
to foram instituidas no Ginásio
Mineiro de Barbacena as cadeiras
se trabalhos manuais, economia
doméstica e canto orfeônico e nos

estabelecimentos oficiais de Uber-
Iãndia, Oliveira, Teófilo Otoni e

1Jbá as cadeiras de trabalhos ma-

nuais, canto orfeônico, economia
doméstica e educação física, tendo
sido abertos os respectivos crédi-
tos especiais.

o couraçado enfrentou sozinho
numerosos n svlos e aviões
IVé)Shington, 7 (U. P.) - o De

partimento de Marinha anunciou
que um couraçado norte-america
no rechaçou um dos maiores assal
tos da aviação e esquadra nipôni
cas contra as ilhas Salomão, der
rubando, nessa ocasião, 32 aviões
japoneses e, em seguida, afundou
4, navios de guerra nipônicos. Es
ses navios eram 3 cruzadores e 1 Idestroyer, Essa façanha se verifi
cou poucos dias antes da célebre
batalha aéro-naval de 3 dias que
durou de 15 a 18 de novembro do
ano passado.

aOf$�OV

tando lu lo oficial por três dias, e fa
z-rr.do-se rCl)l'e::ient3l" pelas suas mais
a lj a . ..:; represen tacões nos funerais,
que se i-eallzaiam dia 1° corri acorn

panharnen to de cerca de 1.000 pes
sôas, entre as quais o representante
do Presiden t e da Repúbl íca, mln ís
ITOS de Estado, personalidades do
mundo diplomático acreditado entr:e
nó, etc., e 'ele que damos o aspecto

fo�gráfjco acima.
-------------------------------------------

�__X=XV_I=II_=�I�__�r_lo_ri_an_ó�po�l�iS__Q_U_in�ta�-�fe�ira�,�7�d_e_J_an_eirO__d_e_l�_4_3 I
Perda irreparável para a diplomacia br llsileira

N. 8715

MOSCOU, 1 (R.) -- Sabe-se que Hitler determinou que Roslov deve ser defendida
até o último homem, pois a queda dessa cidade acarretaria a ruina de todo o
------ exército nazista, desde o Cáucaso a Odessa .
..@e••••••••e@••••ee.e••••••••••••••••8e•••••e••••••�3••••O.€O•••••QI.G••e.ge••�ê·"OOo�����e3.e••••••8••••••••••••••••••O.....OM.ee�••

( -s,ão de cadeiras
'

Químicos industriais obtemri "
• _ _. _ carburante de alta classe'em variOS gu,aslos Recife 7 (A. N,) - O coman-Belo Horizonte, 7 (A. �.) - O

§ Cd
dante d; Sétima Região Militar foigovernador do Estado ,a�sn\.ou, d�- I procurado, há dias, por químicoseretos criando nos G111a.SlO� Minei-
industriais que lhe fizeram uma

TOS e Barbacena e Uber lândia as ca- . -

ôb
.

te essante p1'OI expos1çao so re 111 r �
•.

deiras de grego, espanhol e f'iloso-

l' cesso industrial que serve para ob-fia, e no Ginásio Mineiro desta ca-
tenção de um carburante de altapital, além dessas, a 2a. cadeira de O MAIS ANTIGO DIARIO DE SANTA CATARINA classe. O processo industrial ba-latim, trabalhos manuais e econo-

Proprietário e Diretor-gerente - ALTINO FLORES seia-se na fermentação de amido,mia doméstica. Pelo mesmo decre-
milho, batatas, cereais em geral,
mandioca, melão sob a ação de cer

tos microorganismos, cujos produ
tos principais são alcool butilíco,
acetona, hidrogênio, gás carbono.
O principal objetivo desse traba
lho, que está despertando grande
interêsse, é uma produção em lar
ga escala de carburante superior-
,com matéria prima nacional que
beneficiará as nossas necessidades

Rio,. - Do Corresponelente Es
pecia l Amorim Parga (Via aérea) -

O Brasil entrou o ano de 1943 com

uma perda irreparável para sua di
plomacia: o falecimento elo embaixa
dor Afranio de Melo Franco, o "ci
dadão das Américas". O ilustre ex

tinto, que viriha desempenhando as

funções ele presidente da Comissão
Jurídica Inter-Amerícana e, alí, repre
sentando, com o brilho costumeiro,
as nossas tradições políticas e as

nossas tendências culturais e sociais
legítimas, devia elesempenhat- com o

fulgor dos seus talentos e com a lu,
cidez de seu espírito sempre devo
tados à causa pan-americana e aõ
Brasil, um papel saliente na recons-

retirada

militares,

Artigos para homens!
Casimiras e tropicais

ingleses
O P A.R A I S O

Rua Felipe Schmidt, 21

Os estrangeiros não podem
RIO, 7 (A, N.) - o Mi-

nistro do Trabalho, resporr
denda a uma consulta da.
"Companhia de Seguros
Brasileira", antiga "Italo
Brasileira de Seguros Ge
rais", esclareceu que estran
geiras, de qualquer nacio
nalidade, não podem subs
crever ações de Companhias
de Seguros e não podendo>
ter direito de preferência ..

não podem cedê lo a ter·
ceiros.

As anedotas e piadas aparen
temente ingênuas são grandes
armas de desagregação mane
jadas pela "quinta-coluna".
(L. D. N.).

"tr ucào política e social ele apõs-guer
ra, que 111eSl1l()., a...... �1·· J ':\;n<1o. "Ri re

cebei' um pouco elo que deixou reali
zado naquele importan te orgão ele
estudos jurídicos o grande brasrle íro.
Sua morte foi sobremoelo sentida em

toelo o País, repercutindo na Amé
rica in teha e e111 todos os c irculos
d iplomátáícos elo mundo, O Govei-no
br-asile ír-o pr-estou-lhe as honras ele
vidas a mi:t..istro de Estado, clecre-

plenaMOSCOU, 7 (R.) - Após a queda da cidade de Hjllttschik e outras povoações
tratégicas, as tropas alemãs do Cáucaso parece estarem todas em franca retirada, pois, no
precipitado refluxo para noroeste, estão fazendo voar as pontes e semeando de minas as
tradas.

Parece

Companhia/Nacional de Indústria Pesada
Filial do Estado de Santa Catarina
Tornamos público. por determinação da Matriz. com séde no Edi

fício "Ouro para o bem de São Pauln». à rua da Misericórdia n ·23. oi
lavo andar. que o Fiscal Geral. Sr. Carmelo Fiúza Wanderley. não mais;
poderá exercer as suas funções nos Estados do Paraná. Santa Catarina e
Rio urande do Sul.

Filial de Florianópolis. à Praça 15 de Novembro. Esquina Conselheiro
Maf, a·2 Andar.

seu:
es-
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�DICADOR MEDIC.Q Prisão e execução de paraquedistas do eixo
D ARAUJO OLHOS OUVIDOS Arg'el,6 (R.) - .A rádio- retaguarda de �ossas Ilnhas. 'tares prestaram ef!ciente c��·r

.

, emissora local divulgou o se-I Esses paraquedrstas e seus operaçao nessas açoes. ConSI-•
-

NARIZ, GARGANTA guínte com,un!cado, emitido

I CÚI11!}lic�s for�m aprlsíonarlos der�Yeis recompensas t�m sW<J.pelo general Glraud: e, uepors de [ulgados, exeeu- �agas a t_odüs aqueles (lUe,.YO.l"fspecialista; assistente do Professor Sanson "Paraquedistas nativos 10- tados. Iníormação ou açao, coutríbul-do' Rio de Janeiro. ram recentemente atirados na! .As autoridades chís e rnití-] ram para tais prisões".
( I Peja manhã, das 10 às 12
onsu tas! A' tarde. rtll� 3 às 6 "

-AUSENTE G A S O G·E N lOSDr. MADEIRA NEVES-médico especialista em
-------------------------

DOENÇAS DOS OLHOSCurso da Aperfeiçoamento e Longa Prática no RIo de Janeiro
Cons'ultas

.

Pela manhã: às terças. quintas e sabndos. das 10 ás 12
horas: à tarde. diariamente. das 15 às 18 horas

Consultório: Rua João Pinto n. 7, sobrado - Fono: 146i
Residência: RUA Presidente Coutinho, 20.

I D::.n���er� n�r�.U��I Urir.árte s.

I
Trat- me nto especializado

das af. ccõ- s d o aparelho
1 g.epital

feminino (Útero, Ová
rro s, Trompa!', etc.). Trll-
tam ent« moríerno , por pro
cesses elétricos da G()NOR-·
RÉA AGUDA E CR6NICA
E TODAS AS SUAS COM-
PLICAÇÕES, sr.b contro-
le endoscóptc« ( U.R E-
TROSCOPIA)e de Iabo
retorto.
Ftsiotera pia _. Diatermia ao

O oral. Franco condecorou �n8��li����s: D"s 10.12 e-

O dl·plomala nesíste CONSULTORIO: Rua Tira-
dentes, 14 FOllP: lfi63.
RESIDENCIA: Rua João Pintoc

A Cruz de Cristo para quem traz �60Fone 1607,
.

a 'cruz gamadá Falia. de aco ,na Itáli�" I· fi
.

I d E d" Londl es, 6 (ReuteI s) - ManoMadri, 6 (U. P.) _. O 80 etim O teia o sta o estampa 'Appelius, o conhecido cOlllentaris-.
um decreto baixado pelo general Franco nos seguintes termos: "De- ta italiano, decl�l:oll, pel� Radio-

•
'

• "A Roma que "a Itália Jamais se sub-sejando dar uma assinalada prova de meu apreço a pessoa do dr. meterá a uma rendição vergonho--
Bernhard von Storhrer embaixador da Alemanha na Espanha venho �a, yll1ito embora seja o so�dado, , italiano frequentemente obrigado.de nomeá-lo cavaleiro da grande cruz da Ordem de Isabel; a Ca- a lutar com armas pouco adequa-

das, devido à falta de aço no pais ";

- Em todos os tempos, os
homens têm tentado converter em
ouro os metais 'comuns, Uma das
últimas tentativas foi a do dr.. S.
H. Emmens, de Nova Iorque. Em
1899, o dr. Emmens, inventor do
explosivo "emmensita" e membro
da Sociedade de Química e do>
Instituto Naval do seu país come
çou a vender ouro em pequenas
quantidades à Casa da Moeda dos
Estados Unidos. Dizia que, fabri
ca va o ouro trocando a estrutura
atômica da prata mediante uma

agitação contínua, a temperaturas
extremamente baixas, num cilindro
especial. Esse processo mecânico
era seguido por um tratamento
químico. Disso informado, o gran
de físico inglês sir William Crookes
pôs-se em comunicação epistolar-
com Emrnens. Este explicou secre
tamente seu processo a Crookes
que, gastando muito tempo e di
nheiro, construiu um aparelho aná
logo ao de Emmens. A primeira
experiência de Crookes teve êxito.
Lt ilizou prata com uma pequena pOJ2"
ção de ouro, e a proporção de ou
ro foi aumentada de 12%. Crookes
realizou, então, segunda experiên
cia, mas, por alguma razão desco
nhecida, não logrou dessa vez se
guir as instruções de Crookes, e·
malogrou-se o ensaio, Sir William
Crookes não efetuou novas experi
ências, Ninguem jamais soube por
que. Nunca soube explicar tambem
o seu êxito. inicial. Pouco depois
morreu o dr. Emmens, e com êle
seu segredo. Em 1929, o dr. Rupert
T. Goulcl estudou o caso, e não en-

• controu razão alguma para crer que
houvesse fraude no processo de

. ! Emrriens. E o problema do único
I alquimista que teve a grande União

1l'"iii'Ii IIIIII:II.'l -_s:!1liI. ..a....'!Il:éilli!lIitt'blllll'llll_lI5i11ol!õIIol! _mr.lmlioj· ficou sem solução.$ãftílMiSWW _

lUItOV.\DOS PELO O'HoS,P, SOU N9 SÚ� o a .93& r:
.�._- --

:t..... r

Contribuição: apenas Cr $2,00

TIPO "c. E. o."
OS mcds aperfeiçoados e de melhor

material. Entrega imediata.
Precos especiais para revendedores.

Peças avulsas.
FABRICANTES:

GASOSll LTOA.
Rua da Conceição N.o 343 • SÃO PAULO

Dra. Josephina S(hweidson
MEDICA

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

Rua F. Schmidl. 39 tseb.)

Dr. MARIO WENDHAUSEN - ���!�faad�o �:��de Medicina da Universidade do Brasü)
Ex-foteroo do Serviço de Clínica Médica do Professor Osvaldo Oliveira

médico do Departamento de Saúde

CLINICA MÉDICA
Moléstias internas de adultos e cr lançs s.

