
Julgamento de responsáveis
pela derrota

Inoglukus
Alarme

São
diurno em
Francisco

São Francisco da California,
27 (U. P.) - O comando dos
exércitos da defesa da costa
ocidental fez ontem soar pela
primeira vez o alarma antí-aé
reo, durante o dia, quando ae

roplanos não identificados, apa
receram perto da costa e desa

pareceram antes que se PUdC3-
se identificá-los.
O alarma durou quatro ho

ras.

Comprai na Cf' SA MISCE
LÂNEA é saber economiz(lr'

Material americano
para os poloneses
Londres, 28 (R.) - Anun

cia-se nesta capital que o che

fe do govêrno da Polônia, ge
neral Sikorski, foi informado

pelo sr. William Bullitt, envia
do especial do presidente Roo-

f
. sevelt, no Oriente Próximo,
que 17 mil toneladas de abas
tecimento norte-americano se

encontram no Cairo, consigna
dos aos poloneses reunidos na

Rússia.

JUNTA COMER _rAL. -Arqui
vamento de contratos - Re
gistro de firmas Autenticação
de Iívros-c-Certldõea-; Buscas
etc. Procure a Organtzação
Comercial Catarinense.

Regulamentacão do
t,abalho da mulher
Londres, 27 (R.) - Mais

dois milhões de mulheres bri
tânicas serão atingidas. pela
nova regulamentação, que en

trará em vigor no dia 16 de fe
vereiro próximo.
Após aquela data, todas as

mulheres de 20 a 30 anos, ex
.

ceptuando-se aquelas que pos
suírem conhecimentos técnicos
e profissionais especiais, só po
derão obter empregos através
do "Labour Exchanze" ou de

I.. acôrdo com as medidas apro ..

vadas pelo Ministério do Tra
balho.

Moção de soli ariedade Coisas de Ham�nia e do

ao ministro Osvaldo Aranha seu Hospital
Como muito interessante para o momento que atravessa

Roosevelt, mos ,oferecemos à consideração dos leitores a justa e patriótí
a mais co- ca sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da Comarca de

Hamônia, Estado de Santa Catarina, nos autos de retificação
de. registro de óbito, em que foi requerente Berta Ema Rau
Zink:

"Vistos, etc. Dona Berta Ema Rau Zink, por seu advoga
do, legalmente constituído, pede retificação do assento de óbi
to do seu marido, Eugênio Zink, falecido no hospital desta ci
dade, alegando que o declarante do mencionado óbito o secre

tário do referido hospital, ao designar o prenome do falecido,
o de um dos filhos do casal, o de seu sogro e até um dos nomes

da família da requerente, os fizeram em grafía alemã, ao in
vés de na língua vernácula, isto é, declarara Eugen, Oswald,
Lorenz e Rauh, ao invés de Eugênio, Osvaldo, Lourenço e Rau,
respectivamente. Pede, outrossim, dispensa da justificação em

face das certidões de casamento da requerente e nascimento
de seu filho Osvaldo, nas quais constam os nomes em apreço
com a grafía em língua portuguesa. Com vista dos autos, na
da opôs o representante do Ministério Público, em exercício.
Isso posto: Merece inteira acolhida ambos os pedidos em exa-

me e é de lastimar-se que o funcionário do hospital desta ci
dade, Valdemar Kinas, brasileiro nato, jóvem ainda, tenha
tanto desprezo pela língua da terra em que nasceu e até hoje
tem vivido, e talvez esquecido os seus comezinhos deveres de
cidadão e patriota. Essa lástima avoluma-se, ainda, quando se

sabe que o jóvem brasileiro é reservista de segunda categoria
do glorioso Exército Nacional. Não raro se vê, nesta cidade, o

decisãO tristíssimo espetáculo do uso contínuo do idioma alemão por
brasileiros' natos, mórmentes crianças e jóvens, nos lares, nas
casas comerciais, na via pública e nas diversões, em flagran
te menosprezo ao idioma pátrio, E o mais doloroso, ainda, é
que alguns dos máus brasileiros argumentam que asssim proce- Sub-agentes' no. principlla

A muncípio. do Eatado.dem porque não existe lei que os proíba de faze-lo. E

esque-Icem-se êsses impatrióticos lesa-idioma-pátrio de que, se a lei ��17�P�.���������::::
brasileira taxativamente não proíbe seus filhos de falarem

-

qualquer língua estrangeira, contudo, o dever patriótico, ma

ximé dos que são reservistas das fôrças armadas, está a exi

gir-lhes e, alto e bom som, a conciência nacional a impôr-Ihes
o uso constante do idioma pátrio, acima de qualquer outro.

Julgo, pois, procedente o pedido, para mandar, como mando,
que se retifique o assento de óbito de Eugênio Zink, lavrado
no livro n. 4, a fls. 65 verso, sob número 946, do cartório do re

gistro civíl da sede desta comarca, expedindo-se o competente
mandado, pagas as custas pela requerente. Publique-se. Regis
tre-se. Intime-se. Hamônia, 7' de janeiro de 1942. asso Cantídio
Amaral e SilY3, Juiz de Direito.

.e,

o . Brasil romperá, boje, ,as rela�ões diplomáticas
com o "eixo',' agressor -- Alemanha, Itália e Japão.
Berna, 28 (R.) - O govêrno

de Vichí fixou para o dia 18

de fevereiro a data de abertura
do processo de Riom.

Enquanto durou o i�quérito
preliminar, foram ouvl�as 700

testemunhas e exammados,

r aproximadamente, 100 mil do

cumentos.
A imprensa de Paris, dirigi

da pelos alemães, .ficou desgos-
tosa, porque o tnb�na� Julga
rá apenas as deficlenCIaS da

preparação militar da Fra�ça,
pelas quais o srs. Daladíer,
Blurn, La Chambre, Cot e Ja

comet são considerados respon
sáveis sem levar em conta a

respo�sabilidade política da

declaração de guerra.
Os generais Georges e Corpa

são reconhecidos como teste
munhas de importância.
Muitos jornalistas estrangei

ros, especialmer:_te alemães,
pediram permissao para_ pre
senciar os debates, que nao se

rão públicos.
Nota-se desinterêsse por par

te do público francês.
rência Panamericana,

"
con-

ConvocaCão de rese,· densam as aspirações autênti

vistas na Turquia cas do continente e a inque
brantável decisão de defender

Istambul, 28 (U. P.) --
as instituições e a soberania

Os jornais desta capital elos povos que aquí forjaram a

anunciam que o alto co- I sua nacionalidade e que dese

mando do exército convo-J jam conserv::_Lr �sse. patrimônio
cou as classes de 1927 e ao. amparo da justiça e do di-

1928 �elto. O panamerrcanismo, 9ue
)" _

.

e o credo das nossas naçoes,
tomou fórmas claras, concre

tas e defini tas nessa Confe
rência, presidida pela vontade
e o espírito democrático de
nossos povos, que, moral e ma

terialmente, se agrupam em

torno da nobre nação e do seu

Perseguicão ao clero
de Luxemburgo

Nova Iorque, 28 (U. P.)
A National Broadcasting Com
pany, interceptou uma mensa

gem enviada por uma estação
clandestina flamenga, na qual
se informa que os alemães ha
viam confiscado todos os bens
do bispo de Luxemburgo, que
os sacerdotes e freiras do Grão
Ducado foram encarceirados e

que duzentos deles foram de
portados para a Alemanha on

de se lhes obriga a abandonar
o hábito.

Muito supérfluo
Estocolmo, 27 - O estado

desesperador da situação ali
mentícia em Oslo reflete-se nos

anúncios inseridos no jornal
"Af'tenposten", Os exemplos
que seguem são típicos dos
anúncios de uma coluna inteí-
ra: "

"Vende-se um ioga de peças
de xadrez lindamente traba
lhadas ern osso, ou troca-se por
produtos alimentícios".
"Bom negócio. Troca-se por

gêneros alimentícios uma mo

chila, um par de skis de
"hickory" com seus pertences,
um ótimo cobertor de lã, pra
taria, óleo, compasso, boné de
esporte para homem, tudo no

vo e sem uso".

"Tapete de segunda mão.
medindo 2 x 2,70 metros, tro
ca-se por víveres ou vende-se
por 30 corôas".

Machado & (ia.

o MAIS ANTIGO olARIO DE SANTA CATARINA

Agências e

Representações
Caixa pOltal - 37

Rue Joio Pinto - 5

FLORIANÚPOllS

Diretor-gerente: Altino Flores
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ESCOLA ·MILITAR

o a sua

o poderio. bélico do Japão

ABERTURA DE AULAS

Rio, 28 (-"Estado") - O sr.

Osvaldo Aranha recebeu, da
tada de Buenos Aires, uma mo

ção de apôio e solidariedade
em que os signatários afirmam
que as declarações feitas pelo
chanceler brasileiro na abe r-o

tas e definitivas nessa Confe-

grande presidente
cuja pátria' sofreu
varde agressão" .

E termina: "Com essa ati
tuele, acreditamos interpretar
os sentimentos dos argentinos
fortes e justos e ao formular
mos os mais ferventes votos

pelo êxito da Conferência, es

tamos seguros de que nossa

voz será escutada, já que está
escudada e inspirada nas mais
puras convicções americanas".
A moção está assinada pelos'

presidentes das seguintes ins ..

tituições argentinas: Comité
Acion de Cultura America
na, Instituto Indo-Americano,
Ameríndia, Clube Argentino
:le Mujeres, Associacion Ami

gos del Mexico, Associacion Ar
gentina de Confraternidade In
ter-Americana, Grupo Améri
ca, Union Social Americana e

Organizacion de la Juventud
Argentina.

