)
O aspecto marcial da guarda sui
ça, dentro de seus trajos pito
rescos desenhados por Rafael,
é .muíto conhecido dos leitores
de jornais do mundo inteiro,
graças a uma infinidade de ilus
trações.
Muitos sabem que êsses ho

mens, que hoje vigiam os aces
sos da Cidade do Vaticano nu
ma forma mais simbólica do que
efetiva, constituem os últimos
vestígios de um exército Papal
que, em tempos passados, re

presentava considerável potên
cia e que em mais de uma oca
sião interveio lutando, para so

lução dos grandes assuntos eu

ropeus.
Muita gente, no entanto, pa

rece ter esquecido que, em seu
caráter de detentor do poder
temporal, o Santo Padre dispu
nha, também, de uma frota e

que mais de uma corveta sulcou
os mares .sob o pavilhão pontifi
caI.
Certamente a Marinha do Pa

pa nunca esteve em condições de
rivalizar com as frotas das gran
des repúblicas maritimas de Ve
neza e Gênova, nem essa era a

sua intenção, pois em momento
algum foi considerada como um

meio de poder efetuar expedi
ções de conquista a costas estra
nhas, sinão que se limitava à
defesa do "patrimonium Patri".
Seu embarcadouro era Olíví

tacchia, o único porto importan
te dos Estados Pontifícios sobre
o mar Tirreno. Proteger esse

porto, bem como a navegação
nas águas pontificiais contra o

ataque e as incursões dos mou

ros, que até o século XIX povoa
vam o Mediterrâneo, era a tare
�a principal dessa frota reduzi
da, mas eficaz.
Em cumprimento a esse dever,

ela teve que lutar durante qua
IIi mil anos contra piratas e cor
sários. A sua crônica regista já
no ano 877, isto é, nos dias de
Carlos Magno, um combate vi
torioso com navios piratas dos
sarracenos, diante do Cabo Cir
ceu.
Ainda na longa e transcenden

tal batalha entre os ocidentais
e os turcos que avançavam des-
de o Oriente, a marinha pontifi- Rua Tralano n,o 16 - SMe próprIacal desempenhou glorioso pa- Registrado ne Mfnistério da Agricultura pelo Certllleado
pel. Se o acontecimento decisivo n. 1 em 20 de Setembro de I 93S.
que paralisou o avanço por terra Endereço telegráfico: BANCREPOLAdos turcos até o coração da Eu-
ropa, foi o resgate de Viena, no Códiflos usados: MASCOTTE la. e 2a. edição
mar, foi a batalha de Lepanto FLORIANOPOLIS
que eliminou para sempre a su- EMPRESTA ESPECIALMENTE A AGRICULTORES
premacia naval da Meia Lua. Etnprestimos - Descontos - CobrançasNessa batalha participou tam-

e ordens de pagamento,bém a frota do Papa em conjun-
to com as forças maritimas das Tem correspondente em todos os Municípios do Estado
grandes potências do mundo Representante da Caixa Eeonomíca Federal para a vende
cristão. das Apólices do Estado de Pernambuco, com sorteio
O ano de 1798 marca, virtual- semestral, em Maio e Novembro.

���.ti.ie�s�i�n�� ts°�e:n�:�e�l r�� Pagil 10dOl' os coupons das ap6lices Federais e dos Estados
quísítaram todas as embarca- de São Paulo, Minas Gerais e Pernambuco.
ções que estivessem mais ou me-

Mantem carteira especial para administração de prédios.
nos em estado de navegar, in- Recebe dinheiro em depósito pelas

.

corporando-as a esquadra que melhores taxas :
com o exército de Napoleão, par- C/C à dlsposlçãe (retirada livre) 2%tíu em direção ao Egito. Nessa CIC Limitada 5%expedição, aos doze barcos pon- A
tificiais coube a tarefa de avan- C/v AYiso Prévio 6%
car pelo Nilo até o coração das CIC Prazo Fixo 7%
terras faraônicas qué deveriam Aceita procuração para receber vencimentos em to-
ser conquistadas. Nenhum deles elas as Bepartíeões Federais. Estaduais e Municlpals,
voltou incolume. Todos foram -

:����;�;!?i��E���t:; 4 Suiça preparada para. enfrentar qualquer invasão
primeiro consul, Napoleão esfor- Berna, 26 (R.) - "Qualquer. " ' • ']' é o fundamento da nossa políiicii:-
çou-se muito para melhorar as tent tO I d' N

d S· riam, qualquer adversârie de]o para nos ajudar a repe II' o , °d d d
.

a rva e mvasao a ul�a se-
d ' I "bli k

° ,,-. "]' 'd U
e e consr era a como ever sa-relações com o Papa. Tomando rá emfrentada pela força" _ ad- errota- os numa Jtz neg'. agressor sera nosso a I� o. ma
grado pela totalidade do pOV8'como base essa política, enviou -

em 1802 dois bergantis a Citavec- vertiu o "Basler National Zeitung" "Todo aquele que tentar ocu- coisa é preciso ficar bem pa- i suíço. Assim, ninguem poderia
chía, orerecendo-os a Pio VIII acrescentando que as montanhas par o nosso país será nosso inimi- tente: jamais a Confederação SUi-, pensar

em invadir a Suiça paracomo uma espécie. de expiação .

f 'f' N

d ] f d dpelo roubo da frota do Pana constituem orti icaçao natural, go - continuou o jornal e todo ça albriria o seu território a tro- impe ir que e a osse inva i a por
�uatro anos antes. Com ess'es' I atrás da qual os suíços impedi- aquele que atender ao nosso ape- pas estrangeiras. A neutralidade] outra potência",

FESTA DA FORMATURA

Sábado, dia 28 - "Soirée"
dos ginasianos do Ginásio

Catarinense.,
Domingo, dia 29 - Ves

peral dansante das. norma
listas do Instituto de Edu-

cuçdo,
Terça-feira, dia l° - "Soi

rée" das ginasianas do Gí
násio Coração de Jesus.

CONVENCE MELHORNADA
Nenhum argumento é de maior per
suação do que PREÇOS BARATOS,

como estes abaixo:
CuNGOLEUNS

1,83 x 2,75 Cr$ 110,00
2,30 x 2,75 " 135,00
2,75 x 2,75 " lSS,OO
3,20 x 2,75 " 175,00
3,66 x 2,75 " 195,00

PASSADEIRAS DE CONGOLEUM
metro Cr$ 8,90

Clube Doze de Agosto
De ordem do sr. Presidente, convido aos s rs, socios e

Exmas familias, pará assistirem "soirêe" que este Clube tará
realizar em a noite de 28 do corrente, em homenagem às Nor
malistas de 1942 do Instituto Coração de jesús.

ORLANDO FILOMENO-Secretário.
Recebemos BuLSAS finíssimas,

norte-americana
fabricação

Sociedade Cooperativa de Responsabilidades
Limitada

Banco de Crédito Popular e Agrícola
de Santa Catarina

FILET á mão
metro Cr$ 31,00

BATERIAS DE ALUMINIO (GRANDES)
Cr$ 38,00

LINHO BELGA, (para len�óis)
largura 2,20 metro Cr$ 155,00

STORES SUPERIORES
a Cr$ 13,50

TAPETES CRUZEIROS
Tapetes de quarto a Cr$ 23,00 �
1,20 x 1,80 Cr$ 145,00
1,40 x 2,00 I' 167,00
1,60 x 2,30 " 225,00
2,00 x 3,00 " 395,00

Recebemos ALTAS NOVIDADES em SEDAS ESTAMPADAS ':

O maior stock da praça EM LINHOS
IRLANDESES para ternos por preços,

de antes da Guerra!

