
Advertencia de 'Moscou ao povo' alemãoMOSCOU, 25 (R.) __ A RÁDIO LOCAL DIVUl.GOU A SEGUINTE ADVERTÊNCIA AO POVO ALEMÃO: "A SEGUNDA FRENTE SERÁ ABERTA.
QUE SIGNIFICARÁ ISTO PARA TODOS VóS? SIGNIFICARÁ O BOMBARDEIO, EM MASSA, DE VOSSAS CIDADES E ALDEIAS. MILHARES DEN·

TRE VóS SERÃO MORTOS E VOSSA TERRA SERÁ DEVASTADA. E OS AMERICANOS VIRÃO TAMBÉM. NÃO TENHAIS RECEIO!"

A «estrela» vendendo
«cachorro quente»
Nova Iorque, 25 (R.) - As

"troupes" encarregadas de rea
lizar funções nos

acampamen-,tos das forças americanas já
efetuaram vários espetáculos
nos acampamentos de treina
mento de recrutas, espalhados
pelos Estados Unidos. Já fo
ram representadas diversas pe
ças que acabavam de fazer su
cesso nos palcos de Broadway.
Outras peças foram escritas es

pecialmente para os soldados.
Judy Garland e seu marido,
Dave Rose, passaram a sua lua
de mel cantando e representan
do para os soldados internados
num hospital militar. Gertru
des Lawrance e Rosalina Rus
sel compareceram em concer
tos realizados nos acampamen
tos, e Mary Pickford saiu de
Hollywood para presidir a

inauguração de uma cantina,
onde vendeu café e "cachorro
quente".

Cabelos brancos � LOÇÃO
MARAVILHOSA!

Novo avião alemão
Madri, 25 (U. P.) - O últi

mo exemplar do "Voelkischer
Beobachter" de Berlim chega
do a esta capital, publica foto
grafias de um novo hidro
avião denominado "BV-138",
que acaba de sair das fábricas
do Reich. O aparelho apresen
ta a novidade de que seus três
motores são colocados sobre a

carlinga, a qual é completa
mente, do mesmo modo que a

plataforma do metralhador. O
novo aparelho foi desenhado e

realizado pelo famoso enge
nheiro aeronáutico alemão dr.
Vogt.

I DOENCAS DA PELE
E SIFILlS

Espinhas. eczemas. manchas
da pele. parQitoses. furúnculos.

úlceras.
Tratamento das afecções do

couro cabeludo.
Dr. TOLENTINO
DE CARVALHO

Consultas: Das 14 às 11 horas. IRua Vitor Meirelles 18-1" andar.

')

o «Esquadrão Verde»
Cairo, 25 (R.) - O grande

movimento revolucionário do
chamado "Esquadrão Verde",
na Croacia, está assumindo
grande proporções. Esse movi
mento abrange grupos de de
sertores armados que saem das
fileiras do Eixo, reunindo-se
sob a bandeira do "marechal
de campo" anti-nazista Kwa
ternik. Os alemães e italianos,
em vista da importância do
desenvolvimento militar na Ju
goslávia, começaram a desta
car a situação naquele país nos

seus comunicados de guerra.

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

FERIDO O GRAL. DELARMIHAT,
HUM DESASTRE

Cairo, 25 (B.) - Declara-se ofi
cialmente que o general Delarminal,
comandante das forças combatentes
francesas no Deserto Ocidental, foi
ferido recentemente num desastre
de automóvel, fora da área de ba
talha, não havendo contudo motivo
para ansiedade sôhre as suas con

dições.

Ecos e Notícias I
Para o concurso de escri

turário do Banco do Brasil,
far-se-ão, hoje no edifício
do Instituto de Educação,
as seguintes provas: portu
gu�s; às 14 hs; aritmética,
às 20 hs.; ingl�s, às 21,15 hs.
Amanhã, realizar-se-ão as

seguintee: contabilidade. às
Bv hs, dactilografia às 10 hs.;
estenografia, depois da an

terior; noções de direito. às
20 hs.; idem de estatística,
às 21,15 hs.; alemão, 22,30
hs.

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

I Florianópolis Sábado, 25 zíe Julho de 1942 I N. 8596ANO XXVIII

O��!'�5 (!�CM�SSl!!�ces�v� �!!�a!� GRANDIOSA MANIFESTAÇãOlOS norte-americanos chegam atualmente à.Inglaterra, inf<:>r- antí-totalítaria em nossa Capitalma o "Svenska Dagbladet", de Estocolmo, citado pelo "Natio-
nal Zeitung", da Basiléa. Êsses aviões, segundo o menciona- ..

do jornal sueco, atravessaram diretamente o Atlântico, com . ,Sohdanzando-se co� se�s colegas de outros Esta�os, na

uma segurança igual à que oferecem os aparelhos empregados p�tnotIca_ campanha antI-tot�htana, os e�t�dantes catannenses
no navegação aérea comercial. A percentagem das perdas não vao r:_ahzar, hoje, nesta capital, u� .comIclO_ de protesto c�?tra
vai além de meio por cento. Até agora nenhum dêsses aviões I

as �açoes agressoras_
-- Alemanha, Itaha, Japao e s�us sat.ehtes.

foi abatido pelo inimigo. S�rao apresent:",�os m�er�ssantes c�rtaze�; em qu,: sao fo�ahzados
Os "Liberator" realizam as melhores médias, fazendo o I Hitler, Mussolini e_ HIrOl�o, atraves d:, cha:ges sug��tIVas.

percurso de 5.000 quilômetros entre Montreal e a Inglaterra, A concentraç�o_ sera na Praça Getulio Vargas , de onde
em 12 horas e 55 minutos. A rota mais curta entre a Terra os estudantes seguirao para a Praça 15 de Novembro.
Naya e a Grã-Bretanha, é vencida por êsses me'smos aparelhos ..

0 comic,io. s.e�á �brilhantado pela banda musical da Força
em 7 horas. Os bombardeiros norte-americanos destinados à Policial e tera micro as 18.30 horas.
Grã-Bretanha podem partir igualmente das Bermudas, fazen- �onvidand?-nos para essa manifestação, esteve em nossa

do essa rota - de 5.800 quilômetros - em 24 horas. redaçao um pugIlo de estudantes.
-------------------------

•

Hoje, às 19. 30 horas, haverá
sessão doutrinária no Centro
Espírita "Amor e Humildade do
Apostolo"; amanhã, no mesmo

horario, no Centro Espírita "J0-
sé de Nazaré".

*

Estará amanhã de plantão a

Farmácia "Esperança", à rua
Conselheiro Mafra.

*

No último sorteio da Crédi-
to Mutuo Predial, realizado a

25 do corrente, foi contemplado
o sr. Waldemar L. Silva. resi
dente em S. Francisco e possui
dor da caderneta n

' 9836.
�Inocente, passou 13 anos na prisãoEscritório de contabilidade

Serviços avulsos de contadorias ede escrituração mercantil
Organização de escrita' sistema econômico,

controle perfeito.

