
Os novos aviões são
inferiores
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A soldadesca do Reich e o ouro das suas vítint'f�LONDRES_ - (INTER-AMERICANA) _ "PHOS", JORNAL DO CAIRO, PUBLICA UMA NOTÍCIA DA TURQUIA, A RESP�ITO DA GRÉCIA, QUE DI�: "nI-i:', '�=': r�'" .

VERSOS VIAJANTES RECENTEMENTE CHEGADOS, E QUE MERECEM TODA A CONFIANÇA, CONFIRMAMQUE OS ALEMAES E OS ITALIANOS ESTAO �fP�O�- �;"',,,._,,

RANDO OS SOFRIMENTOS DO POVO GREGO VENDENDO-LHES QUANTIDADES INSIGNIFICANTES DE ALIMENTOS A PREÇOS FANTÁSTICOS. O FAT,q._ ,�-::,-.:,
GUINTE SERVE PARA MOSTRAR BEM QUE OS OF'ICIAIS E SOLDADOS ALEMÃES TÊM DÚVIDAS A RESPEITO DA VITÓRIA, FINAL DA ALEMANHA: EST,:\O
VENpENDO A�IMENTOS E OUTRAS MERCADORIAS) TAIS COMO GASOLINA, QUE PODEM OBTER DOS ARMAZENS DO EXERCITO, EM_ TROCA �E OURO E
OUTROS OBJETOS DE VALOR PERMANENTE. O MESMO ESTADO DE COUSAS SE VÊ NA BULGÁRIA E NA RUMANIA, ONDE OS ALElV!_AES ESTAO, MUITO
OCUPADOS NA COLETA DE METAIS PRECIOSOS, NÃO OBSTANTE AS REPETIDAS AFIRMAÇÕES DOS CHEFES NAZiS DE QUE O OURO NAO MAIS TERA VALOR

7 '')
COMO MOEDA CORRENTE".

Do quartel-general aliado na
Austrália, 27 (A. P.) - Um por
ta-voz autorizado da aviação
aliada informa, que os novos
aviões japoneses que se têm
apresentado em combate são de
construção muito precária, dan
do aos pilotos o mínimo de se
gurança, o que não se observa
nos aparelhos aliados.
Trata-se de um novo "Zero",

leve, de combate, e de um avião
de bombardeio de tonelagem
.médía, armado com canhão. Em
'ambos os casos, segundo infor
mações dos pilotos aliados, a

Oeficiência do tiro e lançamento
de bombas é considerado ínre-
rior às dos tipos anteriores, que!haviam demonstrado nas Fili-
pinas.
Camisas, Gravatas, Pijarnes,

Meias das melhores, pelos menores

preços só na CASA MISCELANEA.
- Rua Traiano, 12.

A resposta
da Palestina

.

,.

Johanesburgo, 27 (Reuters)
- O redator-chefe do "Palestí
ne Post", Gerahon Agronsky,
revelou que o Conselho Nacio
nal Judáico da Palestina orde
nou a mobilização total de to
dos os judeus daquele territó
rio, homens e mulheres, dos 17
aos 45 anos. "Foi esta - diz
Agronsky - a resposta da Pa
lestina à ameaça de Von Rom
mel".

Caspa � LOÇÃO MARAVI
LHOSA I
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Wavell na Africa!
Genebra, 27 (Reuters) - Se

gundo anuncia a rádio de Vi
chi, o general Ritchie, coman

dante do 3°. Exército Britânico,
depois da queda de Tobruque,
foi demitido dessas funções, nas
quais deverá ser substituido pe
lo general Wavell, atualmente
na índia.

Machado & (ia.
Agências e

Representações
C.lx. po.t.1 - 31

RUI JO&O Pinto - 5

FLORIANÓPOLIS
Sub-.gente. no. princip.h
muncípio. do E.t.do.
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Voltou ao Río, arvorando
a bandeira do Chile

Rio, 26 (O. J.) - Com o no

me de "Califórnia" e arvoran

do o pavilhão nacional do Chi

Ie, deu entrada no nosso pôrto
o antigo vapor nacional "Pru
dente de Morais", que há tem

pos encalhou no estreito de Ma

galhães, sendo considerado per
dido. Essa antiga unidade do
Lóide Brasileiro, que levava em

seus porões vultosa carga de ví
veres e medicamentos destina
dos às vítimas do terremoto, foi
vendida a armadores chilenos e,
ao cabo de longos anos de tra

balho, voltou novamente a flu
tuar, sendo incorporado então à
frota daquele país amigo, com

o nome que hoje ostenta.

o MAIS ANTIGO DIÁRIO DE SANTA CATARINA
Diretor-gerente: ALTINO FLORES

ANO XXVIII N. 8572I Florianópolis -Sábado, 27 4e Junho de 1942 I
chefe do segundo «front»

I A MOCIDADE CONTRA O «EIXO»
Rio, 27 (D. N. P. A.) - Cresce o entusiasmo pela grande e labor o Grupo Escolar Arqui-

. Washington, 27 .(�. Highto�el, da Associat�d Pres�) demon�tl'�ção estudantil de 4 de julho contra o ·nazi-fa.scismo. : diocesano "S. José", acumulan-
L?go apos a nota oficial anunciando a: nomeaçao do �enera} A comissao composta de representantes de todos os diretores I do as funções de mestre e cura

EIsenhower, u� despacho de Londres mfo�mo� qu� tmha la das escolas superiores reuniu-se, para combinar as providên- de almas.

c:hegado O :efendo cabo de guerra e �ssumldo imediatamente

I
cias, decidindo formular um apêlo, por interméd,io d� impre�- Em memória dêsse grande arni

seu no,:o posto de comandante das forças armadas dos Esta- sa, a todos os estudantes, para que compareçam a maior mam- go de nosso Estado, o corpo
nos Umdos na EuroI?a.. _ festação antí-eíxista já realizada no Brasil. discente e docente do aludido

Fez, logo a seguir, o general EIsenhower, uma declaraçao educandário fez celebrar missa
oficial, e� qu� apoiou c��egoricame.nte"os palpites daqueles No Egito reina toda a conlíança de "requiem", na Igreja de San-
q�: acreditam Imm.ente o segundo fro�t � DIsse o general qu.e to Antônio, a ela comparecendo,
o formal estabelecI��nto do teatro e�ropeu �e guerra era COI- Cairo, 27 (R.) - O primeiro mi- vêrno, chamo a atenção do público também, grande número de
s:;: absolutamente lógica, E falou, adiante, s�bre a c�ordena- nislro do Egito declarou, perante contra as mentiras e rumores ten- admiradores do extinto.
çao dos esforços da Inglaterra e Estados Unidos. A esse res- a Câmara dos Deputados, que ha- denciosos. Advirto àqueles que as •

it d
.

I t s de partir para Londres o ge via recebido garantias do Govêrno inventam e propagam, que recebe- Estará amanhã de planta-o a]JeI o eve-se assrna ar que, an e ,
-

Britânico de que defenderia o ter- rão castigo militar tão severo quan-neral Eisenhower teve demorada conferência com os srs. Roo- rilório egípcio contra toda agres- to rápido. Apelo para os habitan- "Farmácia Santo Antônio".
sevelt e Churchill. são do Eixo. tes do país, egipcios e europeus, �

São as seguintes as principais a-fim-de que conservem a calma e O sr. Oswaldo Aranha, mi-
passagens da declaração: "O go- tranquilidade. Nas atuais circuns- nistro da Relações Exteriores,vêrno britânico fez declaração, que tâncias deve-se ser vigilante e cir-
me foi comunicada pelo embaixa- cnnspecto e denunciar, imediata- incumbiu a Embaixada do Bra
(lar br itân ico . O govêrno britâni- mente, todo agente provocador ou sil em Buenos Aires de exprimir
co afirma, de maneira categ'órica, espião, a-fim-de que as autor-ida- o profundo pesar do governo e
que continua sempre firmemente des competentes possam adotar as .

