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o negociante matou a
tiros o capitalista
Rio, 4 (DNPA) - o negoci

ante português Antônio Au
gusto Fernandes, na rua Con
de do Bomfim, após discutir
violentamente com o capitalis
ta brasileiro Viriato de Jesús,
sacou ao revólver, alvejan
dou-o com cinco tiros, tendo
uma das balas atingido a ca

beça do �Tedido, matando-o.
Houve grande pânico no lo

cal, sendo um transeunte atin
gido ligeiramente. O crimino
so foi preso em flagrante, de
clarando que entregara a Vi
riato, para vender, uma parti
da de diamantes, no valor de
200 contos e que êste até hoje
não prestara contas.

Cabelo's brancos 1 LOÇÃO
MARAVILHOSA!

o adido militar do
Brasil em Londres

Londres, 3 (R.) - O oficial
do exército brasileiro coronel
Azambuja Brilhante, adido mi
litar junto ao govêrno brítâni
co, acaba de concluir uma sé
rie de visitas aos estabeleci
mentos britânicos de adestra
mento militar, especialmente
a um dêsses em que as tropas
são preparadas sob as mais ár
duas condições e semelhantes,
tanto quanto possível, ao pro
prio teatro das operações de
guerra, e onde são empregados
tiros reais.

Um litro de gasolina
para 05 médicos
S. Paulo, 4 (A. N.) - O Tou

ring Clube do Brasil fez um

apelo aos motoristas, no senti
do de que estes ofereçam um

litro, do total de cada cartão
de racionamento da quota
quinzenal, em benefício dos
médicos que provarem suas

reais necessidades de combus
tível, para a realização de ser

viços profissionais de interês
ses da coletividade.
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Tropas nas ruas
do Cairo

Túnis, 4 (H-M.) - Segundo
informações procedentes do
Cairo, a cidade teria sido pro
clamada zona militar, tendo
sido ocupada por tropas neo

zelandesas, que estacionam nas
ruas a-fim-de evitar desor
dens.

Voltaram aos campos de
concentração alemães

Vich', 3 (A. P.) - Telegra
mas retardados procedentes da
Bélgica informam que as auto
ridades alemãs anunciaram
que 60 prisioneiros de guerra Ibelgas, que já haviam sido li
bertados, voltaram aos

campos,\de prisão alemães, em represá
lia por uma série de tentati
vas de sabotagem em Bruxelas
e nos seus suburbios.

O comunicado alemão des
creve os danos materiais como

ligeiros, mas acrescenta que
cinco cidadãos belgas ficaram
feridos.

As jóias da atriz
San Sebastian, (Espanha), 3

(U. P.) - Foram encontradas
as joias que tinham sido perdi
das pela atriz Anita Atamuz,
avaliadas em meio milhão de
pesetas. A atriz tinha esqueci- í
do o. estojo, onde guardava as

joias, na igreja de Santa Maria,
onde as devolveu depois de sa
ber quem era a proprietária,

I quando
foi publicado um aviso,

nesse sentido, na imprensa des
I ta cidade.

o �esfile monstro, D'H �oieRio, 4 (O ESTADO) - Toda a imprensa anuncia com des
taque a manifestação estudantil que hoje se realizará. Um jor
nal, em artigo de fundo, escreve: "O desfile monstro que os

universitários e ginasianos vão realizar, em sinal de desafronta
ante as provocações criminosas do "eixo" à nossa soberania.
constitue um apelo à conciência nacional e uma afirmação
empolgante de sentimento democrático".

Preci§a-se - mecânico de rádio
Procurar o Operador encarregado do Dep. de Comu,

nicações, Panaír do Brasil, S.A. Para mais informações
Rua Saldanha Marinho, 23. 7 v. --5

Dois exércitos frente a frente
Londres, 4 (R.) - Nota-se intensa acumulação de fôrças

nipônicas sôbre a fronteira russa, o que robustece a crença de
que o Japão já fixou, para qualquer momento dêste verão, o

ataque às províncias marítimas soviéticas. E' dífíetl determl
nar o poderio armado japonês no lUanchucuo, conquanto se

presuma que o exército, que não tomou parte na campanha da
China, está concentrado na fronteira da Russia. Êsse exército
parece que está composto de 32 a 35 divísôes de tropas vetera
nas, bem equipadas, num total de 700 mil homens, com suas

próprias indústrias bélicas e arsenais.
O exército soviético no Extremo Oriente, também semi

autônomo, calculava-se oríglnalmente em 500 mil homens;
porém não se sabe se o alto comando russo retirou fôrças dali,
durante os momentos críticos do ataque alemão a Jl'Ioscou, no
outono passado.

o ouro do Banco do Egito
Londres, 4 (U. P.) - A rádio emissora de Berlim anun

ciou que, segundo informações do Cairo, as existências em,
ouro do Banco Nacional Egípcio foram transportadas para a

África do Sul, pOI' via aérea.

--�------------------------

)

o PRESIDENTE ROOSEVEr/r
o presidente Franklin Delano Roosevelt, supre

mo guia dos Estados Unidos da América, e cuja pá
tria vê passar hoje a mais cara das suas efemérides.
Compreendendo o perigo que para o mundo repre
sentava o nazi-fascismo, desde logo se fez pregoeiro
do maior auxílio não só à tenaz e heroica Grã-Bre
tanha, como também a todos os demais países que se

quisessem enfileirar entre os defensores da Liberda
de dos Povos.

Washington, 4 - (Serviço especial da In tcr-Amei-Ican a) - O dia de hoje as

sinala pará os amer-icanos do Norte o 166 aniversário de sua Independência.
:Êste ano as demonsti-ações terão particular alcance não só nos Estados Uni

dos, como em todas as demais Américas, devido ao fato ele, pela pr.lme ira vez eles
de que os países dês te Hern isf'ei-io fundaram os seus respectivos govêrno indepen
dentes, acharem-se

ê

les empenhaelos na luta pela liberelaele, ameaçada hoje pelo bar
barismo deshumano elos países elo Eixo ...

Em vez elas usuais elemonstrações de alegria num dia ele festa nacional, êste
dia será celebrado com demonstrações de Unielade de Poderio Militar, e eletermi
nação firma por paute do povo para manter a sua liberdade, custe o que custar! ...

O dia 4 ele julho é considerado o dia da Independência norte-americana por

I
ter sielo nesse dia, no ano ele 1776, apresentado ao Congr-esso um manifesto assi
nado pelo então presidente daquela Entielaele, John Jancock, pelo qual um gru-
po de Colônias declaravarn a sua inelependência e renunciavam a qualquer aliança
com a coroa britânica.

ftste fato, seguielo P01' sucessivas campanhas militares chefiadas por George
Wash ing ton , e finalmente culminando pela completa independência dos Estados
Unielos da América do Norte. marcou o início de uma época na História Univer
sal e mui particularmente para êste Hemisferio.

Durante o per-íodo entre os últimos anos elo século dezoito e o primeiro lustro
elo século elezenove, as repúblicas do :1'\0"0 l\Iundo surgiram uma a uma. Em
nenhum outro período ielêntico na História, tantos novos govêrnos foram criados
ou grupos políticos conseguiram libertar-se do jugo imperial para estabelecerem
governos "elo povo para o povo".

Quase sem exceção alguma, estas "cartas ele llber'dade" foram conseguidas no

campo ele batalha. a custo ele bravura sem par, inteligência e previsão ele homens
do povo, que estabeleceram assim um novo padrüo ele política, de liberdade e di
reito humano ...

O Velho Mundo é consider-ado o berço ela democracia, entretanto, elecorridos
quase dois séculos elo lançamento dêste novo sistema ele govêrrio, neste Hem ísfe
rio, bem se pode d lzer serem as Américas os únicos países no munelo que poderão
ser considerados, realmente, dernocractas livres! ...

