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LONDRES, 20 (U. P.) ..• O GOVÊRNO BELGA NO EXíLIO ADVERTIU O POVO DA BÉLGICA OCUPADA DE ,�:;I)-�!X�:" '�;
APRESSAR OS PREPARATIVOS 'PARA ENTRAR EM AÇÃO, ACRESCENTANDO, TEXTUALMENTE: "DENTRO

c lrens
DIAS, HAVEMOS DE 'VOS FORNECER NOVOS ESCLARECIMENTOS, RELATIVOS A DETALHES DE GRANDE IMPORTÂN·
CIA. TODAVIA, CUMPRE QUE ESTEJAIS PRONTOS, POIS NÃO PODEIS CONTAR COM MUITO TEMPO".' SIMULTÂNEA.
MENTE, O GOVÊRNO NORUEGUÊS �O EXíLIO FEZ UMA IRRADIAÇÃO PARA SEU POVO, 'CONCITANDO·O A OBEDECER

A TODAS AS ORDENS, CONCLUINDO: "A GUERRA ENTROU AGORA EM SUA FASE DECISIVA".

Rio, 20 (A. N.) - Como já flli noticiado, os jornalistas

D II t P
· brasileiros prepararam-se para partir como correspondentesr. lIr ur erelr8 de guerra com as fôrças expedicionárias. Pelo "O Globo", irá

e 011-velera
o jornalista Egídio; pelo "Correio da Manhã", Raul Brandão:
pelos "Diários Associados", irão vários, sendo que só do Rio

Estará novamente nesta Ca- partirá o jornalista e escritor Joel Silveira; pelo "Diário
pitai. onde voltará a residir Carioca", o escritor e jormallsta Rubem Braga. À exceção de
e clinicar, nos primeiros dias Brandão, que, já anda pela maturidade, os demais são jovens ede Junho.

Id
Clínica Geral de Adultos pertencem a uma geração de brilhantes repórteres brasileiros,

B,erl-Im fortemente ataca a Doencas das crianças com experiência de movimentadas e modernas reportagens e
Laborat6rio de Análises

I
com a �ais bela fé-de-ofício democrático.

CHnica5l.

Londres 19 (U. P.) - Bombardeiros norte-americanos �� Retl-ram se os �Iema-es de LI-rl-atacaram viblentamente Berlim capital do Reich, às 2 horas

A b I
'

- ilil
de hoje. Segundo informou a emissora de Berlim, as fôrças ata: S a eelraS
cantes eram sumamente poderosas. A mesma e.missora ale;ma Nápoles, 20 (U. P.) - Oficialmente roi revelado que as

salientou que os aparelhos atacantes, em sua VIagem na díre- Rio, 19 (A. N.) - Segundo tropas alemãs se retiraram (lo sudoeste de Llri, A eonnmíeaeão
ção de Berlim, sobrevoara� Mecklenburg, Brandburg, Osna- revelam 08 jornais, está escla- diz que os nazistas empreeuderam a retirada de forma desor-
brük e outros pontos do Reich. recido que as balieiras recen- ganlsada,

. temente encontradas em alto ------------�------------

Bombas à frente e à retaguarda ����i:�a;i�� ���\�ê�i�'a;��� Macumbeiras da Bahia
Nápoles, 19 (U. P,) - As fôrças aéreas aliadas, com bas�s alemães afundados em águas. Os jornais divulgam o

se-llicial
a mudar de atitude. Tra

na Itália, prosseguem em sua intensa ofensiva contra as POSI- do nordeste. Êsses navios iam guinte telegrama, procedente tava-se de filhas do "Pae San-
ções nazistas na frente de batalha, e na retaguarda. Durante a de Singapura para o Reich. da capital bahi�I�a: "Informa- to ", que saiam à rua pela prt-jornada passada, 0:s �viões 9:1�ados, aléID: de bomb�rdear�,m m-

se que um policial, atendendo meira vez, depois de uma re-
tensamente as posiçoes fortificadas nazistas na linha Adolf QUI·81.-og "onvoca a uma determinação superior, clusão voluntária no terreiro
Hitler" atacaram também Frosigno e Terraclna, importantes U

diimpe lU que grupos de "bahia- do "Pae Santo" onde são iní-
bases i�imigas situadas logo à retaguatrda da linha de frente. Londres, 20 (U. P,) - Ofi- nas", tradicionalmente vesti- cíadas nos mistérios do Can-

b d· 500
cialmente foi divulgado que o das com saias engomadas, pa- domblé, e a visita à Igreja de

750 bom ar elros e caças sr, Quisling convocou mais 60 nos nas costas, chales e balan- Bonfim fazia parte do ritual da
mil noruegueses para os servi- gandans, penetrassem na Igre-

Londres, 19 (U. P.) - 750 "Fortalezas Voadoras" e "Libe-Iços de importância. Os meios ja do Bonfim. As mulheres macumba, a-fim-de que as fi

rators" participaram no violento ataque d,esfeCha?O,. onte�, i n?ruegueses de Londre? acre- ajoelharam-se na escadaria da lhas do "Santo" pudessem re

Contra as instalações petrolíferas de Ploesti, os objetivos mIll-' dlt�n:- que e,st� �edIda de Igreja e rezaram, exclamando ceber os espíritos que devem
tares de Nissh e as linhas férreas de Belgrado e dos arredores, Os Qmslmg precipitará o desen- e gesticulando. O fato desper- visitar a Igreja - ritual que
bombardeiros norte-americanos foram escoltados por uns 500 cadeamento da guerra civíl na to,u a curiosidade dos morado- não está de acôrdo com os

aviões de caça.
i Norue�a, res e fiéis, que forçaram o po- princípios católicos". ,_.,_�

Ano XXX I Floria�6poli!- Sábado, 20 de Maio de 1944 I H. 9112

'Quanto custou Sebaslopol
Moscou, 20 (U. P.) - Informam de Sebastopol que a ba

talha por esta praça custou aos alemães 4 generais. São êles
o tenente general de aviação B6hme, chefe do Quinto Corpo do
Exército; major general Gerald Gruner, chefe da divisão ter
ceira de infantaria; o tenente general Kurt, da guarda de
"élite"; major general Reinaardt, comandante do 95° Regi
mento de Il}fantaria. Os generais Bõhme e Gruner foram fei
tos prisioneiros, quanto que os generais Kurt e Reinhardt fo
ram encontrados mortos no campo de batalha. {Toda a região
de Sebastopol apresenta um aspecto de enorme depósito de
destroços militares. O promontório de Kersons está coberto de
tanques, canhões de campanha e materiais inutilizados.

o
o MAIS ANTIGO BURlO UE SAN'rA CATARINA

Proprietário e Diretor-gerente - ALTINO FLORES

Hipóteses sôbre a invasãolos
Pringenton, 20 (U. P.) - O sub-secretário de Estado

norte-americano falou hoje aos jornalistas, Declarou que o re

conhecimento dos governos da Argentina e da Bolívia será
estudado separadamente. Referindo-se ao intercâmbio de in
formações sôbre a Bolívia, a que ontem se referiu o sr. Coro.ell

casos da Bolívia e, Argentina I

•

Londres, 20 (U. P.) - O j portos britânicos, mas, podem
correspondente berlinense doi navegar a grandes. distâncias�'.
"Svenska Dagebladett

"
aven- Outro comentansta alemao

tau a hjpótese de haver inva- .ixplanou teoria de que, "ten

são, com desembarque no ex- do os aliados grandes efetivos
tremo europeu, sem ataque de paraquedistas e infantana
através do canal. aérea, e olhando aos violentos
"Durante todo o ano os alia- ataques da aviação às comun l

dos construíram. barcos de cações no oeste, o ataque que

grande raio de ação, capazes de se desenha será realizado por

transportar infantaria e artí- êste tipo de tropas, lançadas

�ho�r�or:�a:�pe��:;�te:dO�c��� ���{aa�P�:�on�or��f;�����. a�:= Luzes do Rio 'O Rei-eh vl·ola leis de guerraPacífico, e muitos construidos,' rão travadas batal�as crueís
Rio, 20 (A. N.) _ O coronel 'I

na América cruzaram o Atlân-l pela posse dos aerodromos, l\
tico com seus próprios recur-! só então, há possibilidades de Orozimbo Martins Pereira, dl

. Londres, 19 (U. P.) - Os na- através da Suiça. O titular do

sos. Estão concentrados em' grandes tempestades" .

retor da Diretoria Nacional do
I
zistas mataram 47 aviadores, Exterior revelou que a fuga se

Serviço de Defesa Civíl baixou I da RAF, durante uma fuga em I' verificou no dia 26 de março,
I U d bll tD

,

r t
a seguinte portaria: 1° - fa-,massa de prisioneiros de guer- quando 76 oficiais da RAF

, _., m OS O Je IV"S e ou ecorvo zer cessar a restrição imposta ra, do campo de Stalag. Foi o conseguiram escapar. Dos fugi-U à iluminação dos pontos e18- que informou hoje o ministro tivos, 15 foram recapturados,
Nápoles, 20 <D, P.) - Espera-se que 'as fôrças d� �uit:to vados desta capital; 2° - solí- do Exterior, Anthony Eden, ao 47 foram assassinados pelos na

Exército e do Oitavo conseguirao vencer as novas fortificações citar à Inspetoria de Ilumina- falar na Câmara dos Comuns. zistas e os restantes 14 ainda
nazistas, que, na realidade constituem a barreir�s mais ?ifí�il ção desta ca.pital para que pro- A informação referida chegou se encontram foragidos. O go-
que os aliados terão de atra,,:essar, em sua inyestIda na dIreça.o videncíe no sentido de norma-

...-..,.,

vêrno britânico, por intermédio
da cabeça-de-ponte do sudoeste de �oma. Am�� de Jonte OfI-llizar a intensidade da ilumina-. do govêrno da Suiça, pediu ex-
cial acrescentou-se que as tropas aliadas, que ja e�ta,o com�a-I ção pública; 3° - deixar à íní- ab,�hmerUO._. '

plicações ao Reich pelo atenta-
tendo ao norte de Cassino, têm como um de seus objetivos prm- ciativa dos diretores reaíonaís RIO,. 19 (A. N.) - A partir do em questão, que contraría
cipais a cidade 'de Pontecorvo, que está situada logo à retaguar-j do SDC nos diferentes Estados de hoje, em todos os grandes! as leis internacionais de guer-
da da linha "Adolf Hitler". ! da orla marítima a tomada cinemas do Rio, em número de

I
ra. O ministro do Exterior des-

k
' I

de medidas semelhantes, nas 10, tanto praças como oficiais

I
tacou que esssa notícia 'só. foi

Ml-ti yna prestes a caIr I
praias das cidades, ,face a? mar da FEB terao abatimento de recebida em Londres no dia 4
alto, devendo, porem, agir em 50% no preço da entrada. do corrente mês.