MODELARA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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PERFIL DE ({HERR« ROMMEL 1
j

Pretoria, 27 (R.) - Em en-
1

trevista concedida à imprensa,
, o general Dan Peniar, coman
dante das tropas sul-afriéanas
em operações no norte da Áfri
ca, declarou o seguinte sôbre a

personalidade do marechal Von
Rommel:

"Não considero o marechal
Von Rommel demasiadamente
inteligente, nem demasiada
mente audacioso, Entretanto,
trata-se de um adversário de
cidido e porisso mesmo é que
devemos empregar todos os

meios de que di s P o mos

para derrotá-lo definitivamen
te, Precisamos lembrar que te
mos pela frente um exército de
combatentes de primeira classe,
para cuja derrota devemos con
tar com homens e aparelha
mento melhores que aqueles de
que êle dispõe".

t;Ul'1111l I
lJHn�j\ y

JIA ltA \' j,

podem provir graves moléstias como a

pneumonia, a tuberculose, etc, Resfria
dos faceis são sinal de fraqueza orgâ
nica. Fortaleça-se com a EMULSÃO DE SCOTT - riquís
sima em vitaminas e cálcio - criando-se barreira
contra as enfermidades, Em qualquer época, não há
substitutos para a

EMUlSÃO ckS[O'I

w; • n ,,.,,...,-- ..

MobiU4acão n� UàUa
Londres, 27 (U, P,) - A

emissora de Paris divulgou qU8
'O govêrno italiano chamou às
fileiras o resto da classe de
1�23,

TAMBÉM EM ViDROS DE 3 TAMANHOS

Uma fortuna para os pobres de saudeI

mn'

Oculos -P�rde.u se um

na igreja de S.

I Francisco. Quem o encontrou
é favor entregar à rua Te

! nente Silveira, 37, que será
: gratificado. 3 vs-2

PI-ano
Prectsa-se de
um, para alu-
giro - Infor

mações e propostas ao inte
ressado, no Consulado Ame
rlcano, sito à rua Felipe
Schmidt.

PIIINO Procura-se um,
.11 para alugar, e que

esteja em bom estado de
conservação.
Ofertas por cartas á Cai-

xa Postal n" 113, 5vs-2.

ALUGA-SE

A libertacão das
posse�5.es francesas
Nova Iorque, 27 (R.) - Co

mentando a libertação de Da
cal' e das possessões coloniais
francesas das zonas do mar de
Caraibas de qualquer influência
alemã, o "Atlanta Journal" es

creve: "Foram êsses os últi
mos frutos diplomáticos pelo
qual o presidente Roosevelt e

o secretário de Estado, sr. Cor
del Hull, tantas vezes toram
criticados por elementos mal
informados que, entretanto, já
agora reconhecem qeu foi uma
das políticas mais sábias ado
tadas no correr da presente
guerra" .

Lavai e os servicos do
Marrocos e ArgéUa
Genebra, 27 (R.) - A emis

sora de Vichí acaba de anun

ciar que o chefe do govêrno
francês, sr. Pierre Laval, ori
entará todos os serviços rela
cionados com o Marro<fj)s e a

Argélia, com a organização
rlêsses serviços na França, de
acôrdo com o novo decreto,

INSPE�TORES E AGENTES
(Ordenado de 210$ a 500$ alem das comissões)

� Uma casa com todo o con

forto, à rua Joinvile nC lOi
Tratar à rua Néreu Ramos.'
69.

AS SENHORAS DEVEM USAR
Em SUd toílette intima fomente o MEIGYPAN, de

grande poder hlgleníco. contra moléstias e. ntegtoses
suspeitas, !rrltaçÕl'8 corrimentos, molés

US8 utero-veginals, metrltes e toda so-te de doenças
1 lCftiS e grende presenatl'Yo. Drcserte Pacheco, Rlo.

ADVOG�DO
Dr. Aldo Ávila da Luz

Grande Empresa de Construções, co TI e sem s orreío-, Horário: 9 às 12 e 17 às 18
ne cesst a p essõ as ativas e inteligentes, e st. bele cldas o u Edificio Amelia Neto,

NOYO Cõdifto disc·pr., não, homens o u mulber�s, Ul0Çtt8 ( li ,rd�8ze8. que

d�8ejaml
sala 2.

I
Compra-se

.� -

I I trabalhar nas suas looalldades, anga'landl) rrJ.t mí .tas e Florianópolis Compra-se uma máquina
,nar ã2emao ,fazendo cobrsnç s de ti ulos nara con -truçõ es de c asas , 'de costura "Singer" usada,Zurique, 27, (R.) - � emls- 1 preats çõe . e corn sorteio. 'I'rab rlh o ftiéil, agrada vet. - em perfeito estado. :Tratar

sora �e ��rlllll am�n?lOU q�e I
mui o lucrau- o o de f!r�nr!e a oelts ção o serviço pode ser Não tenhas dúvida em de-

na casa ri . 42, do Largo Oe-
em PI'l;lCIPlOS, do proxlmo, n:es Ieío apenas em 2 OU R hor-as por dí a, não requer experi-! nunciar um "quinta-coluna", eural Os,(5 io
e�ltr,ar:: em VIgor novo C�c11g0 I encia !-\ os ce ndidetr S jjodtm conservar os empregos ou' por mais que pareça teu amí- _

disciplinar par:- todas as forças llLg Idos que teuln m. Ordenado fixo que será estipulado: g'o; não merece tua estima um O � Atug e-se um
armadas alemãs. de 210$ E' 5')0$, c )í1fo['[ne fi es pecialídaue que cad» can-. traidor da Pátria. (L. D. N.). ..,UarIO com pensão,

did-to venha li r ev ela r, alern das comissões - E,creveri para casal ou 2 pessoas, 'I'ra-
�""do detalhe.' sobe" PO:"bilidfld'S, n,ra Caixa PO,IaI, 3512\ .,mDlti ��� á rua Trajano3:::alt._1
Cobr�r�mos l1unto caro o saflgue dos I t_lRAr> _ 4- _

-,

brasileIros IHortos nos mares do norte !8r.luUo4a
RIO, 28 (D, N) - Informa-se de Belém que o ge-

a.. _,

I
� ,.. d C t d t d 8 R

.-

M'
'

••••••••• • ..
nera L;enOOlO a os a, coman an e a a. eglao r-

litar, discursando aos djscípulos de Baden Powel1, duran-l' _._ -e _.. ...._ ft:i

t " ' o"� d t
.

d P r

f' "E
_7_ - - 11 _

e um oj ur i os esco erros o ara, a rrrnou :

s-,.tornos preparados para q��lquer ngressãc;: .

Não
r d�seja- O derrotismo e o pessi;is�o

vamos a gue:ra,. como ahas, �oda a AmerlCa. So hnha- são armas da "quinta-coluna".
mos uma o.titude: a que tomamos. Saberemos, por con- (L D N)
seguinte, ser dignos de nossos antepassados, que nos le- �_.__

•

._.__�__�==============�================;;.
goram esta pátria irncomparável. Cobraremos muito core

o sa:tgue de nossos patrícios que dormem o último sono'

no túmulo dos mares do nordeste", Molé"!tias dos rins e coração
O TONICARDIUM tônIco dos rIns e do coração limpa a

bexiga, oa rins, as neleítes, areias, cólicas renaís, aumenta as

urinas, Tira as Inchações dos pés e rosto, hídropaías, falta de
ar, palpitações, dôres do coração, asma, bronquIte asmática,
arteeío-eselerose.

Remédio das senhoras
E' o tônico ütero-ovárío SEDANTOL que restitue a saüde

perdida pela anemia, palidez, magreza, fastio, flôres brancas,
regulador das visitas, das doenças 1;10 útero, ovários, evita
as hemorragias, antes e depois do parto; contra todas as enfer
midades das senhoras de qualquer Idade,

Lesões do coração e asma
Use a CACTUSGENOL especifico

contra hldropsíaa, pés Inchados, falta de ar, palpitações, abatl
memo das velas e artérias, bronquite asmática;

lesões, cansaço, urinas escassas e dôres no coração, pontadas
nos rins e Inchações.

