
A fome de volfrâmio
em Portugal

Está prod zindo mais aviões, tanqU6s�·�e· �

sub'marinos
LONDRES,9 (A. P.) - O MINISTÉRIO DA GUERRA ECONÔMICA DECLAROU QUE- A ALEMANHA ESTÁ PRODUZINDO MAIS AVIÕES, TANQUES E SU�

MARINOS, DO QUE NA PRIMAVERA DE 1941, EMBORA A PRODUÇÃO DE ARMAMENTO� EM GEI_!AL TENHA DECAÍDO LIGEIRAMENTE, �M FACE DO NÍVEL MA

XIMO ATINGIDO NAQUELA É�OCA. A NOTA MINISTERIAL DECLAROU QUE OS ALEMAES ESTA9 PLANEJANDO PRODUZIR �AIS AVIOES, M�S OS SE!_IS P_LA
NOS OBJETIVOS DE PRODUÇAO ESTÃO SENDO IMPEDIDOS PELA "ROYAL AIR FORCE". DE ACORDO COM A NOTA EM APREÇO, A PRODUÇAO ALEMA, FOR_A
DO REICH, É POUCO PROVÁVEL QUE SE ESTEJA DESENVOLVENDO NA PLENITUDE DA SUA CAPAC_IDADE: - NA FRANÇA, DEVIDO_ A ESCASSEZ DE MATE-

RIAS PRIMAS; NA CHECOSLOVÁQUIA, DEVIDO A DISTÚRBIOS INTERNOS, E NA ITALIA, DEVIDO A ESCASSEZ DE MAO DE OBRA.

Invasão t1l� Espanha
e Po§'h�gal !

Washington, 10 (Unitecl)
O porta-voz do De�artamento
de Estado, Brecke'nndge Long,
declarou, em uma sessão secre

ta da Comissão das Relações
Exteriores, que existe a possi
bilidade da invasão da Espa
nha e Portugal, por parte da

Alemanha. Long, entretanto,
afirmou que a resistência de

Portugal e Espanha à Alema

nha aumentou desde que os

Estados-Unidos entraram na

guerra.

o MAIS ANTIGO DiARIO SANTA CATARiNADE

Diretor-gerente: Altino Flores
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A carne no lPerú
Lima, 9 (U. P.) - O diretor

geral dos Abastecimentos, sr.

Roberto Thornoyk, informou a Singapura, 10 (Reuters) -
I

imprensa de que, em virtude Segundo anunciou a emissora I

da escassez de carne, provoca- de Tóquio, as autoridades mi-I
da pela situação internacional, litares japonesas ordenaram a

Inão será vendido êsse produto liquidação de todos os bancos
em Lima, Callao e seus arre- de nacionalidade inimiga que
dores às sextas-feiras, dia em operam em Shangai.Êsses ban

que só será exposto à venda cos fecharão suas portas ainda
para consumo público o peixe. hoje, para reabrf-Ias na próxí
Explicou que medidas seme- nm segunda-feira, já sob a di
lhantes foram adotadas em ou- reção nipônica.
tros países sul-americanos e

que, dado o fato de que o Pe- Doenca gerada .peta
rú importa carne para seu carne de porco
consumo, esta deve ser racío- Santos, 10 (Meridional)
nada, especialmente em Lima, Segundo um aviso da Prefei
Callao e arredores, onde seu tura, apareceu estranha molés

gasto tem aumentado muito tia proveniente do consumo de
ultimamente. Acrescentou o carne de porco. Entre as pro
diretor Thornoyk que os paí- vidências adotadas para debe
ses que exportam gado estão lar o mal, foi instituida rigoro
restringindo ou suprimindo a sa fiscalização em tôrno do
referida exportação". produto.

Os amarelos assaltam Ios bancos

Liga Operária Beneficente
Assembjéíe Geral

f De ccnformidade com os Estatutos em vigor. convido a todos
os associados quites para assistirem. às 10 horas do próximo do
mingo. dia 11. ii sessão' de Assembleia Gel'al. convocada exclusiva
mente aíun de se proceder ii eleição da diretoria. que dirigirá os des
tinos edmíntstrattvcs desta Liga, no período compreendido entre
ievereiro vindouro e fevereiro de 1943.

OSVALDO SILVEIRA, l' secretário

Super-couraçado em
-

açao
.� Nova Iorque, 10 (United) - Algumas estações de rá

dio do "eixo" declaram que o quartel-general nipônico
informa de Tóquio, que está sendo travada grande bata
lha naval nas águas do Pacífico, entre navios japoneses,
ingleses e norte-americanos.

Nova Iorque, 10 (United) - As estações de rádio do
"eixo" prosseguem divulgando notícias segundo as quais
as esquadras nipônica e anglo-norte-americana no Pací
fico estavam empenhadas em tremendo combate naval.
Segundo as referidas emissôras, os japoneses teriam fei
to entrar em ação, nessa batalha, um ou vários super
couraçados de 40.000 toneladas, que teriam construido
secretamente.

NegóciO de ocasião
Por motivo de viagem, vendem-se, por ótimo preço, uma

sala de jantar, um quarto de casal, dois ditos de solteiro, uma

geladeira pequena e mais algumas miudesas. A venda só será
efetuada em conjunto, Tratar à rua João Pinto, 18 (térreo).

3vs-2

Novo tipo de bomba
usam os nipônicos
Singapura, 10 (United) -

O povo foi advertido de que
os japoneses estão usando
bombas explosivas do menor

tipo que se conhece, destina
das a serem jogadas contra

pessoas e não contra objetivos
militares ou propriedades. A
referida bomba não explode ao

chocar-se, mas o seu delicado
maquinismo a faz explodir
mais tarde.

O prazer da petizada,
E orgulho dos eonleitejros,
São os doces trabalhados.
Coo bom Fermento Medeiros,

Está!! triste, meu am6r T

Tenll bronquite? El!ltás com tone'f
(ll lei de N01!l80 Senhor,
Ró te 8�lTa o CONTRAT08SJIl.

Novo de Guerra

Criancas finesas para
a Suécia

Nova Iorque, 10 (Reuters)
Uma irradiação da Suécia in- Requisicão de «skis»
forma de que "se iniciaram, na Alemanha
em Estocolmo, as conversa- Estocolmo, 10 (Reuters) -

ções preliminares para a eva- Comunicam de Berlim que o

cuação, em grande escala, de I secretário de Estado, Hermann
2.000 crianças, da Finlândia Esser, baixou decreto, obrigan
para a Suécia. As crianças fin- do as casas, que alugam espor
landesas referidas terão o mes- tes de inverno, a entregarem
mo direito que as suécas, no às autoridades todos os "skis"
que se refere à distribuição de" que foram confiados à sua-
alimento e roupas". guarda.

Cartas clandestinas provocando
afundamentos

Londres, 9 (Reuters) - O
Almirantado acaba de publi
car um relatório, no qual de-

I clara que cartas clandestinas
talvez tivessem causado o a

fundamento de novo e grande
navio britânico, cuja tripula
ção pereceu, com exceção de 2
homens.

Dois meses antes dêsse a

fundamento, a censura inter

ceptou uma carta contendo in

formações sôbre a róta que o

navio devia seguir e mencio
nando um código para os no

mes dos 'lugares, que deviam
ser escalados. Um mês depois,
outra carta mencionava o no

me onde subsequentemente o

navio afundou. As duas cartas
foram interceptadas, mas é
possível que outras correspon
dências, com informações se

melhantes, tivessem escapado
à censura, acrescenta o Almi
rantado.

Lisbôa, 9 (U. P.) - O "Diá
rio de Notícias" informa de
Pedras Salgadas que cerca de
cem pessoas armadas de pica
retas e outros instrumentos,in
vadiram uma serra da região,
afim de pesquisar volfrâmio,
cujo preço atingiu 700 escudos
por quilo.

Os guardas florestais fazem

fogo, frequentemente, para a

medrontar os mineiros ímpro
vizados, vindos de várias re

giões, os quais arriscam a vida

para enriquecer.

Portugal sob frio
siberiano

Lisbôa, 9 (U. P.) - Uma
onda de frio siberiano conti
nua flagelando o país, cujos
campos apresentam desolador

aspecto, em virtude da geada,
que matou os pastos em vastas

regiões, onde o gado começa a

morrer à míngua.
A água, em consequência da

baixa temperatura, congela
nas próprias fontes, ribeiros e

canalizações, tendo perecido de
frio a anciã Maria Lopes Lan
dírn, de 75 anos de idade e na

tural de Cortagaça.

CASA MISCELANEA, distri
buidora dos Rádios R.C.A. Vi
ctor, Vávulas e Discos. - Rua
Trajano, 12

Isso não é novidade•••

Lísbôa, 9 (Reuters) - Foi
publicada uma nova lei proi
bindo a venda do pão em Por
tugal, nos domingos, e orde
nando que a farinha de milho

seja misturada à de trigo para
a fabricação de pão.

o Japão
SINGAPURA, I) (REUTERS) - "O TOTALITARISMO COMETEU SUICÍDIO, EM PEARL HARBOUR, QUANDO ATACOU ESSA BASE A 7 DE DEZEMBRO",

ESCREVE O "TIMES", COMENTANDO O DISCURSO DO PRESIDENTE ROOSEVELT. "FICAMOS A PENSAR EM COMO TOJO E SEUS COLEGAS DE GABINETE TE ..

RÃO "PRAZER" NA LEITURA DAS CIFRAS DE PRODUÇÃO DE AÉROPLANOS, TANQUES E NAVIOS". "O JAPÃO, ACRECENTA O "TIMES", PÕDE TER OBTIDO
ALGUNS ÊXITOS TEMPORÁRIOS, MAS QUANTO MAIS ÊSSE PAÍS PERSISTIR. NA SUA LOUCA AVENTURA, MAIS TERRíVEL SERÁ A DERROTA, QUE ÊLE NÃO
PQDERÁ EVITAR. A ALEMANHA E ITÁLIA ACHAM-SE EM SITUAÇÃO DA QUAL NÃO PODERÃO FUGIR. O MAIS QUE OS NAZISTAS E FASCISTAS PODER.ãO FA ..