Kandy, 19 (U.P.)-Está iminente a ocupação d3; importante i�lteiI�o entendimento e ínti�.a
id

.

d Mit kína na Birmânia pelas Iôrcas aliadas. Infor- ligação com os comandos milí- Os correspondentes de guerraCI aae e 1 y 1 ,
1 , o.. , - ta I

.
, "

mações autorizadas salient�m que os sold3;dos aliados J� estao res ceais .

combatendo nas ruas da CIdade, onde os Japoneses estao so- �:;:'::;::;;;;;;�iã:;;;;;;;;;;;�;;;;;����
frendo pesadas perdas. As fôrças aliadas conseguiram cercar

a cidade, que está sendo ataca�a por to_5ios os lados. Para re

forçar o ímpeto do ataque aliado, estao ,chegando reforços,
transportados por via

A

aerea ..
O ataqu: esta sendo de�fech3;do,

principalmente, por forças smo,-amencanas, que. dommam I�
portante aeródromo, a duas milhas ao sul da cidade de Miti-

kina.

Hull, disse c\sr. Stettinius que a consulta entre as nações ame

ricanas se limitará ao caso boliviano. Inquerido sôbre alguns
argentinos que são de opinião que os dois problemas se acham
entrelaçados, reafirmou o sub-chanceler norte-americano que
se trata de dois casos isolados e, como tal, deverão ser enca

rados isoladamente.
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Amanbã·-Dia 21-Animada tarde dançante com início às 16 boras. Pirolito apres�ntará foxes
e rumbas, chegados, de avião, da América do Norte. Sàbado, dia 27l próximo, grandiosa -seírée-.

tSSfNATURAS

71.656.189.ko

ordens de De Gaulle,
almirante Muselier

'A's diz o
o ESTADO

Diário Yespertino
LONDRES (Por IRA tir a futura libertação da Fran-

WOLFERT, Copyright da In- ça:
I ter-Americana). - "A França, i "Sou militar e por êsse mo-

I que ha mais de dois anos se· tivo não desejo falar sôbre as-

encontra subjugada a uma di-: suntos políticos. Mas acredito
. tadura, está vivendo atual- !que o dever de todos os fran- ----

- -
- -

- ----.-.,......,._ -- ---- ...,...,._

Imente um dos momentos mais ceses capazes de manejar uma � COMPANHIA "ALIANÇA DA BAlA"
" decisivos de sua história". Es-! arma é colocar-se às ordens da <
Isa declaração me foi feita pelo Comissão de Libertação Nacio- � Fundada em 1870 - Séde: B A I A
almirante Muselier, autor do nal presidida pelo general De �, INCENDlOS E TRANSPOR'rES

I célebre golpe que fez com que Gaulle. Depois, quando os ale- Capital. reservas _ _ _ Cr$

as ilhas Saint-Pierre e Míque- mães e,os seus cumplícesJorem Cifras do balanço de 194Z:

80,00 110n passassem, no natal. de ., destruidos, o povo frances es- Responsabilidades _. ., . _ .. . Cr$ 4.999.477.500,fiS

11941, para o controle dos fran- colherá, de acôrdo com a cons-
Receita .. _. . - -. C!'$ 70.681.048,20

45,00 1
ceses livres. Acontece, entre- tituicão da República, o govêr- AtlvLs° __ - crs 106.001.917.10

25.00

I
-

Sín tros pagos nos últtrnos 10 anos _ .. Cr$ 64.986.957,2,�

tanto, que, após êsse fato, que no que desejar e os homens que Responsabilidades .. -. .... .... _ ........•........ Cr$ 76.736.401.306.20

'núncioll, mediante eontrãto causou satisfação geral em to- deverão dirigir os destinos do Bens de ralz (I>rédloa e terrenos) Cr$ 23.742.657,44

do O mundo, o almirante Mu- país".
DIRETORES: - Dr. Pamfllo d'Ultra Freire de Carvalho, Dr. Francisco

de Sã e Anisio Massorra.
Os ortztnats. mesmo nAo pn- selier passou a viver obscura- O almirante Muselier contou � Agências e sub-agêncías em todo o território nacional. _ Sucursal no

!I
blícadoe. nlo serão devolví, mente, estando a sua carreira, ainda ao reporte que o seu filho � Uruguat. Reguladores de avarias nas principais cidades da América, Euroi>ll

dos. nestes últimos anos, cheias de mais velho encontra-se preso,

I
e �rl,.

altos e baixos. na qualidade de refem, na Ale- ,
AGENTE EM FLORIANóPOLIS

- .

t M h d d ês d t C A !\l P o S L O B O & C I A. - Rua Felipe Schrn Idt, n. 39
'\ díreção não se respoasa-

Na opiniao do almiran e u- man a, es e o mes e se em-
Caixa Postal n. 19 _ Telefone 1.083 _ End. Telegr. "ALIANÇA" �bilizll pelos conceitos emíts selier O povo francês não tole- bro do ano passado. Todas as SUB-AGENCIAS EM LAGUNA, TUBARÃO, ITAJA1, BLlJME-

�1��d!ll0s�n!ll0!lls!ll!llart!ll!llig1l!l0.1I_._II_Si_O_ad_OtI_... 1 �l�d�J!J:�!�:r�:i::��;!: !�:i�d:d�!��n:lâ����:�� ..._....
· ..,..-_...- ...........

F
...........

À
...........

R
....�"'�.,.M·�-.,.'-..,.i....-�"'-�...,._S""-�""-�Y�Y�Y�.....�....�....�...._ ....�S-...�,..-..,..�1"Io........�E-.,.,�O".,...""�....--.,.,�A-....�.,.·�.,.N-.....,.:-.,.-ç..,.....,.......

·A-
..._·Y_.....,""."M•.,_;.-•

- tas em toda a França. Além condenou à morte. Além disso,
I disso, ainda segundo o almí- Muselier não sabe o que acon- A SUA FARMACIA
r rante, 95% da população fran- teceu à sua espôsa, duas filhas Raa Conselheiro Mafra, .. e 5 - FONE 1.642

.
cesa está, decididamenter con- e 5 netos, que se encontram Entrega a domicíli•.

I tra os alemães.
. I atualmente na França. Out1:o

. I O comandante Muselier, na
I do seus filhos conseguiu fugir

L t d·'·
'

RIO, 19 (A. N.) -.0 IPASE, 'qualidade de militar, procurou da Gestapo, lançando-se de um
( ucros ex ranr InarlOSdentro em pouco; vai lançar ,o evitar fazer declarações de ca- trem em marcha, e agora está ( II »

p!ano de me�hona d?s benef'i- ráter político, mas diante da combatendo como piloto da
...

c�os que ser� �xtenslVo, me- insistência do repórter concor- fôrça aérea dos francêses li- Aos srs. contnbumtes ?O im- �en�e� do? titulares d,a� firmas
dlan�e ,c?nvemo, a. todos �s dou em dizer o que pensa sô- vres. Seus dois genros também po?t? de renda que estiverem ll:d�vIduaIs ou dos, SOCIOS. �olIfl_lnc.IOnan?S e��ad.uaIs e muni- bre o que se deve fazer no lutam ao lado dos franceses rí-: s�JeItos a entrega, de �ec,l�ra- I

danos, �e a empr�sa solícitar
cipais. ASSIm, J� flc�u. assenta,- momento presente para garan- vres. I ç�o de l.ucros extI�ordmaIlos" o acrescimo de 707c do mon
do que a pensao �mIma sera

_o....o__o....o....o....o.-.o....-o....o....()._.o....o...(tI) I ?obre cUJ?S ll_lcr?s e cobrado o
I
tante d.essas contas-correntes

de 1�0 a 200 cr�ze�r?s; que a

CARTAZES D·.O DIA ,lmp�sto, ínstituido pelo decre- e se estiverem em poder da fir-
pensao do funcionário VlUVO e I' to-rei n. 6.224, de 24-1-44 e re- ma mais de um ano;
funcionária viuva ou casada

'
.