Consultório: Rua Felipe Schrr idt n. 38 - Tel. 1426
Resldencta: Rua Visconde de Ouro Preto n, 70 ... Tel. 1523

ATENDE CHAMADOS À NOITE. - FLORIANOrOLIS.

Dr. AUGUSTO DE PAULA DJ�eIO�a:'����S��:1FlorianopoüsResidência e Consultório: Rua Visconde de Ouro Preto 5 J
(próximo ao Teatro).

Cirurgia geral e Doenças de Senhoras.

IFisioterapia: Diatermia, Infra-verrnalho e Ultra-Violeta.CONSULTAS: Diariamentes às 11.30 e das 15 às 18 horas
Fone 1,644

tólica ".

EMPRESA .�� R E X ,,1
Transporte de Cargas

DOMiCILIO A DOMiCiLIO .
Viagens diretas em caminbões proprios para:

Bom Retiro, Lages, Painel, Correia!Pinto, Ponte Alta,
Curitibanos, Campos Novos, Cruzeiro e vice- versa.
EM COMBINAÇAO EM LAGES PARA: Campo Bélo,
Anita Garibaldi, Vacaria, Caxias e vice-versa.

Acenamos cargas para redespacho junto à Es
trada de Ferro em Herval (Cruzeiro).
Agência em Lages: Agência em Florianópolis:
Rua Correia Pinto, 58 Rua Alvaro, de Carvalho,2

Teltlfone 1.677

Dr. SAVAS LACERDA
Oculista do Centr.o de Saúde e do Hospital de CaridadeEx�lnterno do Serviço do Professor Leõnidas Ferreira e ex-estagiário dOlOServiços do dr. Gabriel de Andrade (Rio) e dr. Pereira Gomes (S. Paulo)Clínica e cirurgia de: OLHOS, OUVIDOS,

NARIZ e GARGANTA
Consultas: das 16 às 18 horas

Rua Felipe Schmidt, �, Fone 1256Residencia: Conselheiro Mafra, 77-FLORIANOPOLlS.

Ift8TITUTO DE DJA6PfUSTICO
CLINICO Cabelos brancos t. LOÇÃO Camisas, Gravatas, Piíames,

MARAVILHOSA I Meias das melhores, pelos menoresDr..Oialma Mczllmann.
Formado pela UniversIdade de

Genebra (Snfça 1
Com prAtica n08 bospltais europeu.Clfnlca médIca em geral, pediatrIa,doeoçu do alstema nervoso, apare-Ibo genlto-urlnarlo do homem

e da mulher
Assistente Técnico

Dr. Pauto Tavares
Curso de RadIologia Cl1nlca com o

I I
dr. Manoel de ADreu VampaD8rloSilo Paulo). Bspeeialízado em Hí
giene e Saúde PúbllC3, pela Uníver
IIdade do Rio de Jaoelro.

Gabinete de Raio X
:-----.----.----i EJectrocardiografia elinlea

Metabolismo basal
Sondagem Duodenal

Gabinete de tístoterêcía
Laboratório de microscopía e

análise clínlca
Rua Fernando Machado,'

Telefone 1.195

Pl ORJANOPOll�

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

Comprai na CA SA MISCE
LÂNEA é saber economizar'

Crédito Mútuo Predial
Propl"ietários:

. J. Moreira & (ia.

- Dr. Remigio

7 de Novembro
Foi pago à ;lrestamista Maria Severina da Conceição,.

RESIDENTE EM FLORIANOPOLIS,
possuidora da caderneta n. 6532, 'o prêmio

que lhe coube em mercadorias, no valor de rs.

o, $6.250,00contemplada no sorteio de 5 de Novembro de 1942.
CLlNICA -MEDICA
Malestlas Internas, de

Senhoras e Crianças em
Geral

ICONSULTORIO ;

Rua Felipe Schmidt-Edifl-
clo Am é I i a Ne to - - Fo n e 1592 =======-=-=-=-=-:-;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;:;;;
9 ás 12 e 14 ás 17 noras,

RESIDENCIA·
A \I. Hercilio Luz, 186

- Phone: 1392 -

..

18 de Janeiro
Mais um formidável sorteio realizará a Crédito Mú

tuo Predial, DO dia J 8 de Janeírc (2�deira).
com prêmios no valor de

Cr. $6.250,00Não vacile, Adquira já a sua caderneta na séde da
Crédito Mútuo Predial à rua Visconde

de Ouro Preto n° 13.

Attende a chamados
14

I
Dr. ARMIHIO TAVARES

OUVIDOS - NARIS - GARGANTA
CONSULTÓRIO:

I
Rua João Pinto. i - Fone 1.�61

RESIDtNCIA:
Rua Bocaiuva. 1l� - Fone 1Jf56

au a __

Consulta médica gratis !

30V-13

o ADVOGAfiO ACACIO MO·
REIRA comunica aos seus a

migos e clientes que mudou
o seu escritório para a rua

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

apartamento 112.
Caixa-Postal llO-Fone: 1277

o general fugiu ao
anoitecer •••

Moscou, 6 (R.) - Anuncia-se'
que o general alemão von Gablentz
fugiu da zona ele Estalingrado, ai:
bordo de um avião e ,

Artigos para senhoras!
SEDAS ESTAMPADAS
Os mais lindos padrões

O PARAISO
Rua Felip,& Schmidt, 21

ISTO
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CLUBE DOZE Sábado, dia 9, grande
• r

-seiree- carnavalesca «Fantasias de 1942».

miliarizado com autores latinos, a escan- Coutinho cumpriu, porém, os mandados
-d ír versos na língua de Vergílio e a ver- do amor e admiração que consagrava ao

ter para ela, "conforme as regras gra- genital" ilustre e reuniu-lhe os versos

.mat.icais, e mesmo com alguma elegãn- em .livro, que intitulou Páginas Soltas,
ela". E, embor-a pareça ter andado por enfeixou os excertos e traduções da
Targo tempo distanciado das coisas lati- Danica Historia em publicação com o no

nas, nelas vamos encontrá-lo, no outono me de Lendas Scandfunvas e deu tambem
da vida, fundamente embrenhado, a pro- à estampa as Ov idtanas.
-duztr frutos nas Ovidianas e a respigar Entre os versos elas Páginas Sôltas me:
flores nos dezesseis livros ela História da recem notados os que foram produzidos
Dinamarca - Danica Historia -, que, para o MOSQUITO, porque mostram a for
no século XII, escreveu Saxo Gramático ça satírica e epigramática do autor, que ..�·_-_·_-_·.·....w..• .................• ....-_-_-_·.-.·
em latim. neles se revela digno herdeiro do humor
Parece-me ter êle andado arredio do paterno. E, se Lacerda Coutinho nem I me apontamentos que já reunira para

Lácio, porque, lendo a sua obra poética sempre nos enternece nas poesias senti- a conferência; franqueou-me Osvaldo Ca

.anteríor, tenho a impressão de que não mentais, _ pois que não me parece ser bral as notas que vem colhendo em nos

continuou a ter comércio assíduo com os pintor de paisagens interiores, de "flores sos velhos jornais, e de que já surgiram
clássicos, visto como não os encontro to- d'alma", _ é, entretanto, exímio nos diá- médicos e charlatães e hão de surgir po
madas por modelos nem por inspirado- logos, nas narrações e na descríção de líticos e politiqueiros, e tipos de todos os

ies. É de notar, por outro lado, que, en- exterioridades, seja para as retratar ou feitios, que viveram nesta cidade de Nos
tre as matérias que lecionou, não consta caricaturar. sa Senhora do Destêrro; Clementina de
'o latim. Lacerda Coutinho. ao que se Essas qualidades refulgem nas Ovi- Brito, solícito, conseguiu descobrir-me um

.me afigura, deixou-se envolver no turbí- díanas, obra da qual afirmou João Ri- exemplar da comédia Quem desdenha
Jhão romântico e esqueceu-se de mes- beiro: quer comprar; e o prestimosíssimo Car
tres excelentes. "Lembra-nos Castilho pela impecável los da Costa Pereira ajudou-me em pes-

Seja como fôr, o caso é que Lacerda coirecão da forma, quanto aos modernos. quisas diretas ,em jornais da nossa Biblío
Coutinho teve entrada triunfal nas altas Quanto aos antigos, a simplicidade de teca Pública.
letras brasileiras com o poemeto Grccll- Hesíodo. a maneira livre cio Venusino, o Com amigos, assim, que não andam a

'halgh, em que celebrou o jovem herói tom erótico de Catulo aí se congraçani invejar-se nem a denegrir-se, nem reei-
da batalha de R.iachuelo, que fôra seu com a doçura pastoril de Vergílio. Sen- procamente a armar insídias, mas se

Ifraternal amigo, te-se nos versos de Lacerda Coutinho to- coadjuvam e teem satisfação na vitória
Antes de o divulgar, submeteu-o li tia a cultura latina no seu período áureo alheia, - e assim, mercê de Deus, teem

crítica de José Feliciano de Castilho, um de Augusto, inteiramente assimilada e sido até aquí os meus companheiros nes

-dos mentores das letras luso-brasileiras. incorporada ao seu espírito, sem erudi- te Instituto - com amigos assim, é fa
E deu-lhe Castilho gloriosa aprovação. ção fácil e indigesta". cil e grato trabalhar. Creio eu que não
A 14 de outubro de 1865, poucos dias Infelizmente, não' são versos que pos- 'os teve Lacerda Coutinho, donde não

-depoís do recebimento da obra poética, sam ficar em estante aberta, porque aba- ter sido maior a sua produção literária.
�instalou-se, no Rio de Janeiro a Arcádia nam o velho jornalista do CRUZEIRO E não é gratuita a suposição, porquanto
Fluminense, Castilho, que er-a o pre- naquilo em que êle advertiu João F'ran- no tempo em que frequentou a roda dos
sidente elo grêmio, a certa altura da lu- cisco de Sousa Coutinho sobre algumas que, no MOSQUITO, importunavam o

"zjda sessão inaugural, deixou a cadeira poesias que, no, saguão do correio, an- próximo, escreveu abundantemente e deu
da presidência, passando ao lugar des- dava o filho a recitar. vazão ao seu espírito gracejador, em
tinado aos ledores, e referiu ao auditório Em compensação, acessível a todos e a versosque, mesmo com o desconhecímen
ter sido procurado por um mancebo que toelos sempre recomendável, aí está o to das circunstâncias que os inspiraram,
lhe fôra ler um trabalho escrito sob a Greellhalgh, em que esplende "um estilo ainda hoje nos fazem sorrir.
impressão de uma dor veneranda, Ou' grandíloquo e corrente" e reboa o "som •••

vira a leitura com um sentimento que alto e sublimado" de "tuba canora e Meus senhores,
não lhe era dado manifestar; apelava, belicosa". Fiz o que pude para não deixar em

por isso, para o veredito da assembléia. ••• falta o Instituto Histórico e Geográfico
E começou a ler os ver-sos de Lacerda Desculpai, senhores, o desalinhavado de de Santa Catarina nem o Governo do Es-
Coutinho. Mal havia proferido os pr i- minhas palavras. Tivel'am de ser pen- tado, - a cuja frente está um humanís
melros, romperam de todos os pontos da sadas e escritas em poucos dias, e em ta esclarecido, a quem muito deve esta
sala espontâneos, calorosos e unânimes meio de exames e festas escolares e de casa, - que tambem se interessou pela
aplausos e, no correr da leitura, não só estudo e julgamento de processos jud i- comemoração da festa natalícia de José
se ouviram novos bravos de admiração, ciais; e isso, porque outro, e não eu, de- Cândido ele Lacerda Coutinho.
como tambem se viram lágrimas em mais vera ser o orador desta comemoração. 'Lamento não ter podido configurar
de um semblante varonil. Ao terminar E nós o elegêramos com acêrto: seria AI- com relêvo maior a qualidade de huma
Castilho a recitação, uníssona reclamou tino Flores, escritor primoroso e crítico nista do insigne catarinense, qualidade
a assembléia a presença do poeta. e êle literário arguto e, além disso, conhecedor que, a meu ver, presentemente sôbre to
foi arrancado por dois amigos - Er- e admirador da, obra de Lacerda Couti- das deveria ser realçada, por isso que a
nesta Cibrão e Guilherme Bellegarde - nho, a quem escolheu para patrono na cultura clássica, com o aprêço que vol
{lo lugar em que modestamente se ocul- Academia Catarinense de Letras, a Bela tou a ter no plano da educação nacional,
tara. E "todos à porfía, _ informa o Adormecida, que ainda não encontrou é questão momentosa da nossa pedago·
JORNAL DO COMÉRCIO, do qual é ex- príncipe que a desencante. Motivos de gia. E Lacerda Coutinho é exemplo
traWa esta notícia, - correram a teste- saúde forçaram-no, todavia, a excusar-se elas excelências dessa cultura, que não
munhal', em fraternais amplexos e efusi- dó encargo, e tive de tomá-lo a mim. colide com os estud05 científicos, mas os
vos apertos de mão, a admiração' que Felizmente não me faltaram admini- alarga, equilibra, completa, ilumina, ale
!hes inspirH\'3 o esplêndielo alvorecer de cu los. O próprio Altino Flores forneceu- gra e humaniza.