I do povo brasileiros pelo aten-rcso vida a repelir, até o limite má- precauções exigidas contra aquilo
xirno, a agressão contra o territó- que os mesmos poderão fazer". tado que acaba. de sofrer a
rio egípcio. Depois da conferência O premier egípcio concluiu sua República Argentina com o afun
com o embaixador britânico e che- exposição, dizendo: "entre outras damento de mais um navio defes militares aliados, estou seguro falsas notícias, que estão sendo pro- sua Marinha Mercante.de que a situação, -não obstante as pagadas, corre a de que o govêrno
dificuldades, é satisfatória. A posi- britânico solicitou elo govêrno cgíp- Sua excelência acrescentou
ção do nosso aliado é melhor do cio a mobilização da sua popula- que a opinião pública brasileira
que era o ano passado em cireuns- ção, o que posso afirmar que não ficara vivamente impressionada

cachorros'
tâncias análogas. Em nome do go- tem o menor indício de verdade". com essa nova agressão à gran-

de nação irmã e ao contimente.
·

Para as festas Joaninas de Santo Antônio,
São Pedro e Santana
ALEGRIA DA PETISADA
Encontra-se à venda no

Arrnazetn Kolzias
. 42 -_ Rua Conselheiro Mafra -- 42

Um navio em quarenta dias A-=-s-co-=--jsa-sn-ão-s-ão-tã-om-ã-sc-om-o-par-ec-emWashington, 27 (Reuters) - O ministro da Nova Zelân
dia, aquí, sr. Nash, declarou, depois de haver terminado a ses
são do Conselho de Guerra, realizada: "Eu não penso que os
"eixistas" capturem Cairo. Não sou otimista, mas desejo acen
tuar que as coisas não são tão más como pareciam. Torna-se
evidente que a situação no Oriente Médio parece melhor do que
sugerem as informações da imprensa. Seria, portanto corre
to dizer que alí se passam coisas que se poderão torna� muito
desagradáveis aos "eixistas".

Escritório de contabilidade
Serviços avulsos de contadoria e de escrituração marcanül

Organização de escritas, sistema econômico,
controle perfeito .

Organização Comercial Catarinense
Rua João Pinto n, :8 Fone 1.467

Os nazistas pegando
Estocolmo 27 (R.) - "Mate os seus cães", - diz um avi

so constante d� circular que está passando de mão em mão. na
Noruega, segundo as últimas informa�ões aq�í receb�d�s. E'

que as autoridades nazistas de ocupaçao estao requisitando
todos os cães de grande porte, especialmente alsacianos, a-fira
de enviá-los para as linhas de frente e conseguir a destruição
das minas terrestres com o sacrifício dos pobres animais. Nes
tes últimos dias inúmeros carros da, Polícia "Quisling" vêm, i -

percorrendo as ruas de Oslo, arrebanhando todos os caes en-

contrados.

Washington,27 (Reuters) - O sr. Donald Nelson demons
trou ontem que os Estados Unidos ,ti.nham b3:tido todos os :e·
cordes até aqui alcançados, em matéría de rapidez de produçao,
tendo construido um navio em 40 dias, ao invés de 105, segun
do a média normal de cálculo.

«Cantista»«Soirée» no
Para a -solrée» que o «(anttsts- R. F. C.», de João

Pessoa (Estreito), realizará amanhã, ás 18 horas, ficam con

vidados todos os srs, sócios e suas exma. famílias.

o heroismo dos aviadores russos
Moscou 27 (A. P.) - Merece especial destaque na defesa

de sebastop�l, o papel desempenhado pela aviação russa .. Nas

últimas 72 horas, os aviões soviético� puseram a�aixo mais 12

e danificaram cinco aparelhos alemaes. O aerodromo russo

tem estado sob intensíssimo fogo de artilharia. Muitos pilotos
têm alçado vôo, com granadas inimigas explodindo à sua vol

ta, e sem saber; se não lhe apareceria uma cratera à frente, de
maneira inesperada.

Nos seus ataques contra a infant�ria �lemã e rumena, ?S
pilotos soviéticos julgam ter morto dOIS mil homens, por meio
de ataques em mergulho, tendo destrui?�, também, mais de

20 caminhões carregados de tropas, e varIaS tanques.

�E SÓLIDA PARA U"1A{;ít� 1ST Ê N C I A 5 A O I A

Fogos .Adrianinos
São João,

Ecos e Notícias I

LIGA DE DEFESA NACIONAL

Na data de hoje e há três
anos passados, faleceu, no Rio,
aonde fôra em busca de melho
ras para seu estado de saúde, o

estimado educador e sacerdote
Frei Evaristo Schürmann.
Nascera em Klarkolz, na Vest

fália (Alemanha) a 19-8-1878,
ingressando muito cedo na vida
sacerdotal, na Ordem dos Fran-
ciscanos.
1mbuido de espírito filantró

pico e possuindo um coração no

bre, êle, em nossa capital, onde
residia, muito fez pela mocidade
pobre, dirigindo com proficiência

Sob a presidência do revmo.
monsenhor Harry Bauer reunem
se, amanhã, às 11 horas, os
membros da Liga de S. Pedro,
a-fim-de elegerem sua nova dire
toria.

•

O sr. dr. Ivo d'Aquino, secre
tário do Interior e Justiça, em

nosso Estado, ordenou a instau
ração de um processo adminis
trativo, a-fim-de serem apuradas
as irregularidades praticadas, no

exercício de suas funções, na
cidade de Araranguá, pelo guar
da-chefe do 4.° distrito sani
tário do Departamento de Saúde
Pública, Afonso Buttenberg.·

Hoje, às 7.30 horas, haverá
sessão doutrinária do Centro
Espírita

"

Amor e Humildade do
Apóstolo"; amanhã, no mesmo
horário, no Centro. Espírita
" José de Nazaré".

·

A conceituada organização fa
bril " Renner", de P. Alegre,
fará exibir, dentro em breve,
nesta capital, um filme sobre
seus estabelecimentos, bem como
da restauração da capital gaúcha
após a enchente, ocorrida há
meses.

O Interventor Federal e a Comissão Executiva abaixo assinada con
vidam as autoridades civís, militares e eclesiásticas, sociedades, asso
ciações de classe, colégios, sindicatos, a imprensa e o povo em geral,
para a sessão de instalação dos trabalhos da Liga de Defesa Nacional
em Santa Catarina, a realizar-se no Teatro Ãlvaro de Carvalho, às 20
horas do dia 27 do corrente mês.

(ass.) - Dr. Altamiro Guimarães, Desembargador Gil Costa, Capi
tão Dr. Antônio Muniz de Aragão e Dr. Afonso Wanderley Júnior.

DOENCAS DA PELE
E SIFILIS

Espinhas. eczemas. manchas
da pele, parasitoses. furúnculos.

úlceras.
Tratamento das afecções do

couro cabeludo.
Dr. TOLENTINO
DE CARVALHO

Consultas: Das 1ft às 1'l horas. IRua Vitor Meirelles 18-1' andar.

LIGA DE DEFESA NACIONAL
Como tivemos ocasião de no

ticiar, efetua-se, hoje, no teatro
"Álvaro de Carvalho", a sessão
solene de instalação do Diretó
rio Regional da Liga de Defesa
Nacional.
Farão uso da palavra, além do

Interventor Federal, sr. dr. Ne
rêu Ramos, os srs. capitão Con
ceição Nunes Miranda e desem..

bargador Gil Costa.

ABu����r���a(Aa�)sin� a !lem��h! eIen�P,de!!� I"EI Mundo" em editorial sôbre
o afundamento do "Rio Terce-
1'0 ", diz que êsse ato alemão não
sómente veio demonstrar uma
"ofensa deliberada à soberania
nacional ", não se levando em

conta, apesar de sua importân
cia, as perdas de vidas e os da
nos materiais, como também, é
uma ofensa ao princípio de que
a bandeira cobre a carga, acei
to pela Convenção de Paris, de
1926, assinada pela Alemanha.
Acrescenta "EI Mundo" que a

situação tem ainda outro aspec
to, como bem acentuou o go
vêrno chileno: o de que as na

ções que assinaram a legislação
internacional, que regula a

guerra marítima, não podem
aceitar "bloqueio declarado", se
a nação declarante não tem su-
ficiente número de navios para Caspa 1 LOÇÃO MARAVI.
dominar as á�uas i:nterdlt�das .. �HOSA I

se; pois o número de submari
nos que emprega serve para de
senvolver táticas de caça, mas
não pode estabelecer domínio
efetivo.
E essas violações todas são

tanto mais graves quanto "a
Alemanha deu sua assinatura a
todas as Convenções que agora
infringe".