[gulamentado pelo decreto n. 4°) demonstração dos em-
(em caso ,d.e morte� revertei

HOJE SADADO HOJE 115.028, ?e 13-3-44, o sr. Delega- p!,éstimos, in�lusive por emis-
em beneficio dos filhos me- I do Regíonal do Imposto de soes de debentures, a prazo
nores; que serão mantidos am-

CIHE «ODEON ...�
Renda, em Florianópolis,

vemJnunca
inferior a um ano, rea-

bulatórios gratuitos para aten-
I I;

fazer ciente o seguinte: lizados até 31 de dezembro do
der os servidores públicos, os 1°) O prazo para entrega das ano anterior ao em que se ve-

quais, por sua vez, terão remé- A's 4,30 e 7,30 horas declarações de lucros extraor- rificaram os lucros extraordí-
dios' e medicamentos, em geral, Espetacular Programa dinários, termina em 30 de nários e cujo produto tenha si-
a preço de custo; terão leitos Sidney Toler em

I
maio corrente; do efetivamente investido na

gratuitos nos sanatórios para eh I" eh
-

d d d t 2°) Não estão sujeitos a en- emprêsa.
tuberculosos de Correias e ,Ja- ar te an na CI a e as revas trega das declarações aqueles, .

No caso de opção pela base
carepaguá; que, no hospital, Os (.3 MOSQUETEIROS.) em: i cujos lucros forem inferiores a do artigo 4°:
por operação, terão um preço

d K
crs 100.000,00; demonstração do capital ere-

mínimo e de acôrdo com as Os terrores e ansas 3°) Das duas modalidades tivamente aplicado na explo-
respectivas posses; e que, final- I previstas nocitado regulamen .. ração do negócio, compreen-
mente, ao entrar o plano em Herman Brix nos 2° e 30 Episódios de: I to (artigos 3° e 4°) para apura- dendo:
execução, para todos os efeitos As novas aventuras de Tarzan .ção do lucro-base, é facultada l°) capital realizado;
estará vigorando desde primei-

I

aos contribuintes a opção. 2°) reservas (excluidas as
1'0 de janeiro dêste ano. NACIONAL (Natural)

I Em cada exercício, os contrí- provisões)
Preço Cr$ 2,00, 1,50 e 1,00 «Irnp. até 10 anos». buintes poderão optar pela 3°) extrato das contas-cor

fórma que lhe fôr mais favorá- rentes dos titulares das firmas
vel. individuais ou dos sócios soli-

CIHE «IMPERIAL») I Se se fizer a opção pela base dários se a emprêsa solicitar o

I do art. 3°, § 1°, o contribuinte acréscimo de 70% do montan-
'. I deverá apresentar: te dessas contas-correntes e se

.

A s 7,�O horas.. r a) cópias dos balancos de estiverem em poder da firma
Ultima Exib:ção do filme elet�lzante, que er�lOcl�an�evar�ebata, ativo e passivo e das dernons- mais de um ano;

com Allan Ladd, Veromca Lake e Br ian o y. trações da conta de lucros e 40) demonstração dos em-

Ca'pítuleu sorrindo perdas, cor�espondentes a dois préstimos, inclusive por emís-
_111111

anos escolhidos a vontade do sões de debêntures, a prazo
TERRA E MAR (Nacional) contribuinte, no período ele nunca inferior a um ano, vea-

POPEYE MOTORIZADO (Desenho) 1936 a 1940, inclusive; lizados até 31 de dezembro do
A VOZ DO MUNDO (Atualidades) b) demonstração dos investi- ano anterior ao em que se ve-
FABRICAS CONTRA HITLER mentos referidos no § 2°, arti- rificaram os lucros extraordí-

Preços: Cr$ 3 00 e 2.00 «Imp. até 14 anos» go 3°, que a partir de 1941, te- nários e cujo produto tenha
_ ANEAMENTE ODEOO IMPERIAL

nham sido feitos na emprêsa, I sido efetivamente investido na
Amanha, SIMULT no e

compreendendo: I emprêsa.Mesquitinha e Grande Othelo, �om os melhores ·ases» 1) Capital realizado Queiram-se dirigir à Delega-do nosso »broadcastmg», em: 2) Reservas (excluidas as cia Regional do Imposto de

Samba em Berlim I provisões) I Renda, se outros esclarecimen-
I

• , 3) Extrato das contas-col"- tos se fizerem necessários.

Redação e Ofícínas à
rua João Pinto n.? 13

Tel 1022-Cx. postal 139

Na Caoitai:
CrI
CrI
Cr'
f:rl

Númer-o Avulso Cr'

"no 70,00
40.00
20,00
7.00
0.30

Sernestr e

Trimestre
�ê�

Ano
N(, Inferior:

CrI
CrI
CriTrimestre

Os benefícios
do I.P.A.S.E.

Comprar na CASA MISCE
LANEA é saber economizar.

NOVOS e
USADOS
COMPRA e

VENDE
•

IdiCoJmas por
tuguês, espa
nhol , francês,
inglês, etc.

Romance, Poesia', Religião, Aviação, I
Matemática, Física, Química, Geo.

logia, Mineralogia, Engenharia ci

vil militar e nav(11, Carpintaria,
De'senho, Saneamento, Metalurgia,
Eletricidade, Rádio, Máquinas; Mo
tores, Hidráulica, Alvenaria, Agri
cultura, Veterinária. Contabilidade,

Dicionários, etc, etc.

-

Fabricante e distribuidores das afamadas con

fecções "DISTINTA" e RIVET. Possue um gran
de sortimento de casemiras, riscados, brins
bons e baratos, algodões, morins e aviamentos
para aIfai-;1tes; que recebe diretamente das

chama a atenção dos Snrs. Comerciantes do interior no sentido de lhe fazerem uma

cOrQpras. MATRIZ em Florian6polis. - FILIAIS em Blumenau e Lajes.
melhores fábricas. A Casa "A CAPITAL"

visita antes de efetuarem suas

L-..� ' --..--I -- --' -- I ------...
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o ESTADO,;:;,Sábado. 20 de Maio de 1944

A breve e sinistra carreira do Coluna Evangélica<,Gauleiter» nazista na Ucrânia -

MOSCOU, maio - Por Mol- Rovno, e Koch ofereceu 30.000 "Se alguém tiver sêde, ve·
vin K. Whiteleather, da Inter- marcos pela sua captura, duas nha a mim e beba". S.

Americana) Erich Koch, vacas e um par de cavalos. João 7 :37
"gauleiter" nazista na Ucra- Mas, a oferta nazista não ten- "Tinha sêde: sêde de luz, de

nia, resolveu estabelecer-se em tau de modo algum os patrio- perfeição, de felicidade, de

Rovno, a oéste de Kiev e a nor- tas russos a denunciarem os amor, de perdão, de vida eter

deste de Lemberg. Hitler o en- guerrilheiros, embora na oca- na. Voltara-me, como tantos

viou para a Ucrania como co- sião duas vacas e dois cavalos outros, para a terra. Pedira,
rníssárío do Reich. Era o ho- pudesse fazer de qualquer sem nada obter; suplicara;
mem indicado para organizar 'pessoa um milionário. Os mar- ninguem me respondeu. Tinha
a Ucrania fabulosamente rica cos não valiam nada. sêde ...
afim de produzir para a frente Koch liquidou as granjas co- De quando emlquando encon-

interna nazista. Erich sabe or- letivas e instituiu o sistema trava uma fonte, e dela me
Faz anos amanhã o jovem Lio ,

f I d P
.

O' tal.l aproxí
.

Iganizar. Há varias anos orga- euda a russia rien a. aproximava, ansioso: mas 0-Mancio Brasil.
nizou uma grande corporação Eis o que aconteceu a uma de go percebia que era uma das
financeira - e tão bem que suas medidas: Koch deu a um tantas cisternas fendidas, que
Hitler quasi se viu obrigado a tal Hans Breimler, de Frank- não retêm a água. E sentia
mandar fuzila-lo. Assim, quan- furtar, 3.000 acres de terra, I mais sêde que nunca.

do partiu para a Ucrania in- uma serraria e várias aldeias. Seduzido pela ilusão, imer
cumbido de tão alta missão já Breimler obrigou os campone- gia os lábios nas taças da ale
era um homem experimenta- ses a trabalhar 14 horas por gria e nos mananciais da sabe
do. dia e usou o chicote com uma doria humana, para retirá-los

do di"�
A primeira causa que fez o generosidade sem precedentes. imediatamente, mais irritados

santo u "gauleiter" Erich foi construir Um dia os bravos camponeses ainda. A sêde tornava-se ar-

uma residência particular, que deram cabo de Breimler. A dência".
era na realidade um verdadeiro propriedade passou então às É Rostagno contando-nos a

palácio. Qualquer causa digna I mãos de um oficial da Gesta- sua situação antes de ouvir o

de admiração. Saqueou as ca- po. Sabem o que aconteceu? carinhoso, o admirável convite
sas particulares e os edifícios IUma manhã êle encontrou o de Jesús: "Se alguém tiver sê-

Bernardino nasceu aos 8 de públicos de Kiev para embele-I capataz da fazenda morto a de, venha a mim e beba",
setembro de 1380 e�l Massa zar sua residência. Quando as golpes de picareta, e êle pró- Tinha sêde... Imergia os
(Itália), onde seu pai, desceu- tropas russas reocuparam Kiev, I prio foi morto mais tarde ao seus lábios nas taças da alegria'dente ele uma das mais nobres verificaram que o edifício do passar pelas ruas de Rovno. e da sabedoria humana, para
famíl�as_ de Sena, era governa-

I comité central do Partido ti-, Os sonhos de Koch termi�a- retirá-los mais sêdentos ainda.
dor. Orfaos aos 17 anos, encar- nha sido demoli'do. Suas por- ram num pesadelo, com o exer-I A sua alma tinha. sêde. Era
regou-se uma tia de sua edu ..

tas trabalhadas, os vitrais, cito russo no seu encalço. aquela sêde que. o salmista tam
cação, alcançando os mais li- marmores, granitos, etc., tudo Quando a guerra terminar,

Ibém
tinha quando dizia: "A

sonjeiros resultado
..
Pois quan- que tinha valor fôra transfe- Koch não poderá ser "gaul�i- minha alma tem sêde de Deus,

do, com 11 anos, fOI para Sena, rido para a casa de Koch.· ter" nem mesmo da Prussia do Deus vlvo ",

Iera admirado por todos tanto Erich transformou Rovno Oriental, onde êle nasceu.

