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�ONTEVIDÉU, 21 (U. P.) .-. A RúSSIA É CONTRA A PAIfICIPAÇÃO DA ARGENTINA NA CONFERÊNCIA DE SÃO
FRANCISCO. O JORNAL "LA MANÃNA" CRITICOU A. OPQIÇÃO RUSSA DESTACANDO QUE TAL ATITUDE NÃO SE JUS·

_!�FICA POIS A �. R.�.__ !"A���M REtAÇõES CM o JAP:\�.� QUE É UM MEMBRO ATIVO DO "EIXO".

o Preparando o assalto final
LONDRES, 21 (U. P.) - Segundo a ,rádio alemã, os rus

sos rein icíaram seus ataques a cíncoerua kms., a leste de Ber

lim, preparando o assalto fin,al à capital do Reich. A DNB fala
numa certa ímtensífãcação da luta ma área de Kueserín, como in
díoío de que, dentro em breve, 'os I'IUSSOrS lançarão ataques em

massa naquele setor. E diz que uma formação de mais de 1.000
l',UiSlSlOS mvestiraau contra a passagem do Oder, a sudoeste da

Ano.xxx. I. F10rianópclll Quinla.'eir., 22 de Março de 1945 �_L H� 9_339 ií�;��ieilljZú�çã� re;e;a, Kaiserslautern
O .

Inimigo derrotado bate em retirada Q. G����í:� ;;;v��' �� ;-T�rc����u�i�a��ti�oh��eé��t;su�er��
, , II americanos fizeram' junção 13 kms., a oeste de Kadseelautern.

Paris, 21 (U. P.) - O esta- Esses cincoenta mil soldados derrotao que bate em retira- Esta cidade fôra ultrapassada 'pelos exércitos aliados, que só

belecimento de contacto entre nazistas isolados juntamente da na ereção dos portos flu- depois sle vcltaraan contra ela. Já, agora, tamto unndades blín

as forças do general Patton e com outros cincoenta mil mor-
I

viais d, Ludwígshaven, Ger- dadas qU3!l1rtO de ilnf'am.trurira 'P�metra;ram em Katserlaute,rn.

Patch, no Sane Palatino, cons- tos ou aprisionados pelas for- imershe'n e Woerth e que já
t�t�e a mais, in:portante vi- ças aliada� nesse setor, c�nsti- estão mea�ados pe.las pontas Mandalay totalmente ocupadatona destas úlcímas 24 horas

I
ruem a exercito de 100 mIl ho- de Iam aliadas. Símultanea-

na frente ocidental. Os 'Tercei- mens que estavam com o co- mentecom as decisivas vító- Guam, 21 (D. P.) - Manda- entroncamento ferroviário. Ou

ro e Sétimo Exércitos estabele- mando do famoso general Mo-
1
rias .e Patton e Patch no lay, a mais importante base tros despachos acrescentam

ceram contacto ao oeste de 21, especialista alemão na
I
Sarre,as forças' do general da Birman!,a foi ocupada pe�M que, prátícamente, cessou toda

Kaiserlautern, isolando C01U- guerra blindada. Além da ocu- Hodgs também realizaram i forças aliadas. Informaçoes resistência organizada nípôní
pletamente todas as forças na- pação e Moguncia, Worms, :impo:rantes avanços na mar-Io�iciais salientam que a ocupa- ca em grande parte da Bírma

zístas que combatem na re- Kaiserlautern, Saarlautern, I
gem dental do Reno, na zona çao de Mandalay ocorreu apos nia, ao noroeste do Irrawady.

gtão ocidental do Sarre. Cal- Saarbrucken e Zweibrucken, i da caeça de ponte de Rema-' a destruição do importante •

cula-se que cerca de três díví- os exércitos de Patton e Patch I gen.
I forte de Bufferin, efetuada Calcuta, 21 (D. P.) - As

sões alemãs foram cercadas. estão perseguindo o inimigoI. Ipela aviação britânica. Os sol- forças brítânícas da Birmania

... • I P�d� dr f Joaquim �ados britânicos ocuparam já se encontram 150. kms. alé�

Alguma cOisa teria acontecido . R la:.aro Igualmente Mogok, onde se en- de Mandalay. Os aliados estilo

I vmo �o Rio de_ Janeiro, �on�ra'l? as mais ricas mina: combate�do, agora, p�la posse

I ONDRES ?oI (U P) O
.

tícios I.
- ondsexerce as funções de tec- ue rubis do m.lI.lndo, e a loca de 'I'hazi, ao sul da CIdade de

- , '" ..
- serVIço no 1C1080 a emao mos- .

d d á
_

d M'
.

té - lidade de Shipaw importante M ndala
trá-se hoje completamente desmoralizado. A agência 'I'ranso- D:ICO �de uc

_

çao
S

�
d Illl�e "a y.

ceam, cujo servico irradiado para o exterior não se cansa ele no e
t �ca�:ol e au e, tC a- I

O· ·I·d li Ih N· I P I êdJiV':ll�:ll: boatos: hoje p�la m�nb�.. repetdu em grande parte o �� ��aa Ui�lJ�lb�i��' pr�:sso� ISSO.VI � O �onse �. açlOna O OU
.

S
morncíárío de ontem. E as 12,30, tiualmente, anunciou que es- ··t qd I tit t

' H9 t.' . LONDRES, 21 (U. P.) - FOI ddssolvido o Conselho Nacío-

tava suspendendo a nransmissâo até às 14 heras. Quanto a cor �" f�C nds 1 Us o

t ICS otn?? nal Polories exilado na capital britânica. Essa medída ;foi to-
A. •

f" 1 1
-

DNB n'" t
."

d
. e .reagIa 1 o e an a a ari- " I 1 f 1 feríd

A

'1

a?á'e'l:Cllat
o bIc:a a erna 1 ,.f't_!",,,eve. raf.llISmltdlin o lnad5 seu [1011)1-

ns em duas conferências dís- m�a(.ta pe o e re e c o re errao governo exi 0010, senhor Rackíe-

Cl rno am em apareceu mui o ma" 1'0 co • oque e costume .. ,l,tacá ,6 ove "A Esta t.ístfea e I
wicz.

Ü�;�dd;ue;;t� cd; PÊ�;�;;oo�";i��;áBei;;e l�::E.��.':.:·oh�:I�e I�e��l�e:d�. -M�o-v-im-e-n-t-o-s-p-a-ra--fl-a-n-q-u-e-a-r-8-e-r-l-im
Londres, 21 (U. P.) - Gran-. - acrescentou Churchill __ é As conferências, que serão LONDRES, .21 (U. P.) - Os russos parecem ter ínícíado

de parte da Europa sofrerá ·no uma razão imperiosa para qu/públicas, realízar-se-ão a 22 um segundo movimento prura flanquear Berlãm, pelo sul da re

próximo inverno, fome parcial sejam aceleradas as operaçõe e 24 d? corrente, às 20 horas,' gião de Glogau. Os objetivos inJi:i,uis sovíétícos seniarn Gmlit:i!:

ou, mesmo, total. Foi o que I militares. O chefe do govêrra no salao da Cruz Vermelha, a e oulbras pOSlçoes 3<0 sul de Ber.lIrl11.

afirmou na Câmara dos Co- II britânico explicou em seguka, 'rua Tenente Silveira, n. 69.

muns o primeiro ministro brí- que as reservas britânicas a.e I Pretende aind� 0. sr. profes- Possiveis modificações na alIa
tânico Winston Churchill. Des- alimentos baixarão de seis nl- Sal' JoaqUIm RIbelro efetuar, '

tacou, ainda, o dirigente in-!lhões de toneladas para pcUco Ino Instituto de Educação, pa- administração federal
glês que as resetvas de ali-,mais de quatro milhões e neio lestras sôbre matéria pedagÓ-j R' 21 (' ,,) Q dA.'
menta na própria Grã-Breta-, em junho próximo devidl aos

I gica, subordinadas ao seguin- 10". VIa aelea ,---: ua�- o governo federal no Para.

_.

I' "r It ' . . "p' bl d
,do o plesIdente GetulIo VaI- Sabendo disso, chegamos a ar·

nha serao consrderavelmente forneclmentos aos pal!2S 1-
i
e pro�lama. 10 emas e Igas concedeu 'sua entrevista riscar uma pergunta a respei-

�eduzidas. A ameaça da rome bertados. 1��scaJ:oe����ã�c���il p:o::�= c?leti�a à imprensa, no, Pal�- to, mas o presidente Getúlio

F- I d" t 'b 1 J, •.
'

t"
CIO RIO Negro, em Petropolls, Vargas respondeu vagamente,

lZeram exp O Ir as comprr as la�,;,nas Ge pS1CO- eClllca esco-
logo depois de publicado ato dizendo que ainda não tinha

_. .'1 O' 'f' .. adicional a Constituição de 10 pensado nisso. Agora, porém,
LONDRES, 4.1 (U. P.) - Os al'emaes fIze,ram e:xAodil.il· as.. :pl� eSSOl q.ue ora no? VI-

de Novembro tivemos' a infor- insiste-se hessa notícia em

f;OmpO,l't.aIS de irrigação de KO'6nigsberg, j'l1llmdla'n\do una vasta ,sIta � flll:-o �o Ilustre .:pohgr�- mação de qu� estava no pensa- forma mais avançada, decla
área, 'l1(um d:e�espelrad)o esfo'rço para cOinter o assalte das fôr- /0 Joao RIbeI:-o, ten�o Ja publ�- mento do 'lOvêrno dar novos rando-se que, dentro de quatro
ç'as do ge'l11eI1a: .v,ashihwsky. No vale do .rio Frischü'g a �gua c�do os seg,Ul�tes llvros: .Este- titulares a

g
a}gumas pastas e semanas a ueles intervento

Be e,Levo'U a varlO'S metros de a;ltUlra, estamdo sulnl1f1·sa.s todas tIca da lm�u.a portugues�" substituir diversos intervento- res serão sJbstituidOS sofren-
hS torres dI�s (laSlas excepto a do c3!stel'Ü. ,Folclore bl'asI.leIro, Intro�u�ao Ires. Entre estes figurava o ceI do também modificaçÕes o Mi-

. aJO estudo do folclore brasIleIro, -

.

. " .

B eu 10·1 o
. Causaram vilmas [Civilização holandesa no Bra- Magalhae� Bara:ta, delegado ms�rlO-.

rem I e danos os tremores Ii sil (de colaboração com José F "

d
' lt" ..

ob]·et·.vo de terra IHonÓ�io Rodrigues), Origem OI um os U Imos preparahvosI A O" 21 (U P) Os da lmgua portuguesa e Fol-
MOS 'O ? . N

•

Londres. ::n CU. P.) - Ofi- noola, .

.

