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A inspecão �u equ�·
paracão d05 ginãs&os

Mensa�sm de
Rey�ail,nt a Péta�n

Londres, 5 cn,) A Bril.ish
Broadcastíng Corporation difundiu
a seguinte mensagem dirigida ao Imarechal Pétain pelo ex-pr-lmeu-o
ministro francês, sr, Paul lley-\naud, que atualmente se encontra
pr-islonclro dos alemães: "Acredi-
10 com orgulho que se a minha ))0'
]ítica tivesse sido seguida, <l honra
do Exército, da Marinha, da Na
ção e do [mpério francês teria fi
cado assegurada", Reynaud, em iu-
nho fie 1940, procurou trasladar a

I Isede do governo para a Mrica Sc- XXVIII Floiianó�}olis - Sábado, 5 de Deze nbrc de 1942
teDtrion�, con1 o fbn de C011tioilnr I ���������������������������������������������a guerra dali contra o "Reiclr", ,;;;
porém os partidários de LavaI e

S S G T .AOR 1.Ji!'" Ok�,AI' ��Pétain impuseram seus pontos de A I;\.
vista, e o armistício foi assinado,

. k ..!�
A B, B, C, anunciou que RcY

naud remeteu ;l refer-ida mensagem
telegráfica a Pétain, antes de ser
trasladado para a Alemanha".

Rio, 5 (D, N,) - O ministro da
Ed ucação assinou portari a deter
minando que a equiparação ou o

reconhecimento dos estabelecimen
tos de ensino secundário serão
concedidos com relação ao curso

ginasial ou aos cursos clássico e

cientifico, sob o regime de inspe
ção preliminar ou inspeção perma
nente, A concessão de equiparação
ou reconhecimento, assim como a

dcfinição da natureza de inspeção
própria a cada caso, reger-se-ão,
até que a matéria seja regulamen
tada, de conformidade COI11 as ins
truções ministeriais expedidas sob
a vigência da legislação anterior do
ensino secundário, A equiparação
ou o rcconhecimento dos estabele
cimentos de ensino secundário que,
de acôrdo COI11 o artigo 3° do de
ereto-lei 4,245, de 9·4-42 e disposto
pela portaria ministerial 228, de
27-8-42, passarem à categoria de co

légio, serão concedidos quanto aos
CLll'SOS clássico e científico, sob o
regime de inspeção preliminar.

o MAIS ANTIGO DIARIO DE SANTA CATARINA
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C�l\.SIMIRAS INGLESAS
Padrenauem exclusiva

O PARAISO
Rua Felipe Schmidt, 21

Comprai na Clt SA MISCE
LÁNEA é saber economizar'Remédios para

Rússia
a

Revela na maior
escuridão qualquer

objeto
.

-

Londres, 5 (Reuters) Sabe-se
agora que a Grã-Bretanha está em

pregando uma das maiores desco
bertas da ciência moderna para
apressar a vitória das armas alia
das. Trata-se do "Noctivisor ", apa
relho inventado pelo conhecido
Cientista escossês, John Logie Baird,
inventor da televisão,
Êsse aparelho, o "Noctovisor",

que emprega os raios infra-verme
lhos, é capaz de revelar, dentro da
maior escuridão, todo e qualquer
objeto que, doutra forma, perma
neceria absolutamente invisivel.
Assim, o Noctovisor" pode perfei
tamente ser adaptado aos postos
de defesa do litoral, aos navios de
guerra e caças-noturnos, revelando
a presença de qualquer unidade
inimiga, mesmo em meio à fumaça
'ou ao mais denso nevoeiro,

Eis aqui 3 dos famosos "Hurricanes", componentes da R,A,F., que corn
tonto denodo lutaram contra a "Luftwaffe", na "Batalho da Grã Bretanha", em,
agosto de 1940, Eles integram agora as esquadrilhas que sobrevoam, diariamente, a
Alemanha e os pontos ocupados pelos nazistas.

(Foto de "British News Service", para "O Estado)
. .,

Roma será bombardeada
Londres, 5 (Reuters) - O fa- sr, Colin Bednall, citando os dr-I militares da capital italiana qUan-11idades bem informadas expres-

to e do Vaticano estar próximo de culos autorizados de Londres, d it
-

d f I' d saram a sua satisfação pelos da-D -,

di RAF C 'ti I" o a SI uaçao as orças a la as ,

fI' '.1' f L.noma nao unpe Irá que a onsi era-se que a gum acon- A-f' d N t ti d f' nos in igroos as manu aturas e1. 1. dei ind ,.. 'f "" I'
na rica o or e es rver e I-I' I' h d

. -

d Itânomuar ele os centros In ustriais tecimento satis atono resu tara as In as e comumcaçao a a-
da. capital italiana", declarou o, dos danos infligidos aos objetivos nitivamente consolidada. Persona-j lia.

Alfaiate CARIONI. o melhor
Rua Tiradentes. 16.

------�--------------------.........................�.c:t•••••es......•.••e....... Embaixador Econõ-
No Brasil nâo existem Terrorismo na Franca mico dos EE. UU •

dialetos Londres, 5 (Reutcrs) - O rádio

I
Rio, 5 (D, N,) --:- Anunciou-se

ele Paris, controlado pelos alemães, que os Estados �n�dos 110mea:amadvertiu que todos os franceses, um delegado, espeCIe de ernbaixa-Rio, 5 (D, N,) - "Não existem que ainda possuem armas, deverão dor econômieo, para cada um dosdialetos dentro do Brasil, pois a entregá-Ias antes do dia 10 de de- I maiores sete países latino-america-
nossa unidade de idioma, apesar da

nos, afim de coordenar as ativida-di
A

'b d t d zembro . O locutor acrescentou queistãncia, em como e o os os des e esfôrço dos representantesf t
.'.

'loS que desobedecerem a referidaautores con rarros, e um nu agre de outras agências governamentais.

E" ordem serão suscetiveis de altase sera surpresa para a uropa -

ianques nos trabalhos da naturezad I f I d r penalidades.ec arou, a an o a nm vesper mo, comercial e econômica. No Brasil,o professor Clóvis Monteiro, dire-
CHARUTOS SUERDICK exercerá essas funções o sr. Waltertor do internato do Colégio Pedro 'J, Donnelly, atnaI adido comercialSegundo, O professor discordou Maço Cr$ 1,60 à embaixada norte-americana noda sugestão, a propósito da obra do CASA MENDES Rio.filólogo português Paiva Boleo, de

que fosse organizado um Atlas da
língua portuguesa dentro do Bra
sil.

.A população de Madagáscar quer tomar
parte ativa na guerra

Londres, 5 (R.) - O general De Gaulle recebeu das organizaçõesda França Combatente em Madagáscar o seguinte telegrama:
"Com o restabelecimento oficial das comunicações com Londres, o

que lhes permite, enfim, uma ligação direta, os comités locais da Fran
ça Combatente em Madagáscar vos exprimem a sua reconhecida admi
ração pela recomposição obtida, permitindo aos patriotas franceses se
reagruparem em torno do Comité Nacional, graças à vossa inflexivel
energia e à vossa fé ardente nos destinos do nosso pais, Inquebranta'velmente fiel à causa das Nações Unidas, exultante pela participaçãogloriosa das Forças Francesas na batalha pela liberdade, a população
quase unânime espera impacientemente a chegada do general Le Gen
tilhomme para entrar em guerra ativa". Os nipo-nazistas preparam um

golpe diplomatíco
Madrí, 5 (R.) - o correspondente do jornal "Madrid", em Berlim,

informa que a Alemanha provavelmente prepara um golpe magistral noFuga dramática terreno diplomático, e dá a entender que talvez tenha a intervenção dos
Londres, 5 (Reuters) - 'I'rezen- japoneses.

tos e cincoenta marujos britânicos "Até agora - disse - não se pode fazer revelações acêrca do golpe
das marinhas de zuerra e mercan', de mestre que a diplomacia alemã está arquitetando há algum tempo,
te, chegaram a un� porto britânico, talvez muito a,ntes do desem�arque aliado l}ll; África. SetentArio�al. Apedepois de uma fuga dramática da \

nas se pode dizer que o Japao, por uma serre de _cIrcunsta_ncIas espeTunísia, pouco adiante das tropas ciais, quiçá não seja alheio a este plano que, um dia, havera de deixar-
alemães e italianas. o mundo em suspenso".

Os guerrilheiros gregos fuzilam
os traidores

LOÇÃOCaspa 1
LHOSA!

MARAVI·

�

\

Istambul, 5 (Reuters) - Mais de vinte "quislings" gregos
foram sumariamente fuzilados em virtude das decisões das côrtes
marciais organizadas pelos guerrilheiros na Grécia. Os alemães e
os italianos acusados de ofensas contra os cidadãos gregos serão
também julgados pelas referidas côrtes militares.

,r....,...",.. w...-_- _-_-_•••_._- - -. .·.·.·.·.-.· -,.,..-.-.·.- -.-.· .I".-.·.w.·.·.· · ..··..•• -
.