Escritório de contabilidade
Serviços avulsos de contadoria e de escrituração mercantil

Organização de escritas, sistema econômico,
controle perfeito.

Organização Comercial Catarinense
Rua João Pinto n. 18 � Fone 1.467

Esses franceses serão
estrangeiros inimigos
Londres, 4 (H. T.) - Várias

centenas de soldados franceses
pertencentes à guarnição de
Diego Suarez acabam de che
gar à Grã-Bretanha. Alguns es
tão acompanhados das respe
ctivas esposàs e famílias. O
"statut" dos recem-chegados
ainda não foi determinado,
mas acredita-se que serão con
siderados como "estrangeiros
inimigos", segundo diz a Reu
ter.

�E SÓLIDA PARA U"'1A
EXISTÊNCIA SADIA

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

preços só na CASA MISCELANEA.
- Rua Trajano. 12.
------------.--__------------

Soldados holandeses
chegam à Inglaterra
Londres, 3 (R.) - Acaba de

chegar à Inglaterra outro con

tingente de soldados holande
ses, completamente treinados,
vindos do Canadá.
Êsses homens foram recruta

dos nos Estados Unidos, Cana
dá, México, Venezuela e Indias
Orientais Holandesas.

"
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Velho processo
Washington, 3 (U. P.) -- O

Departamento de Estado comu
nica que a Alemanha violou o

acôrdo de permuta em virtude
do qual deviam ser repatriados
cidadãos americanos e do Eixo,
retirando os salvo-condutos
para a permuta que se deveria
efetuar pelo vapor "Drottíng
holrn "

.

Encomendado pela
Grã-Bretanha

Rio, 3 (Via aérea) - Nos
Estaleiros da ilha do Viana
foi lançado ao mar, ontem, à
tarde, o navio "Papa-Terra", o

segundo da série dos seis enco
mendados pelo govêrno da Grã
Bretanha.

16'i brasileiros na R.A.F.
Washington, 4 (U. P.) - Funcionários britânicos revela

ram que cerca de 400 cidadãos latino-americanos prestam seu
serviço na "R. A. F.", e que muitos mais ainda atuam em ou
tros ramos das Fôrças Armadas Aliadas. Entre os elementos
inscritos na "R. A. F.", figuram cerca de 2'1)0 argentinos, 67
brasileiros e 41 chilenos.

O Perú, o Uruguai, a Venezuela, Cuba, o México, a Colom
bia e Guatemala estão também representados, entre êles, em
número que varia de um a dez.

Será atacada a India !
Sidnei, 4 (Reuters) - O an

tigo representante australiano
no Conselho de Abastecímen
t?S do Grupo Oriental, entre
vístado, declarou que os japo
neses podem atacar a índia
dentro em breve. Acrescentou
que a Alemanha e o Japão pre-

I
tendem estabelecer 11m élo, ês
te ano, quer seja através da
Rússia ou através da índia e

�������������_:_IOriente Médio.
.��----------------------

Sindicato dos Empregados no Comercio
Florianõpolis

Palestra do Dr. Gilberto (hrockatt Sá
CONV ITE

DOENCAS DA PELE
E ,SIFILIS

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

úlceras.
Tratamento das afecções do

couro cabeludo.
Dr. TOLENTINO
DE CARVALHO

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

Sóssa de espiões ••• Medalha para 'o
Estocolmo, 4 (H-M.) - A capitão Pamplonaimprensa confirma que os 3 S. Leopoldo (Pelo correio)

cidadãos suecos presos em Go- Quando foi do comício comemora

teborg, por crime de espíona-. tivo ao �r_ande feito do nosso avia

gem, pertenciam a uma orga-
dor Capitão Paruploria, um dos ora-

. -

líti A • dores propos que Sao Leopoldo en-
mzaçao po 1 ica de tendência viasse ao nobre militar uma meda-
nazista. lha como testemunho de sua admi-

ração. Esta idéia mereceu francos
aplausos e o livro para inscrição
dos que querem contribuir já con
ta muitas assinaturas c encontra
se à disposiç�o dos interessados na Rádio: Telegrafia - Electricidade CASA MISCELANEA, distribui-Casa do LIvro. Para que tenha AULAS NOTURNAS I ,. di d d R" .

cunho verdadeiramente popular, a .: m�lO la �ra os a�!Os R. C, A. VIctor,
contribuição não póde ser superior I 2 de Junho-Rua Joao Pinto, Vavulas e DISCOS. - Rua Traja
a 1$000. 13, Sobrado. no, 12. :

,

de

O Sindicato dos Empregados no Comércio de Flo
rianópolis têm o prazer de convidar os seus associados
a Imprensa da Capital, os Senhores Empregadores e o�
comerciarios, em ge.ral, para assistirem à palestra sobre
assunto de interesse para a classe, que o Senhor Doutor
Gilberto Chrockatt Sá, ilustre Enviado do Ministério
do Trabalho, Industria e Comercio, vai realizar no dia
6 deste mês" (segunda-feira), às 20 horas, na séde dêste
Sindicato, à rua Conselheiro Mafra, rt? 35, sobrado.

Gustavo Zimmer,Presidente do Sindicato

A guerra somente acabará em 1947
. Ri_o, 4 (D.N.P.A.) -- O conhecido quiromante Sana-Khan fez as seguintes previsões: "O
fim da pujança potencial do "eixo" começará nos últimos dias de fevereiro ou principias de
março de 1943. A guerra deverá terminar entre junho e julho de 1945. Outra fase de sofri.
mentos estará reservada aos homens. A partir de 22 de junho de 1945, as águas do Danubio
do Sena .e de ,todos os outros rios da Europa correrão avermelhadas, durante 42 semanas, Àluta co�t1l1uara cada vez mais brava e estender-se-á. Em janeiro de 1947 assistiremos ao fim
�er�adelro. do cataclisma. . O mundo ingressará, então, em uma fase de paz,' prosperidade C:
JustIça SOCIal. Em 1943 morrerão 16 milhões de homens".

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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IISTITUTO DE DIAGNOSTICO

CLINICO

Dr. Ojalma Mczllmann
Formado pela Universidade de

Genebra [Suíça]I
I I

, I

Com prAtica nQ8 bospltste europeu h
Cl!nlea médica em geral, pediatria,
doença. do 81stema nervoso, apsee-

Ibo geníte-urlnarío do homefJj
e da mulher

Assistente Técnico
Dr. Paulo Tavares

Curso de Radiologia Clínica com o
dr. Manool de Abreu Campanarlo
Silo Paulo). Esp(>cializado em HI
giene e Saúde Pública, pela Uníver
•Idade do Rio de Janeiro.

Gabinete de Ralo X
Electrocardiografia clinlca

Metabolismo basal
Sondagem Duodenal
Gabinete de fisloteraola

Laboratório de microscopia e
análise clínica

Rua Fernando Machado, •
Telefone 1.195

PLORIANOPOLIS

.....--------------------�

I,

DR.RICARDO
GOTTSJ\lIANN
Ex-chefe de clínica
do Hospital de
Nuernberg

(Profs L. BUT khardt e
E. Kreuter)

Especialista em Cirurgia
Geral

Alta cirurgia, gyuecolo
gía (doenças de senho
ras) e partos. Cirurgia

'

do sistema nervoso e

operações de plástica.
Consultório à rua Trajano,
n. 18 (das 10 às 12, e das

15 às 16,30)
Telefone - 1285

Residencla à rua Esteves

I
Junior 20. Telefone 1.131.