Organização Comercial Vatarinense
Rua João Pinto n. 18 Fone 1.467

Miranda do Douro (Portugal), 25 (U. P.) - O Tribunal Por antiguidade, foi promo-
local rehabilitou José Anjos Pires, depois de cumprir êste uma vida da comarca de Urussanga
sentença de 13 anos de prisão, acusado de homicídio, cujo ver- para a de Biguassú o dr. JUIZ
dadeíro autor foi um indivíduo chamado Antônio Tomé, que -de-direito Agenor Vieira Carnei
confessou seu crime a um sacerdote. Êste, com o consentimen- roo

i to do culpado, relatou o fato em plena igreja. •.

O tribunal determinou que se entreguem a Anjos Pires 80 Convocado ;elo presidente,
contos, como indenização por danos morais e materiais. dr. Aderbal Ramos da Silva, re-

Pires, que envelheceu prematuramente no cárcere, foi re- unir-se-á no próximo dia 28,
cebido triunfalmente pelo povo. I terça- feira, às 15 horas, o Con-

selho Seccional da .Ordem dos
Advogados do Brasil.

Foi tratar-se em Porto AlegrePôrto Alegre, 25 (D. N. P. A.) - Continua na sa. enferma
ria da Santa Casa, aguardando o momento de ser operado, o
lavrador Bento Joaquim Lourenço, morador em Rio Negro,
município de Araranguá, o qual, veiu a esta capital à procura
de recursos, que não encontrou no Estado vizinho. Escritorio Técnico de Topografia e Urbanismo Ltda.

Naquele hospital. o dr. Guerra Blessmann examinou aque- M d·
-

d t T ,.le lavrador, que guarda no corpo a bala com que foi alvejado, I e Iça0 e erras - opogra la
quando íntervía em defesa de um homem que era agredido Precisa-se de agrimensores, topógrafos, medidores, calculistas e

por quatro outros, na localidade de sua residência. desenhistas.
Os candidatos deverão apresentar-se à rua Joinville, n io, até o dia

IOde Agosto. Sómente nos dias uteis.
Facilitam-se horarios. 6v.l
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Machado & Cia.
Agências e

Representações
C.lx. post.1 - 37

Ru. Joio Pinto - 5

FLORIANÓPOLIS
Marcando um

sucesso formidavel

Banha de cadáver!devido os BAIXOS PREÇOS, Sub-.g.nt.s nos princip.1s
muncípiol do Estado.

17P.continua a

Liquidação na "A MODELAR" Washington, 25 (A. P.) - O Serviço de Informações do
Departamento da Guerra anuncia ter captado irradiações de
uma estação alemã, que transmitiam as seguintes informações,
dadas como de grande curso na Alemanha:

.. ."
- "As guarnições dos "tanks" alemães em serviço no

Quando mUito, Ira ate 1944 :',��l���,��'i;i��l são acorrent,adas
a essas máquinas, para luta-

Nova Iorque, 25 (U. P.) _ O sr. Randolph Churchill, fi-,. -_Nas cidades b�mbaldea�as da Alemanha, os cadáve
lho do primeiro ministro britânico e chegado recentemente do \ res esta� sen,�o aproveitados para a produção de gorduras
Egito, declarou que "Rommel realizou o máximo de seu esfôrço para cozmha .

e não poderá fazer mais, atualmente". Predisse, que a guerra
terminará em 1943 com a vitória aliada, "se tivermos sorte, e

em 1944, se não tivermos" .

O dr. E. Luz Pinto será o

padrinho do « Lauro Müller))

Rio, 25 (O. J.) - Dentro da
próxima semana será realiza
da a solenidade de batismo do
avião "Lauro Müller", doado
pela Companhia Roteis Palace
ao Aéro Clube de Lambarí, a
nova e futurosa estância hídro
mineral do sul de Minas Ge-
rais.
Em nome da conceituada or

ganização doadora, fará o dis
curso de oferecimento o ilustre
banqueiro barão de Saavedra.
A unidade que leva o nome

do primeiro chanceler do go
vêrno Wenceslau Braz, o gene
ral Lauro Müller, notavel enge
nheiro e estadista, que teve tão
alta projeção na vida do país,
tem como paraninfo um co-es
taduano do patrono, o escritor
e diplomata sr. Edmundo da
Luz Pinto, figura de relêvo nos
nossos círculos sociais.

SAVAS LACERDADr.
Oculista do Centro de Sdúde e do Hospital de Caridade

Ex-interno do Serviço do Professor Leónidas Ferreira e ex-estagiário dOI>
Serviços do dr. Gabriel de Andrade (Rio) e dr. Pereira Gomes (8. Paulo)
Clínica e cirurgia de: OLHOS, OUVIDOS,

NARIZ e GARGANTA
Co os: Vitor Meireles, 28.-0as 16 às 18 horas.
Res: Conselheiro Mlifr8, 77-FLORIANOPOLIS.

Banquete p'ra cachorro ...
Passos, Minas, 25 (S. E. A. N.) - Recentemente, tendo

um filhinho acometido de díf+éría e entregue aos cuidados do
médico local, uma senhora, aquí residente, fez curiosa promes
sa se o menino sarasse, ela se comprometia a pedir esmolas e,
com o dinheiro assim apurado, prepararia um jantar para 16
cachorros. E como a criança se salvou, o banquete foi prepa
rado, pôsto à mesa, e os felizardos caninos cuidadosamente
servidos.

quartosInglês solteiro procura
dois quartos mobiliados, com
café pela manhã, em ambi
ente sossegado, Tratar com
D. A. G" Cabo Submarino.

6v-2.�E SÓLIDA PARA U�A
EXISTÊNCIA SADIA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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(spera-os sinistra on�a de fome
'Washington, 24 (U. P.) - Sinistra onda de fo me cairá sô bre os países ocupados, durante a próxi

ma primavera, de alcance mais devastador do que o atual, segundo informações recebidas da Europa. A

pobreza das colheitas, não obstante os esforços dese nvolvidos pelo Reich para aumentar ao máximo o

rendimento dos campos de cultura, possivelmente o brigará à consumação dos cereais destinados às pró
ximas semeaduras, o que agravaria terrivelmente a situação, pois a diminuição do plantio acarretaria
enormes reduções nas colheitas posteriores. Conside ra-se que o racionamento do pão deverá ser feito em

uma base ainda mais severa do que a atual, o que tornaria impossível a vida em alguns países, onde as

características do solo, sua escassa produção e os rigores do tempo conspiraram contra a produção,
havendo, dentré' êles, vários, cujas colheitas foram prejudicadas até agora em 40 por cento.

Llvnm·SE DESSB
RESI'RIADO•••

Eurythmine evita a influenza, a

grippe, as febres de qualquer na

tureza. A acção de Eurythmine
ê inoffensiva a qualquer or

gão. Não tem contra-indicação.

GRIPPE - NEVRALGIAS
RHEUMATISMO - DÔRES

Em São Paulo faz-se assim
S. Paulo, 24 (E.) - Atinge a mais de duas centenas o número de

senhoras e senhoritas inscritas no ln. Batalhão de Voluntárias da Defe
::',1 Passiva Anti-Aérea, movimento organizado pelo Departamento de.
Educação Física e sob orientação do general Maurício José Cardoso.
À proporção que se aproxima a data de encerramento das matriculas,
prevista para o fim deste mês, aumenta o interesse despertado por esse
util curso, esperando os seus organizadores arregimentarem UIll número
assas expressi \'0.

Tendo a duração de três meses, o programa do curso foi claho-
1 ado de modo a criar as primeiras e.specialistas nos diversos setores em

que se divide a guarda de uma cidade contra ataques e bombardeios
aéreos.