Medidas de segurança na Argentina
Buenos Aires, 5 (R,) _ O governo argentino resolveu limitar iodas

'as mensagens diplomáticas, em código, a um máximo de 100 palavras
por dia,

Esta medida, faz parte das severas providências de regulamenta-
ção sobre as comunicações rádio-telegráficas, rádio-fónicas e telegráfi- Nova Iorque, 5 (R.) - "Hitler está enfeitiçado palácio de Berchetesgarden, em trânse solitário, du-
cas que funcionarão com desvantagem para as Embaixadas do "Eixo", por Mona Lisa" _ é a afirmativa feita constantemen- i-ante horas e horas diante do retrato de Mona Lisa,Buenos Aires, 5 (R,) - O governo autorizou o Departamento dos te pelo povo de Berlim, segundo informa despacho de que foi roubado à França".Correios e Telégrafos a instalar dez estações rádio-goniomélricas em
todo o território, destinadas a controlar o funcionamento ilegal de esta- Estocolmo para o "New York 'I'ímes", O homem da rua da Alemanha perdeu completa
ções rádio-emissoras, "Em 'vez de se preocupar com a situação de seus mente a fé em Hitler. A tristeza é a ordem-do-dia emCom esta decis,ão v,isan� as autoridades, dar cumprimento ao decreto soldados na neve russa, o "Fuehrer" passa os seus Berlim. O desânimo, a descortezia e as discussõesque estabelece a Jiscalização de todas as informações que possam are-.,

_ ',' rltí -1' ada lassotal' a segurança (1::1 Argentina e das demais nações americanas.
I dias em mero a enorme luxo e na maior segurança no 1 mu II! icam-se a cs c 1 .
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Dia 12 - Terceira Noite Demoniaca no Clube 12 de Agosto. Banana da Terra, sensacional desfile d-e.t
Revelações �lusicais. Domingo, 6, soriée das 9 às 11 horas.

Cartazes do dia
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CINE ODEON
- FONE 1602 -
A's 5 e 7 1/2 horas

Ao norte
das Rocbosas

Com Tex Ritter e Bill Elliott
Continuação do seriado

Demonios do (ir(u�o Vermelho
Com Herman Brix

Preços: Cr. $2,50 - 1,50 - 1,Of
Livre de Censura

'"PRÊIUIO GETÚLIO
VARGAS"

"Pedro Maneta" é o nome do roman

ee que conquistou o primeiro lugar no

Concurso para a escolha da melhor li-

1!eratura para operários.
Esse Concua-so foi Instttuldo pela

rnerital idade esclarecida do Dr. Mar

condes Filho, Ministro do 'I'rabalho, obe

decendo a instruções do Presidente Ge

túlio Vargas. Foi um concurso de ro

mance e comédias com a finalidade de

homenagear o heróico trabalhador bra

sileiro.
O êxito foi admirável. Concorreram

oitenta e oito candidatos. O exame dos

trabalhos apresentados processou-se com

a máxima imparcialidade. O ministro

Marcondes Filho presidia a Comissão

julgadora e esta se compunha de re

presentantes da Academia Brasrleu-a de

Letras, da Associação Brasileira de Irn

prensa, do Sindicato dos Jornalistas

Profissionais, do Sindicato das Emprê
sas Editoras, da Sociedade de Autores

Teatrais e de Assistentes do Gabinete.

Todas as obras apresentadas foram

lidas cuidadosamente e a Comissão tra

balhou durante dois meses a fio.

A Comissão conferiu o "Prêmio Aga
menon Magalhães", que se destinava à

melhor peça teatr-al, aos senhores Má
rio Domingues e Mário Magalhães, que

já eram teatrólogos conceituados no

país. O "Prêmio Getúlio Vargas" coube
ao jovem Paulo Lício Rizzo, escritor
de "Pedro Maneta", que é o melhor 1'0-

mance para operários no parecer da

mui digna Comissão.

"PEDRO MANETA"

......o-

CINE REX
- FONE 1581 -
A's 7 1/2 horas

Minba vida
com Cal10lina

Com Ana Lee e Ronald
Colman

Complemento Nacional (O.F.E.)
Somente um novilho COes))

Preços: Cr. $2,50 e 1,50
Livre de Censura

"Pedro Maneta" é um romance educa
tivo e interessantíssimo. A figura cen

tral é de um trabalhador, que para so

correr o companheiro perdeu a mão nos

dentes da máquina, daí o nome do 1'0,

rnance.

A perda da mão redundou na perda
do emprego, porque se tornou incapaz
de trabalhar e não tinha proteção. O

abatimento físico e moral foi profundo.
Sente-se inferior, mas não deixa que es

se sentimento aberre num complexo de

inferioridade.
Luta. Consegue emprego como portei

ro de outra fábrica. O autor é muito

hábil em descrever a luta de Pedro Ma
neta para livrar-se do complexo de in
ferioridade. Surge uma mulher na vida
deste infeliz, que se torna herói, apesar
da infelicidade. Ela o auxilia na luta,
confortando com o amor e, animando-o,
com os S€'LlS dotes de inteligência. Con

segue ser o melhor teceJão da fábrica.
Ludibriado, porém, abandona o em-

prego.
Mete-se em empresas estravagantes.

Arruína fínancetramen te a sua vida. De

pois de muitas lutas e fracassos retorna
à fábrica.
Tudo isso é narrado com muita gra

ça, vida e emoção. É deslumbrante o qua
dro em que no-lo apresenta assistindo,
com lágrimas nos olhos, a uma parada
trabalhista, símbolo da nova era social.

O enredo do romance passa-se nos

bairros da Mooca e do Braz (S. Paulo).
"Pedro Maneta", o romance que real

mente reflete a vida, estará nos fins
deste mês, em todos OS' sindicatos e li
vrarias do país, estimulando os jovens
trabalhadores brasileiros para a conquis
ta galharda da vitória.

TRAÇOS BIOGRÁFICOS
Paulo Lício Rizzo é paulista, natural

de Campinas. É muito joven, conta soo
mente vinte primaveras. Estuda na Fa- Gabinete Electro - Dentario do Cirurgião Dentista
culdade de Teologia daquela cidade. O

Jose' 6". de Borba (ralo')seu pai é o aplaudido orado'!' sacro " "revmo. Miguel Rizzo, já muito conhe-
cido nesta cidade. Ex-dentista do Patronato de Anítapolís
o jovem �·o.mancis�a escreveu a sua Clínica e Protese da boca.- Espaclallsta em pontes

nov�la nas f'ér ias de Junho, em dez dias e dentaduras duplas., Dentaduras enatomícas de PaladoDde íutenso labor. Durante o restante do I ...

E
-'

tempo retocou bem a sua obra, que fôra I
sem abóboda palatlna (sup�rlOr): novo sIstema.- atrações

escrita de um fôlego. de d entes e polpa dentaría (nervos) com anestesia.
O êxito foi esplêndido. Além da gló- Trabalhos modernisados sob absoluta garantia.T� literária, :'ecebeu diretamen:e. das RUà D8�doro 16.l11aOS do Presidente Vargas o premio de

�-t"
'

c-s 20.000,00. CASA MISCELANEA distribui- Quem sonegar informações à Es-
Paulo Lício Rizzo revelou, mais uma d .'. t tí ti M']'t t b Ih 'I

vez, a pujança da mocl'dacle brasíleíra j'
ora dos Râdíos R. C. A.

V.lC.tor.,
a IS rca I I ar, ra a a em pro
de país inimigo. E, nesse caso,na esfera das letras. Vávulas e Discos. - Rua Traja. será julgado, militarmente, como

Adauto Araujo Dom-ado I no, 12. J -=�L" �. i.�_���J...�ill[���I�;:1 inimigo do Brasil (D. B. M.).

-o-

IMPERIAL
- FONE 1581 -

A's 7 1/2 horas

Delirio de um sábio
(Technicolor) Com Arthur

Deckker
Complemento Nacional CO.F .E.)

üanuhíe Azul (Shor t)
Preços: Cr.$ 1,50- $1,10

Imp. até 10 anos

ReagelD professores e alunos
Londres, novembro - (Inter-alia- Na Bélgica, a resistência às au-

do - para "O Estado") - A ins- toridades alemãs tornou-se um f'au
trução clandestina é uma impor- tal' de alla importância. O exern
tante atividade anti-nazlsta na Eu- plo dos professores que preferiram
rapa ocupada, cspecíalrncntc nos a prisão a. reconhecerem os atos
países como a Polônia, onde os na- i ilegais elas autoridades nazistas. re
listas dcstruiram todas as escolas, vigorou ainda a atitude de desafio
universidades e colégios primários, elo povo.
de acôr'do com a sua teoria de que A lu ta mantida pelos professores
as escolas primárias só servem municipais da Noruega, que rncre

para escravos. l ceu especial referência, foi inicia-
Pequenos grupos se reunem para da em fevereiro de 1942, quando

estudar diferentes matérias sob a Quisling publicou decreto pedindo
orientação de profissionais do en- a formação de um "Front de pro
sino. As diversas fases de instru- f'cssores nazistas". As crianças elas
ção superior acham-se ali rcpresen- escolas, na Noruega, manifestaram
tadas ela escola secundária à a sua solidariedade COlll os profcs
universidade. - Folhetos e ma- SOI'e5, escrevendo-lhes os nomes
nuais impressos clandestinamente nas uaredcs ao lado do rei Haakon,
servem como Jivros de texto. Gru- enquanto rabiscavam a palavra
pos semelhantes estão sendo orga- "Caim" sobre os retratos de Quis
nizaelos na Checoslováquia e na ling que figuram, obr igator iameu
Holanda, onele os alunos judeus fo- te, em todas as salas ele aulas.
ram expulsos das escolas.