� f

tI Dr. BEZERRA LEITE t
CIJÍNICA '1�1ÉDICA

CONSULTORIO:
Rua Trajano, 33

Sobrado

Consultas das 5
em desnte.

hOfas

I
RESiDENCIA:

Rua Blumenau,
-�

I Dr. Antônio Moniz Ide Aragão
MÉDICO

Cirurgia e Ortopedia,
CliDica e Cirurgia do
torax. Partos e doenças

de senhoras.
CONSULTORIO:
Rua Trajano, 33.

Dlarlamente das 15 l\s
17 horas.

H.ESID�NCIA:
Almirante Alvim, 36
Telefone D. 751.

28

I I

I

CLINICA -MEDICA
Molestias Internas, de
Senhoras e Crianças em

Geral

ICONSULTORIO :

f(ua Felipe Schmidt-Edifl ..
cio Amélia Neto-vf'one 1599. ,

9 ás 12 e 14 ás 17 horas.
RESIDENCIA'

.

Av Hercilio Luz, 186
- Phone: 1392 -

Attende a chamados
14

MEDICO
CASA DE SAúDE E MATERNIDADE

SAO SEBASTIAO
Situada em lugar aprazível, tranquilo e saudàvel

podem provir graves moléstias como a

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

EN lJlSÃU rkseu"
Uma fortuna para os pobres de saude!

··stocks"
arrazados

Se de

Dôr de dente?,

Dr. Z. DE LINS
NEVES

EX-8ssistente da Olíntca
Ginecológica da Facul
dade Nacional de Medl
cína e do Hospital Psi-
quiátrico do Rio de

Janeiro.
CONSULTÓRIO: R. Tra-

I
[an o 33. Das 13 às 15 hs.

R:aE�:-!�:nc;,A�5. DOENÇAS DOS OLHOS
Cur80 de Aperteíçoamento e Longa Prátíca no Rio de Janeiro

C I d·· Pela manhã: das 10 ás 12 horas
�-----'-----"'I onsu tas larlamente à tarde: das 15 às 18 horas

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

Dr. lAURO DAURA M��WA�rAe

I Ex-Interno da cadeira de Clínica Cirúrgica da Faculdade
de Medicina. Ex-estagiário do serviço de Proctologia

do Hospital Humberto I, de Silo Paulo.
EsJJeciBDsta em doeDças de senhoras e doenças aDo-retals. Tratamento

--------- sem operação e sem d6r•. de Varizes e HEMORROIDES. Método moderno do
tratamento da GONORREIA CRONICA. no homem e na mulher. por nreee
sos elétricos. Eletricidade médica - Diatermia - Diatermo - Coagulação e Infra
Vermelho. Pêlos supérUuos. Sondagem duodenal. Transfusão de sangue.

CONSULTAS: Das 10 às 12 e das 3 às 5.
CONSULTÓRIO: Rua Vitor Meireles. 18. - Tel. 1663.
RESIDtNCIA: Rua João Pinto. 9. - TeL 1601.

necessário, os
algodão serãoLondres,2 (United) --= Neste mo- tos de grave escassez de toda clas-. dia oito de março passado: _ "As

rnento ,em que os alemães se eu- se de fibras naturais, apoderar-se- grandes quantidades de algodãocontram a apenas 130 quilômetros -iam, com o máximo prazer, de al- produzidas ainda não foram entre
de Alexandria, os círculos relacio- guris milhões de quilos do melhor gues ao consumo"
nados com o comércio do algodão. algodão para a produção de pneu- Essa declaração indica que os de
em Lancashire, esperam que se se máticos, explosivos c roupas, c é pósitos estão bastante cheios. Re
agravar a situação, será adotada a por êsse motivo que se supõe que corda-se que toda a safra foi com
política de terra arrazada para 0<; as autoridades britânicas e egípcias prada em partes iguais pelos go
enormes depósitos dêsse produto não hesitarão em incendiar os ôe- vêrnos britânico e egípcio, de ma-

Sanson egípcio, cujo grosso está armazena- pósitos de Alexandria. neira que o eventual incêndio de
do naquela cidade, representando Não existem estatísticas oficiais Alexandria não afetaria os lavrado
valor de vinte milhões de libras sob as reservas de algodão, . mas res, Na realidade, êles seriam be
egípcias. Assim, provocar-se-ia o um dos diretores do Banco Egício nef'iciados ; porém os danos que ex
'incêndio mais custoso da história formulou a seguinte declaração, di- perimentariam as instalações ma-

I do algodão. rigindo a palavra aos acionistas ritimas poderiam ocasionar dif'i-

I Consultório: Rua
Vitor Meireles. 24.-Fone 1447 P';:d�;;�' 'CÃY'E'Õ'RAL"O

cold,d", depois da guerra.

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

á venda na FARMACIA ESPERANÇA
Rua Conselheiro Mofra. 4 e 5 - FONE 1.6ft2

(Defronte à casa Hcepcke) .................... _
.••.•.•1.- _ ......
• ce...

Raios X, Raios ultra-violetas e Infra-vermelhos, On
das curtas, Cistoscopia, Uretroscopía, Corrente galvânica

e Farádica,
Cozinha dietética.

Laboratório de análisês clínicas

Apartamentos de luxo e Quartos de 1&, 28 e 38 classe .

Diárias de 10$000 a 40$000

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

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

Praça S. Seba·sUão - Fone 1.153 - Florianópolis

Dr. ARAUJO_OLHOS, OUVIDOS
NARIZ, GARGANTA

I:specialista; assistente do Professor
do Rio de Janeiro.

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

Dr. MADEIRA NEVES - médico especialista em
.

Londres, (Por Joseph Kalmer, elo E. C. L., para "O ESTADO") -

A seguinte história foi contada por um pilôto polaco que, em compa
nhia de um amigo, se juntou aos Aliados no Médio Oriente, depois de
uma jornada cheia de aventuras através da Slováquia, Hungria, Yugos
lávia, BUlgária e Turquia. Valia bem a pena contar essas aventuras, e
não há dúvida que mais tarde serão contadas outra vez. O fato de am
bos os homens serem inimigos da Alemanha fez com que o povo ordi
nário da Slováquia, Hungria, onde a língua criou dificuldades adicio
nais, e Bulgária ajudassem os polacos a esconder-se da polícia e dos
agentes da Gestapo, e lhes ensinassem o caminho. Uma vez em terri
tório yugoslavo, disseram êles, perderam todo o receio de serem de
nunciados. Uma sociedade secreta búlgara tomou conta dêles e ajudou
os a escaparem para a Turquia. Daí por eliante não fizeram mais que
viajar da forma ordinária, pois estavam então sob a proteção dos fun
cionários dos consulados.

Eis aquí um extrato da história dêles, A pequena cidade de Gar
wolin está situada entre espessas florestas na estrada de Varsóvia a
Lublin. Esta estrada, passando pelo que são agora as ruínas de Gar
wolin, é uma das artérias principais do tráfego trans-polaco. Em Gar
wolin própriamente dita não ficou uma casa de pé, depois de uma bri
gada de tanques polacos ter resistido a uma fôrça superior de tanques
nazis. Mas mesmo entre essas ruínas vive ainela gente. Jan, por exem

plo, o qual, com algumas tra ves, táboas e papelão, construiu para si
uma espécie de choupana nos arrabaldes. Êste sujeito Jan é inteli
gente, pois construiu a choupana junto a um pequeno poço onde ha
via uma boa nascente, de maneira a ter sempre a certeza de não mor
rer à sede, num país assolado pela fome.

Jan tinha sido um guarda de caça, pelo que sabia tudo quanto
se podia saber a respeito da vida dos animais e das plantas nas flo
restas. Sabia onde podia encontrar frutas e amoras, e conhecia os
hábitos dos animais. Não tinha arma de fogo, porque os alemães ti
nham apreendido todas as armas. Mas achou muito arame entre as
ruínas, e, com êle, construíu armadilhas, com as quais apanhava le
bres, aves silvestres e de tempos a tempos mesmo um gamo. Não se

pode dizer que êle estivesse roubando caça. Tratava-se apenas uma
volta aos primitivos costumes dos nossos antepassados, de caçarem
para comerem, a que tinha sido obrigado Jan pelo domínio nazi.