-

. c10re de restaura ão
C D, ",1 (U. P.) - Infürmaçoe,s da f,rente da Pom.era,..

claihnelltre· esta manhã aviões I!remores �e telt'� .assmalad?s
I

. ç . lda dizen} que Zhrukov limpou, a.gora, oompl1etamernrte toda a

LancilstCl' ])J'ir:.Lllie� rutacaram
na TurqUIa nyn�,lOnal, �?Je, Em VI' (! ," ta a seu pa·. IO!�,rge'�n. ori'enJt.�1 dio baixo ?cle,r e da lagôa de Sltte�jrn. A pró-

as comullicaçôt S ,e objetivos segundo as pnnel�a.s _nOtiCIaS, II Vl'lIa rrud'l:o �llema volta a.afIrmalr que relssa 1:i:mpe·za do Oderr fod

lerroviári<os na zona de Bre� p�ovocaram a àestlUl�ao de va-I Moscou, 21 (U. P.) - Dm um dOiS ultImas prepaJr,rutwos para o M!sallÍlO c:cmtra Be,rlim, em

men. Os aparelh05 atacalrarn
VIas c��a� e �gUl1S Importan- filho do marechal Tito que ataques simultaneo.s de fre4ntre e pe,Lo flIanico.

igualmentf\, à tarde, olJjetivos t.es edlflC:�S a.em de causar al- pe�'deu seu !Jraço dir�ito e. con- ." .. I
f.erroviári.os e vias de COl,l1uni.- ��:S....:�............... ,,_-.._ ......... lqUl��OU o �:t�ll�, de her01 da O pres .. Vargas VISItaria O nordeste '

eacões na área de l\'[unrslt:er, el11- No baL' e no lar IDmao SO':Ie�Ica , quando lu��- . ,

tré Osnabl'uck e a bacia do KN O T va no exer�lto vermelho, VlSi- RIO, 21 (VIla aerea) - D� rteIlegrama de ReCrirf,re d.iz qUie

Ruhl'. não Jeve faltar I
tou seu pai �m Belgrado, ao �e tem. �Oll1J? ,ce,l'to, naqu;}'a capital" �ue na seguml,a qmnze'lla

Londres, 21 (D. P.) _ Ofi-
. _ •

- que se anunCIa. (,� .abfll proxImo, o p,reSlldente Ge.tulrw Valr§as faíl'a demorradla

cialmente aparelhos Lancaster, A L.u Itwaffe continua O caso da AgênCia
VIlsllta a to�os os Estados do llo,t'clesLe, ,aüompamhado dia emrbai ..

escoltados por Mustangs, diri- impotente Nacional
x.a,dJOrl' Battrsta Luza.rdo.

giram violento ataque a uma
.

. ., N--::-----A--''-t---d--:-·�P--"---"---E---'---refinaria de petróleo de Bre- Londres, 21 (U. P.)
.

A !VlO, 21 (na. aerea) - Jorge OVOS eXI OS O rlmelrO xercl'to
men

Luftwaffe mostl'Qu-se Impo- Worms, que fundou em 1911, ,

.

. tente para repelir mais um

I
a Agencia Nacional, volta, ago- París, 21 (U. P.) - As for- novos êxitos dos combatentes

"ons·lderado uerdo,do vig'Ol'oSO ataque desf.echado pe- ra,. a tratar do .caso nos _jO!'- ças do �rimei�o Exército nor- do J?rimeiro Exército norte

\} la RAF por 1.300 LIberators e naIS, reproduzmdo a petIçao te-amencano lImparam com- amencano a caJbeça de ponte
Washington, 21 (U. P.) - fortalezas voadoras que lança-Ique dirigiu ao sr. Getúlio Var- plertamente de inimigos o su- de Remagen foi ampliada para

O De]Jartall1en�o rla MarilIlha ram sôbre nove importantes I gas,
reclamando contra o ato burbio oriental de Bonn e quarenta e cinco kms. de ex

inforlllo1l que o subma.l'ino bases aéreas situadas no no- do DIP, que usurpou o referi- avança'ram três kms. até a tensão, ao longo da margem
"BUl'belle" considerado perdi- roeste da Alemanha. Entre as 'do título para a ag'ência que marg'em setentriona� do rio oriental do Reno e treze kms.

do, não l'egnssol> das opera- bases atacadas figuram Hosps-I transmite notícias do govêrno Seig. Em seu avanço os solda- de profundidade: perfazendo
ções IpIe desempeluhava, esrtan- ten, Rheine, Achmer, Alhorn, I

desde 37 e que, assim, terá, fa- dos de Hodges ocuparam Put- uma área de mais de 500 kms.

do desapal'ecido há vWl'ios drÍj;ts. Handorf e Marx. Ita1mentel ele mudar de nome. zegeislal' e Hi'I<nb�lar! Com os quadrados:. :

�
..,

---.....<-...o. ..___._ _._. ----,",
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2 o l$TADO-Qulnla .. 'elra, 2 de Marco ele 1945

-

I
Romance, Poesia, Religião, biação,

E' t" d d 'I Matemática, Física, Químic, Geo·
�S a e a ver a e. logia, Mineralogia, Engenhda cio

vil, militar e naval, Carp�taria,
Sapatos de todos os modelos e dos tipos mais Desenho, Saneamento, Met<urgia..

modernos, inclusive Sonda lias para praia ao alcance Eletricidade; Rádio, Máquinc.; Mo·

,O U'ltimo grande esforçori das SENHORAS e. SENHORITAS, d d
. tores, Hidráulico, Alvenaria, Aqri'

ii " por ver a erros r.ultura, Veterinária. Contabidade

PRECOS' SEM RIVAIS! Dicionário•. etc. etc. París, (U. P.) - Jack1lir.1. Nada menos de 700 Iorta-

Não comp;em seus calçados sem visi-t;ar o I Fleíscher - Cria raizes cada lezas voadoras alvejaram a se-

I
-

B
-

:J ILV IRO R4l'W1l'
vez mais nos círculos autoriza- ide do comando alemão. Uma

«amancarla arrelros)) .8' 11 l11U) dos a crença de que "o último descarga de 1750 toneladas de
RUA CONSELHEIRO MAFRA 41 CIRURGIA-O-DL'NTIS'lA [grande esforco" dos exércitos

• "" '" - explosivos foi lançada. A, opp..,-I aliados no ocidente está em

������������������������� Rua Vitor Meireles, lE I

pleno andamento. Pelo me- ração não foi obra do acaso e

Rel·u·lsch S ft I du'slr·la e Co e' c· I
nos comecou a tomar a devida sim uma mera repetição do

.

•N. - - n m r 10 - - - - _._ - - - _.

-----------:-..... I
proporção, já que se a,nunciou d�eS��íl��,s����� �a�������

Acham-se a disposição dos S1's. Acionistas na Séde Social, Novas carross'erle' ,por. c_anaIS com'petentes a des-
De qualquer maneira, a nn-

f< rua João Pinto N. 44, nesta Capital, os documentos a que se
I .' tr�Içao do suple�o Q. G. ale-

" "
"

." ....

refere o artigo 99 do decreto-leí n. 2.627 de 26 de setembro! de automóveis mao noa f�ente OCIdental: ye- pacto do primerro golpe C1Het.O

de 1940. I _.

las maqumas da form�davel assestado cont:a o Supremo

Florianópolis 28 de Fevereiro de 1945. Londres,. (B. N. S.) -:- A In: frota alerea
. norte�amel'�cana. Comando .alemao ad.lmte l11.es-

,

Heitor IJittencourt _ D. Gerente iPort�?'te f:rma do �emo Ulll;IO Q. G. nazista estava insta- mo que Hltl�r poderia ter sido

Nota: Deixou de ser publicado antes por falta de espaço.
do MOl:ns Motors

.

ope;rar.8Iado em Zoshen, 30 kms. de BeT- alcançado ali,

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINARIA ,brevemente numa nov� fabn--------------------------
Picam convidados os Srs. acionistas para a Assembléia c� de ,gr!lndes propo:-çoes de�-l IMPOSTO SINDICALGemI Ordinária a realizar-se dia 31 de Marco corrente às 15 tmad3:s a manufatura d.e cal-

o '.
.

t
'.

. rosserras de automoveís na .
'

. . .

horas)nAa Sede �ocldal, cboml a SegUllnt� ?rddem Dd? dtla.. I
Gales do Sul, notícia o "Daily �dl(ato dos Condutores de Velculos Rodovlauos de Florianópolis

1 provacao o a anço, te a 01'10 a lre ona e pare- H ld" d t ·t I T t Avisamos aos senhores empregadores que em cumprimento ao

d C Ih' F' I I t'
o'

d 1944 ena '6S a capl a ra a-
'

cer o ouse o Isca, re a lVOS ao exerclClO e .

I d . t
.

dO t
.'

..
ar, 582, do decreto· lei n 5452, de l' da Maio de 1943, deverão deli'

2) Eleicão do Conselho Fiscal e Suplentes.
Sle .a qUJal1 � �

mi uS' n� nova a
C�ttar de seuliI empregados, durante o corrente mez de Março. um

3) Fixação dos Vencimentos da Diretoria e do Conselho ser lintroduZilaa no �als de Ga- ! dlade seus vencimentos, correspondente ao Imposto Sindical relativo
. o . les desde que o Governo anun- I ao Ino de 1945,

Flscal para o exerc�clO de 1945. .
. '1ft' Florinópolili 21 de Março da 1945.

4) Outros assuntos de interêsse da Sociedade. I
CIOU, n� u lIDa semana� �s '

Florianópolis, 5 de Março de 1945. lS'e�s yroJ'�to,s pa.ra um3; .dl�tn-
Sidnei Noceti - D. Presidente l,bUlçao_ mdUistnal eqUlll?r�da -C'ARMACIA_____________

na Gra-Bretanha. A' fahnca ,-

I dr t· " r e

S K t S li em questão será, confolrme se

n us ria, uomerClo, eguros, no 1 .1I.lespeTa, 'a pioneilra de outras
Acham-se a disposição dos Srs, Acionistas na Séde Social, :in:dÚJSltriaJs no País de Gales 1'e- 1.•• Coue"'.o Mafra, 4 e 5 - FONE 1.'42

em Itajaí, os documentos a que se refere ° artigo 99 do decre- ilaciona;dras com a manufatura

I
Eatrela I dollllcfl.

to-lei n. 2.627, de 26 de Setembro de 1940. ide 'ootomov1eils. Deverá a mes- .

Itajaí 5 de Março de 1945.... lma ser instrulada no distr�to de Irman�ade do Senhor Jesus dos PassosSzdnez Nocetz - D. Gerente I Llanelly, onde quer a mao de II \I
Nota: Deixamos de publicar antes por fal,ta de espaço. jabra _

quer a mrutérta-prima, e Hospe1tal de "ar-Idade" • • ipoderao ,ser €lll'conkados local- ,U
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINARIA Imente. O empreendimento de FUNDADA EM 1765

F'icam conv1dados os Srs. acionistas para a Assembléia Llandelly cúnstiltui a terceira EDITAL
Geral Ordit;-ária a .rea1ízar�se no �ia 5 de Abril p, !uturo às 15 ;em impoa:tânci'a. da, ex�ensãú M ISS A O E R A MOShoras na Sede Socral, com a segumte ordem do dla: IProposta para a mdustna ori-

I} Aprovação do balanço, relatório da Diretoria e pare- tâ:nica de aUitomoveis. As De orde'J.l da Mesa Administrativa desta Irmandade, faço
cer do Conselho Fiscal, relativos ao exercício de 1944. IcompanhifuS "stanJda,rd" en- público que, oomingo 25 do, corrente mês, às 8 horas, haverá

2) ;Eleição do' Conselho Fiscal e Suplentes. ,car,regar-se-ão da fábrica go- Missa e distribuição de palmas nesta Igreja do Menino Deus.
3) Fixação dos Vencimentos da Diretoria e do Conselho vernlamenbal de Speke, pe'rtO! Convido os senhores Irmãos e senhor�s Irmãs parll assis·

Fiscal para o exercício de 1945. de Liverpool e a Companhia tir êsses atas, bem corno os fieis em geral.
4) Outros assuntos de interêsse da Sociedade. "Rover" da fálbl1ica que se si- Comistório, 21 de março de 1945.
Itajaí 5 de Março de 1945. tua nas proxim�dades de Bir- LUIZ S. B. TRINDADE, Secretário.