I' A alma tem sêde de paz e de
por causa de suas virtudes num campo de tropas de assal- À medida que avançam, os reconciliacão com Deus. A al
quanto por seu saber. Em 1400 tos, mas o movimento subter- exércitos russos vão descobrin- ma. tem s'êde de salvação. A
dedicou-se aos vitimados pela râneo continuou a se alastrar. do novos vestigios dos métodos alma suspira por Deus e só po
peste até que êle mesmo foi Numa ocasião, os guerrilheiros aplicad?s pe�os alemães para derá s,SLtisfazer-se em Deus.
atacado mortalmente pelo fla- entraram em Rnvno durante se entrincheirarem na Rússia Tôdas às outras fontes sómen
gelo. Restabelecido resolveu a noite e penetraram no ga- e retirar de suas terras e in- te poderão aumentar ainda
entrar na ordem de S. Fran- binete do comandante das tro- dústrias o máximo que elas po- mais a sua sêde.

'

cisco, escolhendo um convento pas de assalto, enforcando vá- deriam dar. Mas a história d�l,s Je�ús se oferece para saciar
da "observância", i. é, uma rios oficiais. O chefe dos guer- atrocidades nazistas ainda nao a sêde da alma: "Quem beber
casa em que se observava a 1'8- rilheiros é muito conhecido em está completa, da água que eu lhe der, nunca
gra com todo rigor. Sua rou- mais terá sêde",
quidão e a fraqueza de .sua vo,z Está à venda o Cristo que há 20 séculos,
pareciam obstaculos mvenci-

O «Restaurante Pérola». Para lá no templo de Jerusalém fez
veis na carreira que os supe- êste admirável convite 'eStá
riores lhe destinar�m, a de mais informações, dirigir·se ao

no céu, porém, espiritu�lmen-
pregador. �as, a oraçao a ��- proprietário, na pra�a Quinze, te falando, está em tôda parte,
na Santfsaima fOI o remédio

n. 22. -- Florianópolis. e, ainda hoje, está dizendo às
que curou o mal. De ora em V.·16 almas que suspiram pela sal-

�fs���a:i�o��i����i:i��;r� s�� r-----E
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;:��l�: a"���I�l���a�!�er sêde,
cial. Os inimigos não lhe tal- Meu amigo: Junto de vós há
toavam sendo êle acusado pe- S. PAULO (Por José Vilar to das suas fo.ntes �e reabaste- uma fonte de água viva, fresca,
rante o papa como herege. �le

San Juan _ diretor de Im-
I
cimento que mdubltavelJ?e�te pura e deliciosa: é Jesús. Acei

propag�ra a devoção ao_ nome prensa do CEC para "O Esta- residem na costa �o Adríatíco. tae-O hoje mesmo e deixae quede Jesus. Uma dlspl�taçao 11.a do") _ O aparecimento de Por outro 18;_do porem uma pr_?- a vossa alma beba dessa água,
presenç� d� Papa fOI uma bn� exércitos fantasmas em terrí-

I
va da expl�nd�da or.gamzaçao amplamente, alegremente, gos ..

lhante justificação n� qual fOI tório europeu por certo deve dos guerrilheíros Jugoslavos tosamente; então, direis COD
secundado por S. João �e Ca- nanter apa�otados os chefes

I

revela-se. pela recente chega�a Rostagno: "Foi então que me
pístrano. Hoje, a devoçao ao nazistas não sómente pela ra- do major F:andolph q_hurchlll disseste: Vem. E vim, ó Salva
Santíssimo Nome de J�sús ,6 ;i1idade' com que surgem em ao campo de operaçoes dos dor,; e por ti, perto de ti, e em
praticada em toda Igreja cato- teatros de operações diferentes exércitos de Tito. A viagem do ti, tôdas as necessidades da mí
lica. S. Bernardino trabalhou como ainda pela eficiência dos filho do "premier" britânico nha alma foram satisfeitas.
até a sua morte que ocorreu golpes que aplicam na máquí- ao terreno jugoslavo livre não

A. P. M.
ao!> 20 de maio de 1444. I na bélica de Hitler. Não falan- deixa de ter alto significado no ':� ':. *

�MA"cHADo"&àr t��.���ô�,:!�ci;;:: �':,����:l�;�� ��::'':I:�� �,,;;��tê��aH1�fe�: I pe��:��e :.re;r:!f::,6��li:.nde.
Agílncias e Representações em Geral

I
quia e da França, que nem por porquanto e índice da prorun- Rua João Pinto 37

Matriz: Florian6polis isso deixam de parecer tantas- d!dade d� relações e!ltre o go- Horário dos serv'iços' re1igio�Rua João Pinto, n. 5
mas aos nazistas, voltemos os verno bntâmco. e allado �om sos para domingo:C��xa Posta.I; 37
olhos ara as páginas glorio- as tropas de TIto, Tudo ISSO Escola Dominical: _ às 10F�hal: pCx:escIUmaj (Ed'f sas quPe estão escrevendo nes- sómente nos leva a crer numa

Rua FlorIano elxoto, s n 1 .
. ,

•

t 'f'
-

das operações
horas - assunto: "A SalVIH,)ão

Próprio). Telegramas: "PRIMUS" te conflito, os guerrilheiros do m enSI Icaç.ao . '. l)ela Fé".
Agentes nos principais munieipiol marechal Tito. Emergindo do dos .guerr�lheIros Jugoslavos Culto Público: _ às 19 horasdo Estado cáos a que foi reduzida a

JU-, que
dIa a dIa �meaçam formar

- P1'egará o Rev. Aretino Pe
goslávia pelos alemães, os va .. un; b�oco Ulll?O de�tro das

reira de Matos.
Dr. Newton d'Avila lentes patriotas iugoslavos propnas !rOl1tell�as cnad.a? pe

Operações -- Vias Urinarias -- Doen- vêm assestando poderosos gol- la agressao de HItler, U:�'llf!caJ?-
ÇOI dos intestinos, r�to e anus

pes aos nazistas, obrigando- do d�ssa forma a resIstencIa
-- He-orroidas. Tratamento dd . austrIaca francesa polonesa...

os a concentrar cad.a vez m.lalO- I .'
O'

' ,
colite amebiana. 1

Fisioterapia -- Infra·vermelho .. res contingentes ,afl.m de Impe-'gre_g_a_�_J.�b_o.s_���·uu __h .....

At�;�;r.��+'�1t�; .. �;�::h!����:���h�:��� �VIRIZES--·Fone 1067. zista. Agora chega-nos pelo
telegrafo uma notícia que, a

EM SENHORISser verdade, terá profunda re-

percussões no moral alemão já
extremamente abatido. Trata
se da invasão do território aus

triaco pelos guerrilheiros de

Tito. Na verdade essa notícia
deverá ser acolhida com as :1.8·

vidas reservas, porquanto '2m

bora não seja impossível es�:a

incursão dos patriotas iugos
lavos é de acr,editar-se que os

mesmos não se afasta,ssem tan·

� :

�!aSo��
AI\" [VERSARIOS

Transcorreu ontem o aniversário
natQlício do sr, Manoel Cunha,
rádio· telegrafista da nossa marinha
mercante.

•

Festeja amanhã seu aniversário
a gentilíssima srita. Sônia, filha
do sr. dr. José da Costa Moellmann
e «Rainha da Primavera» do Lira
Tênis Clube.

•

Falecimentos:
Faleceu no dia 17, na Materni

dade, onde se achava em trata

mento, e foi enterrada, quinta'
feira. a sra. d. Amélia Cabral San
tana espôsa do sr. Fredevino
Santana. funcionário do Tesouro
Estadual.

o
S, Bernaedíno de Sena,

Confessor

I

_j

Horário das Santas Missas
para Domingo

Catedral: 6, 7, 8 e 10 horas.
NovenCl: às 19 horas.
Em dias da semo.na: Missa. : às
7,30 horas,

Igreja de S. Francisco: 7 e 9 horas
Hospital de Caridade: 8,30 horas.
Puríssimo Coro.ção de Maria (Par·
to): 8 horas.

Igreja de St. Antônio: 7 e 8 horas.
Igreja de S. Sebastião: 6,30 horas.
Igreja de Sta. Teresinha' 8 horas.
Asilo IrmÊÍo Joaquim: 6 horas.
Sec:> dos Limões: 8 horas,
Ginásio: 5,6,7,30 e 8,30 horas.
Capela de S, Luiz: 7 e 8,30 horas
Capela do Abrigo de Menores: 7
horas (todos os dias).

Trindade: Matriz: 8 horas.
Trindade: Chácara dos Padres: 8
horas.

,

Estreito: 7,30 e 9,30 hords,
�ao 10.': 1,3Q • �,ªQ h9rQS,

Correspondente
Importante {irmo comercial pre

cisa de um (ou uma) correspon·

dente habilitado e que conheça
. contabilidade. E' inútil candida
tar-se sem QS oredenciais acima.

Carto!!, do pr6prio punho, a est�
redação, para: G. M. 3 v,·�

CASA MISCELANEA, distri·
buidora dos Rádios R. C. A

Victor, Vãvulas e DsicÓ8.