A abertura das aulas da Es
cola Militar para o curso pro
fissional (cadetes dos terceiro e

quarto anos), foi antecipada para
o próximo dia 9 de fevereiro,
devendo a apresentação ser feita
até 7 do mesmo mês.

Os demais cadetes (primeiro e

segundo anos), sem alteração.
Os exames de segunda epoca

para cadetes, do atual segundo
ano, terão início no dia 2 de
fevereiro.

Bonitos, bons e baratos,
Primeiros entre 08 primeiros,
São os doces preparados,
Co'o bom Fermento Medeiros.

Brasil tomará
Rio, 27 ("Estado") - Aoreceber, no Palácio Rio Negro,

os jornalistas estrangeiros acreditados junto à Conferência dos
Chancheleres, que lhe foram apresentados pelo sr. Lourival Fon
tes, diretor geral do DIP, o Presidente Getúlio Vargas decla
rou: - "Êste encontro me dá grande satisfação, não só por
que tenho o prazer de conhecê-los pessoalmente como tam
bém porque me proporciona o ensejo de agradecer a. todos a

excelente cooperação dada à Conferência dos Chanceleres, nu
ma esplêndida demonstração de lealdade e sentimento pana
mericanista. O Brasil mantém completa lealdade para com os

Estados Unidos. A recomendação aprovada pela Conferência
sobre a ruptura das relações diplomáticas vai ser examinada

pelo Govêrno, que, de acôrdo com o espírito do parágrafo 3°
isto é, atendendo à posição e às circunstâncias, tomará a sua

decisão" .

A indivisibilidade da
guerra contra o "eixo"

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



•

braços, diante da Quinta Coluu:., pôde
esperar a punhalada pelas costas".

•

cruza os

(A Meridional)

Os agentes ostensivos ou dissimulados de Hitler,
Mussolini, e Tojo em nosso país falaram muito nas

"vantagens" de uma cooperação com o Terceiro Reich e

seus satélites. Esqueciam-se, porém, de dizer em que ter
mos essa "colaboração" está sendo levada a efeito na

Europa, para não citarmos as proezas cometidas pelo Ja
pão, na China. Não diziam, por exemplo, que essa polí
tica preparatória de "nova ordem" no mundo está
custando à França 400 milhões de francos por dia, ou

sejam 12 biliões por mês e 144 biliões por ano, que é quan
to paga o povo francês para que os exércitos do "fuehrer"
o defendam do "imperialismo britânico" ...

Em situação mais grave ainda se encontra a pobre e

pequena Bélgica, obrigada a destinar, num orçamento
anual de 14 biliões de francos, nada menos de .

10.395.000.000 para custear as despesas com a "proteção"
germânica!

Os nazistas são, hoje, senhores das maiores emprê
sas industriais, comerciais e de transportes dos países
ocupados, a quase totalidade de cujas ações transferi
ram por meios coercitivos e compulsórios para o contrô
le financeiro do govêrno do Reich. Na Polônia, as terras
dos camponeses foram "unificadas" em grandes fazen
das, que passaram à propriedade alemã. E assim por
diante.

E' essa a "cooperação" com a qual nos acenavam,
hipócrita e cinicamente, os enviados do "fuehrer" e os

maus brasileiros a seu serviço. Não contavam êles, en
tretanto, nem com a lucidez e a energia do presidente
Getúlio Vargas, nem com a capacidade de compreensão
e de resistência do nosso povo. Êste "país de mestiços"
se lhes afigurava presa fácil. Seus cálculos, contudo,
graças a Deus, falharam. Estamos livres, felizmente, da
"amizade" germânica ...

o que nos

fõr. Antônio Moniz
de Aragão

MÉDICO
Cirurgia e Ortopedia.
Clínica e Cirurgia do
torax. Partos e doenças

de senhoras.

CONSULTORIO:
Rua Trajano, 33.

Diariamente das 15 às
17 horas.

RESIDÊNCIA:
AV. Hercíllo Luz, 189.

Telefone n. 751.

João Pessõa (São José) Santa Catarina
14- BATALHÃO DE CACADORES
EDITAL DE VENDA

I - De ordem do sr. Tenente-Coronél Agente Diretor,
faço público, para conhecimento dos interessados, que
se acham à venda, em hasta pública, os seguintes ani
mais: 1 cavalo e cinco muares.

'II - O leilão realizar-se-á às 9 horas do dia 30 do
corrente mês, no Quartel daquela Corporoç ão , em João IPessôa, Município de São José..

João Pessôa (São José) Santa Catarina, 18 de
janeiro de 1942.

HELIO PORTOCARRERO DE CASTRO
1.0 Tenente Secretário.

esperava HEMORROIDES• • •

CURSO DE GUARDA·LIVRO EM SUA CASA:
(Por correspondência).

12 mezes de estudos. Mensaliaade mícuu». r'recíso de agentes e re

presentantes em todas as cidades. Escreva à CUiXi Postal, 3717 -S.Pauto.

Assembléia Geral
Os abaixo, constituindo mais de 20°0 dos assocíad-s

da COOPERATIVA MIXTA DE TACTI�!NI0S FLORIANO
POLIS, no uso das atribuição qUE" lhe" são co nferíuas p�
lo § 3< do Art.1 7 dos ESTATUTOS da mesma ccoo-rsu
va, convocam os demais cooperativistas para urna As
sembléia Geral, para o dia 8 de Ieve retr o vindouro (do
mingo), em iocal que será préviamente determinado. Ao
mesmo tempo, convidam a Secção de Econllmia Rural
no Estado para acompanhar os trabalhos da Assembléia,
que terão início às 9 horas de. manhã. Nessa reunião, em
que poderá ser observadc o estatuído no Art. 180, serão
tratados outros assuntos de ínte res ses vitais para a COO
PERATIVA e para seus associados.

Florianópolis, 25 de janeiro de 1942.

Emanuel Fontes, Ivone Gumercindo Vieira, Izattíno
Francisco Vieira, Rosalino dos Santos, Vitorino Francisco
Verás, Deodoro Silva. João P. Vllpert , Gustavo Gaspar
Nicolau P. Costa, Manoel P. Costa, Jovito Miguel dos San
tos, Zeferino José Ramos, Dor va l José Teixeira, .Io ão Flo
rentino Pacheco, Agosttnho Antonio Furtado, Lidio Pires,
Geraldo Candido Bernardes, Ju .. tino Amancio Curdeiro, Ge
raldo Machado, Lucas Correia, Hipólito Berne rdino das Cha
gas, João Francisco, Antonio Duarte.(A Gazeta - S. Paulo)

médico

Mais vale prevenir ...
Irritação constante. comichão, hemorragias ...

Não descuide dêstes sintomas! São o prenúncio
de grave doença, que, não iratada convenien
temente, póde trazer sérias complicações, exi
gindo até, em alguns casos, uma intervenção
cirurgica. A Pomada Man Zan lhe dará alivio

imediato, combatendo as dôres e os pruridos
e descongestionando as dilatações. Graças ás
substancias de real efeito antisético-bactericida
que entram em sua fórmula. a Pomada Man Zan
evita as infecções tão perigosas e previne o

apparecimento de outros males ainda mais
graves, decorrentes das hemorroides.
Á Venda em todas as Farmacias e Drogarias.

Indicador
I Dr.

tWd!i!tl* m

ARAUJO OLHOS, OUVIDOS,
-NARIZ, GARGANT A

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

Especialista; assistente do Professor Sanson
do Rio de Janeiro.

em

ImSTITUTO DR 0146NOSTWO
CLINICO

Dr. D;alma Madlmann
Formado pela Universidade de

Genebra (Sulca)
Com prática nos hospitais europeu
Cl1nlca médica em geral, pediatria,
doenças do sistema nervoso, apare-

lho genito-urinarIo do homem
e da mulher

Assistente Técnico
Dr. Paulo Tavares

Curso de Radiologia Ctíulca com o
dr. Manoel de Abreu Camnenarío
Silo Paulo). Especializado em HI.
giene e Saúde Pública, pela UnIver
sidade do Rio de Janeiro.

Gabinete de Raio X
Aparefho moderno SIEMENS para
díagnóstícos das doencas internas
Coração, pulmões, vesícula bllíar.

estômagos, etc,
Radiografias óssea" e radlograllas

dentária ..

Electrocardiogralia clínica
Dtagnõstíco preciso das moléstias
cardlaeas por meio de traçados

elétríoos.)
Metabolísmo basal

(Determinação doa dttürbtos das
glândulas de secreção Interna).

Sondagem Duodenal
t xame químico e microscópico do

suco duodenal e da bílis).
Gabinete de Iistoterania

Ondas curtas, ralos ultra-violetas,
'alos íníra-« ermelho e eletricidade

médIca
Laboratório de microscopia e

análise clínica
exames de sangue para diagnóstico
da sífilis diagnóstico do ímpaludís
mo, dosagem da uréa DO sangue,
etc. Exame de urina, (reação de
Ascheín Zondeck, para dlagnóstlco
precoce de gravIdez). Exame de
nuz, escarros, líquido raquíano f'

qualquer pesquise para elucídaçã«
de díazuõstíco.

Rua Fernando Machado, e
Telefone 1.195

PIORTANOPOLI';;:

MAN ZAN PARA HEMORROIDES
Em caso de dificuldade mande o seu pedido aos La
boratorios De Witt, Caixa Postal 834 - Rio de Janeiro,

acompanhado da importancia de 10$000.

Ex ...chefe de cl/
nica do

Hospital de
Nueruberg

(Profs. L. Burkhardt
e B. Kreuter)

Especialista em

tirurgia Geral �

Pela manbã, das 10 às 12
A' tarde, das 3 às 6

I Alta cirurgia, gyne
cologla (doenças de

I senhoras) e partos.