A 08 fracos e convalescentes
Devem usar o STENOLINO, Que faz engordar, aumenta o

vigor dos músculos e dos nervos. Fortalece o sangue nas pes
soas anêmícaa EvIta a tuberculose, cicatriza os pulmões doentes
com pontadas, tosse, dores no peito e nas cestas, pernas fraca!',
língua suja. Para a neurastenia, o desâutmc e a dispepsia, a
convalescença é raplda.

Sífilis - Reumatismo
SPIROCHETINA é usada nas moléstias do sangue, Sum8,

eczemas, tumores, darthros, espinhas, Iístulaa, purgações. feri
das, csueros, escrófulas. reumatismo.

Único depurativo que limpa o corpo, tonifica e engorda.
Depositarias: todas as drogarias ne õíiu Paulo e �lo,

Lavando-se com o sabão

"VIR<iEM ESPECIALIDADE"
<tPrcZ •••.• elA. WETZEL INDUSTRIAL-JOINVILLE (Marca regist,) �,.eÃ��'�C(Ar'·&IU.4JJi economl·z'l:lt. t d- h··'

_�� � .����·_: �_-_§_e "e
__

nn
__1P_·_()__e l_Il__.

__

e
__l_r_O h_,�__�_y_�_O_( 1

tornar o

contribue poro eliminon-• \ dado, . h e

I o"e u <pln o"

pe e e e,
.

monchos \e irnto-
do o pe cc.t!)suo"i�ondo SÃO RU,,�

Use Sf>..
do- lío,uidO.
sólido ou

,-

JOSE LIMA
Estabelecido em São Paulo, à rua da Moóca, 90 -

End. TeL "Sergipense", com o comercio de representa
ções, desej a representar firmas deste Estado, exportando:

1·Féculas, Açucar, Cigarrilhos, Cereais,'Madeiras e outros

produtos desta região,

I
I
I

INDICADOR BANCARIO BRASILEIRO
Cerca de 1.000 paginas, com balanços
dos Estabeleclmentos Bancarfos 110 Brasil.
Liste geografica - e lfabetlca, indicando
os bancos que funcionam em cada lugar,
End. 'I'elegratlcos. Lista Diretores dos
Esta b. Banca rios no Brasfl
Lista Exportadores e dos produtos.
Informações uteis da Carteira de Exo
e tmp,

•

,Preç(: Cr$ 200,00. Á vencIa nu Livrarias
lnf, fel. 43 - (623 e C, 1-'. 2475 - Rio.

3
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Ultimas estilos de finos
MOBILIA lOS
acaba de receber

------
-===--

I
,I
'I

1

! Vendas à vista· e
.
a prazo

I'

� .
• •

I o inútil de boje será o útil de aloanhá i
: Assim será se V. S. mandar seu terno à :
· ' .

: "TlNTURARIA GUARANI" :
• •

: Lavagens químicas-Perfeição.Rapidez :
: A MAIS ANTIGA DA CIDADE :
• •
• E:onomize seu dinheiro, preferindo a •
• •

: TINTURARIA GUARANI-RUA JOÃO PINTO, 11-FONE 1428 :
• •
....................................................'

Ternos sob medida-Casem iras nacionais e estrangeiras..
Brins de primeira quaHdade-Caroás-linhos, etc.

Servico garantido-Prontidão

I Farmácia «(Esperança»
do

farmacêutico NILO LAUS

'Hoje e amanhã será êI sua preferida
Drogas nacionais e estra·ngeiras.--Homeopatias.

PerFumariu.--Artigos de borracha.
Garante se a exata observância no receituário médico

PREÇOS MÓDICOS
R. Conselheiro Mafra 4 e 5

Mercado,
FONE 1.642

(edífício do

Julgalnento .de revoltante crime
Rio, 27 (D. N.) - Dentro de pou-

cos dias, a Justiça julgará o revol

tante crime de que é autor o indi

víduo Sebastião Martins, o qual, sa
bedor de que a menor Áurea' Gales,
órfã de pais, herdára, por morte de

seus pais, dois prédios, além de cer-

! ta importância em dinheiro, mas

i vivia pobremente numa casa de ha

bitação coletiva, levou-a, maneiro-

I samente, a residir em sua compa

nhia, infelicltando-a e convencendo

a a fazer novo registro de nasci

mento, dando como pais Sebastião e

sua espôsa, conseguindo lançar mão

dos haveres da menor, os quais pas

sou a delapidar até esgotá-los com

pletamente, quando, então, começou
a maltratá-la, com espancamentos e

insinuando-a a esforçar-se desho

nesta.mente para arranjar dinheiro

para o sustento dos dois. Tão in

grata passou, então, a ser a existên
cia da infeliz menor que, depois de

pedir garantias de vida à pobícia,
suicidou-se, rasgando o ventre com

uma faca, deixando um bilhete
acusando o monstro. No inquérito
policial, Sebastião, cinicamente, tu
do nega, chegando mesmo a insinuar

que a menor é que sugerira registrá
lo como pai e a viverem como aman

tes. Em face do que apuraram as

autoridades policiais, a quem Se
bastião tentou, também, ludibriar,'
dizendo-se operador cinematográfi-Ico, tudo está claramente provado, I"deixando bem claro o perverso

procedimento do acusado", cujo
I

crime, como acentúa o promotor
público, "é dêsses para os quais a

sociedade exige uma punição rigo
rosa, como exemplo para os indiví

duos que demonstram tanta baixeza

de caráter, infligindo martírios de

tô da a espécie e explorações às po

bres moças que tiveram a infelici

dade de dedicar-lhes afeição".

As alribuicóes do
Prefeito

Genebra, 27 (R.) - A emis
sora de Vichf anunciou que de
acôrdo com QS termos de um

decreto publicado pelo govêr
no, o prefeito militar da base
de Toulon passará a exercer to
dos os poderes até aquí exerci
dos pelas autoridades civis.

Para as grandes .testas do

NATAL E ANO NOVO!
Com real economia no preço, façam

d ssde já suas compras na

Casa Oscar Lima
SORTIMENTO, RENOVADO

Fazendas, Arm ar inno s, Perfumar.as Pi.,

jamas, Gravatas, j,,\,ttgos para Vtagem,
Enfeites e Ornamentos Variados. etc.

I (ons. Mafra, 11 Fone. 1.070

PROFESSORES DE 1942
•

O Instituto de Educação de Flo
rianópolis encerra, agora, seu ano

letivo, colando gráu novos professo
res.

As solenidades da colação de
grau foram assim discriminadas:

Hoje, às 2030 horas, no Teatro
"Álvaro de Carvalho", demonstra
ção de canto orfeônico, regido pela
prof", Beatriz Bandeira Ryfi", em
homenagem ao sr, Interventor Fe
deral; Domingo, às 9.30 horas, (ma
nhã), solene colação de gráu, fa
zendo uso da palavra o sr. dr. Ivo
d'Aquino, paraninfo dos novos pro
fessores; às 12 horas, almoço de
confratern ização, no Lira Tênis
Clube, professores e alunos; às 15
horas, vcspcral dansante, no Lira
Tên is, oferecido gentilmente por
sua Diretoria.
As novas professoras são: Amalia

G. SiJ va, Cacilda Maes, Edí 1\I.
Abreu. Hélio Peixoto, Lativa Elias,
Luci Silveira, M. da Graça Neves,
;\I. Luiza Cardoso, Nilce Almeida,
Nilza Silva, Olga V. Campos; Army
Faisca, Daura S. Areão, Gicela, Des
tri, Julieta C. Câmara, Ludovica Za
nini, Maria Antonieta H. Petry, l\f.
Lêdã Vaz, M. Natalia Pinto, NUma
Leal, Ocírema Meireles e Rosa Ja
neiro Fortes.Salazar, Franco e a

Africa Setentrional
Londres, 27 (U. P.) - A emissora de Paris propalou despacho ori

ginário de Lisboa, segundo, o qual o general Frameo chegará em breve
à Portugal, à frente de uma delegação, com o fim de considerar, jun
tamente com as autoridades portuguesas, a situação reinante na África
Setentrional.