ZER É CONTINUAR DESTRUINDO O QUE PUDEREM ENQUANTO TIVEREM TEMPO PARA ISSO",

Pensavam que fôsse
submarino•••

Aracajú, 10 (Meridional) -

Elementos da colônia de pesca
encontraram na entrada da
barra do Rio Sergipe um enor

me cachalote, pesando mais de
3 mil quilos e medindo 7 me

tros de comprimento. Os auto
res da proesa julgaram a prin
cípio tratar-se de um submari
no. O monstro foi abatido com

arpão, falhando os tiros de ri
fle.
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Lste mapa cio Pucrfíco
í

ncuco os lugares onde
se estão desenrolando os acontecimentos empolgan
tes da guerra no Pocifiíco. t.: interessante notar a

alta importância estratégica da ilha de Timor, em

relação ao continente de Austrália.

Quando Gebbelso dr. escreve _

Estocolmo, 10 (Reuters) - O dr. Goebbels, em arti
go publicado no "Das Reich", mostra mais uma vez não
estar satisfeito com os países neutros. Diz que, se os neu

tros esperam futura segurança nacional, devem desejar
a vitória alemã. "Mas êles estão redondamente engana
dos" - escreve o ministro da propaganda. "A sua sabe
doria está na proporção da sua proximidade com os ban
dos revolucionários bolchevistas e, porque êstes ainda es

tão longe, suiços e suecos se dão ao luxo da complacên
cia".

Vichí para Toulon ?De
Londres, 10 (Reuters) - Segundo notícias ainda

não confirmadas o govêrno do marechal Pétain está-se
preparando para transferir sua séde para

.

Toulon, caso

aumente a pressão alemã. Acrescenta-se que essa medi
da auxiliaria grandemente a eventual transferência do
govêrno francês para a África do Norte.

E o arroz chegou a Singapura
Singapura, 9 (De Kenneth

Selby Walker, da Reuters) -

A narrativa de como um navio
com um grande carregamento
chegou a Singapura, graças à
ajuda de tripulantes chineses,
que venceram a reação de tri
pulantes siameses, é a histó
ria que me foi narrada pelo
jornalista chinês Sin Chew Jit
Pow.
"Ao rebentar a guerra no

Pacífico, o barco viajava com

10.000 toneladas de arroz pa
ra Bangkok. Ao saberem da
notícia, os tripulantes siame
ses exigiram do comandante

europeu que o navio devia con

tinuar a róta para Bangkok. O
comandante admitiu a conti
nuação da viagem para aque-
la cidade, mas consultou, se

cretamente, os tripulantes chi
neses, em número de quarenta,
que concordaram em levar a

carga para Singapura. Quando
os tripulantes siameses obser-

varam o que se passava, revol
taram-se mas foram domina
dos pelos chineses e renderam
se, sem oferecer maior resis
tência. E o arroz chegou a

Singapura" .

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Use Ventre-Livre

HUMBERTO e

NOEMÍ COSTA SOUSA
participam o noivado de sua

filha HELIANE com o sr,

VINICIUS GONZAGA.

VINICIUS e HELIANE

De quem é a culpa?
Si V.S. sofre de dôr de cabeça, tonturas, pêso, calor e mal es

tar na cabeça, ernpachamento, dôres e outras perturbações do es

tômago, certas coceiras e irritações da peje, falta de apetite, pre
guiça e moleza geral, língua suja, quentura na garganta, mau

gôsto na bôca, mal estar depois de comer, indigestão, mau hálito,
arrôtos, gases, dôr es, cólicas e outros desarranjos do ventre, azias,
andas e vontade de vomitar, nervosismo e outras alterações da
saúde provocadas pela prisão de ventre, a culpa é sua porque não
se trata como deve.

Estas moléstias quasi sempre são causadas por impurezas, subs
tâncias infectadas e termentações tóxicas no estômago e intestinos,
que invadem o sangue e prejudicam o organismo.
Para evitar e tratar estes sofrimentos, use Ventre-Livre.
Ventre-Livre limpa o estômago e intestinos das impurezas, subs

tâncias infectadas e fermentações tóxicas, e assim evita e trata tão
penosas doenças.

I Tenha sempre

Iem casa Ventre-Livre

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

Anuncia-se que um submarino holandês foi afunda
do em consequência de certa ação nipônica. Parece que
é o primeiro caso de tal natureza registrado dêsde o gol
pe traiçoeiro japonês de 7 de dezembro.

É para imaginar como Tóquio deve ter recebido com

satisfação tal notícia. Os batavos da índias Orientais
têm sido adversários tremendos dos "bem intencionados"
idealizadores da "política asiática de cooperação" a fer-

_________5_v_._2 ro e fogo. Os aviadores e submarinistas neerlandeses têm
i o máu veso de não perder uma bomba ou um torpedo,

'I Enquanto
durar a'Agu�rra! .não quando os despedem sobre os comb�i<:s do Mikad? Sãohaverá desobedlencla cIvil bons artilheiros e completam a precisao dos seus impa-

.

-

A ctos com uma bravura e um destemor próprios daNova Delhí, 9 (D. P.) - -

credita-se que o acôrdo a que sua raça.
chegaram em princípio os di- A gente das Índias Holandesas foi talvez,. com os
rigentes do Congresso Pan-In- australianos, aquela, entre os inimigos que os nipões vi
dú indica que a desobcdíêncía savam, que não dormiu ante a possibilidade de uma surcivil, que contava com os. aus- presa do povo mais dissimulado e mais falso que existepícios dêsse organismo, ficará

t b d t tI suspensa por tempo indefinido sobre � face do planeta. E. por es a� em esper,.a e er
1 e não ressurgirá enquanto du- nas veias o sangue que amma a vida dos heróis sem

I rar a guerra. I crueldade, sua ação nessa guerra odienta do Pacífico,
I Será mant�da, em troca',a embora esperada, é de uma inimaginável beleza épica.I não-cooperação 11:0 esforço bé- A Holanda era um país que amava a tranquilidade., lico e aos enunciados do pro- .

d 1
' . ,

1I grama parlamentar, até que o O seu grande _P0v�, termina a uma onga era, Ja. a,gogovêrno britânico aceite o pe- re�ota, de agItaçoe�, .desfrutava � paz que conquistara
dido do estabelecimento de um I alfim, e, apesar da vizinhança belicosa, ainda na confla
govêrno na�ional central, cOI?' gração de 1914-18 a situação geográfica lhe permitiuplena autoridade e responsabi- imaginar-se intangível à sanha dos senhores da guerra.lidade do poder.

I O'" d f l' 'd d hG dhí t o propósito de s immigos a e ICI a e umana, que nasceraman 1 em
P'

.

h'
.

d
.

C tfalar no dia 15 do corrente an- i numa russia, oje mais o que nunca a nova ar ago,C d t I ALUGA SE te os membros do comité do I
e de lá espraiaram sobre o resto da espécie germânica aorraspo n li ri e amare o -

Congresso de toda a índia, que fúria dos complexos e recalques contra os povos superio-� li U Aluga-se a casa de mora- se reunirá naquele dia emWar-
res, imaginaram que os batavos haviam perdido as ve-Rio,9 (C. M.) - O Conselho Nacional de Imprensa, dia, com todo o conforto. dha, afim de expor sua atitude. lhas qualidades combativas. Iludiram-se e mais ainda separa fl1milia de tratnmento,em sua última reunião, realizada sob a presidência do sr.

à rua Bocaíúva, 53. pedem-
-

iludiram ao vangloriar-se muito prematuramente deLourival Fontes, tomando conhecimento de publicações se referências. Tratar na uma vitória passageira que terá o seu reverso. Mas de-insertas num jornal que .se edita em Yokohama, Japão, mesma. 5v.- [) Acácio Moreira ram também aos seus comparsas amarelos um poucopara alí remetidas pelo seu correspondente nesta capital,

I
dessa ilusão que a êstes está saindo, sem dúvida, dema-Hideo Aragaki, com infração do disposto no art. 131 do I D ALDO DA LUZ ADVOGADO siado cara.decreto-lei n. 1.949, de 30 de dezembro de 1939, resolveu, r. Consultas e pareceres Um submarino da Holanda afundado é uma perdaDVOGADO Ações cíveis, comerciaispor unanimidade, cancelar o registro do aludido corres- A

VISCONDE DE OURO pequena e uma consequência natural da luta. Para ospondente, que fica, assim, impedido de exercer atividade
Rua Trajano, 33

I
PRETO, 70 nipões é uma grande vitória que êles já não contavamjornalística no país. I

Fone 1.277 conseguir. Restam outros para continuar a campanhaNesse sentido foram expedidas as necessárias comu-I FLORIANÓPOLIS certeira de destruição dos transportes do sorrateiro al-nicacões às autoridades competentes. '

------ mirante Yamamoto. E muito ainda restará para que no
desfecho da enorme tragédia a que assistimos, os inimi
gos da civilização cristã se arrependam, já sem remédio
que ninguem lhes dará, de haverem sonhado dominar o
mundo abatendo povos altivos como êsses holandeses que
lutam nas Índias.

Lembre-se sempre:

Ventre·Livre não é purgante

* *

noivos.
Fpolis.• 1-1-19ft2.