�ua Trajano, 12,

Noyo Tratamento sem Operação
Após longos estudos foi descoberto um

medicamento vegetal pera o tratamen
to com ótimos resultados de varizes,
que prejudicam a circulação venoso .

Esta medicação, na dose de três colhe
res das de chá 00 dia, em água açuca
rada, restitue às pernas o seu estado
normal e o belesa estético. Em idêntico
dose debela os males causados pelos
mamilos hemoidórios internos e externosl
inclusive os que sangram. Não encontran
do nas farmócias ou drogarias, peça dire·
tomente 00 depositório, ex. POSTAL 1874
(um-oito.sete-quotro) Sõo Paulo.

HEMO· YIRTUS (Liquido)

(�Salão americano(
Recentemente inetnlad'ê

nesta capital, para ondu
lação permanente, equl
pado com todo conforto,
la está funcionando o
<. SALÃO AMERICANO" ,

sito à rua Visconde de
Ouro Preto, n. 2 (ao lado
do "Belo Horizonte").

Preços módicos e

serviço garantido
Não tenhas duvida em de

nunclar um "qulnta.coJuna�,
por mais que pareça teu amí
go; não merece tua estima 11m

traidor da PátrfL (Lo D. N.).

Iheiro da üustraoão a-cima. oferecer
lhe. em amável gesto, um ctilice do
excelente aperttívo K NOT, lembr&
oe V. Sis.. de a.crescentar, "O agrade-
oer .. gentileza:ESTE.i 1.4i1-
BEi'1 O I1EU APEI7ITIVO

I'I1EiJlJ.ETfJ!
Tol1E KN0T. 'i

I
li/'!MOOUTO OA KI10TSA.III/)••(0!1. E SE6UIlOS

'-o ITA.'AI .........

r...-.-_·oi4a·.·_·_·.·_·...·_·....._·_·_-._......-_-_-_....

Carmsas, Gravatas. Pijame s

Meias das melhores. pelos me

nores preços só na CASA MIS'
CILANEA - Rua Traiano. 12

Móveis
Comprar, vender ou alugar

só na

A SERVIDORA I

[a maior organização no

gílnero nesta cllpital]
Rua João Pinto, 4,

Fone 775.

A PEDIDOS
Prof. ALVARO BOUSOH

o nosso distinto con terr&neo, sr.
Alvaro Bouson, professor de inglês
do Instituto Brasil·Lstados Unidos.
acaba de ser convidado, pela Ame
rican Chamber of Commerce. em
São Paulo, para secretariar a Su
peritendêricia da Cio. Paulista de
Fôrça e Luz. em Avanhagava.
E' bem certo que o honroso con

vite, que lhe fôra dirigido, será
aceito, e bem certo é, ainda, que
grande lacuna deixará o sr. Alvaro
Bouson no meio florianopolitano,
onde goza de vivas simpatias e de
grandes amizades.

.

Os seus amigos, que aqui ficam,
não esquecerão o bondoso profes'
Sor de inglês, que sempre viveu na
maior simplicidade e no doce &
sincero conviviQ dOs humildes.

UM ALUNO.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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O eSTADO:"· Sãba do, 20 d. Maio de '944

r

DR. ARMANDO VALÉRIO DE ASSIS
Dos Serviços de Clínica Infantil da Assistência Municipal e Bospital

de Caridade

CUNICA MÉDICA DE CRIANCAS E ADULTOS
CO�SULTóRIO: Rua Nunes Machado, 7 (Edifício S. Pruncisoo) , fone 1.444

Consultas das lU às 12 e das 14 às 15 horas'
RESTDENCIA: Rua Marechal Guilherme. 5. Fune 7RR

CLíNICA DE OLHOS - OUVIDOS - NARIZ - GARGANTA

E O futeból acabou mo, jogaram os esquadrões Bruno, que no ano passado
Não errávamos quando 01- principais. No 1° "hart-tíme "

a foi uma das suas mais brilhan-
zíamos de que o esporte-rei em partida equilibrou-se para no tes figuras, substituirá Anibal, Clínica médico-cirúrgica de Olhos - Ouvidos. Nariz - Garganta.
nossa cidade caminhava para 2° decair, devido a prática do � na zaga, ao lado de Luiz. Diploma de habilitação do Conselho Nacional de Oftalmologia.
O cemitério. jogo bruto dos locais que, mes- Também o centro-médio Mi- CONSULTóRIO - Felipe Schmidt, 8. Das 14 às 18 horas. Fone 1259.

, HESlD:8NCIA - Conselheiro Mafra, 77.O unico passatempo que ti- mo desprezando as regras e a nela eleverá ocupar a posição .___________ _ _

nhamos acabou-se, e agora só educação esportiva, não soube- de meia-direita. O·R BIASE FARACOnos resta um consôlo - escu- ram tirar proveito, devido à vi- Com estas substituições, ha-
.

•

tal' os aparelhos radiofônicos e gilância dos rapazes do Bagé. bilmente feitas pelo técnico Médico _ chefe do Serviço de Sífiliis do Centro de Saúde
J C I'

- DOENÇAS DA PELE - SíFILIS - AFECçõES URO-GENITAIS DEnos contentar com o futebol omo os ceais continuavam Ranulfo, o quadro do Paula UIBúS OS SEXOS _ fu<\IOS INFRA.VEH.MELHOS E ULTHA-VIOLETAS,
em outras terras. Ia ferir vários jogadores VISl- Ramos E. C. estará completo. CONSULTAS: das 3 às 6 h. _ H. Felipe Schrnidt, 46
Tudo perece em nossa capí- /tantes,

o sr. Euclides Pereira, Para o embate de amanhã, RES.: R. .Joinvile, 47 - FONE 1648
tal, ao passo que nos outros técnico elo Bagé, mui acertada- frente ao Bocaiuva, o esqua-
lugares (até mesmo no ínte- mente retirou o seu quaelro do drão do Pavla Ramos deverá R RREIRO DA FONSECAríor) , o esporte vem tomando gramado quando a partiela em- jogar assim constitui do : Vadi- D a GUE
um incremento notável.

. patava por O x o. co, Luiz e Bruno; Jacinto, Jair CLIXYCA DF. ADUL'l'OS E Cr:Jf\N('AH, DDE:\'('AS DA PF.T,E, DOF.I'íÇAS VE-

I XC:lm!\S, COHACAO, FJGADO, EA'l'ô�L\GO, ItINS, VA1U7.ES, UI,CEH r\S A,"�'I('M;.Por tudo isso o ano de 1944, - e Amaurí; Carioni, Minela, Du- CO"ISULTóHTO _ Felipe Scnmtd t _ 34 (2 às 4,30)
f,'

.

d O t domí t FI' RESlDft:\"CJA _ Esteves Júnior _ 179 _ Ffor ianópohs. TELEF001E _ M 7C·1lcara grava o em nossa �n� .. " sperança Omtna ra, ornero 11 e Abelardo. Todos os d ias pela manhã em Pa lhoca e Santo Amaro,
mona como sendo o exercIclO: a va' 'I'zea os chamados à narde ou à noite elevem ser feitos por interm",lio do Fa r-ma-

" cêut.ico Armando d ' Acampora ma F'aa-mác ia São Luiz, na Palhoça.do ultimo ano de futebol em Domingo último, no grama- Espetacular rodada ,\teude chamados a qllnlqll<'l' 110J'a do mA 011 da NOITE.

nossa terra. do interno da Penitenciária d o Amanhã, em continuação ao OLD
-

O CONSONI
.

Temos, é verdade, o futebol Estado, registou-se mais uma Campeonato ele Amadores, te-, DR. R A I
amadorista, mas, longe não es- alarmante vitória do Esperau- remos o prazer de assistir a' CI1WRGIA GERM, - AIJTA CIRURGIA - MOLÉSTIA� DE SENHOlL\S - PAH'fOR

tá o dia em que o mesmo ve '" Formado pela Faculdade ele Med iciria ria Un iverstdade de São Paulo, anele fOI
,

' -

ça F. C., frente ao esquadrão duas sensaCIonaIS partidas de Assistente por vários a110S do S�l:�iço Cir'ú rg ico do Prof. Alípio Correia Neto
..nha ,t,a.mbem a perecer.

_ " .! do Vera Cr1.1Z F. C. f t b '1 O 1 b d Ciriu-g ia do astõmago e VIaS btliar-es, 1I11.est1l105 delgado e grosso, t lrólde, rins,
.

' U e o . seu es que se e· prósta ta� bex íga. útero, ovários e trom pas. Varicocele, hidrooele, varizes e hérn ia.

� Ilha dos caso� Iarosr, I Preliminannente jogaram a,s rrontarão são os sezuintes: CONSULTAS:

t b pa a
�. "b . .

das 2 às 5 horas, à Rua Felipe Schrn.ídt. 21 (altos da Casa Pat-a lso ) , Te], 1.5rJ8.mais �ma vez con ,�I u� ,', i equipes ele reservas, que termt- Paula Ramos x Bocaiuva e Fi- RESIDftl\CIA: Rua Esteves Júnior, 179; Te], M7G4
O Bra.sIl com a sua ral'lda���; nou com a. vitória do Esperan- guirense x Crispim Mira.
MaIS ,:ma p:o�a de que �" ça, pela dilatada contagem de É de esperar que o públicota Cat�;ma f,?l, e e sera a ter- 8 x 1, fazendo jús a uma riquís- esportista se dirija ao Campo

ra do Ja teve . (W. O. S.) sima taça, oferecida pelo sr. Dr. da F. C. D. para conhecer o po
" ,�,!:}tl�P,� João Gualberto Furtado, a I derío dos esquadrões acima cí-

Viajoll (hin� quem foi dedicada a pugna. tados.
Com destino a São Paulo, se- Às 16 horas realizou-se o

guíu têrça-feira última, o des- "match " entre as turmas prin- I Antonio Salum escolhido
• tacado "player" Arnaldo Jorge cipais, em disputa de un, belís-j Foi designado para arbitrar!
(China), que aquí esteve vá-' simo troféu oferecido pelo S1'.· a partida entre Paula Ramos e

I

rios meses. dr. César Seára, a quem foi de- Bocaiuva o destacado esportis-I (Diplomado pela Faculdade xac. de Meaiclna da Universidade do Brasll)

dicada a tarele esportiva. ta Antônio Salum, I 91x·lnterno· do Servtçc de Clln:tlca Médica do Profe�oor Osvaldo Oliveira. médíco do
. Departamento de SaudeE mais uma vez o forte clu- Grande conhecedor de regras I CLINICA Mli:DJCA _ Moléstias Internas de adultos e crianças. CONSUL'fOHIO

sua, be dos presidiários conseguiu de futeból e técnicas, o esfor-I fi KJilSWli:NClA: Rna FelJpe Schmidt n. 38 _ Tel. 812. CONSULTAS _ Das 16 II. IK.