As autoridades responsáveis peJa
fiel execucão das Estatísticas Mili
�ares podem exigir, sempre que hcn
ver dúvida quanto à veracidade de
qualquer Inforrnaçâo, que cada in
formante prove o que declarou. A
má-fé constitue crime contra a se

gurança nacional. (D. E. M.).

EDIT,AL
Instituto de Edu(a�ão de

Florianópolis
Curso de Musica e
Canto Orfeônico

De orcem superior, e ten
do em vista o decreto-Ieí n.

673, de 12 de setembro de
194[ e o decreto n. 2257,
de �'9 de setembro da 1942.
fica aberta, pelo prazo de
30 dlas, a contar desta, 8.

rnntricula para o Curso de
Música e Canto Orfeônico

que funcionará anexo 8

êste Intítuto.
O horário para o fun

cionamento do curso será
das 9 às to 30 horas.

A'I candidatas deverão
a presentar prova de Curso
.de teoria e sulíejo.

Na falta dêste serão
submetidas a testes de co

nhecímentos musicais
O curso será orientado

pe la professura Beatriz Vi

cênci!.l.Bandeira Rytf
Quaisquer outras infor

macões poderão as candi
datas. no tocante à matrt
cula e frequência do Curso.
obter na Secretaria deste
tnsutut o.

Florianópolis, 14 de no

vembro de 1942.
J. Rt.berto Moreira, Diretor

5 VEi. alt. -- 5

A decadência dos chefes de Vichí

�� R E X
Transporte de Cargas

DOMlCILlO A DOMICILIO
Viagens diretas em caminhõe-s proprtos para:

Bom Retiro, Lages, Painel, CorreialPinto, Ponte Alta,
Curitibanos, Campos Nóvos, Cruzeiro e vice-versa.
EM COMBINAÇÃO EM LAGES PARA: Campo Bélo,
Anita Garibaldi, Vacaria, Caxias e vice-versa.

Aceitamos cargas para re+espacho junto à Es
trada de ferro em Herval (Cruzeiro).
Agência em Lages: Agência em Florianópolis:
Rua Correia Pinto, 58 Rua Alvaro de Carvalho.2

'I'elefone 1.677

EMPRESA

I Enquanto o Japão persistir no seu regime,
1 não haverá paz duradoura no mundo
i Londres 27 (R.) - Em editorial o "Yorkshire Post" escreve, eu
f
tre outras cousas o seguinte:

"Os japoneses podem supor que quando a Alemanha fôr derrota

da, as Nações Unidas hesitarão em continuar seus esforços, afim de ven

cer a. guerra no Extremo Oriente. Podem pensar também que uma re

sistência prolongada melhoraria as condições de uma paz entre o Ja

pão e os aliados.
Nenhum inglês e também nenhum norte-americano, entretanto, Os elementos colhidos pela Esta-

pode pensar que a luta, contra os japoneses terminará desta maneira. tística Militar são absolutan\.ellt

Aliás, aqueles que pensassem assim seriam imediatamente postos no i secretos, e servem sómente a fins

pelourinho. Enquanto o Japão não abandonar o seu regime militarista, militares. Negar-se a fornecê-los ou.

mentir no ministrá-los constitue.
a paz do mundo não será assegurada. Para nós é tão importante que, crime rigorosamente nunido pelas:
as tropas aliadas demandem Tóquio corno Berlim". :�:� do País. (Do E. M.).

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Gabinete Electro - üenterlc do Cirurgião Dentista

José c, de Borba (Caló)
Ex-dentista do Patronato de Anítapolís

Clínica e Protese da boca.· Especialista em pontes
e dentaduras duclas., Dentaduras anatomicas de Paladon,
sem abóboda palatina (superior): novo sistema.- Estrações
de d ente s e polpa dentaria (nervos) com anestesia.

Trabalhos modernísados, sob absoluta garantia,
Rur. Deodoro, 16.

Dr_ Edgard Pinto de Souza
Médico - cirurgião da Casa de Saúde São Sebastião. Formado na Novo tipo de aviãoFaculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. onde foi assistente

efetivo da Cadeira de Tecnica Cirúrgica regida pelo Prof. EdmundO Vas- inglês
cancelas. Ex - assistente do Pret, Benedito Montenegro. Com prática de Londres, 26 (R.) - Novo tipo
mais de 'I anos na Clínica Cirúrgica do Prof. Alípio Correia Neto. Com de avião, denominado "Scafire",
estágio de especialização no Hospital Charité de Berlim (Serviço do Prof. que pertence ao mesmo modelo
Sauerbruch) e nas clínicas dos Profs. Konietzny. de Hamburgo. e Schmieden. do "Spitfire", com ligeiras mo
de Frankfort: Cir�r.gia da Tirói�e. estômasn. íntestínn delgadO e gr�sso, dificacões e usado nos navios1igado e vias biliares. seres, u-ere, evar.es. rins. nrostata e beXiga. ..,..!, _

hérnias. híãrncete, varicocele e varizes. Cirurgia dos ossos e articulações. I
pOI�a-aVIOes, esta desempenhan

É encontrado díarlemente das 9 hs. da manhã ao meio dia. na Casa de t� importante papel na prote
Saúde São Sebastião. lei. lIS3 Das 15 às 18 da tarde. à Rua Fernando çao dos navios de tropas e vasos

Machado 6. tel. 1.195. Residencia: Rua Duarte Schutel n° 2. Tel. 1259 de guerra aliados na campanha
da Africa do Norte, escreve o A INSTALADORA DE FLORIANÓPOLIS, anexou ao

���;��pondente naval da "Reu-
seu estabelecimento uma Secção de tamancos, o que há

Com êsse aparelho a marinha I de mais moderno .

dispõe agora de um caça de al-

I E' hoje o calçado da móda, é recomendado para
Londres 27 (R.) - Os recentes progressos da quimioterapia ta veloc1dade, capaz de. e�f�en- época de verão, uso de praias e mesmo para use diário.�' . , tar o ataque de avioes irumigosdao a segurança de que eventualmente se descobrirá uma droga ca- com base em terra, mais ou me- I Hão compre seu calçado sem primeiro visitar a

paz de destruir o bacilo da tuberculose no homem - declarou o sr. nos em igualdade de condições, TAMANCARIA MODERNA à rua Trajano n. 11 - anexo à
.Arthur Mi\c Nelty ex-médico-chefe do Ministério da Saúde da Grã- Equipado com um canhão e

�e-Ilnstaladora,
, tralhadoras o novo "Bcafíre "

Bretanha, tem o gancho de parada adatado Vendas a varejo e por atacado. Aceitam-se pedi- Ina frente da pequena roda da dos do interior.Não procures conhecer o que Camisas, Gravatas, Pijames, cauda, para pousar nos porta-
se pensa nas esferas oficiais; IMeias

das melhores, pelos menores aviões",
são segredos dificeis de guar- preços só na CASA MISCELANEA.

_

--

--------------------------

(iro ;;�;:��ável pelo -c;;v�;·D���arinenseCartazes do d ia

Tamancaria Moderna
.
- �Destruição do bacilo da tubercúlose

Rio, 27 ("Estado") - O coordenador da Mobilização Econômica
-designou o coronel Edmundo de Macedo Soares para assistente respon
savel pelas minas de carvão de Santa Catarina.

DCIOOQOOCI aa::IXIDOODCJCIO(XlOOOCIOOCQQQOIXJOOCOa� OOIXXIDOO:.caaaaoaao...cxxxxlOOQCXXX)Q"lIOOCXXXJQCIDDCIOCXXJUO' .......xaGJCIOOC:XXXJO� �DDDCIC.CXXJ DCIOCICXXIO

--1>-
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CINE REX CINE ODEON IMPERIAL
- FONE 158? - - FONE 1602 - \

- FONE 1581 -< ..•
•

,I Curso de admissão à série ginasial i
• •
• Funcionará durante os meses de dezembro e janeiro, •

: sob a direção do Prof. CASCAES (Regente do Curso :
<: Médio do Ginásio Catarinense). :
: MENSALIDADE: Cr.S 50,00 :
': Matricula aberta até 15 de dezembro, diariamente, :
: das 9 às t 2 horas. :
: Praca Getúlio Vargas, 8 :
'. .