I -

•

Indicador médico

Os bravos holandeses

("Correio da Manhã")

ClINICA ESPECIALIZADA DAS MOLESTIAS DOS

Ouvidos-Nariz-Garganta-Cabeça-Pescoço
Antônio Moniz I· Dr. ARMINIO TAVARES
d A - (Assistente do prof. ôanson)e ragao

t ACOMODAÇOES PARA DESCANÇO DOS OPERADOS
MÉDICO I' Consultas 20$000 - Operações a combinarCirurgia e Ortopedia.

Consultório: Rua João Pinto, 7 -Tel. 146J.-Residência 145óClínica e Cirurgia do
torax. Partos e doenças

de senhoras.
CONSULTÓRIO:
Rua Trajano. 33.

Diariamente das 15 às

I
17 horas.

RESID�NCIA:
Av. Hercilio Luz;· 189.

Telefone n. 751.

DR. RICARDO
GOTTSMANN

Ex-chefe de c/I
nica do

Hospital de
Nuernberg

(Prors.. L. Burknardt
e E. Kreuter)

Especialista em

(,tfUI'yio Gera! �

-_._---------------------

�
D ARAUJO OLHOS, OUVIDOS,

I _!� -NARIZ, GARGANTA
Especialista, assistente do Professor Sanson

do Rio de Janeiro.
"

r I Pela manhã, das 10 às 12
•
...... (Jn3U t&J: AI tarde, das 3 às 6

Consultório: Rua Vitor Meireles, 24. - Fone 1447

DR. ALBERTO M. GUEDES PINTO

CLINICA GERAL
DOENCAS NERVOSAS
Consultório: Rua Vitor MareIes, 28 - Das 1ft às li horas

Residência: Rua Almirante Lamego. 38 - Tel. 1589

Dr. MADEIRA NEVES- médico especialista em

DOENÇAS DOS OLHOS
Curso de Aperfeiçoamento e Longa Prática no Rio de Janeiro

( I d·· Pela manhã: das 10 as 12 horasonsu tas ieriemente à tarde: das 15 às 18 horas
Consultório: Rua João Pinto n. 7, sobrado - Feno: 1467

Residência: Rua Presidente Coutinho, 23.

Ora. Josephina 5(hweidson
MEDICA.

Doenças de senhoras e crianças.
CONSULTAS: das 10 às 12 e das 1ft às li horas

Rua F. Schmidt. 39 (sob.)

Dr. Remigio
CLlNICA -MEDICA
Molestias internas, de
Senhoras e Crianças em

Geral

ICONSULTORia:
Rua Felipe Schmidt - Edili
elo Amélia Neto-o-Fone 1592
9 ás 12 e 14 ás 17 noras.

RESIDENC1A'
Av, Hercillo Luz, 186
- Pnone: 1392 -

Attende a chamados
14

Clube Doze de AgostoDe ordem do sr. Presidente, convido os S1'S. sócios e exmas.Famílias. para a «soirée Carnavalesca» que esta sociedade larárealizar, em seus salões, no dia lOdo corrente, com inicio às 22horas.
Outrossim. informo que a Diretoria vedará a entrada a quemnão sela portador do respectivo CONVITE INGRESSO. qve está sendoexpedido.

I Alta cirurgia, gyne
. oologla (doenças de

I senhoras) e partos. I
Cirurgia do systema Inervoso e op�r80õe8

de plastíca,
IConsulierto ó rui'! Trllja

DO, 18 (ctl1;} 10 6s 12, •
des 1 ti ás i 6,õO) Te:e

phone - 1,285

Dr. SAVAS LACERDA
Oculista do Centro de Sdúde e do Hos�ital de Car�d�deEx-interno do Serviço do Professor Leônidas FerreIri� e ex-estaglArlo dOI>

Serviços do dr. Gabriel de Andrade (Rio) e dr. Pereira Gomes (S. Paulo)
CUn ica e cirurgia de: OLHOS, OUVIDOS,

NARIZ e GARGANTA
CODS: Vitor Meireles, 28.-Das 16 às 18 horas.
Res.: Oonselheíro Mafra, 77-FLORIANOPOLlS.

118TITUTO, DR DiAGNOSTICO
CLINICO

Dr. Djalma Mcellmann
Formado pela Uníversldade de

Genebra (Suíça]
Com prática nos hospitais europeus
Clínica médica em geral, pediatria,
doenças do sistema nervoso, apare-

lho geníto-urínarto do hon.en
e da mulher

Assistente Técnico
Dr. Paulo Tavares

Curso de Radiologia Cííuíoa com o
dr. Manoel de Abreu Oampanarlo
Silo Paulo). Especializado em HI
giene e Saúde Pública, pela Unlver
lidade do Rio de Janeiro.

Gabinete de Raio X
A.parêlho moderno SlEMENS para
dlagnó!!ticos das doenoas Internas
Coraçllo. pulmões, vesícula blllar.

estômagos, etc.
Radiografias õsseae e radiografias

dentárias
Electrocardlografia cllnica

Diagnóstico preciso das moléstias
cardíacas por melo de traçados

elétricos.)
Metabolismo basal

(Determlnaçl1o dOI õltúrblos das
glândulas de secreção Interna).

Sondagem Duodenal
Exame quíuiíco e míoroscõptco do

suco duodenal e da bílis),
Gabinete de fisloteraola

Ondas curtas, ralos ultra-violetas,
'a108 Infra-vermelho e eletricidade

médica
Laboratório de microscopia e

análise cllnlca
exames de sangue parti diagnóstico
da sUllla diagnóstiCO do Impaludis
mo, dosagem da uréa no sangue,
etc. Exame de urina, [reação de
Aschein Zondeck, para diagnóstico
precoce de gravidez). Exame dtl
puz, escarros, Uquldo raquíano e

luaiquer pesqulza para elucldação
de diagnóstico.

Rua Fernando Machado, II
Telefone 1.195

PLORIANOPOLIS

OOS. --- Mesas reservadas: IO!FOOO
Florianópolis. 1 de Janeiro de I9't2.
Mário Lacombe, t- secretário
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IMPORTADORA AVA - RADIOS
s. PAULO - Rua Proles, 43 - Caixa 4063

Todos os rádios têm uIcance mundial
em ondas longas e curtas, Garantia
de 2 anos.
AVA - Gladiator 5 val v, 530$ - 6 valv.
551 $, 7 valv. 59;)$, para pilhas 500$,
para acumulador 700$

Catálog!) grátis. 400 réis em selos para

-

GLADlATOR 1A\\Vf/A\
Rádios especiais.
a remessa.

"

I
Resídenole ã rua 8a

í teves ,1uníor I 20. • ...

Telephorü ... - l.1jl

�r.

.. w#:

o teatro vivia às moscas
Lisboa,9 (A. P.) - Diz-se nos círculos teatrais que o

Teatro Ginásio, que os alemães empresaram desde outu
bro para fins de propaganda, vai ser fechado no dia 14
do corrente. A causa do fechamento foi "a insignificante
frequência que desde então o teatro passou a ter".

Convite de Missa
A familia João Tolentino de Sousa e
Ana Maria da Rosa convidam aos pa
rentes e pessõas amigas do saudoso
general Dr. Bulcão Viana. para assisti
rem à missa que mandam celebrar, do

mingo, dia 11 do corrente. às i ,30 horas, na. Capé.la. do Gi
násio Catarinense, pela passagem do seu amversann nata
licio.

Desde já, agradecem a todos que comparecerem a
Asse ato religiOSO.

2vs.-2

Peças �enuinas FORD
Procure os novos concessionários:

Tulfi Amin & Irmão
Ana Cons. Mafra. 54 -- Caixa postal. 117

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Nova arma para
apresar submarinos
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. , Inglaterra e Brasil:
Poderemos ainda considerar a Inglaterra um país belige

rante no sentido jurídico de suas relações com o Brasil ?
O estado de beligerância, recouhecído por uma nação neu

tra, impõe, sabe-se, direitos e deveres reciprocos; mas tanto os

primeiros como os segundos se colocam dentro de um critério
de limitação, de modo que a beligerância não viole a neutrali
dade nem a neutralidade chegue ao extremo de afetar a belige
rância, Em outras palavras, o beligerante não póde agir com

dano para o neutro, nem tão pouco o neutro com prejuízo para
o beligerante. Estabelece então o neutro os princípios gerais
e as regras de seu procedimento nos contactos inevitáveis entre
êle e o beligerante.

Seria ocioso, além de extenso, relacionar êsses princípios
e regras, de uso universal,

No caso da neutralidade brasileira em face da beligerância
inglesa, o que interessa principalmente é a questão do mar ter-

'

ritorial e, mais ainda, a utilização de nossos portos ou bases

pelas belonaves quando pretendam abastecer-se ou reparar
avarias.

Sendo neutro o Brasil, as águas adjacentes, no espaço com

preendido pelas convenções internacionais, já hoje dilatado
pelas resoluções das conferências de consulta reunidas no Pa
namá e em Havana, devem estar livres de operações navais; e

n0S portos ou bases o franqueio para fins de abastecimento e re

paros não vai além de um determinado número de horas, con
forme as circunstâncias.

É, pois, certo que a Inglaterra tem como beligerante seus

movimentos tolhidos na medida em que se afirmam os direitos
do Brasil como neutro.

Esta situação não oferecia nenhuma dúvida ou dificuldade
até que os Estados Unidos se tornaram por sua vez beligeran
tes, cooperando com a Inglaterra; mas, havendo o Brasil pro
clamado sua solidariedade aos :bJstados Unidos na emergência
nova que se criou, é tácito o dever de uma ampla revisão dos

princípios e regras da neutralidade na parte atinente à Ingla
terra.

De fato, não se compreende que êsses prrncíplos e regras
deixem de vigorar para os Estados Unidos, em razão de nos

sa solidariedade, continuando entretanto vigentes para a In

glaterra, que adotou a mesma atitude do Brasil em apôío dos
Estados Unidos.