aí írmo corn a meS1113 convicção, com a im dos ma is vigor-os-os talentos poét i
mesma franqueza, com a mesma l iberda- .os que há produzido a nossa pátria". E

de com que alguns pensadores teem de, "a orquestra, compartindo o entusiasmo

clarado, C01110 o profundo geômetra La- -te q ue todos se achavam possuídos, to

place, que Deus é uma hipótese de cuja rou o hino imperial, que foi ouvido com

existência não cogitam, respeitosa comoção",
A êsses pensadores, cuja opimao aliás Estava o terceir-an lsta de medicina Jo-

muito respeito, responderei repetindo a ,,'é Cândido de Lacerda Coutinho, aos

palavra de outro matemático, não menos vinte e três anos de idade, consagrado
ilustre, do imortal Newton, o qual, pe- como poeta,
,dindo-Ihe alguem uma demonstração da Abriu-lhe o triunfo as portas do pa-
oxtstêncta ele Deus, apontou para o

fir-I
�o Imperíal, pois que D. Pedro II, por

_mamento constelado e respondeu apenas: mtermédto de José Feliciano ele Castilho,
"Olhai !" o convidou a frequentar as palestras li-

"'** "erárias que alí se. real ízavarn. Lacerda
Lacerda Coutinho não foi reeleito.

Essa exclusão assim a comenta Es
.. cragnolle Dória: "Pouco aturou na polí-
tica, cujos processos compreendeu e

.. cujos sucessos lhe repugnaram, empre

gando uns a traição, a dobrez, o concha

vo, revelando outros a falta ele escrúpu
los e a míngua de caráter. Lacerda Cou

tinho convenceu-se de que só lhe resta

va, em política, demitir-se a bem do ser

viço público".
Não subscrevo a observação pejorativa.

Ela não pode ser generalizada. Além
_ dísso, exige a política virtudes que La

'.cerda Coutinho possuía, mas exige tam

'bem qualidades que êle evidentemente

não tin ha, en tre elas a capacidaele de

:amargar decepções e de não se quebran-
tar ante injustiç-as.

O seu temperamento devia levá-lo ao

.funcionalismo público: era trabalhador,
procurava a exalirtão no trabalho, e era

(iesambicioso, não sabendo fazer preço

para o próprio trabalho ou, fazendo-o,
não linha ânimo para o cobrar coercttí
vamente.

Pessoas assim, - e nelas me enquadro
.eu. - precisam resolver o fundamental

problema econômico dentro de vencimen
tos mensais. Pena foi, para as letras pá
trias, que Lacerda Coutinho só adotasse
o alvitre nas vésperas do seu meio século
ele existência e que só vivesse, na rela
tiva tranquilidaele do emprego público,
durante um decênio, pois faleceu, a 2 de
novembro de 1900.

"ou tinho lá compareceu urna vez, e não
riais voltou, porque, "tendo o régio Me
cenas pretendido corrigir-lhe uns ver

sos, que dizia defeituosos, o poeta, sus

tentando a r-espect iva rnetr.iflcaçâo, usou

ele vívacidade tão pouco palaciana que o IIseu conuarütor não só o estranhou co

mo o marcou com o lápis Intíd íco ela le

cenda".
O caso é narrado por Ar-aripe Júnior.

Diz êle ainda que a "láurea, então im

posta pelo prestigio dos 'próceres da li
teratura, criara ao [ovem poeta urna at
mosfera de despeitos e de injustiças, a

que a sua sensibilidade não pôde ser in

diferente"; "em começo, agoniou-o e pos
teriormente se decompôs b.uma espécie
ele signo maldito iminente a todas as suas

asphações". "Auto-sugestão, ou não, °

certo, - diz o ilustre crítico literário,
- é que Lacerda Coutinho nunca mais
se libertou dessa atmosfera eleprimente. ,

Nela, pelo menos, vivia em espírito; daí I
o desalen to, que, enlanguecendo-o, re

duzia o seu esfôrço ao cumpr írneuto ex

clusivo dos seus deveres, a que aliás sa

crlficava tudo".
Ora, aí está uma das razões, por que

afirmel que o distinto catarínense não
Unha compleição para político.

mtugueh-a, Inéditas manteve as Ovidianas,
para as quais foi buscar assunto na m íto
log ia gr-eco-romana.

Seu filho João Francisco ele Lacerda

As produções de Lacerda Coutinho fi
caram esparsas em jornais. Em folhetim,
publicou em 1863, no DESPERTADOR, o

romance Cenas da "ida de estudante. Em
livro só estampou o poemeto Green.halgh,
a tese de doutoramento, que versou sobre
Secreções internas. e uma comédia em

prosa e em um ato Quem desdenha quer
comprar, aquí impressa em 1868.

**=í<

"Posto que houvesse dado sempre exa

t.íssímo e brilhant.e cumprímento ao de
ver em todos os postos que lhe foram
'confiados, - escreveu o douto R.amiz

Gaivão, - a verdade é que, antes de tu

-do, Lacerda Coutinho foi um humanista
e um apaixonado cultor das letras".
E assim é e já vimos o menino José

Cândido, aos dezesseis anos de idade, fa-

Consta tambem que deixou duas
medias: Casa par" alugar e A mana

FOLHINHAS
Acusamos, com satisfa

ção, o recebimento de fo
lhinhas que nos foram
gentilmente oferecidas pe
los firmas e entidades a

baixo mencionadas: 'F'ron
ça Combatente", Vulca
nizadora Leonetti, Alfaia
taria Pereira, Jacy Da us
sen, Apóstolo Paschoal &
Irmão, A Colonial, Al
faia te Carioni, Confei ta
ria Chiquinho, Tuffí,
Amim & Irmão e Livraria
Progresso (Florianópolis) ;
Atlântic::. Componhci de
Seguros (Rio de Janeiro),
Moinho da Luz (Rio de
Janeiro representado pelo
sr. Eduardo Horn), Com
panhia Internacional de
Seguros (Ri-o de Janeiro,
agente Livonius & Cio.),
T. Janer & Cio. (São
Paulo), Wetzel & Cio.
(Join.,il1�) e M o i n h o

Joinville (União Mercantil
Brasileira S. A.).
A todos êsses bondosos

amigos O ESTADO agra
dece, fazendo votos para
que o ano de 1943 lhes
sej o repleto de felicidades.

Cr$

I

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

rrROPICAIS INGLESES
O mais variado e belo

stock da praça
O PARAISO

Rua Felipe Schmidt. 21

Machado & (ia.
Agências e

Representeeôee
Cllx. po.tel - 37

Rua João Pinto - 5

FLORIANÓPOLIS
Sub-Is.ntes nOI principal,

munciplo. do E,tado.
17P;

Ultimes estilos de finos- .
'

MOBILIARIOS
acaba de receber

I,

/ "A Modelar'

I Vendas à vista e ,a prazo
Instituto de Aposentadoria e Pensões

dos Industriários.Ir para Ad",issão de AuxiliaresConcurso
o Delegado do Instituto de Aposentadoria e Pensões dos

Industriários comunica que se acham abertas as inacrições para
o concurso destinado à admissão de tuncionários na carreira
de Auxiliar, no Orgão Local do I.A.P.L, nesta localidade e em

outras do país. até 16/ 1/43.
Os vencimentos iniciais

550,00 mensais.
Os interessados deverão dirigir-se à Delegacia do Institu

to dos Industriários, sita à rua Felipe Schmidt, nO 5, 20 andar,
onde serão prestados todos os esclarecimentos sobre o assunto.

Florianópolis, 4 de janeiro de 1943.
ITAGIBA CAMPOS, Delegado

3vs-3

dos cargos em apreço são de

-

«Relojoaria
Anexá

Rua Troiano n' 3
Oficina mecânica sob
a direção de

TREMEL
Aparelhada para concertar Registradoras. Numera
doras. vitrolas. máquinas da escrever, calcular. coser.

aparelhOS fotográficos. telefones, etc.

SERViÇO PERFEITO ,E GARANTIDO

- -

758 v8-11

•••••••••••••••••••••••••
·

'

.

: Farmacia Esperança:• A SUA FARMACIA .'

: Rua Cons. Mafra 4 e 5 - FONB t.6''! :
• Entrega a domicilio •
• ••
••••••••••••• 1:••••0•••••
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Consulado dos Estados Unidos

6 o .EST,A't)4) -Q'Jinta-faira, 7 de Janeiro de 1943

Uma das
Maiores Catástrofes

d s Tempos
adernas!

-

«NilO SE PODE NEGOCU1R
COM HITLER»

o que Sente o

Homem quando
FICE II FICE

Recebemos do Consulado dos financeiros das vítimas. Esses res
Estados Unidos o seguinte COITIU- gates atingem, frequentemente, a,
nicado: somas bastante elevadas. Chegam.
"Informações em poder do Go- os agentes naz ist.is a exigi:' Crf

vêr n o dos Estados Unidos
í

nd i- 75.000 por pessoa! Essas quantias
cam que as autoridades alemãs es- silo pagas, cm nome de LUIi inter
ião desenvolvendo um bem or'gu- merl iário, em um Banco de país.
nizado serviço de venda de per- neutro. Da conta corrente nesse
missões de suid a de pessoas dos intermediário, o d inh ei ro é t rans
países ocupados. ferido, depois, para o crédito do

Os nazistas, com efeito, estão Re.ichsbauk alemão,

I
tentando obter, dos parenles e Medidas tendentes a combater
amigos da pessoas que se cncon- essa prática, hárha r a e d esh nmana,
trarn nos referidos paises, um pa- foram objeto de discussão, por
gamento de rcsgu le da sua Iiberrla- parle dos gO\'('],l1os americanos e

de, pagurucnto que é l'ci!o em JllOC- i nglês, assim COI\10 do go\,[:rno ho
I da corrcnte tios paises neutros, landês. Todos êsse s In'5 governos
·

sendo, portanto, grunrlcrnc nto- útil estão de acórd o quanto ii necessi
para () esforco de gUCIT<I al cniúo. dud e de medidas enérgicas de re

igual inrormaçúo foi rcccb ida pe- pressão a ôsse tràf igo. O meio mais
la [ngi1tlerra do GOI'[:,'11U Holu n- eficaz de se e nc a ra r a cx tnrsáo é
(lt·s. I i rup edi r que o ox torxion istu �;e be-

· A maneira pela qual êsse sislemal1eficiecOIl1Hprúticadassuasn.la-d c ex lorxúo ,é realizado foi descl'i-I' nobrns ,Cl'iI11��1ü�as. Se I)'; ulcmães
lo, nos scguin les termos, por ob-, Ior cn: i nrp cd i.Ios de .,])1(';' as so
servad ores pessoais: Ima,; que xo l i c.i í

c m pelo livrruuen-

'I' O sistema rie resgate pralicado! to de rcJ'cn,,;, i'a\l,ll'-lh"s-:'l
í

nc enti-.... J
I •...

lHO
tn o n.cn

í

o, p clox uaz i sl as, par c- i \"0 para pror urur Y10\'�1�) Vlll1113S.

�-.� S.i·r .t�H"!a CUHlinUêl(:,;j(: dH p rát i ca � C_cdrl� Ú.� ..