NADA CONVENCE MELHOR
....: ._

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

como estes abaixo:
C0NGOLEUNS

1,83 x 2,75 c-s
2,30 x 2,75
2,75 x 2,75
3,20 x 2,75
3,66 x 2,75

E' fA{;lL SER PROPRIETARIO
A Emprêsa Suburbana de Melhoramentos ofe·

rece, a titulo de bonificação e reclame, UM LOTE
DE TERRENO medindo 10 metros de frente por 30
de fundo (300 m2.), situado no "JARDIM SUBUR
BANO", perímetro suburbano da Capital de São
Paulo, a todos que decifrarem o enigmo. abaixo:

f T �� Q V�-pLEtB'
SOLUÇÃO I

,.

110,00
135,00
155,00
175,00
195,00

--------------------------------------------...

NOME

RUA ------------------

CIDADE ESTADO

"

PASSADEIRAS DE CONGOLEUM
metro Cr$ 8,90

Recebemos BuLSAS finíssimas, fabricação
nerta-amerteena

FILET á mao
metro Cr$ 31,00

BATERIAS DE ALUMTNIO (GRANDES)
Cr$ 380,00

LINHO BELCiA, (para lençóis)
largura 2,20 metro Cr$ 115,00

STORES SUPERIORES
Q Cr$ 13,50

TAPETES
Tapetes de quarto

1,20 x 1,80
1,40 x 2,00
1,60 x 2,30
2,00 x 3,00

"CRUZEIRO"
a Cr$ 23,00

Cr$ 145,00
" 167,00

225,00
,. 395,00

Recebemos ALTAS NOVIDADES em SEDAS ESTAMPADAS

o maior stock da praça EM LINHOS
IRLANDESES para ternos por preços

de antes da Guerra!

A MODELAR

Recorte este anúncio e envie-o devidamente
preechido à

Emprêsa Suburbana de Melboramentos
Rua São Bento, 290, 60 andar, sala 12

Caixa Postal 66 - A - SÃO PAULO - CAPITAL
escrevendo com clareza o nome e ender&ço para

resposta que será feita pelo Correio.

-

a paz em separadO

• Poro suavizar e rejuve- �
nescer o pele, há um p�o- �
duto perfeito, o SABAO �
RUSSO. Aveludo o pele, icombate espinhos, cravos e J
manchas SABÃO RUSSO

___J sólido ou líquido. ,;;�

a Italia e
Londres, 4 (R.) - Sabe-se que o primeiro ministro, sr. Wins·

ton Churchill, será interrogado na Câmara dos Comuns, sôbre se,

"depois de consultar as Nações Unidas, poderá anunciar os termos

em que será concedido o armisticio em separado á Itália, caso esta

h di "
ven a a pe ir a paz .

Agradecimento e Missa
Flordoaldo Silva e Georgina B Silva agra

decem. penhorados. ao dr. Muniz Aragão, pelo des
velo com que tratou de sua filha ALCIONt. bem
como às Irmãs de Caridade. pelo carinho manifes
tado durante a longa enfermidade da saudosa ex

tinta e. como tambem. a tod.os liue. após o desenlace. enviaram flores.
coroas e telegramas. Aproveitam o ensejo que se lhes oferece .para _ coo:
vidar seus parentes e amigos para a missa de 'I' dia. uue em mtençao a

alma da extinta farão rezar 2a. feira. às 'l horas. lia capela do Senhor

�gf Passos. 3vs-3

Lili OríliaGoular1e
Carlos Orflla Pedro Goularte e íamllía convidam
aos parentes e amigos para 8ssisti�em à m�ssa
que, em Intenção à alma de sua Inesquecível
LIL), mandam rezar, dia 5, às 7 horas, na Cate
dral no altar de N. Senhora das Dôres, pela pas
s8g�m do t o aniversário de seu falecimento.

Antecipadamente, agradecem.
740

t
3 vs.-J;

••••••••••••••••••••••••••
• •

•: Farmac:ia Esperança:CD A SUA FARMACIA •.e Rua Cons- Moira 4 e 5 FONE 1.6,.2
•e E domi ..I·

• ntrega a omJCIUO •
• •
•••••••••••••S•••••••••••
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DR. SERTORIUS

Chegou a esta capital, pro
cedente de Três Barras, o sr. dr.
Jorge Gallois, engenheiro da
»Lumbers.

Em visita a pessoas de sua

família encontra-se nesta capi
talo sr. Jaime Silveira. fun
cionário dos Correios e Telégra
tos de Porto Alegre.

Clubes:
Promovido pelo Brasil R.S_C.

o Cantista R.F.C., do Estreito,
realizará amanhã animado saráu.AnlTersárloB I

Detlue hoje a data natalícia
'{}O nosso prezado conterrâneo
-sr. tte. Luiz Moura, brioso ati.
-cial de nosso Exército.

o C.R. 6 de Janeiro, do Es
treito, deliciará, hoje, seus inú
meros associados com um sarau

dansante.

Ocorre hoje o dia onomâs
·tico· do sr. dr. Pedro Daví Fer
nandes de Sousa, pessoa mui
estimada en tre nós por seus do
tes de coração e de espírito.

Fazem anos amanhã:
O estimado jovem Osvaldo

.

Melo', filho do nosso prezado
colega de imprensa jorn. Os
valdo Melo;

a galar-te menina Regina- Au- ,

O C. R. Limoense efetuará,
hoje, um sarâu-dansante; e a

manhã, animada «soirêes-dan
sante,

Artigos para homens!
Casimiras e tropicais

ingleses
PARAISOo

Rua Felipe Schmidt, 21

A EXCURSÃO DO PALMEIRAS
São Panlo, 5 - Está definitiva

�.........--••_........._-_-••.-.-.-.-_-......_•••••.-_-oI \ mente assentada a realização de

to total de c-.s 1.300 00. ,'jOgOS amistosos d.o. Palm�iras com

.

. , os clubes ele Curitiba. FICOU com-A essa solerrldcde compa- I binada a proposta apresentada, re
recerão altas autoridades, I cebendo o campeão paulista Cr$
alem de pessoas de larga 115.000,00 por duas partidas de fu

projeção social em todo tebol, correnelo as despesas por
conta dos paranaenses. Caso seja

o E s t a d o.. � � r a n d e jogada uma terceira partida, o clu-
orquestra slnfonlca, re- be paulista receberá mais cinco
gida pelo maestro Hans mil cruzeiros. Ainda não estão fi-

Geyer dará um concêrto ] ;-adas as elata_s, l�las, .
segundo s�,

Ih' d L informa, o prrmerro Jogo devera
com peças esco I as. ogo ser realizado possivelmente ama-

após. será efetuada "soiráe", nl:.ã.'
,

• animada pela "Típica Vie
Estará, amanhã, de plantão nense" e por um "Jazz".

•
a Farmácia «Nelson», à rua

As empresas ecncessíoead- iFelipe Schmidt.. rias do serviço de ônibus 'II t· para os Coqueiros farão cir-Será, so enemen e, lnau· _

d ho i !.] d d cular, amanha, seus carros,
gura o, oj e, nCl c.aa e e

I
f' d d . ,

Bl t t "C 1 a rrn e aten er a rnurne-

ume�au, o, ea ro ar �s ros pedidos.Gomes ,notavel empreendi-
mento, que teve como prin
cipal animador o industrial
Curt Hering.
O novo tea.tro possue 57

metros, de comprimento, 30
metros de largura, e tem
capacidade para 1.000 co-Ideiras. As obras foram ini
ciadas em 1935, sendo o cus-

'naS no
pequen1 aS
t amanho,
PILULAS DB

REUtER
eDormes na

8�O meada nOS
sua e

do ILPpalllales digestivo.relho

•
DÔR de ESTOMIlGO?
AZIA - MA DIGESTÃO
DISPEPSIA- ULCERAS "".

Papeis � �BANKETS ,�

...

CAMPEONATO DE ESGRIMA
Rio, 5 - A entidade mineira de

esgrima inscreveu-se para disputar
o Campeonato Brasileiro, que será
iniciado no próximo dia 12 de de
zembro, em São Paulo, participando
cariocas, paulistas e gaúchos.

Os mineiros tomarão parte nas

provas de sabre, florete e espada.
*

PREPARAM-SE OS ATLETAS
GAúCHOS

Porto Alegre, 5 - Os atletas gaú
chos continuam preparando-se ati
vamente para ° próximo campeo
nato brasileiro de atletismo.

*

Em 1834, no dia de hoje,
taleceu, no Rio. o consagrado
escritor e jornalista brasileiro
Humberto de Campos.

•

No dia de amanhã e no ano

de 1868 morria, em Itororó, a

serviço da Pátria, o bravo mi
litar catarinense ceI. Fernando
Machado de Sousa.

•

Hoje, às 20 horas, haverá
sessão doutrinária no Centro Es
pírita "Amor e Humildade do
Apóstolo"; amanhã, no mesmo

horário. haverá sessão doutri
nária no Centro Espírita «José
de Nazaré».