: N. B.- A primeira mensalidade será cobrada no ato da matricula. :
• • •

c ..

A's 5 e 7 1/2 horas Amanhã!

REX e ODEON

A's 7 1/2 horas

As jóias do
imperador

Com Warrem William

Casamento
de ocasião

Veronica Lake e Joel Mc Crea
em

Contrastes 'Humanos Com Kent Taylor e Wendy
Barrie

Continuação do seriado
Demonios do Circulo Vermelho

Um filme 100% diferente dos
demais. Do Rio a Recife - DFB.

Produção de Preston Sturges,
Mais vale estar só (Desenho)

Preços: Cr. $2,00 e 1,50
Imp. até -10 anos

Preços: Cr.$ 1.50- $1,10
Livre de Censura _

_ .. -

Realce a sua beleza com um lindo e moderne

Padrões que encantam! Cores firmes ! Firmes conto o amor
Não esqueçam, (asa Macedonia-(a casa que mais barato vende)

dos homens !!
8, Rua Trajano, 8

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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IE��� e Notícias10
- -== - Moscou, 27 (R.) - Acaba de

A Embaixada de Espanha forne- ser revelado o nome do general
ceu a seguinte nota: I d ter sid lid"A Embaixada ele Espanha, de. ao qua se eve er SI o repe 1 o

ante das notícias publicadas pela o principal ataque alemão a Est&
imprensa brasileira, ele que os ---------------

emigrados Largo Caballero e Ce
sares Quiróga tenham sido entre
gues as autoridades espanholas,
torna público que a dita informa
ção carece completamente de fun
damento, já que, feitas as oportu
nas averiguações, ficou comprova
do, não só que não foram entre
gues as aludidas pessoas, a nenhu
ma autoridade espanhola, como
tambem que nem sequer foi feito
oferecimento".

:. No ano de 1934, nesta data,
falecia, no Rio, o

. inolvidável
escritor brasileiro Coelho Neto.
Membro da Academia Brasi

leira de Le tras, pertencendo 8

uma geração de intelectuais de

renome, como Paula Ney, Gui
marães Passos, Bilac e tantos

outros, dispersou, longo tempo,
seu talento, nas rodas bôemias
cariocas. Deixou várias dezenas
de I ornances , peças de teatro.
crônicas e páginas de cr it ica,
num estilo singelo e colorido.

s

Dando execução ao acôrdo de
fomento agrícola firmado entre o

Brasil e os Estados Unidos, o go·
verno está tomando providências
para a remessa de 500 silos e lO!)
mil enxadas para o norte e nordes
te do país.
Outras medidas ele assistência

aos Estados dessas regiões foram
estabelecidas, devendo o governo
criar duas Inspetorias de Fomen
to da Produção Animal, uma no

Ceará e outra no Pará, hem como

firmar acôrdos para a defesa sa·

nitária elos rebanhos.

Em 1877, no dia de hoje, fa
lecia o poeta conterrâneo Eti
siario Quintanilha, autor do
livro" Lírios e Rosas"_

*

O sr. Presidente da República as-
sinou decretos condecorando com

a Ordem Nacional do Cruzeiro do
Sul, no gráu de Comendador o Ca
pitão de Mar e Guerra Emory Per
cival Eldredge; no gráu de Oficial
aos Capitães de Fragata Kelth Ro
ger::, Belch e Harry Brigham Tem
ple: e a título póstumo, no gráu de
Oficial, ao Capitão de Fragata
John James Patterson, todos mem

bros da Missão Naval Americana,
no Brasil.

Mario Cândido de Souza, o

popular "B ola Sete' dos meios
radiofônicos, integra, agora, o

"cast» da P. R. C. 4, Radio
Cultura de Blumenau.
Mario Cândido, que já foi

vendedor do" Estado", onde
era conhecido pelo apelido de
"Marona", é exímio �cador de

gaita de boca.
"Bola Sete" atua às 3as e

õas-Feiras, às 21.15 horas, e aos

domingos, às 10.45 horas, na

quela emissôra catarinense, com

agrado geral.
•

O uso do gasogenio vem sendo
incrementado em várias regioes
do país, notadamente no Distrito
Federal. Até agora, a Comissão
Nacional do Gasogenio registou,
somente na capital do país, 770
veículos movidos a gás pobre.

tffWP-'!I ,;., &&A MM'

herói de Estalingrado

..

lingrado durante o verão. Trata- � Entre os seus auxiliares mais I bürbios do norte e o major-gene-
se do tenente-general Chulov, próximos encontram-se o coronel ral Curiev.
comandante do 22°. exército Corocov, o major-general Rodint- !'.;H[!z\!õ1'I'·'�i:liil!:'iiS!l1i!!Ei!i:iilà!!!\'�"1:!i!@i:l:>�ilII""""""'_�_a:!I!IlII::l!1"!i!�

CI1SIHl f UH.)AU MARAVf ..
sev, chefe da guarnição nos su- LFHHU!russo.

�.&�••••••• 3••�e•••�••••�••••••••••••
! • MISSAS
• . '11 = IL-I / • Amanhã, às 6 30 horas. será
., � �....--. • rezada rnis-.a , na capela do c.-
• (om.e'rcio e Indústria de M:Adeir:ae (em org�nJcla(a-o) fi nasio Catarinense, em ação de-

I I g I iA':' Q. � graças pela formatura dos no-

I Ações ao portador no valor de 500$000 -Capítal de 850:000$000 �
I vos �acha�é,is. daquele irnpor tan-" a recrlizar como segue: fi
te e ucan ano.

O 20% no ato da SUbscrição • Clubes:
• 4:0% dentro de 30 dias .. Hoje, às 21 horas, o Clube

• 25% dentro de 3 mêses • 12 .d? Agosto efetuará animada

.. 15% com os próprios lucres da sociedade. • «souee», oferecida às norma-
'iJf listas de 1942, do Instituto «Co-

I Os ínteress ados na compra de ações desta Sociedade, que visa não só • ração de Jesús».
t evitar que sej-i retirad o desta Capítst, corno também ampliar um dos mais •
• antigos e couceítuados e.tabelectmentos índustt-ln is do genero, com .capacidade •
• para cerca dA 200 cp erartos, poderão procurar os incorporadores no escrl- II
«I torlo da fabrica à rua João Pinto 44, ou nos endereços seguintes: •
.. HeI·tor Blettencourt Rua Felipa Schimidt, 34-S8Ia 5.
e -(Edifício Bernhausen] Telefones ns. 1634 e 1159.

: Sidnei Nocetti-Idem, ide�.
E fi AV·tla-Rua Vitor Meireles n. 22.

• • U. Telefone n. 1678.
• •
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Cenlenario do Viscon

de de Taunar
Rio, 26 - o titular da pasta

da Guerra, em aviso, declarou o

seguinte:
"Atendendo ao que solicitou o

Presidente do Instituto de Geo-
grafia e de História Militar do !I" IIIiiií MIIESE

Brasil, determino que seja come-Imorado festivamente em todas
as guarnições do país o dia 22
de fevereiro de 1943, efeméride
gloriosa que assinala o transcur-
so do primeiro centenário do
nascimento do ínclito e ínesque
cível visconde de Taunay, a

quem devemos as páginas reful
gentes que evidenciam a ação
desassombrada dos nossos solda
dos, nas campanhas cruentas vi
vidas na segunda metade do se
culo passado".

LABORATORIO DE S_ PAULO

Fazem snos koJel
A interessante garctinha E

nelsa Elpo, filha do sr. Alcides
Elpo, funcionário da E. A. V.
Catarinense;

a srita. Maria Quint;
o sr. Agenor Nunes Pires;
o jovem Fernando Luz, aca

dêmico e filho do nosso preza
do e i ustrado conterrâneo sr.

dr. Abelardo W. Luz, alto fun
cionário da Polícia Civil do
Distr itcó Federa I;

o sr. Carlos Kather, funcio
nário da "Confeitaria Moritz";

a prendada senhorita Ivone
Ramos, tilha do sr. maestro
Alvaro Ramos.