ICirurgia do systema
,nervoso e operações

de plaatíca.
IConsultoria ii rDlI Traíe-

DO. 18 (das 10 iis 12, •
dlls 10 ás 16,250) Tele

phone - 1.286

Resldencia A rua Es·
teves �Tunior, 20.•••
Telephr ne ••• 1.131

Consultório: Rua Vitor Meireles. 24. - Fone 1447

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

Geral

ICONSULTORIO :

Rua Felipe Schmidt=Edtli
cio Amélia Neto�-Fone;1599.
9 ás 12 e 14 ás 17 noras.

RESIDENCIA'
Av. Hercilio Luz, 186
- Phone: 1392 -

Attende a chamados
14

Não é como pensavam ...

A campanha russa modificou profundamente o aspecto ex

terno do soldado germânico, escreve o correspondente espe
cial do "Corriere della Sera", de Milão, em artigo significati
vo subordinado ao título "Na frente russa".

"O soldado alemão, diz o articulista, não é mais o jovem
guapo e confiante que partiu em guerra do seu país. Tem o

uniforme sujo, as botas rotas, falta-lhe barbear ... não lhe
sobrando tempo, porém, para cuidar a aparência pessoal na-
quela frente.

#

"Quando um soldado em uniforme cinzento regressa ago
ra da frente, traz o rosto endurecido e encovado, o aspecto som
brio e taciturno. É muito diferente do soldado que voltava das
campanhas de 1939 e 1940.

"O motivo? Os desertos gelados, os pântanos, as aldeias
reduzidas a cinzas, a morte que ronda. O tipo de combate, a

ferocidade com que luta o soldado soviético, a indiferença com

que morre, seu ódio mortal e a guerra sem quartel, a sabota
gem, o contínuo e horripilante perigo das minas, o massacre

interminável! Sim, tudo isso e mais ainda contribuiram para
o marasmo de indiferença e de amargura escrito nas fisiono
mias dos soldados da Wehrmacht".

CURSO ANTONIETA DE BARROS
EXTERNATO FUNDADO EM 1922

FERNANDO MACHADO. b2 FONE 1.5�6

Alfabetiza e prepara para os exames de
admissão aos GINÁSIOS e INSTiTUTOS

MATRíCULA: das 9 às 12; diariamente, sendo até o dia i6,
só para os alunos que já frequentam o Curso.

ABERTURA DAS AULAs: 2 de fevereiro, às 8 horas.
43 15 v. alto -4

JUIZO DE DIREITO DA PRIMEIRA
VARA DA COMARCA DE

FLORIANóPOLIS
Aviso aos cadetes

Edital de Leilão
O Doutor Alvaro ue Anreu Hego,

J LUZ
.

Substituto, em exercício ela

cargo ue J LUZ ele DIreito ua 1" Vara
lia comarca ele _t<'lonan6poJls, Ls

tudo ue Santa Catar-ina, na rorma
ua lei, c tc .

l'AL. saber aos que o presente
edital virem, ou dele conriccunento
II verem que, no d ia /f ae Feuereiro
próximo Vll1UOUl'Ü, às 14 horas, ii
rrente do Edifício do Paíácío da
J ustiça, à Praça Pereira e Oliveira,
o porteiro . (lOS audítorros deste
.1 uizo, trará a público pregão uc
venda' e arrematação (Ieuào) , o se

gunite : N. 1 - Uma casa sita nesta

capital, no distrito da Trindade, no
lugar Córrego Grande, construída
ue lij alas, coberta de telhas, assoa
ínada, com diversos compartímcn
los internos e seu respectivo ter

reno, com a área de cento e treze
mil quinhentos' e quarenta e sete
l113.o47) melros quadrados, fa
zendo frenle à estrada geral do
Córrego Grande, fundos com pro
priedade das irmãs da Divina Pro
videncia, extremando por um lado
C0111 propriedade de Pedro Vieira
Vidal, .José Gouvêa e terras do Es
lado, e pelo outro com ditas de
.Max Kirnel ou com quem de direito
Iór, avaliada por doze contos de
réis (12: OOO$OUO). Este irnovel foi
penhorado a Salomé Gregório Viei
ra na ação executiva cambial que
lhe nióve Felipe Boabaid. E, para
que chegue ao -conhecimento de
lodos, mandou expedir o presente
edital, que será afixado no lugar
do costume e publicado na fórma
da lei. Dado e passado nesta cida
de de Florianópolis, aos oito dias
do mês de janeiro do ano de mil
novecentos e quarenta e dois. Eu,
Hygino Luiz Gonzaga, Escrivão, o

subscrevi. (Ass.) Alvaro de Abreu
Rego, Juiz Substituto, em exercício
do cargo de Juiz de Direito da la
Vara.

Dr. MADEIRA NEVES-- médico especieliste

DOENÇAS DOS OLHOS

De ordem do Senhor Diretor
da Escola Militar, os cadetes
que terminaram o primeiro ano

daquela Escola e que sejam can

didatos a Escola de Aeronáutica,
em . gôzo de férias, neste Estado,
deverão apresentar-se no Rio,
com urgência, afim de prestarem
exame de saúde.
HELIO PORTOCARRERO

1.0 tenente-secretário.
Curso de Aperfeiçoamento e Longa Prática no R!o de Janeiro

( I d·· Pela manbã- das 10 ás 12 horas
onsu tas iartemente à tarde: das 15 às 18 horas

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

Josephina 5chweidson
MEDICA

Doenças de senhoras e crianças.
CONSULTAS: das 10 às 12 e das 1ft às 17 horas

Rua F. Schmidt, 39 (sob.)

Dra.

CLlNICA ESPECIALIZADA DAS MOLESTIAS DOS

Está conforme
O Escrivão

Hygino Luiz Gonzaga

15vs.-fl

Ouvidos-Nariz-Garganta-Cabeça-Pescoço
Dr. ARMINIO TAVARES

(Assistente do prof. ôauson)
ACOMODAÇÕES PARA DESCANÇO DOS OPERADOS

Consultas 20$000 - Operações a combinar
IConsultório: Rua João Pinto,7-TeJ. 1461.-Residência 1456

Dr. SAVAS LACERDA

. -.

'.1•••••••• at ..

11 Ic-r

Oculista do Centro de Saúde e do Hospital de Caridade
Ex-interno do Serviço do Professor Leõnidas Perreíra e ex-estagiário dos
Serviçes do dr. Gabriel de Andrade (Rio) e dr. Pereira Gomes (S. Paulo)

Clínica e cirurgia de: OLHOS, OUVIDOS,
NARIZ e GARGANTA

Cons: Vítor Meireles, 28.-Da8 16 às 18 horas.
Res.: Conselheiro Mafra, 77-FLORIANOPOLIS.

Negócio de ocasião
Vendem-se !! casas no Bal

neário da Ponta do Leal
próprias para moradia, dota,
rias de água, luz e esgoto
e situadas no ponto mais a

prazível. Aceita-se, também,
a troca por uma propriedade
no valor de 12 contos, em

Florianópolis. Melbores in

formações com o sr. Manoel
Alfredo Barbosa, na «A Pre
ferida», no Estreito (João
Pessoa). 10v 8

Atenção
Sementes novas de flôres

e verduras, só na
II

A Flori
cultura", à rua Felipe Sch·
midt, n. 52, (Edifício "Cru-
zeiroll.) 20vs.- 8Acácio, Moreira

ADVOGADO
Consultas e pareceres
Ações cíveís, comerciais

VISCONDE DE OURO
PRETO, 70

Fone 1.277

Prédio
à rua Bo-Vende-se um,

caiúva, 30.
Tratar à rua Arcipreste

Paiva, 5, com o sr. Orlando

ISimas...--------------------

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Despedidas
Viuva João Lobo Haber- Encerados Aymore'beck e filha, sta. prof. Nair

.

.

Lobo Haberbeck, impossibi-
litadas de fazerem, pessoal-
mente, suas despedidas aos

seus parentes e pessoas orní-

MOINHO INGLEZgas, por seguirem, dia 27 produdo do
/

(terça-feira), para Imaruí,

��;�n�x;:;oêS;:s�:ro�ia'o:��1 Produtos CATEDRAL \\ ALUGAM-SE
recendo seus preshmos em

sua nova residência, naque-,
d FARMACIA ESPERANÇA' 3 quartos com _janelas de

la localidade de nosso Esta- a ven a na frente e entrada Independeu-
do. te. Prefere-se casal sem filhos.
Fpolis., 25-1'-1942. Rua Conselheiro Medra, 4 e 5 - FONE 1.6'-2 I Ver e tratar à rua João

3vs.-3. (Defronte à casa Hoopcke) . Pinto n. 29 (seb.), 15 v.·2

• a8v-raas
Londres, (Por Claude Re- princípio êsse serviço consistia,

veau da "Press-Infonnation" na sua maior parte, na trans
_ Reuters, a grande agencia missão de telegramas comer

noticiosa britânica, é cotada, ciais, particulares, a praças
no mundo inteiro, pela exatí- fóra da rêde telegráfica oficial.
0:10 e grande envergadura do Nomearam-se agentes nos

seu serviço telegráfico de no- vários' terminais telegráficos
ticías, por ela colhida e divul- para receberem despachos e

�adas em toda a parte. encaminharem (ou colherem)
-

Tem ela uma nís+órta inte- os mesmos pela Estrada de

ressante que é simuttaneamen-I Ferro ou por. POI?�os-correios,
te a história do seu fundador: aos seus destinatários.
Paul Julius R'eute:" nascido Esforçou-se Reuter por con-

em Cassel, na Alemanha, seguir que os jornais ingleses
Na idade de 13 anos, come- publicassem suas notícias es