�;lIH,,) t('ntH!�Y,n') de «xtor
pnstIluJ{!3 l!('!O:i d irigcntcs du S�lO 5!:,;nd!cu el1co:·a.,:\-IUS a cmpre� Heicb, com 1'02pl'l!O (lOS jilligl'(U1-! g:11' �.')�C' .nl'�d{y_l() cun!i'a outras VI�I lcs, que podem deixar:l Alema- Itil11as inc1cíl':'",s, .
! nha se o país Iôr cornpansado, no I Os tri:'s governos acima meneio
I i nsl an l e da partidu, pOI' todo os; nados também se referem aos he-

I bens vi si veis dos l1Je:';11l0S, com! nef'ici os que ser-iam con vertidos.
l exccçiio de pequena porcenlagem,' para o esforço de guerra germâni
I usualmente redus ida, de mais ou

I'co,
se se deixasse êsse tráfico de

! menos dez ou doze e meio por sen vol ver-se. Os métodos degra
I cento, que o i m igran tc pude reler dantes de cx lo rsâo empregados
I rl]J seu poder c exportar para o pelos alr-mâes nos dão idéia do seu.
• esl rungci ro. Essa verba e xl

á

, apa- desespero pr-los mercados estran
! ren lcmcnt c, destinada a promover geiros, indicando-nos claramente:

I em outros países, a a(]uisicão d� tanto as necessidades que o in irni
I meios para o prosseguhuento do go está enfrentando, para produ-

I
esforço de guerru.n az íst». (Há, eu- zir material de exportação para os
trr-ta nto, razõe� vai:a se susp ei lar países neutros, <;-011:?, também, o

que membros ind ivitlua is do Par- sucesso do bloqueio f'Inance iro .efe
lido Nazista tirem provcitns pes- tuado pelas Nações Unidas contra
soais desse comércio), a Alemanha.

Os Estados Ln idos sào olhados, Todas as pessoas, pois, implica-
pelos agentes nazistas, como a das nesse tráfigo, nos países onde
mais rendosa fonte desses espera- esteja em vigor a Lista Negra, de-

I dos fundos, Agentes bancários, ou vem ser, imediatamente, incluidaa
outros intermediários, tôrn PI-O- na mesma, sendo assim, publica-

I curado meios ele bur-lar as leis mente, apontadas como inimigos.
arnericanas e os regulamentos do Quanto às pessoas que, nesses pai
Tesouro sobre exportacão de di- ses, pensarem em pagar êsses res

nheiro, no esforço de "prover as, gates, devem ser avisa�fas de, <;Iue,
somas de resgate solicitadas. assim procedendo, es táo aux ilian-

Nesse sistema de resgate de re- do o esforco de guerra inimigo"
féns, JS ví timas são sujeitas ao ter- tornando-se", dessa maneira, passi -
rol' de modo a aumentar, cada vez 'Veis do tratamento de inimigos.
mais, o seu desejo de refugiar-se Um dos objetivos dos regula
em uma das Nacões Unidas ou em mentos de controle do Departa
país neutro. A principio, essas pes- m:ento do Tesouro dos Estados.
soas são submetidas a restrições Unidos é impedir práticas dessa
i nsuportávcis, destinadas a tornar espécie. Nenhuma licença foi con
a vida dessas criaturas impossí- cedida, nesse sentido, a pessoa al
v,e1. Essas restrições, em geral, guina. O, govê!,no a�11eI·icano. notem lugar em campos de concen- entanto, investígou diversos casos,
1 ração, Depois, são elas ameaca- tle tentativas de extorsão de paga-

'� àS--ft-u�to�r�id�a-d�e-s�ln-t7e-r-e-s-s-a-.--�S���-d���-C������-·��·����������-.--���� dai de deportação para a Kur� mentos de resg�e. Qll��ue� pas�o
rã, de-fato, o que sabes ares-

ocie ade ocpemtívo de Responsabllldades i Oriental, diante da perspectiva de nesse sentido seria uma vlOlaçdaa.Limitada um destino desconhecido c, possi- dos citados regulamentos, sen o
peito da "quinta-coluna". (L. velmente, borrivel. considerado pelo govêrno comO'

D. N.). Banco de Cre'di"to Popular e A'grl"(ola o sislema parece que foi, a prin- "ato inimigo", qualquer pagamen-
II . '. Cíllio, aplicado, particularmenle, a to sem permissão. O Departamen-

... pessoas de nacionalidade belga e to foi informado pelo Tesouro de

de' S.ant3ll (At2rlna holandesa, desenvolvendo-se em, que, no caso de tal violação, serão
. g U Ui 'I uma escala de h'áfigo regular. As I aplicadas rigorosas sanções contra.

.. quantias de resgate exigidas va- i as pessoas que participarem de se
riam de acôl'do com os recursos melhantes operações".Ct>rtlficad0

Uma autoridade dá- nos 8 orova
indiscutivel do que represent�ria a

vitória alemã para os trabalhado
res e industriais das
Américas, ..
Pág, 57.

COM fi
�10RTE -

Rua Tralano n.O 16 - Séde própria
Registrado "no Ministério da Agricultura pelo

n. 1 �'m 20 de Setemhro de 1958.
Endereço telegráfico: BANCREPOLA
Códipos usados: MASCOTTE la. e 2a. edição

FLORlANOPOLIS
EMPREoSTA ESPECIALMENTE A AGRICULTORES
Emprestimos - Descontos - Cobranças

e ordens .de pagamento.
Tem correspondente em todos os Municípios do Estado
Representante da Caixa Economica Federal pura a venda

da8 Apólices d.o Estado de Pern&mbuco, com sorteio
semestraL, em Maio e Novembro.

Paga todos os coupons da.s apólices Federais e dos Estados
de São Paulo. Minas Gerais e Pernambuco.

Mantem carteira especial para administração de prédios.
Recebe dinheiro em depósito pelas

melhores taxas :
c/c à disposição (retirada livre) 2%
C/C Limitada 5%
C/C A 'fiso Prévjo 6%
C/C Prazo Fixo 7%

Aceita procuração para fPceher vencimentos em to.
1a8 a8 Reparticões Federais. Estaduais e Munlolpal5.

do

SanguenolCONTEM
OITO ELEMENTOS TONiCOS:

- ARSENIATO. VANADA
TO, F05FO�05,CALCI0

ETC.
TOtUCO DO CEREBRO

TONICO DOS, MUSCULOS
O. Pálido.. Depauperado.,E,gotados, Anêmico., Mil.
que criam M,grol, Criançal
raquíticas, receberio I toni-
ficação gerill do org.niimo

Sa nu·üa n 01
Llc. D.N.S.P. n' 199, da 1921

num combate de avião.
Emocionantes e ve-

rídicas confissões
de um destemido
e famoso pilôto
de guerra! Con
densação de um

livro de grande
sucesso, .. Pág, 7

I I
I

Como o General
Rommel escapou
aos "Comandos"
A empolgante fa·
çanha de 50
voluntários
que se infiltra
ram nas forti
ficações nazís
do deserto afri
cano. _. Pág, 1,

EMlJIs,·.. .

O Átomo,
Maravilha do

Mundo Infinitesimal!

doo

farmacêutico NILO LAUS

Poderá o homem produzir suce
dâneos para quasi todos os cor

pos da Natureaa P. , . Pág. 79.
Porque a Alemanha não
invadiu a Suíça? - Como 500
anos de preparação militar sal
varam da «blita» a mais velha
democracia européia ... Pág. 37.

Hoje e amanhã será a SUd preferida
Drog.u nacionôis e estrangziras.--Homeopatis!J.

Perfumarias.--Artigos de borrAchd.

A. assinaturas devem ser to
madas exclusivamente por
intermédio dos agentes abaixo
discriminados. Cuidado com o.

solicitante. nao autorizados!

Garante se a exata oll�ervfincia no receituário médico

tv1ÓDICOSPREÇOS
Couselhéiro Mafra 4 e 5 (edificío

Mercado,
FONE 1.642

I

R.

A C�· A re'·.·* & •. Tem el!l «stock» os mai� recentes
..artigos

..... ,...� para crtan�as, ternos de Ima conlecçao para
.

' \ , homens, calçados, chapéus, casemiras e li-
nhos nacionais e estrangeiros, brins, roupas brancas, pijamas, etc) 1l Fábrica DISTINTA. está con-

feccionando camisas para o verão a preços extremamente baixos.
Visitem as novas e iDodei'nas instalações de A CAPITAL, à rua Conselheiro . Mafra, 8.

Agentes em Florianópolis: PEDRO XAVIER & elA. - Rua Felipe Schmidt, 8
Represeruan t.e Geral no Brooil: FEHNANOO CI-II"'ACLl� - Ru" do Rosário, 55·A. 2,0 andar-Rio

p- �
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Vencido pelo cruzador
,

DOENCAS DA PELE
E ilflUS

Espinhas. eczemas. manchas
da pele. nerasíteses. furúnculos.

úlceras.
Tratamento das afecções do

couro cabeludo.

Dr. TOLENTINO
DE CA RVF.LHO IConsultas: Das 1 ft às 11 horas.

,Rua Vilar Meirelles 22-1' andar.

"Yida Esportiva
o Penarol venceu

Santiago do Chile, 7 (U.P.)
O clube River Plote, de
Buenos Aires, se classificou
no campeonato triar,gular
ao vencer For trê s a um o

clube Colo C0'0, em um en

contro de ações sumamente
. movimentadas. O primeiro
: posto do certame foi con

quistado pe lo PenaroI, de
:Montevidéu, que ganhou os

sim o prêmio "Ministro das
. Relações Exteníor es".

Calendário esportivo
'Rio, 7 (E.) - A C.B.D. vai

:reunir os diversos c _n>:e

lhos técnicos, afim de os mes

:mos apresentarem planos
para a formação do Calen
dário Oficial, para a tem
�porada do corrente ano.

('aspe t LO(}AO MAltA VI·
.LHOSA f

14° Batalhã"o de Caçadores
Voluntariado

1- De conformidade com
oS determinação do exmo. sr.

ga]. cmte, d s 5a R. M. e sa
10 l., ficará aberto, a partir
de 1 de janeiro pr..xímo vln
douro, o VOLUNTARIADO
no 14° B. C. podendo se a
presentar, sómente, cidadãos
reservistas de la ou 2a cate
gor ía, que satisfaçam as con

dições abaixo:
a)-ser brasílelro nato.
b)-ter boa conduta, com

provada por autoridade po
Iície l da localidade em que
residir (êsse atestado deve
declarar quanto tempo o
candidato reside na zona de
sua jurisdição ), ou por um
oficial do corpo, ou finalmen
te, por informações idôneas
c o 1 h i das a seu r e s.
peito;
c) - estar compreendido

en tre 16 e ilO anos de idade;
d) +-ser solteiro ou víuvo 8e11
filhos e não ser arrlmo 8
pessoa. UlgUIDf;
e)-não ter mais d e nove

anos de serviço;
f) - revelar aptidão física

comprovana em inspeção de
saúde.
II-Data do encerramento:

I -31 de jf\Deil'o de 1943.
QU,llrteI em João Pessôs (São
-Iosé] Santa Catarina, 29 de
Dezembro de 1942

,Aviões de todas as
nacões unidas

Londres, 7 (U. P.) - Revelou-se
oficialmente que tomaram parte
na formidavel expedição tríplice
da aviação aliada contra a França,
�olanda e Bélgica aviões e pilotos
mgleses, canadenses, norte-ameri
-canos, poloneses, checoslovacos e

noruegueses .

•• saua--. _. _

ADVOG'.\DO
Dr, Aldo Ávila da luz

Horário: 9 às n e 17 às 18
Escr. Edificio Amelia

Neto, sala 2.

IRes.
Av. Rio Branco, 181
Florianópolis.

____ '.""."."'_..._�

Êste avião de bombardeio japonês foi derrubado em pleno Pa
cifico quando tentava atacar um cruzado r au sr r ariano. O fogo
anti- aéreo do navio de guerra derribou o avjão depois de pau
cos minutos. (Clichê da Inter Americana. para O ESTADO)

Gabinete Electro - Dentario do Cirurgião Dentista

José C. de Borba (Caló)
Ex dentista do Patronato de Anilapulis

. Cllulca e Prutese d s boca. - Especialista em pontes
e dentaduras dt.lflb�.- Dc)nt�duras auatomtcns de Pdladon,
sem aboboda palatina (superior): novo sistema.- Estraçõ es
de dentes e polpa dentaria (nervos) com anestesia.

Trabalhos modernisados, sob absoluta garantia.
Rua Deodoro, 16.

9.100.000 soldados terá o exército
americano em 1943!

Washington, 7 (R.) - Em fins de 1943, os Estados Unidos
terão 9,700.000 homens em armas, enquanto o restante da po·
pulação trabalhadora ficará distribuida (lo seguinte modo: in.
dústrías de guerra, 21.000.000, indústrias civis, 16.600.000, e tra
balhos agrícolas, 7.900.000. No entanto, a comissão de recruta
mento, depois de anunciar essas cifras, acrescentou que outros
mílhões de homens seriam necessários para os trabalhos de co
lheitas em díversas regtões agrícolas do país,

-

A Estatística Militar, destinada a As autoridades responsáveis pela
facilitar a preparação rápida, e tão fiel execução das Estatísticas Mili·
perfeita quanto possivel, do apare- tares podem exigir, sempre que hon- I
Ihamento material das fôrças arma- ver dúvida quanto à veracidade de
das da Nação, exige que todos os

I
qualquer informação, que cada In

brasileiros lhe prestem cooperação. formante prove o que declarou. A
Subtrair-lhe apôio é trabalhar con- má-fé constitue crime contra a se
tra o Brasil em guerra. (D. E. M.). gurança nacional. (D. E. M.).