Sidnei Noceti - D. Gerente mingham, 3 v, • 1

.........� �
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R. H. BOSCO LTDA.
ITAJAi - f· CATARINA

COMISSÁRIOS DE AVARIAS SEGUROS DE;
Representações Transportes Marítimos; FerrO.

Consignações .• Conta Própria vrorros. Rodoviários. Aéreos,
R'la Pedro Ferreira, 5 Cascos, Fôqo, Acidentes do

2' Pavimento Trabalho, Acidentes Pessoais.
CAIXA POSTAL, 117 Responsabilidade Civil e Vida.

E!!-:.::eço, TeleQráfico "BOSCO- I
Três oficiais brasileiros condecorados
Washington, março - (S, T. H. Defesa Brtrsil-Estados Unidos, e of'i

_.- (i27) - O .gen,eral E. Leitãu de ciuis de al la patente do Exército e

C:Il'\'aIJiO, o lnigadch-o do ar Vasco da :\LI!'in,ha di' Cuerra. A cit,W;io
AlI'l's Srl'c(), l' () coronel José Vice-v- do gl'lleral Lcitào de Carvalho lia:
li Sa,\ ilO Cardoso, foram ccndcco- "Contribuiu matcriahucu+e para \J

r "dos cum a "Legião do :\lérilo" progresso da cooperução conjunta
dos Estados L'n.idos, em cerimônia entre o Brasil e os Estados Tn irlos
pS!Jecial real iznrla 110 edif'icio Pen- em l rôs imporl antes campos: pr i
tagon do Departamento de Guerra. mciro, na dcícsa d o Hemisfério
A enlrega f'ni feita pelo Sub-Chefe Ociden lul ; segundo. nos esforços
tltl ES!<J(!o :VIajo/, do Exército de:.; mútuos dos dois países para derr{).!
Estados l.'nitlos, sr. Tihnmas '1':-&n· tal' as nações do eixo; c, terceiro.
fI;.-. Os dois pr-irue ir-os oficiais bra- no planejamento para a Fôrça Ex
�J]eir()s rcc<,bcn'!1Il a condecoração ncdiciouár ia Brasileira participar
c, .rresponden l e ao gráu de Coruan; i. -is oneruçõcs ati vas C')11j rn () Ei xo ",
<Jante. e () úll imo a do gráu de O1'i- De maneira idêntica, o briga1dclro
cial. I Vasco Alves Secco c () coronel Jo-
As cit ações foram lidas pelo Ma- �é Vicente Sayão Cardoso, foram

[or gr-nc-nal J. A. Llin, general aiu- altamente louvados por sua "alua
uante do exército <los Estados Cni- çâo em serviços inestimuvcis nos
dos. COIl1]JiI reCI'I'a111 à cerimôu' a interesses da Comissão Conjunta de
ncmh ros da COlJl issâo Conjunta de Dcfesa Brasil-Estados rriidos ".

Ve se na foto'alia um aeroporto japonês numa ilha do Pacifico, destruido pur
sviõe s r-ort.amer icanos. (Fóto do Serviço de Info rme çõe s do Hemisterio).

Irmandade Beneficente de N. S. do
Rosário e S. Benedito

CONVITE

Nmos e
[J�DOS

COtWRA 6

VEloE
De ordem da Mesa Administrativa desta Irman

dade, tenho o prazer de convidar aos irmãos e demais
héis, para assistirem as festividades em louvor de S.
José que se realizarão no Igreja de N. S. do Rosário,
e que constarão do seguinte;

Dias 23 à 25 de Março às 19,30 horas Novenas.
Dia 25 de Março domingo às 9 horas missa solene.
Desde já agradeço o comparecimento.
SEBASTIÃO CANUTO DA ROSA, í: Secretário

3 v • 2

IdiAml por.
tuguê. espn
nhol , rancê.,
inglê etc.

A DIRETORIA
3 v. 2

ESPERANÇA
A SUA FARMACIA

Sedas, Casemiras e Lãs

CASA S••T4 a(OS.A
ORLANTJO S(JA RPBJI__JT�l

Rua Conselheiro Mafra, 36 - loja e sobreloja - Telefone 1514 (rede interna)
Caixa Postal 51 --- End. Teleg,: «Scarpelli» .. _. Florianópolis

atlll I .!IL, 23" EM44,1 .au .AS. u_ il n,. $ U; 3 .$,WU:.ctu_k. $ .. "$14'.- PC lU U' i .s:mexatu , ti

I

,�
,
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IRA T. CLUBE-Dia 23, sextamfeira, exibição de filmes às 19,30 horas.
Dia 31, grande soirée. Dia 1· de abril, matinée infantil.

---

y, -� ·rIDA SOCIAL II
,__------�- -----. " .... -I'tNrVERRARI()� VlaJl'lutllfO I •

o jovem iJduís Gastão. filho do Dr J. B. Salgado de Oliveira Ii0880 prezo o confrode, Jorn José
e Diniz. Chegou a esta caoitoI. oco rn o a-

o menina Léa Maria Lamego; nnhado de sue'. exn�a. farnília' o I
a sr i tc . Marília Cc r znlho :

dr. J B Salgado de Oliveira, quel
o sr. Egírlio Amonm, secretário aqui "em s e rv ir , por convoc-z ç do , I

-

a Prefeitura de Bigucçú; como of icí c.! pr o fe saor da Escola

Io Sr. r'atrício Borba, comerei. de ApIendize9 r,;1arir,heiro�.

nte; --,

o ar , Emanuel da Rc.cha Linha Pref. Teodolindo Pereira I
es , funcionário públi�o; Ec'c c ntra se ne s tn capital, o s r , Io sr Rodolfo Weickert, gel ente Teodolindo Pere

í

ro e"�oTçado p re· i
a filia! da Carl Hoepck, em Lo- faito municipal ,{e Timbó. que Iuna; veio a esta cidade a serviço dei-

Ia srita Santinha Moura, filha quela comuna.
conterrâneo sr. João

ouro;

o sr. Emídio Limongi, residente
em Campos NOITos;
o menino Acacio. filho do sr.

João de Deus Cardoso;
--1 yr. Artur Duarte Silva, Eun -

-:-�ciotl):írio público, reaiderrte em S.
tanci.co;
o sr. Edmin Albert Maya, aca

tado comerciante em P. Alegre.
•

:VJsltas:
A componhado do sr. dr. José

Born , dew-nos o prazer de sua vi

.ita, mantendo agradave! pales
tra. o sr, professor dr. Joaquim
Ribeiro, técnico de educação do
Ministério de Educoçê o e Saúde,
presen temente nesta capital.
Sorno. gratos pela distinção e

formulamoll votos de urna feliz
estáda entre nós.

NO bar e no 18,r
ICNOT

não deve faltar

.�--,--
-

,7�sciarécida' a
IsiJ�,a�ã�, N.) � Segunde,
'íntorrna um vespertino. a Cruz
Vermelha acaba de esclarecer
a opinião }�ública sôbre a si
tuacão dos' soldados brasileiros
recolhidos' a campos de concen

tração de judeus, advertindo
que é impossivel conseguir a

.remoção dêsses prisioneiros,
pois os alemães não cedem em

relação à sua política anti-ju-

\ctaica. Esclareceu, entre�anto,
.,,'....

�_
tenuaram à situaçao de

,
�

,

'.1 êles, enviando-lhes grano!.

_
_ ,){uantidades de genero e

pas.

Passageiros ernbc rccrdos pe!o o- (
li ião da Cruzeiro do Sul:
Para Porto Aleg. e: Hugo Sousa,

Orlando Trivellato e Déa Cunha
Po ro São Paulo: He'eno Arruda

Carvalho e Gobriêl losá Vigno

DESEMBARCADOS:
Procedente de São Paulo: Mario
Couto. Do Rio de Janeiro: Eury
pedes de Oliveira Dias. De Porto
Alegre: Ieda Nunes Veran e Simon
Roberto Bicenso.

Assumiu, dia 20 do corren

te, a Chefia da 16a. CR. o

sr, CeI Telmo Antônio Bor
ba, recentemente nomeado
para exercer aquelas altas

[unções.
O sr, ce l . Telmo Antônio

Borba Já serviu, ha alguns
anos atrás, no 14' B/C onde
teve oportunidade de de
monstrar seu alto valor mi
litar e, bem assim, suas mais
elevadas qualidades como

cidadão exemplar.
Aime iamos ao ilustre mi

litar uma feliz permanencia
nesta capital.

Escoltados por
ma rua

soldados norte americanos, prísioneiros alemães marcham
de Palemburg, a caminho de um campo de concentração.

(Serviço de Informações do Hemisferio).

por u-Faleelmentos s
Na residência do sr . Theodoro

Ferrari, na avenida Trompowsky,
€aleceu, hoje pela manhã. a sra.

Maria Leonida dos Reis. Seu en

terramento será efetuado às 16 ho
rOi -la tarde de hoje.

do dia
----------�--.-:���--------------------------------------,--------

Chefia da 16a. C. R. O santo

\ estréia do
� �t �q�raní,.)
",,,- Estocolmo,20 (A. N.) -- Re-l

vestiu-se de grande brilho a I
estréia da opera "O Guarani", I
da autoria de Carlos Gomes. A I

critica especializada da im-j
prensa desta caI?ital, reconh�-I CASA MISCELANEA d i s tr i
cida como .a mais severa dei buidcra dos Rádios R. C. A.
Europa, fez os maiores enco- Victor. Válvulas e Discos.
mies à obra do compositor bra- Rua Conselheiro Maf, a, 1.0 '

síleíro, elogiando o desempe-
nho da orquestra e os magní- I

icos cenários. No intervalo, o I
nínístro Sebastião Sampaio
steve no camarote real rece

endo de sua magestade, o rei
ustavo V, cumprimentos pelo

notável êxito que alcança na-

qU�le momento, "O Guarani"
perante uma das mais cultas
plateras do continente euro

peti.
----------------------

VENDA SOB RECEITA MEDICA

CARl ZES

A dupla n. 1 do cinema:
Stan Laurel o magro e Oliver Hardy o gordo em:

Dois fantasmas vivos

Uomf"rência de
CIHE

A's 5 e 7 1/2 horas
SESSÕES CHIOS

despedida
II Ldsboa, 20 (V.P,) -- o en

carregado dos Negocias do Bra-

e Sheyle Ryan, John Shelton e o magico Dante i síl, SI'. Ribeiro Couto, antes de
NO PROGRAMA abandonar Lisboa com destino

A SER1CULTURA NO ESFORÇO DE GUERR"\ EM a Zur-lchrn, prommciacá a con-IS. PAULO Nac f�rência de despedida, no
Apr?-

DIARIO NAVAL DA VITORIA Marcha do Temp XIn:o .

sábado. A

=.A VOZ DO MUNDO (Atualidades) sera ditada no ll1iUSI8U João de

Pi eços Cr$ 3,30,2,20 e 1,50 Imposto Incluso. Censura Livre Deus.
•

o • •

titTAII&
(KfWIA...

A sua vida ativa não deve
sofrer interrupção em consequên ...