çou êle a trabalhar no .Danco trangeiras, ,no entanto, .�em re

do seu tio, em G00ttmgem, sultado, ate 1858, ocasiao em

aonde travou c-::mhecimentos que o "Times" publicou o dis
cam o professor Gauss; que e11- curso de Napoleão, exatamente
tão realizava experiências na conforme o transmitira o agen
telegrafia, daí datando o vivo te parisiense de Reuter.
mterêsse do rapaz, na rápida Depois disto, êle nomeou

transmissão de informações. agentes no mundo inteiro, e

Em 1849, construídas as obteve licença para os seus 1'8,

primeiras linhas teiegraf'icas presentantes acompanharem os

r na Alemanha e França, tr-ve exércitos francês e austriaco,
Reuter oportunidade de apro- durante a guerra..
veitar suas idéias. Reuter também instalou um

Havia uma interrupção na cabo especial entre Cork e

comunicação telegráfica, en- Crookhaven, na época da guer
tre Aix la Chapelle, ter nínal ra civil na América, afim de
da linha alemã, e Vervier, fi- receber as notícias com rapi
nal das linhas francesas, e bel- dez maior que a dos navios des-

gas. tinados a Liverpool.
Reuter conseguiu transpor Em 1815, o rei de Hannover

êsse trecho pela organização concedeu a Reuter licença de
de uma agência colhedora de instalar um cabo da Alemanha
notícias em cada das duas 10- a Cuxhaven.
calidades, tomando êle próprio No mesmo ano, obteve êle
conta de uma, e sua esposa, da uma concessão, em conjunto
outra, ligadas as duas por um com a Anglo-American Tele

serviço de pombos-correios. graph Company, para a colo-
Mais tarde" completado o cação dum cabo transatlântico,

circúito telegráfico, Reuter ligando a França com os EE.
mudou-se para Paris, na espe- UU. A.

rança de alí estabelecer uma Em 1872, o Estado da Persia
agência noticiosa. lmpossibili- contratou Iceuter para o desen
tado de por em prática êsse volvimento dos recursos inter
projeto, pelas restrições im- nos da Persia, mas, posterior
postas pelo govêrno francês, mente, isto foi cancelado e

transferiu-se Reuter para a ln- transferido ao Banco Persia.

glaterra, ali adquirindo a cida- Reuter foi feito Barão de
dania britânica, por naturali- Reuter pelo que Duque de Sa
zação. xônia-Coburgo, tendo a Rainha
Lançado o primeiro cabo Vitória confirmado êsse título

. submarino entre Dover e Ca- a êle e seus herdeiros, pela sua

lais, Reuter abriu, em Lon- exelente contribuição para a

( dres, uma agência de transmis- divulgação de notícias em tor-
r são de Informações entre a ln- do o mundo.
.;) glaterra e o Continente. A O Barão de Reuter faleceu

em Nice, em 1899, mas, sua

obra é imortal.
Sua agência, universalmen

te famosa, foi entregue, como

instituição aos cuidados da
British Association, que se

obrigou a manter-lhe a inde

pendência e elevado nivel de

mtegridade e a exatidão e im

parcialidade, que lhe haviam

conquistado boa reputação.
Recentemente, organizou-se

um novo "trust", que veio reu

nir toda a imprensa britânica,
ou sejam, a Press Association
e a Newspaper Proprietor's As

sociation, encarregadas, em

conjunto, da Reuters News

Agency.
Esta agência não é, nem

nunca foi, propriedade do go
vêrno, e tampouco jamais rece

beu subsidias governamentais.
Sua independência e impar

cialidade são essenciais ao in
terêsse nacional, e o novo acôr
do referente à sua admistração,
constitue uma garantia da

conservação dessa imparciali
dade sem preconceitos e fide

dignidade daquela independên
cia e integridade, os princípios
que guiaram o Barão de Reu
ter na instituição do melhor
serviço notícíoso do mundo.

Senhora ! Para as

bremesas prefira o

MELJEIRüS. s sbôres
sos e dílereutes,

suas soo

}UDlM
delicio-

com ENCERADOS AYMORÉ
Fabricados com lona especial, tinta e

impermeabilizada, e com Ilhoses refor

çados, os encerados Aymoré tomam-se

economicos no uso em virtude de sua

maior durabilidade resultante de sua

extraordinaria resistencia.

Estão sendo empregados com

excellentes resultados em es

tradas de ferro, auto· cami

nhões, vapôres e outros meios

de transporte. Pódem ser for

necidos em vnrios typos de

lona, e nas côres crúc, ver

de, cinza ou kaki

Uhlmos estilos em mobiliários de Imbúia

recebeu "A MODELAR"

Vendas em ótimas condi�ões de�, pagamentos

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o BRASIL E
I

o MUNDO'
Poucas vezes o Brasil se en- rência, agindo com tacto que sileiro a preocupação de deixar Viu s. excia. que o Brasil e a

controu em situação tão mar-j tem proclamado a admiração claro que a orientação do Bra- América do Norte nunca estí
cante de prestígio como lhe de todos os países que nela se sil é uma só, a de absoluta veram separados e nunca se

acontece presentemente, em representam. cooperação com os Estados poderão afastar colocando-se

que é alvo das atenções do I Defedendo o princípio que, Unidos, cooperação que nos le- em campos opostos porque
mundo. desde que um país do nosso vará até aonde fôr preciso que essa atitude significaria uma

Não são apenas as Américas hemisfério foi atacado, toda a a nossa atuação se pronuncie, atitude fratricida, pois outro I

que esperam as resoluções a! América deve considerar-se, no pleito em que se empenha. nome não póde ter o desidio, a I
serem tomadas na Conferência' igualmente, atacada, as pala- i Lançando em pleno campo luta de qualquer maneira que
do Rio, igualmente os países! vras do presidente Getúlio Var- de atividades bélicas, que reu- se processe, entre dois povos
da Europa e da Ásia têm os gas, ouvidas como afirmações' ne num só corpo todas as na- irmãos.
olhos voltados para o grande concludentes da nossa sOlida-I' ções

da América, o Brasil não ("A Gazeta" - S. Paulo)
conclave, porisso que suas de- riedade à América do Norte, recuará um passo das respon-

-------

terminações irão pesar nos des- são palavras que, pela sua sabilidades que lhe couberam,
tinos dos dois hemisférios. grande significação, trouxeram I' quando as reações provocarem
Honrado com a escolha da alento às democracias do con- atitudes definidas e claras.

nossa Capital para que nela tinente, lembrando a todos que Ninguem se iluda, porque não
fossem debatidas as graves de- o maior país da América do está na tradição do Itamaratí

liberações que se prendem à Sul se encontra sobranceiro faltar com a palavra empenha ..

determinação que tem cada ao lado das suas irmãs. da, assim como ninguem rreve

país de orientar o seu próprio Afirmando que, desde que pensar que o govêrno modifi
destino, o Brasil nesta emer- um país foi atacado, cessou a cará sua atitude, porisso que

gência, como em todos os at.os nossa neutralidade, o Brasil a história nos ensina que n-os
da sua longa vida díplomátícn, coloca-se ao lado dos que lu- sas conquistas têm sido feitas
tem-se colocado à altura dos tam pela reconquista da liber- no terreno da leal palavra em

acontecimentos, agindo com dade, sem nenhum temor de penhada, de país que não pro
tacto e prudência dentro de solidariedade aos opressores mete para faltar, nem joga
uma linha firme de conduta I que a insania de Hitler espa- com os acontecimentos even

que honra as tradições do Ita- i Ihou pelo mundo. tuais para se colocar de melhor
maratí. Tomando lugar na mesa dos partido.
Nada propondo, ainda pe- que combatem pela liberdade O presidente Getúlio Vargas

dindo, nem sugerindo, porisso das nações, o sr. Getúlio Var- utiliza a palavra para esclare
que é o dono da casa e tem o gas não perde oportunidade de cer idéias e não deixa passar
dever da hospedagem, que é a tornar mais claro e evidente o ocasião em que essa atividade
arte de bem receber, o Brasil seu pensamento e posição, sem- possa ser exercida, fazendo-o
tomou o posto de coordenador pre que a ocasião se apresenta. sempre com o pensamento co

dos acontecimentos da Conte- Sente-se que há no grande bra- locado nos destines da pátria.

Aulas Particulares

Lídia Guimarães Al
cântara dá aulas parti
culares, em sua residên
cia, à rua Visconde de
Ouro Preto, 61.

15v--alt.6

o IRMÃO SOFRE ?

O Ambulatório Médlco Ponu
lar, RUi Moia LI1CPrda 6i '--
Rio de Jaueíro. soh a dileção
de méd cos Espíritas, aterde,
gratuitamente, pessoa'ment "

ou pelo Correio, desde que
envle claramente o-m me í. a

de, resir'êi)cl� e stDtOlTla�, 8S
sim como em elcpe -ele do e

subscrito para resposta.