(_
_, _.

I

r

Com 20 pvodu toe, procuru distribuidor nesta cidade.
Cartss para "L'I bo rato río" Caixa Postal, 539 -S. Paulo.

Hoje, às 19.30 horas, haverá
sessão doutrinária no Centro Es
pírita "Amor e Humildade do
Apóstolo"; amanhã, no mesmo

horário, haverá sessão doutriná- Ao tentar esquivar-se às determi-
ria no Centro Espírita I, José nações dos órgãos de Estatística Mi-I
de Nazaré". litar, uma pessoa revela o que é:·

• inimigo do Brasil. E para os inimi-!
O químico Edgard Bezerra Lei- gos do Brasil, a lei é inflexivel'j'te, prof. da Escola Superior de (D. E. M.).

Agricultura de Pernambuco, des-
23 Icobriu um processo econômico de

aproveitamento das caldas das dis- Itilarias evitando o lançamento per-
antiguidade, no Quadro de Oficiais

nicioso daquele resíduo nas águas
Aviadores, ao posto de tenente-

I
dos rios. coronel, o major Lauro MenescaI. I

- I
Estará de plantão amanhã a

Amanhã. à noite, simultanea- i
Farrnâ c' a " Es '" men te nos cines "Rex" e

c «Ode- ia 1 perança , a rua

Conselheiro Mafra. on ": Cserá exibido o notável fil-:
• me ontrastes Humanos", com'

Assinou o presidente da Repú- Joel Mac Crea e Veronica Lake
blica um decreto promovendo por. nos principais papéis,

Crédito Mútuo Predial
Proprietários: J. Moreira & (ia.

1 de Novembro
Foi pago à ;Jrf'stamista Maria Sever lua da Oonceíção,

RESIDENTE EM FLORlANOPOLIS,
possuidora da caderneta n. 65}l2, o prêmio

que lhe coube em mercadorias, no valor de rs.

Cr. $6.250,00
contemplada no sorteio de 5 de Novembro de 1942.

PRISAo de VEITRE?
PlloJas

ALOICAS
4 DE DEZEMBROIE5.ULAIIZAII os IIITUn

HO. U. TOITUIA·LOS:

Mais um formidável sorte io realizará a Crédito Mú
tuo Predial, no dia 4 de Dezembro (4dJeira),

com prêmios no valor de

Cr. $6.250,00
Não vaclle, Adquira já a sua ,Cuderneta na séde da

Crédito Mútuo Predial à rua Visconde
de Ouro Preto n° 13.

__________________________________________mu......

Consulta médica gratis !

o Lira TeLÍs C'ube dará'
hoje, com início às 21 horas,
um sarau dansante, oferecido
aos bachar êis de 1942, do Gi-
nasio Catarinense. Amanhã, com

• início às 15 horas, o Lira Tênis.

• oferecerá uma vespera] aos pro-

• f'essores de 1942, do Instituto
de Educação de Florianópolis.•
o Democrata Clube realizará

hoje, com início às 22 horas, o

anunciado baile da coroação de
sua Rainha, senhorita Albertina
Régis.

O C. R_ Limoense apresentará
hoje o baile oferecido ao Can
tista R.F.C., com início às 21

noras, amanhã, o mesmo clube
efetuará vesperal-dansante.

o C. R. 7 de Setembro, da
cidade de Palhoça, efetuará ho

je, às 21 horas, "soirée", em

homenagem aos diplomandos do
Curso Complementar do G. E.
"Venceslau Bueno".

o Lopes Vieira S. C" dos

Coqueiros, haverá, amanhã, a

nimada domingueira, com início
às 8 horas (manhã).
Alfaiate CARIONI, o melhor!

Rua Tiradentes 16.

Vendem-se
Vendem-se: 1 geladeira

I elê

,trica, 1 máquina "Singer" com

motor, 1 máquina de escrever

,'Royal" (portátil), 1 rádio Phil
, :>0, 1 escrevaninha, 1 acordeão

, 'Hohner", e outras miudezas.
Tratar à rua Vidal Ramos, 65r

5vs.-4

Contribuição: apenas Cr $2,00
Não procures conhecer o que

se pensa nas esferas oficiais;
são segredos diTiceis de guar-

irIai [dar, (L. D. N.).
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A extraordinaria história do paraquedas
Londres - novembro - (Inter- utilizar na prática o paraquedas,. Vauxhall Gardens, Londres, até uma

Am,ericana - especial para "O Es-I quando Sebastian Lenormand efe-: altura de 1.500 metros. A essa altu
lado") - O intenso emprego de I tuou audacioso salto do alto do Ob- ra, Cocking atirou-se, cortando a'

forças paraquedistas nesta guerra servatório de Montpellier (França), corda que o prendia ao balão. Por
causou q.uase tanta surpresa quanto segurando em cada mão um guarda desgraça, o paraquedas fechou-se

Ia invasão da África' do Norte pelas chuva de metro e meio de diâmetro. subitamente no ar e êle caiu no

'forças americanas. No entanto, é de Sua ambição, ao tentar êsse arris- sé lo, esmagado. Sua experiência, en
estranhar que o paraquedas não te- cado empreendimento, era desco- tretanto, foi o primeiro passo para o
:nha acompanhado paralelamente o brir um novo meio seguro de esca- moderno paraquedas.
desenvolvimento do avião, especial- par aos incêndios em edifícios. Mas Até a última Guerra Mundial,
_ente quando êste não era dotado embora a descida de Lenormand ninguem tentara com êxito saltar Sub-ISlntl' no. prlnclpll,
d� segurança que possue hoje em fosse bem sucedida .para seu gran- de um avião em vôo. Em 1916, o ca- i d E d
..ha, e quando o paraquedas era o de desapontarn,ento e surpresa, a pitão Leslie Balfour, quando voava

munc pio. O .ta o.

I Iúnico meio que tinha o aviador de idéia do paraquedas não teve pra- perto de Arras, viu que o motor do 17P: Clfnlca mêdíco-círürgíea do

:se salvar. ticarnente nenhum apôíe. seu aparelho cessára repentinamen-
DR. SAULO RAMOS

A idéia do paraquedas não é ab- O primeiro acidente fatal com um te de funcionar. Instintivamente êle ilSpe����a:�m;�!!� de

$olutamente nova. A primeira vez paraquedas ocorreu em Londres, em se atirou, tornando-se assim o prl-] quedistas atingiram ao mais alto ALTA CIRURGIA ABDOMINAL:

eI'l
,em que aparece é na "História do 24 de julho de 1837. Robert Cocking, meiro soldado paraquedista. Sua I gráu de desenvolvimento. O primeiro tõmago, vesícula, útero, ovArlos,

.s16ião)'" de Simon de Loubê re (Paris, que durante vinte e três anos pro- descida a salvo provou às autorida-. feito notavel que se conseguiu foi �rÂ3���lu:<fr���Eo�����!!91 , onde se conta a história de curava anular a violenta oscilação des que o paraquedas era a única quando um regimento inteiro de lrldrocele, varicocele. Tratamento sem

nm homem que frequentemente di- do paraquedas durante a descida,! escapatoria do aviador quando o infantaria desceu de aviões-trans- dor e operação de Hemorroides e varia

'V]ertia a Côrte'�a1tando de grandes chegou à conclusão de que um cone
I
seu avião não mais pudesse manter- portes. Em pouco tempo a Liga Aé- Óe;é;:; :,;:c::;I���p':h,el�1�r�'i.!pê�.k:

a turas com dOIS paraquedas seme- com o vertice para baixo seria um se em vôo. No fim de 1916 o empre- rea Russa tinha 15 milhões de mem- Praça Pereil'a e Oliveira, 10 -

