
Falece um

enxadrlsra

A emissora alemã e o sr. Roose'"", U
LONDRES, 13 (U. P.) """ A EMISSORA ALEMÃ ANUNCIOU QUE� SEGUNDO CONSTA1 o PRESIDENTE ROOSEVE VOOU,
À úLTIMA HORA PARA A ZONA DE (ARIBE, EM VIAGEM PARA UM LOCAL NÃO MENCIONADO, ONDE

� :� �YEllÁ
c�....f�"·"":,,.t; ",',-AVISTAR"SE COM o SENHOR CHURCHILL. AINDA� SEGUNDO A PROPAGANDA ALEMÃ, OS" DOIS ESTADISTA�'lRIAM

DISCUTIR VÁRIOS ASSUNTOS RELACIONADOS AO DESENVOLVIMENTO DA LUTA NA EUROPA.

Florianópolis, 12 de abril de maliciosa" de um homem "in-
1944. capaz e sem cultura" ...
Ilmo, Sr. Prof. Albino Flores. Lamento, entretanto, que a
Tendo lido, em ° ESTADO, sua pequena percepção mental

um artigo de sua autoria, en- ou a sua desmesurada vontade
contrei-me com o proi, J. Ro- de estar sempre em evidência,
berto Moreira e perçuntei-ine tenha utilizado o humilde
se éle também o havia lido, e o subscritor destas linhas para

--,----.--------- --·---·--------------1--- que pensava sôbre o mesmo: se investir quixotescamente con-
Ano XXIX Florianópolis- Quinta-feira, 13 de A.bril de 1944 H. 9083 era apenas um estudo ou se tra tudo e contra todos, contra

"era com alquem"; ao que o V. Sa. especialmente, em uma

Par-a O Bras·11 O excedente das belonaves amerl·ca a's 1��{:1;d�ã;��t� a:��a.respondeu �_i:c��ai:n;udl��;a�f:;�e dd:S:��:n H_oje, sur'pre�ndido com um caâor, não está nem estará
. ., -.. artiçuete do citado professor nunca à altura da que V. Sa.Washington, 14 (U. P.) - O viagem à América do Sul, dís- � Brasil serao Incluídos no plano. em A GAZETA sinto-me obri- tão elegantemente maneja.sub-c?mit� de Assuntos Navais

i

se ,que o Pl'Opost? P?�e �el� \ !-"lais adiante ? de�larant� gado a pô?" V. Sa. ao corre11;te Que o sr. Moreira queirada Câmara de Deputados. dos i apresentado em le.lat?110 am i afirmou que � Argentina pro do que se passou, com, o intuito permanecer no palco a divertirEstados yn�dos recOIl_1endara a: da esta semana e indicou �ue I vav�lmer:�� nao sera incluída I de evitar qualquer juizo errô- o público, que o faça as vezestransferência, no apos guerra, se a proposta for aprov;ada n�-Ino lelatoll? neo. que, a meu respeito, pos- que o desejar; mas que, parado excedente de vasos de guer- teíramente tal fato sera consi- ,�rossegumdo em sua exr�b- sa V. Sa. fazer.
.

isso, procure a companhia dera norte-americanos ao Br88ü derado como a política ,militar siçao o sr. Edward �e_bel:t �flr- Devo dizer-lhe que não são um. dos seus mais atarefadose, possivelmente, a outros pat- a ser observada no penado do ��u que era contrário a po- verdadeiras as palavras do sr. colegas, isto é que não! Não teses amigos da Arrsérica do Sul, após-guerra,
. llt.lca do ferro vel.ho". tal com? lMoreira quanto à pretensa �'in- nho e jamais tive vocação paraafim de i��rementar a politl{�a Ac�escer:tou :a:�bert que ain- fOI .observad� ao fma�lzar a pn- sinuação maliciosa" por mim palhaço.de boa �lzmhança. e, �arantlr da nao !OI,. dec�dldo se ,a reco- melra, gue!la mUon�lal. DIsse

I supostamente feita, Aliás, a Pensando te?" dado as explia proteçao do hemisfério, mendação tenciona oferecer as t�bem que em geral �e acre- mim muito me admira que a cações que o caso requer, apro-O deputado Ed�al�d Hebc:-t, �elo�aves como., "l?resente" ou �,�0É\ qu� o� Estado� Unidos te-I "f/rande in,t�ligência" e o "elll-I veito a oportunidade para reachefe de uma comissao que re- mediante ,empl�stn�o e ou se rao \n��� nelonav:", .do _que as tiuado espiriio" do prof. Mo- !jirmar-lhe a segurança de micentemente regressou de uma iutros palses lindeiros com o �ec:��allas ao termínar esta reira lhe não tenham permiti-i nha grande estima e elevado
.. ..,.

buerr a. do formar um juizo exato sô- I
aoreco.O uabínete grego continuara �sclal�ceu o de�larante, que bre o artigo que leu (ou tres-I-·. .�

,. ,. .
. Ia remoçao dos barcos pala os leu) e nem ao menos o te- Seu amiqo e tuimirtuior,CAIRO, 14 (U. P.) - Comunica-se oftcialmente que, de-,"ancoradouros" de "ferro ve- I b

.'
d d cc : '. _

pois, das consultas .re.alizadas no� últimos dias, �s me.mbros (l�llhO" significa.uma completa nw:z- a riça o a insmuacao WILMAR DIAS
governo grego decídíram un.al1l�neme,nt.e contínuar em se�� [perda, o que fica em contrapo- _••_ - a

..-......".....,j. 'Y' _._".•....................�
cargos, juntamente c?m o �1'1111elrO-mll�lstro. :souderos, a, e : s\ção com

_

a idéia de, oferec�r asque passe a atual crise e se possam .efetuaI consultas post:- embarcaçoes aos países amigos,rtores. ° gabinete grego resolveu cOl-;-tlJ1Uar em. seu posto a}J(�s pois elas servirão para a pro
ter recebido uma mensagem do partido comunista grego acei- tecão do hemisfério.
tando o convite de Tsouderos para enviar representantes ao

0

_

Cairo, afim de realizarem consultas no interêsse da nuidacle Avião form.·dável Buenos Aires, 13 (U. P.)
nacionais grega. Faleceu aqui, aos 44 anos de

Santa Mônica, 1:3 (U. P.) idade, o enxadrista Roberto

S'· d h' "c Ia o Exército anunciou que o mais Gabriel Grau, campeão argenOCI0 e uma compan Ia VIDl o rápido bombardeiro norte-ame- tino de xadrez. O extinto foi
Nova Iorque, 13 (C. P.) - Von Ribentrcp, ministro rl_o rlcano, o "Douglas A-20", foi I venc�dor do campeonato sul

Exterior do Reich, in verteu dín heiro numa companhia de \'l-! armado .com nove metralhado-, americano de xadrez de 21 e

nhos norte-americana. Essa revelação foi feita pelo jornal ras calibre ?O, o que o tOl"I:a 28, t.endo representado u �r
"Herald Tribune", que afirma ser a companhia em questão un�a das mais poderosas ma- gentll1� en: vanos tornelOs 111-

a "American Wine Company of Saint-Louis". A inversão de qmnas de ataque. ternacIOnaIs.