FRACOS.
AN�MICOS

TOMEM

�nbl Crelsltai

TAMBÉM EM VIDROS DE 3 TAMANHOS

"SILVEIRA"

Gund. Tónico
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MOÇO VELHO?
Velho moço é aquele que sempre é
moço por ter saúde. Moço velho é o

velho precoce por não ter saude. Se é
velho, tenha velhice sadia, se é moço

� armazene forças para a idade madu-
ra, tomando a EMULSÃO DE SCOTT
que dá vigor, novas forças. Não é
mero estimulante, mas tônico nutritivo!

r

"

�/

•

EMULSÃO- DE SCOTT
!TthUco- d.M�

1'1
I i Ultimes estilos de finos

MOBILIA 105
acaba de receber

I

o

Hospital de Ha�aniaI
HAMONIA

,

!'
_-------- ,�_ ii

Vaticano e os prisioneiros 1- Machado & (i". I
de guerra I I:

Londres, 4 (R.) - O antigo ministro britânico junto à Santa Si>, I Agências e �"sir" Odo Russell, em carta publicada no "Times", rende tributo ao v<'o-I' Representações I
ticano, pela maneira porque tratou o problema dos prisioneiros ele guer-, I
ra, referindo-se particularmente ,à atividade de monsenhor IIIaglione, I Calxc pOital - 37 � lisecretário de Estado do Papa. i i RUI Jeio Pinto - 5 �

Quando foram recebidas informações sobre o bom tratamento diS'1 i F l O R I A N O P O' I S i li
pensado aos prisioneiros britânicos na Itália - diz "sir" Russell _ não I

Lo

I:

Itive dúvida de que isso era em grande pa rt e devido ii intervenção do 5 Sub-,g�l'It�; nOI princip.h ii
Vaticano. , j munclpios do Eít�do. 1:1 IPara um Estado neutro, rodeado de território fascista. isso 56 1;0- L..J2,�:""__�""_" "-""��d"""�""_""'_';' �
dia ser uma heresia, mas o cardeal Maglione não se mostra inclinadoa-IIrecuar diante das dificuldades. Quando o Japão entrou na g-uerra, novas Ô!;'W.i'

d Ioportunidades se apresentaram para que o Vaticano mostrasse sua ati- t IIvidade. Como o Japão não assinára a Convenção de Geuébru, os repre- i ., : � fi fi�t� til
IIsentantes da Cruz Vermelha não foram admitidos 110S campos de co n- a i:;,� iJ ....�U

11'1centração. Sem perda de tempo, o Vaticano ofereceu os bons serviços
dos sacerdótes, que os japoneses admitiram nos campos de concen

tração". * e os males que dela �

::�::�::;��:�:::!:�:::� I, Vendas à vista e � prazoO Lei te de Magnesla de ii
Phillips neutraliza os áci- I

:'--_._------------'dos, alivia o estômago, nor-
maliza a digestão e tonifica

o tubo intestinal. 'Torn e Lei

te de Magueslu de Phillips
e os seus Inales desaparece
rão quasi instantaneamen
te. V. S. sentir-se-á outro!

Alta cirurgia -- Ortorperllu - Parto - Cllnic s rué
dica de Adultos e de Crianças. Doenças da Nutrição
Radlologta cllnica (ratos X). l.abo rator!o completo de

anàlises clinicas. Eletricidade médica
Curas dietéticas e de repouso em ambiente

calmo e contortavel

DR. CESAR AVILA - Formado pela Facul
dade de Medicina do Rio de Jane íro. Livre
docente de Ortopedia e Cirurgia Infantil da
Faculdade de Medicina de Porto A'egre
Ex- Cirurgião do Sanatório Belern e da. Santa
Casa de Porto Alegre.
DR. ARTUR PEREIRA E OLiVEIRA - For
mado pela Faculdade de Medíctna do Rio
de Janeiro. Ex-médico efetivo elo Hospital
de Caridade de Florianópolis e ex-eh- Ie do
Laboratório Central do Departamento de
Saúde Pública do Estado.

Informações sobre tratamentos e reserva de acomo

dações poderão ser pedidas p r carta à
gerência do mesmo estabelecimento

Mé dlcos:

Protesto dos bispos noruegueses
Estocolmo, 4 (R.) - Foi dado à publicidade um solene pro

testo de todos os bispos da Suécia, encabeçado pelo arcebispo Ei
dem contra as perseguições aos judeus noruegueses.

O protesto denunciou a deportação dos judeus noruegueses pa
ra! a Polônia e "a introdução na Escandinávia de métodos deshuma
nos contrários à concepção nórdica do direito e dá justiça".

O documento conclue com as seguintes palavras:
"Oremos pelos nossos irmãos martirizados da tribu de Israel".

Tamancaria Moderna

DOENCAS DA PELE
E IIFIUi

Espinhas. eczemas. manchas
da pele. naraslteses. furúnculos.

úlceras.
Tralamento das afecções do

couro cabeludo.

Dr. TOLENTINO
DE CARVALHO

Consultas: Das 1ft às 11 horas.
Rua Vitor Meirelles 18-1' andar.

'6 "

�.e.e•••••••••••••••e••o•••••••••o a
• •

I Curso de admissão à série ginasial io •
: Funcionará durante os meses de dezembro e janeiro, :
: sob a direção do Prof. CASCAES (Regente do Curso :• Médio do Ginásio Catarinense). •

! MENSALIDADE: o.s 50,00 !• Matricula aberta até 15 de dezembro, diariamente, •
: das 9 às 12 horas. :
: Praca GetllÃlio Vaj'ftas, 8 :
: �.
: N. D.-· A primeira mensalidade será cobrada no ato da matricula. :
4 •
••••••••••••••••••8••••••••••••••••••••••••••••••••••

�.._,._._..p.- ..-u-.-.-__.-.. ._,. .._._.-""__.- .-.- _-_.......

� '.

� ALfAIATARIA « O UNICO» �
� Florisbelo Silva I� Ternos sob medida ....(asemiras nacionais e estrangeiras. �
I Brins de primeira qualidade-Caroás-linhos, etc. ..

"I' Servi�o garantido-Prontidão �O alfaiate elegante da cidade �
Rua João Pinto, 21 o;

( �
.._..........,._.,.,._,.,.,._.J-.-• ._.__.-_........-...__•....,._._,.••�....-_.�_• ..-.._.....................,._._..

I Farmácia «Esperança)) Ido '

farmacêutico NILO LAUS I
Hoje e amanhã será a sua preferida

Drogas nacionais e estrangeiras.--Homeopatias.
Perfumarias.--Artigos de borracha.

Garante se a exata observância no receituário médico

PREÇOS MODICOS
R. Conselheiro Mafra 4 e 5

Mercado,
FONE 1.64.2

(edificío do
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'Soeíedade Cooperativa de Responsabilidades
_ Limitada

Banco de Crédito Popular e Agrícola
de Santa Catarina

1•••••••••••••••••••••••••
E N u I'· •
tOS e o leias '" •

• •
• •
& •
• DE PESSOAS TEM •

: USADO COM BOM RE- :
: SULTADO O POPU. :
9 LAR DEPURATlVO •
• •
• DO SANGUE •
.. MARCA REGISTRADA •
� .
• •
• •
G A SIFILftS ATACA TODO o ORGANISMO •
fi; U Ftgado, o Baço, o coração o Estômago, os (8
a Pulmões a Péle. Produz Dôres de Cabeça, Dôres •� nos Ossos, Reumatismo, Cegueira, Queda do Ca-
• belo, Anemia, Abortos e faz os individios idiotas. •
• Inofensivo ao organismo. Agradável como Ilcôr. O
� O ELIXIR 914 está aprovado pelo D. N. S. P. •
ii como auxiliar no tratamento da Sífilis e Reu- •
�

matlsmo da mesma origem. _ •
1Q,.'

VALIOSAS OPINIOES A

:: O ELIXIR «91%», dada a sua Atesto que apliquei muitas ::
� base, é ótimo auxiliar do tra- vezes o ELIXIR «914» obtendo v
� temente da Sífilis principalrnen- sempre ClS melhores resultados .,� te nos casos em que a via hn- no tratamento da Sililis.
i cal é a única possível. •
� (a) Dr. Benedito Tillosa. (a) Dr. Rafael Bartoletii •
€3- O
�®��.�e.�••••GGe••�.eG••

Atendendo a numerosos pe
didos partidos de diversas ca

rnadas da população, a Expo
sição do Estado Nacional, aber
ta no Rio, será prorrogada até
o dia 10 de dezembro.

Rua Trelano n.O 16 - Séde própria
.Reglstrado no Ministério da Agrtcultuea peJo Oerttllcado

D. 1 em 20 de Setembro de 1938.
Endereço telegráfico: BANCREPOLA
CódifHlS usadas. MASCOTTE la. e 2a. edição

FLORiANOPOLlS
EMPRESTA ESPECIALMENTE A AGRICULTORES
Emprestlmos - Descontos - Cobranças

e ordens de pagamento
Tem correspondente em todos os Municípios do Estado
Reoresentante da Caixa Economica Federai nara 8 venda

das Apólices do Estado de Pernambueo, com sorteio
semestral, em MAio e Novembro.

Paga todos os coupnns das apólices Federais e dos Estados
de São Paulo, Minas Gerais e Pernambuco.

Mantem carteira especial para administração de prédios,
Recebe dinheiro em depósito pelas

melhores taxas :
c/c à disposição (retirada livre) 2-�
C/C Limitada 5)k;
C/C Aviso Prévio (Hb
C/C Prazo Fixo 7%

Aceita procuração para receber vencimentos em to
'lias 8.8 Rerm,rtici'íes Federafs, Estaduais e Muntcípals.

•

Sobre !l'econdução de mensa

listas, o Dasp recomendou aos

órgãos de pessoal dos Ministé
rios que deverão comunicar ape
nas. os nomes dos mensalistas
que não devam ser reconduzi
dos no próximo exercício.

•

Viajou em avião para Recife
o sr. Oscar Guedes, presidente
da Comissão Brasileiro-America
na de Gêneros Alimentícios. Da
que.la capital o técnico do Mi
nistério da Agr icultura seguirá
para outras regiões-do Nordeste,
afim de inspecionar os serviços
daquele órgão cuja atividade
está em pleno desenvolvimento,
no sentido do aumento da pro
dução de víveres.