Notícia de última hora
Dentro de poucos dias será inaugurado em Florianó

poiis à Rua João Pinto n. 1:-' (Sobr.)
O CLUBE AEROMODELISTA, patrocinado pelo Aéreo

Clube Civil Catarinense, sob fi presidência do sr. capitão
Asteróide Arantes e fiscalize do pelo saro Fr-anklin Ganzo

Diretor-Proprietário: Otornar Bõhm. Inscrição desde
o dia 25 de Maio de 1942

Matrícula: 15$000. - Mensalidade: 15$000.
Rádio-telegrafia: 20$000 por mês. - Aulas noturnas.

o efetivo do exército de ocupação dos
Estados Unidos

Nova Iorque, 2-1 (H.) - A um estarem os oficiais aprendendo nas

rni lhão de homens, no mínimo, se

I
universidades do sul, noções de ad

elevará o exército de ocupação dos urínístração de países ocupados, até
Estados Unidos, para manter a 01'- () restabelecimento dos seus respcc
dcrn, depois da guerra, nos países ti vos g(n'ernos permiti r a pnrt ida
agora ocupados pelo

.. eixo" . das tropas.
O alistamento no exércilo e na O exército americano, em rins

marinha durará até seis meses de- dêste ano, clcvar-se-ú ii 4 mil hõos
pois da guerra, mas frisa-se que a e meio de homens e ainda pode
guerra não terminará antes da as-I desenvolver-se considcravclmcnte,
sinuturn dos tratados e os altos C'Í1'- . antes de terminar a guerra. Isso
culos de Washington indicam que, ! representa o aspecto revolucionário
nesla vez. os II'atados não senlO' do serviço nriJitar obrigatório llOS
cOlleluidos rapidamente, I' Estados L'nidos, para lodos os jo-

Os observadores políticos prevêm vens que poderiam 1er passado no

grandes Illudanças na política ame- J exterior o período de sua instrução
ricana de após guerra, pelo fato de I militar.
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V.S. J A' PENSOU NO FU- I
TURO DE SUA FAMILlA ?
Vá hoje mesmo ao

MONTEPIO DOS SER-

I
VIDORES DO ESTADO,
à Travessa das Belas
Artes n.> IS. Rio de 10-.
neiro, e institua u!-'1a
PENSÃO VITALICIA
para os seus herdeiros.
assegurando·lhes o pão
de cada dia.
Corretor em Santa

Catarina; O.ABRAHAM,
rua Cons. Mafra, 9.
Diariamente, das 8 às

11 horas. Aos sábados,
das 14 às 17 horas.

-

30v. alt.-26

casal.
à ma

V-39

SE DESCUIDE!
As valiosas vitaminas do pu

ríssimo óleo de fígado de ba
calhau, contidas na EMUL

SÃO DE SCOTT, estabelecem
imunidade natural contra as

infeções do aparelho respi-
ratório. Em qualquer fipoca

não há substitutos pãra a

Sem SMa
háDois Ail@!t,

EMIJLS�U DE SCUTT
Uma fortuna para os pobres de saude I

{(Violadores das máscaras contra gases»Londres, Via aérea (Joseph Kalmcr, tinham peJ'feita saúde seguiram para prisão protetiva", Consistiam especial-
mente em polacos, tcheques e ausn-Iacos.
Mas não houve nunca lá m inas ele en

xofre,
Mais tarde, um diploma ta esti-angetro

descobriu que certas pessoas das quais
tinha tentado informar-se tinham morr-I
elo asfixiadas por gases, Mauthausen ti
nha sido conver-tida num laboratório ele
morte, teatro de expei-íência em massa

(;0111 gases asfixiantes.
Pouco depois do díscurso ele Hitler

correu o boato que lima das novas ar

mas do exército alemão era UlTI "nevoeiro
artificial", espalhado por granadas, que
Far-ia sa ir dos tanques as suas tr-Ipula
ções, )\:',1) poelia ser fumaça nem gás ele
mostarda, para os quais as máscaras

Há dois anos que o sr, J, Ríchards, de
Hamilton, Canadá, estava de cama, sotren
do de um lorte a t a q u e de asma. Havia
perdido 15 quilos de pêso, solda de ataques
asmáticos que o impediam de dormir, e
quasi havia perdido a esperança de conti
nuar vivendo. A primeira noite em que usou
Mendaco êste acabou com os acessos as
máticos. Há dois anos não voltou a sofrer
de asma. Me n d a c O tem tido tanto êxito
que se oferece com garantin de dar aos
pacientes respiração fácil e livre em 24 ho
ras e de a c a b a r com a asma completa
mente em 8 dias, Otl se devolverá o dínheí-
1'0, mediante a restituição do pacote vazio,

M enda e o A:a::..::.m

MISS1\
t A família do saudoso cori

terr âneo EVARISTO M.
CARDOSO, profundamen

te consternada com o rude gol
pe que acaba de sofrer, agra
dece, sinceramente, a todos que
a confor taram no doloroso tr an
se e convida, por este meio, aos

seus parentes e amigos para a

missa de 7' dia, que, em inten
ção à alma de seu chefe, manda
celebrar, 2" feira proxima, dia
26, às 7 horas, na Igreja de S
Luiz. Desde já, agradece aos

que comparecerem. 2vs 2

..............._ _
'

..

Aluga-se uma sala
grande e confortável para
na PENSÃO SUIÇA,
Esteves Junior, 135.

do Etu-opean correspondente Ltd, para
"O Estado"), - Em 10 de maio de 1942
o SI'. Churchill avisou os nazis para não
usarem gases asríxínntes na frente l'US�

sa. Um crime dessa natureza obrtgarra
a Inglater-ra a fazer represálias elo mes
mo gênero, A Grã-Bretanha está habi
l itada a pôr em execução esta ameaça,
se a Alemanha violar a convenção que
ass inou a respeito elo uso dos gases as
.í ixiantes,

Quando Hiller. no discurso que fez em

::;0 de janeiro, disse que a Alemanha t í

nha preparado novas armas para a of'en
siva da pr-imavera, levantaram-se suspci
tas ele que uma dessas armas seria os

gases astíxíuntcs, e de que Hitler esta
va preparando urna ofensiva quírn íca.
Desde então, esta suspeita tem sido um

pouco reforçada, se bem que haja pro
vas de que a Alemanha fez realmente
uso de gases asfixiantes.
Há 11111itos anos que se sabe que o