��:�a4�:: ::==:.: A abdicaçã·-o-·--d-o---r-e-'-j--"-V-itor Manuel

o
Uma carta do prof. Wilmar Dias

o MAIS AN'l'IQO IHARIO DE SJ\.N'fA CATARINA

Proprietário e Dirdor-gerenle - ALTINO FLORES

A
·

d I- U·d3"a-O na "' Modelar Nápoles, 13 (U. P.) - Em na opinião geral a unificaçãoanuncia a IQ I \I «li »Is_ua mensag�m .d�f�gida aos ita- democrática da Itália. Acrerli-
,

•• hanos, o reI VItOrIO Emanuel ta-se que Vitor Emanuel deci-

teraF INI"IO no próximo dia 15 des�.cou que. abdicara. em be-I diu abdicar' só depois da libel'-.L U •
neflclO da umdade naCIOnal dos _

....II.lIIim.7111l=..II·_III!�II!!M..I'II!·I!III.IIl,f_.pw:mm:;r.s--IIII!1i1!Bl-H_'."IIl!III__'__-••• italianos afim-de-que os mes- O espe4acul.!lt.f avanco sovl-e'ti-CO• mos possam transformar o país I UI
�

Detidos os J-aponeses na Jndia numa nação livre capaz de par-
ticipar de forma prestigiosa Moscou, 13 (l!; P.) - PJ'osseg�le de forma rápida o e�pe,�::LNova Delhi, 13 (U. P.) - Foi ataques britânicos na �ona d.e das nações livres do mundo ... O pular ava_:lço d�s .f�rças �e 'Tobnlkll1 e Yeremenl�o, na CnmeHl.

detida a invasão japonesa nas Kohima quebraram. aA l�tensl- comunicado do rei foi divulga- l,:lformaçoes ofICIaIS sallentam. qu� de Dz�nkhOl os russos e:;;
zonas de Imphal e Kohima, na I dade dos ataques mpomcos. O

do após longa reunião de dois i tao tentando ,espalhar-se na du'eçao de Slllferoperol, Sebas�o.í:pdia. Simultaneamente se in- mesmo se deu a nordeste, su� dias, em que participaram os I pol, e Eupatona. Os com�aten�es de Yereme�ko procuram �Illr�forma que as fôrças aliadas em doeste � su�este de I.mp?al, membros da família rea1_, o ma-I se as tropas de Tobulklllll. Alllrla segundo lllfol'mou a emlSSO
operações na Birmânia centr�l gr��as. a aç�o das vangualda.s fechaI Badoglio e os comkonen- ra de Moscou, os guerrilheiros soviéticos auxiliaram de ma
conseguiram avançar, ap.roxI- b:lt�mcas sobre as colunas m-

tes do conselho acessar aVado
I
neira destacada as fôrças regulal'es russas, em sua múltiplamando-se da �r.ande base Ja�o-I pO�I�as que ameaçam a.quele na Itália. O representante kl-or- ofensiva na Criméia.

nesa de MytmIka. Os contra- obJetIvo,
.

. __ te-americano Murphy Macrnil- .

,
--

·

d -Ih
lan por sua vez falando à im.. ' Moscou, 13 (U. P.) -

A[notavel prova de decisão e Ba�

QU·Inze mil sacos ·e mi o prensa declarou _ser seu d�sejo ofensi;'a ,�'elâmpa,go dos

russ.08 crifício, na heI'óica e demorada
"a democratizaçao do gov€rno na CnmeJa no nt�no em quc' defesa de Sebastopol. Este im-

. . I italiano". Os observadores po- prossegue deve llbertar a pe- portante POl'to do Mar Negl'oPORTO ALEGRE, 14 (A, N.) -- A Secl'etana da Agl'lcul-! líticos acreditam que a decisão nínsula mais cedo do que �\" não tardará a ser assediado e
tum l'ecebeu, de vários pontos do in.terior .d? !Dst!l(�O� pa;'a ve:l� I

tomada pelo rei facilitará a for- esperava. Ainda. �lO ímpeto. ini- ibertado pelos soviéticos, e,
da, quinze mil saCos de milho. A sua aqmsIçao e fel.ta a l'azao mação de um novo govêrno, ou ciaI, os russos Ja consegtllram quando isso se der, estará ter
de Cr$ 32,00 o saco, cuja cotação é a mesma que VIgora paJ":l. seja de um gabinete de guerra recuperar a quarta parte ela minado mais um capítulo ela
aquele prOthlto recebido por particulares. representando todas as COf- Criméia e metade da penínsu- desastrosa aventura de Hitler
-_._

_ rentes políticas italianas e ca- la de Kel'c·h. demolindo (.;0111 JS :13, Rússia,

VI"sa-O real duma cena de cInema paz de contribuir de forma de- seus poderosos canhões as for
cisiva para a libertação da !tá- talezas com tanto cuidado jr,.