Gesto nobre de um Prefeito Sedas estampadas e lisas.
PerIu rneu-ío s, armarinhos e

modas. Linhos inglp-ses.
O P A R A ISO.

Rua Felipe Schmidt, 21

Salvador, �l (Agônci a Vitória) - O prefeito elo município de It i rus
só, tendo em vista a carestia que ora atravessa a comuna sob sua dit-e
ção c não lhe sendo possível alterar a dotação orçamentária de modo a

elevai' os vencimentos dos Iuncionút-ios municipais, resolveu distribuir
com os mesmos os seus próprios vencimentos assim como a verba de
.i-eprcscntacão atribuída ao prefeito. Não tenhas dúvida em de

nunciar um "quinta-cohIll3",
por mais que pareça teu ami
go; não merece tua estima um

traidor da Pátria. (L. D. N.).

Camisas, Gravatas, Piiames,
Meias das melhores, pelos menores

preços só na éASA MISCELANEA.
- Rua Trajano, 12.

Não procures conhecer o que
se pensa nas esferas oficiais;
são segredos dificeis de guar
dar, (L. D. N.).REPRESENTANTES

I
Clínica médíco-clrürgtca do
DR. SAULO RAMOS
ilspeclali�ta em moléstias de

Isenhoras - Partos.
AI,TA CIRURGIA ABDOMINAL: es·

tômago, vesícula, útero, ovários,
apêndice, tumores, etc. - CIRURGIA

--:;;;;;:;,;;;;;;,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;.;;;;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;�;;;;;;; PLASTICA DO PE-RfNEO - Hérnias,
� ,I hidrocele, vartcocele, Tratamento sem

dor e operação de Hemorroldes e vari
zes - Fracturns: aparelhos de gêsso,
Opéra nos Hspltals de Florianópolis.
Praça Pereira e Oliveira, 10 -

IFone. 1009
Horãrlo: Das 14 às 16 horas, diaria

mente.

�epresentante em São Paulo· de uma importante indústria com I Para as grandes festas do

NATAL E ANO NOVO!
ótimas referências aceita representações de cortume e outros

artigos. Cartas para Caixa Postal, 1.476 - São Paulo.

Moló -tias dos r ins e coração
o TONICARDIUM tôulco dos rins e do coração lmpa 8

bexiga, 08 rins, as uefrltes, areias, {ó:loos renats, aumenta 813
urinas. Tira RS lnchações dos pés e rosto, hidropaías, falta de
fi!", oalpttações, dôres do coração, asma, bronquite asmática,
an ê rio-esc!erose,

Remédio

Com real economia no preço, façam
desde já suas compras na

Casa Oscar LimaAlfaiate CARIONI. o melhor!
Rua Tiradentes 16.das senhoras

E' o tônlco útero-ovário SEDANTOL que restitue a aaüde
perdida pela anemia, palidez, magreza, Iastío, riMes brancas.
regulador dss visitas, das doenças do útero, ovários, evita
as hemorragias, antes e depois do parto; contra todas as enfer
midades das senhoras de qualquer idade.

Lesões do coração A asma
Use li C.<\CTUSGENOL espeettíco

contra hídropsíaa, pés íuchedos, falta de ar, palpitações, abati
meu'o das velas e artérias, bronquite asmática;

lesões, cansaço, urínas eSC81'J88S e dôres no coração, pontadas
nOI! ríus e inchações.

A 08 fracos e convaleseentes
Devem mar o STENOLINO, Que faz engordar, aumenta o

vigor dos músculos e dos nervos, Fortalece o sangue nas pes
soas anêmicas Evita a tuberculose, cícatnza 08 pulmões doentes
com pontadas, tOIl13e, dores no peito e DIU! costas, pernas trecas,
língua suja. Para a neurastenla, o desânltno e a dispepsia, a
convalescença é raplda.

Sífi lia - Reumatismo
SPIROr-HETINA é usada nas molê sttas do sangue, sUiIla,

eczemas, tumores, narthroB, espinhas, iístulas, purgações. feri
das, CRncrOB, eserófulas, reumatismo.

Ünlco depurativo que limpa o corpo, tonifica e engorda.
ueposltartas. todas as drogarlae de 8110 Paulo e Rio.

SORTIMENTO RENOVADO
Cr, $355,00

I Dlaltino Cabral, diarista da
'Alfând\'gs, pede a quem a

chou a quantia de Cr. $355,00
no trajeto das ruas Cons
Mafra à Praça gral. Osório,
o obséquio de entrega-la na

Alfândega, que será gratiIi
cado.
728

Fazendas, Armarinnos, Perfumar.as, Pi,
[amas, Gravatas, Artigos para ViagemJ
Enfeites e Ornamentos Variados, etc.

(ons. Mafra, 11 Fone. 1.070

Só às autoridades interessa- I Prestigia o Govêrno e as

rã, de-fato, o que sabes a res- ' classes armadas, - ou serás
peito da "quinta-coluna". (L.' um "quinta. colunista". (L.
n. N.). J D. N.).

H VS.- 3

CHARUTOS INDIOS
Cr$ 0,30 cada um

CASA MENDES

IPermuta-se II �� R E X"
Transporte de Cargas

DOMICILIO A DOMICILIO
Viagens diretas em caminhões proprtos para:

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

Aceitamos cargas para redespacho junto à Es
trada de Ferro em Herval (Cruzeiro).
Agência em Lages: Agência em Florianópolis:
Rua Correja Pinto, 58 Rua Alvaro de Carvalho, 2

Teltlfone 1.677

EMPRESA
U'a máquina de costura

«Singer», com motor, por
um brilhante. Negócio 'ur

gente. Tratar à ru.a Vidal
Ramos, 65.
737 6 vs 3

AS SENlf()R.AS DEVE�f USÂ_R Alfaiate CARIONI. o melhori
em 8UI1 toíle tte íntíma sõnente o MEIGYPAN, de Rua Tiradentes, 16.

'1:1
grande poder blg!enic(I_ contra molés!ias Cl n 'ngto586 As anedotas e piadas aparen-Ml1speií5S, !l'rltaçõt'8 corrimentos, molés
tlã!! ulero·vôginals, metdte8 e toda sorte de doenças temente ingênuas são grandes
1 Jca:s e IlríHlde pre�ervê!tI,.o, Drogarlll p� ch�co, Rio. armas de desagreg'ação mane

jadas pela "quinta-coluna"•
.�__�������:-:-�:-����:-:-:-:-:-:-�:-�:-:-:-����:-:-:-:-:-:-�����(L�.�D�.�N�.�).����������������������������
Realce a sua beleza com um lindo e moderno vestido comprado na popularissima

CAG AC800.SA
"Padrões que encantam! Cores firmes ! Firmes como o amor

Não esqueçolu, Casa Macedonia-(a casa Que rnais barato vende)
dos homens !!
8, Rua Trajano, 8

I
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ALIANÇA
UM TRIBUTO AOS DEUSES DA CAÇA, DESCOBERTO NUM: LAGO j\fl/{"t"§!1imOS -í-'�rd�u se um' Séde: Avenida

DA SUÉCIA I
U'-'uJi na 19t't'Ji! de S.

Rio, novembro - (Bu reau Interestadual de Imprensa - para "O Frm ctscov ouem O encontrou RIO DE JANEIRO
Esta(io") - Na província de Angermanland, ao Norte da Suécia,

deseo-l é f \vor entrega r à rua Te
bríu-se, recenteme?te, notavel pintura rupestre, remontando.à "Ià!lrle nente Silveira 37 qUE' seráda Pedra". Essa pmtura, que conta 4.0()O anos, repr-esenta dois veauos, ,".

"
•

um maior - teve seus galhos muito bem desenhados, e o menor - el'-, gr1::luflcado. 3 vs-iJ
guido sobre as patas trazelrus. Foram pintados em vcrm el ho, sobre um

I'
�

bloco de pedra no lago, e a cô r está bem conservada. A pintura mede ni il.I\lO Procura-se um,

mais ou menos um metro de largura. r .Jin para alugar, e. que
Um especialista do Museu Histórico Sueco, o dr. Gustaf Hal1strom, este; a em bom estado de

acompauhad o de seus assistentes, foi designado para examiná-la. A ex-
J

conservação.
pediçã{l atravessou seis milhas de paragens desertas, sem estradas nem

caminhos, até chegar ao lago. Aí, teve de construir uma balsa para al- Ofertas por cartas á Cu i-
can çar a pedra e fotografar, medir e copiar a pintura. xn Postal rr' 113. 511:3.- 4

Supõe-se que esta pintura destinava-se a exercer uma influência

mágica sobre a caça. É mais provavel que um bando de veados haja
atravessado o lago, como ainda hoje acontece. Com suas pinturas a tri
bu que habitava suas margens quís induzir os deuses da caça a enviar
muitos outros por aquele caminho, onde facilmente podiam ser captu
rados, durante a travessia a nado.

Embora outras excelentes pinturas de animais, sobre pedra, tenham
sido já descobertas em duas províncias setentrionais da Suécia, algu
mas desde 1895, "esta nova descoberta é considerada pelos arqueó logos
suecos, uma valiosa contribuição para a localização dos povoados exis- i

tentes no país, na "Idade da Pedra".