::3e o velho conceito da belígerâncía restringe, o novo, e ain
da um tanto arbitrário, da não beligerância amplia, a conduta
ele atitudes nas relações com os neutros. Até outra fórmula
mais adequada, parece que a solidariedade do Brasil aos Es
tados Unidos se manifesta pela decisão de considerar não be

Iigm ante aquêle país, isto é, não obrigado às restrições da índo
le da nossa neutralidade quando suas belonaves e aviões preci
sarem de utilizar os nossos portos ou bases. Agindo, porém, os

Estados Unidos em cooperação com a Inglaterra, inclusive no

objetivo geral de preservação do continente americano, como

admitir que as restrições, não os impedindo de agir, continuem
de' pé 60 para a Inglaterra?

Pela natureza dos acontecimentos e lógica das situações, a
não beligerância de que beneficiem os Estados Unidos, aliás
no interêsse do próprio Brasil, como das outras nações ameri

canas, deve ser extendida à Inglaterra.
O problema existe no plano moral, e existirá no plano po

lítico. Não existe ainda no plano político certamente porque a

distribuição atual das fôrças navais inglesas exc1úe sua pre
sença no Atlântico do Sul; exclúe a necessidade, pois, de ope
rações nas águas adjacentes e da utilização dos nossos portos
ou bases por um espaço 'de tempo maior que o do limite da
neutralidade - da neutralidade já impossível em relação à In
glaterra. Os ingleses são suficientemente práticos para não
apresentar questões, embora legítimas, fóra de seu ambiente
e de seu interêsse imediato. É de esperar que não tragam esta
ao Brasil.

Mas cumpre ir desde logo ordenando as coisas é discipli
nando os espíritos no propósito saudável de eliminar do cami
nho todos e quaisquer tropeços.

Dír-se-á que a próxima conferência dos ministros das Re
lações Exteriores poderá tomar à sua conta o problema, com a

vantagem de procurar-lhe solução harmoniosa e unânime.
Êsse processo de resolução coletiva é realmente adequado, po
dendo tornar-se mesmo eficaz e grandioso. Quanto melhor se

ria, porém, o outro, que levasse cada país isoladamente a um

ato víníl de sua fé no ânimo daqueles que defendem, na hora
presente, menos a vastidão de seu Império que o direito de to
dos os pov:os � sua vida livre e soberana!

Costa REGO

AVISO AO POVO CATARIHENSE

)

Linha direta Porto Aiegre-Flori,nõpolís

Empresa Jaeger & Irmão
Saídas de Florianópolis às terças e sábados
Saídas de Porto Alegre para Florianopolis

às quartas e sábados
Saídas de Araranguá às quartas,

sáoados e domingos
Aqente em FlorlanoDolis: MARIO MOURA

PRAÇA l() DE NOVEMBROI
Tortura de concentraçãonos campos

Londres, 9 (Reuters) - Segundo informa a Agência Tele
gráfica Norueguesa, jornais suecos vem reclamando, com in
sistência, a necessidade de ser o público sueco informado, de
verdade, sobre as condições horríveis que prevalecem nos cam

pos de concentração noruegueses.
O jornalista escreve que "não está em jogo a questão de

"vropaganda de atrocidade", mas de "fatos frios e positivos",
e, ainda assim, "estamos impedidos de publicar os nomes dos
patriotas noruegueses, entre os quais figuram muitas das mais
conhecidas personalidades, que estão sendo torturadas, duran
te- meses, pelos "quisling" e pelos alemães, E essa proibição
vem sendo justificada como sendo adotada para evitar o risco
de represálias contra os prisioneiros e suas famílias.

Continuando o jornal diz: "O_povo norueguês vem sendo
preso e maltratado, porque entre êle existem muitos que são
pal'elltes de homens e mulheres que se acham em contacto
co� o govêrno norueguês legal ou daqueles que fugiram para a

G_:a-Bretallha, evidenciando, dessa maneira, a sua determina
Ça2!(t !_on.1tu,-uitl' � luta pela liberdade do paía".

Sabe V. qual é o melhor juiz examinador e julgador dos
produtos expostos nos mercados e nas feiras, nos em

porios e nos ormazens?
É V. mesmo, consumidor, e mais ninguem I Somente V.
experimenta, escol�e e adota o que julga conveniente
pela qualidade, PUt·@ e custo.
Ha mais de meio se culo V. já aprovou e vem usando 05

mil e um artigos qt.'I! o S/A Industrias Reunidos F. Ma
tarazzo fabrica para todos 05 usos do lar da cosinha,
da higiene e da beleza, e, isto, porque V. com seu di
nheiro sempre procura obter o melhor.
Além de proporcionar sempre a mais alta qualidade, a

S/A Industrias Reunidas F. Motorozzo decidiu, agora, ofe
recer, talT.Mm, com os seus ótimos produtos, as figuri_
nha. Watt D!.sney. Para suo alegria V, voe encontrar,
numa ;!rande; e colorido variedade, em quasi todos os produtos Matarazzo, Os que.
ridos personeqens que o fantasia magica do genial Walt Disney criou, reproduzidos
direta e fielmente dos desenhos originais desse grande artista.
Assim, V. reviverá, Juntamente com os seus filhinhos, o maravilhoso mundo dos sonhos;
das lendas e das fabulas, que o todos, pequenos e grandes, diverte e comove.

Colecione os figurinhas para o seu regalo, ganhe os mcqnificos premios, no valor d.
milhares de contos, e use produtos do maior confiança. É muito facil colecioná-Ias:
Elas afluirão à suo casa, porque estão nos melhores e mais variados produtos jamais
reunidos. Mas não é só nos otimos artigos Matorazzo que V. as encontrará. Essas fi
gurinhas tombem serão distribuidas peles firmas dos conhecidos e procurcdos produtos

Secç. Prop. MATARAZZO
Por esp, cone. da WAlT DISNEY PROD.
C. F. 2

Perfumes e Sabonetes "Chimenel! .

Cigarros da Fabrica "Sabroti"
80105 e Toffis "Falehi"

Vermut e Champanhe "Stock"
Café do Lar, Café Donald

2 __ .; 1 .,
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Londres, 9 (U. P.) - Um co

mentarista naval, em artigo
sôbre o desenvolvimento da
batalha do Atlântico e suas

perspectivas para o futuro

próximo, referiu-se vagamente
a misteriosa "nova arma" ,

que agora se está empregando
na Batalha do Atlântico e que,
alcançando algum submarino,
lhe veda qualquer possíbílída
de de fuga.
Muito embora não se tenha

dado nenhum indício a respei
to dessa nova arma, presume
se que deve tratar-se de uma

das mais poderosas, criadas
pela Grã-Bretanha. Um porta
voz expressou a respeito: "Os
resultados obtidos salientam
a eficiência de nosso ataque,
que deixa fóra de ação os sub
marinos e os impede que fu
jam.
Cumpre recordar que a últi

ma "arma secreta" revelada
pelo Almirantado foi o empre
go da catapulta para lançar os

aviões de caça do convés dos
navios mercantes, para prote
gê-los contra os ataques dos
"Condor" e "Focke-Wulf".

'*'...

Edital

QuAsi meio século de�exi8'
tência é o melhor reclame
da prefêrencla , JUVE�iUDE
IlWIORE para límpar, for
tificar e rejuvenescer 08

cabelo.. Elimina a caspa,
faa cessar li quéda doe
cabelos e voltar' oor

p rf1Jl J t 1 v a o s c: a b e los
brancos, sem OP tingir;
d' -lhes vigor � mocidade.
Nlo contém saís de prata e

us..ae como loç.lo.
ORATli

Poça·po. tmprulo. ,01),. OI coi
dado. dOI c.belol , o meJbor UM
� .a••••••••••••••r••

Vidro � .... 81000 ""
"I. OU ftIor dlcluado.

LII. ,uni".' 'WI.DU nu.
R.. dtliUhtlt, til .> •• oIllEllO

Auxílio à Checoslováquia
Nova Iorque, 8 (R.) O

presidente Roosevelt determi
cou que seja prestado auxílio
ao govêrno provisório da Che
coslováquia, nos termos da lei
de empréstimo e arrendamen
to.

Chácara
Vende-se urna, ótimo, dota
da de bôa casa e em lugar
aprazivel. Km, 8, da estrada
para Sto. Antônio, fronteira
ao armazem do sr. João
Páulo. Preço: 5 :000$. Infor
mações nesta redação. 6v-3

16.a CIRCUNSCRiÇÃO DE RE
CRUTAMENTO MILITAR

VOLUNTARIADO

I - De conformidade com a ordem
do Exmo, Sr. Cmt. da 5a• Região Mili
tar 'e 5". Divlsáo de Infantaria, ficará
aberto O VOLUNTARIADO na 16a• Ciro

cunscrição de Recrutamento Militar, nes

ta capital, a partir de 10 de Janeiro do
corrente ano, na forma do artigo 33 do
R, S. M., artigo 85 da L. S. M. e aviso
n. 2.024, de 27·6-941.

II - Todo brastleíro que se apresen
tal' á autoridade Militar declarando que

quer Bel'vir no Exército ativo, será aceí
to como voluntário, satisfeitas as con

díções seguintes:
a) ser brasíleíro nato;
b) ter bõa conduta, atestada pela

autoridade policial da localidade em que
residir (êsse atestado deve declarar quan
to tempo o candidato residiu na zona de
sua jurisdiçlio) ou por um oficial do

corpo ou, finalmente, por Informações
Idôneas colhidas a seu respeito;
c) revelai' aptidão física comprovada

em inspeção de saúde;
d) estar entre 17 e 25 anos de idade,

devendo apresentar, no caso de ser me

nor de 18 anos, consentimento escrito de
seu representante legal;
e) provar a sua naturalização na hl

pótese de não ser brastlen-o nato; .....
f) ser solteiro ou vluvo sem filhos e

não ser arrimo a pessõa alguma;
g) não ser reservista de 1". ou 2". ca-

tegorla;
. •

h) não estar chamado à Incorporação
para o serviço do Exército e da l\larinha;
de Guerra ou provar ter sido isento da

Incorporação, depois da convocação 11e
sua classe;
i) sendo maior de 19 anos e 8 me

ses deverá apreseu tnr certificado de aliso
tamento militar espontâneo ou certtnca
do de alistamento á revclia com o recibo
do pagamento da multa por infração do
alistamento.
In - Esta Ch-cunsci-íçâo de Recruta

mento aceita sómente 6 (seis) volnntã

rtos, a-fim-de serem incorporados como

soldados burocratas.
IV - Data do encerramento: 31·1·942.