'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Qual a casa· que promete vender, e o faz, :
pelos menores preços da praça :•
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Especialista; assistente do Professor Sanson • •
do Rio de Janeiro. •••••••• �••••••ee••• �•••••••••Of;t•••.••

C I Peja manhã, das ro às 12

H' hí_oruu te!: A' tarde, das 3 às 6 erOlna C ln8Sa

I Consultório: Rua Vitor Meireles, 24. - Fone 1447 A guerra vai oferecendo páginas rum-ria os japoneses de todos seus
intensamente dramáticas de 11111-1 bens. Quando os nipônicos ocupa
lhcres heroí nas, na maioria dos rarn tolalmente a Mandchúría. ela
países arrastados para êsse lurbi- e os seus emigraram para as fronI
Ihão de sangue. Hesignadas ao sa- teiras de Changai e Hsahar. O chc-

em crifício ,elas não se abatem, nem f'e do pequeno exército, incorpora
abafam cm lágrimas a situação an- do e mobilizado por ela, é seu fi
gustiosa que o destino lhes co ní'e- lho primogênito. O rapaz tem o
riu. Ao lado dos pais, dos maridos mesmo fôrro do heroismo materno.
e dos filhos, reagem, procurando Fala-se com entusiasmo em seus

qualquer meio de combate ao seu golpes de surpresa e unuui lnmcn-
alcance. f� da China intrépida e lo. Certa vez Fong Wa n Kue, que
persistente na defesa que nos chc- não esmorece no esforço de rccru

ga mais um capítulo de coragem de tar voluntários, falava nUl11 peque
mnlhcr . E a que figura de protago- no comício, entre vales e ser-ras da
nista é uma camponesa de GO anos, zuna em que opera. Um dos assis-
a idade dos desenganos e do dcsc- tentes animou-se a dissentir de
ío de acabar tranquilamente a um seus apelos, dizendo-lhe ser ela
canto escuso do mundo. uma velha camponesa, que nada cri-
Essa mulher tem nove filhos e tendia de guerrilhas. A valente chi

com êles formou um núcleo de rc- nesa não replicou com palavras.
sistência, para guerrilhas nas 111011- Pediu aos assistentes que a seguis
Lanhas de seu país, assolado pelos scm . Subiu a uma pequena colina.
nipônicos. A arregimentação foi de onde se avistavam patrulhas ja
crescendo, foi ganhando corpo, a poncxas, ao alcance de arma de
ponto de formar um pequeno exér- fogo.
cilo de 20.000 guerr-ilheiros, Ialan- Sacando dois revólveres e com
ge que fustiga frequentemente as um cm cada mão, Fong disparou ...
tropas invasoras, notadamente à Dois soldados ·nipônicos caii-am
margem da estrada de ferro de Ja- mortos e os outros componentes da
k in a Hankcou . Chama-se a hero i- patrulha fugiram. Nessa mesma ho
na Fong Wan Kue, é esposa de um I ra 200 voluntários acompanharam
camponês da Mandchuria e senho- o pequeno exérci to de seu filho ...

ra de grandes domínios. Despoja- ("Correio da Manhã"):

INDICi\,DOR

Dr. Z. DE LINS
NEVES

Ex-assistente da Cllníca
Ginecológica da Facul
dade Nacional de Medi
cina e do Hospital Psi-
quiátrico do Rio de

Janeiro.
CONSULTO RIO: R. Tra-

I
jano 33. Das 13 às 15 hs.

RESIDÊNCIA: DOENÇAS DOSRua Trajano, 35.
Curso de Aperfeiçoamento e Longa Prática no Rio de Janeiro

IÍII�..•
':z:II lI!n �'J. Consultas diariamente Pe!atil�:e�h:�sd�� �� �� \�lJrhaO:as
DR .. RIC.ARDO ! Consultório: Rua João Pinto n. 7, sobrado - FODO: 1467

GOTTSMANN � Residência: Rua Presidente Coutinho, 2:3.

EXd�U�s��a�I�!�a Dra. Josephi:Ui· S(hweidson
Nuernberg I. M, E D I C A

(Profs L. Burkhardt e Doenças de senhoras e crianças.
E. Kreuter) CONSULTAS: das 10 às 12 e das 1ft às 11 horas

Rua F. Schmidt. 39 (sob.)Especialista em Cirurgia
Geral .

Alta círurg ,1, gyne colo
gía (doeuç-s de senho
ras) e partos. Cirurgia

j do sistema nervoso e

operações de plastica.
Consultório à rua Trajano, ,�. n. 18 (das 10 às 1�, e das I

[ 15 às 16,30)

I� Telefone - 1285
'l Residencia à rua Esteves

Juníar 20. Telefone 1.131.
��--------------------�
�

� Dr. BEZERRA LEITE
r-
!. CLÍNICAn '

� �lEDICA
�
�
li
� Consultas das 5

� em deante. Moléstias internas de adultos e cria [Iças. Londres,26 (R.) - Sir Oliver

� RESIDENClA: Consultório: Rua Felipe Scbmidt n. 38 - Tel. 1426 I Lyttleton, ministro da Produ-

� Rua Blumenau, 28 Resldencla: Rua Visconde de Ouro Preto n. 70 Tel. 1523 ção, que foi à América para as-

it ATENDE CHAMADOS A NOITE _ FLORIANorOLIS. s�stir à aber�ura das conversa-
r,1 ,__-!

.

çoes Churchill-Roosevelt, che-

I Dr. Antônio Moniz I Dr. ÂU·- r.US·'TO DE PAULA Direlor do Hospital gO�i àc�������T��io°rd���i�ér��
I de Aragão \I de Caridade de sua chegada - declarou Sir Oli-

Florianopolis ver. Parecia muito contente e

MÉDICO í Residência e Consultório: Rua Visconde de Ouro Preto 51 - tão fresco como uma pintura de

Cirurgia e Ortopedia. (próximo ao Teatro), óleo. Estive com êle durante
Clínica e Cirurgia do Cirurgia geral e Doenç&s de Senhoras. parte da manhã de sexta-feira
torax. Partos e doenças Fisioterapia: Diatermia, infra-vermelho e Ultra-Violeta. e deixei os Estados Unidos, sá-

de senhoras. CONsULTAS: Dialiamentes à� 11.30 e das 16 às 18 horas bado".
Fone 1.644 Ao ser interpelado sôbre se

CONSULTORIO: fôra discutida a questão do se-
Rua Trajano, 33. D d -d

-

t gundo "front", Sir Oliver Lyt-
Diariamente das 15 às cenças os OUVi OS, narIZ e gargan a, e tleton replicou: - "Discutimos

I
17 hora"'..

I
dôres de cabeças rebeldes quase tudo. Estabelecemos J·a· a

AI�!�i�:!1!fm' 36
•

Assist.E�: p,��!�os,Y ;��';!�.�,?L.cia. f:�!��o�:�:e:�;��5a2�:��:
;... ..... lista do Departamento de Saúde do Estado.

I_
Consultas das 14 às 16 horas, diariamente

I Dr. Remigio Rua João Pinto - 7 (sobrado)
.._--�-------------------------'

�ISTITUTO DE OHUiNOSTICO
CLunco

Dr. Dialma Mc:Ellmlnn
Formado pela Universidade de

Genebra (Suíça)
Com práuca nos bospítata europeus
C1.fnfea médica em geral, pedlatría,
doenças do slsteraa nervoso, apare-

lho geníto-urínarío do homem
e da mulher

Assistente Técnico
Dr. Paulo Tavares

Curso de Radiologia Clínica com o
d(. Manoel de Abreu Campanarlo
Silo Paulo). Especializado em Hl
gene e Saúde Pública, pela Univer
s.dade do Rio de Janeiro.

Gabinete de Raio X
Electrocardíogralia clinlca

Metabolismo basal
Sondagem Duodenal
Gabinete de fisloteraoia

Laboratório de microscopia e
análise clínica

Roa Fernando Machado,'
Telefone 1.195

flORIANOPOllS
-----_._--------

--------..--------------�

CONSULTORIO:
Rua Trajano, 33

Sobrado

horas

CLlNICA -MEDICA
Moles tias Internas, de
Senhoras e Crianças em

Gerali
l1 CONSULTORIO :

I�.
h'U8 fetire Schmldt-Edlfl.
CIO Amélia Neto--Fone ló9�
9 á� 12 e 14 ás 17 noras.