If�����--º-º-º!�I HOJE 5a.feira HOJE
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Com Gloria Jean e Robert
Stack

-o-

IMPERI A.L
- FONE 1587 -

A's 7 1/2 horas

-o-

CINE ODEON
- FONE 1602 -

A 's 5 7 1/2 horas

Um pedacinho do céu Madame La Zonga
Com Lupe Ve1ez e Leon

Erroll
I
I Complemento Nacional (D F' B) Complemento Nacional (D F B.)
A voz do mundo Atualidades Carriço tilme N° 109

Preços Cr. $2,40 e 1,20
Livre de Censura

A' noite Cr. $3.00 - 2,00 - 1,20
Livre de Censura

-_ .. -_-
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I ii cCla I
sra. participam .0 seus

paren tes e amIgos o

noivado de seu filho

I
CÉLIO com a sta.

Rute Linhares
,

,,-
Rafael Linhares e espõsa

� participam a seus pu

I rentes e pessoas ami

� gos o conttato de. ca-

I
samento de sua filha
RUTE,. com o sr.

�
Célio Medeiros

� DCXJgOrQOaOCWlOQCJQOOOOCOCOO QClOOoc:x:lOCClQG

I I RUTE I
� � CÉ�IO �
� I noivos I
8 i Fpôlts., 31/12/1942 II ���m�
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, ANIVERSÁRIOS:
Decorre hoje o dia natalício

do' nosso prezado conterrâneo
Sr. dr. Edmundo da Luz Pinto,
figura destacada nos meios ju
rídicos e intelectuais do país .

FAZE�[ I\.NOS HOJE:

Vende-se

Faz anos hoje o nosso esti
mado compatrício sr. Guido
Bott, digno diretor do Banco
Nacional do Comércio.

O nosso prezado conterrâneo
sr. dr. Edgard Pedreira;

o sr. Carlos Eduardo de Di-
niz;

o sr. major Elpídio Fragoso;
a srita. Diná Camissão;
o jovem Raul Fernandes;
o sr. sgto. Laudelino Saraiva

Caldas, do Exército nacional;
o sr. Amâncio Pereira, pro

prietário da acatada alfaiataria
«Pereira» ;

o sr. Artur T. Luz.

EVITE A. DIFTERIA

Uma casa, com terreno, no
Arír

íú

, em Irente à cs pela,
por Cr. $1 500,00. Tratar com

I
o chautíer do carro 1.522,
no ponto dOR automóveis.
11 5 VB-

..

Os elementos colhídes pela Esta
tística Militar são absolutaD\en�:
secretos, e servem sómente a fin.i
militares . .Negar-se a fornecê-los 011
mentir no mjnistrá-Ics constitua
crime rigorosamente punido pela.
leis do País. (D. E. M.).

VacL'1e o seu filho con

tra esse terrivel mal
(CRUPE)

Informações com o

Dr. ARMINIO TAVARES

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



que I
desempenhou, nem 111esn10 os estudos Fr-ancisco ele Sousa Coutinho; qual o es· "não tratar 111a1s n iriguern".
frcnológicos que empreendeu e de que tado de adiantamento com que entrára; Quanto aos trabalhos de Lacei-da Cou
fez aplicação estudando o crânio da ve- quanto tempo a tinha frequentado; e qual tinha no campo elas letras, são êles assí

Disse alguem que, nas pedras que lhe nerável dona Joana de Gusmão; mas o o grau de adiantamento por ocasião da nalados pela sua colaboração no JORNAL
atiraram os vizinhos, teve material para ter sido notável compositor musical, - saída. E o bondoso padre Sebastião res DO COMÉRCIO, em 1870, na GAZETA
edificar sua casa, qualidade que não omitiu o carícaturís- pondeu de pronto, em carta de 6 de de- DE NOTíCIAS. para a qual traduziu o

Repete-se aquí a história, "essas des- ta político, pois que o fingiu a elaborar zembro: "Tenho o prazer de declar-ar a romance de Daudet Pr-ornont .ielllle et Ris
composturas passadas nos dois Coutí- música para uma dança burlesca, V, que êste jovem se matriculou no mês 1,,1' ainé e as índlas Negras, de Júlio
nhos, há, para lhes retratar a persona- É dele a melodia com que se cantou de agosto de 1853, e sabia suríctentemen. Verne, e no MOSQUITO, Para êste, em

!idade, mais elementos psicológicos e o hino que o ilustre Jerônimo Coelho te -Iat im: fvequentou a minha aula perto que alguns rapazes "alfinetavarn os abu
biográficos do que nos panegíricos de bí- compôs em 1834 para festejar a índe- ele dois anos; enquanto ao g ráu. de ms- sos do tempo", de setembro de 1874 a
sonhos admiradores, Assim é que de pendência nacional, e que o nosso saudo- tr ução com que sa íu, direi ingenuamen'l outubro de 1876, escreveu Lar-arda Cou
João Francisco de Sousa Coutinho, ao 50 José Boiteux fez novamente cantar, te que saíu traduzindo cor-renteniente Cí- tinha versos que bem quadravam com a
chor-ar-lhe a mor-te, disse um seu amigo, passados 88 anos, ao comemorar-sê o pr í. cera e Verg il io, vertendo bem, conror-me

lorientaC:'ão
elo periódico, ocultando-se nos

que se conservou anônimo, ter sido ele meiro centenário da nossa emancipação as regras gramaticais, e mesmo com a l- pseudônimos de Pio ela Piedade, Napoleão
U111 "justo, nobre por natureza, elevado política. De sua autoria foi a müsíca do gurna elegánc ía. do português para o la- ela 8\1\'a, Fer-râo ele Aguiar, Ferr-o ab
pela inteligência e pela ilustração, carí- Te Deuru que se cantou em 1845, na ma- tírn, e tambem medindo alguns versos Aqu il are, Crispim Cilsp.n iauo, J. Sel'l'ão,
doso, afável e curnpridor de seus eleve- triz desta capital, por ocasião da visita

'I·
hexâmetros", Antônio Pio, Mestre Nícác io e Pio, bedel :

res: tais eram os seus dotes, os quais de Suas Majestades Imperiais; e dele foi Com essa cai-ta, proclamou-se O AR- aposentaelo,
reunidos à sua proverbial honestidade, tambem a da missa Pro Derunctís nas GOS vitorioso, impugnando a de José
lhe davam o cunho ele ver-dadeiro crts- exéquias de D, Pedro V, aqu

í celebradas i Cãndido ele Lacerda Coutinho como obra
tão", a 21 ele janeiro ele 1862, excetuados o I da "inexperiérlcia e docilidaele" do signa-
Palavras belas e enalteceeloras, sem Dles Irae, que foi substituido pelo de I târ io.dúvida, mas vagas, que cabem à gencra- �[ozart, instrumentado por êle Coutinho,

lidaele elos homens honestos, ilustraelos e

I
e o Liber-a me Domine, ele composição de

bondosos de qualquer ponto da cr lstan- José Maria Martins Leoni, regente da
dade, Nenhum traço individual dão do orquestra, que se compunha de trinta e Medicina se matriculou 110 ano seguinte,
elogiado, rlo is professores e amadores, com vinte e dois outros companheiros,

Abandonando a medicina, entrou r.a-

4 o ESTADO

L_ACEI�llA cO l__T r.l_� IN I-IO
pôs-se a abandonar por uma vez a arte
ele curar, como já o tentára fazer aos.

u-Inta anos, por ocasião de U111 concurso,
o qual se ma log rou graças à ínterferên
ela imperíal". E, nesse dia, conrorrne
observa pitorescamente EscragnolJe Dó
ria. - "traç-ol1 a sua

ú l t ima iece.ita";

CONFERÊNCIA LIDA NO INSTITUTO HISTóRICO E GEOGRAFICO DE SANTA CATARINA, A 15 DE DEZEMBRO DE
1942, PELO SR. DESEMBARGADOR HENRIQUE DA SILVA FONTES.

Exmo, sr, dr, Interventor Federal,
.exmo, sr, desembargador Presielente do
Tribunal de Apelação, exmas. autorida
des, meus senhores, srs, consócios.
A 11 de janeiro de 1842, foi batlt'Oldo

11a matriz desta freguesia de Nossa Se
nhora do Desterro o menino José, nas

cído a 15 de dezembro, filho legítimo de
.João Francisco de Sousa Coutinho e de
Cândida Júlia de Lacerda Coutinho, na

turais desta freguesia, neto pela parte
paterna do reverendo Domingos Fran
cisco ele Sousa Coutinho, natural do Rio
<le Janeiro, e ele Genoveva Francisca de
.sousa, natural desta freguesia, e pela
:parte materna de Antônio Silveira La
oarda e Ana Maria, maturats desta fre

guesia, Foi padrinho o reverendo arei,

preste Tomaz Francisco da Costa e ma

drinha Nossa Senhora da Conceição, Ad
miíntstrou o batismo o vigário padre
Manuel Álvares de Toledo,

É o que consta do livro 15 de batiza
<los ela par-óquia de Nossa Senhora do

Desterro, a folhas 137 verso,

Assim sendo, e dúvida não pode ha
ver ante o documento citado, estamos a

<comemorar não O centésimo, mas o cen

tésimo primeiro aniversário do nasci
mento do 'preclaro catarinense dr. José
-Cândido de Lacerda Coutinho.

Pouco importa o atraso, que não é
de ser levado à nossa conta, senão à do

próprio festejado, que, por motivos de
nós ignorados, precisou ter menos um

ano no cômputo de sua vida, Suprimiu-o,
por isso; mas retardou por um ano as

110menagens que lhe haviam ele tributar
os seus conterrâneos e aelmiradores. A
falta teve, assim, afinal, seu castigo,

***

mos dispostos a repellr os ataques
,e nos Fízei-em ...

"

Por certo, fluíram suavemente a infân
cia e a aelolescência de José Cândido,
porque João Francisco de Sousa Couti
nho, seu pai, funcionário da Fazenda Pú
blica, a que começara a servir em 1820,
era ao tempo do seu nascimento, conta

<lar, passando depois, nos anos de 1844
:a 1847, a exercer provisórjamente o cal"

go de secretário do governo da Povíncia,
tendo sido, em 1847, nomeado inspetor da
Tesouraria Provincial. Quer dizer: el'a

filho de alto' funcionário, que, além di5-

.80, gozava de grande consideração junto
·:ao governo imperial, que O agraciou com

.o of1cialato da Ordem ela Rosa e que o fez

vice-presidente da Província, em cuja
<lireção esteve por duas vezes, João Fran
"isco ele Sousa Coutinho foi tambem
deputado provincial e chegou a presidir
.à respectiva assembléia, Foi igualmente
membro conceituado da -Irmandaele do

Senhor Jesús dos Passos, que o tinha co

U10 provedor em ocaSlao memorável:
quando o sr, D, Pedro II, a 23 de outu

bro de 1845, assentou a pedra fundamen
tal do novo hospital ele carida<\e,
Criou-se, assim" o menino no seio da

111ais alta sociedade desterrense, desfru

tando as vantagens do prestígio paterno,
Ulas tendo tambem, a seu tempo, quinhão
nos ataques que acarretava ao pai a qua
lielade de político militante,_
Em 1860, já é colaborador da Tesou

raria e o jornal do partido adverso, O

-CRUZEIRO, zurze pai e filho, 'dizendo

que aquele só vai para a repartição "de

pois do meio dia, tendo estado antes pe
las tascas do mel'cado a dar expan;;;ão ao

gênio alegre e folgazão"; e que o filho,
_ a quem sarcásticamente chama "notá
vel menino", e que já percebe trinta e