EMPRESA (ONSTRUCTORA UNIVERSAL LTDA.
Departamento de Sorteios autorizado e fiscalizado pelo Governo Federal

Carta Patente, n. 92
Matriz S. Paulo -- Fone: 2-4550 Caixa Postal 2999 - End. Teleg. Reg. «Constructora
Rua Libero Badaró 103-107 Fíliaes em todos os Estados e Agencias no interior

Resulttldo do Sorteio realizado em 26 de Jan�iro de
I' Número Sorteado 5754 _. 2· Número Sorteado 6749

NUMEROS PARA o
95754Mundial IIB" _ .. -- "D"Planos

MundialMundial

i: Premia 95754 Valor
2' Premio §754. Valor
3' Premio 15734 Valor
4' Premio 25754 Valor
50 Premio 35754 Valor

30:000$000
30:000$000
30,000$000
30:000$000
3J:{.)OO$OCO

i- Premio 95754 Valor 25:000$000
2' Premio 5754 Valer 14:000 $000
3' Premio 15754 Valor 8;000$000
4' Premio 2575-1 Valor 5:000$000
5' Premio :35754 Valor 3:000$000

Os títulos com os

4 Ilnaes 5754 Valor 1:500$000
Os títulos com os

3 finais 754 Valc,r !OO$OOO
Os títulos com 08

2 Iinaes 54 Valor 20$000
Os titules com o final do

t: Premio 4 Ficam isentos do paga
mento da meuaalidade seguinte

Os títulos com o final do Os títulos com o final do
1 premio 4 ficam Isentos de pagamento Lo Premio 9 Ficam isentos do paga-
da primeira mensalidade seguinte. -

. mento da mensalídade seguinte,

PJano UNIVERSAL "HY'

Os titulos com os

4 Iínaes 5754 Valor 9:000$008

Os títulos com os

3 Iínaes 754 Valor 200$000

Os titulas com

rlnaes 54 Valor
os

4{)$0002

1942

SORTEIO

Mundial

Premio 95754 Valor 20:000$000
2' Premio 5754 Valor 10:000$000
D' Premio 15754 Valor 5:000$000
4' Premio 25754 valor 3:00$000
5' Premio 35754 Valor 2:000$000

Os titulos com os

4 Iinaes 5754 Valor 500$000
O títulos com os

3 finaes 754 Valor 50$000
I Os títulos com os

2 Ilnaes 54 Valor 10$COO
Os titulos com o final do

Premio 4 Ficam isentos do pagamen
to da mensalidade seguinte.
Os títulos com o final do

2' Premio 9 Ficam isentos do paga
mento da mensalidade seguinte.

r: Premio 749754 Valor 100:000$000
2'« 849751 « 25:000$000
3' « 949754 tI 20:000$000
4'« 49754 « 15:000$000
5' c 14975t « 10:000$000
Os titulos com os 4 Ilnaes 9754« 500$000
Os títulos com os 3 Ilnaes 754 c 30$000
Os títulos com os 2 Ilnaes 54« 10$000

Os títulos com o final do ,. premio 4 ficam Isentos de pagamento da primeira mensalidade' seguinte.
Os títulos com o Iinnl do 2' premio 9 ficam isentos de pagamento da primeira mensalidade seguinte.
A Empresa está á disposição de todos os prestamistas quites para lhes fazer R entrega imediata dos pre

mios R que fizeram [ús neste sorteio. Procurem o nosso Agente Local.
VIS.TO

Arino Meirelles Dr. Alfredo Alce - Diretor·Gerente
(Fiscal do Governo)

O PROXIMO SORTEIO- REALIZA-SE NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 19'*2 às 15 horas, na séde social
Aviso - Avisamos os nossos DD. Representantes e estimavets prestamistas que a partir deste mes

os resultados dos sorteios são irradiados pela p. R. A. 5 Rádio São Paulo, depois das 17 hs.
com intervalo de meia hora

Distribuição dos prêmio! da Empre!a Constructora Universal Ltda.
insuperêvels planos de sorteios mensais

nos seus

PLANO MUNDIAL eB- Mensalidade Bs. 20$ -- Distribue por mês 11.115 -- prêmios no total de Rs. 500:000$ com o prêmio maior de Rs. 30:0000
« ""C"

.. n 30$ .-

" .. 21.115 --" "

.. 300:fiOO$" .. " .. 25:000$
« ""D"

.. 5$ .. 21.115 --

"
160:000$ " 20:000$

Universal "H" .. 5$ " " ::11.105 --

u 1.350:()00$ .

" .. 100:000$

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

5$00010$000 ou 20$000 por

Ltda. e seja o

A

m.es

Na Empresa Constructora Universal Ltda. não há preferências. Todos têm os mesmo, direitos e pare

com todos ela assume e cumpre fielmente as mesmas obrigações.

.Absoluta garantia. Maxima pontualidade• locontestáve I lisura

OFICIl\J"A FORD
(Provisória)

TUFFI AMIN & IRMAO, 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 PI eto 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 & IRMÃO

o 'CONTRATOSSE'
E' DE EFFEITO SENSACIONAL

II•• 'esses rebeldes e tnI6ç.-iras, aas brOlllClah.......
ale•• ou Idmples. grlppes. "..trlados. lI'OuqWlld"�� c:eI8
esaCAIT8S ".ngulneo•• dores _ peite e Balil c..saa� IosOlnala
• tweqUCltz. geral. te"a de appetfte. fobre.,. CONTRATO�
6 e re...edlo abaoluto. herolco� "18 oà4 1.lh.. ElUcac......
lU! '•••e dos tuberculosos 'omaDdo-o co"v••hudClmat..... •
CONTRATOSSE J. recebeu maJ. d. 24000 .ltost.Ms ....
..........s. Tonham cuidado! � Náo _ dola_ oag....,.. acoea.
.... _ • CONTRATOSSE. que • ateret...60 tem ""0--,
.......,h .. ·l:an' T_he -=- _�

Farmácia «Esperança» I
do

farmacêutico NILO LAUSI
Hoje e ama nhã será a sua preferida

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

Garante se a exata observância no receituário médico

PREÇOS MÓDlCOS
R. Conselheiro Mafra 4 e 5 (edifício do

Mercado, frente à Casa Hcepcke).
FONE 1.642

ALUGA-SE

Edital de Leilão

um bungalow novo (ainda
não habitado) para pequena
família de tratatamento.
nas Capoeiras (munic. de S.
José), a 300 mts. além do
morro do Geraldo. Trata·se
na «Vila Corina», também
nas Capoeiras, das 13 hs.
em diante. Onibus de S. JOe
sé e Palhoça.

45 6v.-4

JUIZO DE DlHEITO DA PHIMEIHA
VARA DA COMARCA DE

FLOHIANóPOLlS

O Doutor Alvaro de Abreu Rego,
.Juiz Substituto da I a Circunscri
cão, em exercício do cargo de Juiz
ue Direito da Ia Vara da Comarca
de Florianópolis, Estado de Santa
Catarina, na fórma da lei, etc.
FAZ saber aos que o presente edi

tal virem, ou dele conhecimento
tiverem, que, no dia 3 de Fevereiro

próximo vindouro, ás 14 horas, á
rrente do Edií'icio do Palácio da
Justiça, à Praça Pereira e Oliveira,
o porteiro dos auditórios dêste Jui
zo, trará a público pregão de venda
e arrematação (leilão) o seguinte;
N. I - Um terreno sito nesta ca

pital à rua Ruy Barbosa, com cinco
casinhas de frente para a chamada
servidâo Raífs, sob os ns. 25, 27,
29, 31 e 33, construidas partes de
tijólos e partes de madeira, em uma

rua transversal à dila rua Ruy Bar
bosa; confrontando, o terreno, com
propriedade de Manoel de Oliveir-a
Passos seus herdeiros ou sucessores

e pelo sul, com que de direito;
sudoeste com Firmino João Raffs
ou com quem de direito fôr e pelo
norte com propriedade de Alfredo
Richter, medindo o terreno 33m. 5
de frente por 20m. .ditos de fundos,
avaliado por cineo contos de réis
(5: 0008000). Esse imovel que per
tence ao espólio de João Pedro Car
reirão é levado a leilão em virtude
de um despacho do M, 1\1. Dr. Juiz
de Direito da la Vara, em data de
7 de janeiro corrente. E, para que
chegue ao conhecimento de 10dos
mandou expedir o presente edital
que será afixado no lugar do cos

tume e publicado na fórma da lei.
Daelo e passado nesta cidade de
Florianópolis, os oito dias do mês
de janeiro rio ano de mil novecentos
e quarenta e dois. Eu, Hygwo Luiz
Gonzaga, Escrivão, (') suhscrevi.
(Ass.) Alvaro de Abreu RegfJ, Juiz
Substituto, em exercício do I;argo
de Juiz de Direito da ta' Vara,

Está conforme
O Escrivão .

Hygillo Luiz Gon:r.a(la

Organização de escritas-Ins •

peçõesperiódicas:'Verificação
de balanços (e atestado) AS

sistência contábil em geral.
Procure a Organização Co
mercial Catarrnense.

Livros à venda
o DIREITO (obra complé

ta, encadernada, em 121 vo

lumes, Cuill Indice Geral em
2 volumes.)
CODIGO CIVIL comenta

do por Ferreira Coêlho) 26
volumes encadernados.)

ENCICLOPEDIA e DICIO
NÁRIO INTERNACIONAL, (20
volumes encadernados.)
HISTORIA DO BR r\SIL, de

Rocba Pombo (lo volumes
encadernados.)
HISTORIA DA COLONIZA·

çÃO PORTUGUtSA NO BRA
SIL (3 volumes encaderna
dos.)
EU SEI TUDO (obra com-

pléta, encadernada.) •

ILUSTRAÇÃO BRASILEIRA
(Ia. e 2a, fase, obra comple
ta ene. em 33 grandes volue
mes.)
E outros muitos livros de

Direito, encadernados, de
grande utilidade,
Vende-se, também, exce

lente arquivo de aço, com.,le
tamente novo e alguns Dici(l.
Ilários. novos, encadernados.

IInformações na Redação do
ESTADO.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



5o ESTIOU-Onarta-felra, 28 de Janeiro de 1942
; PiMFt! 7 n irrri!ulll! 7

..............-- �

DIARIO VESPERTINO

Redação e Oficinas à Rua

João Pinto n, 13

Tel. 1022 - ex. posta1139

ASSIN:\ TURAS

Na Cal):'J!l:
Ano 50$000

Semestre . . .. ..
25$000

Trimestre ....•. 15$000

Mês............ 5$000

No Interior:
Ano .........••.