PESIDENCIA·
Av Hercílio Luz, 186

- PI1:)ne: 1392 -

Attende a chamados
14

CASA DE SAúDE E MATERNIDADE
SÃO SEBASTIÃO

Situada em lugar aprazível. tranquilo e saudàvel

só a casa "Três Irmãos", a preferida da
culta população da capital.
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Ã Agonia .�a Asma'
i\. li v i a d a' em 3 Mi n u tos
Em 3 minutos a nova receita - Mendaco

- começa a circular no sangue, aliviando
os acessos e os ataques de asma. Em
pouco tempo, é possivel dormir bem, respi
rando livre e facilmente. Mendaco alivia-o,
mesmo que o seu mal seja antigo, porque
dissolve e remove o mucus que obstrúe as
vias respiratórias, fi i n a n d o a sua energia,
arruinando sua s a ú de, fazendo-o sentir-se
prematuramente velho. Mendaco tem tanto
êxito que garantimos aos pacientes respira
ção livre e fácil em 24 horas e que acaba
rão com a asma completamente em 8 dias,
ou devolveremos o dinheiro ao ser-nos res
tituido o pacote vazio. Peça Mendaco em

qualquer farmácia, hoje mesmo. Nossa ga
rantia o protege. ,

1\1 enda eo A:a:::::m

Corpo clínico: Drs. Djalma Moellmann, Ricardo G0ttS
mann e Aurélio Rotolo

Submarino francês
considerado perdido ,.,

Vichí, 26 (H. T. M.) - O Al
mirantado anunciou que o sub
marino "Mange", que estava
nas paragens de Madagascar e

tomou parte na defesa de Die
go Suarez, não há notícias suas

desde 5 de maio findo, devendo
ser, por êsse motivo, considera
do perdido.

O "Mange", que era coman-
.�

dado pelo capitão-tenente Mar-
cel Delort, tinha uma equipa
gem de 6 homens. E' o oitavo
submarino que se perde em ope
rações de guerra desde o armis
tício.

55E

Ralos X, Raios ultra-violetas e intra-vermelhos, On
das curtas, Cístoscopia, Uretroscopia, Corrente galvânica

e Farádica,
Cozinha dietética.

Laboratório de anâlisês clínicas

Apartamentos de luxo e Quartos de la, 2a e 3a classe.
Diárias de 10$000 a 40$000

Secção de Maternidade, com parteira residente. Par
tos a preço fixo: permanência de 10 dias, com toãas as des
pesas pagas, compreendida a da parteira - 350$000.

E' permitido aos clientes terem médicos estranhos ao corpo
clínico da casa.

Praça S. Seba·stião - Fone 1.153 - Florianópolis

Dr. ARAUJO_OLHOS, OUVIDOS
N.ARIZ, GARGANTA

r o IOrnOf o

Contr'lbue oc eliminon-• , c;\ado• hI ove u spin os,
pe e

• e e
.

mancnos I irrita-do a oe e
c.f"'I

.... i:z.ondo -

O RUS��suO SABAUseda. líquidO.sólidO ou

Entusiasmado com a produção
norte-americana

eu. Espero fazer em breve um

relatório no Parlamento".
O ministro Lyttleton acres

centou que a produção norte
americana ultrapassára a ingle
sa com uma vantagem de 50
dias antes do tempo calculado
para isso, falando que "sómen
te uma corporação estará, no
fim do corrente ano, produzindo
munições no valor médio de
quatro bilhões de dólares por
ano, que é o equivalente, em
termos de dinheiro, à constru
ção de um canal como o do Pa
namá, de seis em seis semanas.

"Algumas fábricas do Canadá
estão produzindo dez vezes mais
do que produziam, no primeiro
trimestre de 1940. Várias outras
fábricas estão duplicando a pro
dução avaliada".

Para alliviar a irritação, desprender
o catarrho e pôr termo á tosse, der
reta um pouco de VapoRub em
agua fervente e respire seus vaporesmedicinaes. Ao deitar-se, friccione

o pescoço e o peito com

Ataque a Murmansque
Zurique, 26 (Reuters) - A

agência oficial alemã anunciou
que ondas de bombardeiros ale
mães atacaram o pôrto e a cí
dade de Murmansque. As bom
bas atingiram o cáís e a estra
da de ferro, enquanto outras do
tipo incendiário fizeram irra:.:
per incêndios. Violent9.S explo
sões ocorreram entre os edifí
cios da Estrada de Ferro e mui
tos incêndios se espalharam en

tre as oficinas de reparação. Os
aparelhos alemães de caça, que
serviam de escolta aos bombar
deiros, derrubaram onze aviões
inimigos, inclusive sete de fa
bricação britânica.

Representantes:
MACHADO & Cia.

Dr. MADEIRA NEVES- médico especialista
OLHOS

[OnTRA G'UP��,
1I1F1UE111A, Fttfj��SL.
A acção de Eurythmine é se

gura. Tome-a lo�o que appa
reçam os primeiros sympto
mas, Eurythmine é inoffen

siva, perfeitamente toler8.

vel, sem contra-indicação.

CLlNICA ESPECIALIZADA DAS MOLESTlAS DOS

Ouvidos ...N81'iz-6aroanta-Cabeça-Pescoço
Dr. ARMINiv TAVARES

(Assistente do prof. ôanson)
ACOMODAÇÕES PARA DE3CANÇO DOS OPERADOS
Consultas 20$000 - Operações a combinar

Consultório: Rua João Pinto, 7 -Tel. 146t.-Residência 1450

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

,Ausente durante o corrente mês,
�D r. (diplomado pela

Faculdade Nac.
de Medicina da Universidade do Brasil)

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

clINICA MÉDICA

MARIO WENDHAUSEN

Dr. LAURO DAURA MEDICINA e
CIRURGIA

Ex-interno da cadeira de Cl1nica Cirúrgica da Faculdade

I de Medicina. Ex-estagiário do serviço de Proctologia
do Hospital Humberto I, de São Paulo.

Especialista em doenças de senhoras e doenças ano-retais. Tratamento
sem operação e sem dôr'Éde Varizes e HEMORl:tOIDES. Método moderno da
tralamento da GONORR IA CRONh,A, no homem e na mulher, por proce-
sos elétricos. Eletricidade médica - Diatermia - Diatermo - Coagulação e Infra
Vermelho. Pêlos supérfluos. Sondagem duodenal. Transfusão de sangue.

CONSULTAS: Das 10 às 12 e das 3 às 5.
CONSULTÓRIO: Rua Vitor Meireles, 18. - Tel 1663.
RESIDeNCIA: Rua João Pinto, 9, • TIL 1601.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



I
(,

�'--.-",

Sente dôres nos
RINS E N�S COSTAS 1
• Reumaismos, dôres nas juntar,
pés inchedos, olhos empupuçedos
são alguns dos sintomas de uri
cernia, excesso de ácido úrico
não eliminado que envenena o

sangue. Para esta doença, to
me Pílulas de Foster que ihe
devolvem a saúde.

Pílulas da FOSTER
Para os Rins e a Bexiga.
Preferidas porque são:

• Diuréticas e balsâmicas.
• Desinterarn e ativam os rins. .
• Fáceis de tomar.
• Indicadas para uricemias, uretrites e

cistites.

A�lovado pila D.N.S. sob N.O m Im 15-4-42

PARA AUHILlAR O DESEnVOLVimEnTO
da criança, combater a anemia e o atraso
do crescimento, a EMULSAo DE SCOTT-
ri<11 em vitaminas e cálcio - feita do mais

puro óleo de fígado de bacalhau - proporciona
admiravel ajuda. Em qualquer época não há
substitutos para a

SCOTT
!T� cI.a/.J�--------------------

á venda na FARMACIA ESPERANÇA
Rua Conselheiro Mofra, 4 e 5 - FONE 1.6lt2

(Defronte à casa Hoepckel

TAMBÉM EM VIDROS DE 3 TAMANHOS

Ramos, n-,

x

oLo�!!i�!r(! ) Beovim� .
ao '�TPlerários alemães F���!_s�:��or�oa�:�!�

t
' .