Da- sair do gramaelo vitorioso, pe- çado presidente do clube ama-

para la alta e significativa contagem dor do Avaí F. C., tudo fará,
fôra de 11 a 5. pois, para que não desmereça

O esquadrão vencedor jogou o seu grande cartaz nos meios
assim formado: Chinês, Pedrt- esportivos da cidade.

Nada ainda nho e Mário; Mará, Albino e _,

Por diversas vêzes temos José (Jurandir); Manivela, Mi- Agradecendo
destas colunas chamado a guel, Platt, Saul e Manoel (Jo- Agradeço as felicitações que
atenção dos dirigentes da F. A. se). bondosamente me dirigiu à INSTITUTO
C., afim-de que os mesmos t�- "Gazeta Esportiva", e tudo fa-
mem providências em ergam- Imprensa Ofidal rei para manter as mais cor-

zar os nossos conjuntos que 1'e- e Palmeiras diais relações com ela, em be-
presentarão em junho próxí- nefício do esporte em nossa
mo o nosso Estado, no campeo- No gramado do _bai.rro da Pe- terra.
nato brasileiro de basquete e d:'':, Grande, deverão Jogar ama

volei, na Capital da República. I nl1.a .

os quadros elo Im?rensa
Estamos as vésperas da OfICIal E. C. e do Palmeiras F. O Barrcso enfrentlrá O

grandiosa competição nacio-I C., em disputa de duas taças (
.

f
nal, e, aquí, em nossa Floria-Ioferecidas pelo Irmão Ricardo,' orl� �a�s ..

,

li 'quer se fala. diretor do "Abrigo de Menores Remlclando suas at:vldades. o

nopo IS, nem SI

I ...' Barroso F C .. desta ecpi tol , enfren
nisso, apesar-de termos uma e pelo sr. JoaqUIm LUClO de tará, domingo pr6ximo. no Pano
F A. C. com amplos poderes: Sousa. tonal. a equipe local do E C. Co.

�ra agir I
- rintians. A preliminar serQ dis'

P
M'

.

z apelamos pa- Blguá e Luiz II para putada entre os �eg�ndos quadros.
aIS uma ve,. .

I
•• • O Barroso devera Jogar com os

ra O ilustre desportIsta maJor O (rlsplm Mira seguintes quadros:
João Alves Marinho, para que No sentido de reforçar o seu PRINCIPAL: - Aldinho; Betinho
tome as providê-ncias, no senti- esquadrão para o embate de e �ang; Alirio. prlando e. �au.

.

pre l-F" dehno Ma_cote Mando Zlzmho
do de seleCIOnar a nossa re - amanha com o Iguelrense, o

e Wal�or.
. ,

sentação. Crispim Mira obteve o concUl'- SECUNDA·RIO: - Pedro; Amou.
, so de dois renomados jogado- rilio e Pintado; Hercílio, Alírico

R gressaram os acadêmicos res: Biguá e Luiz lI. e D�do; Mario, .Djaln:a, Vicente,e
R' d J B"

.,

Tt d
_ Tavlco e FerrarI. (Hêbo).

nePr�,s�:g;!�;:��oen:Odia� :� I pro;i��fo;l�l�oI ��g�e����:e r�� k;�-;d;d;'d-;---õi���Pirít�
semana passada, os nossos es- I ano passado, onde tornou-se Santo e Asilo de Orfãs
timados conterrâneos �ntenor I

uma das. mais .•bril�lantes fig;- « S. Vicente de Paulo»
Tavares e Pedro Ivo MIra Go- ras e LUIZ II Ja fOI centro-me

mes, alunos de nossa Faculda- dio do extinto Clube Altético
de de Direito, e que repres�nta- Catarinense.

ram os universitários barngas- Não há dúvida que, cOl11mais

verdes, no campeonato nacio- estas duas aquisições, o Cri3-
nal do corrente ano. pim Mira saberá implantar o

seu poderio frente ao renoma

do "team" do Figueirense.
Provavelmente o Crispi'fl

Mira jogará assim constituído:
Vilain, Chavinha e Biguá;
Ono1', Luiz II e Sanford; Bóde,
Mirinho, Póvoas, Arí e Mandi-

INDICADORo ESTADO

DR. SAVAS LACERDA

MÉ_DICO

DR. MADEIRA NEVES
Médico especialista em DOENÇAS DOS OLHOS

Curso 1e Aperreíeoamento e Longa Prátíca no Rio de Janeiro
-JUNr;ULTAS _ Pela manhã. diariamente das 10 às 12 hs .. à tarde, excepto no.
"badoe. das 16,30 às 18 horas - CONSUL1'oRIO: Rna JoAo Plnto a. 7. 80brado -

1I'0ne: 1.461 - Residência: Rua Presidente Coutinho, ,8.

DR. MARIO WENDHAUSEN

Xavier não irá mais
Por motivos alheios a

vontade o meia-esquerda
vid Xavier, não mais irá
Pôrto-Alegre, conforme

amplamente noticiado.
DR. ARAÚJO

OLHOS, OUVIDOS, NARIZ, GARGANTA
I<�specialista. assistente do Professor Sanson do R·io de Janeiro.

CONSULTAS: Pela manhã, das 10 às 12 - À tarde. rias 3 its 6.

Rua Vitor Meireles, 24. Fone 1447

DE DIAGNÓSTICO
CUNICO

DR. DJALMA
MOELLMANN

Edio José Tonoli
<i"grmado pela Universidade de Genebr-a

Com pratica nos hospttats europeus

untce médica em geral, pediatria. doen

." do sistema nervoso. aparelho genlto-
urtnarto do homem e da mulher

, ...Iste. Técnico: DR. PAUT,O TAVARJiJS

Curso de Radtologta Cl!nlca com o dr

-t arioel de Abreu Carnpanar ío (S:1o Pau

,.). Especlallzado em Higiene e Saúde

"úbllca, pela Universidade do RIo de Ja·
, .. Iro. - Gabinete de Ralo X - Electra

H<illografla cHnlca _ Metabolismo ba·

'aI _ Sondagem Duodenal - Gablnetp

le fisioterapia - Laboratório de mIcros

"opie e análise cUnica. - Rua Fernando
�achado. 8. Fone 1.t95, - FlorIanópolis

DR. AURÉLIO ROTOLO

DR. SAULO RAMOS-
1I)Hp"c1a1J8ta em moléstia. de aenh07u -

Part08.
\LTA CIRURGIA ABDOMINá.L: eatO·

mUJI;o, 't'esicnla. Cilcro. ovárlos, apêndice.
tumores. ete. - CIRURGIA PLASTICA

00 Pl1lRINJilO - Bérnlaa, hldrocele. ve

"cocele. Tratamento sem dor e operação
1(' Hemorroidas e varizes - Frae1ur.... :

allarelhOll de &'ê!f80. Opéra nOt!l lI08plta1!o
de Flortan6poHa.

Praça Pereira e OU'Yelra, 10. Fone. 1.00'.

RorArlo: D". 14 te 18 horu, Manamente.

co.

Festa do Divino Espírito Santo
De ordem do irmão Provedor,

torno público que a festa do Di,
vino Espírito Santo se realizará
nos dias 28, 29 e 30 do corrente,
com o seguinte programa:
De 19 (l 27: novenas, às 18.30

horas;
Domingo de Pentecostes: às 6,30

horas. m.issa com comunhão geral
dos Irmãos e Irmãs; às 8 horas,'
missa Bolene, com assist�ncia do
Exmo. e Revmo. Sr. Arcebispo Me·
tropolitano, que pregará ao Evan
gelho;
Segunda e terça.feira, havera

missa rezada às 7,30 horas.
Durante a festa, havertÍ quer

messe e leilão de prendas e massas,
no local do costume.

Florian6polis. 18 de Maio de 1944.
CANDIDO FREITAS

Bagé e Flamengo
empataram
Domingo último realizou-se,

em Capoeiras, um embate pe ..

bolístico entre o Bagé F. C.,
desta Capital, e o Flamengo
F. C., daquela localidade jose
fense.

Às 2 horas foi travado o en ..

contro entre as equipes secun

dárias saindo vencedor o dis

cip1in�do esquadrão elo Bagé
F. C., pela apertada contagem
de 1 x O.

ApóS êsse

trª,p.sc9r�§l�

Dr. LAURO BAURA
Especialista em Doenças de Senlw

ras _ Vias Ur ínâr ías.