Podem sei' aumentados os alugueis dos
prédios que sofreram reforma 1

Rio, 5 (D. N,) - O ministro da Justiça aprovou o parecer do con
sultor jurídico do Ministério sôbre a consulta se os propt-ictários de
prédios podem aumentar os aluguéis quando realizam 110S mesmos
"óbras substanciais". O parecer aprovado friza que depende ele exame V dcada caso. Assim, quando há aumento de quartos, dependências colo- en e-se
caç�o integral de novas instalações, pode haver "óbras subsianci�is" e, U' d 'J
então, aumento do aluguel. Outro tanto não acontecerá quando se t ra- � moen a de cana, de ,J

tal' de óbras necessárias à segurança do prédio, uma murnlha de SllS-! cltí vdros, acompanhada de
tentação, por exemplo. Também não são "óbras substanciais" aquelas' um carrinho de 4 rodas com
de pedreiro, �a,q�inteiro e pinturas em geral, necessárias para a conser- .orda Tratar á rua Vito� Mei-
vaçao dos edif'icios.

J
•

1re es, 1 ,
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ti: Aliança
Fundad� em 1870 Séde: BAIA

Seguros Terrestres e Maritimoa
.

Dados relativos ao

Capital Realizado
.

Reservas, mais d�
Responsabilidades assumidas,
Receita
Atívo em 31 dt! dezembro
Sinistros pagos
Bens de raiz, (prédios e terrenos)

ano de 1940
Rs. 9.000:000$000 f
• 54.700:000$otO!
,. S.929.7 i 9;000$000 I• 28.358·7t'n970,
i 85964:96;')$032 I
, 7,323:826�800 i
• ' 22 354:000$000 i

I
I

Diretores:
Dr. Pamphllo d'Utra Freire de Carvalho. Eplphanlo José

de Souza e Dr. Francisco de Sá.I
----'_

Agências e sub-agências em todc, o território nacional.
Sucursal no Uruguái. Reguladores de avarias nas prin

cipais cidades da América, Europa e Àfrica.

Agente em Florianópolis

CAMPOS L'O B O & Cie.
RUA FELIPe SCHMIDT N 39

Caiu IJostal If)- Ttleohond083-l!nd. Tel.• ALL/ANCA."

Sub-Agente em Laguna, Tubarão. Itajaí,
. Blumenau e Laqes.

Aviso aos nossos caros prestamistas:
I

Habilitai.vos para o Natal e Ano Novo
a) DR. FRANCISCO MUNHOZ FILHO Dr. F. da Gama Cerqueira

. Diretor Presidente Fiscal do Govêrno
,----------------------------------- 1

TROPICAIS INGLESES
O mais variado e belo

stock da praça
O PARAISO

Rua Felipe Schmidt, 21

Compra-se
Cornpra-sa uma máquina

de costura "Singer" usada,
em perfeito estado. 'Trata.r
na casa n. 42, do Largo Oe·
eUrol Os,(5 io

Dr" Edgard Pinto de Souza
Nédico - cirurgião da Can de Saúda São Sehastião. Formallo na

Paculdade di} Medicina da Universidade de São Paulo. onde i�i a ssístente
eíetivo da Cadeira da Tecníca Cirúrgica regida Plllo Prol. Edmu;1!!J Vas
concelos. Ex - assísrente di) PI',)f. Bm�llitJ M0l1te1l9!Jro. Com nr étíca de
mais de 1 anos na Clínica CirúNica do Prof. Alípio Correia Neto. Com
estági'J Gll especialização ne H3sllilal Cha ríté de Berlim (Ser'} lç I} do Prof.
Sausrhruehl a nas clínicas dos Profs. Konletznu. de Hamburgo. e schmteüea,
de Frankfurt. Cirul"gia da Tiróide. estômago. íntestíne delgado e grosso.
fígado e vias hlliares. selos, útere. ovár.os. rins. nrostate e hexlaa.
i!êrnlas. híârocele. verícocele e varizes. Cirurgia dos O&SOS e artíeulacêes.
E encontraâu dlartememe das 9 hs. da manhã ao maio dia. na Casa de
Saúde Sãi) Se;jllatiãc. rel, U53 Das l!l as i8 da tarãe. ti Hua Fernando
MacluHto 8. tel. 1.195. Hesidencíe. Rua Duarte Schutel n° 2. 'I'el. !259

iUfiliate CARlONY, O melhor!
Rua Tiradentes, 16.

Horizontes sombrios na nalia
Londres, 5 (Reuters) - Na Icntativa de levar um pouco de alento

ao discurso pronunciado pelo sr. Mussol in i, o sr. Ansaldo declarou pela
rádio de Roma que "embora os hor-izontes sejam cxtremamcntc sombrios

vara a Itúlia o discurso de Mussulini foi um apelo à nação para enf'ren

lar os riscos da situação senão pelo regime, ao menos para desfazer a.

presunção dos ingleses que consideram os italianos como incapazes de

suportar os poucos ataques e bombardeios que tem sofrido a Itá lia",

5 :V8-3

Declaração
Ana Curcio, residente à rua

Felipe Schmidt, declara, para
fins legais, que perdeu sua ca

derneta da Caixa Econômica.
736 l5vs-4

(LTDA�)
Rio Branco n. 91 ..... 5 andar

DO LAR
•
,-

/

Carta Patente n, 113.-Expedida 11910 Tesouro r�acional

PlanlO federal do Brasil
Resultad.i d» sorteio r e ahzado no dia HO rie Novembro

de 1942, 'de ccnlor rride de com o Decreto-Lei n-. 2.891,
de 20 de Dezembro de HJ40, na presença do sr. Flscat Fe
deral e grande número de prestamistas e outras pessoas,
na séríe da Aliança do Lar Ltda., de acordo com as ins
truções baixadas pelo referido Decreto-Lei.

Plano Popular. Premiado o n· 0.867
Q.867-l\1iIh�I'-PrimeiI'o prêmio no valor de Cr.$ 10.000,00
867- Centena no valor de Cr $ 1.200,00

Inversão do milhar no valor de Cr.S 300,00

P�ano Espedal • Premia�o O n" @.867
O.S67 - Miit1d:-Primelfo Prêmio no valor de Cr.$ 5.000,00
867 - Cer t eua DO valor de Cr $ 600,00

Inversão do milhar no valor de Cr $ :200,00

OBSERVAÇÃO - O próximo sorteio realtzar-seá DO'

"ia 31 de Dezernbro, (Sa.feira). às 14 horas, de conformi
dade com o Deereto-Lei n. 2.891.

Rio de Janeiro, PO de Novembro de 1942

(
�

I

VISTO: Nelson Nogueira
Eduardo F. Lobo
O. Peçanh 1

-Fiscal Federal
-Diretor Tesoureiro
-Diretor, Gerente

Convidamos os sei cores prestamistas contemplados,
que estejam com os seus titulo l em dia, a virem à nossa

séde, para receberem seus prêrn.os, de acordo com o nos

so R egulamento.

Nada se salvará da esquadra deTouloo
Londres, 5 (R.) - De acordo com informação recebida de Zurique,

por uma agência noticiosa britânica, divulga-se que a delegação de té
cnicos mí litares alemães em Toulon, após detido estado, chegou a con

clusão que e té culcamente Ín'[,ossivel fazer flutuai- novamente <lualquer
lias navios da e."'lm:dl'a francesa, especialmente r:ob as condições de pe

r,igo de ataque aéreo por parte dos aliados_

Empresa «Líder» Construtora Ltda.

Resultado Oficial do Sorteio do dia

Casa Bancária Munhoz filho
Autorizada e fiscalizado: pelo Governo Federal. Carta Patente, 170

MATRIZ: RUA S. BENTO. 45 --s.' PAULO.

Premio Titulo n,O 07043 Urna construção de
" "" 17043 Um terreno de
" "" 27043 Um terreno de
" "" 37043 - Um terreno de
" "" 47043 - Um terreno de

Premios - Os títulos com o final n.o 7043 (Milhares)
" """""" 043 (Centenas)
" """" " " 07043 (Invertido
" """""" 43 (Dezena)
" """""" 3 (Final)

2 .0

3.0
4.°
5.°
10

100
120
1000

10000

28 de Novembro de 1942
Serie A Serie 8

Cr. $30.000,00 Cr. $50_000,00.
Cr. $5.000,00 Cr. $10.00;Oa
Cr. $3.000,00 Cr. $5.000,00
Cr. $1.000,500 Cr. - $5000.00
Cr. $1.5000,00 Cr. $5.000,00
Cr. $5.000,00 Cr. $7.000,00
Cr. $10000,00 Cr. $20 DOO,Oo.
Cr. $12.000,06 Cr. $24.000,00.
Cr. $10.000,00 Cr. $20.000,00-
Cr. $30.000,00 C. $IOO.OOO,Oo.