C!i'� das perturbações de seu or..

ga:;.ismo .Ós-\.os prrmeircs sintomas
(�,� D:'lCb, de rnemória, de energia,
Ct:-fJ10SSc;.O nervosa ou esgotamen
W

.. o lA'.ico por excesso de trabalho
»: (�e dlvc�·sLies. lembre-se do
C!.;·ii·�SnQ CANSADO e comece

;, �Qf(i:�:: O:J FOSFATOS DE HORS.

l-�tj.�{D, que contêm em sua ror
mura os rosratos indispensáveis
ao nerreíto funcionamento do cê
rebr o e dos nervos. A insônia,
as dores de cabeça, o máu humor,
uesaoarecerão com o. primeiro
vidrá de FOSFATOS DE RORS·

PORD que são facilmente assí
miláveis pelo organismo e têm

por »ase : sáís de Magnésia, Cál
cio, Sódio, Ferro, etc. O uso dos

FOSFATOS DE RORSFORD se

impõe a túdas as pessôas que
têm responsabilidade de serviço.

1�S, '::'\;"':,05 FA TOS

�H:·-ií It"S�')f:O R O
STANDARD

Pedro Paulo Leonelli
4- aniversário de falecimento

A família Leonetti convida a todos os aeuI

parente. e pessôus amigai :para Q mi.sa em in
tenção à alma do seu sc.udoso filha, irmão e

cunhado, PEDRO PAULO LEONETTI, pela paua'
gem do 4' anivorsário de sua rnorte, Q efetuar-ss,
dia 23 do corrente. «sexta· feira" na Catedral

Metropolitana, no altar de nossa Senhora de Lourdes, às 7 horas.
Desde já se confessam profundamente gratos a todos que compa.

recerem a êsse ato de fé. 3v.2

(lHE «IMPERI
A's 7 1,:2 horas

Mulher, Marido & Cia
com Ray Milland, Be tty Field , Patricia Morison e

Eugene Pallette
NO PROGRAMA

FILME JORNAL (Nacional D. F.S.)
O HOMEM SUBMARINO (D�senho POfleye)

Preco: (único) 2.40. Imposto incluído Imp. até 14 anos

--

OI,/,

I

Fabricante e distribuidores das afamadas con

fecções "DISTINTAR e RIVET. Possue um gran
de sortimento de casemiras, riscados, brins
bons e baratos, algodões, morins e aviamentos
para alfaiates. que recebe diretamente das

Snrs. Comerciante. do interior no sentido de lhe fazerem uma

Florian6poli•• .:.. FILIAIS em Blumenau e Lajes.
melhorei fábricas. A CC080 "A CAPITAL" chama o atenção dos

visito ont�8 de efetuarem IIUOS compras. MATRIZ em

.................._, -- -- _.�� ...
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·FIDN.ini; (I� uma propr ieda
d .!lH�!P.Iú-.)ID de sita em Bar

����s� ��(�'Je�a:a�há�:::�' .;�� I História trágica de uma li1enina de 14 anos
tar a Avenida Mauro Ramos. 50 ! _ SI O d

,- Vende-se um de 24 H P.E.
- Estceolmo ( P) - s car-' nas. Quanr o la chegou uma t'

•

t t d d f, ,.,;. If t'· d
-.

I
em per ai ro e s o o e un -

\'V l1l< lW\ J �.... o predio n 35 i responuentss aos J.JrnaIS sue'l' orça es ranna, 111 UZlU-U para. .. t�. ·,!,��ai1a "'tl' . , . .. . crc nornen o.

Ii1I!JG\i�H:,"'Ôv da rua Fe�nall' co:s.+�?ntam q?�"�;_�ltC'S,}Ja�l�-I��v�r O Ch,�o"0�'e�1,,::)Vl�O, p�:�s Informações nesta gel'ên
do l\hch:d�, nesta capital. ,�al:�...�::'

..
_�.en ..��'.:;r(J. l�L' \�1,ta.n1IblaL.adas: _t<_;nv�.l1tL')U uma bal.-leio. (alt.) P

r" (;�,; a oe'ocupado). _. :��J,�'� ��?\.. UlaJl�� :a�"er �. que. rafa sem,l-enterradapa qual se I _'..._"""...,:;.�;;:;:;:::;;;.:.;::;;::: Clínica Geral de AdI,;

Hdtar a ; u t �ao PInto �. �1,! cC�;;1�l���3�.���m c����;s;��d���:�s 1��i�ap�êaS u�o�fJ��d�ma����a��

II SRS·. DI{NTI�T 11 (i I, i

La��:���frn�:�:�r�l�J
ltJf§�ü�r l'ilt!eurn�i�,t

.

'ccni:am U;J:1a �is.tó;'ia Itrágical'ser removido por :O�.':'l�S camal:a,
rui li Ih)

Consultório: rua F('lipelllh.HU fUi( fi l�ltJ ele uma menma ce quatorze das escreveu o sezuinte: "De I Executo qualquer tipo de r" rn idt , 21 altos do COSI
Vende-se um motor completo' anos de idade de conhecida I baixo desta garrafa, numa dentaduras, pontes em rcdso], das 1030 ás 1<:

CheV.T01(:'�t 1939 em p.e:Íeito es f_�míla de Gutakowski,

AlgU�Slcova
comum, rep?�sam cinco louro ou pala cr ii. Conserto

I.
I 15 às 18 hs ,

1::-ldo. '] r a tar com FIllpe Jorge mas antes elo levante a meru- membros da família Gutako- I dentaduras em 2 horas Rellid�ncia: rua Visco de

Ejiflcio Lapor ta. V.5 na partiu para o campo para wskí, assassinados pelos

ale'l
apenas. Fone;;��Oi;!'nuaI

visitar S2US narentes. deixan-Imães. CONSTANTINO SERRATINE ..-..___

nr·q,tif'i<lll".� lh.!e do em sua cisa (I pai; sua mãe,
I

O moribundo conseguiu as- Rua Duarte Schur e l Lt '1,------.- .......
.

r 'iti�ra..IaUt uJfQlo uma irmã e dois irmãoZinhos.I,Sinar este triste documento. I
Emprego em escritório ou c as a :CeDois da f'uaa dos alemães a Ao ler a menina teve um u-- D G

.

comercial. Meça, idônea. com menina volt8� para Varsóvia, irtaque cardíaco. sendo porem n -d
� -

I· r. uerrelro.
prática de dat ilograf ia. Dá óti encontrando no lugar onde es- iSocOl'Tida por um dos tran- seSI encla II Fon"e"am ... s referências. Informações tava a sua casa que pertencia à iseuntes que por aí passava Vende-se uma residência mo II U
nesta Redação, a O. S. sua família um montão de rui- lneste momento. biliada no centro da cidade. MÉDICO

10 v. 7 i Construção ainda nova, solida
--

II
e grande, Não se atende inter

Oportunidade j I M -E I AVO' I me�l:li�.�, BT::::r �;N�e��)ura
umV��;;:' -;:.. U;:,;:;,:b'�:;:::: II FilH! . .

.

Fiodanópclis
io v. 1

marca «Essenfelder», este por

ii
""r ,i d Castanha '''ara os

6.000cruzeiros, e um guarda 1 � (")()&s evern usar a ...

livros de imbuia Tratar na rua I' combatentes
Esteves Junior n. 135, com o' M 90 (A N) A A II I anaus, � .. -."1. s-
sr . Patrick Sullivan, Otima ,I [sociação Comercial mandará

Ioportunidade, pois trata-se de � Ie proximamente endereço a Le-
negócio urgente por motivo de

Iª.· (OU REGULADOR VIEIRA,\ [gíão Brasileira de Assistência I�--------viagem, .
7 V. 5 I do Rio de Janeiro e destinado '

CAS" Pessôa residente ,j A MULHER EVI rARA DORES laos soldados brasileiros que Aten,..ão i
• P!. }-1\ em casa regu- � Aliyia as C6licas Uterinas I combatem no "front" da Eu- Y

Io.rrn en te gl'ollde. com boa " L� Iropa, um carregamento de Compra e venda seu imo-
!',mprc··ga·s(:' com vantaze m pa- t h vel, mas faca-o com van-

e s tc.locê o son
í

tdr io , o lu- .1'
cas an a. >:

'" � ra c{lmb'.ter!i8 Ir regularldades tagem, por intermédio da
ÇJuel mensal de Cr$ 300,00, d8S fllL(,'{it'" pertódlcas das se- '/ MACHADO & DA. firma A. L. ALVES
desejando mudar-se paro � fdHJn�" É calruaute e regulador Rua Deodoro, 35.
outra menor, propõe per

' .h'l'if'fl'" l'u0('ÕPoil. I Aqêncioli
e Representações om Geral

rnuta. Informações nesta.� FLUXI) .... E n ,\ TiN A, peja 8U8
Matriz: Florian6poHIJ

i Rua Jo5.o Pinto, n. 5
Redação. 5 v 2 I cNnpr',vadlJ. dicácía, é muito re- Caixa Postal, 37

l eeitada. l).·Vt' ser U8/iOS com Filial: Cl'esciúmo

�1 Olá I B nnU!I·�Cki ,J cnnfi!lnç't. Rua Floriano Feixoto, s/n (Edil

rlil uCKt1f fu Vi; 11 I í,'. f[nXI) SVDA'TINA "'oeontrn Bt>
Pr6prio). Telegramas: "PRIMUS"

,u" ,CoO'- "'.; ".
.

I
Agentes nOJII principai. municipioS!

Vendem-se três mesas de
em tOdH pRrte, i do Elltado

_

"Snoocker Brunwiski." em per- - N d t
·

teito estado de conservação e II';.�__ @"""_I "..., -�---=- -

I a. a ranspuaram
...

accessóries completo. por preços

I lde ocasião. Ver e tratar dire· i R10, (A. N.) - O MmlS-

tamente com o proprietário á Itro da Guerra, General Eurico
rua Jerônimo Coelho, 13 - FIo

'I ATE gelado ,Gaspar Dutra conferenciou,
rianópolis

_._
5 v.211 0,

I ontem, longamente, com o sr.

chá I José Américo, no Ministério

lOREVEMENTE II�
da Guerra.

U chimarrão Está sendo emprestada
I

� grande importância a essa

KLÍaNGER II Beb'I-d'a �audallvel 1����r:ál��ta�����eO�sj:���
3

v.L, � � :tos trrutados.

Pre�íSanHe. b��".,n,�:�_t ..._ M !Co-m-p-a-re-ç-a-,c-o-m---
tores. Pbga-se btm. Informa·I------ .

I' urgenc"l� a 16� G Rções com Klinger HOTEL 1 � Il

t
· U, . u. • •

.

CENTRAL.
3 \".21, .graaeclmen O e lIsa I

A Cheflll da 16a. CiR est� I
,. . Padro de Almeida Gonçalves e �iihcs. JOã� CriSÓ3 ��aat�l:nd�o �e�: i;�:�:!�e:fl�n��

IN O E' j tomo Pacheco e família, viuva Maria Valente de à Tesouraria daquela reparti,
Alrneida Gonçalves, por este meio agradecem a �

çao, CJm a possivel urgencia,todos quantos. pes30almente o'.] por telegramas e

O i!'édico de seu rádio I ca.rtões, os confortaram por ocasião do repentino a sra. d. Maria Luiza da Silva, "-------,---
,

,. •• I falecimento de sua inesquecival aspô9C1, mãe, filha irmã e n6ra viulia do cabo reformado Ma ..

comunica a sua dlsbnta I BENTA PACHECO GONÇALVES e outl"'O temto o fazem aos médicos. noel Roque da SIlva. 50
.....

b're Berli Imclientela que mudou sua idrsó Roldão Consoni e Saulo Ramos, pelo desvelo e dedicação demons· ----....... _.-., -.- _-.......