.antos mil réis mensais, - fazendo por
sua educação poucá honra à solicitude
paterna, al( se apresenta com "filáucia
desmedida para com os mais empregados;
passa o tempo a ler romances e versos;
e no saguão do correio leva tempos es,

quecidos a fumar e a ler os seus versi
:nhos", Ao pai chama João Chalaça e ao

filho Chalacinha; diz que o pai será o

compositor da música para um catiretê
que vai dançar, em palácio, um seu COI'·

l'eiigionário; e que "o seu criança, que
é "um moleque muito engraçado, será
lO compositor dos versos, para o que tem
uma viveza de rato", E adverte ao rapaz:
"Nec seruper Iilia flol'ent, isto é, nem

llempre se tem o pai alcaide", Diz do
pai "que não é capaz de sustentar uma

conversação séria por cinco minutos; que
não poupa o seu desbocamento, seja di·
ante de quem for; que faia a mesma lin

guagem, ou esteja na igreja ou nas tas
cas do mel'cado"; e que, pelos exemplos
E pela ação, arrasta o filho para as "lutas
.anormais dos partidos ·e para questões
<entre homens de cabelos brancos", E
<cientifica-o de que "o seu menino es.cre

we versinhos, até obscenos, e os lê no sa

guão do correio, nas horas em que deve
fazer jtis aos trinta e tántos mil réis
que o H"''''' "aterno lhe reparte na Tesou·
.raria"; e aconselha Jollo Coutinho a dar
'''meia dúzia de palmatoadas em seu fi,
lho", a "puxar-lhe um bocado pelas ore

lhas"; "ensine-o a ser mais bem criado
com os velhos, que teem sangue e cria

ção, e llão o exponha a um futuro des
prezo, assim como já tem o presente",
"Há tr'ês anos, _ diz por fim' O CRU·

2EIRO, _. somos vítima das chalaças dt>
.1;1', Coutinho e das graçolas do .'eU me

nino: esperamos que se deem por pagos
com estas limitadas linhas, e que não
.nos forcem a fazer-lhes sentir que esta-

Em 1862, vaí Lacerda Coutinho para
o Rio ele Janeiro, em cuja Faculdade de

cerda Coutinho para o funcionalismo pú
blico: foi a 9 de maio de 1890 nomeado

tal' n inguern, é o músico brasileiro ma ís
hábil para a cadeira de uma escola: êle
estudou a sua arte e a cultiva com filo,
sof ia".
lIIais ainda. Tendo Sousa Coutinho ofe

recido U111a Semann Santa completa ao

papa Pio IX, sujeitou-a o Santo Padre à
crítica da Escola Musical de Santa Ce
di ia, cujo parecer foi o melhor possível.
Escreveu-lhe então Sua Santidade, agra
decendo a obra, transcrevendo o parecer
e enviando-lhe o diploma de mestre da
mesma Escola. Estava, porém, agonizan
te Sousa, Coutinho, quando lhe chegou
a carta pontifícia. É o que, citando Cer
nicchiaro, conta Renato de Almeida, na

História da lIIúsica Brasileira, E êle dá

segundo of ícia l ela Secretar-ta c1�1 Instru-

acadêmica e111 periodo de extraordinária
exaltação patriótica - o da guerra ('0111
o Paraguá

í

- e êle, com a patente ele
alferes, seguiu para os hospitais de san

gue. lendo estado em Corrientes.
Mas nem O posit.ivo da ciência nem o

cruento da guer-ra fizeram Lacerda Cou
tinho abandonar as belas letras. E êle
poetou durante todo o curso, lembrando
se sempre ela província natal, a cuja im
prensa, _:_ naturalmente ao jornal do seu

partido, O DESPERTADOR, - remetia
versos.

Formado, veio para a sua querida ci
dade do Destêrro, sendo, a 7 de abril de
1869, contratado para servir no Hospital
Provisório desta Capital como segundo

�>;;To Públ lca , Correios e Telégrafos, sendo
L1111 2nD depois promovido a d n-etor da
pr imc.ia secção da 11108111a Secretaria, Foi
nesse cargo que travou relações ele amí
zade e de camaradagem literária com o

díretor geral, Tristão de Alencar Araripe
Júnior, E o seu chefe e amigo, sobre o

considerar em "colocação muito Infer-ior
aos seus estudos científicos, ilustração e

capacidade literária", e depois de o pro
clamar "versadíssimo em assuntos de
instrução pública", faz-lhe o elogio nes
tes termos: "O seu senso jurídico parecia.
revelar antes estudos de elireito do que
das disciplinas nas quais se eliplomára,
após um curso brilhantíssimo, A prosa
de que ordinariamente usava era verná
cula, castigada e tersa. Nos escritos mais
fugitivos manifestava-se o cuidado com

que redigia e o empenho que punha em
exprimir as idéias com clareza, sem ter
g iver-sações ou obscuridades, recurso

n-equentemente empregado por funcioná
ríos, que não sabem ou não querem di
zer as coisas com exatidão, O seu prin
cipal desvêlo, no meio da variedade de

Já o 111€Sn10 não ocorre nas caricatu
ras riscadas com ra i va pelo adversário,
Nelas está marcada a pugnacidade parti
dária dos Coutinhos; está vincada R sua

extravazante veia satírica, o seu pendor
para o licencioso; o esplrito galhofeiro e

bonacheirão do pai, a sua paixão pela
conversa; a sua acessibiUdade, presente
como está nos lugares ma is diversos,
nas tascas do mercado e na igreja; o

amor do filho aos livros, a sua precoci
dade nas lides da imprensa e da polí
tica; as aptidões de João Francisco para
a música e a vocação poética do' ra

paz,
E temos de convir em que, ao lado

elo rapazelho talentoso e irritante, nos

aparece o pai como fig ui-a curiosa e me

moranc1a. E, conseguin ternen te, aprovei
tados e corrigidos merecem ser os traços
da caricatura', para se esboçar um per-fil
de João Francisco de Sousa Coutinho.
Palestrador dos mais notáveis do seu tambem o seu depoimento a cêrca do cirurgião. papeis que lhe chegavam às mãos, era

tempo, foi êle um daqueles dois cieladãos valor de Sousa Coutinho nestas palavras: Aquí clinicou e militou na política, determinar o ponto decisório da questão:
importantes, elos quaiS reza a tradição "Conheço dele trechos fie uma Missa do sendo eleito deputado à Assembléia PI'O' isto êle o fazia metódicamente, sem ex
desterrense que, numa esplêndida noite Santíssimo Sacramento, musicaelos para vincia!. Nesta, teve parte saliente na cam- ! cluir a crít.ica dos precedentes, nem o�
de luar, se ferraram a cavaquear, seno violino, flauta, clarinete, piston e dois panha contra o colégio cios jesuítas, que, vícios da legislação em vigor; e, uma

tados num banco que existia junto ii baixos, soprano e tenol', páginas de mé- anós o que a febre amarela trágicamente vez descoberta a solução, a expunha com

então igreja matriz. Só pararam a con- rito, demonstrando uma invenção facil e destruíra em 1853 e de que êle fora aluo lealdade e força convincente",
versa, quandO ouviram o toque de corne- conhecirr1�ntos precisos da sua arte", no, aquí se tinha instalado em 18G4, Foi _ ••

ta da guàrda de palácio. Levantaram-se João Francisco de Sousa Coutinho já contra o colégio e teve entre os seus im Lacerda Coutinho voltou ainda à ati·
e despedil'am-se, dando·se "boas noites" figura, pois, na galeria dos grandes mü- pugnadores José Higino Duarte Pereira, vidade política, É que, já republicano .
e "até amanhã", e só então perceberam sicos brasileiros, Cabe-nos só procurar cujo nome ilustrará depois a nossa lite, no período monárquico e sempre aman-

que o toque não era de recolher, mas ['eunir as suas numerosas composições, l'atura jurídica. te de sua terra, como demonstrou na

de alvorada, que não foram impressas e que possivel- Os pormenores dessa porfía, que é, fundação do Centro Catarinense em 1886,
Reza tambem a tradição que êle era, mente ainda existem esquecidas em ar- tambem episódio das lutas partidárias, viu o s'eu republicanismo e a sua sauda

efetivamente, frequentador do mercado, quivos musicais, De minha parte já fiz já os relatou o nosso consócio Osvaldo de lembrados por Santa Catarina, que ()

aonde ia, à noite, comer fressura e ou- alguma coisa nesse Sentido, É preciso, Cabral e eu não quero empalielecer-Ihes elegeu em 1890 pal'a a Assembléia Cons
tros petiscos que alí se preparavam, Isso porém, que outros pesquisadores se lan- as cores vivas e exatas, resumindo-os tituinte Republicana, Não foi frequenta·
não o desdoura, porém, Pelo contrário, cem à cata, porque o mais alto preito que aquí. dor da tribuna, porque, a seu ver, lhe
mostra que o :Comendador João Fran- se pode tributar a um artista é conser- Assinalarei, porém, que Lacerda Couti- faltavam todos os predicados para ocupar
cisco de Sousa Coutinho, inspetor da Te- var-Ihe as creações, Elas, por si sós, são nho, mais tarele e em conjuntura de gra· dignamente a atenção da ilustre assem·
sOl1l'aria e vice-pr.esielente da Província os seus melhores louvores, ves responsabilidades, reconhecerá méri- bléia, Falou, entretanto, longamente na

não tonteara nas alturas, mas consel'va- ••• tos na Companhia de Jes(ts, dizendo: "Não sessão de 14 de janeiro de 1891, por en-

va os hábitos simples do tempo em que T'ão entrelaçada está, em seus começos, há quem ignore os s,erviços que tem tender que lhe corria o "rigol'oso de-
era funcionário de modesta categoria, a vida de Lacerda Coutinho à de seu pai, prestado a bem do progresso e da civili- ver" ele justificar o seu voto relativa-
Da sua despretensão é ainda mostra o tão esclarecedora é esta para a comple- zação da humanidade, não só nos tem- mente a questões que se prendiam às

caso seguinte. Pertencia Sousa Coutinho xidade daquela que não me pude furtar pos passados, mas ainda atualmente, es- doutrinas democráticas que professava,
a uma orquestra que tocava em cerimô- à digressão em que me internei. ta Companhia, que conta em seu seio ho- Foi nessa OI'ação que se manifestou con-

nias religio�as, e que a uma compare- ••• mens de incontestável saber, os quais trário à proibição de existir a Compa-
ceu em ocasião em que êle estava na José Cândido de Lacerda Coutinho te- teem aprofundado muitas das disciplinas nhia de Jesús no Brasil.
pl'esidência da Provínci3j. A orquestra ve a fortuna de encontrar bons profes- que constituem os diversos ramos cio Nela aplaudiu a separação entre a Igre·
já se achava no côro, quando, com es- sores em sua terra �latal. E brilhou en- saber humano, Aquí meamo, na histó- ja e o Estado, bem como a prévia ce)e
panto geral, se apresentou o comendador tl'e os alunos distintos, e foi até exem- ria do nosso país, creio que não há quem bração do casamento civil e ainda a se"

Coutinho, para tomar o seu lugar entre pIo escolhido para mostrar eficiência de ignore os nomes dos apóstolos elo Novo cularização elos cemitérios; e, sem se ma·

os músicos, Mas Coutinho foi pondo to, ensino, na luta em que então renhian1 Munelo os padres Manuel da Nóbrega e nifestar contrário a que fôsse leigo o.

dos à vontade: alí não estava o presidente professores elo Liceu Provincial e cole- José ele Anchieta, nem os sacrifícios que ensino nos estabelecimentos públicos, re·
da Província, mas o clarinete João Cou- gas de outras escolas, ou melhor, em êles se propuseram no áreluo serviço da conheceu, entretanto, "que nos in terna
tinha, E, tomando o instrumento, que que se agatanhavam os agrupamentos catequese", tos, onde os alunos ficam por' muitos
era conduzido pela ordenança, foi ocupar partidários, penetrando até num reces- Essas palavras proferiu-as êle na pri- dias longe de suas famílias, e, portanto,
o seu posto na estante. so que devia ficar-lhes sempre sobran- meira Constituinte Republicana, a propó- s'em receber o ensino religioso, podia
Na repartição, foi um dia consultado ceiro _ o da instrução. sito da exclusão da Companhia ele Jesús, abrit'-se uma exceção nos regulamentos,

Sousa Coutinho sobre um ponto cle 01'- O caso assim se desenrolou. O ARGOS, que se queria consignm' em a nossa car- de modo que os pais, os tutores e os-

tografia, Teve um empregado dúvida re- jornal desterrense, escreveu, em dezem- ta pOlítica de 1891. protetores dos alunos escolhessem pro-
lativamente à grafia ela palavra pelo, bro de 1857, que, num simulacro de exa- .** fessol'es particulares, que dessem a seus

contração da preposição 1'01' com o artigo me realizado no Liceu, figurara um único A 11 de setembro de 1869, aos 66 anos filhos, tutelados ou protegidos o ensino.
o: não sabia se tinha um 1 ou dois. Re-. aluno tido como dos mais talentosos, sen- de idade faleceu o comendador João religioso",
correu ao chefe e êste resolveu o caso I elo porém que esse aluno devia os Fl'ancisco de Sousa Coutinho, tendo êste Manifestou-se ainda Lacerda Coutinho
em termos tais que, por ,certo, se grava- seus conhecimentos aos padres jesuítas, fato certamente concolTido para que o contrál'io à pena ele morte e à concessão
ram na memória do consulente: "}'elo e que, se mais adiantára, fôra nas aulas filho tranferisse, em abril do ano seguin· do voto aos analfabetos e às mulheres, t'.'