I�haI_tte's a guarda chuvas, amarrados aperfeiçoamento em relação à for- go do paraquedas como medida de bros. Realizaram-se grandiosas exí- Fone, 1009
.la cIl!tu�a.. ma de cúpula até então usada. segurança estava amplamente gene- bições numa das quais 500 russos se HorArio: Das 14 às 16

horas,'
l11ar1&·

,FOI ha cento e cincoenta anos que Construiu um paraquedas especial e ralizado. atiraram de uma só vez por diver- mente.
ee teve pela primeira vez a idéia de ligou-o a um balão que subiu de Foi na Rússia que as tropas para- tírnento .. '

'

' ...__",,_ .......-00 &m�
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EMPRESA CONSTRUTORA UNIVERSAL
Departamento de Sorteios autorizado e fiscalizado pelo Govêrno Federal

Patente, n� 92Carla
Matriz S. Paulo-Fone: 2 ..4550 -Caixa Postal 299g-End. Teleg, Reg. «Construtora

Rua Libero Badaró 103-107 Filia s em todos os Estados e Agências no interior

Resultado do Sorteio realizado em 25 de Novembro de 1942
I: Número Sorteado 9230 2 Número Sorteado 2032

NUMEROS PARA O SORTEIO
Planos Mundial "8" _ .. /lC" -- "D" 29230 -- PJdno Universal "H" 032230

Mundial «8» ,
l' Premie 29230 Valor 30:000$000
2' Premio 39230 Valor 30:000$000
3. Premio 49230 Valor 30.0CO$000

'..-, 4- Premio 59230 Valor 30:000$000
,

.50 Premio 69230 Valor 3J:�'00$OCO

Os titules com os

4 finaes 9230 Valor 9:000$OOa

Os títulos com 08

3 finaes 230 Valor 200$000

Mundia 1 «C» Mundial «D»

I' Premio 29230 Valor 25:000$000 r: Premio 29230 Valor 20:000$000
2' Premio 39230 Valor i.4:000$OOO 2- Premio 39230 Valor lO:Cor$OOO
3' Premio 49230 Valor 8:000$000 b' Premio 49230 Valor 5:000$000
4' Premio 59230 Valor 5:000$000 4' Premio 59230 Valor 3'000$000
5' Premio 69230 Valor 3:000$000 5' Premio 69230 Valor 2:000$: 00

Os títulos com 08 I Os títulos com os

4 Iínaes 9230 Valor 1:5(0$('00 14 Iína es 9230 Valor 600$000
Os títulos com os O títulos com os

3 finais 230 Valor :00$000 3 íinaes 230 Valor 50$000
Os títulos com OB OS títulos com 08

2 Ilnaes 30 Valor 20$000 2 finaes 30 Valor 10$000
Os títulos com OR OS titulas com o final do Os títulos com o final do

2 rlnaes 30 Valor 4(\$000 I r Premio O Ficam isentos do paga- r: Premio O Ficam isentos do pagamen-
i mento da mensalidade seguinte to da mensalidade seguinte.

Os titulos com o final do I Os títulos com o final do Os títulos com o final do
1 premio O ficam ísentos de pagamento 2' Premio 2 Ficam isentos do paga-. 2' Premio 2 Ficam isentos do paga-
da primeira mensalidade seguinte. I mento da mensalidade seguinte, I mento da mensalidade' seguinte.

Plano UNIVERSAL "H"
l' Premio (}32230 Valor 100:000$000
2' « 132230 « 25:000$000
3' « 232230 « 20:000$000
4' « 332230 «, 15:000$000
5' « 432230 « 10:000$000
Os títulos com os 4 finaes 2130« 500$000
Os títulos com os 3 finaes 230« 80$000
Os títulos com 08 2 finaes 30« 10�OO

Os titíilos com o final do ,. premio O ficam isentos de pagamento da primeira mensalidade seguinte.
Os títulos com o final do 2' premio 2 ficam isentos de pagamento da primeira mensalidade seguinte.
A Empresa está à disposição de todos os prestamistas quites, para Ibes fazer a entrega imediata dos

mios 8 que fizeram [ús neste sorteio. Procurem o nosso Agente Local.
VISTO

Orlando Canton
(Fiscal do Governo}

O PBOXINO SORTEIO REALIZA-SE

Distribuição dos prêmio! da Empresa
in,uperàvei! 'planos de sorteios mensais

Dr. Alfredo Aloe - Diretor·Gerente

NO DIA 26 DE DEZEMBRO DE 19�, às 15 horas, na sUe'social

Construtora Universal nos seus

PLANO MUNDIAL cB.t Mensalidade Rs. 20$ .: DIstrl2ue por
e

- -C· - .. ]0$ --

e
• "n-· • 5$·-

Universal uH"" .. 5$ .-

mês 11.115 -- prêmios no total de Rs. 500:0(;0$ com
.. 21.115 --

- "'. 300:1'00$ ..

" 21 J 15 -_. ..

.. 160:000$ •

u !:11,105 ._.. ..

• 1.1150:000$ -

o prêmio maior
.. ..

de Rs. 30:000
.. 25:000
.. 20:000
.. 100:000

Subscreva um titulo gardntido da Empresa Constructora Universal
dono de sua casa, despendendo apenas

e seja o

Na Empresa
5$ooo� 10$000 ou 20$000 por mês
Construtora Universal nãu há preFerência. Todos têm os mesmos direitos e para
corri todos ela assume e cumpre Fielmente as mesmas obrigações.

In<ontestavel lisuraAbsoluta garantia. Máxima pontualidade.

Machado & (ia.
Agências e

Representações
Celx. posta' - 37

RUI Joio Pinto- 5

FLORIANOPOLlS

7
5m •

pre-

Métodos nazistas
Londres, 27 (R) - As ameaças

nazistas a pessôas rcsidentes nos

países ocupados, de que serão en

viados aos campos de concentração
da Polônia, caso não consigam gran
des somas de dinheiro, elos seus pa
rentes residentes no exterior, é o

mais recente metodo empregado pe
los nazistas, para obtenção de moé
da estrangeira. Há muitos meses que
o govêrno holandês, C0111 sede em

Londres, vinha recebendo informa

ções de que os alemães estavam fa
zendo tal tráfico sob bases regula
res, prometendo que, se o dinheiro
solicitado fosse enviado, as pessôas
relacionadas com o assunto teriam

permissão para alcançar um país
neutro.

Conta-se, por exemplo, que um

antigo negociante de Roterdam, vi
vendo presentemente na América
do Sul, foi informado por um agen
te alemão que 16 membros da sua

família e de empregados seus, vi
vendo na Europa ocupada, seriam
enviados aos campos de concentra

ção, a menos que 300.000 francos

suíços fossem pagos em troca das

permissões para a saída dessas pes
sôas.
Em outro caso, os alemães pro

puseram a expedição de salvo-con
dutos para que pequenas famílias
fugissem da Holanda para a Amé
rica do Sul, ao preço de 100.000
francos suiços, preço que foi, mais
tarde, elevado ao dobro. Mais extra

ordinária ainda foi a proposição
feita pelos nazistas para consentir
na emigração de 500 holandeses
mediante o pagamento da soma de
5 milhões de francos suiços, dinhei
ro que seria entregue adiantadamen
te, por intermédio de bancos neu

tros, sob a condição de que o go
vêrno holandês garantiria os juros
do empréstimo até que toda a im

portância tivesse sido paga. Tão es

tranha proposta é prova evidente
do crédito financeiro de que goza
o govêrno holandês por parte dos
alemães. Geralmente, as somas solí
citadas são mais ou menos de 5.000
esterlinos por pessôa.
Sabe-se que os govêrnos brltâní

co, norte-americano' e holandês
acham-se determinados a fazer pa
rar estas transações. As pessôas que
agem na qualidade de agentes do
eixo para êste tráfico serão coloca
das na lista negra e tratadas como

inimigos. Em segundo lugar, as pes
sôas que vivem em países neutros e

que entreguem dinheiro aos agen
tes do eixo ficarão elas próprias su

jeitas às mesmas penalidades e con

tra-medidas adotadas pelas Nações
Uninas. !

j

DOENCAS DA PELE
E SIFILlS

Espinhas. eczemas. manchas
da pe�l. parasitoses. furilDculos.