CHlCAGO,.13 (D. P.) - Dois b�nciidos de ��hjcago, que lia. Embora até o momento os vantadas pelos alemães. Este::;
preferiram a morte à prisão, prOpOl'Clo�lr:ram hOJe aOs passa- representantes dos seis Parti- estão sendo varridos pelas
geiros de um bonde um snsto e urna VIsao l':aI de uma �ena dos da Junta Nacional Italia- fôrças de 'l'obulkin e Yeremen
de cinema. Tudo parecia fantasia, menos o� ta'os, os ,ba_ndldos na não tenham comentado a Iro, como se fossem soldados
e os policiais, que eram de verdade. Pel'segumdo os (TIm1l10S0S, decisão do rei, acredita-se que de dmmbo, embora o general
os policiais o'aloaram () elétrico, um ]leIa porta traseira'e Oll� os mesmos chegarão a um acôr- nazista Konl'ad tenha recebir;o
t;o pela dial�tei�a. Resistindo à prisão: um b�nd.ido a,lJI"iu fo�o do tácito i��diato a respe�to :�rd�ns �o, J<'uehrer de" resistir
e feriu um policial na perna, �lla!:l fOI logo fnzIlado, (J ontI o d� sua posIçao e,m face do go- ate o ,ultImo homem

..
Parr

saeou de um 1H.mhal para liql1lclar o seg�ndo gel;d�rllle, mas, vern,o de Ba?ogho. ce" 1l�:'el1l, que os nazIstas Ja
êste foi mais rápido atravessando o eOI'açao do cnlllmoso com Napoles, U (U. P.) - A pr()- CrImeIa pel�sam de outra ma
u�na bala. Os passageiros do bond:, passa,do o susto, fi('al'�m clamação de ':itol' Er�lanuel, neira, nã.o hav:n�10 indícios de
,l1111.itO satisfeitos com o feliz élesfecho rIa curta mas emoclO� prometendo abdIcar aSSllll que que consIgam llllltal' os russos

'lante ('ena. 11.0l')1a fOl' lihf\l:tlldn, ff).CiUtarÁ (�ml1lc1o �lenun HQ ll1u1;l.do mnn,

tação de Roma, ,para não pa
recer um desertor perante os

súditos leais que se encontram
atrás das muralhas de Roma .

Moscou, 13 (U. P.) - Noti
cias de Kerch dizem que os
russos encontraram gran,'!('
parte da cidade em ruínas; as

fundições de aço, as fábricas
de fumos, ,e as numerosas e
importantês indústrias de. pe::;
cado de Kel'ch foram convel'
tidas em pirâmides de escom

bros, tendo ainda os nazistas o
cuidado perverso de incend.i:ll'
também as humildes cabanas
dos pescadores que povoam ,)

litol'a� r,la península.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o já conhecido SABÃO PRIMEIRA está sendo vendido, a varejo Resolvendo o dificil problema da lavação de seu vestido

o ESTADO
Diário Vespertino

Redação e Oficinas à
rua João Pinto n.? 13

TeI. 1022--Cx_ postal 139

4.SS1NATURAS
,Vo (�l1'[1ifl1l'

Aon Cr' 71l.nfl
Sernextr .. ('.rl 4(\.00
Trimestr- .. Cri 20,00
M�� CTt 7.00
Númer-o svulso Cri 0.30

No t ntertar;
Ano Cr'

Cr'

DM"""Cf 'M) .....

estam· I

Comprar na CASA MISCE
LÂNEA é saber economizar.

A medicina
progride

I Nova Iorque - (ln1"e1'-A111(,-

I
ricana) - Inventado l:á .1lléJ.H.:;de cem anos, o estetoscópio ex

perimeuta agora o seu ma 1."; i

I notável aperfeiçoamento, intri}-'
duz irlo pelo médico norte-amo
r icano dr. Harry F. Olson.

Esse 110,'0 aparelho, colocado

I sobre o coração, os pulmões, o :

estornago, permite a vertríca- i
ção de sons, que, até então, não'
podiam, peja sua delicadez:1,!
ser precebidos nitidamente. IO est etoscopio do dr. Olso.i
capta toda a escala de sons elo)'
corpo humano, de 40 a 4.000 ei

elos, sendo, assim, superior ao

aparelho C011111111, que registra.
sómen te de 200 a 1.500 ciclos.
Além disso, é tnsensível a is

ruidos estranhos ao corpo, f:l
«ílttaudo observações mUÍ\cJ
mais seguras.

Propr etários - J. Moreira & Cia.

Dr. ALEXANDRE DE
MATTOS

CIRURGIÃO DEHTISTA
Cons. Rua Nunes Machado
n. 7 -- (Edificio S. Francisco).

Consultas diariamente
das duas às 7 horas.

Crédito Mútuo Predial

A mais preferida, é inegável.
2 sorteios mensais 4 e 18

PRÊMIO MAIOR CR $ 6.250,00

IheiTO da ilustracãc a-cima, oferecer
lhe, em umüvel gesto, um cálice do
excelente aperrtivo KNOT, temo-s
se V Sino de acrescentar. no agrnde-
o... "gentiJeza:ESiEE 1.411.
Sfl'1 o l'1EI/ APElUTIVO

PREDiLETO!

Para eliminar manchas do rosto, sardas, panos, cravo!',

espinhas e S\'Or excessivo

Fórmula especial do farmacêutico NILO LAUS. Fabri

cado na rua Lacerda Coutinho, IS. A' venda na

Farmácia «ESPERANCA»,
na rua Conselheiro Mafra. n. 45. - Fone 1642.

Fabricante e distribuidores das afomadas con·

fecções "DISTINTA" e RIVET. Possue um qro ri

de sortimento de casemiras, riscados, brins
bons e baratos, algodões, morins e aviamentos
para o lfc i o tes , que recebe diretamente dos

dos Snrs. Comerciantes do interior no sentido de lhe .fazerem urna

em Florianópolis. FILIAIS em Blumenau e Lajes.
l

melhores fábrico9. A Caso .,A CAPITAL"
visita antes de efetuarem Suas

chama o atenção
compras, MATRIZ

" .,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTADO Quinta-feira, 13 de Abril de 1944 3

I Lira Tênis Clube -__ Domingo --- Dia 16. às 21 horas I
Grandiosa «sotrêe» oferecida pelos sócios do Lira à brilhante Turma II «Duque de Caxías», que concluiu o curso do N. P. O. R.