Mas o que tinha êle de fazer a respeito de pão? Jan tinha cons
truído a sua choupana numa estrada que os alemães usavam para o
seu transporte. Estava lá o poço com a nascente, junto ao qual os
condutores de veículos muitas vezes paravam para resfriarem os seus
motores. Jan costumava encher os radiadores dos carros. Não havia
razão para êle se recusar a fazer êste pequeno serviço aos alemães e
arriscar a vida. Todas as vezes que Jan levava água a um caminhão,
os seus lábios, os seus olhos, as suas mãos proferiam uma palavra:
"Chleba" (pão), e as mais das vezes apanhava um pedaço. Uma vez
um soldado vienense que falava tcheque deu-lhe metade de um pão.
O soldado cortou o pão ao meio com a baioneta e disse rindo: "Talvez
voltem os tempos em que podemos usar facas de pão em lugar de baio
netas. Não parece que seja por enquanto". E foi-se embora.

Quando Jan foi à floresta no dia seguinte para ver se havia al
guma caça nas armadilhas, achou um pedaço de papel que lhe dizia
para não se mexer. Jan alarmou-se, mas como as palavras eram em

língua polaca tranquilizou-se. Olhou em volta e ao princípio não viu
nada de suspeito. Depois ouviu o roçar das folhas e viu um rifle ale
mão apontado em sua direção, de detrás de uns arbustos.

Ia-se pôr em fuga quando uma voz lhe ordenou perentóriamenta: I"Stoy"! (Alto!)
Então Jan riu-se e afrouxou a tensão. JI:ste homem certamente

não tinha desígnios hostis.
Os dois homens tiveram uma longa conversa e depois Jan foi para

casa. Quando pela tarde dêsse dia outro comboio alemão parou junto
ao poço de Jan, êste pediu aos soldados que tomassem chá em sua
companhia. Fez chá de folhas de morangos que tinha apanhado e se·

cada, fervendo-as num fogareiro onde ardia lenha úmida. f:le expli
cou aos soldados que a madeira ardia de-vagar e fazia muita fumaça.
No entanto, os soldados não notaram os grossos rôlos de fumaça que
saíam da chaminé. Sentaram·se tranquilos nas suas caixas e beberam
o cozimento quente. Ao cair da noite os soldados seguiram o seu ca

minho,' e um dêles que tinha feito apressar os outros queixou-se, di
zendo que não gostava de viajar de noite. Disse mais que não havia
segurança na floresta durante a noite.

Nem um só veículo dêste comboio de caminhões chegou ao seu

destino. A alguns quilometros de distância da choupana de Jan, o

primeiro caminhão foi de encontro a um fio de arame forte que ia de
um ao outro lado da estrada, à altura do pescoço do condutor. Êste
foi decapitado. Os outros caminhões abalroaram uns com os outros.
Ouviram-se muitos gritos, e das florestas saíram muitos homens que
se atiraram logo aos alemães.

No dia seguinte, tudo quanto restava dos caminhões era um monte
de cinzas. Não havia sinal das armas e das munições que constituiam
a sua carga. E tinha desaparecido também mais uma pessôa, quando a

polícia alemã lhe bateu à porta para a interrogar. Jan tinha-se safado
para a floresta.

Alguns dias depois, os jornais de Varsóvia disseram que um forte
destacamento de tropas tinha partido para as florestas em volta de
Garwolin por ter aumentado lá muito o número de bandidos. -Houve
combates entre os nazis e as guerrilhas de Garwolin, Mas nada mais
se soube .a respeito de Jan.

vlrOR ESPINDOLA e

FAMluA
participam a seus parentes e
amigos e contrato de casa
mento de sua filha Soalda com
o sr. Natail Pinto Mesquita.

I
LUIZ T. MESQUITA e

SENHORA
participam aos seus parentes
e amigos o noivado de seu
filho Natail com a srita. Soalda

Espindola.

Josephina S,hweidson
MEDICA.Doenças de senhoras e crianças.

CONSULTAS: das 10 às 12 e das 1ft às n horas
Rua P. Schmidt. 39 (sob.)

Dra.

CLlNICA ESPECIALIZADA DAS MOLESTIAS DOS

Oovidos-Nariz-6arganta-Vabeça-Pescoço
Dr. ARMINIO TAVARES

(Assistente do prof. ôanson)
I ACOMODAÇOES PARA DESCANÇO DOS OPERADOS

I
Consultas 20$000 - Operações a combinar

Consultório: Rua João Pinto, 7 - Tel. 1461.-Residincia 1456

Dr. SAVAS LACERDA
OeuUsta do Centro de Sa.úde e do Hospital de Caridade

Ausente durante o corrente mês ..

Dr. MARIO WENOHAUSEN - ����::d�o I:�
de Medicina da Universidade do BrasU)

Ex·j.terno do Serviço de Clinlca Médica do Professor Osvaldo OUveira
médico do Deoartamento de Saúde

CLINICA MÉDiCA
Moléstias ínternas fie adultos e crianças.

Consultório: Rua Felipe Schmidt n. 38 - Tel. 1426
Residencía: Rua Visconde de Ouro Preto n. 70 ._ Tel. 1523

ATENDE CHAMADOS A NOITE. - FLORIANOPOLIS.

Dr. AUCiUSTO DE PAULA ��etofa��a�:Sp�:1FlorianopoUs
Residência e Consultório: Rua Visconde de Ouro Preto 51

(próximo ao Teatro).
Cirurgia geral e Doenças de Senboras.

Fisioterapia: Diatermia, tníra-vermelho e Ultra-Vluleta.
CONSULTAS: Díartamentes às 11.30 e d8S 16 às 18 horas

Fone 1.644

SOALDA e NATAIL
apresentam-se noivos.

Fpolis .. 28-6-9�2

S v.-4

Dr. G·I

Roupas - Pulóveres
Cobrrtores - Sobretudos - Pantufas

A

AGENCIA RENNER
RUA DEODORO -- 33

(Ierno
Galletti
ADVOGADO

Praça 15 de Novembro. 23
10 andar (Altos do Café
Bubi). - Fone 1.1.68.

Representan tes:
MACHADO & Cla.

I
ADVOGADO I.Vidal Ramos, n°. 30

Dr. ALDO AVILA
DA LUZ

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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L IN liO a Polícia contra os
_ exploradores Sem Asm o IPara se vencer na agricultura, Rio, 2 (C. P.) - Infor�am de S�o. Paulo .que,. fal�ndo a

h
r

D
•

A.especialmente para triunfar na for- Imprensa �ôbre. a. intervenção �a POllCI� na flscallz.açao do: a o I5 nosnidável concorrência de varieda- generos alímenttcíos, o sr. Acácio Nogueira, secretáno da Se