com dois II, _ ensinou êle, _ tens tu no elos lazaristas, cle quem todos os dias re- te, sua residência para o Rio de Janeiro. assim pel'orou:
fio do lombo", cebia lições, ao passo que ao Liceu ia Alí, sem abandonar as letras, consa- "Educado nos princípios da religião ca·

Outra vez, e aí foi na igreja, consul- uma outra vez. José Cânclielo de Lacer- grau-se Lacerda Coutinho à clínicl:! e tólica, por mais h�terodoxas que sejam pe-
tou-o tambem um empregaelo, Era dia ela Coutinho, que era o aluno apontado tambem ao magistério, tendo-se casado rante a Igreja algumas opiniões que eu.

de S, Sebastião e Sousa Coutinho assi,- e que estava a completar dezesseis anos, em 1875 com cI, Adelindis, filha do ex- aquí tenha emitido, devo declarar que
tia à missa solene, A êle se foi pouco a veio a púglico, em carta datada de 5 presidente de Santa Catarina João José professo o mais sincero respeito, a mais
pouco chegando um funcionário da Te- de elezembro, Coutinho, profunda veneração por essa crença re-

souraria, com o provável intento de se "Conquanto, - diz êle ao reelator do Como p1'ofoosor, ensinou, em estabele- ligiosa, que era a crença de meus pai!>".
recomendar ao chefe como pessoa religio- ARGOS, _ muito deva ela minha instru- cimentos particulares, português, história Senhores, a necessiclade de uma reli,
sa, A certa alt.ura, muito respeitoso, a ção aos mesmos reverendos padres, toda- e filosofia, tendo ainda, de 1872 a 1876, gião é in.destrutível no coraç!lo humanQ-_
meia voz, puxou conversa, - "Senhol' via muito tambem devo ao sr, Ricardo tomado parte em bancas nos exames g-e- Por maiores esforços que empreguem_
Inspetor, qual era o pôsto de S, Se- Becker, digno diretor e professor de rais de preparatórios, para desconhecê-lo ou obliterá-lo, o senti
ba."tião? Dizem que êle era capitão, .. "

- latim do mesmó Liceu, cuja aula tenho Clinicou até 1890, dizendo o seu amigo mento religioso aí perelura, porque �ste
"Não sei, - l'etrucou Coutinho, - nun- frequentado o corrente ilno, onde não e colega Ramiz GaIvão que êle "era o sentimento, como diz Montesquieu, dão_
ca, o vi fardado, Sempre o conhecí assim só . traduzi Horácio, isto é, grande tipo do bom discípulo de Hipócrates: so- à virtude as suas mais doces esperanças ..
nuzinho", parte das suas Odes e a Carta aos Pi· lÍcito, banfazejo, esmoler", Um outro ao vício impenitente justos receios e a�

sões, como, pela primeira vez, Tácito, am- amigo seu, Tristão de Alencar Araripe arrependimento sincero as consolaçlle!l;
bos autores dos mais difíceis; assim co- Júnior, informa, entretanto, que êle exer· mais eficazes,
mo ele sua ilustração e capacidade tenho cêra "a profissão l'luma crescente eles, Nem posso acreditar, senhores, que
recebido as melhores noções de metrifi- crença, portanto sem grandes lucros", haja homem algum que não professe
cação latina, que em nenhuma outra au- afirmando que do próprio Lacerda Cou- uma religião, qualquer que ela seju_
la antes aprendera", tinha ouvira "que tal descrença lhe viera Quando outra não confesse, não negal'fi..
Não se deu, porém, o jOl'nal por ven, do e.'tudo ela ciência, sendo que mais de por certo que cultiva pelo menos a d�

cido e, para desmentir o menino, pediu o uma vez teve de experimentar soS'sôbro dever, Ora, senhores, cumprir o deveI:
testemunho elo padre Sebastião Antônio igual ao 'lue transformou o sábio Hanne- -é obedecer a voz da pl'ópria conciência.
Martins relativamente aos seguíntes pon- Mafta 111. creadol' da homeopatia, De e a voz da conciência não é .outra senãe.
tos: em que data se havia matriculado todo descoroçoado, um dia, pela ineficá- a voz ele Deus,
em sua Rula ele latim o filho do sr, João' c;a dos prect'ítos e pelos remédios., clls- Si�'1, de Deus. assim o çreiQ, assim a.

ôe a Coutinho, lamenta que "um gênio panheiro em todo o curso e no doutora
tão gr-ande feneça entre as rochas elo do, recebido a 3 ele dezembro de 1868,
Destêrro. pois, sem dúvida, e sem afron- Decorreu a maior parte ela sua vida

Manuel de Araújo Porto Alegre, que
era mestre em coisas ele arte, referindo·

entre os quais se achava o iris igrie Benja
mim Franklin Ramiz Galvão, seu com-

•••

Um homem dêsse feitio havia de di
zer coisas sobremodo desconcertantes aos

desafetos e êles, muito naturalmente, se

não com espírito, ao menos ('011'; vio
l�ncia, haviam de dar-lhe o trôco, vi
sando-o nos pontos mais vulneráveis, is
to é, naqueles que mais lhe singulariza
vam a individualidade,

O que elá, porém, relêvo a 'João Fran
cisco de Sousa Coutinho não é o seu hu·
morismo, nem são as altas funções que

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Visite, sem compromisso, as novas instalações da RELOJOARIA ROYAL,
à rua Trajano 3, no edifício onde funcionou o Banco do Brasil.

Novidades-Jóias-Vidros ....Crislais-Porcelanas e' artigos diversos para presentes

Geo-política na i ta 'l�'_Com-_:�_P8n-n_ia-=_c-A_lian-ç_a-=_aa-=_Oia.
Comentários do vice-presidente dos EE. UVa, i Fundf!d� em 1870 Séde: BAIA'(

Wallace, realçando as vantagens, I Seguros Terrestres e Marítimoe

da ueo-democracia
Nova Iorque, 6 (U. P.) - correrá para a destruição do mun-

Num artigo que publica no sema- homens com excepção dos que I do civilizado. "Sob o ponto de
nario "This Week", o vice-presi- empunharam armas para destruir vista geográfico - continuou di
dente dai República, sr. Henry a democracia". zendo - o centro da terra do
Wallace, ao comentar a nova or- Mais adiante expressa que os futuro não estará na Europa orien
dem nazista, baseado na geo-poli- povos da Asia Oriental Oriente ial apenas, porém em um arco

tica diz o seguinte: "Acredita- Próximo e América Latina dese- que se extenderá desde Buenos
mos que a neo-demecracia é um jam progredir e como são tão in- Aires, no sul, passando pelos Es
instrumento mais poderoso do que teligentes como os outros é neces- tados Unidos, Canadá, Alasca, Si
a geo-política. Por neo-democra- sário proporcionar-lhes mecanis- béria, Rússia e Europa ocidental
cia não entendo dominação anglo- mo, capitais e assistência técnica e incluirá a Chin� e a Índia. Che
norte-americana do Mundo. A para que elevem seu nivel de vida gará o dia em que uma grande
neo-democracia difere da a1ntiga e acrescentou: rota aérea unirá as regiões dessa
democrácia; é que compreende "Mas o que mais desejam é estar vasta zona e a colocarâ em con

que os princípios democráticos livres do perigo de ser avassala- tacto com o resto do mundo, me

devem ser postos ao alcance de dos e explorados por um vizinho". diante rotas terrestres, maritimas
iodas as nações. A neo-democra- Prosseguindo, disse que se deve e aéreas colaterais. Quando as

da tem fé nos chineses, russos, prestar essa colaboração porque Nações Unidas obtenham a vitória
latino-americanos e em todos os de outro modo haverá uma ter- e a paz, nenhum país poderá do
cidadãos das Nações Unidas. Crê ceira guerra mundial, que con- minar êsse centro

\

da terra do
Da tolerancia para com todos os futuro".

Realce a sua beleza 'com um lindo e moderno vestido comprado na popularíssimo
k

·1 Dr. Edgard Pinto de §o�za .1��!��'::��J%otI�Médico - cirurgião da Casa de Saúde São SebastiãO. Formad'ona Hospital de Caridade urna

Fac�ldade de Me.dicina da I!nive�si.da�e de �ão Paulo. onde foi assistente Carteira de Reservista
efetiVO da Cadeira de Tecntca Clrur!J1ca regida pelo Prof. Edmundo Vas- . MP'cancelas. Ex - assistente do Prof. Benedito Montenegro. Com prática de su�sc�lIa ao sr: . anoel f'd�o
mais de 'l anos na Clínica Cirúrgica do Prof. Alípio Correia Neto. Com 'I'eíxeíra. residente no RIO
estágio de especialização no Hospital Charité de Berlim (Serviço do Prof. Vermelho neste munícíplo
Sauerbruch) e nas cl.inicasd�s.�rofs. K0!.ljetznY -, deH�mburgo. e Schmieden, Pede-se a quem 8 encontrou"de Frankfort. CirUrgia da Tlrolde. estamago. íntestíno delgado e grosso. f

.

'

1igado e vias biliares. seios, útero. ovários. rins. prostata e bexiga Q. a vor de depositá Ia nesta
hérnias. hídroc�le .. varicocele e varizes. Cirurgia dos ossos e articulações. Redação.
É encontrado díaríamente das 9 bs. da manhã ao meio dia na Casa de 9 6 vs-2
StUid� São Sebastião. tel. 1.153 Das IS às 18 da tarde. à Rua Fernando
Màchado 6. tel. 1.195. Residencia: Rua D-uarte Schutel n° 2. Tel. 125} CASA MISCELANEA. distr-ibui-

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

ALFAIATARIA <, O UNICO»)
,

.

Florisbelo Silva
CASIMIRAS INGLESAS
Padronagem exclusiva

O PARAISO
Rua Felipe Schmidt. 21Ternos sob medida-Casemiras nacionais e estrangeiras.

Brins de primeira qualidade-Caroás-linhos, etc.

Servico garantido-Prontidão

O alfaiate elegante da cIdade
Loucura e sangue
Nova Iorque, 6 (U. P.) - O

J camareiro Luiz Valle, natural

I
,de Lima, foi preso pelas auto
ridades locais, sob a acusação

Rua João p. t 21
de haver assassinado � facadas

ln 0, sua cunhada, sra, Seelíng, e sua

w.·.._· - - _._ _
_••_ • - - - - - _ - • .. • . própria filha Plorentlna, 10-

-

DELEGACiA REGIÕNAL DO lMPOs;�·�;-�;��:-;;;;:�;-:-- vem de U anos de !d.ade. VaiI.\,
'CATARINA que, segundo a polfcía apurou,

. Ser�iço de Obr igaçêes de Guerra foi preso de um ataque de lou-
.

Esta Delegacia Regional ,avIsa aos senhores contribuintes desta Ca- cura" durante uma discussão
pital que ja se acham na Alfandega, para a devida arrecadação, os reei- entre a família apunh lo

.

bo� da la quota da Subscrição Compulsória de Obrigações de Guerra de..
'

'. a u am

acord� com as notif'icações individuais enviadas aos mesmos senho'res'l d.a
seu cun�ado Nlcholas See-

Nao o�stante a d�ta do vencimento ter sido marcada para o dia 11 Ilng, que fJCOU em estado gra
de ca�a mes, por .1ll0tJVO.S de ordem téc�ica, é de todo interêsse que os ve, e sua sobrinha Eleanor
senhor es c�ntrJ�Ulntes �fetuel11 o �ecolhlment�, de sua� quotas com has- Seelíng de 11 anos
tante. antecipação do dl.a _do ven.cJl1�ento, a-fim-de evitar aglomerações

' ,.
n?s últimos dJ�s, que vrrao prejudicar os mesmos senhores e os inte- Prestlgfa o Govêrno e as
resses do servIço.

-

Florianópolis, 4 de janeiro de 1943. classes armadas, - ou serás
Carlos Borges da Conceição um "quinta - colunista". (L.

Delegado Regional D. N.).