VALTER DE MENEZES PAES
C.p. Cllefe ínt, lia 141&. C. R.
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Vendas em ótimas condicões dei;' pagamentos

O presidente Roosevelt acaba
de dirigir-se ao Congresso d�s
Estados Unídosçrnas, na realí

dade, falou para a América e

o mundo. O sentido de sua pa
lavra é dos que transpõem
fronteiras e interêsses estricta
mente nacionais, por maiores

que sejam, despe�tando n� co

ração dos povos livres as vírtu
des do civismo, cuja linguagem
êsse apóstolo de uma nova cru

zada tão bem articulou.

Em toda parte onde foi per
mitido ouvir pelo rádio a pala
vra pronunciada a longa dis
tância pelo presidente dos Es
tados Unidos e onde quer que
chegasse impressa a exp�essão
de seu pensamento, experimen
tau-se a mesma sensação de

confiança num futuro mel�or,
em que os indivíduos se vejam
integrados na dignidade hu-

_

Todos os países, sem exce

mana, protegidos para o exer- çao, inclu�ndo-se os l?róprios
cícío de seus direitos mais sa- Estados Umdos, experimenta
grados. I ram os efeitos dessa nova_ ar-
Que será o mundo depois da I dem que ao hOI?em sobre�o� a

guerra? Que lhe dará a vitória
I
coletividade, c�Ia�d.o restrições

contra os países totalitários? à liberdad� . m�lvIdual desde
Disse o sr. Roosevelt: "A nos que necessarias a defesa, con

-sa vitória significa a vitória da servação e desenvolviment� d!l
Liberdade, a vitória das ínsti- sociedade. No terr,el!0 economi

tuições da Democracia, do ideal co, no terren_? politico, grandes
da família; dos princípios sim- tra12sforn:açoes .

se ??eraram,
ples de decência humana". A e n�o ser� ?�maIS afumar que
missão dos povos que ora se serao de�mItlvas. Mas entre o

reuniram, formando o grande reconhe9lmen�0 de q�e a 01'

bloco contrário ao chamado ganizaçao SOCIal. eV91Ulra para
Eixo Roma-Berlim-Tóquio, con form!ls de. as�o�Iaçao, em que
siste primeiramente numa obra a umd�de l�dIvIdual ce�eu seu

de expurgo: o combate até à lugar a u�ldad� coletiva, e a

destruição do militarismo dês- proclamaçao,
_ mcorpor��a .

ao

ses a quem o presidente norte- credo das naçoes
, totalltan�s,

americano chama fazedores de de que ? homem e um� fraçao
guerras. Depois do expurgo desprezível �o todo SOCIal, �em
consumado, as nações, reuni- direito a coisa alguma senao o

das sob a bandeira comum da de morrer no I??mento oportu
redencão democrática, terão de no por uma divindade que l�e
realizar sua emprêsa constru- f�i imposta,. vai grande � dIS

tiva, que será talvez a mais be- tancia. Essa �nc�ml?reensa? das
la, porque virá restituir à hu- novas contmgencl�s. críadas

manidade o que ela perdeu em 1 pelo progr�sso vertl�mo�o das
matéria de direitos políticos e massas, cuja evoluç�o nao de

civismo. Será, depois de morta v� operar�se em detnI?e�t9 dos

a Besta do Apocalipse, a restau- direitos sagrados do índívíduo,
ração, em todo o mundo, dêsse f?i_que estabeleceu. a, presente
monumento de fé cívica, ílu- ClSÇl.O entre os partídáríos ç_as

NÃO SEI COI>'\O posso

TRABALHAR, SENTINDO
ME TÃO MAL! DEVE SER

./
MEU FIGADO! .".

minado pela razão, e que, apea-,
democracias e seus encarniça-

dos de seu pedestal os deuses dos inin:ügos. .

do absolutismo, assegurou, No discurso �o pre,sldente
durante largo tempo, a felici- dos Estados Umdos �a tanto
dade dos povos. para os povos que hoje se en-

O mundo espera a hora de contram integrado� na grande
sua redenção, tão auspiciosa- corrente pan-am�ncana quan
mente anunciada em Washin- to para os demais do mundo,
gton pelo sr. Roosevelt. O que vítimas da subvers�o que den

êle vem assistindo é o desenvol- tro de suas fronteiras operou
vimento incessante do evange- a fôrça; há um novo ap�lo
lho da fôrça; a derrocada das para que coopere� 12a empr�s!l
liberdades públicas e a extin-l co�um de .des�rUlçao dOA�Ill
ção do individualismo. A guer- tarismo mp�-Italo-gerJ?amco.
ra de 1914-1918 não poude in- P_?derosas açoes ofensr�ras se

felizmente encerrar o ciclo das rao oportunamente realizadas,
incontidas ambições ímperia- pro�ete o "pr�sidente no_rte-a
listas, estribadas na fôrça. De- �encano. Nos e as. naç�es u

la, o homem, como unidade so- nidas conosco - disse �l� -;,
cial e política, saiu diminuido, tomaremos tod�� as decisões .

sob o império das reações cole- Mas a �ssa �mao na luta. s_e
tivas, que desde então se vêm gui�-�e-!;t, obtida a destr�lçao
operando. do mimigo comum, uma situa

ção sólida e que facultará à hu
manidade a segurança de uma

paz que não poderá ser pertur
bada por novas aventuras im

perialistas. Dentro dêsse cená
rio internacional ,evoluirão, no
sentido de sua emancipação
política, as nações libertadas.
O Brasil, terra propícia à

de paz e harmonia, cultivando
expansão das idéias generosas
as liberdades públicas e entre

gue à orientação de um esp�ri
to tolerante e liberal, embora
tenha compreendido a necessi
dade de adaptar sua vida polí
tica e administrativa às novas

contingências do mundo mo

derno, é, pela índole de seus

filhos e tradições de sua histó
ria, um legítimo representan-
te da democracia, e dêsse modo

Irecebe com a maior simpatia
as palavras do sr. Roosevelt em
favor das restaurações demo-
cráticas. ....----------_.
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SI É ESTE SEU
CASO, POR QUE NÃO
EXPERIMENTA AS

PIlULA5 DE VIDA?

o cansaço, indisposição, mal estar, que tanto
perturbam aos que trobolhom, são muitos ve

zes, resultado do mau funcionamento do Fí
gado. Em casos tais ha"um remédio cuia efici
ência é mundialmente conhecida: as Pilulas
de Vida do Dr. Ross, que descongestionam

o Fígado e .garantem o . bom funcio
namento de -todo o aparêlho digestivo.

PILULIS O ROSS'DE VIDa DO' . R. �
..

Centro Social dos Re
formados e aposen- as aviações ,russa e alemã

Cubichev, 9 (R.) - o gene- cimento da água e do óleo.
ral Setcherbacov, da aviação Tais comodidades faltam aos

soviética, em artigo publicado alemães, . que experimentam,
São convidados todos OP no "Isvestia", afirma que a também, sérias dificuldades

-rs. sócios dêste centro pa aviação alemã se encontra ain- para fazer funcionar o arma

,.a' 8 sessão de assembléís da mal aparelhada para a cam- mente de seus aviões e ca

geral, aüm de se proceder panha do inverno e começa, nhões, met�alh�doras e l�nça
à eleição da nova diretoria, sómente agora, a reorganizar- bombas.devido a coagulaçao «a

cujo mandato vai de 1942 se para a guerra, sob as rigo- essência e dos lubrificantes,
1943. A reunião será em nOSS8 rosas condições climatéricas pelo frio intenso.
séde social provisória, à rU8 da Rússia. Sabe-se, aliás, que a íntensí-
Pedro Ivo, às 16 horas de Alguns vôos de experiência dade do fogo de defesa anti-
16 do corr--nte (6a-feira). foram levados a efeito pela aérea e a ação enérgica da

Fpolls .. 8-1 1942. "Luftwaffe", na Noruéga, mas aviação soviética tornaram

O secretário não se generalizaram. muito caros os rêides gerrnâni-
BOAVENTURA ALVES DA

I
O general Setchebacov ajun- cos sôbre Moscou, sendo que o

SILVA
<,

ta que, até o presente momen- número de aparêlhos i.nimigos
8V9.-3 " to, nem um só aeroplano ger- enviados contra a capital rus

------------- mânníco, abatido. pela aviação sa - segundo o general
Ci:lIT1ISas, Gravatas, Pijames, soviética, estava munido de diminuiu constantemente e,

weías das melhores, pelos me "skis" conservando as rodas nestes últimos tempos, era
rores preços, só na CASA MIS- comuns como dispositivo de quase nulo, não querendoCELÂNEA. _.- Rua Traiano, 12 descida, ao passo que o em- isso dizer que os a�emães ;tão

prêgo de "skis" está ampla- farão novas tentativas nesse

mente difundido pela arma aé- sentido.
rea russa. Os aviões munidos A aparição dos primeiros'
de rodas requerem aeródromos "Migs" aviões de caça extre
bem preparados e limpos de mamente rápidos, desmorali

zou os alemães - declarou o

general Setcherbacov. Os apa
relhos de assalto e os aeropla
nos anti-tanques russos de
ram excelentes resultados e,
em 1942, a aviação soviética
disporá de aparelhos ainda
mais possantes mais rápidos e
mais numerosos.

tados

l' convocação

._

neve.