�les de culturas do linho, é mistér gurança, afirmou que a polícia já se encontra perfeitamente
possuir capacidade elevada de tra- aparelhada e será inexoravel na sua ação contra os explorado
halho, em que entrem como fau- res do povo. Os negociantes infratores serão presos e proces
tores preponderantes as disposi- sados por atentado à economia popular.
ções inatas do corpo e do espírito
e certeza técnica precisa.
Longe já vai o tempo em que o

lavrador tinha, como função única,
o plantar e colher. Hoje, apenas
com essa prática, seria impossível
a um -agricultor vencer, pois, na

luta diária, mil e uma dificuldades
se lhe apresentam.
Eis porque venho por esta fôr

ma, prestar í

nf'orrnações no tocan
te à classificação mecânica, em que
se aprimora a qualidade da semen

te do linho, grangeando a avidez
aquisitiva dos compradores.
Devemos, portanto, dispensar in

teresse primordial à qualidade da
semente, fautor preponderante do
rendimento. Ela deve apresentar
garantia de pureza, absoluta iden
tidade na reprodução da espécie,
sanidade, produtividade, alta per
centagem de germinação e pujan
te vitalidade sem o quê, estamos
na contingência de plantar semente
agronomicamente defeituosa.
Como não temos no Estado sele

cionadores;: como êsses países 011-

de a agricultura já alcançou ele
vado gráu de aperfeiçoamento, que
garantem a pureza, autenticidade e

faculdade germinativa, etc., das
sementes certificadas ou registra
da, recorramos à classificação me

cânica para as sementes importa
das ou produzidas, que oferecem
as vantagens de qualidade e ren

dimento, sob o ponto-de-vista in
dustrial e comercial.
Esse processo consiste na uni

for-nização pela separação das se

mentes mais pesadas, pequenas,
murchas, leves, isentando-as de írn
purezas, elevando-se, assim, em

condições normais de CUItU:"l, P

rendimento de 20 a 25% com rel»
cão a colheita que produz o linh»

t �ão submetido a essa mane ira de

acentuou que os alemães haviam acrescentou: "Não sei se o resul
de tal maneira martelado Malta que tado seria êsse, mas posso afirmar
as fôrças britânicas, que alí se en- que Alexandria é cidade bem di- Vende-se uma, em perfeito
contravam, tinham sido neutrali- ficil de ser tomada". estado, por preço de ocasião.
zadas. Em seguida, o marechal Quando lhe perguntaram se os Dirigir-se à casa ü", 187. do
Rommel conseguira transportar to- britânicos poderiam impedir os a- SACO do Limões. Sv-

31dos os abastecimentos de que ne- lemães de utilizarem eficazmente .

cessitava. o porto de Tobruque, sir Andrew MOVEIS"Creio eu que conseguiu receber Cunningham respondeu: "Impedi
um pouco mais do que haviamos mos os italianos. Talvez possamos
pensado" -- acrescentou o almi- fazer o mesmo com os alemães.
rante. Sir Andrew explicou que I Contudo, 'I'obruquc não é um por
ignorava o verdadeiro motivo da to".

operar.
Compreende-se facilmente que (l

agricultor, que lança à terra a es

tranha semente do linho tal qual
Í' colhida do escuro fruto da v:1I';�'
dade de outono ou de primavera,
não póde esperar farta mésse.
Sendo ela misturada de mui tos

grãos anormais, mutilados, mal de
senvolvidas, etc., que não germina
rão ou só brotarão débilmente, dis
putando o calor, a unidade e o ar

do meio- ambiente, produzirá plan
ta raquítica, sementes degeneradas,
leves e com pouco poder de vi tà
"idade.

.

Outros benefícios há, resultan
tes da limpeza e classificação me

cânica da semente do linho que
muito contribuem para a perma
nência do terreno livre de ervas

daninhas.
Os vegetais estão regidos pelas

leis de herança: "tais, pais, tais
filhos", Sintetizando: somente as

sementes classificadas pelo re-

benefício, baseando-se nas diferenças

Ade reserva nos grãos e nos ataques umente 5uapor moléstias e pragas, nas dife-
renças de poder germinativo e ou-

d d
·

tros que, no balanço final, se fa- e5 e Ja'zem sentir sôbre a produtividade,
poderão elas clamar com vóz an- Pessoas residentes em qualquer praça deste Estado ou
siosa a sua aquisiçao na COMPA- do pais, sem pr ejuízo das suas ocupações, terão sua ren
NHIA DE LINHO DO BRASIL LI- da aumentada imediatamente, num ramo distinto, faci! e
MITADA. I de futuro. Escreva-rios sem compromisso. pedindo mais

A.T.B. detalhes: CAIXA DO�TAL 1.696 - S, Paulo.

Há dois anos que o sr, J, Ríchards, de
Hamilton, Canadá, estava de cama, sotreu
do de um lorte ataque de asma. Havia
perdido 15 quilos de pêso, sofria de ataques
asmáticos que o

í

m p e d iam de dormir, e
quasi havia perdido a esperança de conti
nuar vivendo, A primeira noite em que usou
Mandaco êste acabou com os acessos as
máticos, Há dois anos não voltou a sofrer
de asma. Ma n d a c o tem tido tanto êxito
que se oferece com garantia de dar aos
pacientes respiração fácil e livre em 24 ho
ras e de acabar com a asma completa
mente em 8 dias, ou se devolverá o dínhei
ro, mediante a restituição do pacote vazio,

Menda co A:a:.:::.m

OÔRES nos RINS? Liberte-se
dêste marlirio!

Forno para Padaria
Vende-se um forno de ter

ro duplo, marca Gebrueder
Oberle, de Baden, para pa
daria ou Iàbrtca de biscoutos,
ou outra indústria qualquer.
Acompanha-o planta, para
nova rnontsgem. Cada chapa
de ferro tem um metro e ses
senta e seis centímetros d s

largura e tres metros cinco
enta de comprimento. For
nalha, inde pendente do inte
rior do forno. Caldeira para
água, grossura 40 centíme
tros, comprimento dois e PJ e
ío metros, Forno aquecido
com lenha.Dois graduadores
de calor. Informações na

gerência do ESTADO. 15vp -13

Bastam algumas destas
gotas em cada narina I

� Acalmam a irritação, des
prendem a mucosidade,

VI" AI reduzem a inflamação,
�" deixam V.S, respirar!

VAgTRO-NOL
MOTOCICLETA

Vendem -se 1 «bur eau» en
vemíza do e 1 armário envi
draçado, próprio para gabí
nete médico, dentário, etc.
Rua Saldaoha Marinho, 3(J

5 v3

«Bungalow»ALUGA-SE um "bunga low'
com todo o conforto. Ve r E'

tratar à rua Joinvile, n-. 10.
lOvs.- 6

Máqui na de escreve r

:ONTINENTAL
Estado nova. Negócio

Alberto Moritz.
5 v. - 5

• Não só por uma questão
de bom gosto, como por
motivos de ordem lúgiênica,
faz a Snra. todo empenho em

conservar limpa a sua residência.
• Com mais forte razão deve
preocupar-se com o organis
mo, fazendo, periodicamente. a
limpeza e desinfecção dos rim
com HELMITOL de Bayer.
• Do perfeito funcionamento
do aparelho renal depende.
em grande parte, a saúde
presente e uma velhice forte,
sadia e livre de achaques,

I

não eliminado que está
envenenando seu orga
nismo. Para isto, tome

Pílulas de Foster e ajude
a vencer os seus males.

Pílulas de

rOSTIR

• Verifique estes sintô
mas: dôres nas costas, dô
res reumáticas nos músculos
e juntas, urina turva, escal
dante, escassa; pés inchados,
olhos empapuçados. Eles
podem indicar ur icernia.
É um sinal de alarme. E
o excesso de ácido úrico Para os rins a a bexiga

de
diréto com

Resfriado
no BebéEvite perturbar-lhe o estomago com

medicação interna. Friccione este
alliviante unguento no pescoço •
peito, ao deitar, Traz prompto allí
vio-corta a maioria dos resfriados
) da noite para o dia.

v J"fI "".
t: 'I

AVISO AO POVO CATARINENSE
Linha direta Porto Alegre -Florianópolis

Preferidas porque são:
• Diuréticas e balsâmicas - para pielites, uretrites e cistites.

desinfetam e ativam os rins. • Fáceis de tomar.

• Combatem o ácido úri- Insista nas legitimas Pílulai
co e manifestações. de Foster (invólucro ver-

• Indicadas também rnclho).