Exército Alemão fez todos os preparati
vos necessários para a guerra química.
Mas parecia seguro supor que o Estado
Maior só usaria os gases senão pudesse
conseguir a vitória ele outra maneira,
Era demasiado grande o perigo que ia

correr o exército e o povo alemão, Mes
mo Da Etiópia, Mussolini só permitiu o

uso elo gás em bombas lançadas ele
aviões, quando se tornou evidente que
era impossível forçar o caminho para
Add is Ababa pOI' meio das armas ordi
nárias. Porém, o exército russo está à
prova de qualquer ataque com gases, A
organização Osso-Aviakhim, que com

preende milhões ele pessoas, pr-eparou
convenientemente a população para a

guerra por meio de matérias químtrcs.
Como era ele esperar, o exército l'USSO

está tão bem equipado para resistir
aos ataques ele gases asfixiantes como

para cs Iançar.
Claro está, que o exército alemão nüo

deu a conhecer 08 preparativos que fe:<
pai-a a guerra qu ím ica. Por exemplo, as

secções da F'ábrica Leuna, que é a maior
Iábr-íca de matérias químicas da Alema
nha, e na qual são fabricados os gases
asfixiantes. não só têm sido cuidadosa
mente boladas por guardas especiais,
mas também toelos os operários têm car

tões ele identidade ele admissão espe
r-iais, sern os quais não podem entrar no

recinto, Além disso, os operários têm de
jurar manter absoluto segredo sôbr-e as

SUtiS ocupações. Porém, o público alemão
advínhou o que se passava ao terem
lugar numerosos desastres na fábrica,
mostrando as vítimas toelos os sintomas
de terem sido asfixiadas pelos gases,
DcsJe então lêm-se feito muitas expe

rlencias pnr<J se yer bem o resultaelo que
exel'('elTI os gases asfixiantes. Xas suas

expel'iencias, -os nazis não se lilnital'an1
ao uso ele coelhos, ('5.i8 e outl'OS ani
mais. Sabe-se que em \Vuerttembeq:� e

Hano\'er foram construídas câmaras de
gás, alcunhadas "'dOl'll1itórios ele Bi
tler", llail qllais el·am metidos e despa
chados para o outro mundo eloentes in
curáveis e os loucos, Esta queslão foi
devidamente tratada pela Igreja Católi
ca; prinC'ipalmente o Conele Galen, Bispo
de Muenster, lav1'ou um forte protesto
contl·a o inhumano pl'ocedimento_
;,[as os nazis não deixam cousas des

tas estoryá-los, Soube-se há uns meses

que os nazis, depois ele fazerem um

raid aos judeus de Amsterdam, levaram
40 pessoas en tre as idades de 18 e 35
anos para Mauthausen, na Áustria. As
vítimas eram jurleus holandeses e ou·

tros desgraçaelos que tinhanl fugido para
a Holanda, <la Alemanha, Áustria, Tche·
coslováquia e Polônia. Os presos foram
sujeitos a uma cuidaelosa inspeção médica
antes de serem transferidos, e só os que

Mauthausen,
Algum tempo depois das dilas pessoas

terem sido levadas para o campo, as

famílias receberam notíctas de que ti
nham falecielo ele "síncope oarrlíacu". Não
se podia acreditar que pessoas que go
zavarn ele perfeita saúde morressem ela,
quela maneira depois de U111a estada
ele apenas dez ou quinze dias no cam

po de concen tração de Mauthausen.
:llais tarde - os nazis espalharam tal

vez o boato de pr-opósito - era voz ge
rul que os detidos no campo de Mauthau
scn não tinham podido suportar os "a

pores ele enxofre elas minas ele enxofre
que ]1á nas vizinhanças.

O autor dêste artigo conhece Mautha u-

Vendem seuma verdurl
-

e uma barbe
aria à rua Francisco Tolen
tino no. 13. Tratar, nas met
ma, com os proprietario.

8vs-- 5

seu perfeitamente, É uma pequena ci- contra os gases asfixiantes são proteção
dade ele 2,000 habitantes, Em tempo ele suficiente; eleve tratar-se elo que se ele
paz era conhecida por causa das suas nomina "Violadores elas máscaras con

pcdreu'as ele granito, que forneciam ma- tra os gases", e que se metem por toda
í

or íal para os passeios 'e as praças ele r a parte.
Viena. Como o trabalho elas minas é O futuro dirá se os alemães têm real
muito violento, a Gestapo lembrou-se ele ! mente intenção de usar mais êste bár
fazer lá um campo ele concentração, on- baro métoelo na sua guerra contra a

ele puseram cêrca ele 8.000 pessoas "sob humanidade.

ARTIGOS MILITARES
geralem

11-"·�::&;:�gO;= �Xr��\'i�TASpara fardas de BANDEIRAS

I
Tiro de Guerra, CAPACETES

CALCADOS
exército, pelkíes

I
TECIDOS

e colegios. FIVELAS
GALÕES

= -,..= PANOS

LIMITADA

GABARDINES
CANOTILHOS
DISTINTIVOS
BORDADOS
PERNEIRAS
CINTURÕES
BOTÕES
CINTOS
FILEtE
BRINS

ARGUS MERCANTIL
Alameda

ATACADISTAS
BARÃO DE LIMEIRA, 212 -- SÃO PAULO

Caixa Postal. 3529

Antiga e importante fabrica de São Paulo
Procura para a sua nova secção de perfumaria (produtos

absolutamente perfeitos e apresentação atraente, comparaveis aos
melhores artigos importados) distribuidor exclusivo (conta propria)
organisado para manter stock e faturar diretamente, bem intro
duzido no ramo e podendo fornecer referencias, de preferencia em

S. Paulo; - A fábrica dará toda a ajuda de propaganda, credito,
etC. - Ofertas para Industrias Brasileiras Textis Quimicas.
- Caixa Postal, 4147 - São Paulo.

Asradecimento e Missa
Família Atllanasif', prüfundamen'e abala
da com o ftilecimento de �ua. inesqueci
vel mãp, AVÓ e sogra CHRY5SAFINA A.
ATHANASIO, vem, púr este meio. agrade
cer li todas as pessoas que a acempa

nharam no doloroso traDse por que acaba de passar, bem
como 88 que Bcompanharam li t:-xtinta alé 8 sua última
morada. Agrí:1dece, também, AO Dr. Osvaldo Cabral • pela
dedicação e esforços empregados para salvá-la. Aproveit'l
a oportunidade para convida.r a todos o� parentes e pessoas
amiga8, para a missa de 90 dia, que mrinda celebrar no
dia 26 do corrente (domingn) às 10 boras, na Igreja Grfgil
Ortodoxa de S. Nicolau, antpcipandv os seus agraàecimen
tos aos que comp'lrecertlm a esse ato de reltgião e Cll'
ridade.

�••••••••e•••••••••••••••••••••••••• H ••••••••••••••ee••••••••••••••••••••••
• •
• •
•

.

A -.

I CA$iA. �a.� a .0$ ie f •
• ará duranle lodo o corrente mês a mais sensacional liquidação de lodos os tempos e
• •

': Lãs-S'edas lisas e estampadas-Casacos-Boleros de pele-Martas-Capas para homens e senhoras, etc. :
: Mais de 2.000 metros em retalhos-Descontos de 20, 30 e 40.1- em todos os artigos. :

! Vendas só a dinheiro i• •

: Visite hoje mesmo a Casa Três Irmãos, à Rua Felipe Schmidl, 22 !
• • •
• •
,••••••••••••••••••••••••••••••••••••••u•••a••••�••••••••••••••••••••••••••

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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C "S" �luga-se para íamí
11 .11 lia de traturnento à

Avenida M1:Iuro Ramos, 158.
Inlormações - rua João Pinto,
S (terrer ) Telefone .658-1.500 Linha direta Porto Alegre-Florianópolis491 5V.3

Terreno ;:en�����er�: i:r� Empresa Jaeger & Irmão
de Setembro. Tratar à rua Saídas de Florianópolis às terças e sábados

OLEOS-CERAS-CRINAS-PELES-POAIA-
Saídas de rsO��a��;r: �a�:d��orianoPolis

-FIBRAS-III1I1MONA-PAINAS
Saidas de Araranguá às quartas,

1'111 sáoados e domingos
Compra-Õfe!ta:iSe�ad�:s����e�a���ntidade. emAIZt1�-�ee�t�d�.h��r �ler::_1 Agente em FlorianoDolis: MARIO MOURA

HANS PISK, Caixa Postal 2041 - Rio de Janeiro.
- tar à rua Conselheiro Mafra ,PRAÇA 1� DE NOVEMBRO

�...... ... -: j 71A. rsvs-n __--__.... .............�

. -,
DOMINGO DIA 26
Dada a grande animação que
se vem notando nas «matinées»
de domingo, a Diretoria resolveu
promover uma grandiosa tarde
dansante, com toda a orquestra
do Clube.
Terá inicio às 16 horas e se

prolongará, em "soirée", até às
22 horas.
A SEGUIR - A tão esperada
"Festa dos Tenistas".