�-����-��-��-�-���������������������������

A desmilitarização de Roma o santo
Santo Ermenegaldo,

Washington, 12 (U. J='.) - O americanos. A comissão COIll- Ma rtir
senador Bridges, republicano por-se-ia de dois ou mais me111- Em 571, viu-se Leovigildo,
do New Harnpshire, propôs que bras das nações unidas e nú- rei dos visigodos, cujo reino

o presidente Roosevelt encabe- mero igual de representantes comprendia uma parte do sul

«e um movimento pela desmill-I do eixo: "Isto não Iuterf'h-irá da França e quase toda e Es

tarização de Roma, por mei » de maneira alguma, com o pro- panha, senhor único de todas

I grama
militar dos aliados. Se estas terras. Veiu-lhe a ic1én

d: u�na. comis�ão" sob a "}Jl'esi- os alemães não _aceitar.em ao I de tornar 1;81'editária em ,S'.Hl
c1enCla imparcial do Papa, d3-) proposta mostrarão, muito ela- casa a coroa real. Para este

clarando que .con� isto nã? só-!ran�ente, completa desconsíde- fü� n?meou co-regentes a seus ]

��� ��� letc "o L ROSAmente se poupara Roma a de- raçao em relaçao a Roma e P2- dOIS filhos recebendo ambos o � � ••

vastação como se salvará a vi-lIa posição singular que des- título ele rei, e cabendo ao mais Se é ti � Rua Deodoro, 33

da de milhares de soldados fruta no mundo religioso". velho, Ermenegildo, a Andalu- tac\\ obter a

'1
zia. À pesar ele serem êle e seu

t�O
,.1L"I\ S DB «Sala-O aaerl"ano «

mortífero irmão Recaredo sobrinho dos PILu �

R'
\J

santos Leanelro e Isidoro, p1'O- EU1"C"• r.

d h f R J:.a Recentemente instaladO
um mlc:rosC:0�)l? 8 campan �l., essavarn a heresi� elo. ar�anis- .

o dr. Bruce 1I11ClOU suas pesqui- mo que era deferidiso Ianàtíca-

�
e conti-

nesta capital, para ottdu:

sas para descobrir o agente' mente por seu pai. Quando Er-

��or quI\. soure� fação permanente, equi-

causador da moléstia. Em 188S I menegildo casou com Ingund:t, ��nuaresto1.Uago.
pado com todo conforto,

descobriu o "micrococcus mcl í-] filha do rei Segeberto, esta con- � dO ja está funcionando o

tensis", mais tarele classifica- seguiu converter o marido à fé � _�
" SALÃO AMERICANO" •

do como "brucella mel itensis ", católica. Leovigíldo ficou fUl'iJ. sito à rua Visconde de

em sua honra. Vinte anos mais 80. a tal ponto q.ue prim:iro, Tipografia Brasl"ll Ouro Preto, n , 2 (ao lado

.arde, Bruce descobriu o agen- pr-ivou a Errneueg ildo da digni-
do '(Belo Horizonte").

te transmissor da moléstia: o dade real; depois prendeu-o e Precisa-se de um campo-
leite de cabra. Bruce introduzin o mandou para o castelo .le Se- sitor para trabalhos comer
a leite condensado em Malta e vilha, lançando-o num imundo ciais. 3 v.-1
dessa forma eliminou a fonte calabouço. Na festa de Páscoa

..........--.......-...._..__--.._...........�

ele moléstia. de 586, um bispo ariano veíu, EMPREGADA �a;a corr:�r.-
--------- por ordem do pai, trazer a s.

era precisa

Comunhão a Ennellegildo. Mas.
de uma empregada com prática

este recusou de aceitar o sacr-a-
de serviços de escritório e que

d
- saiba escrever à máquina. Promento as maos de um herege.

O postâs , por cartas. dando refeuvíndo isto Leovigildo, mau-

dou, no auge da ira e do ódio. rências, dirigidas à caixa pos-

décapitar seu próprio filhu: �._�_:.�.:. -...��
Mas êste sangue do martír não B b dfoi derramado em vão. Seu ir- roc e e ouro
mão Recaredo se tornou catrj_1 Perdeu-se, no trajeto do Cine
lico e com êle todo o reino da

I
Ritz à Praça Getúlio Vargas 19, \

Espanha. �m broche de ônix e ouro [formato
ancera] de qrande valor estima
tivo. Pede-se, por obséquio, a quem
o encontrou, depositá-lo nesta re

dação, que será gratificado. 5 v-I
.w.·...._....·.�_- .._-.-... __,_..._�.• _

LVHA, BORGES·' . CIA.

do dia I Patentes elnstas
de invenções
Rio, 12 (A. N.) - Ao chefe

do govêrno foi encaminhado o

ante-projeto do decreto-lei que
mandará incorporar ao patri
mônio nacional tôdas as pa
tentes de invento e indústria a

súditos do "eixo".

U'a m.osca
Além da Fortaleza da Euro ..

pa - essa invenção hitleriana

cujas muralhas estão dssmoro

naudo diante dos tremendos

golpes que os aliados vem des

fe('hando a leste e a oeste -

existe. também, uma Fortaleza
c1a Afl'ica. Esta é formada por
um cinturão que se estende

desde a costa da Guiné, pela
Atrica Central, até Tanganica.
Duas vezes tentaram os con

quistadores tomar essa fortale

za: os árabes, no décimo sé
culo e os portugueses no sécu
lo XV e por duas vezes foram

derrotados. Derrotados, bem

entendido, por u'a mosca. O

gado, os cavalos e os cães, dos
quais dependiam suas campn

nhas, foram picados pelos fer

rões da mosca tse-tse e adquiri
ram u'a moléstia que faz Inchar

os membros e mata dentro de

curto espaço de tempo. E sem

os animais o homem estava

perdido.

venda

o martírio da
Holanda Está à

SANGTTENOI__
Contém oito elementos tônicos

Fósforo, Cálc:o, Vanadato e

Arsen'cto de
Sódio, etc.

Rua V. Meireles, 11

LIVROS
USADOS

Compra e Venda
Literatura. Pedagogia, Psico

logia, Matemática. Direito. En
genharia, Medicina, Topografia,
Cinematografia, Eletricidade.
Rádio, Navegação Marítirna e

Aérea, Geodésia, Física, Qui
mica, Mecânica. Carpintaria,

Preços módicos e

serviço garantido

�--------------.._-------

ALVARO RAMOS
CIRURG IÃO-DENTISTA

Rua Vitor Meireles, 18

GRATIS! peça este livro

DOENCAS 00 GADO
E REMÉDIOS

ENVIE UM CRUZEliO EH SÊ LOS PARA O PORTE pOSTAr

UZINAS CHIMICAS BRASILEIRAS LTDA
C.PDSTAl..14 .JJ� eOTlçAI;I"'� EH. S.PAULQ

ORlfNT(

Reconstruções, pinturas, reformas
Consulte nossos orçamentos para pagamentos Q

longo proso, prestaçõ�s módicas, e vera como é
facil transformar seu prédio velho em uma cons

truçã.o moderna, mediante uma entrada pequeno.
Compra. venda e administração de imóveis.