-

" 1..

cficína paru a Praça 15 de I trados durante o mal que a vitimou. Camisas, Gravatas, Piiames Londrec.;, 20 CU. P.) .

- O

:Novembro n 16 tElrreo (oJ CGnvidaml tombem. os parentes, pessoas amigos e conhecidos Meiasdss melhores, pelos me- eialmentp foi anund, 'ido q
•

'. •

I

para a MISSA DE 7' DIA que, em intenção da alma da extinta. será
lodo do DelegaCIa FIscal. celebrada no próxi'mo dia 24, às 8 horas, na igreja de São Francisco Dores preços SÓ na CASA MIS' Aparelhos Mosquito; 'Ltac:g_�

10 v. 2 2 v.·l CILA NEA - RuoC. Mafra, 9. �BE'lrlim, fmtcm. _j�'
-_._i'

�
ú
s
�
@

i --------------------------..------------------�---------------------------------------J

cAy�n�P.��:.,��o., IfO"quenas, com renda rrveriso l de,
'12.0.00. por 37.000.00 cruzeiros. 1
No Estreito, por Cr$ 35.000.00.
Em Coqueiros. por Cr$ 12.000,00.
Na Avenida Rio Branco, por Cr$

48.000,00.
Uma na rua Campos Novos, num

Iterrex;o de 1.524m2; por 40.000.00
cr-uaerrca.

Tratar com A. r" Alves, na ruo

Deodor-o 35.

BEL'lEMA
para Eczeme:1ltid® Infanlm

• Pomada não gordurosa,
antissêtica, que combate as

coceiras e erupções da pele.
Não requer ataduras.

Locomovei

�jxijauj o Saoüo

"VIRCiE ESPECIALIDADE'I
t�A A. 'V}J'rZEL INDOST'l11.Al.1-�J()INV·ILL.E (Mt.:rco

recouunelJda ..se para roapa fina €

regi.sl

roupa
..

Móvei�
Comprar, vender ou a

56 na

I a SERVIDO"
[o maior organizaçãc

lJ�nero ne.ta c<lpitt

Rua João Pinto,
Fone 775.

�------------_._��

Dr. Artul' Pen
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Indicador Médico
DR.

A matança dos inocentes
Por Bourdar ias, do S, F. L, espe- baixo das dez primeiras cordas, So-

cia,l para "O Estado", hem, :;('1I1 diizer uma palavra, qua-
PAHfS, Março (Documento ine- si irnpassi veis ; passa-se-lhes () cor-

dito sôbrc as l1:broeidarles cometidas rerli o no pescoço; com um ponta-pé
em Tul!e, a 8 e !) de Junho de 1944, 'um soldado derruba os banquinhos:
pelos alemães aquartelados na cio L'11Ü'zallJ-�'(, HS corrias e segue-se \)

dade l' por elementos da divisão hurr ivcl choque.
bl indarlu S. S. "Das Heich"), Logo depois, chegam outros gru-

:"\"a noite de S de Junho, Tul le pus, Os márt ires designados desfi
por l1lll instante libertada se viu no- Iam ante as f'ôrças, marchrmdo sem
vamente ocnpadu' pelos nazistas. Os desfalecimcnto. sem fraqueza, sem
combates levar-am dois rijas, Durau- Ulll grito, estreitamente aperandos

l te lôda a noite, os carros "tigres" uns contr-a os outros. Guiados=pe
da Div isâo SS "d!as Reich" patr-u- los camarndas suplicados antes de
Iharum as ruas da cidade apavora- le,s e que marcam o caminho, vão
rkl, enquan tu gJl'LlpOS de guardas de panl a morte.
assalto arroujbavnm vilr inas e se De repente, partindo rio grupo
'aporfL',nlvHlll de ludo que havia nas dos "caitivos espectador-es", unn gri
lojas das ruas pr-incipais. Pela noi- Io rompe o silencio horrorizado: --
te �ol�l'ira, ouvínam-se botas terra-

.. Yves. meu f'ihho! "Um homem cai,
das a martelarem a calçaria, coro- aniquilado, seus caauarudas logo o
nhadus nas por-tas, ruído de vidros dei�,a1l1 HUlIl sobretudo; um pai aca
par+ldos, gri,los de mulheres, pragas ba de reconhecer o filho, enforca
em Iiugua esír-anjeiro. do ante seus olhos, Enquanto geme,
Vi, ao arua'nhecer, através as vc- um of'iciul dos SS se aproxima' . .Ln

I1czianas fec.haüas, e<1I'I'OS blindados forma-se flpronta a máquina foto
({Ul' levam a,s autoridades J1JUll1Iici- grMica c, sem uma paJav,ra, retrafa
pais pana Souillac. Pouco d:epois. a imensa dôl' dum pai.
tUlI'lllaS de soldados uilemães, wrrom- Xa pc·ptal do Coreze, uma corda
hando as portas qu,e oão se ahriam Dma!'racla ,a um poste ced� sob o
com a desejada rapirdez, invadiam peso dr> um cOlrpo que oai no rio.
brntallllell te tôdas as casas, ,revista',- SeJ"w 'Ie alvo a a}<gulns .iovens SS
vam os aparl'alllenlos, prendiam os {[lle, rlebruçados '1110 pal'arpeilo, nelesMachado & Veloso hOll1en<> quc ainda doriniam, sepa- I(h'searr\;�a:m os revólver'es.

'

Vendedores exclusivos das ',ra/ll'do-OS por hairros e conduZindo- Nesse desfile pana a morte, malr-

afamadas máquinas de co li-
os depois ii manufaturai, COIl1 escol- eham cem homens. rm único, pe·r-

I ta de tranques, doad'O à última hm'a, volta do su-
turEI marca «RENNER".

I
Eram todos I}acatos habibantes plício,

Vendas à vista e a prazo, que, pl1l' não lel'em tomado parte' Na :\Iannfatura, ainda nstam três
Rua Trajano, 7 - Sobrado I ativa nos eombates, não julgaram' homens para serem execll'f1ados; ma,sMédico especialista em DOENÇAS DOS OLHOS

Florianópolis. Inecessário <I'tllgi!', Apesar de tereml {IS súpliQas do padre que acompa-
(.'urt!o 6e Aperfeicoamento " Longa PrAtlC5 no Rio de Jane1ro i a conscillolciu: tranquila, foi com o I

nha os mÚI'lil'es arr.anc:arm�nos aos
IJUl'IIIIULT48 - Pet. maDha: diariamente> 4u lO,30à.l2 hil, à tarde excClptC'oo' cOl1ação llipel't'ado e cheio ,de apre. c",nrascos,

..b.d.... d.. ".10 U 18 bOI''' - CONSULTóRIO: Ru .Joio Pbtto .. 7, aobl".do ._���������=���== !ensões que desfilaVlam pelu avenida SÓmejDI!.e �ls 22 horas os moços
Os tunl·SI"anOS OC p VicIar Hugo 1:ôda saqueada, na(lue- dos "ChlantÍlers de J'euuesse" r,ece-....... : 1.'" - a-Idellela: Ku PnatdflllfAe Co.U1lho, 'lo U a- I 1- t'l F' I I b 'tI I. I' t'a ,JlO'l',a lHa mUI, lI1a mente, c lega- (1 ol'(�el11 (Ie re Irar vs eorpos.

- - ram Scheibenlaut ram à esLalção e rlJepois à Praç·a da Sob ui fiscaliza'ção dos nazistas, S30DR. ROLDAO CONSONI París, 20 (U. P.) - Tropas Marnl1f!atura, atravalnlcada C01ll lUJn' elll�)il-had()s el1l caminhões pom se·

lf d I T' ques e já replein com UI lu,rba dos rem "atirados ao rio". Exigem os.!IRUROIA GERAL - AI,TA CIRURGIA - MOL1!:8TIAS DE SENHORAS - PARTOS ranCeSiS,s Q genera asslgny "caçarlos": rt'l'ca de três mil 110- assassinos qlle os caminhões sejamFormado pela Faculdade de M�l('ma ,d� Universidade de S:l.o Paulo, ondf> foi rutravessaram O Reno após a me-ns. "('svaskHlos" ,110 coletor Pl'lbll'CO deAsmsten1e por vários anos do SerVIço CirUI gico do Prof. Al1plO Correia Neto., '

Cirurgia fio estômago e vias bLliare8, tnte�tinos I"elga?-o e gr<rsso, Ur6ide, rins, malS pesada barragem já lan- Cueille, junto com o J,ixo. De cora-P<I'ó8tata t..x4!'a Út.ero ovârios e trompas. \ancocele, hidrocele, varizes e hérnia
çada nesse "'etor des b

Abr,e-sr' log'O o porlüo d,a fábrica; �'ã() partido, lO/OSSOS -ra!Jazes cxe-
' -.,

CONSUL'fAS: "" . e em ar- l'essôa uma ordem e o lamentavelà R FeUn.o> Schmidt 21 (altos da Casa Paraiso) Tel 1098
'

d- 't cu11aln essa: o,roem in,fame, sob aCIaa 2 lU II tloras, ua ,_-- .'.' . .. .

caram na margem IreI a per- rehanho humano en..golfa-se no 11l'aln-RESID�NCIA: RUIl Eslevea Junior. 179; Tel, M764 . � ameaça dos re-vólveres e das metra-to de Markt. Um despacho de de passt'io c!'inll:nal. que aos 'poucos llwd'oJ'as.
- --�-_. __ ._�---'�-'�-- --,

. __.-_

Basileia diz que ess,a ação rea·_ el1c�e. É pr()�bjdo ,tocar nos corpos e \en-

O D L 4 l' d d d d
No centlro, aclw-s'e a postos uma ler!,{]-Ios. São "tel"roristas". SendoDR. REM IGI ai f. aVRO DIlUR lz.ou-se tnadma rbuga a e 0- bar.r,aglem de .políci'a alemâ COl11an- as ógurlS do COil'eze baixas demaisi li 11 mIngo, en o a arragem co- dada par UlllJ homem curvado, ea- 99pnll'la alTillstar os . cadáver,es, jo-

I
meçado as três e meia e dUI"a- beça descÜ'ber�a, de uniforme Hle- ):(al'-se':I, .110 dia s,e,glliil1rte, ,por "lle'dl'-li]epec1aUeta em Doença d., Senbo- -

t d .)) t di 1 lel'
, ,

do quatro horas. Ao desembar- lIlao, oapo e ,eSia o oa 0, l' as da de higien'c, algumas pazaidas der"" -- Vias Urlrnár1as. Yl:'l'des por cima da calça. É \V,aH'er, -

cUrso de especlallzaçAo de Glneco- carem na margem alemã, os ofirilal inrtel':tlrete j'unto à Gestapo,
le<l'1'a sôbre ess·es pobres restos hu-

f... p manos.,ogla (doenças de SenhoraB) com o ranceses encon"raram as ca- \\'alle-r, u matado!'. Fiscaliza Ia pas- rProfessor Moraes de Barros, da Fa- t b :t' ('
. ,. )esde ellllüo, dia,riamente. l11ulhe-sas-ma as e os Ü' s' aculos de s�gl:'ll1, "OllJ voz al'l'ugante e 1,1'0111- res e 2rianças ele luto vc;nl c110"a1'�."ldade de Medicina de SQo Paulo. " 1'· lo u t' '" excl 11