Semestre .....•.

Trimestre .

55$000
30$000
20$000

Anúncios mediante contrato

Os originais, mesmo não pu

blicados, não serão devolvidos

A direção não se responsabi
liza pelos conceitos emitidos

I nos artigos assinados
.,

� a

Terrenos no Balneário
Escolha já o seu lote de ter

reno no Balneário da Ponta do
do Leal. As construções aurnen
tam. A planta dos terrenos acha
se com o sr. Ari Santos Pereira
que SE acha encarregado da
venda dos lotes.

Representantes e

viajantes
Precisamos para todas as

e zonas do Pais. Negócio sé
rio e Iucrarlvo. Ótimas con

ções. Cartas à FÁBRICA DB;
FOLHINHAS ReI. 601, Caixa
3.097 -

-
-- -� _____.,.,-- ..-._-....

-

DESPERTE Pt. B�lIS
DO SEU FIGADO

,
I
"

I
Sem Calomelanos-E Saltará da Cama

Disposto Para Tudo
I lSeu ligado deve derramar, diariamente.
no estomago, um litro de bílis. Se a bilis não
corre livremente,' os alimentos não são

digeridos e apodrecem. Os gazes incham o

estomago. Sobrevém a prisão de ventre.
Você serrce-se abatido e como que envene

nado. Tudo é amargo e a vida é um mar-tyr-io,
Uma simples evacuação não tocará a

eausa, Nada ha como as famosas Pillulae
CARTERS para o F'igado, para uma acção
certa. Fazem correr livremente esse litro
de bílis. e você sente .. se disposto para tudo.
Não causam damno; são suaves e contudo
são maravilhosas para fazer a bílis correr

livremente. Peça as PilIulas CARTERS
para o Figado. Não acceite imitaçõelo.
l'�o 3$000

,

,

.�

TINHA TONTURAS
Quase nao podia
atravessar a rua

O Sr. Sebastião Machado,
de 43 anos, funcionário pú-
.bllco, começou a sentir ton

turas, manchas na vista, tu
do rodava ... Tinha medo de
atravessar uma 1 UB, de to
mar o ônibus ou o bonde. O
coração cansava, ao subir u
ma escada.
Começou a tomar as gotas

de BUCOIODINA a conselho
médico e tornou-se outro:
lépido, jovem, cabeça leve,
sempre bem disposto.
BUCOIODINA, com base de

iodopeptona, impede e com

bate a artertosclerose, pro
longa a vida.
Si tem mais de 40 anos

comece HOJE a tomar BU
COlODINA e víver á muíro

• •
fl

•• •

mars 00 que IrJ8 Viver,

Peça BUCOIODlNA na sua

farmácia e se não encontrá
la escreva ao Laboratórlo
Margel do Rio de Janeiro.
Caixa PORtal 2:02 .

....._---�

Sanguenml
CONTEM

OITO ELEMENTOS TONICOS:

ARSENIATO, VANADA·
TO, FOSF OROS,CALeIO

ETC.

TONICO DO CEREBRO
TONICO DOS MUSCULOS
O. Pálido.. DePlluperados,
E,C)otadol, Anêmicos, Mã ••
que erlsm Magrol, Criançu
requíticu, r.c.berão a toni-
ficação g.rel do organitmo

com o

Sa n gu e n o I
Llc. D.N,S.P. n' 199, da 1921

I

..."

Rua Traleno n.O 16 - Séde próprIa
Registrado no Ministério da Agricultura pelo Certttlcado

n. 1 em 20 de Setembro de 1938.
Endereço telegráfico: BANCREPOLA
Códigos usados: MASCOTTE la. e 2a. edição

FLORIANOPOLIS
EMPRESTA ESPECIALMENTE A AGRICULTORES
Emprestimos - Descontos - Cobranças

e ordens de pagamento.
Tem correspondente em todos os Municípios do Fstado
Representante da Caixa Economíca Federal par� 8 venda

dali Apólices do Estado de Pernambuco, com sorteio

'I I
semestral, em Maio e Novembro.

Dr. ALDO DA LUZ Paga todos os coupons das apÓlices Federais e dos Estados
, de São Paulo, Minas Gerais e Pernambuco.

ADVOGADO Mantem carteira especial para administração de prédios.
Todos os rádios têm alcance mundial

I
Rua Trajano, 33 Recebe dinheiro em depósito pelas

em ondas longas e curtas. Gara'ntia FLORIANvPOLlS I melhores taxas:
de 2 anos, C/C à disposição (retirada livre) 2%
AVA - Gladiator 5 val v. 530$ - 6 valv. .Atende das 9 às 12 horas C/C Limitada 5%
551$, 7 valv. 59;)$, para pilhas 500$ ---------......-- C/C AYiso Prévio 6%
para acumulador 700$. Camisas, Gravatas, Pijarnes, C/C Prazo Fixo 7%

Catálogo grátis. 400 réis em selos para
Meias das melhores, pelos me- Aceita procuração para receber vencimentos em to-
nores preços só na CASA MIS- d R f Õ FCELÁNEA. _ Rua Trajano. 12:

os as epart,ç es ederafs, Estaduais e MUDtoipat�.

•••••e.G•••••••••••••••••••••••••••••
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• -I• •
e e
• •
· -.
• •
• •
• FORAM AMORTIZADOS PELO SORTEIO DE 31 DE DEZEMBRO DE I9ftl •

: 107 TITULOS AMORTIZADOS POR 1.330 CONTOS' :
• •

: com as seguintes combinações: :
5 CYX rzv BBG CVU XPK ROH i
: Amortizados com 50 contos :
.. Snr. ANTONIO SILVEIRA, comerciante. - Ai-acajú, Sergipe •
AlI Snr. AFFONSO CARDOZO RIBEIRO, fundador da Casa Affonso

•.. Ribeiro - Salvador Baía
ii Snr. HORACIO PINTO COELHO, Rua Evaristo da Veiga, 132 Cap. Federal •

: Amortizados com 25 contos :
8. Snr. GILBERTO SPILSERGHS COSTA, Iunc, do Departamento ••das Municipalidades -Salvador Baía
II Snr, MARCOS THOMAZOVICH, cirurgião dentista - Araxá Minas Gerais •
.. Snr. ANTONIO DIAR NETO, comerctante -- Cajurí Minas Gerais •
., t=-Snr. RENÊ CUVILLIER Cap, Federal •
• I-Sor. RENÊ CUVILLlER Cap. Federal :::=

:::1 Snr. ANTONIO FISCHER, so cio da firma Fischer Martins & •
• Cia., Rua 7 de Setembro, 1142-10 - Porto-Alegre Rio G. do Sul •
J Snr. Dr, SATYRO ALCIDES MARQUES, médico, Grande Hotel •

apto. 102 - Porto Alegre Rio G. do Sul

8.·· 2-Snr. MIRO MICHi\ELSEN, sócio da firma Michaelsen & Fi- •
lhos, fábrica de sazão e torrefação de Caíé - Ijuí Rio G. do Sul •

• Snr. VICTOR DlAS DA SILVEIRA, Diretor do Ginásio Ban- •
• deírantes, Rua de Queiroz, 430 São Paulo •
" 3-Snr. SEBASTJÃO SILVA ANDRADE, chefe do escritório •
(I

da fábrica Japy, Rua Machado Assís, 165 São Paulo
•

• A mortizados com 10 contos: •
• 92 títulos no valor de 920 contos ..
• •
• Amortizados com 5 contos (Premio Unico) •
• Snr. José Moreira Novais, proprietário da Farmacia Silva •
• Cachoeira de ltapemirim Espírito Santo •
• Snr. Josef Baum, guarda-Itvro s da Casa Hoepke, -Blumenau S. Catarina •
., Até Dezembro p/passado [à foram amortizados 93.285 contos de réis, •

0. Solicitai a relação completa dos tttulos amortizados, na Séde Social ou ao •• IInspetor ADOLFO BOETTCHER, Florianópolis, ({ua Felippe Schmidt

@ (Edifício Amélia Neto) da •

: Sul América_ Capitalização :
• o proximo sorteio de amortiaação será realiz ado em 3 t de Janeiro •
G de 1941, às 14 horas •

: l-Este portador teve dois títulos amortizados neste sorteio com a mesma
•

• combinação BSG; já teve mais 12 títulos amortizados em var íos sorteios. .e2 - Este portador já teve outro titulo amortizado pelo sorteio de 3/39,• õ-Este po rtador teve dois títulos emortíz sdos neste sorteio com a mesma •
.. combinação XPK: I de 25 contos e outro P. U. de 10 contos, •
• •
••••••�••O.*•••••••��••••••••••••••••

•

NOVAMENTE À VENDA
as afamadas

MAQUINAS DE ESCREVER «CONTINENTAL»
Máquinas portáteis Máquinas para Escritórios

Crédito Mútuo Predial

Produtos da

WANDERER
WERIE

SCHOENAU
CHEMNITZ

Alemanha

Proprietários: J. Moreira & (ia.

21 DE JANEIRO
Foi entregue ao prestamtsta Germano Alves, resi
dente em Córrego. Grande. possuidor da caderneta

n. 7,985, o prêmio que lhe coube em

mercadorias, no valor de rs,

6:250$000
contemplado no sorteio de 19 de Janeiro de 1942.

4 DE FEVEREIRO
Mais um formidável sorteio a Crédito Mútuo Predial,
realizará no dia. 4 de Fevereiro com prêmios em

mercadorias, no valor de rs.

6:250$000
-----------------------------------------

Não vacile, adquira já9 uma

caderneta na

Crédito Mútuo Predial
Mensalidade, apenas, 21000

� I------.