8DO IA.
encautam ! Cores firmes !
Casa Ma\c€dollla-(a casa

Firmes como o amor

que mais barato vende)
dos homens !!
8, Rua' ,Tr�jano, 8

Dados. relativos ao ano de 1940
Capital Realizado Rs. 9.000:000$000
Reservas, mais de II 54.700:000$000
Responsabilidades assumidas, II 3.929.719:000$000
Receita , 2&.358:71 7$970
Ativo em 31 de dezembro li 85.964:965$032
Slnís tros pagos II 7.323:826$800
Bens de raiz, (prédios e terrenos)' 22354:000$000

Diretores:
Dr. Pamphilo d'Utra Freire de Carvalho, Epiphanio José

de Souza e Dr. Francisco de Sá.

Agências e
.

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

cipais cidades da América, Europa e Àfrica.

Agente em Florianópolis

CAMPOS L O B O & (ia.
k'UA FELIPE SCHMIDT N 39

Cau.. costa; l()- TeltDhontl083-l!nd. Te!.•ALUANCA ..

Sub-Agente em Laguna, Tubarão, Itaiaí, IBlumenau 8 LaQes.

Não tenhas düvída em de
nunciar um "quinta.coluna",
por mais que pareça teu aml
go; não merece tua estima um
traidor da Pátria. (L. D. N.).

Ao tentar esquivar-se às determi
nações dos órgãos de Estatística. Mi
litar, uma pessoa revela' o que é:
inimigo do Brasil. E para os Inimí
gos do Brasil, a lei é inflexiveJ,
(D. E. M.).

_'1

Hospital de Hcmôníu
HAMONIA '

Alta cirurgia - Ortorpedia - Parto - Clínica mé
dica de Adultos e de Crianças. Doenças da Nutrição
Radiologia clínlca (raios X). Laboratorlo completo de
i análises clinicas. Eletricidade médica
; Curas dietéticas e de repouso em ambiente

calmo e confortavel
Médicos: DR. CES.aR AVILA - Formado pela Faeul-

.

dade de Medicina do Rio de Janeiro. Livre
docente de Ortopedia e Cirurgia Infantil da
Faculdade de Medlctna de Porto Alegre
Ex-Círurgião do Sanatório Belem e da Santa
Casa de Porto Alegre.
DR. ARTUR PEREIRA E OLIVEIRA - For
mado pela Faculdade de Medicina do Rio
de Janeiro. Ex-médico efetivo do Hospítat
de Caridade de Florianópolis e ex-chefe do
Laboratório Central do Departamento de
Saúde Pública do Estado;

Informações sobre tratamentos e reserva de acomo

dações poderão ser pedidas por carta à
gerência do mesmo estabelecimento

..
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Canhão secreto norte-americano
8 o ESTADO Quinta-feira, 7 de Janeiro de 1943

LONDRES, 7 (R.)-Revelou-se . nesta capital que um dos fautores lnaíeriais que inilniralH na es;_,
. magaílora derrota dos exércitos nazi-fascistas de Rommel foi Uiii canhão secreto norte americano,
t1ujos projéteis perfuravam com a maior facilidade a blindagem ê,os melhores tanques alelnães.

Roosevalt falal1á Companhia �laclonal de Indústria Pesada
fili�1 de Estado de Santa (a�arina

CORRE ORES
A Filial de Plcrlanánelís, à Praça 15 de Novembro -Bsuutua Conse

lheiro Mafra·,· Andar precisa de nessõas bem anresentaveís e com ctí
mas referências. para as Iuncões d3 Corretores. na Capital e no

, interior do Estado. Pagam-se bôas ccmlssêes.
E' inutil o cilJldidato enresentar-se sem credenciais.

Mais um grande· «reld» contra Rabaul
Melburne, 7 (R) - Numerosa formação de bombardei

ros norte· americanos efetuaram audacioso «raid» à base de Ra
baul (Nova Bretanha), onde os japoneses vinham concentrando elétrica da cidade ficou envol
grande frota. Foram lançadas bombas de 500 quilos. Dez na- ta em chamas.
vios foram alcançados, tendo ido a pique um torpedeiro, um ,.

navio auxiliar de aviões e oito mercantes.' Em estado grave o sr: Claudio
de Sousa

Washington, 7 (R.) - Na
/ imprensa e no seio do pú
! b Iico reina grande especta-Será esta semana? tiva em torno do discursoMONTEVIDÉO, 7 (R) - E' a. voz corrente que que prorurricie ré hoje apreainda esta semana o Chile cortará relações diplomáticas siden te Rcosevel t ao instalar

com o "eixo". S6 o 78. periodo parlamentar
I300 gregos ecorrentadcs 1-

ISTAMBUL, 7 (R.) - Em consequência do rec ruv . Vende-se uma casa e

descimento da ação dos guerrilhas helênicas, os italia- um t e r r e D?
I r • r e:/ID 18 metros d e frente SInos evaram acorrentados para a Itaha, como refens, tua d

' o R' B. b'300 gregos, contando-se entre êles militares e civis. 38 oSIa� «ua
_

UI 'itI' °RS8,.
- nlormaçoes ne� a f

(1; cã«.
796

Foram desalojados Cura :tadicaI sem operação, sem dor e sem repouso.
Cairo, 7 (R) - Forte con- Tratamento de molestias do ESTOMAGO, FIGADO,

centração «eixista» foi desalo- INTESTINOS e ANO-RETAES.
jada de uma altura perto de D R.

.

BIS C A R D I
Le Mateur (Tunísia), apôs uma Médico do Hosp. S. João B. da Lagoa do R. de Jan°., de
violenta ação dos «comandos> passagem por esta cidade - consulta à rua Vitor
apoiados por infantaria e para. Meirelles n° 28, das 9 às 11 e das 2 às 5 horas.

Tu�oemTu(ufuã Iq_u_e_d_�_t_as_.��������_M_A_I_S�D_E�N_O_V_E�A_N_C_S�D_E_._P_R_A_T_I_C_ANA ESPECIALIDADE:
B. Aires, 7 (R) - Já foram I ------.......-----"!,

retirados de sob as r uinas to-Idos os leridos causados pelo
tufão que na madrugada de
ontem açoitou a cidade de Tu-

Conspiração na Rumânia
ISTAMBUL, 7 (R.) - Foram presas, na Rumânia,

400 pessoas, das quo is
'

80 j á foram executadas, por se

haver descoberto uma conspiração da "Guarda de Fer
ro" contra a vida de Antonescu.

A tragédia dos lares belgas
ESTOCOLMO, 7 (R) - Informa-se que é cada

vez mais grave a situação alimentar na. Bélgica, onde
os alemães acabam de requisitar 80% das últimas co

lheitas, as quais já de si eram más. Por falta de ali
mentos e pelas epí derruo s reinantes, o obituário infantil
é espantoso. Para que seus filhos não esgotem as poucas
energias que lhes restam, os pais obrigam a possar a

maior parte do dia no leito.
.

Responderá a represálias com represálias
Istambul, 7 (R.) - ° �hefe dos guerrilheiros jugoesla

vos, gral. Draga Mihailovitch, anunciou que usará de represá
'lias contra os prisioneiros alemães � os habitantes alemães da
Jugoeslovia, se os nazistas não modificarem os processos deshu
manos que estão empregando em represália à ação das guer
rilhas.

•

O rei estava em Palermo
Cairo, 7 (R.) - A rádio de Roma, procurando conso

lar os italianos, revelou que o rei Vitor Manoel se achava em
. Palermo quando do último bombardeio da RAF àquele porto
siciliano

.

•

Hão falem mais nisso ...
Berna, 7 (R) - No discurso pronunciado perante a P

reunião do novo diretório central fascista. Mussolini declarou
que, no seio do Partido, estavam proibidas as discussões sobre
o Imperio Colonial italiano.

-

Operários belgas sil, e Baldomir, do Uruguai,
Londres. 7 (R.) - Sabe-se se efetuará na segunda quin

que dos 310 mil opera rios bel- zena dêste mês. em um ponto
gas que em princípios do ano da fronteira.
passado tinham ido trabalhar

fnas fábricas do Reich, apenas Plano japonês
180 ainda lá se encontram. Melburne, 7" (R.) - Cada

Os demais regressaram aos vez mais de concretiza o plano
seus Iares.. japonês, que consiste em formar

uma linha mais ou menos con

tínua de bases, desde as ilhas
de Salomão e Nova Guiné até
Timor, donde, e ntão, desfecha
rão um ataque � Australia.

Morreu na 2'feira

:,··>}:::/".,.,,::?>:,o POVO finlandês quer mais aproximação
com os Estados Unidos

Estocolmo, 7 (U. P.) - A opi- jornais finlandeses comentam o'

nião pública finlandesa não está recente incidente provocado pelos,
de acôrdo com a política seguida diplomatas políticos e o reprovam
pelo seu ministro das Relações francamente. Acrescentam os jor
Exteriores. A discordancia é ain- nais que tais fatos não devem ser

.

da, maior no que se refere à ma- repetidos e insistem em que de
neira porque está sendo

condUZi-I
vem ser melhoradas as relações:

da a política exterior da Finlan- entre os Estados Unidos e a Fín-
dia com os Estados Unidos. Os landia,

.

7

1

I

Zurique, 7 (R) -'- Berlim in
formou que o dr. Reischel, um

dos diretores da Agencia D.N B.
faleceu no desastre ferroviário
ocorrido segunda-feira. perto de
Hanover.

•

Carvão chtleno
Montevidéu, 7 (R.) - O go

verno está em negociações para
obter 40 mil toneladas de caro
vão chileno, em troca de vá
rios produtos uruguaios.

çumã.

CURSO PARTICULAR
Prof. Manuel Luiz

Preparam-se candidatos para quaisquer concursos,

PREÇOS MO'DICOS
Rua Saldanha Marinho, n. 3

vs - 3
/.

1(')" alt.-7

Rio, 7 (A N.) - Em sua r e

sidência, na praia do Flamengo,
o academico Claudio de Sousa,
presidente do P.E.N. Club, foi
acometido de mal súbito, sendo
necessario pedir o socorro da
Assistência Municipal. Seu es

tado é grave.

FRACOS.
AN�MICOS

TOMEM

filhl Crelsltai
"SILVEIRA"

L O J A
Aluga-se excelente loja

cem vitrina grande
Edifício Cruzeiro

R. Felipe 5(hmidt, 52
. Tratar cem Tom Wildi,

C. Postal 115

DR. AGRIPA DE FARIA
Rua Vitor Meirsles n' 26.

Telefone n' 1405
CLINICA MEDICA

Homens e Senhoras - Mo
léstias nervosas - Moléstias

Mentais
Consultas diárias das 5

horas em diante

A(ões da Cia. Vale do
Rio Dece

.Rio, 7 (A.N.) - O presiden
te da República assinou decre
to abrindo o crédito especial de
8 milhões de cruzeiros para
subscrição de ações da Compa
nhia do Vale do Rio Doce.

*

vs -1211

V· d Vende-seen e-se um banga-
Ô. com todo o conlorto, na

praia da Ponta do Leal, próprio
para veraneio. Preço de ocasião
nformacões nesta Redação.

30vs.-2

Londres desmentiu
Berna, 7 �R.) - Londres des

mentiu a notícia emitida peJa
rádio de Braazaville (Atrica Frart
cesa) dizendo que o ex-presiden
te da França, sr. Lebrun , che
gou há poucos dias à t\rficado Norte.

Gr.neI. TifticeLOÇÃOCabelo! brancos'
.MARAVILHOSA 1

HEMORROIDAS,•

A' PRAÇA
Temos o prazer de comunicar aos nossos clientes e

amigos a instalação, nesta praça, à rua João Pinto,
n? 5, 2° andar, da

OFICINA TÉCNICA "ROYAL"
Atacaram Sfax

Cairo, 7 (R.) - Fortalezas

I�voadoras atacaram o porto de
Sfax, na Tunísia. Uma bomba
incendiou um vapor que ali es-

Itava e outra caíu sobre ou per-
to de um cruzador. A central :.. ....._............................_......"".r...... ..-"""".......""........."""""" ..........._-

*

Vargas e Baldomir
Montevidéu. 7 (R.) -- Acre

dita-se que a entrevista entre
os presidentes Vargas, do Bra-

de nossa propriedade, destinada a consêrtos e refórmas em máquinas de
escrever e de contabilida de.

Dirigida por pessôa habilitada, com prática nas oficinas da LIVRARIA DO GLOBO,
em Porto Alegre. colocamo- nos desde já à disposição de nossos clientes e amigos, a quem

procuraremos servir com eficiência e modicidade de preços.
Machado " (ia.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