Concursos, premios, <shows»,
surpresas. x

Verdadeíros «Spítííres»por êsscs combatentes do mar, vem
acentuar o aumento de importância
e de tonelagem dêsscs navios A
Grã-Bretanha entrou na guerra com

apenas 25 lanchas-torpedeiras, en

quanto que hoje há lanchas-torpe
deiras e canhoneiras com bases em

tôrno de lodo o seu território,
Outra interessante perspecti va de

terríveis batalhas navais é a re

presentada pelas operações de caça,
quando belonaves britânicas de ti
po médio saem à procura de em

barcações germânicas, a-fim-de ata
cá-las. Sempre que se dão encon

tros dessa natureza, a luta é rápi
da e feroz, Esses navios ligeiros
britânicos são verdadeiros "Spitf'í
res" do mar. Nesses combates, os

mais tremendos e rápidos da his
tória naval, a pressa nas decisões
e o modo por que são postas em

prática, podem decidir a luta.

do
Londres, 2'1 (H.) - Os observa

dores navais na Grã-Bretanha, .prc
dizem maior intensidade nas bata
lhas, já bem acesas, entre unidades
aliadas e eixistas, principalmente da
parte de navios de porte médio e
de grande velocidade.
Tais prognósticos são baseados

em grande parte no conhecimento
do fato de que o Almirantado Bri
tânico tem construido vários tipos
de belonaves "relâmpago" e cons

tantes experiências estão sendo fei
tas, a-fim-de se conseguirem ainda
novas melhorias nessa espécie de
navios de guerra.
A marinha real vai-se ampliando

cada vez mais, aumentado-se a to
nelagem, não só de belonaves de
tipo pesado, mas também, das em

barcações menores. O número ca

da vez maior de êxitos alcançados

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

Co Il�an�ia .. Aliança
Fundade em 1810 Séde: BAIA

Seguros Terrestres e Moritímoa

Dados relativos ao ano

Capital Realizado Rs
Reservas, mais de •

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

de '940
9.000:0JO$000

54.700:000$000
;l.92Y.7 i 9.000$000

28.358'717$970
1i5.964:965$032
7.323:826$800

22 354:000$000

Diretores:
Dr. Pamphilo c'Utra Freire de Carvalho, Epiphanlo José

I de Souza e Dr. Francisco de Sá.

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

cipais cidades da América, Europa e Atrica.

Agente em Florianópolis

CAMPOS L O B O & Cia.
RUA FELIPE SCHMiDT N 39

Catx« oostal 19-- Teieohonr 1083-1!.nd. Tel. c ALLlANÇA •

Sub-Agente em Laguna, Tubarão. ltajaí, I�=========B=1=u=xn=e=n=a=u===e==L=a=q=e;8=.==�;=====
Jornais que caem do céu •..

páginas. Cada jornal possue seu

Londres, 24 (H.) - Foi revelado próprio corpo de jornalistas, alguns
nesta capital que milhões de jor- (lOS quais de fama internacional.
nais em miniatura são impressos na Há um ano o sr. Goebbels, mi
Grã-Bretanha, em uma dúzia de nistro da Propaganda alemã, of'ere
línguas diversas e enviados rcgu- ceu um prêmio de 100 marcos, às
larmente à'Alemanha e países ocu- pessoas que fornecessem informa

pados, por aviões da RAF. ções sôbre o nome dos alemães que
. Esses jornais são de 4 páginas,

I
haviam levado para suas casas,

com 8 polegadas de c,omprimento c exemplares dêsses jornais lançados
5 de largura, tendo tres colunas por pela RAF.

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

'-.1.e.v.--:::

mar

Inglaterra-Brasil
Causaram a melhor impres

são as palavras pronunciadas
pelo chefe do Estado-Maior do
Exército, em resposta ao brin
de com que o embaixador da
Inglaterra ofereceu o recente
banquete às classes armadas.
Diz o "Correio da Manhã", que
elas eram necessárias e clara
mente traduzem não apenas o

pensamento dos soldados brasi
leiros, mas o próprio sentir de
toda nação, que emocionada,
acompanha o desenrolar de
uma luta em que se jogam os

destinos da humanidade livre.
Com perfeita compreensão

do vulto dos valores morais em

choque e do resultado das con

descendências com os regimes
de violência, adversários da
dignidade humana, tragam êles
a côr parda de Munich ou a ca

misa rubra da III Internacio
nal, o general Góis Monteiro
definiu a grande função do Im
pério Britânico e o papel que
nesta hora toma aos olhos do
mundo. Como êle bem disse, o

mais necessário é que os po
vos compreendam e admirem
êsse formidável sacrifício que
os salvará, resguardando-lhes
liberdades e direitos.

O Brasil entendeu o alto sig
nificativo do gesto do embai
xador Noel Charles e o brilhan
te diplomata certamente perte
trou melhor os nossos sentidos
e orientações, marcados pelo
presidente Getúlio Vargas, den
tro dos imperativos da tradi ..

ção histórica e dos ideais da
gente brasileira".

?

I Farmácia "Esperança» Ido
IFarmacêutico NILO LAUS

HOje e amanhã será a sua preFerida
Drogas nacionais e estrangeiras.--Homeopatias.

Perfumarias.--Artigos de borracha.
Garante se a exata observância no receituário médico

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

Mercado, frente à Casa Hoepcke).
FONE 1.642

CLUBE DOZE DE AGOSTO
CONVITE De ordem da Diretoria, tenho o prazer de

convidar os srs. sócios e suas exrncrs. fa
milias para "Soirée" que se levará a efeito, sábado pro
ximo (dia 25), das 21 às 24 horas.

WALMOR WENDHAUSEN, 2.° secretario

A Ilusão ArUJolina
Clube Náutico «Francisco Martinelli»

Assembléia Geral Ordinaria
Na forma do art. 43, § único, combinado com o art.

19, dos Estatutos desta Sociedade, convoco os senhores
socros para a sessão de Assembléia Geral Ordinária a

realizar-se no próximo domingo, dia 26, às 10 horas; da
manhã, na séde deste Clube, à rua João Pinto, afim de se

proce,Per à eleição da Diretoria, para o periodo 1942-1943.
Caso não haja número legal para a realização da

Assembléia em 1." convocação, será feita segunda con-'
vocação, meia hora mais tarde, e a qual funcionará
com qualquer número.