Por outro lado, os alemães
estão privados de pousarem
suas máquinas nas proximida
des de suas tropas terrestres,
conforme faziam até aquí.
Os' campos de aviação sovié

ticos são bem providos de má
quinas necessárias ao reaque-

�VEHCESLÁU DtAS

participa a seus parentes
e conhecidos que sua
irmã GERSINA DIAS con
tratou casamento com o
sr. ARÃO CORDEIRO.

<iERSIHA e ARÃO
noivos.

Fpolis., I-I-1t2

Terrenos no Balneário Representantes e

Escolha já o seu lote de ter viajantes
reno no Balneário da Ponta do Precisamos para todas as

do Leal. As construções aurnen- e zonas do Pais. Negócio sé
tam. A planta dos terrenos acha- rio e lucrativo. Ótimas con

se com o sr. Ar! Santos Pereira ções, Cartas à FABRICA DE
que se acha encarregado da FOLHINHAS Ref. 601, Caíxs
venda dos lotes. .097 -

Produtos ·C.AT�DR:�L
á venda na FARM:ACIA ESPERA;NÇA
Rua Conselheiro Mafra. 4 e 5 - FONE 1.61t2

'(Defronte à .

casa:! f.!O&Pcke) .
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DiÁRIO VESPERTINO

Redação e Oficinas à Rua

João Pinto n. 13

Tel. 1022 - ex. postal 139

ASSI1\'\ TURAS

Ano 505000

25$000
15$000
5$000

SCllIP,.frc .•.•..

TI"i!lI cs tre .

1\1ês .•....•••••.

No Interior r

Ano 55S000
30$000
20$000

SCJlI('sfr'e �

•••.

TrimcsLre .

Anúncios mediante contrato

Os originais, mesmo não pu

blicados, não serão devolvidos

A direção não se responsabi
liza pelos conceitos emitidos

nos artigos assinados
� �

........--............�

Sanguenal
CONTEM

OITO ELEMENTOS TONICOS:

ARSENIATO, VANADA·
TO, FOSFORaS CALClO

ETC.

TONICO DO CEREBRO
TONICO DOS MUSCULOS
O. Pálido.. Depauperados,
Esqotados, Anêmicos, Mã ••
que criem MagroJ, Criança.
raquíticas, receberão • toni·
ficeção ger.1 do crganiimo

com o

53 noue n 01
L!c. D N S_P. n: 199, da 1921

1 " _

'N ••••• 1 " ..

TINHA TONTURAS
Quase não podia
atravessar a rua

te tO
5

e
•
..
e
•
•
•
"
•

m r e. rnnrrj

,

Agua
Santa Catarina
Nescent. d. igual qUInte.

com 40,5 griu.

Peça pelo telefone 37,
conforme desejar:
Bem gaseificada;
Com pouco gás;
Quase sem gás;
Sem gás artificial.

o IRMÃO SOFRE ?

o Ambulatório Médico Popu
lar, RU!:l Mula Lacerda 66 _.

Rio de Janeiro, sob a direção
de rnêd'eos Espíritas, atende,
gratuitamente, pessoatment=,
ou pelo Correio, desde que
envie claramente o' nome. ida
de, resldêneía e sintoma ..

, as
sim como envelope selado e

subscrito para resposta.

Máquinas portáteis Màquinas para Escritórios

...

NOVAMENTE A VENDA
as afamadas

MAQUINAS DE ESCREVER «CONTINENTAL»
Produtos da

W1lNDIRER
WERRE

SCHOENAU
CHEMNITZ

Alemanha

���f:$:- ,
�����

IRMANDADE DE N. S. DO PARTO

Programa das festividades de Nossa Senhora do Pado

Dias 2 a 11 de Janeiro
I De ordem da Mesa Administrativa, faço público que a Irmandade

, de Nossa. Senhora do Parto desta Capital, de acôrdo com Autoridade
Metropolitana, resolveu comemorar êste ano a festividade de sua ce
leste padroeira, pela seguinte forma:

I - Nos dias ,2 a 10, novena às 1930 horas'
II - Dia 11, domingo, às 6,30 horas, comun'hão geral da Irmandade

membros do Apostolado da Oração de N. S. do Parto e fiéis que se apre
sentarem;

III - Às 9 horas, solene missa cantada, oficiando o Exmo. Prela
do Monsenhor Harry Bauer, Vigário Geral do Arcebispado, acolitado
por mais dois sacerdotes'

IV - Às 17 horas (5' da tarde), Procissão de Nossa Senhora do Par
to, de acôrdo com ° seguinte itinerário: rua Conselheiro Mafra, 7 de Se
tembro, Felipe Schmidt, Trajano, Tenente Silveira, Alvaro de Carva
lho, Conselheiro Mafra, Matriz.
..

V - Às 19,30 horas (7,30 da noite) dêsse mesmo dia, novena, pre
sidida por sua Excia. Revma. o sr. Arcebispo Metropolitano e Irmão
Benemérito da Irmandade, com pregação e, logo após, bênção com o
S. S. Sacramento.

Solicito com o mais vivo empenho a presença de todas os nossos ír
mãos, irmãs e fiéis a êsses atos à nossa celeste padroeira.

Consistório da Irmandade de Nossa Senhora do Parto, em Floria
nópolis, 3 de Janeiro de 1942.

O l° Secretário, João Rafael Faraco

o Sr. Sebasuão Machado,
de 43 anos, Iuncíonárlo pú
blico, começou a sentir ton-
turas, manchas Da vista, tu-
do rodava, .. Tinha medo de
atravessar uma lua, de to
mar o ônibus ou o bonde. O
coração cansava, ao subir u- J� Jl1 tm�Oe����)�. a tomar as gotas ri �'���i�

.

de BUCOIODINA a conselho .

Y
.

médico e tornou-se outro: Se V. S. precisa comprar artigos para presentes ou necessita
lépido, jovem, cabeça leve,

I boa instalação de luz OU obter materiais elétricos. em seu

sempre bem disposto. interesse, Visite sem compromisso a

. �o.��:�I�:;�?J:�!�·�r;: INSTALADORA DE F10RIANOPOLlS
longa a vida.
Si tem mais de 40 BOOS

comece HOJE fi tomar BU
COIODINA e viverá multo
mais ào que iria viver.
Peça BUCO!ODlNA na sua

farmácia e se não encontrá
la escreva ao Laboratório
Margel do Rio de Janeiro,
Caixa Postal 2: 02. .

----- ,.---------_

DESPERTE A ���JS
DO SEU f�GADO
Sem Calomelanos_E Saltará da Cama.

Disposto Para Tudo
Sen ligado deve derramar, diariamente ..

no estomago, um litso de hilis. Se a bilis não
corre livremente, os alíme.itos não são
digeridos e apodrecem. Os gazes incham o

esto:nago; Sobrevem a prisão de ven tre,
Vaca sent.e-se abatido e como que envene
nado. Tudo é amargo e a vida é um martvrío,
Uma simples evacuação não tocará a

cansa. Nada ha como as famosas Pillulas
CARTERS para O Figado, para uma acção
certa. Fazem correr livremente esse litro
de_billa, e você sente-se disposto para tudo.
�ao causam damno ; são suaves e contudo
I.ao maravilhosas para fazer a bilis correr
lIvremente. Peça as Pillulas CARTERS
para o Figado. Não acceite Imitaçãer.l' reço 3$000 -

Senhora ! Para as 8UH8 so
bremesas prefira o ! UDIM
MEDEIROS. Sabôres delicio-
80S e diferentes.

com carros de 3? 28. 46. 51,
65 e 95 cm úteis

com leclado «universal» de 4 caro
reiras de léclas

Representantes exclusivos em Santa Catarina:

CARLOS HOEPCKE SIA. COMERCIO E INDUSTRIA
MATRIZ EM FLORIANOPOLlS

Filiais em Blumenáu. Cruzeiro. Joinville. Laguna. Lajes e São Francisco

MOSTRUAR!O PERMAMENTE EM TUBARAO

----------------- --- --�------------------

A��ti�ão �
de uma

próprio

pols, seus artigos para presentes e materiais elétricos, seus preços
não têm rival; por exemplo: lâmpadas a partir de ISuOO, fios para
Instalação desde $300 o metro, suportes para lâmpadas a partir de
.$700, e assim todos os materiais estão a preços ao alcance de todos'

Instclodoro de Florianópolis
RUA TRAJANO 11 e FELIPE SCHl\1]DT, 11 - Fone 1674

Ribeiro I

Transportes de Cargas e Encomendas entre Porto Alegre -- Araranguá
-- Tubarâo -- Florianópolis e vice-versa

DOMICILIO A DOMICILIO
Agência em Porto Alegre - Rua Ramiro Barcelos, 219 - Fone 5934

Ag�ncia -

no Tubarão - Rua Marechal Deodoro - Fone 24
Agência em Florianópolis - Rua A'lvaro de Carvalho, 2 - Fone 1677

VIAGENS DIRÉTAS E REGULARES 3 VEZES POR SEMANA
Recebe cargas e encomendas para: Tubarão, Gravatá, Braço do Norte, São
Ludgero, Orleans, Urussanga, Cocal, Cresciuma, Mãe Luzia, Nova Veneza,
Forquilhinha, Morretes, Araranguá, Torres, Capão da Canôa, Tramanday,

Osório, Santo Antônio, Gravataí, Porto Alegre, São Leopoldo e Novo Hamburgo.
Florianópolis, 5 de novembro de 1941.

GUILHERME GONCALVES D'AVILA -- Agente.