----------------------------------------------.�

Baia •Companhia • Aliança �a
------------------------------------,----

Fundad� em 1870 Séde: BAIA
Seguros Terrestres e Marítim09

com teclado «universal» de 4 car- com carros de 3í). 28, 46, 51.
reiras de téclas 65 e 95 em úteis

Representantes exclusivos em Santa Catarina:

CARLOS DOEPelE SIA. COMERCIO E INDUSTRIA
MATRIZ EM FLORIANOPOLlS

Filiais em Blumenáu, Cruzeiro, Joinville, Laguna, Lajes e São Francisco
-

MOSTRUARIO PERMAMENTE EM TUBARAO

IMPORTADORA AVA !MI RADIOS
S. PAULO .. Rua Proles. 43 � Caixa 4063

Dados relativos ao

Capital Realizado
Reservas, mais de

Responsabilidades assumidas,
Receita
Ativo em 31 de dezembro
Sinistros pagos
Bens de raiz, (prédios

ano de 1940
Rs. 9.000:000$000
• 54.700:000$000
• 3.929,719:000$000
• 28,358:717$970
» B5.964:965$032
t 7.323:826$800

e terrenos)' 22 354:000$000
----�

Diretores:
Dr. Pamphllo d'Utra Frene de Carvalho, Epiphanlo Jose

de Souza e Dr, Francisco de Sá.

Rádios especiais.
a remessa.

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

cipais cidades da América, Europa e Àfrica,

Agente em Florianópolis

CAMPOS i o B O & (;1.
RUA FELIPE SCHMIDT N 3!j

.

CtJUll postal H)- Teleohone IOB3--End. Tel. c ALLIANCA'

Sub-Agente em Lagutio, Tubarão. Itajaí,

IBlumenau e Laqes.

Comprador de Cabelo de animal

Desejamos nomear comprador de cabelo vacum e

cavalar, para este Estado.
Exigimos reterênoías.e pedimos informar qual a possi

bilidade de compras e os preços correntes.
Cartas urgentes para: cta Brasileira de Indústria

8 Comércio, à Rua Bôa Vista, 15-7' sndar Caixa Postal,
4526 S, Paulo.

Sociedade Cooperativa de Responsabilidades
Limitada

Banco de Crédito Popular e Agrícola
de Santa Catarina

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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OSVA %30 Aa••aA
rádioinsultado pelo de Berltm

o "CORREIO DA MANHÃ" DIZ o SEGUINTE: "NA NOITE DE SEXTA-FEIRAj 23 DO COR
RENTE, O SR. OSVALDO ARANHA TEVE A HONRA DE SER INSULTADO PELO RÁDIO DE
BERLIM. COMO BRASILEIROS E SEUS ADMIRADORES, -DESEJARIAMOS PARTICIPAR DESSA
HONRA E CONGRATULARMO-NOS COM O NOSSO CHANCELER. OS INSULTOS DE GOES
BELS NÃO ALTERAM o FATO - CONFORME ESTÁ DITO NO SEU MEMORÁVEL DISCURSO
- DE QUE A DECISÃO UNÂNIME DAS REPÚBLICAS AMERICANAS SIGNíFICA, DIANTE DAS
FÔRÇAS QUE AGREDIRAM O CONTINENTE, A SUA "MARCHA PARA A FRENTE, SEM MAIS

VACI LAÇÕES".
------------------------------------------------------------------------------------

Vida EsportivaCartc:lzes do d 1-aBORBA ESTA' LIVRE �
Rio, 28 (P. c.) - o "Canto do

Rio" resolveu o seu caso com o

profissional Borba, cujo contrato
foi rescindido amigavelmente.

.

CAMPEONATO BRASILEIRO DE
FUTEBóL

Hio, 28 (P. C.) - O campeonato
brasileiro de futeból do corrente
ano já vem sendo objeto das aten
ções do diretor de esportes terres
tres da C. B. D., que pretende orga
nizar, desde já, o calendário da en
tidade. O início do maior certame
esporti \'0 do país tem já a sua data
prevista: 25 de outubro ou 1° de
novembro. As provas finais recai
rão em fins de novembro.

O regulam en to do campeonato
brasileiro sofrerá sensíveis modi
ficações.
Todo o certame será caracteriza- f M

.

I N (J I)do por provas eliminatórias. Divi- OX OVle one ews orna •

didos os concorrentes em quatro
I

regiões, o vencedor de cada uma Preço 2$500 e t $500
disputará classificação para. as fi- Livre de Censura
nais em "melhor de três". Dêsse
modo, jogarão nesta capital e em
São Paulo as expressões máximas
do futeból do Norte, Centro e Sul
do país.
Outra questão que "em mere-

cendo os cuidados do sr. Castelo
Branco, é o rodízio do local dos
jogos, como f'ôra aliás prometido.
Assim é que os Estados, cuja rc

presentação teve de viajar, 110 úl
timo campeonato, serão sedes dos
jogos do campeonato deste ano.
As quatro regiões do próximo

campeonato brasileiro de futeból
estarão assim organizadas:

1'1. Amazonas, Pará, Maranhão,
Ceará e Piaui ; 2a.: Rio Grande do
Norte, Paraíba, Alagôas, Sergipe e
Pernambuco. 3a.: Baia, Espírito
Santo, Minas, Distrito Federal e

Estado do Rio. 4a.: São Paulo, Pa
raná, Santa Catarina, Mato Grosso,
Goiáz e Rio Grande do Sul.

'!AD

EsUuI tríste, me. am6r T
Tens bronquit,,? Estil eom t.,••e1
1ll lei de N01180 Senhorl
Só te ..l.,. o CONTBATOSS.II.

---------

JUIZO DE DIREITO DA 1". VARA
DA COMARCA DE FLORIA

NO'POLlS
EDITAL DE LEILÃO

q Doutor Alvaro de Abreu Rego,
J lllZ Substituto da la. Circunscri
ção em exercício do cargo de Juiz
de Direilo da 1'1. Vara da Comarca
de Florianópolis, Estado de Santa
Catarina, na fórma de lei etc.
Faz saber aos que o presente

edital virem ou dele conhecimento
tiverem que, no dia 29 fie janeiro
próximo vindouro, às 14 noras, Ú
frcnte do Palácio da Justiça, à Pra
ça Pereira Oliveira, o porleiro dos
auditorios dêste Juizo, venderá em

público leilão à quem mais der e
maior lanço oferecer, o seguinte:
N. � - "Cma. casa sita nesta capi
tal a rua Ftei Caneca, n. 121, cons
truida de tijolos, coberta de telhas,
forrada, assoalhada, cnvirlruçnda,
com diversos cornpartímentos, teu
do duas janelas de frente e três
portas, ocupada por uma verdura
e moradia, casa em máo esta
elo de conservação, a valiada por
dois contos ele réis, que sai à mar

gem (2 :OOOROOO). Esse imóvel 'Iue
pertence ao espólio de José Cardo
so é levado à praça (leilão) em

virtude de uma petição do inven
tariante cidadão Evaristo Cardoso
na pessôa do seu advogado Dr.
Clarno G. Galetti. E, para que che
gue ao conhecimento de todos
mandou expedir o presente edital
que será afixado no Iogar do cos
tume e publicado na forma da lei.
Dado e passado nesta cidade de
Florianópolis, aos vinte e quatro
dias do mês de Dezembro do ano
de mil novecentos e quarenta e

un�. _Eu, Hygino Luiz Gonzaga, E5-
crivao, o subscrevi. Selos a final.
Florianópolis, 24 de Dezembro de
1941. (As.) Alvaro de Abreu Rego
Juiz Substituto em exerdcio. -

' ,

Está conforme.
O Escrivão

Hygino Luiz Gonzag'a
------------------

Carne a 21200 !

Baía, 27 '(A. N.) -- Devido a

enérgicas providências do pre
feito de Santo Antônio de Je
sús, acaba de ser resolvida na

quela cidade o problema do
preço da carne verde, que pas
sou a ser vendida a 2$200 o

Quilo, como há meses atrás.
,'�

lXlODQD[XIoaooaaDOorxJrilOC,IOCJOOOOOOOOOOOCJOOOOCXJOIOOOIQQXJc;:JOOOOCIODQOaIXICXXJOOOOQII:JOOCItgOlXlOQtlCOOOOCJCX)OQoacxx:JO:'X)lJIt'IIX1tJDDJCXJlXJOIXJUOCiCXXlIXXJOQIX][JfXJOCXXJCXXJOOCXlDClICXXXI

--o- --o--

CINE REX _ .._- IMPERIAL
-- FONE 1587 -

CINE �ODEON FONE 1587: -

A's 7,30 horas: A's 5 e 7 1/2 horas
- FONE 1602 -

o jovem Tomaz
Edison

A's 7,30 horas

Ilusão de mulher
e Allan

Ele casou suamulher
com Joel Ma c Crea e Nancy

Kelly
2° - Continuação do Seriado:

Dick Tracy-Detetive
com Mickey Rooney com Barbara Read

Marshall
QUARTA-FEIRA, dia 28, Reunião

dansante do GRUPO DAS QUAR
TAS-FEIRAS. Homenagem ao Pre
sidente do Grupo, Dr. Nilo Venturi

ni, pelo seu regresso a esta Capital.Complemento nacional D.F.B.

•. .."".' ......-Ç<j·UMllIo 'IIfrt'in

Preços: 1$500 e 1$100

Imp, até 14 anos

SÁBADO, dia 31, ,Grande soirée

carnavalesca, A SOIREE DOS CA

RECAS. última testa do Clube, an

tes <lu Carnaval.