"

arame farpado quase inteira- Cá, ce ..o (, se' I'lun�o, . a 1 -a: e J1eZUlr sôbr,(' essa trágiüa cova de>
t d t 'd

- "Yamos; deixem-me ver essas Cueillc, que mãüs pi1edlosas cohircnlmen e es rUI os, e apenas f.alsas cart.einas cI,e irlellitidlade!"
f 't�·,

"

D de fl.or"s selllrpre 'renovad�s.raca l'eSIS enCIa InImIga, o 17 c .iO: - Chegam os chefes, Dis- nLla,� grandes cruzes d� madeiratrompas, etc,). quartel-g'eneral do próprio ge- pÕe.lll ('III eolnnH Ul1l dos dois gru- branea estendem seus braços pro-Cura radlcal dou UlflMn&ç0e8 doa neral Tassigny O corresrpon- pos, no m.�·jo d(! passe'io, AJJI'.e-se a tetlol'es sôbre essa lena 1S�!!lradlU,anexos (Ovarios, trompas), sem op;,· Id '
, , porta. Serll a hhe,rrliade? Pos'to a "

ração). 'I'ratamell<to de todos 08 di8- ,ente da Exchange Tele�raph J1HI,ralwr, I) grupo eh,ega à pJ.'alça, No bar e no lartílrbi08 da men8tl"UaçAo e dJ8 esterlU- lnforma que na manha de :--Ntr[O colocado f('1ente paPa a l'lW. K N O Tdad0. hoje atiradores tunisianos va- Os prisiüll'eÍl'os levantmll a cabeça,
Tratamento moderno da blellorl"a- dearam O rio Lauter. Com I Horror� Corc�as amarradas a to�l()s não deve faltar

iria all'oda e crOnica, em ambos OI "

t' f os balcoes, a tenlos os postes de lIu- ---- - -- ---- -----

8exos, por processo. mOOel'lIlOB sob agua a. e o pescoço e, e� r,en- minação l', Il1la exlrcmidade da av('- Prefira uma pam de seu
contrÔle endoecóplco - Ul"etl'Oeoopta ItandO VIolento fogo illlmlgo, nida. ulll'a dczena de banquinhos. trôco em "Selos Pró Doente
- e de laboratório. OS soldados passaram o rio !\]}c>rtena.�(> deles Ulll arrepio geb- Pobre do Hospital de CarldaFISIOTERAPIA - DIATERMIA fronteirico e sairam na mar- d/o. L a f.orca ([ue os esp{'ra! de". e estará contribuindo para- INFRA-VERMELHO gem I'

-

, 1 Apressadame;nle, os soldados ar-
.

a ema para ?cupar a 0- "UI11311' poHrnnlas, cadleiras e han. que êle tome mal8 um pouco,CONSULTAS: - Ou 10,110 ... 12 calldade de Schmbenlarut. A cos em que tomalll aSSC1Hito ofidais de leite, tenha melhores medl-horas I! elas 2 li II. A

Consultório _ Rua T1rad.tmt.. a. resisrtencia inimiga enf,raque- e sold·l(los. all�mãCiS;. logo depois, camentos, mais confôI1o DO
fl'OD1!!: 1.668. ceu logo, que os franceses pu- sa�ll,l ia ,ífahrw�, .maos at�d�� nas leito de sofrimento, etc. etc •••
Res!dêncta Rua Tlrad.entM 7, zeram pe em terl'l'tório "'le" cos,tas, dez homens dlo oU,t! ,o ",rLl!J1O, (C' h d H· Id d(80�&I1o), -

� ... e111 c.oluna por um. DllrQgem-Jlos ampa a, e umaD a.
maot tJM"íl \)$ .b�nqll.�lo.bQ� ç:Qlooaqo� d�· �Q 1J�.8IJ� A� QHJ�IJt.el, _.;

MARIO WENDHAUSEN
(Dlplonlado pela Faculdade Nac. de MedJc!na da UniTersidade do Brasü )

h·lnterno do Ser"IQO <1. ClIrnlca Médica co Protes90r o....rudo OlJ"etra. tnêdíco d<

Departamento de Sadde
CLIN'U�A "l!:I)JCA - "0168ta. inteMla. de adulto. e crlauÇllJI. CONI'IUl,TORII>

• IUIlI!lIlIItNCIA: Mu. FeUpe Schmldt JL 18 - Tel. 812. CONSULTAS -- O... 18 U lS

A SANTAELLADR.
(Diplomado pela Faculdade Nacional de Medicina da

Universidade do Brasil). Médico por concurso do Serviço Na
cional de Doenças Mentais, Ex interno da Santa Casa de Mi
sericórdia, e Hospital Psiquiátrico do Rio. Ex médico assisten-

te do sanatório Rio de Janeiro na Capital Federal.
CLÍNICA MÉDICA' DOENÇAS NERVOSAS

- Consultório: Edifício Amélia Neto
Rua Felipe Schmídt. Consultas: Das 15 ás 18 horas

Residência: Rua Álvaro de Carvalho nU 18 - Florianópolis.

DR. ARAUJO
Assistente do Prof. SanSOD, do Rio de JllJlelro

ESPECIALISTA
Doenças e operações ("OS OLHOS, UUVID08, NAHIZ e GARGAN'rA

Cirurgia moderna da GUELA DE LOBO. do LABIO LEPORINO (Iábío e céu
da bôca fendidos de nascença)

Esôfagoscopla. traquêoscopia, broncoscopia para retirada de corpos estranhos, etc

CONSULTAS: das 10 às 12 e das 15 às ]8 horas
:::tua Vitor Meireles. 24 - Fone: 1.447

DR. ARMANDO VAURIO DE ASSIS
PH ServlçOIl de Clíníea lnb.ntil da Assistência Munieipal • Dosplta

de Caridade .

CUNICA MtDlCA DE CRIANÇAS E ADULTOS
lJONHUI,TóRIO: Rua Nune8 Macbado. 7 (Edlficio S. Francisco), ro•., 1......

Consultas das 2 às 6 horas
RESIDENCIA: Rua Marechal Guilherme, 5. Fone 783

DR. BIASE FARACO
MédiCO - chefe do Serviço de SffiMl! do Centro de Sadde

DOENÇAS DA PELE - SíFILIS - AFECÇõES URO-GENITAIS DE
AMBOS OS SEXOS - RAIOS INFRA·VERMELHOS E ULTRA-VIOLETAS

CONSULTAS: das 3 às 6 h. - R. Felipe Schmídt, 46
RE�.: R. Joinvile, 47 - FONE 1648

DR. SAVAS LACERD.A
Ctínica médico-cirúrgica de Olhos - Ouvidos. Nariz - Garganta.
Diploma de habilitação do Conselho Nacional de Oftalmologia.
CONSULTóRIO - Felipe Schmidt, 8. Das 14 às 18 horas. Fone 1259
RESIDENCIA - Conselheiro Mafra, 77.

DR. GEBHARD HROMADA
Especialista em alta ci rúrgia e ginecologia

Hospital "Miguel Couto"
lBlRAMA (HAMONIA) - Santa Catarina

DR. SETTE GUSMÃO
CHEr'E DOS SERVIÇOS DE TISIOLOGIA DO CENTRO DE SAúDE E DO

HOSPITAL "NEn�U RAMOS".
Curso de aperfeiçoamento no Hospital S�o Luiz Gonzaga, de Sa.o Paulo - F1C-esta
glArio <'lo Instituto "Clemente FerreIra", de .são Paulo - Ex-médico interno do

Sanatório de Santos, em Campos do Jordão.
CLfNI'':A GIllRAT, ....... DIAGNóSTICO PRECOCE .IJ. TRA'l'A1UENTO ESPECIAl,IZADO

DAS DOENÇAS DO il.PARllll,HO RESPIRATóIUO.

OPERAÇÃO DE JACOBOEUS
CONSULTAS: Diàriamente, das 3 às 6 horas. CONSULTóRIO: Rua Vitor Meireles, 18

RESID�NCIA: Rua Esteves Júnior, 135 - 'reI. 742.

DR. MADEIRA NEVES

(�LJN1CA DDICA
.ol...:tu Internu. de Sfllhoru • 0J'1.

Uva- em Q«al. CONBULTORIO: BUlI

:r.,Upe Scllmldt - Ed.!!lcl0 AmélIa Neto.

ruae 11192. 9 a. 12 • 14 .. 17 bore•. RJ).

eIl)1INCU: , Largo Benjamin
Constante, 3

.,. • OMo..,.tL CIfalca • 0lr'lII'SIa
IfI foraE. Partoa ••_..... -.Iloraa.

CONSULTÓRIO: R, João Pinto 7 Dió
rlamente d.. 1. la 17 horu, RDIDaN·
'f'f,.. Alrntre.n .... A.J ........m. .. roa.,..,

Tratamento ellpecial1zado, médico e

cirúrgico, das afecções do aparelho
genital feminino (Utero, oTArio..DR. ANTONIO MONIZ

DE ARAGÃO

Dr. Newton d'Avila
Operaçõe. -- Vias Urinarias'- Doen
ça. do. intestinos. réto é anuI
-. Hemorroida.. Tratamento da

colite amebiana.
Fi.ioterapia -- Infra-vermelho,
COnllult: Vitor Meirelu, 28. •

Atende diariamente 0.. 11.30 h•.• ,

o tarde, da. 16 h•. em diani.
R..id: Vidal RCI.mo" 6E1.

fo". lOe7·

NSTITUTO DE DIAGNOSTICO

I'CUNICO
DR. DJALMA .

MOELLMANN
rormado pela UniTeI'lldad. c1e Genebra

Com prAtica nO! h08pltat. europeus
:Un1ca médica em ceral, pediatria. doeD

u do I!UJtema nervoso. aparelho r;enito
urmãrto do homem , da mulher

latIIte. Técalco: DR. PAULO TAVARJ118
oueeo de Rad101Otrla Cllnlca com o dr

'4anoel de Abreu Campanario (1'Jao PIlU

o�. EspecialiZado em Hifl'len•• &lid.

'Úbl1ca. vela UniTeralc1ade do Rlo d. Ja·

eiro, - Gr.binete d. RalO X - l!llectro

ar<i1iogra:fia cl1n1c. - Jletabol1rmlO ba,

111 - SónGagem Duodenal - Gablnet.l
te taioterapia - Laboratório 4., m1cro.

opia e anállse clln1ca. - Rua Fernando
(achaM, 8. P'on. 1.UIII. - J'lorlanót>Ollll

lR. AUImLlO ROTOLO
Wédico - Cirarrião - Parteiro

RAIOS X
Moderna e possante insta lação

de 200 MA,
riagnóstíco precoce da tuberculose
mlmonar, úlceras gbtricaa e duo
íenaís, câncer do estômago, afe
.ões das via. biliares, rins, etc.
\.plica o Pneumo-torax artificial
rara o tratamento da Tuberculose
�ulmonar - Tratamentos moder-
nos e eficazes desta moléstia

.ompleto gabinete de Eletricidade
nédíca: Oudas curtas e ultra-cur
as, Raios Intra-vermelboe e Raios
Ultra. Violeta. Infrason-Terapia
Consultórto: Rua Deodoro, •

esquina Felipe Schmidit
O... U 1:1 hr•. , e d.. 14 U 17 Iln

T".'OD. 1.''''