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

às quartas e sábados
Saídas de Araranguá às quartas,

sáoados e domingos
Aqente em Florianopolis: MARIO MOURA

PRAÇA U') DE NOVEMBRO

Aprovado pela D.N.S, sob n.c 1H em '5-�-9+2

Declarações do almle. Cunningham
Washington, 3 (R.) - O almi

rante sir Andrew Cunningham, co

mandante-chefe do Medi terrâneo,

derrota, quanto ao seu aspecto de
combate terrestre.

Interpelado sôbre as consequên
cias da queda de Alexandria e,

consequentemente, o afastamento
da marinha real cio Mediterrâneo,

Quarto Aluga·se um,
para solteiro.

Informação nesta redação.
Svs-2

P
,

d- Vende- se o prére IOdio sito à rua Join
ville, n° ?7. Tratar à rua Je
rônimo Coelho. 36. 7vs-7

ao ser interrogado por ocasião de
sua primeira entrevista à imprensa
sôbre a causa da derrota na Líbia,

LIVRE-SE DESSE
RESFRIADO•••

Eurythmine evita a influenza, a

grippe, as febres de qualquer na

tureza .. A acção de Eurythmine
é inoffensiva a qualquer oro

gão. Não tem contra-indicação.

GRIPPE - NEVRALGIAS
RHEUMATISMO - DÔRES

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

tViUV�?,l�=��?!.�S�b���S �e �����SILconvidam aos parentes e pessoas de suas relações
para assistirem à missa de 70 dia, que, por alma

do saudoso extinto, mandam celebrar na Catedral Me
tropolitana, no altar de Nossa Senhora, de Lurdes, na

próxima 2�-feira (dia 6), às 7 horas, antecipando os seus

agra,decimentos a todos os que comparecerem a êsse pie
doso ato. Aproveitam o ensêjo, também, para manifes
tar sua imorredoura gratidão a todas· as pessoas que.
generosamente, os acompanharam no doloroso transe, e
a todos os que testemunharam o seu pesar. 3v-s3

• Para suavizar e

nescer a pele, há um pro- ;
- .

duto perfeito, a SABAO 4RUSSO, Aveluda a pele, �combate espinhas, cravos e

manchas SABÃO RUSSO
sólido ou líquido. "'.. .'----- ·.�_';'L :oi

renda

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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IVida Social I
86 RECEITASCjtafi>j'
Poderá encontrá-Ias em "Meu Livro
de Receitas". o qual. alem de atra

ente e finamente ilu·strado. contem

uma variedade de receitas de todo

especie de pratos deliciosos com

.amversãrron :
Faz anos hoje a srita. Leda

Andrade, filha do' sr. Nerêu
Andrade, operoso funcionário do
Banco Nacional do Comércio.

MAIZEHA DURYEA
À MAIZENA

Completa hoje 2 anos a

nina Lenice Gonçalves.
me-

•

Faeem anos hoJe:
sra. Antonieta Gomes;
sr. Delfino Moreira Paes;
srita. Targina Correia;
menino Odilio Pereira.

Falecimentos:
Informam do Rio de Janeiro

que, vitimado por um ataque
cardíaco, faleceu, ante-ontem,
pela manhã, em sua residencia,
à rua Almirante Alexandrino, em
S. llferesa, o CeI. da reserva
da 1'. linha do Exército, Gen-

DIVERSÕESo CONSULADO AMERICANO
E O 4 DE JULHO

O sr. Ieegtnald Kazanjian,
ilustre e operoso cônsul dos
Estados-Unidos da América,

sm. a..

\

Alemanha ÚLTIMA HORA
URSS

Só em setembro
resolverá

a

guerra Devido à queda de Sebastopol
e à situação no Egito, a Turquia

Berna, 4: (A. P.) - Despachos (te Berlim indicam que a está chamando a portos todos
Alemunlut a bandonou a esperança de decisão final na frente os seus vapores que se acham
oríental, êste verão, a despeito da vítôrta que está tendo em no mar Negro e no Mediter
Sebastopol e do tremendo esforço de ofensíva em encaminha- raneo.

mento no setor central da mesma frente. Os nazistas, já agora, •

esperaríam - ainda segundo os despaehcs referidos - derro-
I

Nas 4 últimas incursões da
tal' só em setembro a organlsaçâo militar russa, estabilizar RAF a Bremen, foram lançadas
suas posições no inverno e Iíbertar assim grande número de 3 milhões de quilos de bombas.
tI'OIHIS dalí, provavelmente antes da Inauguração defínítíva do *

segundo "front" na Europa, O submarino que afundou o
-------------------------------- último vapor brasileiro tinha

D
·

FORD
pintada .na torre uma grande

rBCas �enU Inas �;�:j�f�������?��:�:�,�Só com os concessionários: �i���.iram varias canhões ini-

Tuffi Amin &: Irmão

naa

i
O "Grupo X" realiza amanhã (ons. Mafra, 54-(aixa postal, 111-Fone 1665

às 20 horas um espetáculo no

o Almirantado britânico con
fessa haverem-se perdido na

recente batalha naval no Medi
teu ãneo o cruzador "Ermyone"
e 4 destróieres.

Peixes salgados
Rio, 3 (D.N,P.A,) Foi pro

ibida o exportação do pira
rucú e de outros peixes sol
gados.

-� li Ecos e Notícias
Clínica de Olhos, Ouvidos, Nariz

Ie Garganta do
DR. TULIO RAllIOS

m

Assistente efetivo do Serviço de Olhos
"Gabriel de Andrade" na Policlínica

'

Geral do Rio de Janeiro, com curso
.,

de especialização e prática de ouvi- �
dos, nariz e garganta no Serviço do '

Prof. David Sanson, na Policlínica 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

Edificio D. Joaquim, com as

comédias «Cada doido ... » e «39"
da Oitava», em um ato cada
uma, e nas quais tomam parte
os amadores C. B., M, Lopes,
L, Leal e M. Schmidt. Haverá
também um ato a cargo do con

junto vocal "Seresteiros ao Luar.
que executará marchas e sambas
de autores catarinenses.

pOlt.1 - 37
Ru. Joio Pinto - 5

FLORIANÓPOLIS

sérico de Vasconcelos. em comemoração do "Dia da
Hà cerca de 10 anos deixou a, Independência" de seu país,

atividade militar, depois de Ion- /que hoje decorre, dará, à sa

ga permanencia na Europa, pa- ciedade florianopolitana, re

ra dedicar-se à industria far"' cepção oficial, no "Lira Tênis
macêutica, sendo atualmente 'Clube", das 16 às 18 horas.
chefe da antiga firma Silva A m I

ranjo. Durante os anos em que Recrutamento na
serviu no Exército, o Coronel ,I Guiana Francesa
Genserico de Vasconcelos r e- Belem, 4 (O. J.) - O vesper-
velou-se um dos mais distintos tino "A Vanguarda" publica
e brilhantes oficiais, tendo de- informações de Caiena, se

sempenhado diversas comissões gundo as quais a Guiana Fran
de importancia no Brasil e no cesa, fiel a Vichí, está recru

estrangeiro, onde serviu como I tando a mocidade, preparan
adido militar na França. do-a em exercícios físicos e mi-

litares. ,

Vendem-se A BORDO DO VAPOR
"FAVORITA CLARA Ia."

Famílias, que se retiram para A guarniçáo do vapor argentino "Fa·

fóra do Estado, vendem diver- vorita Clara Ia" foi homenageada com

. ,. um jantar, oferecido, em. 'I'íjucas, na r'e-
sos objetos de uso doméstico a sidência do sr, Valéria Gomes, prefeito,
preços de ocasião. No Saco dos, pelos sócios da firma Sociedade Valgo
Limões, casas ns. 185 e 187. Ltda. de Joáo Pessoa.