Cr. $140.000,00 Cr. 270.000,00
Convidamos os nossos dd. associados portadores dos títulos contemplados

a virem buscar os premios respectivos
Agente Geral em Sta. Catarina .- JOSt FATUCH -- FlorillRópolis, rua Vitor Meireles, 18 (sobr.)
O próximo sorteio serà realizado no dia de 30 Dezembro de 1942

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Montevidéu, 4 (R.) - O repre
sentante da agência Havas-Tele
mondial, no Uruguai, sr , Eduardo
F. Legr is, enviou aos jornais a que

I
serve em Montevidéu, comunicado
anunciando a suspensão dos servi
ços da citada entidade no país, de
vido à invasão alemã da zona livre
da França.
Diz a nota:

I
:- D • -f

"A ocupação da zona' livre da
França, onde a agência Havas-Te- O R .

lemondial possue a sua sede admí- r. emigionistrativa e um dos seus principais I
I
centros de transmissão, torna in-

CLINICA -MEDICAdispensável a adoção de medidas
para salvaguardar a independência, Molestias internas, de

I zelosamente defendida e conserva- Senhoras e Crianças em
da até agora, de uma empresa se- Geralcular que quer permanecer fiel às

O Onormas que sempre a inspiraram". CONSULT RI :

A nota acrescenta ainda que o Rua Felipe Schmidt-Edlfi-
sr , Legris "se atreve a esperar cio Amélia Neto--Fone 1592
que uma rápida reorganização per- 9 ás ) 2 e 14 ás 17 horas.mita à empresa retomar as suas

Iatividades em algum pais livre". RESIDENC A'
A v. Hercilio Luz, 186
- Phone: 1392 -

Attende a chamados
14

o preço do gado abatido

PARA HEMORROIDES
Um produto De \Vil,(

Rio, 5 ("Estado ") - O ministro João Alberto assinou po r
taria em que, considerando que os interventores em alguns Es
tados, por intermédio do Ministério da Agricultura, solicitaram
o tabelamento do gado bovino em pé; considerando que para
evitar abusos de preços excessivos, torna-se necessario tabelar o

gado em pé afim de poder fixar preços ao retalhista e ao con

sumidor; considerando a conveniência de evitar a retenção do
gad6 por parte dos elementos que visem lucros excessivos; e,

ainda, considerando ser imperioso estimular maior e melhor cor
re�te de gado entre os diversos Estados do Nordeste do país,
resolveu fixar o preço da arroba de peso morto do gado bo
vino dos Estados da Baía, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Pa
raíba, Rio Grande do Norte, Ceará e Pará preços êsses que
variam entre Cr. $38,00 e Cr. $44,00. A portaria concede pode
res aos governos estaduais para requisitarem o gado bovino
destinado ao abate e necessario ao consumo local toda a vez

que se verificar o fato de retenção, visando forçar a alta de
preços. Estabelece que nenhuma requisição poderá ser feita sem

o pagamento, pelo governo requisitante, no ato da entrega dos
animais recebidos na base dos preços estabelecidos na portaria.
Fica também estabelecida a multa de Cr. $100,00 por animal
a todos os que intringirem o disposto na portaria. E' atribuido
aos governos estaduais o cumprimento das resoluções da porta
ria, a qual entrará em vigor dentro de 10 dias, a contar da
data de sua publicação.

Si tez'lll irritação retal ou hernorra
gias, cuidado! São O prenuncio de
gr s ve doença que, não tratado em

te "pê, pode trazer serias complica
ções, exigindo até uma intervenção
cirurgc i. A Pomada Man Zan lhe
::lará alivio imediato das dôres, gra
ças a uma substancia de reconhecido
efei to an tisêtico-bactericida.

-Casa do Jornalista.
Baia, 4 (Agência Vitória) - O

prefeito de Ilhéus, dr. Mário Pes
soa, fez entrega da quantia de dez
'mil cruzeiros à Associação Baiana
de Imprensa, como contribuição
daquela prefeitura para a constru
ção da "Casa do Jornalista".

Importadora Ava - Rádios
S. PAULO-RUA PRATES, 43-CX. 4063
Sintoniza as 2 Américas, Asia e Europa
5 válvulas, 530$; 7 válvulas 593$. Peça
catálogo enviando 400 réis em sêlos.

o derrotismo e o pessimismo
são armas da "quinta-coluna".
(L. D. N.).��----------------------------------------�--...

Desapareceu a

Agência Havas

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

7 de Novembro
Foi pago à preatamíste Maria Severína da Conceição,

RESIDENTE EM FLORIANQPOLIS,
possuidora da caderneta n. 6532, o prêmio

que lhe 'coube em mercadorias, no valor de rs.

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

18 DE DEZEMBRO
Mais um formidável sorteio realízarã a Crédito Mú

tuo Predial, no dia 4 de Dezembro (4a.feira),
com prêmios no valor de

Cr. $6.250,00
Não vacile, Adquira já a sua caderneta na séde da

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

CI<iARRILHOS TALVI S
Cr$ 0,40 cada. Caixa Cr$ 36,00

CASA MENDES

Alul1la.Qe Otíma casa,
� � com 5 quar

tos, sala pa ra visitas, sala
dê jantar, excelente banhei
ro, copa e cozinha. Possue,
outrossim, amplo terreno e

praia de banho. Venrí em-se,
tambam, móveis em bom es

tado, Tratar à rua Bocaíuva,
117. I738 5 vs-3

médica gratis !

Contribuição: apenas Cr $2,00
Con�ulta

__________IIIIIII IIIIII ãi

INDICADOR ME'DICO'
________________________-.D... ...... .....

Dr. ARAUJO OLHOS, OUVIDOS
& -NARIZ GARGANTA. J

Especialista. assistente do Professor Sanson
do Rio de Janeiro.

C I Pela manhã, das 10 às 12
on�u tas: A' tarde, das 3 às 6

Consultório: Rua Vitor Meireles, 24.- Fone 1447

Dr. MADEIRA NEVES- médico especialish em

DOENÇAS DOS OLHOS
Curso de A nerteíeoamento e Longa Prática no Rio de Janeiro

C It Pela manhã: às terças. quintas e sabndos. das 10 ás 12
onsu as horas: à tarde. diariamente. das 15 às 18 horas

Consultório: Rua João Pinto n. 7, sobrado - Fono: 1467
Residência: Rua Presidente Coutinho, 23.

Josephina S<hweidson
MEDICA

Doenças de senhoras e crianças.
CONSULTAS: das 10 às 12 e das I,. às 17 horas

Rua F. Schmldt, 39 (seb.)

Dra.

Dr. MARIO WENDHAUSEN - ������:d�o �:��
de Medicina da Universidade do Brisil)

Ex-interno do Serviço de Clínica Médica do Professor Osvaldo Oliveira
médico do Departamento de Saúde

CLINICA MÉDICA
Moléstias internas de adultos e crianças.

Consultório: Rua Felipe Schmidt n. 38 - 'I'el, 1426
Resídencts: Rua Visconde de Ouro Preto n. 70 - Tel. 1523

ATENDE CHAMADOS À NOITE. - FLORIANOPOLIS.

Dr. AÜCiUSTO DE PAULA Dj�eIO�a:i�a'�SP�:1
Florianopolis

Residência e Consultório: Rua Visconde de Ouro Preto 51
(próximo ao Teatro).

Cirurgia geral e Doenças de Senhoras.
.

Fisioterapia: Diatermia, infra-vermelho e Ultra-Violeta.
CONsULTAS: Diariamentes às 11.30 e das 15 às 18 horas

·Fone 1.644

Dr. SAVAS LACERDA
Oculista do Centro de Saúde e do Hospital de Caridade

Ex-inierno do Serviço do Professor LeOnidas Ferreira e ex-estagiário do�
Servicos do dr. Gabriel de Andrade (Rio) e dr. Pereira Gomes (S. Paulo)
Clínica e cirurgia de: OLHOS, OUVIDOS,

NARIZ e GARGANTA
Consultas: das 16 às 18 horas

Rua Felipe Schmidt, 8, Fone 1256
Residencia: Conselheiro Mafra. 77-FLORIANOPOLIS.

INSTITUTO DE DIAGNOSTICO
CLINICO

Dr. Djalma Moellmlnn
Formado pela Universidade de

Genebra (Snlea)
Com prática n08 hospitais europeu.
CUnlca médica em geral, pediatria,
doença, do sistema nervoso, apare-

lbo genito-urlnarlo do homem
e da mulher

Assistente Técnico
Dr. Paulo Tavares

Curso de Radiologia Olínlea com o
dr. Manoel de Abreu Oampanarío
SAo Paulo). Especializado em HI
giene e Saúde Pública, pela Uníver
Ildade do RIo de Janeiro.

Gabinete de Raio X
Electrocardiografia clinlca

Metabolismo basal
Sondagem Duodenal
Gabinete de flsloteraola

Laboratório de microscopia e:

análise clínica
Rua Fernando Machado,"

Telefone 1.195

PlORIANOPOLIS

I Dr. Antônio Moniz Ide Aragão
MÉDICO

Cirurgia e Ortopedia.
Clínica e Cirurgia do
lorax. Partos e doenças'

de senhoras.
CONSULTORIO:
Rua Trajano. 33.

Diariamente das 15 às
1'7 horas.

HESID�NCIA:
Almirante Alvim, 36
Telefone n. 75l.

Dr. ARMIHIO TAVARES
OUVIDOS - NARIS - GARGANTA

CONSULTÓRIO:
Rua João Pinto. 'l - Fone l.ft61

RESIDÊNCIA:
Rua Bocaiuva. 11ft • fone l.ft56

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Os súditos do �e.ixoJII \IGBEJA GRE� ORTODOXA' U LTIMApode.M .ad�Ulrlr Festividade de S. Nicolau.
EmovelS

Rio, 5 (D. N.) - o juiz Serpa
Lopes, respondendo urna consulta
do tabelião Mozart Lago, afirmou
que os súditos do "eixo" podem
adquirir imóveis. De acôrdo com o

decreto 4.166, o que se proibiu,
pura e simplesmente, foi a aliena
cão ou oneração de bens imóveis.
Jamais se vedando a sua aquisição.