Rua Felipe Schmidt ri" 44 - FLORIANOPOLrS
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�...._ .... � Vlrj•· U__I8II .. -------

Washington _- (Inter AmeJ'.,·
cana) ._- Narrada no relatório
anual apresentado à Fundacao
Rockefeller pelo seu presiden
te, Rayrnond Fosdíck, está a

história de Asibi.
An tes deste relatório anual,

PO(.l!.a-s�, com justificada

admi.-,raçao, indagar "Quem é Asi-
hi T"; que, embora sendo o no-

mede��em,� @�pe�I��������������������������������������������{�a�e�;l�. ;���;����eti�e��o��Vei�i;·� O-S------pre-ço··s � a Impren-s'a COMPRAS 'fVENDAS
pronunCiar. ti;; ;

__

E entretanto. como a narra- O nosso confrade "Jornal avancos cautelosos" na econo- CASAS
Uva revela, o nome de Asibí é de Joinvile", sob o título de!mia cio povo. Porque, se as nos-' Vendem-se: uma na Rua Fernan-

hoje popular, pois num certo "Ovos caríssimos", diz:
1
sas autoridades não levaram a do Mc;chado,. com 4 quartos, 2 so-

j. A 'b'
.

I "O tã d di
.

l- '1 d d Tas, copa cozinha terreno plano
c la, As: 1, um nativo (e Lagos, sovas es ao sen o ven 1- seno o centro e os preços os. medindo 6.40x50 p�eço c-s 25.000.00;
na Afríca Ocidental, tornou-se dos a CrS· 5.00 a duzia. Pa- gêneros de primeira necessida-! Tres na Rua Uruguoy, de madei

num benfeitor da humanída-to gue quem quizer e gostar Aliás, I de, acabarão êles de tal ma-: rn , todas alugadas. terreno plano

porque apareceu com febre todos os anos, por ocasião das l neira elevados, que nem sabe- medindo lOx58 por .Cr� 20.000.�O;
amarela e porque a Fundação festas de Páscoa, o comércio mos como pode�ão su�sistir as I (1::az;;ap�s�ô�,u�o�u�n��':rt���a:�:i�
Rockefrsller estava presente no entende de elevar o preço dos classes menos tavorecídas da. nha, snlo dispensa, varanda. me

local f' tratou elo caso. ovos. /ilega a escassês do pro- fortuna. As circunstâncias i dindo o terreno 8x30,SO por ...

A fama ele Asibi data do dia duto e recorre à lógica da valo- atuais não justificam, mas fa-l
Cr$ 7.500,00;. r

em que os médicos da Funda- rização ... elevando os preços da 1 vorecem a proliferação dos es- �o�m�o::h�o����os,/om 3 qubo.r.
cão, no laboratório de Lagoa, maneira que muito bem en-I píritos, que se aproveitan: de i ci:g�a, medindo o t'errel�;ew:i2xl,�
tomaram uma quantidade de, t.ende. Mas, deveI?os con�or�ar I' toda e quelquer OpoI'tul1ldad� I por Cr$ 12.000,00.. .

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

seu sangue E' fizeram uma íno- que 12 ovos, aqui, em Joínvile, para ganhar alguma causa a Uma na rua Alrnlr?-nte Alvlm,' CURSO PROVISóRIO DE

culação n um macaco. Asibi fi-' pelo preço de cinco cruzeiros, I custa da natural bôa-f'é do po- craomda2 eqtucarttOS, esa1a, dlsP2e2ns5°0' va , EDUCAÇÃO FíSICA

I
'

bitancí
- -'.

n .. err no com x por (Reconhecido pejo Govêrno
cou bom e o macaco morreu. e exor. 1 ancia que nao se ex- VOo E se o povo nao tiver quem Cr$ 25.000,00. Federal)
Desde aquela época, em HJ3-, lplíca. Enfim, os tempos são, realmente, energicamente de- Uma na Praça da Bandeira, com E DI T A L

todas as vacinas de febre ama-I' êstes e cada um a seu modo, cididamente. o ampare e favo- dois pa�i:rnentos, 3 quartos, banhei- Declara aberta a inscrição aos

rela feitas pela Fundação vai-se aproveitando das opor- reça, tudo irá de mal a peor.. 6roO·00cOoOzOmha. Preço de venda Cr$ exames vestibulares
Comunico aos interessados que se

Itocketeller, pelo govêrno dos tunidades. Não adianta re- Estamos certo de que o Sr. Ar- Um� �a rua Quintino Bocaiuva acha aberta a inscrição para os cxu-

Estados Unidos e outras enti- clamar". naldo M. Douat não permitirá (Estreito) com sala, 3 quartos mes vestibulares, mediante o qual
dades, devem a sua origem Noutro trópico, a propósito mais que fiquemos à mercê de

I
etc. e terreno. com 11;16x52;5 pcr será permitida ai matricula no Cur-

àquela experiência. da fixa9ão do preço do açucar, comerciantes gananciosos ou 18���On�r:::ll�:�doro com terreno ��cl:.· de Educação Física do Es-

Desde então, até o presente, [determinado pelo prefeito da-. desonestos, contumazes san- de 10,25 metros de frente por 56 de ()s candidatos deverão satisfazer os

uma. série. de experlencí as qU,;l� muni�ípio, e�creve: I gradores da econômía particn'j fundos por 80.000,0� �ruzeiroB. seguiu tes requisitos:
t eem-se multiplicado enorme- E preclSo evitar certos .lar". ,

Uma na rua Curlhbano�. com 3 a) _ Ser normalista;
.