Farmácia ((Esperança)) I
do

farmacêutico NILO LAUSI
Hoje e amanhã será a sua preferida

Drogas nacionais e estrangeiras.--Homeopatias.
PerFumarias.--Artigos de borrachd.

Garante-se a exata observãncia no receituário médico

PREÇOS MÓDICOS
R. Conselheiro Mafra 4 e 5 (edifido do

Mercado, frente à Casa Hoopcke),
FONE 1.642

PENSA"'"O Vende-se uma pensão. sita à Rua General
Bittencourt 't3, bem afreguesada, por

preço de ocasião .... Tratar na mesma. 8 v.-7

-----------------------.1,"""'_

OFICINA FORD
(Provisória)

TUFFI AMIN & IRMÃO, Concessionários da
FORD, comunicam aos snrs. Automobilistas, Mo
toristas e aos snrs. proprietários das linhas 'de
Transporte, de Carga e Passageiros, que acabam
de instalar a OFICINA FORD (PROVISÓRIA) à
Rua Visconde de Ouro Preto n. o 32, esquina da
Rua Araújo Figueredo, onde esperam merecer a

atenção dos interessados. A oficina está apa
relhada com bons profissionais e executará todos
os consertos e montagem com a máxima PERFEI
çÃO e PRESTEZA.

Florianópolis, 14 de Novembro de 1941.

TUFFI AMIN Ir IAMAo

I I

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Os italianos maltratados pelos soldados alemães
CAIRO,9 (U. P.) - ANUNCIOU-SE EM FONTE DIGNA DE CRÉDITO QUE AUMENTA A IMPOPULARIDADE DOS ALEMÃES NA ITALIA, DEVIDO A FOR

MA POR QUE TRATAM A POPULAÇÃO, ESPECIALMENTE AS MULHERES. A SITUAÇÃO CHEGOU A EXTREMO TAL, QUE O COMANDANTE DAS FÔRÇAS NAZIS
TAS DESTACADAS NA ITALIA, GENERAL GEISLER, FOI OBRIGADO A EMITIR UMA ORDEM DE DIA CONDENANDO ÊSSES EXCESSOS. "A REPUTAÇÃO DAS

FÔRÇAS ALEMÃS NA ITALIA, DECLARA, FOI SERIAMENTE AFETADA POR ÊSSES INCIDENTES CENSURAVEIS. SOLDADOS ALEMÃES ALCOOLIZADOS INCO·,
MODAM A POPULAÇÃO E FAZEM USO ILEGAL DAS ARMAS DE FOGO, PARA PENETRAR EM CASAS PARTICULARES". TERMINA DIZENDO A INFORMAÇÃO QUE,
AFIM DE EVITAR A REPRODUÇÃO DÊSSES FATOS INQUALIFICÁVEIS, SERÃO ADOTADAS MEDIDAS PARA REAJUSTAR A DISCIPLINA DAS TROPAS NAZISTAS
NA ITÁLIA, AS QUAIS FICARÃO PROIBIDAS DE USAREM ARMAS DE FOGO, SENDO AINDA FEITA A MAIS ESTRITA REGULAMENTAÇÃO SOBRE A VENDA DE

BEBIDAS ALCOÓLICAS AS MESMAS.

Companhia Petrolífera Copeba
AVISO A Companhia Petrolífera Capeba, S. A. co-

munica aos seus subscritores e acionistas

que o Conselho Nacional de Petróleo indeferiu o seu pe
dido para exercer atividades no setor de mineração do
petróleo e operações correlatas. A Companhia, não se

Na data de amanhã e no ano conformando com essa decisão, vai recorrer para o Exmo.
de 1891 era fundada, nesta ca- sr. Presidente da República. Todavia, para satisfazer a

pital, a Liga Operária Bene- exigência do Conselho Nacional de Petróleo, cientifica a Se V. S. softre de surdez ca

ficente, instituição que tantos e todos os subscritores que devem vir fazer a prova da sua tarrhal e zumbidos nos ouvidos,
Viajantes: relevantes serviços tem prestado nacionalidade na séde da Matriz da Companhia à Ave- compre na pharmacia um Iras ..

Acompanhado de sua. exma. ao operariado desta cidade nida Rio Branco. 128, 13 andar, ou nas das suas filiais co de PARMINT e tome uma

Fazem anos hoje: esposa chegará hoje, a esta ca- Instalada, solenemente, no e agências, dentro do prazo de 60 (sessenta) dias. colher das de sopa quatro ve-

O sr. Luiz Carlos Medeiros, pital, por via aérea, o nosso Teatro" Alvaro de Carvalho" a Rio de Janeiro, 4 de Janeiro de 1942. zes ao dia.

funcionário público; prezado conterrâneo sr. dr. Luiz 1° de fevereiro de 1891, sob a A Diretoria Isto póde alliviar-Iher prorn-
Gallotti, 20 Procurador Geral da idênci d P d d F

.

N B S b A-a exma sra. d ..Nenen Tava- preSl encla o sr. e ro e ret-
. .

- u - gência em Florianópolis: Rua Conselheiro ptamente os incommodos Jum-

res, esposa do sr. des. Mileto República e figura mui concei- tas Cardoso, a aludida sociedade Mafra, 41 A. bidos dos ouvidos. As narinas

Tavares; tuada nos meios juridicos do teve assim constituida sua pri- ..;;;,;;;;_;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,;;;;;;;;;;;:;;;;;;;.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;�;;;;:-;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,;;;;;;;;;--- obstruidas- descarregam-se, a res-

-a exma. sra. d. Solange Ro· país. meira diretoria: Presidente, Pe-

I
piração se torna mais facil e o

drigues Dibernardi, esposa do -De sua viagem de recreio dro de Freitas Cardoso; vice- ! Egberto Moellmann e Rodolfina desprendimento desapparece. To-
sr. Salvador Dibernardi;

a .Curitiba, retornou à nossa ca- presidente, sr. Antônio Blum; Moellmann da pessôa que soffre de surdez
-a exma. sra. d. Henedina pital, o sr. prof. João Roberto 1.0 secretário, João Santana; e catarrhal e zumbidos nos ouvidos

Porto Lucena, esposa do sr. Má. Moreira, diretor do Inst. de demais membros da diretoria: participam a seus parentes e amigos o contrato de deveria provar este remedia.
rio Lucena; Educação. major Camilo de Sousa, Adal- casamento de sua filha LEATRICE
-a exma. sra. d. Maria Fer- -Passou, ante- ontem, por berto Gil Ribas, Joaquim Be- HENRIQUE KLAPPOTH

rari da Silva, esposa do sr. Har Blumenau e Joinville, em auto- cker, Nicoláu Catisano, Manoel

peres Pereira da Silva; móvel, com destino ao Rio, o da Silva Guimarães e Antônio

-o sr. Roberto Wendhausen;
dr. Getúlio Vargas Filho, filho Sceiro.

_ o sr. Heitor. Capela do Li do sr. Presidente da República. Durante êsses anos de vida, a

vramento, alto funcionário dos sociedade teve como presidentes
Correios e Telégrafos, aposenta _

Clubes: os senhores : João B. Wendhau-

do; O "Cantista R. F. Clube", do sen, Antônio Joaquim Soeiro,
-o jovem Aloísio Calado, fi Estreito, efetuará, amanhã, com Egídio Nocetti, Guilherme Kers

lho do nosso coleza de irnpren- início às 18 horas, animado sa- ten, Francelina Brito e, atual

sa e funcionário dos Correios e . ráu-dansanre, sob o título: "Cla- mente, o sr. Hipólito Pereira.

Telegraios, jorn. Martinho Ca- rinada de Momo", oferecida a Sua diretoria atual assim se

lado; seus inúmeros associados. segue: Presidente Hipólito Pe-

-a exma. sra, d. Nilce Selva reira; vice-dito, João Clímaco
Habilitações: Lopes,' 1.0 secreta' rio, OsvaldoLima, esposa do sr. Duquesne E h bili dstão-se a ilitan o para =: Silveira; 2.0 dito, Emanuel R.P. Lima; H't M I tsar o sr , el ar e o e sn a., Linhares; 1.0 tesoureiro, Osnj-o sr. Armando Vieira Ge- Lucí Garcia.

vaerd, funcionário da Peniten Ortiga; 2.° dito, Àlvaro Nunes

ciária do Estado; Noivados: da Silva; orador, Hélio Regis;
-a exma. sra. d. Julieta Ca- Com a prendada senhorita bibliotecário, Leopoldo Pires.

landrini; Leatrice Moellmann, filha do sr. Comissão de sindicâncias: Ata-

-a menina Odete Luckner, Egberto Moellmann, do alto nagildo Neves, Tomaz João dos

filha do sr. Paulo Luckner; comércio de nossa praça, ajustou Santos, José Cravo, Antonio

-a galante menina Daura. núpcias o sr. tte. Henrique Tonera e José da Rosa.

filhinha do sr. Genésio Bento Klappoth Junior. - Amanhã, às 10 horas, em

Fernandes e de sua exma. es- sua séde, haverá assembléia ge·
Enfermos:

posa, sra. Dovina Fernandes. ral, para eleição da nova dire-
Encontra-se recolhido a quar- toria. Merece notar que, à hora

.to reservado no Hospital de Ca- em que se fizer essa sessão, es
ridade o jovem Mário Daví tarão completando-se 51 anos em

Moura, filho do sr. Mário Meu-
que, no mesmo local, era run

ra, conceituado representante dada a Liga Operária Beneti
comercial, que vem de ser sub- cente.
metido a melindrosa interven-

estudante, filho do sr. Otomar
Bôhm:
-o dr. Afonso Veiga, funcio

nário do ministério da Agricul
tura;
-o sr. des. aposentado Sálvio

de Sá Gonzaga;
- o jovem Augusto César, fi

lho do sr. dr. Altamiro Guirna
r ães. secretárío da Fazenda,

Vida Social I
...