úlceras.
Tratamento das afecções do

couro cabeludo.

Dr. TOLENTINO
DE CA,RVALHO

IConsultas: Das 1 � às II horas.
Rua Vitor Meirelles 18-1' andar.

A Estatística Militar, destinada a
facilitar a preparação ráiHda, e' tão
perfeita quanto possivel, do apare
lhamento material das fôrças arma

das da Nação, exige que todos OS
brasilelros lhe prestem cooperação.
Subtrair-lhe apôio é trabalhar con

tra o Brasil em &,uerra. (D. E. Mo).
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ULTIMA HORA I sará a divisão francesa internada em Alexandria. I comotivas, 800 vagões de
Hitler nomeou o gral , Von Rundstedt comandante militar, passageiros e 40.000 de car-

de todo o territorio francês.
I gas.O cemiterio da frota francesa Assim, os acontecimentos de Toulon representam um gol-IGenebra, 27 - Ao nascer do sol, hoje, o porto base de pe de morte contra o governo de Pétain, cujo regime não

pas-I A comédia de 'VieM, .•
Toulon apresentava desolador aspecto. As nobres e elegantes sa da sombra de uma sornbra. li rádio de Vichí: anunciou
naves francesas apareciam tombadas. De algumas se elevavam -----

'I que o o lm i r c n to Darlan e
nuvens de fumo. Noutras rebentavam de vez em quando vio-

I
Flanco esmagado I pelo rio Volga, em vista de o general Giraud tinhamlentas explosões, que eram as máquinas de tempo deflagrando. Moscou anuncia que todo os alemães terem. cortado I sido privados da nacionali-Ali estava o cemiterio da frota francesa do Mediterraneo. I) flanco esquerdo do exer- tôdas as comunicações. dade francesa.Sabe-se que Hitler havia escrito carta ao marechal Pétain. cito alemão que atacava Es- ...........mm.........D...-.r-- ..-..-_-_n_�_...........,...__J'

declarando o seu intento de ocupar Toulon e senhorear-se da talingrado foi praticamente Aifaiate CAIiJONJ, O melherlesquadra. Acrescentava que o marechal havia traido mais uma aniquilado. Guarnições dobradas Rua Tiradentes, 16.vez a Alemanha e a Itália; mas êle, o "Führer" do Reich, A rádio de Paris anunciou"estava resolvido a não entregar a Europa ao cáos engendrado Linha.!. quebradas que foram consideravelman- P!"'(S�nnpelos agitadores mundiais". A radio de Vichí infor te reforçadas as guarnições I blh����uOs alemães e italianos entraram na cidade às 4 horas da mou que todas as linhas das ilhas Canárias e Balea- �
madrugada e tartes colunas blindadas dir igiram- se velozmente alemães foram quebradas res e do Marrocos Espanhol.para o arsenal. Mas, os patriotas fizeram voar os depósitos de pelos russos.
munições, os tanques de combustiveis e as baterias costeiras. E,
um a um, os navios surtos na baía começaram a explodir e a Só a 14 Kms.
adernar, soçobrando. Não tinham conseguido saír, pois uma As colunas norte _ ameri
grande esquadrilha aérea alemã havia semeado centenas de mi- canas estão a 14 Kms. de
nas magneticas diante da barra. Tunis.

Sabe-se que em Toulon se achavam 3 couraçados "(Pro- \

vence", "Dunkerque" e "Stiasbourg, dos quais apenas os 2
últimos estavam em condições de navegar), 4 cruzadores pesa
dos, 4 cruzadores leves, 2S destróieres V26 submarinos e varias
navios auxiliares. Dois submarinos, apesar de tudo, conseguiram
escapar e um terceiro foi afundado por uma mina que na oca

sião era lançada por um avião nazista.
A rádio de Berlim anunciou que sapadores alemães chega

ram a tempo de salvar alguns navios, retirando deles as bom
bas de tempo. Vichí, porém, disse que todas as naves foram
metidas a pique pelas proprias tripulações, as quais atiravam
contra os alemães com o mesmo heroismo com que os seus co

mandantes, de pé, na torre mestra, afundavam com suas belo
naves.

Diante do ocorrido, certamente agora a Grã-Bretanha usa-

a 8� Aires

Já é por terra

Infelizes judeus!
Informam de Oslo que ce r
ca de mil judeus, todos êles
aprisionados em varios pon-·
tos da Noruega, estão sendo
transportados, através do
território alemão, para a

Polônia. Não se sabe que Idestino terão as mulheres
e os filhos dêsses israelitas, I
po is a maior parte deles era licasada.

O lo exercito britânico, ao
mando do graI. Henderson,
avançou no norte da 'I'u rrl
sia, chegando próximo a Bi
zerta.

Recuo do "eixo"

Pela primeira vez depois
a Esta ..

Ecos e Notícias

ONDE ADQU:RIR os PRODUTOS RCA VICTOR NESTA CIDADE:

o G. E. Prof. Venceslau Bue
no realizará hoje, no Cine Pa
lace, da Palhoça, a solenidade.
da conclusão de curso dos no-

vos cornplementaristas.

I
O programa consta do seguin- ,

te: Hino N acionaI, pelos pre
sentes; exaltação ao professor;
pela aluna Carmen Nahás; En
trega de diplomas; Poesia, por
Jurema Espezim: Palavras de
despedida, pelo orador da tur

ma, Gilberto Nahás; Despedida"
canto pelos alunos do Curso,
Complementar e discurso da
paraninfo, sr. tte. Euclides Si
mões de Almeida, prefeito mu

nicipal de Palhoça .

•

Dia 27, às 14 horas, foi,
franqueada ao público a exposi
ção de trabalhos do G. E.
"Lauro Müller", encerrando-se
amanhã.

Tal é o alcance deste excepcional
modelo da ReA Victor Q-14, tecem
chegado dos EE. Unidos, que a Terra
se torna pequena para ele.

Pelo seu preço, potência e quali
dade, este rádio é uma demonstração
cabal de como a ReA Victor tem

conseguido.aperfeiçoar cada vezmais
a radiofonia e tornar seus benefícios
cada vez mais acessiveis ao pú
hlico. O Q-14 tem 5 válvulas,

as quais, graças a inovações exclusi
vas da ReA Victor, dão o mesmo

resultado que sete.

Ele capta programas irradiados
de qualquer dos 5 continentes, tem
tomada para Toca-Discos, e custa ILm

quasi nada para um rádio de sua

potência. Visite um Revendedor
ReA Victor e dê suas boas-vindas

a esse maravilhoso "recem
chegado".

Vende-se
U'a moenda de cana, de :t
cilindres, 'acompanhada de
um carrinho de 4 rodas, com:
tolda. Tratar á rua Vitor Mei
reles, 11.
735 5 vs-t

Exposição de Trabalhos
Hoje, às 16 horas, será inau

gurada, solenemente, a exposi
ção de trabalhos do G. E. A_
«Padre Anchieta», permamecen
do aberta até domingo, às I&':,
horas.
Convidando-nos para a IOle-·

nidade, estiveram em nossa re-,

dação as senhoritas Dirce Ma
ria Vieira, Isolina Teixeira e.

Maurina Correia.

• Ouça diariamente, exceto
aos domingos, às 18.55 ho
ras na Rádio Nacional, "O
Correspondente Estrangeiro
RCA Victor", com serviço te
legráíico do Asso cio .ed Press.

CHARUTOS INDIOS
Cr$ 0,30 .co.da um

CASA MENDES;

Milton Carvalho e serhoTsê"
rettrando-se desta capital, a

presetnam SUas despedidas;
aos 8�US amigos e parentes
o que deixaram de fazer PfR
soalmeate p 'r carência de"
tf'mpo ..

73J 3 v�.,,_...:t.!

FIRM!NO V�E�RA R. Trajemo, 12
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