- inis- a vez de 'nada adiante ape G b ..I
ro do Trab Ih d G

-

-

ro dup:o, marca e rueuer

nh
a o a. rã-Breta- lar para vós e, nesse caso, dei- Ober le, de Baden, para pa� sr. Erne_st. Bevín, em alo- xai-me pelo menos advertir-vos

cuçao 1 d 1 daria ou iàbr+ca de biscoutos.
.

pe <: ra 10, an?o.u uma sôbre o que os vossos compa-
In�erpel�çao aos operarios ale- nheiros operários de outros paí-

ou outra indústria qualquer
maes, sobre _a questão. de saber ses pensam a respeito da vos Acompanha-o planta, para
por quanto estes contInuarão a aquiescência e apôio a êsse rSa. nova montagem. Cada chapa
tolerar Hitl d t··

.e- de ferro tem um metro e seser, � ver Indo-os de gime terrorista. Temos absolu-
• senta e seis centímetros d flq.ue, quanto mais tempo permí- ta confiança em que as naçõtirem que o F h

es largura e tres metros cinco-
n �e rer :se conserve unidas vencerão a guerra. E
o pod�r, maior sera o preço quando a tivermos vencido, co-

enta de comprimento. For
que terao de pagar. meça remos a trabalhar na nalha, independente do ínte

Fa.l�.ndo po� ?casi�o do 10 aní- maior tarefa com que já se de-
rior do forno. Caldeira para

ve_rs�no d� 1 invasao alemã na frontou _ a construção de um água, grossura 40 centím e

R.ussla o titular do Trabalho nova e grande cooperativa o� tros, comprimento dois e me

disse textualmente: - Pode ser organização entre as nações do
io metros. Fc rnu aquecido

v�rdade que todos vós adorais mundo _ e os que terão o prr-
com Ienha.Dots graduadores

HItler? Reunimo-nos convosco meiro lugar na mesa, serão de calor. Informações na

no p.aS's�do, como companheiros aqueles que combaterem por gerêo cis do ESTADO_ 15vp - 9
de sindícato. Participastes das nós, e não aqueles que procura- ALUGA-srnossas conferências. Pode ser rem opor-se à Iíberdade ou

� L
verdade que membros das elas- apoiaram o agressor". Para família de tratamento
ses operárias da Alemanha, de- Dirigindo-se depois aos traba- aluga-se. á Avenida Mauro
sejem partilhar da tortura dos lhadores da Grã-Bretanha e Ramos n-. 156, um prédio de
vossos companheiros dos sindí- países aliados, o sr. Bevin con- 2 Pavimentos, com garage,
ca�os na Polônia, Tchecoslová- citou-os a aumentar a produção Informações pelo telephonequia e outros países ocupados? e redobrar os seus esforcos sem [lO 1658
Por quanto tempo permitireis atentar a consideraçõ�s' pes- ------------
essa loucura no vosso país? soais, a-fim-de apressar o dia Vende-se ou aluga-se
Quanto mais a permitirdes, em que, todo o poderio das na- A casa sita à rua Frei Ca
maior será o preço que tereis de ções unidas será lançado sôbre neca n .v 70. Tratar no Ban
pagar, porque nós - e eu falo Hitler e o seu regime. O orador co de Crédito Popular e
em nome das classes operárias terminou por declarar: Agrícola de Sta. Catarina.
de todas as nações unidas "Não permitiremos que quais- Rua Trajano, 16. V-41
jamais abandonaremos a luta, quer considerações se ponham
até que o regime de Hitler seja no caminho da destruicão deste VENDEM-SE COM URGÊNCIA
liquidado". monstro odioso".

-

Por motivo de viagem ven
.--. - .. -.----_.-.--.- dem-se uma mobília, completa,

P d t CATEDRAL
de quarto e uma bicicleta em

ro u OS perfeito estado. Ver e tratar à
rua Silva Jardim,n°. 189. Svs -5

caiu Tobruque� barcaças transportadoras de «Bungalow»Cairo, 26 (Por Edward

Ken-I
tanques e outras unidades me- ALUGA-SE um

' bungalow'
nedy, da Associated Press) - nores da marinha inglesa. Pou- com todo o cooforto. Ver f'
O ataque alemão contra Tobru- co depois ,a chegada dos ca- tratar à rua Joíuvíle, n-. lO.
que foi um verdadeiro golpe re- nhões pesados davam mais pre- 10vs.- 6
Iâmpago que dominou toda a cioso auxílio ao ataque das tôr
praça forte da Líbia com tal ra- ças fascistas. Alguns navios brí
pidez que desnorteou completa- tánícos responderam ao fogo e

mente os defensores brrtãnícos. a batalha então se travou com

Muitos deles nem mesmo tive- os canhões de artilharia e a

ram tempo de oferecer qualquer barragem dos tanques, do lado
resistência. fascista, e as baterias navais do
Detalhes do "débâcle" britá- lado aliado. Evidentemente os

nico, que só agora podem ser alemães levaram a melhor, des
fornecidos pela primeira vez, de que, até onde se sabe, os brí
mostram que a investida contra tânicos não contavam com uni

Tobruque foi um dos mais rápí- dades pesadas, tais como cru

dos e eficientes ataques já des- zadores ou destróieres.
fechadas durante esta guerra de Como se sabe, o exército do
velocidade e surpresas. Logo de- general Wawell havia-se apode
pois de terem irrompido através rado de Tobruque, em reverei- 1l!"lfI"l!'mUI·tosdo perímetro da cidade, os tan- ro de 1940, capturando 30.000 li"116;
ques do Eixo avançaram veloz- italianos. em apenas; um dia e

mente até a orla marítima do meio de operações, o que roí
Mediterrâneo. Com posições to- considerado um feito brílhan
madas à orla do mar, os tanques tíssimo. Todavia, tudo, leva a

inimigos entraram imediata- crêr que os alemães bateram
mente a castigar os caça-minas êsse recorde por uma margem
britânicos, os "trawlers", as de muitas horas.

EMULSlo DE

I
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m ... ara casacos e Il
� aS vestidos, última =
� d �
f§j pa ronagem, [tJ

! visitem a CASASANTA ROSA I
til tA rua Felipe Schmidt, 54 iii
� �
1I1!i11iltilll������9]��ft]��t§l55i111����il���i1�IiI�IiI21i1
........•..................._...•..•.

I S8X)AS I• •
• padrões maravilhosos, finíssimo acabamento -

i das melhores fábricas do país, sao :
• encontradas nos balcões da :
• •

i Casa SANTA BOSA i• •
e Diariamente recebemos novidades -
• •

: Rua Felipe Schmidt, 54-Fone 1514 :
• •
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••

ISSADuarte Fernandes. Euclides Fernandes e
senhora. Ondina Fernandes e esposo con
vidam seus parentes e pessoas de suas
relações para a missa de "10 dia que. em

tntençãa à alma de sua inesquecível esposa. mãe e sogra
IZELIA FERNAlmES. mandam celebrar na igreja do Menino
Deus. na próxima segunda-feira (dia 29). às 8.30 horas: e
desde já antecipam. a todos. os seus agradecimentos.

O total dos prisioneiros britâni
cos em três anos de guerra

Oculos Perdeu-s s um
par de óculos

na rua Boaicúva. Gr atifica
se a pessoa que o encontrou
e entregar nesta re d aç ão.

õvs- 2

Pre'dl-O Vende-se o pré
dio sito à rua Join

ville, nO?7. Tratar à rua J e
rônimo Coelho, 36. 7vs-2

Precisa-se

.

Londres, 26 (Reuters) - Os
33.000 prisioneiros que o Eixo
diz ter capturado na última
[campanha da Líbia, elevam o

total de prisioneiros britânicos,
em três anos de guerra, para
175.000 - escreve o comentaris
ta militar da Reuters.
Até março de 1942, fizemos

I 520.000 prisioneiros do Eixo, na.
maioria italianos e tropas colo
niais, com alguns alemães. As
perdas britânicas assim se dis
tribuem:
Dunquerque, 40.000; Noruega, CASA MI�C�LANEA, dist�ibui-

950; Grécia e Creta, 15.000; Lí- [ dora dos Rádios R. C. A. VIctor,
bia (campanhas anteriores) , I Vávulas e Discos. - Rua Traja-
4.000; Hong Kong, 10.000; sin- no, 12.

gapura, 70.000; Líbia (presente
campanha) - exceto Tobruoue.
8.800; Tobruque, 25.000.

.,

Os prísíoneíros do Eixo são os
seguintes:
Europeus - Líbia, 120.000'

Africa Oriental, 230.000.