Curso de especialização de Gmeco-

logia (doenças de Senhoras) com o
Professor Moraes de .Barros. da F'a

culdade de Medicina de São Paulo.
Tratamento especializado, médico e

círúrg ico, das afecções do aparêl ho
genital feminino (Utero, ovár íos,

trompas. etc.).
Cura radical das ínrlamecões dos

anexos (Ovár ios, trompas), sem ope

ração). Tratamento de todos os dis

túrbios da menstrnação e da estel·jJj.
dad·e.

Tratamento moderno da blenorra

gia aguda e crônica, em ambos os

sexos, por processos modernos sob
contrôle en<:losc6pico _ Uretroscopla
_ e de' laboratório,
FISIOTERAPIA - DIATERMIA

- INFRA-VERMELHO
CONSULTAS: _. Das 10,30 às 12

horaS' e das 2 às 5.
ConsuLtório - Rua Tiradentes 14.

Fone: 1.663.
Residência - Rua Tiradentes 7

(Sobrado).

DR. ANTôNIO MONIZ
DE ARAGÃO

ClrurCla e Ortopedia. ClfnJea e ClrurEia
lo torax. Partoa e doençu de senhor... ,

Co:r:SUL'r6RIO: R. João Pinto 7 Dia'
riamente das 15 às 17 horas. RESID5:N.
riA: Almlrt:Dt@ AITlm. 86. Fone 7li1

DR. REMIGIOMédico - Cirorrião - Parteiro
RA 10 S X

Moderna e possante instalação
de 200 MA.

Diagnóstico precoce da tuberculose
nulmonar, úlceras gástricas e duo
'Ienais, câncer do estômago, afe·
ções das vias biliares, rins. etc.
\plica o Pneumo-torax artificial
fiara o tratamento d� Tuberculose - -------------

Pulmonar - Tratamentos moder- HELENA CHAVES SOUSA
nos e eficazes desta moléstia

r;nmpleto gabinete de Eletricidade
médica: Ondas curtas e ultra-curo
tas. Raios Tnfra-Vermelhos e Raios
Ultra Violeta. Infrazon-Terapia
Consultório: RIJa Deodoro. 3

esquina Felipe Sch.m idrt
Das I} às 12 brs., e das 14 às 17 bra

TelefQDe l.476 I

Reforços para o

Paula Ramos
De fonte segura informa-nos

que a Diretoria do Paula Ra�
mos E. C., não satisfeita com

as falhas de alguns de seus jo�
gadores, resolveu fazer algu
mas sub�titl.liçÕe&1.

Prestigia o Govêrno e ••

classes armadas, - o.. será.
um "qllIDta. eolunfata". (I..
Q� 1·1,

encontro, que

p.J.ovimen�l'\qj§� I·

,

CLíNICA M:';:DICA
Moléstias Internas, de Senhoras � crt.

InÇllR em Geral. CONSULTORIO: Rua

"'eUpe Scbmldt - Edif1clo Amélia Neto.
B'one 1592. 9 às 12 � 14 às 17 horaa. RE.

SIDlIlNCIA: J Largo Benjamin
Constante. 3

IlNF'JilRH1ilffiA OBSTeTRIC4
(Parteira)

OlPI,.mada pela MaternJdad.
.,

de Flortan6pollJl
4tellde chamadoa a Q.a1Q."

,

bor.
"'ap ta BUl4etr., 18 - ...b

(AaU.o Lv,o 11 lIe ...,.)

ri

I

)
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S. PAULO (Por Mário de Mi- CIplOS dêste mês.' Os neutros
randa VALVERDE, da U. J. B.) foram advertidos para que res

- Ao contrário da última tríngíssem a espionagem íní

guerra que, com exceção de miga e léortassem as remessas

(suas primeiras e últimas sema- de suprimentos a esse inimigo.

I nas, reduziu-se à uma campa-:O govêrno britânico tomou

lnha de trincheiras que trans- uma medida sem preceden
! formou a arte do comando bé- I tes, revogando os tradicionais

pico numa simples carnificina,lprivilégios e imunidades dos

lo conflito atual é uma guerra � diplomatas neutros, até ao

1 de movimentos, manobras e
I
ponto de suspender sua Iíber

lousadas estratégias. . . Em dade de movimento e censurar

j uma guerra de movimento co- suas mensagens. O povo Iran

mo essa, a surpresa, não só- cês foi avisado pelo rádio de
, �--.._-......- .._- -_.,. ..-----...................----�

J mente nas improvizações tátí- que se está tornando cada vez

I cas,
mas também no conceito mais próximo o movimento em

do tempo, do local e da estra-I que o ruido das armas será I

I ttégia dos movimentos ínímí-
:
novamente ouvido em sua pá-' ALVARO RAMOS

+tos, é a essência da vitória. E tria e que, portanto, deve pre-I CIRURGIÃO-DENTISTA� nessa questão de surpresa, a parar-se para isso, realizando

) parte que estiver na ofensiva mesmo estoques de gêneros ali-I Rua Vitor Meireles, 18

I· é que necessariamente marca mentícios.
o rumo. A hora está realmente se ( ..__

I ,Foi a s�rpresa - ataques apro?,ima;.tdo e a m�lhor pra-I _

I subitos e mesperados na cala- va dISSO e a escala amda cres-,I da da noite que permitiu as cente dos ataques aéreos alia- R E N N E RI vitórias iniciais da Alemanha dos. Sobrepujando os sonhos

e do, Japão. Agora, porém, são do general Douhet, que con

as Nações Unidas que se encor:- siderava a suprem�c,ia. aérea
tram em ofensivas e em POSl- como a chave da vitória, nada
ção de apresentar surpresas ao menos de 6.000 aviões lanç�
inimigo. Elas começaram em ram-se contra a Europa domi

EI Alamein e no contra-ataque, nada pelos alemães, durante
russo em Stalingrado; contí- um único período de trinta e

nuaram na África do Norte, seis horas. Como salientou o

no Pacífico no Mediterrâneo e general Eisenhower, o momen-
, - ,

em toda a campanha russa. to da invasao tera chegado
No momento enormes exércí- quando a Luftwaffe for expul
tos estão con'centrados no ocí- sa dos céus. E a fôrça cada vez

dente para o maior dos ata- menor das defesas aéreas ger

ques de surpreza, o assalto em mânicas, é uma prova de que
massa contra a Fortaleza de a hora da decisão está se apro
Hitler, por meio da mais ousa-I xímando,' essa hora que mar

da invasão anfíbia jamais ten-I
cará o maior acontecimento da

tada. A fixação da data da in- história da liberdade.
vasão foi anunciada em prín-

v��íiiliUa
S. PAULO (C. E. C.) - Po- cento. Para isso foi criada na

derá parecer aos que houvem Inglaterra a Escola de Higíe
falar em hospitais militares ne do Exêrcíto a qual teve
que estes estabelecimentos es- grande desenvolvimento de
tejam. destinados a oferecer as- pois de 1939. Um dos agentes
sistência unicamente áqueles mais ativos dessa patologia é

que são vítimas dos projéteis o anophéles, portador da ma

inimigos. Entretanto, por oca- laria, o qual atinge duramente
sião da ofensiva fulminante do, os exércitos britânicos e alia
exército do general Montgome- dos que participam da luta no

ry na Libia, 60 por cento dos Extremo Oriente. Essa Escola
homens conduzidos aos hospi- de Higiene Britânica propor
tais sofriam de variadas doen- os mais eficazes meios de com

ças e apenas 40 por cento ha- bater todas as moléstias que
viam sido atingidos por con- se contraem com facilidade em

sequências diretas da guerra. varias regioes. Graças a essa

No exército de Rommel, a per- organização, as autoridades

Dlartarnente recebemos nOVldaC1�S centagem patológica alheia á britânicas tem conseguido de

ação britânica manifestou-se maneira notável diminuir o

RUA FELIPE SCHMIDT, 54 - FONE 1514 ainda maior, Assim contava-se número das víttmas entre seus

� � ��Rp��n��m em��w9fu�� -�

1
!

... si preparados com
a saborosa Maizena

Duryeo. Sopas, pudins e

demais pratos preparam-se
facilmente com Maizena Duryea

I

� �

r I
• . o

unl�a !� ![ i IV�

A. RADIOLAR
de

JOÃO GOMES & elA.

Aviso o sua. dietinta freguesia que transferiu a matriz

de sua Casa para a rua 15 de Novemhro, 1,360, na
cidade de Blumenau. Nosso representante nesta capital
� o sr, Jacy Daussen, estabelecido na 'rua Tiradentes,
no 19 A, com quem deve ser tratado' todo e qualquer

negócio de nossa firmo.

JOCKEY CLUBE
(Em Liquidac;ão)

De acôrdo com o que foi de
liberado na assembleia geral
de 23 de fevereiro último, tor
no público que, na qualidade
de liquida:tário do Jockey Clu
be, aceito propostas para a

compra de um terreno com

40.843 m2, mais ou menos, si
tuado no logar "Campinas",
município de S. José, fazendo
frente ao caminho do Roçado,
ao norte, confrontando ao sul
e a Iéste com terras do Aéro
Club de S. Catarina, e a oéste
com terras de Filomena Seve
riano da Cunha e Maria José
de Melo.