GRATIS! peça este livro

DOENCAS DO GADO
E REMÉDIOS

J

0"""",",0G 'E "VUl6�'ÁO

�.,�
Eavie 2 cruzeiros em selos pi D PDrI,pastal
UZINAS CHIMICAS BRASILEIRAS LTDA
C.PO'TAl.14 "AeOTICASA� UT-S.P"ULO
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11[1 o I�n� raram' �m u WI � 8V�n
PARIS, 21 (U. P.) AS FôRÇAS DO TERCEIRO EXÉRCITO,' SOB O COMANnO DO GENERAL PATTON, PENETRARAM

NO IMPORTANTE PORTO FLUVIAL DE LUDWIGSHAVEN, SITUADO SôBRE O RENO.

Padre Augusto Scbwirling

consideração
urna farsa

Moscou, 21 (U. P.) - Os de- procurando levar a futura Or- ses que não favorecerão a paz.
tensores da igualdade de direi- ganízação de Segurança Inter- Finalizou afirmando não se
to de voto para os pequenos nacional aos infortunados dias

poder admítír sp�íses na _próxima . conferê�- I
da Liga das Nações. A emisso-

países sob a

I

i�flli��cfaeaue��cia de Sao Francisco estao ra d� Mos�ou acrescento� que, grande detens r

-

desb lr:.te-------------- I sob esse disfarce de smcera
o a a m

RESENllll FORENSE co:r;sideração. pelos pequenos limpo:r.tantes .medidas destina
países se esta, apenas, mano-I das a garantir a paz e a segu
brando em defesa de ínterês-lrança.Julgamentos realizados pe-

la Câmara Civil na sessão de

Moscou denuncia'
sendo

a

COIIlO

Florianópolb 22. Marco de 1945

'Aureo Jubileu Sacerdotal

(Chefe do Serviço de Laboratório da Assistência)
Exames de sangue, urina, fezes, escarro, puz e gualquer
outro necessário para esclarecimento de diagnóstico.

Horário: até 8.30 hrs. e depois das 14 horas,
Rua Nunes Machado 7 (SOBRADO) Edifício S, Francisco

ontem;
() clero de Santa Culanína tem a felicidade de contar entre os seus Mandado de segurança n. 42,IllelJlbro� Ulll grande número de figunas i lustrcs, merecedoras de p rof'um- da comarca de Cresciuma re-

de� respeito e. vencraç áo
..L'1l1 dl>s�es sacerdoles_ é o Pe, Au��s�J) S�hwir- querente Josefina Savi Bu'rigo R EM o I tá no regime d? mn isrnn mas vaiJt.r g, que dedicou a SIW v](�a, cheIa. de abnegação e (�: sucrif'í cios, a eua-a

.íd d J' d D' O técnico Alcides Rosa, designa- m�?alr para <�vew por ser mais nu,c·' ct!lll<lS enlt,rc as populações rur.us duma vasta regrao da zona COlomalle �equen O O r. UIZ e �- ,.
�,

.

"
"

1 II l rrtíva. Mundfuho (vulgo Huimu.n-do Estado, Em 22 de março dêste ano truuscom-e a datal do áureo [uhi, reíto. Relator o sr. des. GUI- �!o .pcla_ F. L. D" d( acordo c.on _ a, do), nunca abandonou os gruudesJ;lI sacerdotal do digno pÚJ'(.)(:.o, mubivo 1}Jc<J� qual, aprl's�nrtmllos � Sua lherme Abry. indicaçâo dos ,clnbC>s e reqlll�Jç'ao l/la;p,jrures; muit�, menos ,agora queI, cvma. "as 'llossas. �lHlIS �{lrdI-a.ls" cOn,gndlll,aço.es� .1 �.'�lllO justo prelt,o. de I O Tribunal, por unanímída- de l'e�ll�dores. t�n�l�U :18 .segUl:ntes I � ,pra cabeça! " (� g •.�lef(o Bt-cke,I,IJIJlClIla"Cll1, pub licamos ,1�lll! alguns dados �IO",Idll(oS do zelo�� sacer; d ind f " did guarrnçocs, que mrciaruo imediata- abandonou lOl!OS O� h:t1Jllos muu-r.ote. O Pe. A.ll'gllslo Schwirlung nesceu em Lioltlcnnu, [Ira Vestfalia. a 2;) e, ln. e: enu .0 pe 1 O.
.

...

,

I damos, para so se dedicar ii dietade fevereiro de 1872. Depois de frequentar o gJilnúsio de Padcrborn, es-I ReVISaO crímmal n. 50, da IIJ�llle os tr-einos, aílm de se! esco-I dos grandes atletas, A coisa, comoturIou teolog!a no instituto ulnh�ersilál�(J d�,' mesma _cidlacle. Ordenado comarca de Joaçaba, requeren- I�ll(la a nossa �ep.resentaçao ao s.e ,v�, vai ser de amargai'! A lutas,l�e��ote a 22 de ll1�lrçO ��e _18�<), . ('.ele;bl:o�l a pn:nH:I�a Santa ,�hssa no
I
te Henrique s.arturL Relator,' Ca:l!peOln,ato B�asJ]elro de R.ell�o� I t!Í�'[JJlca ha-(�e . Plllpo!,gal' o lllU!l dodia -;) do mesmo IllCS, p".ssdnoll" a,tl;a! C(:1ll0 C'apelao. em Gütersloh, d Alfr d T k Sâo as seguintes as guarruçocs d�)s fans. Os tnnonciros c proerrosHalle e Lalnlge'l1l1reher. Obtida a n ecessarra licença da diocese de P,ader-.o sr. es.. re o .rompows. y.. , . , ,'" (e o que se sabe), il'àn cmpregar-.lio rn , embarcou para o Brasil no ano de 1908. Depois de exercer, duran- i Indefendo O pedido, vencido éSC.lld(LIS.

se de-corpo-e-wII1lH -ma lula incrívelt:- UIlI flIDO, as funções de cajJel�o .na então l?a!,(�ql1ia d,e JOil�vile.' dirig.i- em parte, o sr, des. Guilherme I A que se vai ferir, IlO domingo pró-ou pelo Pe. Jose Sl�nldI1lllj)lP, f'oi nomeado vigarro de I'eresópolis (hoje Abry Voga -- Valter Schlegel xnno. Ag1l3'rdemos o grande dia pa-(luciÇ,aba). Anilllf;rlo por um extraordinário zô]o a'}Jostól>ico, o Pe. Soh- .

A
'

1528 d' S/nJga -- Valler vY[I'ndf'I'ley Ira
es1armos no palallwrue oÚeíalwi r] i Ilg, longe de COl1llcll1itar-se C011l as tal'efa's e inCLHnbe'l1eias já bas!Lan- grav� n.. ,a comarca

(iVIira-::\lar), prura apl,audi r e albra.tl' peli1'osas que o esperavam el11 seu novo campo ele l'raüalho, tratou de de CanOlnhas, agravante o dr. S/prôu - Otávio Aguiar
. çar os nossos pupilos.ü'(,ol'porar á SUE paróquia as igrejas e capelas situadas em regiões cir, Juiz de Direi,to e a Fazenda prôa - ?\'azarelln Sim:ls.

Clll1vizinhas e �lesprr)Yidas de assislCinreia saccrdoü:'1. Além disso, incenti.-IMunicipal e agravado Valen- B
'ou <J pOj)lll.açao de J1IlllmerOSOs ll�gares a COl1stnllr �ova� C1aJpelas, qu.e tün Banack Sobrinho Relator Vnga _ Xicomédes Si Iva
]lOI sua vcz Illereccram tndo () zelo e extrema declicr.içao da parte do ..
opel'oso vigário, que se disU,n,guia por nutável entusiasmo na realização O sr. des. Edgar PedreIra. S/voga - Heitor Lima
dl' sua obra apostólica. l'm dos antecessores do Pe. SchwirJill1g na cura Dado, provimento ao agra- S/prôa - EIysCll Aguiar
cC' almas di, paróquia de J'eresópollis fora o Pe. Wilhelm Hoel', que des- vo para reformar a sentença próa - Itamar ZilIe.
fIlltálla ilimitada ccmf.ia_nça. entre os fiéis; m:�J) somenle se �reocupa'va ag:ravada. C
('UlIl o� }Jr-ohlemas espl�'ItllaIS do� SeoUIS paroqlll�nos, nl:�s tam.bem com. �s _. _ ... _. P ••••• __ ... • ..... __ ... _ Voga _ ,Aldo PerciraneceSSIdades de 511<1' \'Hla material. A popula!çao de toda aquela �'eglao RA

A - ;-_ A. A"-"-dA
-_ .. & ..

d--.-
......

colOll1ial, co.nstitui.da exclusivamente de camrpOln1eses re('em-vindos da eglstro e rá lOS S/voga - Aurélio Sabinn
Alemanha, eillcontra"a dificuldades e perigos de ,tóda espécie na floresta S/prôa - João Paulo Guimarães
Yir;,;em, sem possui r os reeursos· necessários para enf,rentú-}os de modo Lembramos 00. srs. possuidores próa _ Ladislau Grams.('i'ioi.ente e seguro. O Pe. Sehwi,rli'ng ser.;uiu o exelllplo do "e,lho Pe. Roer, de receptores de rádio-difusão que A r CD' 't I

-

diu teJ'tessando-se também pelas cOl1idiçi)�s. de saúde e pelo helll.estar ma- o pra�o paro registro deste. opa- ." ,. . reql1lSJ (lU o gw pno o

t,'l'iaJ de seus paroqu.ial1cis, Xa ,paróquia havia Jl1uiLos terrenos �mprestá- relhos sem multa. expirará à

31" C.1U./JC
de' Hegatas "Aldo Luz", onde

,eis para a agricultura, olnlde os colonos, por llluis que se cs,forçassem, do corrente mês de março, os renla<]ores devem se preparar
)J.ão alcunçavam nenhuma prosperidade. Em sl�as Yiagens, porém, o vigá-! � partir de l' de abril. serão

para os treinos. O con.iunto a 2 re-
1'lrJ alI'·',r'essar,� graIllcl"s ""tl'I1S0('S (le terras muda desocupad'as e coher- reglstados com multo de Cr$ 25,00

'I' I d' . _
, " "." ,. '" .

'. '
.. I mos sera I !'iH o as guamH��ocs quelas de mata VJrgem, que se lhe af'lg;uravam maIS .apropnadas para a 1.'010-....

• • .. .. ,.

r.'! zaçiio. Afim d� conhecc-.l�s ll�e�ll()I'. per�orreu-as em cnll1.pa,nhia �[e .ul-!VISitas a nossa perderem as ehmrnaltonas.
�lIns colonos, Xess.a ocasJ<l'o, fOI pel'segulC[o por Ulll .g.rlla)O de �ndlOS I -

-_

IJra."ios, e, enq,uanto f'�lgi,a, caiu I1l�1]]J pricipicio. f0r,indo-se na cabeç�; I da�a-o Timoneiro sem vitória
<���llll �l�eSll1�, COll1ls�g�llU s�lvar-se.J�Il_1,tame�lt;, cOl1: .. todos o: c?I11P�:nll�el,�1 re \I E-nrim, será domingo próximo,lO .. .J�aJS tm qe, qualL (�e! �� eo]on,IZd am .e_ssas te.I I as, o Pe. Scll\� Irl}])",

I Acompanhadc. do sr, cap Atila I (Ua 25, a fal11ose;' corrida do Timo
(.]'g?I�I7.lYll a "l(��l ,�cleslas:�('a daql1�la reg!ao, �Ie,a'��o:a.� um grau �le José Thevenard Barroso. nos hon ,llei�? sem Vitória, pa't)'ocinad� pc-J'oU1,' el prospelldade. Pa,! a melhoI ar a sltnaçao econOllllca dos colorn05

.