. quartos. varanda, banheiro com b ) _ Ter 18 anos e menos de 30,
mente, de modo que a vacina água quente e fria etc., por Cr$ de idade;
agora já conseguiu imunizar 22.000,00. c) .- Ter bons antecedentes;
milhões ele pessoas contra a f-:- Uma na rua Oswaldo Cruz [Es- LI) -- Ser vacinado;

br�r a�nal'ela. 11 1
- CARTAZES D'.O O IA t ���o16:3iupa::o�6.o�b�0�.tc .. terreno e �;e;t�rer boa constituição físicl,

. O os os s� C ar os que vao'
.

.
. I Uma na rua Bocaiuvo, com todo A inscrição será processada me.

para a zona Infestada pela fe- conforto (duas residencias) por Cr$ rlia.ntc requerimento dirigiuo ao

brp amarela são vacinados com HOJE 5a.feira HOJE 70,000,00. Inspetor de Educação Física, e de-

11111 pouco daquela cultura quo
vidamcnte instituído dos compro-

nasceu ('0111 Asibi, de modo que

T ftl C
TERRENOS ventes das alíneas a, b e C.

eaIro Va ro d e a rVa I hO
Vendem-se um na Avenida Trom- Qualquer informação a respeito,

o sangue de. um ll�gl'O de La- .

� powski terreno plano medindo poderá ser obtida, diáríamcntc, na

gos, na Afn('a OCIdental, to;-
.

.

-

.

12x37 ;or Cr$ 15.000.00;' j_n�pet�ria de, Educ3Jção �<'�sica (rua
nou-se uma salvação para toda Um na Avenida Mauro Ramos, l"lOao llllto, 42), no horano do ex-

a raça humana. (Cine Odeon) idem idem, 15,5x45 por Cr$ 12.000,00; pe(!len�e... ..

.

l' HOJE 5 13 1 Um na Rua Jaguaruna. idem (1< IOl'lanopollS, 5 de H],J1Cl1'0 de
O 1'e atorio da Funclação , "Feira de Abril, &s 6 horas. idem, IOx32 por Cr$ 7.500,00. 11044.

Hockefeller nào sómente pre,- GRANDIOSA VESPERAL, em homenagem ao Cap. Antônic Um na rua Camboriú. terreno Cap. Américo Silveira d'Avila

t.a uma homenagem a Asibi, Carlos de Mourão Ratton. digníssimo Secretário da Seguranç; plano medindo 30x50 por 24.000,00 Diretor

mas também aos homens q'1'\ Pública, e dedicada às Fôrças Armadas, nas pessôas de seu'

traduziram a contribuicão de dignos comandantes: Ten. CeI. Epaminondas Gomes dos Santos
Asibi em valores reais para aI Comandante da Aviação. Cap. de Cmvéta Plínio Cabral, Cap
raça humana, dezenas de cieu- dos Portos e Maior Mário Melo Morais, Comandante do 140 B.C.
Ustas que se sacrificaram tl'i.l,- Será le/ada à cena a hilariante comédia de Paulo Magalhães
halhando nos laboratórios d1:JS O DIABO ENLOUQUECEUzonas de combate, trabalhando
incessantemente contra a doen ..

ça, e0111 guerra ou sem gueITa,
.

no meio de todos os perigos.
.

Das pesquisas dos cientistas
surgiram novos metoelos eTI

quantidade que estão sendo
aplicadOR no momento à caW'la

da demoeraüÍa, mas que algum
'dia serão aplicados em benefí·,
cio de todo o mundo, de amigos
e inimigbs.

A história da vacina
contra a febre
amarela SE�tfAS

padrões maravilhosos. finíssimo acabamento das melhores
fábricas do pais, são encontradas nos balcões da

Oasa A TA BOS
Diariamente recebemos novtdace s

RUA FELIPE SCHMIDT, 54 - FONE 1514

cruzeiros.
Um na rua Almirante Alvim,

com 9x45 metros por 11.000,00.
Um na rua Camboriu com 25x4S

metros, vende-se também a me

tade por 20.000,00 cruzeiros.
Informações com A. L. ALVES.

Ruo Deodoro 35.

A's 8,30 horas:
6.' Récita:

DELORGES e sua Grande Companhia de Comédia, apresen
tando 3 gozadíssimos atos, de Paulo Magalhães:

O diabo enlouqueceu
Preços: Cr$ 6,60 (cadeiras e b,dcões numerados), Camarote,.:

CI$ 33,00. e Geral Cr$ 2,20.
Sâbado - Festival de "DELORGES� com lAIA' BONECA

o maIOr sucesso do Teatro Nacional. I
:
I

mé'hof ! CONTI��ENTAL

1($ As mais famosas mU�Ic::asl com os mais

Famosos Brthtas ..
, ÚLTIMAS NOVIDADES

i Na «RADIOL
IMPERIAL - Dom:ngo - Humohrey i;;;t, Peter Lorre e I!= Rua Trajano, (;

Mary Astor em RELIQUIA MACABRA.
�������������� . .__ ..__._._.. _ .'. • __�_._._._� �._. .�_�

OO' O..� DCI GNI ..,�_......,._...,.-- ........�._ ......._.__. ", ......_._•.• .__. .......,_�_v _ ......._.�, _-""'- ,.�'''� _ -,,"o ,�.............._ _ ......___ __._., _

%)1$00$CINE «IMPEMóveis
Comprar, vender ou alugar Jimnw

A's 5 e 7,30 horas:
Lydon, June Pr('iss�r e Martha O'Driscell no

e mais alegre fllme ele arnbit':1tc estlj.jantil;

Candidato
só na

gaiato
A ILHA DE MAI�AJO' (Nacional)

O DOENTE SABIDO (Desenho Popeye)
A VOZ DO MUNDO (Atualidades)

Preços: Cr$ 3,00 e 200 Livre de Censura

a SERVIDORA
[a medor organização no

gênero nesta capital]
Rua João Pinto, 4.

Fone 775.

o SEbão

"VIRGEM ESPECIALIDADE",
Cf ;.\. \VETZEIJ INDUSTRI A J.4-,}(>IN V II.. LE WIMCü !'q!l�1

CONSERVA O TECIDO DA ROUPA PORQUE LAVA FACILMENTE
.