Rádio: Telegrafia - Electricidade
AULAS NOTURNAS, Início dia
2 de Junho-Rua João Pinto,

13, Sobrado.
Cabelos brancos 1 LOÇÃO

lllARAVILHOSA !

Dr. ALDO AVILA
DA LUZ

PILULAS DE

REUTER

ADVOGADO
Vidal

Prtvedo dos
prazeres da
bôa meza?
Por que?

otornarão
apto a co

merdetudo.

�

DOMINGO, DIA 28

rendaAumente sua

desde jáPessoes residentes em qualquer praça deste Estado ou
do pais, sem pr ejuízo das suas ocupações, terão sua ren-

da aumentada imediatamente, num ramo distinto, Iacll e dede futuro. Escreva-nos sem compromisso, pedindo mais
detalhes: CAIXA POSTAL 1.6Q6 - S. Paulo.

Como

Fogos Adrian ino�
Para as festas loaninas de Santo Antônio, São João,

São Pedro e Santana
ALEGRIA DA PETISADA
Encontra-se à venda no

Arntazetn Koizias
42 .- Rua Conselheiro Mafra •• 42

�--._------------------�----�--------------�I�

FALECEU O TROMBONISTA
ARTUR PRYOR

Era considerado o primeiro músico
marcial

West Long Branch, Nova Jersey,
26 (A. P.) - Aos 71 anos de ida
de, faleceu o notável musicista, re
gente de orquestra e compositor de
peças marciais, Artur Pryor . Era fi
lho do músico John Pryor . Ainda
muito moço conseguiu um lugar 11.\

famo�a Banda de John Filip Souza.
Seu mstrumento era o trombone.Vende-se uma, à rua Cu- Em companhia de Souza fez 4 tour

ritibanos, 28- fundos. 'I'ratai riécs pela Europa. GraI;geOU rcno

à rua Felipe Schmidt, 108 me;. Nascido em Saint-Joseph, de
Svs'4 pOIS de trabalhar em várias cida

_____________
des do país, fixou-se aqui em West
!:ong Branch. Gostava muito de
jazz", mas diz-se que era esta a

sua opinião: "O "jazz" é esplêndida coisa para os que querem dan
sar ... Dá-lhes muito prazer e tu
do quanto. dá prazer ao pov� deve
se_r ll1�cntFv.ado: Acho, porém, que
nao ha ongmahdade no "jazz" ex-
ceto quanto ao ritmo.

'

9 prazer que proporciona não
vai alem das salas de dansa"
Pryor .COl�l�ÔS 250 marchas, p���
m�s sll1fol1l.cos e outras músicas,alem de 3 operas: "Jinga Boa"
'llJncle TOln" Gabin, c "On The Ev�of HeI' Weddin Day" _ Alguns dos
seus entrechos mais conhecidossão;

. ",<?n Jersey Shore", "Quee�Titama . Tocava diversos instru
mentos e era tambem pianista emérito. Desde 1933 estava virtualmente aposentado, como chefe de or
questra e, mesmo, como músicoEra ver.dadeiro tipo marcial, me.s�
1110 na Idade .. Durante muito pouco tempo, dedIcou-se à política, tendo entrado numa chapa democrática.
Foi considerado "o primeiro má�.!!!II• ...,.......,.......�I!IJIIIIII!.•IIIJIIIII.!III........."',...1._

sico marcial".

um casal moço, sem fi
lhos, para trabalhar na chá
cara da ,<A Floricultura»,
preferindo-se casal morador
de sítio. lSv-1S
--�-------------------.

Piano
Aluga-se um Piano Pleyer,

em ótimo estado. Ver e tra
tlir à rua Conselheiro Maír»
71 A. 5vs-3

Ci\SA

RESFRIADOS_,,;;

�.��
Ao primeiro espirro-al
gumas destas gotas nas
nannas. Esta medicação'=1.... especial estimula a Na-

V
tureza a repelir o resfria

IC IC do antes que êle comece.

VA-TRO-NOL

G·IDr. elerno
Galletti
ADVOGADO

Praça 15 de N.ovembro. 23
1 ° andar (Altos do Café
Rubi). - Fone 1.1:168.

Durante o dia - grande torneio
de tênis entre o Tênis Clube
Blumenauense e o Lira Tênis

Clube.
À noite - "soirée" oferecida aos

tenistas de Blumenau.

"" .. ." .

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Fazem anos hoje:
O sr. Alberto Zimmer;
o jovem Luiz Pedro Toledo;
o sr. Augusto Matos.

Fazem anos amanhã:
A sta. Dóris Santos, filha do

sr. farmacêutico Eduardo Santos;
o nosso prezado conterrâneo

sr. Pedro Leão Coelho, antigo
funcionário da firma Eduardo
Horn;

a sta. Adir Neves;
o jovem Protásio Leal filho;
a sta. Iracema Zomer;
o jovem Kosmos Apostolos;
o sr. Vítor Zanetti;
o sr. sargento aviador Pedro

Ferreira Wanderley;
a prendada senhorita Ivete,

filha do sr. Manuel Marinho
Ferreira;

o jovem Osní Pedro Nazário,
ativo jornaleiro dêste diário.

Habilitações:
Estão-se habilitando para ca

sar o sr. Agenor Fortkamp e

a srita. Gervásia Correia.

Nascimentos:
Pelo advento de seu filho Ta

dêu acha-se de parabens o ca

sal sr. Osvaldo Carioni e sra ,

IBolívia Carioni.

Clubes:
O "Grêmio Branca de Neve"

realiza hoje as 21 horas, no

Clube R. 1°. de Maio, dos Bar'
.reiros, urna animada soir ée.
Vai ter muito entusiasmo a

soirée dansante que o "Cantista"
do Estreito, realizará amanhã ás
18 horas.

O "Lopes Vieira S. C," dos
Coqueiros, darà amanhã uma

soirée, com início às 18 horas.

Cabelos brancos t
lUARAVILHOSA %

--

TOSSE'2 BRONCHITES'é?.
� .
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A's 7,30 horas

movimentado filme musical: A COLUMBIA PICTURES apresentaI A PARAMOUNT apresenta o alegre e

Amor de minha vida
COM

Paulette Goddard
maravilhosa Banda

Complemento Nacional (DJ.D.) - ATUALIDADES IPIRANGA H·15-
MOMENTOS DE ENCANTOS (Short)

Fred Astaire
e ARTIE SHAW com sua

Preços: 2$000 e 1$500
Livre de Censura

A's 5,30 e 7,30 horas

11
o ESTADO 21 de Junho de 194�
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I Vida SociallCartazes do dia.
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Mulheres russas na
aviacão

Melbourne, 27 (United) - Um
oficial da aviação aliada que
acaba de chegar da Rússia, re

LOÇÃ O \ velou que �s mulheres ru�sas1
prestam serviço na frota aerea

soviética como pilotos de com
bate. Acrescentou que grande
número de mulheres-pilotos
russas já participaram de com
bates contra os alemães.

Ao distinto e humanitário
médico, snr. dr. Sáulo Ramos,
que com tanta perícia pro
cedeu a mlllndrosa interven·
ção cirúrgica na pessoa de
minha esposa, Albertina
Krummel Maciel, proporcio
nando-lhe extraordinário me
Ihoramento do seu precário
estado de saúde, venho, por
meio destas linhas, documen
tar a nossa perpétua grati·
dão. Agradecemos, também,
a todo o nísunto pessoal da
Casa de Saúde São Seb ist!
ão o dedicado e bondoso
tratamento, com que sem
pre cercaram a enferma. Pe
dimos a Deus que recom
pense 8 todos.

São José, 24 Junho 1942.
José Pessõa Maciel e FamíliaNicomedes Manoel Ferreira, esposa e sobrinhos

agradecem, sinceramente, a todos que manHes- Gcaring quer pegar
taram seu pesar, bem como os que enviaram bisões à unha
corôas, flores e cartões, quando do falecimento Estocolmo, 27 (Reuters)
de sua tia ADELINA PROCOPIA DA SILVA e bem Goering, que é um ardente en
assim à União Operária, pelo auxílio prestado à tusiasta do esporte da Caça, 01'-
extinta. Manifestam, também, sua gratidão ao denou a evacuação de numero

humanitário cHnco dr. Mário Lacombe pelo desvelo e ca-' sas aldeias em tôrno da flores
rinho com que a tratou, fazendo-o, desinteressadamente, ta de Bialowieza, na Polônia,
num ato cristão. Aproveitam o ensejo para convidar seus única área na Europa, onde os
parentes e amigos para a missa de 7° dia, a efetuar-se

I'
bisões ainda vivem em estado

(l 30 do corrente �terço.-feira), às 7 horas, ria Igreja selvagem, segundo se informa
de S. Luiz. A todos, sua gratidão. 2vs-l de Berlim.