•

CAIXA POSTAL, 2726 - RIO DE JANEIRO

Artigos para senhoras!
SEDAS ESTAMPADAS
Os mais lindos padrões
O PARAISO

Rua Felipe Schmidt, 21

Novo teclado para
máquina de escr.:ver

Rio, 5 (D. N.) - Gigantesco in

quérito entre os dactilógr-afos serú
feito, aqui, por iniciativa do pro
fessor Oscar Diniz Magalhães, di
retor da Federação Taquigr áfica
Brasileira e velho batalhador em

pról da modificação do atual tecla
do das máquinas de escrever. No
próximo dia 10 do corrente, duran
te três horas consecutivas, o pro-
fessor fará uma demonstração pú
blica sôbre a eficiência de origina
líssimo teclado que acaba de in
ventar. O professor declarou que
demonstrará que o seu teclado pro
porcionará ao dactilógrafo melho
ria de produção de 50 0/0, afirman
do que o dactilógrafo da categoria
de 50 palavras passará a escrever

75, além de outras melhorias. O in
ventor convidou todos os dactiló
grafos e taquígrafos do Rio, para
assistirem a demonstração, na sede
da Federação Taquigráfica.

Amanhã, 6 de dezembro, a

Igreja Grega comemorará o dia
de São Nicolau, patrono da Ir
mandade Grega Ortodoxa desta

capital.
O festejado Santo foi um dos

318 Santos Padres que compu
zeram o primeiro Concílio Sa
cro, convocado pelo Imperador
de Bysancio" São Costantino",
no ano de 325. na cidade de
Nicéa. Foi arcebispo da cidade
hístórica de "Myra'", na Asia

Ocidental, e é considerado pe
los gregos como o Uprotetor
dos marítimos".
Por essa ocasião celebrar-se- á

missa solene,
Evangelho.

com sermão ao

Até Abril úl t imo;: quando se pôs
exclusivamente a serviço da Defesa
Americana, a RCA Victor pôde pro
duzir os melhores rádios de 1942.

E os fabricou introduzindo-lhes o

melhor e o máximo de aperfeiçoa
mentos, para serem sempre novos

enquanto durar a guerra. São estes
rádios que, vencendo as dificuldades
da navegação marítima, esta
mos recebendo agora. Entre os

HORA I
xicano nomeou s.eu e�baix�dor em

l'doscou o sr. LUIz Qumtamlla, que
ocupa o cargo de conselheiro de
embaixada em Wash ington,

*

Ab
o

M I
fi • 1!1 ROUBALHEIRA NAZISTA

�IXO .'iC!!�ft 1011 Estocolmo,5 (R.) - O comando
. II UIJi:JU e i militar alemão ordeno� a Quisling
ISTAMBUL 5 (R) N t'

. .

h d d i I que
remeta para o Reieh todos os

, .

- a lCIas aq1J I C ego as 1·
vagões ferroviários de carga da

zem que senadores, generais e almirantes italianos pro- No ruéga.
curaram o rei Vitor Manuel, afim de lhe pedir a rnu- :;:

dança da s i tuc çfío do país, com a sua retirada da PATRIOTAS ALI3ANESES
.

1 d i tu i
-' ,. t d ".11' - l' .

d Jerusalem, 5 (R.) - Soube-se
guer�a, .pe; � est

í

�IÇ�O irrrecnc a e m.U5::.0 i ru o cargo

I aqui que 600 patriotas albaneses ti-
de 1 rnrruscro e, pr

í

ncí poIrnerrte , do comando das ope- veram a capital, Tirana, durante to
rações militares, coisa de que êle nã.o entende patavina, da uma .noite, em suas mãos, ha

pois, com as suas veleidades de estra tegistCi, já entregou I vendo suaad? _e ��Ü?do gran�e
. 1 _

•

d 100
.

"'00
.'

ld .

I parte da guarruçao italiana, o resto

,,:os Ing.e",_:s rno is e gene::aIS e J rn
í

I 50 adas lt;�- da qual, tomada de pânico, dispa-hanos, nao falando nos que Jazem no fundo do lVleal· rou. Ao romper d'alva, os albaneses
terrâneo, nos vales da Abissínia e nas areias do deserto I ganharam as montanhas,- não sem

líbico. deixarem nas pared es da .capit_al
cartazes com noticias da situação
na Africa do Norte.

Paraquedistas alemães :';:

Argel, 5 (R.) - A rádio de Marrocos noticiou que, atrás TERREMOTO NA TURQUIA
Jerusalem, 5 (R.) - Deu-se fortedas linhas aliadas, na Tunisia, forarn lançados paraquedistas ale-] terremoto na Anatólia e outras re-

mães, os quais, porém, dentro em pouco; eram reduzidos à imo giões da Turquia, não havendo ain
potência. da o go vê rno publicado nenhuma

informação.
..

A embaixada dirigia a espionagem 'CHEGOU A WASHINGTON
B. Aires, 5 (R.) - Vários dos indivíduos argentinos, que, Washington, 5 (R.) - Chegou 3.

dentro do próprio país exerciam a espionagem em lavor do esta capital onde passará o fim da:
. . -

d 1 semana em conferência com o presoe' eixo.» e os quais e�tao �en o processados, reve.�ram, nos seus. Roosevelt, o 10 ministro canadense,
depoimentos , que nao 50 trabalhavam como espioes para a em-l sr. Mackenzie King.
baixada alemã desta capital, como tambem era a própria em- *

baixada que os orientava, por intermédio do adido naval Dietrisch. BEM ENTRINCHEI�ADOS
Argel, 5 (R.) - Os aliados reco-

• J
• • -:- ., • � nhecem que os nazi-fascistas estão

FUGI�DO DA ITALIA

I ��Ita.lllcos, e
�

nao poucas par� fu- bem entrincheirados, atrás de for-
�stambul, a (�-? --:- S�be-se q�e gIr. a op ressao que. os f'asctstas, I tes linhas na região de "Meteu rmilhares de faIml!as. italianas estao apoiados nos nazistas, exercem i (Tunísia).

'

abandonando a pátr ia e buscando contra o povo, *

refú�i� na �ranç:, I!a Su�ça e na

I
*

:MAIS TROPAS ALIADASBulgária, MUltas sao impelidas pelo VAI PARA MOSCOU Madri, 5 (R.) - ,A rádio de Ber-terror espalhado pelo bombardeIos México, 5 (R.) - O govêrno me- lim anunciou que tropas america-.
nas e britânicas, procedentes da.
Costa de Ouro e Libéria, desembar
caram na Costa de Marfim (África...
Oco Francesa).

..

OS ALEMÃES PRENDEM
Zurique, 5 (R.) - O sr. Eduardo

Herriot, ex-pres. da Câmara d e
Deputados da' França, e João Boro
tra, famoso tenista e diretor dos
Esportes do govêrno de Vichí, fo
ram presos pelos alemães. O sr-,

Herriot está confinado em sua pró
pria residência.

*

DESTRUIDOS 21 AVIõES
Melburne, 5 (R.) - Uma esqua

drilha de bombardeiros americanoa
atacou, de surpresa, o aeródromo
japonês de Kuepang, no Timor Por
tuguês, espatifando e incendiando
18 bombardeiros. e 3 caças que se

achavam alinhados no sólo. O in
cêndio via-se a 80 krns. de distân-·
cia.

*

ESTÃO REAGRUPADOS
I .. La Línea, 5 (R.) - Sabe-se que
I as forças aliadas que operam na

África do Norte estão reagrupadas'
para Q ataque decisivo a Bizerta e

Tunis,

modelos recem-chegados, destaca-se
este sensacional Q -11, de ondas cur
tas, de preço popular, e tão pode
roso que o porá em contacto com as

emissoras de qualquer continente.
Ê um grande rádio, com ligação

para Toca-Discos, e de preço abai
xo de seu enorme valor atual. Ouça
o, conheça sua potência, e verá como

é tentador na qualidade e no

preço.

15 vs J:

POSTA AO FUNDO
Argel, 5 (R.) - Unidades ligei

ras britânicas atacaram e afunda-·
ram, em frente à costa tunesina,
uma lancha-torpedeira fascista,

*

NOVOS SUBMARINOS
Londres, 5 (R.) - Os círculos:

navais têm informações de que os

alemães estão construindo subma
rinos com a velocidade, ii superfí-·
de, de 20 nós por hora .

.....,._...-.•...� ". -"".-"" �.

MORADIA NO CENTRO
ALDG1\-SE uma ótima casa.

de moradia, à rua Tiradentes:
n' 7.
SALAS - ALUGA.M-SE di

versas salas
.

p/médícos ou:.

escritório, à rua Tiradentes
rr 14 (sob.) Tratar à rua Fe
lipe Schmidt, 19 (CASA DAD·
RA).

Tropas·
na

americanas
Libéria

Washington, 5 (R.) - O Depar-
tamento de Estado anuncia que
tropas americanas - principalmen

, te tropas de côr - já se encontram
.

instaladas na Libéria. Essa comu

'nicação se refere aos acôrdos entre
os Estados Unidos e a Libéria,
anunciados em Washington. O es

tacionamento de tropas americanas
na Libéria foi realizado a pedido
do govêrno dêsse pais, em vista da.
sua posição estratégica para a, sal
vaguarda da sua independência.

Os elementos colhidos pela Esta
tística Militar são absolutarsene
secretos, e servem sómente a fíns
militares. Neg-ar-se a fornecê-los ou

mentir no ministrá-los constitue
crime rigorosamente punido pelas
leis do País. (D. E. M.).

• Ouça diariamente, exceto aos domingos, às 18.55 horas na Ródio NacionaV"O Corres
pondente Estrangeiro ReA Victor?", com o serviço telegrófico da Associated Press,

"-

__-.._

.....

_- ONDE ADQUIRIR OS P�ODUTOS RCA VICTOR NESTA CiDADEI
l
l

rt Trcjono, 12
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