E COM RAPI1)EZ
,I ,I; i .I2!I' . .lterlSj"_,) .1'4 iiU •. R�I_ •• JI.tl4 .. lr _ ."' •.. 11. z._ :e ,ii ; $.''''II!M

<

Sanguenol
CONTEM

OITO ELEMENTOS rrONICOS:

ARSENIATO. VANADA
TO, FOSFORaS, CALCIO

ETG

TONICO DO CEREBRO
TONICO DOS MUSCULOS
O. Pálidos. Depauperadol,
E'l]otados, Anêmico., Mãe.
qUI criam MaSlia, Criança,
nquíticlt, Itceb.,ão a toni·
ficlIção g.,,1 do ors.nitmo

COII' o

Sangue"ol
Ltc. D.N.S.P. rr !99, da 1921

-

'-1\ BandeIra Nacional quando {}IU pl'{>�.
posição horizontal, e h'á 8.0 ceut 1'0 da
testa da coluna, se Isolada; à dil'eil a da
'esta da coluna, se houver outra (J""dl'll·
""; à I'r('ute e ao centro da testa (]" co

tnna, dois metros adiante ela linha l,elM
demaJs formadas, se concorrerem fI'IIM
-UI lnaiA bandeiras". (ne("l'eto--lp.1 n. 4.545.

MACHADO & elA.
Agências e Representações era Geral

Matriz: Florianópolis
Rua João Pinto, n. 5
Caixa Postal, 37
Filial: C.resciúma

Rua Floriano Peixoto, s/n (EdiL
Próprio). Telegramas: "PRIMUS"
Agentes nos principais munkipioll

do Estado

As anedotas e pIada!'! aparen
t.emente Ingênuas são grnndfl,.
armas de desagrega«;ão mane·

Jadas pela "qulnta-co)una".
(L. D. N.).

ww t__

)
I

!JC!!tu
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Sociedade Anônima Vomercial Moellmann
RELATÓRIO DA DIRETORIA

Srs. ucíonístas.
Pela, contas abaixo n-auscrítas, rel!ati\"«1.,' ao oxercícío ele UH;). pode is inrleiJ'.1]'

\"OS dos nossos negócios naquele ano.

Na próxjrno asserrubléia g.rral ser-vcs-ão pl'eóiados "ado, os esctarcctmentos

ATJVO
In j()oili'l-"HI o

nS3.100,2<>
$0.008,08
:30.053,3.1
17.956,10

Irnóve ís .. . .. . ....

Desportos I
drões do Britânia e do Brasil, Garage " . .

terminando com o triunfo dos I )l�\'els (' ulen,ílto,

J ltâ
.

1"
:\Taqlllna, . . . ."

rrr anicos pe o score
" de :3 "Cl(,1110,

3/44 I x 1.
' . . , ..

A Diretoria da F. C. D., em se achava filiado, no ano 'e -- 'liSflouí\"t'1

sessão realizada no dia., 5, 1'0-1 J.H40' à Liga Blum.enauense (_Ie II Comercial e Ferroviário Caixa c Buncos .

.

't('aliz.h·t�l ii ('lIl'Í.O p t'u z.O

solveu, entre outras coisas, f); Desp?rtos,. foi, com a fundaçao empataram :\f·el'('aclÜ'l'i:" Gel·"i,

seguinte: I ela LIga RI?sulense �c DesPol'-1 Prosseguindo o campeonato
Títulos \fun"cipai.s

1 o - Aprovar a ata da

ses, -I t�s, C?l�� 1 sede, �m H.l� elo .S,oU]: I
de futeból ele Cl,,�l,'i.tiba foi �ravét- �;�:í�ic\:;"c:�,��:d:.'�is A :-<. T. A,

são anterior.
,. tlau�fellc.o pala essa Llb�L, da uma sensacional peleja en- Conta, ('01':'enl(; ...

_:?o - tornar público qu:, c?nslclel'ando-se que, tl'ansf':O-, trc o Comercial e o Ferrovíá-
nesta d�ta: a�sum.Hl o exercicio : rido o clube clevel�l os, seus jo- rio, que termíuou empatada

De l'Olllj)(>llsa,iío

cl_a Presle.leuCla d.esta Feden:·1 gaclol'es ser também t.l'anSfel.,·i.- 1)01' 1 x 1,
Acôes Cn ucioruutas .

V I" d t 1 :J.
Título:.: J')cs(_'ol1luc10� ,.

çao, o lCe- rest eu e, seu 101' 1 (tos para a mesma Liga, deii- .....o-.

Walter Langé, durante a au-jlJerOll a F. C. D. transferir ex- (rispim Mira x América, a PM,SI\'O

sêucia do sr. eh. Aderbal RD.- officio, ela Liga Blumenauense sensacional pugna de domingo
"fio ",i!JI\'<'1

orns da Silva, presidente. de Desportos para a Liga Rio- As diretorias dos clubes ama-
Capital

30 _ tornar público que, da sulense de Desportos, os se-
Reservus ..

_

l' 1 d' 12 d
.

l'
dores Crispim Mira e América .\mOl'ti:w,·ôcs .., .

sessao rea izac a la e ma r-- gumtes at etas amadores regís- resolveram realizar um amís.
----

ço elo corrente ano, a que C0111- trados pelo referido Clube Con- toso entre os dois clubes no
]']-\:igí\'('1

pareceram os srs. Edgar Sch- córdia.: Contas Correruíus

P 1 P d Clt\. 1 N I 1 próximo domingo, no estádio DiYidem](", ....

naíder, e au o . a un la � mac eu eves e e O ívei ra, da F. C. D. Gratific8<::ó-es a Pagou
respectivamente Presidente �� .Ioào Laguna, Altamiro Ann.- JNa primeira partida entre os
Secretário Geral €la Liga Join- rim, Osní José Gonçalves, Ay -

1
.

I
_

li
1)(- COlllIH'Il,af';'''

vilevse de Desportos; Camilo moré Reussen, Anatolio de 0\:.-
e OlS esquac roes, rea izada se- Caucüo da Di;ClOJ'i8

P
.

1 t dA'
.

Ed lí E 1
' manas atraz, o Cr íspim Mira De,:c}11Lo� .. '

Mussí, reste en e a SSOCl<t-! veira, e mo b e, Jose �)i-
.

conseguiu derrotar o América
cão Esportiva do Vale do Ita .. mão da Cruz, Francisco Maes

J�aI; Benjamin Margaria Jú- Júnior, Angelo Ledra, F'rancls-
pela alta contagem de 10 x 4,
"score "

que levou a diretoria
n ior, Representante da Liza co Kargel, Abelardo Garcia,�,� do América a pedir "revan-
Blnl1lenauense de DesPOTtos.! Henrique Lucas, Carlos Luiz ch e ".