OSCAR ABRAHAM, 1,0 secretario.
4 v.,4

RHEU ATISMO
Faça isto
para rápido
alívio do

. ,narzz ••••

Pingue umas gotas
de Vick Va-tro-nol
em cada narina.

Rapidamente, sua estimulante me

dicação desprende a estorvante mu

cosidade, alivia a irritação, contrai
1S membranas inchadas. Nuns se

�undos,V. S. pode respirar outra vez!

lRilIA'NDADE BENEFICENTE
DE NOSSA SENHORA DO

IWSÁRIO E SÃO
BENEDITO

Festa de S. Benedito
De ordem ela Mesa Administrati

va desta Irmandade, convido a to
dos os nossos irmãos e demais
fiéis para assistirem a festa em lou
vor de SÃO BENEDITO, a se rea
lizar nesta Igreja, que constará ele
novena nos dias 24, 25 e 26 de ju
lho, as 19.30 horas e Missa no do
mingo, dia 26 de julho corrente, às
9 horas, durante a qual será efe
tuado o batismo da -Imagem ele
SÃO EXPEDITO.
A Mesa Administrativa desde já

agradece a todos que assistirem a
êstes atos de nossa Religião.
Consistório em Florianópolis, 20

de julho de 1942.
Manoel Alves Garcia

1° Secretário

TOSSEPara alliviar a irritação, desprender
o catarrho e pôr termo á tosse, der.
reta um pouco de VapoRub em

agua fervente e respire seus vapores
medicinaes. Ao deitar-se, friccione

o pescoço e o peito com

o ADVOGADO ACACIO MO-
REIRA comunica aos seus a

migos e clientes que mudou
o seu escritório para a rua

«Deodóro s n> 23.
(das 9 às 12 e das 2 às 5)
Residência: ."La Porta Hotél"

apartamento 112.
Caixa-Poslalll0-Fone: 1277

Os Disturbios Renaes
sâo a sua CAUSA

Occasiona-Ihe serias preoccu
pações principalmente quando
• terrivel diarrhea ataca-lhe o

organismo. Pode-se entretanto
evitar esta grave enfermidade
com os famosos comprimidos
de Eldoformio_
Combata as diar
rheas infantis com

comprimidos de

Eldoformio

Juntas rigidas e inchadas, com a tortura per
sistente do rheumatismo. A dôr faz com que
os dias pareçam mais longos, mas as noites
dão a impressão de interminaveis e não propor
cionam ao seu corpo soffredor o descanço
tranquilIo que necessita. Deverá comprehender
que os seus rins não estão trabalhando como
deviam e não terá V. S. allivio emquanto
elles estiverem affectados.
Milhares de homens e mulheres existem

padecendo horrores, embora pudessem evitar
de vez esse soffrimento, seguindo o simples
conselho que aqui damos.
É necessario repôr os seus rins em condi

ções normaes de funccionamento e não ha
para isto recurso melhor, mais rapido nem
mais seguro do que começar a fazer uso das
Pílulas De Witt, ainda 'hoje I
É claro que ás Pílulas De Witt não se irá

attribuir a propriedade ridicula de curar todas
as doenças renaes. Elias são feitas para o
fim especial de acabar com o rheumatismo, as
dôres nas costas e os soffrimentos e abatimentos causados pelos dia-
turbios dos rins. As Pilulas De Witt não s6 o libertarão dos sens

padecimentos, como restaurarão o seu vigor e a sua vitalidade, devido
á sua magnifica acção tonica. A venda em todas as pharmacias.

Pilulas DEWITT
PARA OS RINS E A BEXIGA

Indicadas para Rheumatismo, Sciatica, Dôres na Cintura, Disturblos Rena""
Molestias da Bexiga e, em geral, para enfermidades produzidas por ozce••o

de acido urico.

Gabinete Dentario

Bom para os adultos
como para as creanças.

1IiIIiIi_

Ministério da
Aeronáutica

Base Aérea de Floríanõpolis
EDITAL

De ordem do Snr. Tt. CeI.
Avíador, Comandante da Base
Aérea de Florianópolis, a
cham-se abertas nessa Base
as inscrições para a admissão
de reservistas para. a Cía.
de Infantaria de Guarda do
Ministério da Aeronáutica,
que sastttaçam as seguintes
condições:
a) côr branca;
b) saber ler e escrever: .- ;
c) altura mínima 1 m,62;
d)Jdade entre 18 e 25, com-

pletos;
8) bôa conduta (atestado

passado pela polícla);
f) robustez física compro

vada em inspeção de saúde
na Base.
(a) Milton da Silva Sarmento

)0. Tte. Aviador.

Quarto Aluga-se um, com

entrada indepen
dente. Informacões nesta
Redação.

-

Sv-3

QUARTOS
Alugam-se quartos, para sol
teiros, nos altos do Café
«Bubí». Tratar com o pro
prietário do aludido esta
belecimento. 13 v.-7

Cirurgião-dentista JOSÉ (. DE BORBA (Calá)
Ex-dentista do Patronato de Anitápolis.

Executa todo e qualquer trabalho concernente
à Odonotologia

Material de 1· qualidade
Rua Deodoro, 16

Rádio: Telegrafia - Electricidade Camisas, Gravatas, Pijames,
AULAS NOTURNAS, Início dia I

Meias das melhores, pelos menores

2 de Junho-Rua João Pinto, preços só na CASA MISCELANEA.
13, Sobrado. - Rua Trajano, 12.

AVISO AO POVO CATARINENSE

TAMBÉM EM VIDROS DE 3 TAMANHOS

Comprai na Cf SA MISCE
LÂNEA é saber economizar'

Vende-se
Uma aranha com rodas de
pneus, um cavalo e diver
sas máquinas para fins in
dustriais. Informações ne�ta
redação. 15vs-S

I

Representantes:
MACHADO 8. Ci�.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTADO 25 de Julho de 1942

COMEMORANDO A PASSAGEM DO 70° ANIVERSÁRIO DE SUA FUNDAÇÃO, O CLUBE DOZE
-

DE AGOSTO REALIZARÁ GRANDIOSO BAILE NO DIA
12 DO MÊS PRóXIMO·· DUAS GRANDESnORQUESTRAS .. "SHOW" COM OS "DEMôNIOS DO RíTMO"··DIA 25 MAIS UMA FORMIDÁVEL "SIORÉE".

I Vida Social I
.amversãríom
Ocorre hoje a data natalícia

do nosso estimado conterraneo
sr. Euclides Pereira, proprieta
rio do afreguesado Cate "Rio
Branco" e pessoa mui relacio
nada entre nós, por seus dotes
de coração a pela afabilidade
das suas maneiras.

Fazem anos hoje:
O sr. dr. Danilo Carneiro

Ril::eiro;
o sr. Odorico Feijó, tunc.o-

nario do D. E. S. P.;
o sr. Emilio Meyer;
o sr. dr. Oscar Schmidt;
o sr. dr. Cesar Avila, abaliza

do clínico;
a menina Delorme Sousa;
a prendada senhorita Nice

Farias, elemento de destaque
nos círculos musicais catarinen
ses e filha do sr. farm. José
Augusto de Farias, proprietario
da Farmacia «Santo Agostinho»;

o jovem Tiago Grumiché,
funcionaria da operosa firma
comercial de nossa praça Ma
chado & Cia;

o jovem Luiz Fernando Ma
chado.