Agradecimento e Missa

t
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N o dia 11 de setembro de 19-10, no Clube 12 ele Agôsto, a Academia

ele Letras ele Santa Catarina e o Instituto Histórico e Geográfico rea
lizaram brilhante sessão solene, em homenagem ao IX Congresso Bra
.síleíro de Geografia, falando em nome daquele cenáculo, para contar
casos catarinenses aos ilustres congressistas patrícios, o sr. prof. AI
tino Flores.

Conferência que deve ser sobrelevada, porque desempenhada em
benefício de Santa Catarina, para o realce da sua cultura e para os
entendimentos lúcidos. eminentemente histórica e sensivelmente li
terária, está, por êsses títulos, entre aquelas que muito enriqueceram
o patrimônio das letras catarinenses.

Lavrada do espírito e aformoseada pelo pensamento, tocada de
imperturbavel harmonia e conduzida pelo sereno propósito de cons
truir e estudar, hauriu, nos mais diferentes séculos da nossa forma
ção, material abundoso com que investigar a cultura da terra barriga
verde, a-través-de seus homens.

Logo de início, confrontando épocas, investigando fatos, interpretando causas e consequências, concatenando juizos, dando forma às
ocorrências memoráveis, retraçando o perfil cios argonautas que se
desbastaram no tempo e no espaço, garimpando a verdade absconsa dos
tempos idos, perquire, em maneira magistral, a origem elo catarinense,
que procede da sub-raça dos carijós, "produto do conúbio dos náufra
gos de João Dias Solis com as índias que, pelas cercanias da, ilha de
Santa Catarina, demoravam, e foi-se cruzando com os raros portugue
ses que, daí por diante, começaram a aportar a essas plagas".

Com grande mão de mestre, trata das populações da Madeira e
Açores, que, falseadas pelo engôdo de aquí a terra era boa e farta, atra
vessaram a largueza incerta do mar, assim fugindo da miséria que
naquelas ilhas reinava.

História contada por filigranista e joalheiro das preciosidades re
buscadas nos veios originários, no recolher a palheta dos aconteci
mentos, separando- lhes a ganga, bateando-lhes todo informe do
exagêro e da falsidade, acertadamente conta que a obscura tragédia
dessa emigração ilhôa estudada ainda não foi.

Mas foi ela a gente que nos trouxe a sua fé e a sentimental poe
sia da boa terra lusitana, revelada pelo rítmo dolente que, em redon
dilhas, ressôa na garganta da gente do interior da nossa ilha.

Reconstituindo com riqueza minuc1ente e impecavel exatidão o

longo memorial do nosso passado, empós tratar dos seus costumes, re
trata a época em que apareceu o primeiro jornal da ilha, que outra
não era que a "elo candente pasquim viçoso como labareda em pa
lheiro".

Afortunadamente sabedor das lutas entre as figuras preeminen
tes da época. esmaltando-lhes os brazões da intelectualidade, estadean
do-lhes os méritos, louvando·lhes as virtudes gamenhas, no procurar
perpetuá-las na grandeza elo nosso destino, estuda o Arcipreste Paiva
em luta co'm o grande Marcelino Dutra, "o poeta do brejo". Refere-se,
após, à nova geração, que se distinguiu nas figuras de Vergílio Várzea,
Cruz e Sousa, Araujo Figueiredo e Santos Lostada, como à passagem
por aqui de João Caetano e Furtado Coelho, bosquejando, depois, mi
lluc�o:;;a çrônlca sôbre o teatro ba,rrj�a.v�nie, Merece ílalientado qu� o

o bamba de Kansas
Com Bill Elliott

Complemento Nacional (D.F.B.)
Cachoeira de Paulo Afonso

Preços: 1$500 e 1$100
Imp. até 10 anos
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Vida Esportiva
NACIONAL x FLAMENGO
Amanhã, na cidade de S. José,

realizar-se-á sensacional encontro
entre o Flamengo F. C. (das
Capoeiras) e o Nacional F. C.
(do Estreito).

O Nacional, que já conta di
versas vitórias, está bastante
animado para a pugna.
CASA MISCELANEA, distribui

dora dos Rádios R. C. A. Victor,
Vávulas e Discos. - Rua Traja
no, 12.

Baile nos Barreiros
Realizar-se-á, hoje

dia 27, nos Barreiros,
um baile promovido pe
lo Grêrnío "Branca de
Neve" anexo ao Clube
Recreativo I: de Maio,
com início às 21 horas;
e domingo uma anima
da soirée. 3vs-3

NA BIRMÂNIA HÁ POUCOS
TRAIDORES; MAS HÁ !

Nova Delhi, 27 (Reuters)
Sir Tawi Tun, primeiro ministro
da Birmânia, declarou à agên
cia Reuters, o seguinte: "Nós,
birmaneses, sabemos que as
nossas aspirações nunca virão a
materializar-se sob o domínio
dos japoneses. Precisaremos do
auxílio das nações unidas, a
fim-de realizarmos nossas am

bições políticas. Estamos con
vencidos de que receberemos tal
auxílio construindo no futuro
uma Birmânia melhor e mais
feliz, partidária das nações uni
das" .

Perguntando quantos dos seus
concidadãos estavam aparelha
dos para colaborar com os ní
pões, o primeiro ministro repli
cou: - "Na verdade, é bem
pouco o número dêsses traido
res".

GRATIFICA-SE

MAIZENA

�TOS '::��ITlVOS
� E SABOROSOS

� Possuo o nosso atraente livro

§ de Receitas, com belíssimas ilus-

8 trações, onde encontrará seleto
� . voriedade de receitas faceis e

de paladar ogrodavel. Mande
nos o covpon, poro obtenção
de seu exemplar GRATIS.

a quem achou e entregar à rua

Fernando Machado-38, um es

tojo de couro com 8 ou 10
chaves. 5 v.vl

As

VERDADEIRAS

PASTILHAS

VALDAsão O u n r c o remedio eficaz
para evitar e tratar

O.S CATARROS, a GRIPE,
as DÔRES DE GARGANTA
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ULTIMA HORA
Aviões britânicos e

norte-ame-\
Os japoneses interceptaram o

ricanos estão bombardeando navio russo «Hangaistroj» ele'
Benghasi, Bardia, Tobruque e varam-no para um porto do seu
todas as linhas de abastecimen

I
país. Soltaram no mais tarde,

to do "eixo" na Tripolitânia e porém, surrateir amente, a 22 mi-
na Líbia. lhas da costa, o torpedearam.

*
Na costa do Pacífico foi tor- Os japoneses começaram a fu-

pedeado pelos japoneses um zilar, nas Filipinas, todos os

vapor canadense; mas conse- nativos que recusam submeter
guiu ser rebocado para o porto se à sua governação e aprender
próximo, a língua ·;aponesa.

*

Desde o assassinato de fIey
drich, já foram executadas pelos
nazistas, na Checoslováquia, 71 9
pessoas.

De Angora informam ter

chegs d i, cómo reforço, ao Egi
to, 11.000 soldados norte-arner i
canos, formando uma unidade
mecanizada,

*

Realizam importantes confe-
rências na "Casa Branca", em

Washington, os sr s. Roosevelt,
ChurchilJ, o embaixador russo

Litvinoff, e altas patentes de
terra, mar e ar dos EE. Unidos,
Inglaterra e Rússia.

:to
Submarinos ingleses torpedea·

ram e afundaram 3 navios que
levavam munições e víveres para
a Líbia.

Agradecimento

o PAINEL DE NOTAVEL
CONFERÊNCIA

.

Clínica médico-cirúrgtca do I�!;;cla�i�Y�n?m!}!�sO�senhoras - Partos.
ALTA CIRUHGIA ABDOMINAL:

eS'1
tõmago, vesícula, útero, ovários,
apêndice, tumores, etc. - CIRURGIA
}'LASTICA DO PERíNEO - Hérnias,
hidrocele, varicocele. Tratamento sem
dor e operação de Hemorroides e vario
zes - Practm-as: aparelhos de gêsso.
Opéra nos Hspitais de Florianópolis.
Praça Per-eir-a e Oliveira, 10 -

IFone, 1009
Horário: Das 14 às 16 horas, díarta

mente.