5vs-I Agora, a equipagem do referido vapor,
a bordo do mesmo, retribuiu êsse jantar

A s- , Coluna não
impune

pode ficar com outro, em que náo reinou menor

cordialidade e no qual tomaram parte,
entre outras pessoas, os srs. Vicente

Rio, 4 (D. N. P. A.) -- Es Santana. agente da Companhia; ceI. Gui-

t ti ti elo Bott, gerente da filial cio Banco do
creve um m�, u 100 em ar IgO' Comércio; Eulalio Andrían l. contador da
de fundo:- A quinta- coluna Companhia; Arsenio Negreiros, inspetor
não pode ficar impune. Urge de. do Instituto do Pinho; Luiz Gonzaga va

cretar uma lei especial contra lente e Alcides Claudio, respectivamente,

OS espiões e agitadores subven- sócio e despachante da Companhia; e Au-

gusto Mendes Pereira, representante do
cionados pelos estrangeiros". ESTADO,

Caspa 1 LOÇ
-

O MARAVI I o capitão do- navio. sr. José Pita. e
A •

sua oficialidade cumularam de gentilezas
LHOSA! os convivas.

---........._.........:

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

O RESPIRADOIRO DA RUSSIA
LONDRES, 3 (Reuters) -

Não'obstante os ataques dos
avi.ões nazistas,os estivadores
do porto setentrional russo
de Murmansque, durante o

mês de junho, suplantaram
o recorde estabelecido em

maio, descarregando nove

toneladas diários, cada um
dêles.

I O referido porto se acho
� intacto e os comboios dos
noções unidos entram e

soem ininterruptamente.ARTIGOS MILITARES
geralem

I TOd:S :::igo;-Ipara fardas de

I
Tiro de Guerra, I
exército, policias

Ie colegios.
--
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-------------------------------------� .

. ;------"

Planejavam dinamitar a «Ferradura»
Altona, Pensilvania, 4 (U. P.) - 348 alemães e italianos

- anuncia o Bureau Federal de Investigações - foram detidos
em uma das maiores batidas policiais empreendidas desde que
se descobriu que elementos sabotadores projetavam fazer ir

pelos ares a curva da estrada de ferro de Pensilvania denomi
nada"A Ferradura", John F. Sear, que dirige os agentes fe- Falando, ontem, pelo rádio
derais em ação, informou que serão detidos outros 50 elemen- de Londres, disse o gral. De
tos suspeitos, tendo sido já assinados os respectivos mandados Gaulle que a batalha final desta
de prisão. I guerra será travada em França;

Foram, além disso, presos vários elementos que se haviam e exortou o povo francês a

introduzido clandestinamente no país. aguardar a hora decisiva.

'"

Moscou informa que 450 na-

vios franceses, inclusive alguns
grandes transportes, estão a ser

viço do "eixo", no Mediterrâneo.

Uma mulher francesa, dona
de uma pensão parisiense, foi
morta a tiros de revólver, por
haver prestado informações aos

alemães, contra os seus próprios
compatriotas.

A Embaixada Espanhola
Rio. 3 (A. N.)- A embai

xada espanhola, nesta capital,
distribuiu uma nota à imprensa,I desmentindo as noticias, segun
do as quais os navios espanhóis
enviam mensagens pelo radio, o
rientando as submarinc s do Eixo, Um submarino do "eixo"
auxiliando a localização dos navio penetrou, de noite, em Puerto
os aliados. Limon (Costa Rica) e afundou
Afirma a nota em apreço que com 2 torpedos um navio ame

a noticia é absolutamente falsa e ricano que ali estava a carregar.
tendenciosa. Os navios espanhois I Varios estivadores pereceram.
têm ordem expressa par a não

•

O preso Roosevelt assinou o
utilizar suas estações transmis orçamento para o exército e que
soras, excepto para pedir socor monta à cifra de 40 bilhões de
ro , em casos de extrema necessi- dólares.
dade.

O conselho deliberativo do Ins
tituto Brasil-EE. Unidos, do Rio
elegeu a seguinte diretoria para
o biênio 1942·1944: presidente,
Eugenio Gudin; vice-presidente,
Carl Kincaid e Armando Vidal;
diretores :Ademar Jobim, Bran
ca Fialho, Grant O Hylander,
John F. Simmons, Joseph Piaz -

za e Osvaldo Trigueiro.

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

ville, n" 'J7, Tratar à rua Je
rônimo Coelho, 36. 7vs-7

>I«

As Secções de Fomento Agr i-
cola Estaduais receberam or

dem de intensificar o plantio
de amoreiras, visando a criação
de bicho da seda.

Calcula-se que os alemães,
para tomar Sebastopol, tiveram
que sacrificar mais de 150 mil
homens.

FRACOS.
AN�MICOS

TOMEM

�n�o Creosotado
"SILVEIRA"

Gr.nd. T6nico

Foi grande o bombardeio
realizado pela aviação aliada con

tra a base japonesa em Dili
(ilha de Timor),

O Sr. Noel Charles, embaixa
dor da Grã-Bretanha, informou
o ltamarati de que o governo
britânico convidou o sr. AlIredo
Pessoa, diretor da Divisão de

Divulgação do Deçartamento de

Imprensa e Propaganda, a vi
sitar oficialmente aquele país.

•

Estará amanhã de plantão a

Farmacia da Fé, à rua Trajano.

Qua t Aluga·se um,r o poro solteiro,
Informação nesta redação.

Svs-2

Não dando tréguas ao inimigoCairo, 4 (Reuters) - As fôrças aéreas aliadas no Egito
não têm dado tréguas ao inimigo, Ontem, aumentaram ainda a

intensidade de seus ataques. De acôrdo com fontes oficiais,
concentrações de tanques e veículos reunidos na área de EI
Amein foram atacados por bombardeiros da R. A. F. Mal as

primeiras bombas tinham caído sôbre as concentrações ini
migas, já aviões de combate furavam as nuvens de pó para
juntar a sua parte à confusão. Apesar da reação ter sido mais
sensível nos últimos dias, os caças ingleses conseguiram im
pedir a aproximação dos aviões do "eixo".

Médica Espirita
Dra. Lourdes Galhárdo Rua Es
tacio de Sá, 142 1°, ando Telef.

/22-1092- Rio de Janeiro.
l DEMORADA CONFERENCIA

Rio, 3 (A .N.)- O chanceler
Osvaldo Aranha teve ontem
demorado conferência com o

almirante Aristides Guilhem
ministro da Marinho.

TRÊS DISCURSOS

CATECISMO DE CULTURA
a nossa pátria. dirigido "à experiência da idade. à inteligência dos
cérebros trabalhados pelo estudo, ao calor fervoroso da mocidade, à
graça afetiva das mulheres, ao triunfo da adolescência que se desata
como a beleza radiosa ele uma flor e à claridade suave do rosto das
crianças" - é ele transcedental importância, dado que não reduziu os

acontecimentos ao campo do país, mas os submeteu ao império elas
leis históricas.

Pode dizer-se que, como pensador de estreito contacto com o hu
manismo, é essencialmente universalista, mas falando como homem
de estado, obedecendo aos imperativos do sangue e do solo, é nacio
nalista profundo.

Contudo, não se enquadra entre os sectários que levam a guerra
entre as nações, criam os problemas da raça no domínio étnico e o da
religião no plano espiritual.

Não endeusa, também, a guerra pela rivalidade das pátrias, muito
menos os delí-rios dos nacionalismos, que nunca lhe mereceram uma

linha de aplauso.
O terceiro, poderosa evocação aos "órfãos da liberdade espiritual",

"tocados por grande e comovente destino". "corações lavados das vai
dades do mundo", é sumamente claro e dá-nos impressões realmente
musicais, uma vez que bem se lhe atente na orquestração dos lin
dos períodos. Logrando amealhar o que ele mais belo e profundo a

língua portuguesa é capaz de abrigar, faz as magistrandas retroceder
aos dias vividos, fazendo-as caminhar pelas "alamedas da saudade".