Fazem anos amanhã:
A exma. sra. d. Maria Celes

tina da Silva, esposa do sr. João
Silva, proprietario da conhecida
Padaria e Confeitaria "10 de
Dezembro";

a sta, Heliane Costa e Sousa,
fino ornamento de nossa socie
dade e filha do sr. Humberto
Costa e Sousa;

a exma. sra. d. Maria Erni
lia de Sousa Almeida, esposa
do sr. Francisco Luiz de Almei
da;

a sta. Lilí Mendonça, filha
do nosso prezado conterr aneo
sr. João Mendonça, hábil cons

trutor civil, a quem a cidade
deve elegantes construções.

Viajantes:
Acha-se entre nós a sta. 0-

lindina Ferreira da Cunha, filha
da exma. viuva Mônica S.
Cunha.

Está entre nós, tendo-nos
visitado, o destacado desportis
ta patrício sr. Vítor Dutra da
Silva, que por muitos anos atu
ou como JUIZ e massagista do
S. C. Cruzeiro, de Porto Ale
gre e ultimamente vinha pres
tando seu concurso no Hercílio
Luz, do Tubarão, e de quem
possue êle honroso documento,
pondo em relevo os serviços
prestados ao mesmo.

--'li=�
-

UM LIVRO --- 'SE
.....

DE VALOR, 'V'"

UI teÍJr�� ,-==GRATIS. E-
Peça-nos, hoje, o exemplar =:
do "Meu livro de Receitas". ==
Contem inúmeras receitas =
faceis e deliciosas, feitas =:..
com o incomparavel ze=:

Só um milagre
salvaria o Reich

Istambul, 25 (Reuters) -

"Só um milagre poderia, salvar
o Reich da derrocada final" -

afirmam os especialistas tur
cos em questões militares. Se
gundo êsses observadores, so
mente restaria a Hitler uma
possibilidade de sobrevivência
nesta luta: - eliminar a Rús
sia antes do próximo inverno.MAIZENA DURYEA

À MAllENA BRASIL S. A.
34 CAIXA POSTAL, F-S. PAULO 4 o

FRACOS.
AN�MICOS

TOMEM

�n�o Cre8sotado
"SILVEIRA"

Gr.nd. T6nico

Peço enviar·me, grotis, o "Meu Livro de Receitas"

Inimigos da Palria
Associação Filatetica

J� o��2i���al����:� IConsócios a se reunirem na

séde desta. ASSOCIAÇÃO, à
rua Conselheiro Mafra n.

33. no dia 27 do corrente,
afim de preceder-se à elei
ção da Diretoria que terá
de guiar a sociedade fno
exercício de 1942-1943.
Florianópolis, 24 de Julho

de 1942
JOSÉ LEONARDO CLASEN

10 Secretario !

Nova Iorque, 25 (Reuters) - O Tribunal Federal do Juri
está processando 28 pessoas acusadas de terem conspirado
contra a segurança do país. Todas elas tentaram agir entre as

classes armadas, a-fim-de solapar a lealdade, o moral e a disci
plína das fôrças de terra e mar dos Estados Unidos. Os acusa

dos lançaram mão do suborno, para conseguir o não cumpri
mento do dever entre os soldados, O Tribunal do distrito de
Columbia julgará alguns dêsses criminosos, entre os quais se

encontram William Griffin, da dítoría do "New York Inquire"
e William Dudley Pelley, chefe da "Silver Shirt Organization".

FOGUEIRA - CHURRftSCftDft
Hoje - Sábado - véspera de Sant'Ana, formidavel

CHURRASCADA no Balneário da PONTA DO LEAL.
Fogueira - Orquestra - Alegria - Carnes tostadas - Ou-'

tras variedades. - À tarde e à noite.

ex- Com injecão de gãs
o aulomovel andou •••

A prisão. em Havana de um

secretário da Embaixada
Espanhola no Rio

Havana, 25 (A. P.) - O go
vêrno expedirá, em breve, or
dem de deportação para o sr.

Carlos Arcos y Cuadro, ex-mi
nistro espanhol no Panamá e

ex-secretário de Embaixada no

Rio de Janeiro, preso desde se

gunda-feira, à noite.
Um navio espanhol dev€t che

gar em breve a êste porto, sen
do provavel que Arcos y Cua
dro seja colocado a bordo.
A prisão do diplomata espa

nhol foi realizada depois que
os jornais o acusaram de ativi
dades anti-democráticas.

Rio, 25 (A. N.) - O mo
torista amador Tadeu Mar
tins Macedo, devido à crise da
gasolina, conseguiu injetar de
terminado gas no motor do seu

automóvel, fazendo-o funcio
nar. Aperfeiçoando o invento,
submeteu ao exame de vários
colegas, que o felicitaram ca
lorosamente. Tadeu tirou pa-
tente do invento e aguarda au

torização do Conselho Nacio
nal do Petróleo para saír à rua.
Vale frizar que o automóvel
consegue movimentar-se sem

gasolina nem gasogênio.

UNHAS QUE INSPIRAM
ROMANCE!

Para dar um colorido lindo �s suas

unhas, use o Esmalte Cutex nos

tons Tulipa, Rosa Antigo e Trevo.
Para dar às unhas um toque que
expresse «feminilidade», eleja en

tre êstes maravilhosos tons Cutex:
Hijinks, Gadabout e Rosa.

Se deseja o matiz que mais se

aproxima do natural, encontrá-lo-á
no tom Cutex Sheer Natural.
Dê às suas unhas um contraste

exótico, porém distinto, enfeitan
do-as com as novíssimas tonalida
des Sugar Plum e Gingerbread..
Há, ainda, êstes outros lindos tons:

Lollipop, Burgundy e Black Red.

Qualquer tom que desejar, a Sra.
encontrará entre os do Esmalte
Cutex - o mais conhecido e usa

do no mundo inteiro - porque é
sempre vistoso e dura muito mais.

t

_ Comece, hoje mmno,
a usar Ciaex. Suas
mãos serão sempre alvo
de admiração geral!
Veja êstes novos tons:

HIjTNKS
GADABOUT
TREVO
TULIPA
RJOT
RUA/PUS
SHEER NATURAL

ESMALTE #'
PARA UNHAS ....,UT�X

Cartazes· do
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HOJE SaRADO HOJE

�éINIT�icaxm>���:��iCrNE <fOEO;-
- FONE 1581 - IMPERI AL I

- FONE 1602 -

A's 7,30 horas FONE 1581 - A's 4,30 e 7 horas .:

Agradecimento e Missa Menina de p ,A'S
7,30

hofras , Sexta- feira 13
'I

ninguem ro essor ara0 Com Boris Karl�ff e Bella
Com Haroldo Lloyd LUgOSl

Com Virginia Weidler
Viúva, filhos. mãe, irmãos , cunhados, genro. nora
e sobrinhos de THEMISTOCLES FERRE!RA MUNIZ
agradecem. p enb oraríos, a todos os parentes e pes
soas amigas, que os acompanharam do doloroso tran
se, cnmpvrece udo ao sepultamento e euviando co

roas, cartões e telegramas. Convidam, aíud a, a to-
Habilitações: dos os parene \ e amigos para a mtss a de 7' dia, a
Estão-se habilitando para ca- ser celebrada no dia 28 do corrente (3a. feira), às 7.30 horas,

sar o sr. Mauro Duarte Schu- na Catedral Metropolitana, no altar do S igrado Coração
tel e srita. Benta Jaques dos de .Iesús, agradecendo aos que comparece'[ em a esse ato.
Santos. l de religiãO.