Ecos e Notícias

Aniversários:
Transcorreu ontem o aniver

sário natalício da galante meni
na Edenira Swain, filha do dr.
Edson Swain, delegado de Po
lícia desta capital.

Fazem anos amanhã:
-O nosso prezado conterrâ

neo sr. Hygino Luiz Gonzaga,
secrivão do Civel desta comarca,
e o qual goza de largo circulo
de amizades;

- o sr. José Martinelli;
-o menino José-Nazareno, Falecimentos:

filho do sr. JOíge Coelho; Na residência de sua filha, na

. -:-:-0 sr. Augu�to �e La

Mar-j
cidade de S.José, faleceu ontem,

tirnére, comerciante:
. com 64 anos anos de idade, a

-a exrna. sra, d. Mana Ro-
sra. d. Floripa Vitorina de An-

sa Campos; drade mãe do sr. Arlindo Alei-
-a sta, Natércia Aurora da biades de Andrade, da Palhoça.

Costa; O féretro foi trasnportado para
-a 'exrna. sra. d. Eulália Sil- esta última cidade, em cujo ce

veira, esposa do sr. maior Gus- mitério foi hoje inumado, às 10
tavo Silveira; horas.
-a sta. Maria-José, filha do

sr. dr. Bayer Filho; CompraI na Ct SA MJSCE
-o jovem Antônio Bohm, I.ANEA é saber economizar'

ção cirúrgica, Estará amanhã de plantão a

Farmácia Rauliveira, à rua Tra
jano.

*

Foi reconhecido o sr. Graeme
Me Arthur Butler como vice
cônsul honorário da Grã-Breta

nha, nesta capital, por lhe haver
sido concedido o «exequator» à
sua nomeação.

O "Bar da Saudade", na en

cantadora Praia da Saudade,
nos Coqueiros, segundo nos in

formam, foi reaparelhado para
servir eficiente ao grande

Cartazes do dia
lXClDODOCIocaoaIlDOCXJOaOCDOeDODXIOOOQCJODODItXX]CJCDOOOOO'QD lOOOOOOQODODCIDOOr:JIICUQDIQIOOOCOOOCDODCOOrXXJoOOOlXlOOOOCIDOOOOOCCJIJIOOODOOCIOOOOaODOXJUOIJOOI(r.JQOOQQClOOllQOOO
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CINE ODEON CINE--<>-REX IMPERIAL
- FONE 1602 - FONE 1587

- FONE 1587 -

A's 5, 7 P 9 horas A's 7,30 horas:
A's 7,30 horas

Legião de beróis
com Sally Eilers e Jühn

Bral

E o inicio do sensacional
seriad(':

AGUIA BRANCA
com Buck Jones

Complemento 08cional D.r.B.

Preços: t $500 e 1$000

Imp. até lo anos .

HENRY ESTA
NA BERLINDAMlle. Maisie

Preços: t $500 e 1 $000

Livre de Censura

com Ann Sothern
e John Carroll

com Jackie Cooper
e Hedda Hopper

Complemento nacional O.F B. Complemento nacional D.F.B

Canario 6ustenta a nota.
(short natura)

Sport em miniatura
(short natural)

, Preços: 2$oon e 1 $5uo
Livre de Censura

• p�o4uqã� aO$ JAln.utO$
NOVA IORQUE, 10 (UNITED) •• SEGUNDO CÁLCULOS DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PRODUTORES DE AVIÕES, A INDúSTRIA BÉLI.

CA NORTE••AMERICANA DEVERÁ PRODUZIR UM APARELHO DE 4 EM 4 MINUTOS, UM TANQUE DE 7 EM 7 E DOIS NAVIO� POR DIA, AFIM

DE CUMPRIR O PEDIDO FEITO ANTE ..ONTEM POR ROOSEVELT.

s. ·A. Para alUviar a sur-
dez catarrhal e os

zumbidos nos
ouvidos

com o sr. tenente

JÚNIOR. Carteira de Bolieiro
Perdeu-se uma, expedldu

á Leoní 'I'rago da S:lV8, nas

proxlml dades do Mercado Pú
blico, Gl'lHificu se a pest o a
que fi encontou e entregar
uesta redação. 3vs·1

HENRIQUE e LEATRICE
apresentam -se noivos.

Florianópolis, 6 de janeiro de 1942.
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EDITAL
Vida EsportivaJuizo de Direito da ta 1'(l1'((

O Avaí excurcionao Doutor Alvaro de Abreu Rego,
.Tuiz Substituto da la. Circunscri
ção, em exercicio do cargo de Amanhã, o"Avaí F. C.»,
Juiz de Direito da 1.a Vara ela Co- desta capital excurcionará à ci
marca de Florianópolis, Estado de dade de Imbituba para solver
Santa Catarina, na forma da lei, compromisso assumido com o

et�AZ saber aos que o presente «S. C. Atlético».
edital com o prazo de rinta (30) O conjunto avaíano, que
dias virem, ou dele conhecimento atravéssa período áureo, terá
tiverem que, no dia 12 de janeiro oportunidade de exibir em suasdo ano próximo vindouro, às 14
horas, à frente do Edifício do Pa- hostes o conhecido futebolista
lá cio da Justiça, à Praça Pereira e Saulzinho, recentemente chegado
O)iveira,. o porteiro d.os audit_?rios de Porto Alegre, aonde atuou,
deste Juízo trará público pregao (�c com destaque pró «Cr zei
venda e arrematação a quem mais

I F C'
' u Ira

dér e maior lanco oferecer sôbre . .».

flT respectiva avaliação, o seguint�: A julgar pelos �Itimos encon-

�: 1 .� Uma decll1�a pa.rt� do PI:�- I t:os, travados aqui e no inte
J�o sJt? nesta Capital, a. rua .Te� o- .

flor e bem provável que o al i.
Olmo Coelho, numero trmta e oi lo I' . A'

v

(3), construida de tijolos, coberta azu venha a conseguir exito-

de telhas, forrada, assoalhada, en- I sobre o seu contendor de ama
vidraçada, com diversos C0111pnl'- f nhã.
limentos internos, e seu respectivo'
terreno, fazendo frente ii mesma

rua, fundos com herdeiros de Ro
-endo Figueiró, extremando por
um lado com pr-opr-iedade do sr.

dr. Osvaldo da Silva Saback e pelo
nutro com quem ele direito f'ô r, a

va l i atl o por um conto de réis ....
(1 :()()OROOO). Este imóvel foi pc
nhorado a Josué Figueiró na ação
cxcutiva fiscal que lhe move a

Fazenda do Estado. E, para que
chegue ao conhecimento de todos.
illaJl(lOll expedir o presente editnl,'
([11(' serú afixado no lugar elo cos
lume (' pub1icndo na forma dn lei.
Dado e passaelo nesta cidade d,
Florianópolis, aos quatro dias do
mt's de dezembro do ano de mil
novecentos e quarenta e um. Eu,
Hygino Luiz Gonzaga, escrivão, o

sllbscrevi. (Ass.) Alvaro de Abreu
Rego, Juiz Substituto da la. Cir
cunscrição, em exercício do cargo
do Juiz de Direito da 1.a Vara.

Está conforme
O Escrivão

liygino Luiz Gonzaga

Caxias x Ferroviário
Está em Joinville o forte team

do (, Ferroviário F. C», um dos
melhores do vizinho Estado do
Paraná, para enfrentar o vetera
no «Caxias F. C.

pregarão com vontade, de se

sagrarem vencedores.
Aliás, os visitantes, são po-r

tadores de belíssimo cartaz, e

seu «eleven 11 é integrado por ele
mentos proficionais, que farão) o

possível por demonstrar jogo de
classe que lhes garanta o alrne
j s.do êxito,
A ORGANIZAÇÃO DEFINiTiVA

DO QUADRO BRASILF:mO
Buenos Aires, 9 (United) - O

presidente da Delegação Brasileira
de Futehól, Alberto Borgeth, anun
ciou ter recebido telegrama do Rio,
autorizando-o a inscrever, desde já,
22 jogadores que defenderão as cô
rcs do Brnsi l no próximo campeo
nato sul-americano. Bargeth adian
tou que; ele acõrrlo com as noticias
rccehidas do l+io, o selecionado fi
cará constituido da seguinte ma

neira: Jurandir, Domingos, Begleo
mini, Afonsinho, Jaime, Argemiro,
Amorim, Zizinho, Pirllo, Tim, Pipi.

Possivelmente, o embate em

apreço será tomado a sério pe
los caxienses, que nele se em-

�!f ISSA
FRANCISCO KOTZIAS

João F. Kotzias (ausente), Estefano Kotzias e

Família, Anastácio Kotzias e Família, Nicoláu
Kotzias e Família (ausente), Cyriaco Kotzias
(ausente), Estefano N. Savas e Família, avisam

aos seus parentes e amigos que na Igreja Grega-Ortodoxa "São

Nicoláu", no dia 11 do corrente, às 10,5 horas da manhã, man

dam celebrar missa por alma do seu inesquecível pai, irmão,
cunhado e tio. Desde já agradecem a todos que comparecerem

número de banhistas que aos

domingos afluem ao local. O
novo gerente está disposto a

atender atenciosamente aos que
procurarem aquele aprazivel
recanto praiano.

•

a êsse ato religio�o.

Hoje, às 20 horas, haverá ses

são doutrináíia no Centro Espí
rita "Amor e Humildade do
Apóstolo" e amanhã, à mesma

hora, no Centro Espírita "José
de Nazaré".

.•

Amanhã, às 17 horas, haverá
solene procissão de Nossa Senho
ra do Parto, saíndo a imagem de
sua Igreja, à rua Conselheiro
Mafra.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