Esse terreno é o que sobrou
ao Jockey Clube, depois da
doação por êle feita ao Aéro
Clube de S. Catarina, de acôr
do com a deliberação da dita
assembléia geral.
As propostas virão em carta

fechada, com a declaração no

subscrito do fim a que a car

ta se destina, e deverão ser

apresentadas, no dia 29 do cor

rente, às quinze horas, no meu

escritório, na rua Felipe Sch
midt n. 34 (térreo) e serão
abertas na mesma ocasião, na

-

presença dos proponentes.
O pagamento será à vista,

isto é, na ocasião em que fôr
lavrada a escritura, '. correndo
todas as despesas por conta do

comprador.
Reservo-me o direito de recu

sar todas as propostas, se ne

nhuma satisfizer, a meu juizo,
os interêsses do Jockey Clube.
Florianópolis, 13 de maio de

1944.
Fúlvio Aducci
Liquidatário

TRAJES
PARA INVERNO de Cr$ 390,00 a 480,
CAPAS:
GABARDINES de Cr$ 430,00 a 465.
COLEGIAIS c-s 140,00 a 170.
MILITARES Cr$ 320,00
PANTUFAS o-s 29,00
PULLOVERS de Cr$ 58.00
COSTUMES de o-s 390,00 a 480,
SAP�TOS de Cr$ 80,00 a 255.
AG:ÊNCIA: PEDRO SOARES •• 9

SE��AS
padrões maravilhosos. finíssimo acabamento das melhores

fábricas do país. são encontradas noS balcões da

Casa SANTA ROSA

Acaba de Sair!

Jornal de um

,Vagabundo
� �

..C: .... no Japao
• Vivendo entre o povo, e não como turista, êste
homem soube ver o Japão por dentro, com seus pon-

•

tos fracos e suas energias espartanas. No novo nú
mero de SELEÇÕES. E, mais:

COMO FAZER AMIGOS
Condensação de um livro famoso, em que Dale Car

negie ensina como se pode alcançar êxito adquirindo
amigos e conquistando a confiança de todos ... Pág. 105.

•

Dunninger,

o homem que lê o nosso pensamento, as cartas e che
ques que temos no bolso, e que é, depois de Houdini,
o maior mistério mental de todos os tempos! '" Pág.9.

A CIRURGIA RECOMPÕE
OS DESFIGURADOS

De que modo a cirurgia plástica vem restituindo à
vida normal os homens desfigurados e estropiados
por ferimentos recebidos na guerra... Pág. 6 .

q gole de
Agua que

Mudou o Curso
da História

Como as tropas de Rommel, mortas de sêde no de
serto, encontraram um veio de água que lhes deu o

gôsto amargo da derrota... Pág. 14.

Agente. em Florianôpolis : PEDRO XAVIER & elA. - Bua 'Felipe Schmidt, 8

Repr. Geral no Brasil: FERNANDO CHINAGLIA - R',Rosário, 55-A 2.° ando - Ricr

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Intenso nervosismo alemão
Londres, 20 (U. P.) - O dr. i que o alto comando entrou nu

f:�ahi em palestra irradiada de! ma fase de redobrada vigilân
Derlim, confessou que a Euro- cia, ante a espeetatíva de "ope
pa está sob grande tensão ner- rações em escala gigantesca".
vosa. "A pausa estranha em O desfile de comentários e

todas as frentes, com exceção opiniões leva a uma conclusão:
da Itália, só pode ser tomada os alemães estão possuidos de
como calmaria ameaçadora intenso nervosismo e procu
que precede grandes tempesta- ram inutilmente reconquistar
des" . a confiança perdida no poderio
Um outro porta-voz afirmou, e recurso das suas forças.

o fascismo não cOnSegUiU>
portanto, matar no coração dos
povos o amor da liberdade.
Nínguem, na verdade, se acos
tuma à escravidão. O concei-

fascismo, produto da violência,
acabou acreditando na unani
midade criada pela violência.
Acreditou, portanto, num fan
tasma. O que hoje se verifica
é que jamais cessou, na Itália,

,

Rio (Especial) - Num dos viveram sob o regime da dita
seus brilhantes tópicos, diz o dura e do fascismo. Veja-se o
"Diário de Notícias" que um que se passa na Itália, onde a

dos fenômenos mais ínteres- opressão de Mussolini reinou
santes, a que os acontecímen- por tanto tempo, procurando
tos decorrentes da guerra de- destruir todas as fontes e todos
ram lugar, na Europa, é a rea- os elementos, de onde a líber
firmação do sentimento

POlíti-l'
dade poderia surgir e com que

co democrático ainda naque- a liberdade poderia contar. Vã,
les países que, por longos anos, entretanto, foi sua obra. O

TENHA
e

JUIZO

las sôbre que pesou mais dura
mente a mão de terro da dita
dura.
Espetáculo semelhante é o

que se nos depara na Iugoslá
via, onde, sob a liderança do
marechal Tito, o povo, 10ng:.L

a luta subterrânea contra a di- mente escravizado, está real i
tadura fascista. Nos dias de zando em plena guerra, para
crise, que se seguiram à queda lelamente à luta contra o ini
de Mussolini, por todo o país migo interno e contra os rea
correu uma esplêndida reafir- cionários, uma obra de criação
mação de fé na liberdade, par- e juventude política, que desa
tida principalmente das classes fia a admiração dos contempo
proletárias, exatamente aque-

'

raneos.

to fascista de que ordem é si
nómino de díscipljna servil, de
renuncia dos direitos do ho
mem nas mãos de Cesar, não
frutificou no seio das massas,
que precisam de pão, é verda
de, mas, tanto quanto de pão,
precisam das liberdades demo
cráticas.

TEM SíFilIS OU REU-

MATISMO DA MESMA

ORIGEM? USE O PO-

PULAR PREPARADO

I ::ii�&41 :&§] r:l
A SIFILIS ATACA TUDO O ORGANISMO

O Figado, O Baço, o Coração, o Estômago, oS
Pulmões, a Pele. Produz Dôres de Cabeça, Dôres
nOR Ossos, Reumatismo, Cegueira, Queda do Ca-

bela, Anemia tl Abõrtos.
Inofensivo 8,0 organismo. Agradável

como um licôr
O ELIXlR 914 està aprOVEi(10 pelo D.N.S.P. como
auxiliar no tratamento da Sífilis e Reumatismo

da mesma origem
Fi\LAM CELEBRIDADES MÉDICAS

Sobre o preparado ELIXIR A composlção e o sabor a
c914. devo dizer-lhes: sempre gradavei do ELIXIR c!:J14. re
que o tenho empregado, em comendam-no como arma de
os casos de indlcaçl10 apro- íacíl manejo para o püblíco
prtada (amUS em varias de no combate á s1lllls, quatída
SU8S manítestações) 08 resul- ldel que frequentemente a
tados têm sido sstll<fatorlo8, nroveíto no Ambulatorío da
pole são rapídos e duravels. Maternidade de Santa Maria.
Dr. WashiDgtoD Ferreira Pires. Dr. Silvestre Passy.

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

PETIDlll.
1�III[aIR

CONTRA CASPA,
QUEDA DOS CA·

BELOS E DEMAIS

HECCOES DO

COURO CABELUDO.

FRACOS.
AN�MICOS

RECORTE TOMEM

Vin�o CreBsotadl
"SILVEIRA"ESTE AVISO

32 anos de existência: Em seu

parecer, o Conselho sugere que ANTIGO PREPARADO INGL:F:S
o govêrno federal funde no Re� I PARA ATURDIMENTO E ZUM-
cife uma escola de engenharia,

-

em molde universitário, para �IDOS DOS OUVIDOS
atender as necessidades de tô-I Se v. S. conhece alguma pessôa que soo

da a importante região nordes- fra de congestão catarral ou aturdtmen-

tina. to, recorte este aviso e Ieve-Ih:o.

Grlnd. Tónico

FARMÁCIA DE PLANTÃO
Estará amanhã de plantão a

Farmácia Moderna.

O
..

--6-ó·iííiiâr-derõ---·---···
..-·�

de Surabaia
Londres, 19 (U. P.) A

emissora suíça revelou que, se
gundo o rádio de Surabaia,
fôrças aéreas norte-america
nas atacaram pesadamente
aquela importante base naval
nipônica, situada na ilha de
Java.

o catarro, o aturdimento e a dificul
dade de ouvir são provocados por uma

enfermidade constitucional. Por essa ra

zão, dedicou-se muito tempo ao estudo
de um tônico suave e eficaz para com

bater os males causados pela afecção ca

tarral. E êsse remédio, cuja fórmula está
plenamente vitoriosa e tem proporciona
do alívio a muitos sofredores, é conheci
do sob o nome de PARMINT e está à
venda em todas as farmácias e drogarias.
Logo nas primeiras doses, Parmint alí

via a cabeça, a congestão e O aturdimen
to catarrais, enquanto o ouvido se resta
beleoe prontamente. A perda de olfato e

a descida do catarro para, a garganta são
outros sintomas da afecção catarral que
se combate com Parmint.
Sendo muitos os males do ouvido pro

vocados diretamente pelo catarro, pode
jIe evitá·lo CO� Pllrwln�,

Vrédito especial

I
Foi aberto, por conta do saldo

do exercício p. findo estadual. o

crédito especial de cento o qua
renta mil crUll�eiros (Cr$ 140.000,00],
para pagamento dos terrenos sitos
nesta capital e pertencentes à Ir-.
mandade de N. S. Jesús dos Pas:
sos , desapropriados �x.vi do de
creto-lei n. 971, de 25 de fevereiro
do corrente ano.

... ......,..._--- .. .,........,._�..-_--�

CONSER'rO DE CAJlnNHXO
Elevou-se a Cr$ 6.721,80 a

importância dos consertos fei
tos pela firma Nelson Walter
num caminhão da Prefeitura
QfJ S, FrªnGj�co do StJ.l.

- . _.

POn. MERECIlUENTO
Foram promovidos, por m e

recimento, respectivamente, h
classe I de Desenhista e à clas
se H de Escriturário, os srs,

Eugênio Vecchíettí e Edgal�
�çhlnejder.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