Cine Jor. Bras. IxIlt3
Nos Dominios do Pae Tuna Complemento variado (short)

Quem perde ganha
(Comédia em duas partes)

Preço único: 1$500
Livre de Censura

H E N R I QUE F O N T E S, O
HUMANIST A

HELIO REGIS

recedor, pertinaz, como é êle, no servir ao dever, grande na de
voção à Pátria, como aprendeu com Cícero, no "Tratado
dos Deveres".

Quem lhe atenta nas peças oratórias, sempre lacônicas,
não pode deixar de observar a disposição, o movimento e a

contextura, porque não refoge o orador àquele "medo que
enfreia as línguas", de que a "Eneida" nos dá conta.

Sacerdote dos mais aferrados do templo dos seus livros,
logrou, por meio das perquirições das coisas da sabedoria,
ensinar aos moços o desdém que devem ter pelas obras ali
geiradas, incuriosas e imaturas, mas que, na pesquisa pacien
te, busquem a segurança e a perfeição da cultura.

Quem assim pensa, toca, por sem dúvida, às claridades
infinitas do bem e da justiça, dá-nos iluminado exemplo de
preexcelência e suma exação de caráter.

Impoluto, talhado para a Roma antiga, é homem de fé,
fé ardente, na expressão mais alta, plena de profundo senti
do religioso, voltado para Deus.

Apesar de seu grave espírito, quem dele se aproxima lhe
percebe para logo a faculdade nos debuxos e epigramas, lan
çados através de ironias, com estiletes cruéis.

Mas isso deve ser encarado como natural num cidadão
que muito tem lutado, cuidando do passado da terra que lhe
serviu de berço e da concienciosa tarefa de modelar espíritos
ainda "nas madrugadas da razão".

Familiar da língua de Tácito, conhecedor dos segredos
do idioma da pátria de Aristóteles, assim humanista na vera

acepção da palavra, é, por isso mesmo, justo, bom, tolerante
e caridoso.

Eis porque os caminhos da mansuetude e do perdão lhe
são os mais familiares. Quando asseverei que êle sabia debu-r

dia

Complemento Nacional (D.F.B.)
(Criar riquezas)

Preços 1 $500 e 1 $000
Imp. até 18 anos

CULTURA de superior sentido artístico, porque bem sabe
cultivar a beleza helênica da forma e da proporção, Hen

rique Fontes, vestindo a toga dos juristas e dos letrados, é um

homem de grave feição de espírito, numa terra onde poucos
são os que avaliam o rigor linguístico, "pensam e raciocinam
dansando".

.

Através dos livros, dos métodos e das doutrinas, tem son

dado, com profundo zêlo, durante toda a sua longa e util exis
tência, a verdade, que sempre está escondida no fundo da vida
e na origem das coisas.

Dobra, por isso, os joelhos, ante as páginas de Platão,
sente a espiritualidade das imagens no Beato Angélico e sor

ve, com todas as fôrças, a tragédia dos poetas da Inconfidência
Mineira.

De qualidades incomuns, possuidor de complexo e ama

durecido espírito, de temperamento compassado e frio, mas

equilibrado e sereno, desde cedo adquiriu o gôsto do nosso bom
falar vernáculo, por isso que se alistou na primeira plana dos
sabedores do nosso idioma, como um dos que mais o tem de
fendido.

Porque ganha horror à praga dos galiparlas, as suas pa
lavras, lavradas com muito tento, são pesadas a ouro e fio.

Daí não lhe podermos deixar de aplaudir a indefessa de
dicação que à "portuguesa língua" tem devotado, porque dela
nos dá muitas preciosas notícias.

Em todos os domínios de sua vida - no magistério, assim
no secundário como no superior, na jurisprudência, na polí
tica, no jornalismo e nos cenáculos de letras - a linguagem,
diserta e veraz, lhe é o instrumento prodigioso, a arma in
victa orrde se abroquelam os seus corretos, elegantes, leais e

sempre sóbrios atos.
Soube, como poucos, buscar o nosso vernáculo na sua

prístina derivação, nos sermonários e nas crônicas, no trato
diurno e noturno com os Vieiras, os Bernardes, os Sousas, os

Arrais, os Castilhos e os Herculanos.
Donde lhe. não podemos estranhar as normas clássicas

no escrever, de cuja severidade não abre mão, ainda que não
as avivente com louçanias e os efeitos do moderno dizer.

Não; predominou-lhe nos escritos a forma do dizer anti
go, majestosa no estilo e admirável na boa sintaxe.

Por isso mesmo, não devemos faltar à justiça de que é me-

Complemento Nacional (D.F.B.) Continuação do seriado:

1l volta da Aranha
Negra

Preços: 1$500 e 1$100
Livre: de Censura
---- ..-

xar epigramas com mestria, não resvalei, em absoluto, para
caminho incerto.

Sabe fazê-lo com ironia fria e sutil, amarga, penetran
te e respeitosa, mas sem cair no insulto.

Tomando-lhe as proporções nas múltiplas formas em
que se subdivide a atividade, atentando nas vigílias estafan
tes e nas áridas investigações de todos os dias, enxergare
mos o historiador, o filólogo, o economista, o jurista, o

mestre, afinal.
A sua bagagem cultural, pequena mas sólida, lhe atesta

a operosidade. Assim, o CORONEL JOSÉ BONIFACIO CAI,.
DEIRA DE ANnRAnE E SUAS lUEMóRJAS", "MANOEL
MÁNCIO nE AVELAR", "CRIAÇÃO nA PXI�óQUIA no
nESTÊRRO", O PRONTrÁRIO ORTOGRÁFICO E PROSó
nICO, "O CONSELHEIRO .JOSÉ MASCARENHAS PACHE
CO COELHO nE MELO", "UNInAnE ECONôMICA E
FINANCEIRA", bem como diversos trabalhos filológicos
em jornais desta Capital e na Revista de Cultura, do Rio,
e múltiplas peças oratórias, em que estuda diversas persona
lidades, inclusive o grande Lauro Müller, são disso prova irre-
futável.

.

Na conferência sôbre Unidade Econômica e Financeira o
exame feito do país tem profundos traços de penetrações, não
de teórico, eivado de doutrinas abstratas, mas plenos de co
nhecimento da vida material da pátria, de suas lacunas indi
viduais e coletivas.

Ao depois, é de notar-se que, sem dias de festa nem horas
de descanso, consagra todo o tempo a serviço da educação.

Dá com isso prova de que anela a felicidade e o progresso
da sociedade em que vive.

Está êle por isso entre todos aqueles bons cidadãos que
querem ver sua nação marchar à frente de outros povos, pela
sua instrução, saber, labor, indústria, contribuindo destarte
para salvar o nosso idioma, nossos bons costumes, tirando-a dos
trilhos da ignorância.

A êsse lidador incansável no dilatado amor aos livros,
"homem de tal modéstia que até tem vergonha de dizer o que
sabe", uma das fortes colunas da cultura em Santa Catarina, I

que não falte nunca o aplauso dos doutos, a admiração dos
moços e a estima de seus concidadãos.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