Vida Social
,

Nota - Devido à grande 'afluên

cia, verificada nas últimas festas do
Clube, os srs. sócios, se quiserem
poderão reservar mesas, na Relojoa
ria Moritz, pelo preço de 10$000 _

_ ,

x

Instituto de Educação de Florianópolis
Exames e matricula

De ordem do senhor diretor levo ao conhecimento
dos interessados que estão afixadas na portaria dêste

Educandário, as instruções relativas aos requerimentos
de matrícula, exames de admissão e exames de 2· época,
os quais deverão ser apresentados nesta secretaria, no

decorrer do próximo mês de fevereiro, conforme as datas
especificadas nas instruções.

Secretaria do Instituto de Educação, 27 de janeiro
de 1942.

JUDITE BATALHA DA SILVEIRA-Secretária.
3vs.-1.

- o nosso venerando conter
râneo sr. João Crisóstomo Pai
va, Provedor da Irmandade de
Nossa Senhora do Parto e fun
cionário público aposentado;

- a. sta. Zulma Lemos, fun
cionária da r. O. E.

Fazem anos hoje:
O sr. Hermínio Jacques;
- o Roberto Lapagesse;
- a prendada senhorita 1-

cléia, filha do sr. prof. Mário
Roberto Bott, diretor da Esco
la de Comércio e funcionário da
Contadoria estadual;

- a exrna. sra, d. Diamanti
na Coelho de Sousa, esposa do
sr. Manoel Ferreira de Sousa,
comerciário.

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

II viços públicos de transporte, u

ma vez autorizadas pela Comis
são, a redução do número de
viagens de seus veículos de pas-
sageiros.

§ 3° -- As presentes instru

Instala-se hoje, solenemente, 'ções entrarã? em vigor na data

no templo da Igreja Cristã Pres- da sua publicação (27-1-1942).
biteriana, a Reunião de Estudos

H' h '

*
-

d tri "
. - . , . oJe avera sessao ou nna-

Cristãos do Presbitério do Sul..
C tro Esnírit Ana no en ro spiri a « mor e

Essa solenidade, que terá início
Humildade do Apóstolo», com

às 20 horas, será presidida pe- início às 20 horas.
lo rev, pastor J. Alcântara dos
Santos. Serão aventados temas

cristãos, ocupando a tribuna ora

dores de valor no cenário pres
biteriano brasileiro, sucessiva
mente, até dia 2 de fevereiro,
onde se realizará a sessão final.
Estas sessões serão públicas,

segundo nos comunicou o mem

bro diretório da Igreja Cristã

Ecos e Notícias

O momento da sua partida
foi único, na história da Estação

I F' tWestern desta capital. Alí se
izeram anos on em:

A

viam, além dos funcionários da O nosso p:-e.zado. c?nterraneo
casa várias famílias e numerosos

sr. Telmo Vieira Ribeiro, desta

ami�os de S.S., que lhe foram cado funcio�ário do Ins�ituto de

levar seu abraço de despedidas. Aposentadoria e Pensoes dos
':;, lndustriários;

Cornplem e nto naci ona l D.F.B
Peixinho Dourado
(Desenho Colorido)

Complemento nacional D.F.B

Clnbes:
Os sócios do Lira. Tênis Clu

be tiveram a satisfação de as

sistir, domingo último, mais uma

elegante e original festa, em pros
seguimento ao vasto programa
traçado pela atual diretoria que
tendo à frente a figura dinâmi
ca do Dr. Armínio Tavares,
tem sido incansável em propor
cionar aos sócios do Lira, espe
táculos de- luxo e de arte.

No magnífico jantar-dansante,
promovido por aquele Clube,
estreiou, em Florianópolis, o cé
lebre Prof, Kardo Raschid Ali
Khan, consagrado cultor da ma

gia indú.
O Prof Kardo e sua graciosa

auxiliar, srta. Selma, foram vi
vamente aplaudidos pelo grande
sucesso alcançado nos vários nú
meros de telepatia e Clarivi
dência, apresentados, destacan
do-se «Cruz de Malta", a gran
de experiência de dupla-telepa
tia.
O aplaudido conjunto regional

"Seresteiros do Luar" exibiu-se,
em alegre e harmonioso "show»,
muito ao agrado de todos os

presentes.

Viajantes:
Regressou a Florianópolis o

acatado comerciante desta pra
ça sr. Jorge Daux, da firma
Jorge Dame & Cia.

Aviões japoneses.
destruidos

Presbiteriana.
*

Foi nomeado o nosso colega
de imprensa, jorn, WalrnorWend
hausen, para exercer o cargo
de encarregado do expediente da
Diretoria de Estradas de Roda
gem,

�

A respeito do racionamento
da gasolina e combustíveis, fo
ram baixadas, pelosr. dr. Artur
Costa Filho, setretário da S .

V. O. P., as seguintes ins
truções: Art. 1° Os con

sumidores de gasolina p a r a

veículos auto-motores ou para
fins industriais ou comerciais' só
poderão adquirir êsse combus
tível nos dias úteis, das 7 às 19
horas.

§ 10 - Não se extende a

proibição aos dias feriados que
antecederem ou sucederem aos

domingos.
§ 2° - Também não se a

plica a proibição quando no r es

trito interêsse do serviço públi
co requisitarem gasolina os au

tomóveis oficiais.
§ 2° - E' facultado às com

panhias concessionárias de ser"

Bandeirante
Basquete Clube
Convoco os srs. sócios para a

reunião dêste Clube, a realizar
se sexta - feira, 'às 2 O horas, na

séde da Associação de Imprensa.
AlIamiro Dias, --Presiden te.
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Preços: 1 $500 e 1$000

Rangum, 28 (U. P.) -- Des
de o começo da guerra no Ex
tremo Oriente, as fôrças alia
das na China e Birmânia des
truíram .267 aviões japoneses,

Inoglukus
Declaração

Declaro, para os devidos fins
e efeitos, que perdi os titulas
de minha propriedade, emitidos
pela «Alliança da Bahia Capi
talização S. A.», do valor no

minal de seis contos de réis ca

da um, sob números de ordem
28647 e 28,648 e números de
sorteio 7.866 e 7.867.
Florianópolis,' 24 de Janeiro

de 1942.

André Maykôt
3v-2

Livre de Censura

--

Vendem-se
Vendem-se os sobrados n- 17
e 18 da praça 15 de Novem
bro, narte da Delegacia Fiscal,
Tralar na Casa Oscar Lima.

66 IOvs1
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A PARTIDA DO SR. H. W. STALLION
Ante-ontem, às 11 horas, o

sr. H. w. Stallion partiu para
Curitiba, onde vai gozar férias,
findas as quais seguirá para
novo posto, que lhe indicará a

The Western Telegraph Com
pany, da qual era gerente, nesta

capital, há cerca de 2 anos.

S.s., que foi acompanhado de
sua exma. família, acumulara
também as funções de vice-côn
sul de Sua Majestade o Rei da
Grã-Bretanha.

se descobriam,
do-o.

alegres, saudan-

No dia 24 (sábado), o cônsul
dos Estados Unidos, sr. Reginald
Kazanjian, ofereceu láuto almô

ço, no elegante "Restaurante
Pérola", ao sr. vice-cônsul H.
W. Stallion e sua exma. família.
Foi um ágape cordial, durante

o qual se respirou uma atmos

fera de real distinção, havendo
sido convidados os amigos mais
íntimos das duas autoridades
consulares. O nosso diretor, prof.
Altino Flores, esteve presente.
Com êsse almoço o sr. cônsul

Kazan iian quis, de certo, demons
trar a estreita cooperação exis
tente entre o seu país e a Grã-
Bretanha.

'

De ambos êsses cargos se

desincumbiu êle com inteira cor

recção. Se, como chefe, soube
conquistar o respeito e a estima
de seus subalternos, como vice
cônsul soube aumentar, em gráu
nunca verificado antes, a sim
patia do nosso povo para com

a sua nobre e heróica nação,
por uma atividade prestante,
incançável e que jamais será
esquecida. Em todas as classes
tinha admiradores, desde a alta
administração até aos populares
mais humildes, que, ao vê-lo,

PROL.
Organização nacional destinada fi incentivar a economia,

facilitando li aquisição do lar.

do sorteio realizado em Janeiro de 1942 :Resultado

SERIE «A» (10:0001000)
Mensalidades de 5$000

Prêmio ZZD 10:000$000
Prêmio HDN õ()O$OOO
Prêmio NE O 500$000
Prêmio BWJ EOO$OOO
Prêmio AQB_ 500$000

e as demais inversões no valor de 200$000.

SERIE «B» (15:0001000)
Mensalidades de 10$000

r Prêmio NPA 15:000$000
2' Prêmio KNO 1:500$000
3' Prêmio YYZ 1:500$000
4' Prêmio KYH 1:500$000
5' Prêmio AAC 1 :500$000
e as demais inversões no valor de 500$000.

Para Inscr lçõ es, naza rnentos de mensalidades, informações:
FRANCISCO BITTENCOURT SILVEIRA, inspetor na região

Caixa Postal, 93. - Telegramas: FRABISIL.
Rua Ttrudentea n- 17, 2°. - FLO RIANOPOLIS_

1·
2·
3·
4·
5'

Agradecimento e Missa
A viuva, filhos, mãe,

sogra. irmãos, cunhados
do falecido NARBAL
VIEGAS DE AMORIM
agradecem, de coração, a
todos os parentes e pes
soas amigas, que os a

companharam no doloroso transe, comparecendo ao sepultamento
e enviando corôas: Agradecem, também, aos drs. Ian Corrêa, Car
los Corrêa e Ricardo Gottsmann, pela dedicação e estorço empre
gados para salvá-lo. Convidam, ainda, a todos os parentes e ami
gos para a missa de 7° dia, a ser celebrada no dia 30 do cor

rente, às 8 horas, na Catedral Metropolitana, agradecendo aos

que comparecerem a êsse ato de religião. 2v"1

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