Assim, iluminando sua conferência -- vasta e profunda - com os

ensinamentos da sociologia educacional, ensina o norte 'por que se

devem guiar as professoras primárias; escultoras de mentalidades, de
massas sensíveis e impressionaveis. Passando seu olhar sôbre o cená
rio onde elas deverão exercer suas atividades, afirma que o problema
ela educação é, hoje, um postulado político, definido pela lei.

Numa frase que se parece com um raio ele sol, tão lapidar ela é -

sintetiza todo um compêndio: - "a educação é o primeiro e funda
mental capítulo da defesa nacional".

Revolve a semente da nacionalidade e clama que "o Brasil foi
cumprindo o seu rumo histórico, sem lutas de raças, de classes e de
religiões. E ..com idéias precisas e firmes sôbre as questões atinentes
à biologia, à psicologia e à história, não reconhece, em absoluto, suo

p�ri!."ridade de ra�a$.

NOS meados de junho ele H)3�). o, dr. I\�o d'Aquíno enfeixou em _pe
queno e p1'1mo1'OSO volume tres notáveis discursos, O primeiro,

"Uma obra em benefício dos que não sabem pedir", foi pronunciado a
20 de agosto de 1938, por ocasião elo lançamento da pedra fundamental
da Colônia de Psicopatas; o segundo, "A constituição de 10 de Novem
bro", proferido no estádio da Fôrça Pública ele Santa Catarina, du
rante a comemoração do primeiro aniversário do Estado Novo; o ter
ceiro, "Oração às Magistranelas Catarinenses", lido, a 3 ele Dezembro
de 1938, como paraninfo ela primeira turma ele professoras da escola
vocacional anexa ao Colégio "Coração de Jesús".

O pronunciado aos lázaros, que "louvam mais com o coração do
que com a boca", fundamenta-se profundamente nos problemas de as
sistência social. O orador, como artista e homem de pensamento, não
se fecha, em absoluto, no santuário da arte, porque bem sabe que desde
o fundo obscuro dos tempos - já nas epopéias de Homero - ressoa

vam, como hoje, os hiNOS de guerra, por isso mesmo deixa aberto o
seu grande espírito às invasões da realidade humana.

Daí porque penetra a fundo nas múltiplas faces dos problemas
sociais, enveredando-se no debate de suas grandes soluções. Nada mais
revela êsse seu sóbrio discurso, que fere a fundo a mais desconcer
tante das moléstias, senão o seu profundo interêsse pelo homem so
fredor.

E das nuvens arcádicas da arte pela arte, preocupa-se com a terra
desolada, para estudar-lhe as grandezas e as misérias.

Enorme foi a área social que abrangeu, estudando-lhe os sintomas
da demência, como as causas imediatas ou remotas, congênitas ou ad
quiridas, singulares ou mesológicas. Não parou aí, porque, apercebido
ela grande tarefa que lhe foi cometida, de desígnios humanos e cristãos,
de homenagem à ciência, aprecia, longamente, a etiologia dos males
mentais, hem assim os seus imprevistos e variados fatores. Dirigindo-se,
no final, aos homens a quem Deus "fez mercê da razão", debruça-se
por sôbre êsse poderoso ditador da inteligência que é Erasmo de Rot
terdarn, citando-lhe estupendo trecho de uma das mais célebres sátiras
de todos os tempos: "o louco só diz loucuras: o coração, o rosto e a

língua estão sempre nele em concordância. Já o sábio assim não é,
porque tem duas línguas, uma que exprime a verdade e a outra que
fala a linguagem das circunstâncias".

E assim finalizou o seu monumental discurso, galardão para a

cultura catarinense, "consolando os aflitos e riscando docemente um

traço esquivo 'de luz na alma dos tristes".
O referente à Constituição de 10 ele Novembro, em que faz, para

logo, exame retrospectivo no período republicano que a precedeu -

período de ultra-individualismo - é peça estudada à luz da sociologia
jurídica, por isso mesmo que, tendo equilibrada visão da destinação
da Pátria, tracejou-lhe o desconcertante quadro da paisagem moral e
política.

A crise com que se defrontou o Brasil encontrou sua fórmula sal
vadora no 10 de Novembro, que o integrou no senso das realidades.
lt.lil�e discurso - hino ao rumo histórlco por que não se deve desviar

HELIO REGIS

I Daí o dizer: "não são mais civilizadas as racas realmente mais
puras. Se passarmos aos velhos continentes, veremos' tristes farrapos
ele povos, que conservam inviolados, há mais de dez séculos, o tronco
ancestral, como tuna ironia às veleidades arianistas. Não há racas su-
periores, há, sim, povos com saúde, bem nutridos com alto 'índice
econômico, armados e convictos de seu valor morai e cívico".

Perorando, reflete, como num prisma de cristal, o esplendor ilimi
tado da natureza, exortando-as a serem alegres no cumprir a missão
de mestras, porque "a alegria deve riscar a vida como um brando fio
dágua, no meio da floresta".

Assim é o sentido dessa oração, tingida com as vivas cores de um
dos espíritos mais bem iluminados elo Brasil, em cujas letras se des
cobre o requinte da dignidade humana.

Falei de um homem que está no planalto da cultura brasileira.
Obscuro bandeirante elas letras, cheguei até êle, mas tive, na ver

dade, o desconsõlo de verificar que fiquei muito aquém daquilo que
deveria realmente dizer.

O dr. Ivo d'Aquino, peregrino das letras, anda como um alexan
dríno em marcha. do mesmo jeito que nas suas iluminadas frases: com

equilíbrio, esmêro, espontânea e imperturbavel dignidade.
É assim que, palestrando, não se serve das palavras, mas da alma

dessas palavras. Seus pensamentos voltam-se para as grandezas do
passado, ensinam as promissoras estradas elo presente, precipitam-se a
querer devassar as imensidades do futuro.

Arremessa-se pela história e pela mítología, para ele Já trazer
sabedoria e dar-nos períodos que atravessam as fronteiras da verdade
e ela ficção. O seu pensamento imenso de, ao mesmo tempo, contem
plativo e de homem de ação, vagueia por todas as imaginacões e por
todas as realidades. Deveria, por isso mesmo, ser de um tempo em que
o Estado alimentasse os artistas como Deus alimenta os pássaros.
Numa época, como a nossa, de tartamudos, em que é moda desprezar
as regras de bem dizer e de bem escrever, o gôsto clássico não lhe
entibiou a têmpera com que decantou a alma das coisas, daí a auréola
de simpatia, admiração e respeito de que todos o devemos cercar, hoje,
nos tempos de esplendor, como, muito mais, nos dias crepusculares.
Humanista por excelência, aos seus sólidos conhecimentos de Litera
tura, História, Direito, F'ilosof'ia e Sociologia, ajunta notavel clareza
rle expressão. Glorificando-lhe o espírito, que bem sabe manejar ins
trumento mais leve que o escôpro e mais subtil que o pincel- a pena
descerra os véus da imaginação, mostra-nos os mundos paradisíacos
do ideal. poetiza a beleza elas florestas, transporta-nos ao passado da
terra e ela raça. Suas idéias sobem diretamente ao coração, têm vigor
e sentimento para se perpetuarem. Representante de uma era que vai
desaparecendo - da cultura e dos valores - Ivo d'Aquino é desses
homens que excedem à linha comum: é êle próprio um tesouro repleto
ele sabedoria, que conhece os múltiplos campos de batalha do espírito.

Três Discursos - seu brilhante livro - feito para as élites é
disso prova insofismável, porque, muito sólido, vencerá e sorrirá da
fúria devastadora do tempo.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