�------..-----------------�

a delicadeza do seu espírito à graça cativante de sua inspiração, entusiasma-se por José Boiteux, exalta o critério de investigacão de Henrí
que Boiteux, dá conta de que Lucas Boiteux é o nosso verdadeiro his
toriador, passa por Henrique Fontes como o humanista que sabe onde
deve cavar para achar o filão ela verdadeira cultura, clama que Os
valdo Cabral imprimiu novos livros, com ter dado outra ínterpretaçâoà história, anuncia que Carlos Pereira, uma das nossas maiores cul-
turas, está entre os grandes sabedores de história e os corretos es
critores, afirma que Barreiros Filho, grande mestre do ielioma, tem
sonetos de acabamento de ouro.

Não esquece Ivo d'Aquino, outro grande conhecedor da língua,jornalista de longo tirocinio, orador de largos recursos e dono ele pe-

�então presidente da província, dr. Gama Rosa, C8kO pouco comum na ças claras e lapidares. Não olvida, também, Nerêu Ramos, que chanossa história governamental, protegeu os moços intelectuais ela épo- ma de jornalista dos mais distintos, culto e proficientíssimo causídico,ca, dando-lhes relevantes cargos na administração púhlica. para quem a ciência do Direito não tem segredos e que, a essas altas
.

Mas episódio que não passa despercebído é o ela luta entre os "ve- qualidades, ajunta refinado gôsto literário.lhos e os moços". E assim faz justiça a todos os demais que menciona, como OtonÊstes, representados em Vergílio Várzea; aqueles, em Eduardo d'Eça, Tito Carvalho, Diniz Jor., Edmundo Luz Pinto, Antônio Mân-Nunes Pires. cio da Costa, Gustavo Neves, Carlos Correia, Osvaldo Melo, AdolfoEm todos os tempos sempre houve conflito entre as gerações no- Konder, Lourival Câmara, Maura de Sena Pereira, Antonieta de Bar-vas e aqueloutras que já estão no crepúsculo da existência. ros e Laércio Caldeira.
Os moços geralmente não compreendem os velhos, Fez justiça, de modo correto e impressionante, a amigos e inimí-/' Admirá-los e respeitá-los lhes é possive!. gos, colocando-os todos no lugar devido.
Por sua vez, aqueles, porque cérebros mais trabalhados pelo es· Retraçando o gôsto do povo barriga-verde pelos espetáculos tea-tudo e mais polidos pela experiência, não lhes cedem lugar nas lides trais, fez revivescer a febre tumultuária de revistas de caráter quasedo espírito. sempre local, onde os registos dos fatos da terra são o tema principal,Contudo, a mocidade deve e precisa ele ser olhada com simpatia. como também são, não poucas vezes, calcadas em adaptações apresFoi um grande amigo dos moços - o dr. Ivo d'Aquino - que é, sadas.

em se tratando de inteligência e cultura. cintilante luz nesta terra Destarte, Haroldo Calado, Clementino de Brito, João Crespo, Odipromissora que é Florianópolis, que assim, certa vez, sôbre êles se lon Fernandes e Nagib Nicolau Nahas, Antônio Mâncio da Costa toexprimiu: "há quase sempre no ânimo de todos nós, quando a ma tu- ram exurgidos, pôsto já fosse em tempo.í-ídade dos anos nos impele irresistivelmente para a curva descendente Chegando ao fim de sua notavel excursão a-través da cultura lite?-o po�so dest!.no humano, uma grande do.se, ele" otimismo para com a tárta catarinense, modela, C0111 grande engenho, a paisagem regional.infância e pala com a Juventude que passaram. .. he amos assim ao término ela bela conferência de Altino Flores,
A � êste se ass?cia. :�toutro, plep.? de a�uradas :'esel'vas da ,ll1tell- llQ..)X oD_gresso c e eogra la.--

- ---

gencia do humanista: com o espirito flagelado pelas lutas .cll�as e O prof. Altino Flores alheio por índole e pudor mental aos pro-asperas, em face da natureza e dos homens, nem mesmo os vitoriosos I 1 "
. .2 .

•

.

,
..

deixam de parar por um momento. para beber com os olhos a miragem cesso� v_u gares de exibíçâo, conquistou, por ISSO mesmo, .a ��t�m� e_a
dos dias descuídosos da meninice, que se deliram para se-mpre". admu acao de tod?s os que conh:cem, ps .seus estudos Iitei anos, tao

Eis, em perfeita síntese, clareado passo de afeto e de docura pelo ilustres nos co�celtos como �a fOI ma sóbria,
espírito novo, que requer sinceridade e sobretudo estímulo."

.

,Essa� qualI�lades, hoje tac: rar.as,_ b�stam p�ra l�e �testal�. a �ultu·
Mas, regressando ao comentário, é ele salientar-se, posto em rápi- la e o gost? ar:stocratlco de l11tehgencla pr6pl'la, conCla ele fmahdac1e

dos bosquejaR fossem traçados. os retratos de Várzea. Cruz e Sousa e �ltal11ente supel.lOr.. ... A • • • •

'_'uiz Delfino por sem dúvida o tl'iângulo mais expl'essivo da litel'atu- Denota-ll�e ISSO mcllvldualldac1e autentIca, capaz de nos faSCInaI
ra catarinen�e. com suas IdéIas. e A impressões tão linda e. elegantemente estili.z<l;das.Com êles fechou () ciclo elo Século XIX. A sua conVlVenCla com os grandes hvros desde cedo o 1111Cla1'a111

Reportando-se ao dealbar do nosso, refere·se aos merençórios poe- nos segredos da beleza estética, que é sempre clássica, plena de arte e

tas de gôsto arcádico, mas já livres rio simbolisl1iól de Cruz e Sousa e de verdade.
do parnasianismo de Luiz Delfino: De tudo isso, dá-nos exata medida e impressão a sua notavel cOI1.' '/Olhjindo a .çl.istância, avalia o mérito do velho mestre Horácio Nu- ferência sôbre a terra e os homenS de Santa Catarina, da qual é �lm
nep Pires, ama Araujo. Ficueir�do, porque êle conseguiu hal'l110nizal," cios mais brilhantes fill:ws.

VENDE-SE OU ALUGA·SE
Uma casa de moradia, nova,
construi da de material de lei, à
rua Nestor (Vila Mariano), em

João Pessoa (Estreito). Informa-I ções à rua. Vidal Ramos, 65.
I h�l

H EL I O R EG IS

O preso Roosevelt informou
que, no mês de maio, os EE.
Unidos construiram 4.00(') aviões,
1.500 tanques, mais de 2.000
canhões (não incluindo os anti
aéreos e os anti-tanques) e cerca
de 100.000 metralhadoras de
todos os tipos.

FRACOS e

AN�MICOS
TOMEM

�nho Crcosotadl
"SILVEIRA"

Grande T6nico
-=====����-""*

A pedido de Hitler, Mussolini
vai enviar à França 500.000 _ Comprai na Cf SA MISCE
homens, para reforçar o exército LANEA é saber economizar'
de ocupação, contra a esperada
invasão aliada.

Clínica de Olhos, Ouvidos, Nariz

Ie Garganta do
DU. TULIO RA.MOS

Assistente efetivo do Sel'viço de Olhos
"Gabl'iel de Andrade" na Policlínica
Geral do Rio de .Janeiro, com curso
de especialização e prática de ouví
dos, nariz e garganta no Serviço do
Prof. David Sanson, na Policlinica de

Botafogo - Rio de Janeiro
Praça Pereira e Oliveira, 10 -

Fone, 1009
Diariamente, das 9 às 12 horas -

Segundas, quartas e sextas das 17
às 19 horas

Foram 1.300 os bombardeiros
ingleses que atacaram Bremen
e o noroeste da Alemanha. O
ataque concentrou-se especial
mente nos estaleiros, na fábrica
de motores Wulf e na refinaria
de petróleo de Bremen. Quando
os últimos aviões se retiravam,
aquelas partes da cidade eram
uma rugidora massa de chamas
e fumo.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