't A 11C) I "Ilnllte ()SC'll' A"res ..le "ollsa tros. .

I
,. . - . . .

} raram com Bua Vllil a os srs. n L � c C ." li.} ,cdubclecldos _In� sede (a 'Par���llla e nas ��gl�es CJWun.vlzm las? prol11o� I tônio Adolfo Lisbôa, Antônio Go. Oi'erecPll ele, uma linda taça. 'na
-

"('ll a fl1nda�?o dmt:�. ('oopel:L:ll\"a e dlull1!éc1 f�br!ca de p:�o��to: SUIII1'OS, D�I! mes de Almeida, Geraldo Spren. ,qual se gravou esta legeilllf!a muito I te,li pouco, pOI elll, SUl giram cüfIcl1le1ades lmpl eVIslas, que flzel rum com (fUI.' I IM" M k S I B , "X!ll'''''''I','a' "Homenagem do "'eneIl-. . '. -, f' I' tI' '1'" I'· ge, orla ans e e ou ayer L. ,.n . .L

I - Harre' que b tH' clesl�tl�se de�sa. orgal1lza�ao. Com o li!?f\le ]])i� a aI

I
em eores?,�.o .IS Amorim. os quais, como graduan'l te Ayres ao meu primeiro lugar". d Ih

. ru Q' par
1lill colegw de Jrelras �Olll Ilnlerl1a�o, J?a�a l'l0S e cC} OI�OS: o Vl",ano I dos do turma "General Sampaio" A eomissão de regata está assim e ore as delle ter o tallI!Plmlou aumentar:e r�fOrll1.aI: o ('chlIc,IO da escola yaroqlll,al, como ule-I do N, p, O. R, de Florianópolis, nos eonstrituida: SI'. :Vlanoel Gonçalves Coelho!
r 11lll1la Ordelll (.11.' ll'l1lHS re!JglOS�S acelta�s'e o connte de ai eslabel.ecer-! formularam convite para p:lrti. _ Pr'!sidente; Zuri Cunha _ 1'1.'-1 _

S(, rell1o\'ou mar3' tard� � tentativa, e!ll. � m:gem do Ceelr?,. onde fOI 1.11�.! cipar da cerimônia de formatura pr('sel1ta'n�e do Tate Clube e Capi-, Nós os da vela1111)1' sucel]Jdo. FOI tam11em por sua IllIClatIva que se �r�glll, no cel1nte-
a realizar-se domingo próximo, dia lüo .)0;10 EJ.oi J:lendes, l'epresenülJIl-1

I
,.

..,

in calói,ico de Teresúpolis, um l1l0mlumento em mel1lona: d? Pe, R?,er. a5 t 1 d 14' B C I'e do Yeleiros tia Hha. A Fed.eração
A proposlto �uma moeda e.trao

bm São Bonifácio fez consl.nJÍir um 1110'I1Umento comemoraitJVO da fun- ,no quar e o "

de Vela (' :\lolo1' de Santa Calar{na, I nha. �ue lhe fOI mOlltrada. contou
uaçJo da localidade.

,. .. ,. . NO bar e no lar serú representada pelo dr. Arnoldo
o Vl�lat:'i 'No decorrer elos alHOS, o 'numero de fIeIS fOI allmel1tand� a .tal pOIll' K N O T SUa'1'ez Cúneo, seu diglllo Comodoro, .

P01S e. Ha c:lguns anos atrás. no
to quE' se tornou necessário serj)�rar a'l�un�as p.al�tes dai paroC)1uJa, algu- _

d f It 'que mui lo "em fazenuo pela vela clrcular, recebl
.

do condutor uma
11.18S das quais foram anexadas as paroqUias v,lzlI1has, euqualnto outras nao eve a ar

I em Santa Catarina, e que 'Jl1llito, m�e�a de 2.00 rels,. u� tonto es-

p:i!SSalralll a const,itnir no\"os curatos.
,. . � , ,. . , • :ti'l1l1a, pretende fazer porque, €'1l1- q.ulslta, Tmha ,BlnOlIl caracteri�-Os sacerdotes ql1�, por or�lell1 da cuna de F 10,rJarIlopo]Is, allxll!ar�lIl HITZ ,." HOJe,." HOXY, hora 1.101l1em de outros afazeres, es- t�cos que guardeI bem na meqlo·

t"l'l1pOrar1all�emlte.o Ylr.ll1o,�o rparo('o UH cura �e almas foram, os s'egt1l�- , lú dis.posto a conseguir no relógio rIO,
.

ie:-s: i\[ollJIS. I' ranClSCIl X, (Jlesberts e P. P. Jose Sunc]irupp, Bel'l1Iarclo Bla- SIMULTANEAMENTE do tenmo alO'lllll telnpinho para a .

Agora, dOIS anos e tonto decoro
(1sillg, C, Füc.htjo!1anlll, ,Jl)ão Ba!�is1a �tein.er, GI:el;{ário Loel�s, V�,111.1<Or de Às 17 e 19,30 hrs, Às 20 haras nossa ,;el�.

"

rldo�, essa mesmo ;noe�a, tam�emCaslro e J.Judgero Locks. As .resHI'en;ülas �aro9uHlls do Pe. Sel,lwwlll1lg f_?, Senões Chics Os juizes da regata são Os se. no, clrc�lar, voltou ali mmhas.ma,o".r.UH as freguesias (hoje vilas) de feresopo1rs, Varge!ll dn Ce�To e �ao Margueritte Chapman e Charles glliln'te's: dr. AderbaJ Ramos r].a Sil- (So ,nao e�cl.areceu se haVIa 5\�,'"r.onifúcio. Em 23 de fevereil'o do (,oITel_lt,e .ano, depOIS de, ,(�'edIC.ar apr�, Coburn em: va, dr. Cid Amaral, dr. ,João Edua,r- pari mtermedlo do mesmo cond
x;maclamente 37. anos de esforços e salcnÍlclOs. ao hell� (,SPll.ltl.ral, de l11Lll-' MEU REINO POR UMA (lo �Ioritz .. dr. Osvaildo Bulcâo tor.)
lOS milhares de fiéis de uma va'sla ZOIna colol1la'1. (ln Est�do, o vlrtuos� e COZINHEIRA Viana, dr. Rafael Cruz Lima, sr, Por 7 a 2abnegado sacentot,e, que hoje com�a 73 anos de Idade. deIXOU ai s.l1!� pros- Um banquete de ri.os! Um festim i\óoli Vasconcelos e l\>fahatanu. A ..

,

pera seúra, retirando-se para .a_ loca�idacle. de Azanibu.la, 'no llIUn'IC'lplO de 'I· de gargalhados! saírlf:' (10 páreo será dada de bórdo �a .partlda reahzada domm�
I;rnsql1e, onüe por ('epto e�n,tmllara a dvspcnder esfO'rç�)s, em prol d:!1J A comédia diferente, sabiamente do elt'!:iU'l1te C'I'uze'il'O "ANITA", de go ultimo, em Blumenau, entre

srdvar;ão. elas almas,. ed�ficaJ.1'<l? pl'lo seu exempll(),. e assls.l.Jin\do a.o:s afIL-1 temperada com muito sol propriedade do (.lr. Aderbal Hamo!; I O Olímpico. local, e o Marcilioi os e necessilados C'Olll proveitosos c011iselhos aip�lad()� em longos anos e pimenta! ,Ia Silva, pTa'l1dl' a'nimador de to, Dias de Ita i aí venceu o ri-de' expericlucia. Ao ycneralnido .succl'Clolte, que de,11a l.lllltto se tor,nOll uma Na programo: dos os espol',tes de Santa Catarina. .' " p
figura tl'adiciemal em todo o Estado de Santa Catal'l na, apresentmnos as Complemento Nacional COlllO se tem notado, reilnal desvai- melro pela larg� c�ntagem de
lJuSSaS calorosas fe'licÍ'tajções. Noticiario Universal rada animação em tômo dêsse ori. 7 a :2, A renJa atmgíu a belaFrancisco S, G, Schaden (professor �lposcm,tado) Livre de censuro ginal páreo à vela. Todos os tinJO' importancia de Cr$ 247900.

Preçoa - RITZ - Cr$ 400 e 3,00 neiros sem \·ítória, ,estão anciosos
•

ROXY Cr$ 3.00 e 2,00 por sairem Yitoriosos nesse grande
certame,

OS111.11' �unes, começou n tOlllal'
ovos q�l('In1E's, todas ais lllanJlãs. OI"
lando Filome:nlo, nuncal mais sa�ll à
noite ele (,oUsa, para estar repousan
do. Lóló, dUrra'11te qui,nze minutos
por dia, ao J.e"aloltalr-se, Pllthll na

eÓl'da, pa,ra fortalecer os músculos
dos braços e das pernas. Benito, es-

22-3-189S - 22-3-1945

o ,ESTADO Esportivo

A BARlAVUITO
No «Rio Bronco», o Filomeno,

Mendes, Aldo, Schaefer e Lino,
tomaram o café. Por surpreza ge
ral, o Lino fie prontifico o pagar a

despesa, Com calculado ge!lto, re
tira do bolsinho da calço umu
moeda de um cruzeiro e, junto,
poro que todos vejam. a medalho
que, parQ êle, o Rafael ganhou,

*

Um amante do esporte da vtlt\a
perguntava ao Coelho o que ; ,.-"':-.
passova no fundo do Olinda P�./
que êsse corresse tonto.

O Coelho, calmamente, respon
deu: primeiro, cêra de ouvido e em

segundo lugar, sei timonear,

Sem adri�a ...
(Ao autor de «a barla

vento» soli"citamos vênio. ,.)
O' Cúneo,. quantos me'

tem o Olinda?
Seis e pico, naturalmen'

Laboratório de Análises Clínicas Domingo. no Ritz • O l' e gran
dioao filme nacional que teve o

privilégio de ser exibido no.

E.tados Unido•.
O BRASILEIRO JOÃO DE SOUSA
interpretação magistral de Zezli

Pimentel e Sandro Robsrto,
Emoções I Lagrimal! Ação I

FRACOS.
AN�MICOS

TOMEM

�nhD Crelslta�1
"Sn.vEIRA"

Farmacêutico CiERCIHO SILVA

Morte para Hitler e sua quadrilha
LONDRES, 21 (U. P,) - No cm'so dio,s debates na Câmara

dos Lords, o a:rcebispo d,e York pediu a p'eJnla de morte palm os

criminosos Hi!tle.r, Himmloc e ",sua quadlrLlha" que ürrd!ena/l'am
'e lex.ecut-araln cri'mels 'afTon.to6los à cons.0iê,nda humail1la, elscJ.a
recendo; naltul"almemte seil'i'a muito mais 3lg-I1ad1avel para. mim

• pedir mils'ericordila, mas às veze,s a justiça deve preicede,r a mi�

��e!r�90rdlÍa.} como '8. d'e�e!1çjl;l. <l,ev� VJ'�çed�r a pa.2:. NUNCFI EXISTIU IGURL

PARA FERIDAS,
ECZEMAS,
INFLAMAÇOES,
COCEIRAS,
F R'I E I R A 5,
ESPINHAS, ETC . I

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