Despesas Gel·ai.' ..

� Juros e Desc-on tos

da qual é o seu Tesoureiro, Iva-I Colaço, Helmuth Belfort, 'Vil- Despesas e Viagens ..

nhoe Gaspari, Representante I ly Maes, Heins G. Geisle1', João Provavelmente será realizado Or-denados

da Liga Municipal de Despor- Silya, Laudelí no Antônio dos Prêmios de S-egul'o;;

tos Noroéste Catarinense, Pô"_' Santos, Leonardo Clasen, Nizar
novo encontro

to União, especialmente convo-/ Probst, Orlando F'oes, OS111:1.1'
Por um parec1ro do Caravana ��l:;�::�:<:ã() ele Prédio, . . ...

cados, ficou deliberado o se- Dutra, Raul Alves, Walter PQ�_ do Ar, recebemos notícia de
.Arnot-t.ízacões

guinte :
. I ter, Waldemar Galm, Walde- que as Diretorias desse clube e Gl'aLific,..:ões

a) - Unificar as taxas prm- mar Ern, '\Valdemiro Quintino do Bocaiuva resolveram mal- Divideudo .

(a a el tIl
. Filial de 8lumennll ,.

cipais, cobradas pelas fíltadas, dos S'lntos, Iiín eu Werner, Ro-
; r.� � a (e c 0l111l1go par.a Au tomóveis ...

sendo aprovada a seguinte ta- dolfo Reblin Dorigatti, Pedro realização ele uma nova part í- Mel'Caclol'ins

bela.: Cé, Hermínio Cé, Oldemar Tra- ela.
, . , . _

Oficina, ..

I ._ Mensalidades _ la Di- 11le. !" .A not,l.eul, porem, alllda. na) Aluguei,.,
4 f d 1 B DiYel'!-:a:i Conta ...;

visão Cr$ 25,00, Ielem; 2a Di.vi.. 6° -- cientificar aos clul)'�s LOI c�n lrm� a. pe o OealUV<-1,

são Cr$ 15,00, II - Joia de fi- desta capital que, o Sl'. Pl'esl .. mas e provavel q�e o encontro

Iiação - la Divisão Cr� 100,00, dente em exercício cletermill: II
venha a ser realIzado.

Ru:,:" �L(}t'lIl11aJlIl - Dil'etoJ'-gel'ente A{>t'in ('ao,'a' ::\C\'E"S - Contatk>r ne'';. 41.421

Idem; �a Divisão Cr$ 50,00, IH. a abertura da inscl'lçao dos O campeão do mar promoverá, P.4.,REC'ER no CO:'\SELHO Plsex!,
_ Inscrição ao ealupeonato: clubes ao Can1peoanto ela 1a os ahaixo ",."inaua<, membros do OC;J'o·ell1.o Fiscal da Soeiedade Anõnlma C�

CrS 3,00, I Categoria de All1adores, pelo domingo, uma regata de men'ial .\lcellman. tendo €'x:lminado toclo� o., linos e clocumt'ntos ele eonlahiLida(l"

IV _ Jogos de calnpeonat8, prazo de 15 dias, a contar eles- longo�curso üa J'el'el'icla SOl·i.edac!c. l'elaliHH ao ano elC' 19-13. d-eclal'am te-lo, enc:ontl'ado perf�i
calnente exato_..; e (",..;er·Uura<lo;:,: nns c:onc1üJh.':-; exigic1a:--: ]J01as leis ,rigentes, julgandí),

OU alllistosos, realizados sob ,,"; I ta data. Pal'a o llróxinlo domingo. o 1'01' j"ü. ([{I'am se!.' apl·oyados.
s.em O patrocínio da Liga ... 1 7° - comunicar aos clubes "Veleiros da Ilha" proll10ve�'ú
percentagem de 10 (� (dez }l')l' ;lesta ('apital, que os formulá .. mais uma interessante compe-
eento) da renda bruta. !l'iOS de inscriçã.o de jogadon's tição entre os seus associado;.
V - Transferência de ama-, para o próximo campeonato, A regata será de 10ngo-cuI'f"O

dores dentro da mesma Liga! poderão ser obtidos, após :l. E' terá por local a baía sul, COI.{[

Cr$ 10,00. \ inserição ao campeonato, n·1

[illíCiO
às 10 horas ou, se nã,o

V� - Li�'ellça p�l'a jOgO,':",' I Secl':taria (�esta 1'''ec1el'a�ãO,'
a

l,louver
vento

SUficiente,'
às JG

realIzados fora da sede da Ll- partI!' do (lIa. 10 do andant.(; horas.

ga, dentro do Estado... C :$1 todos os dias úteis, das J � ;j� Reina grande animação en-

]5,00., 16,horas., . I
t]'e .os afic?ionados do iati�mo

VII - Lwença para jog,):",
r

8° --:- TO;'�ar publlC'o que, ,0 I fl_onanollolItano pela reahza-
realizados fora da séde da Li.- rornelO IlllClO da la CategOl'la çao dessa sensaclOnal çompetl-
ga, fora do Estado .. Cr$ 30,00. de Amadores, deverá

realizal'-l ção
náuitca.

b) - Todos os jogos amisto- se no dia 23 do COl'rent<�. --

sos, será apl'esentado aos jo· 9° - Cientificar ainda aos Rafael Unhares foi
gac101'es a necessária sumula, clllbes desta Capital que, "é 'O vencedor
em duas vias, destinando-·se <'o poderão ser inscritos ao cap'·1 Domingo último, o "VeleiT:os
primeira à Liga ]ocal e a se- p80nato de que trata o item 6(1, da Ilha" exeursionou, com tL)

gllnda via a Liga da qual per-, os clubes portadoers do Alvará!. dos os seus barcos e "'l'ande
tenee o �iLlbe visit.ante. I (,le, Funcjonarnent�, fOTneci ln nfllllerO de associ.ados, a;,apra-c') -- fazer reall�ar, anual- pelo ConseJho ReglOnal de Dç�;- zlvel recanto do Itaguaç\l, on�

mente, nesta CapItal, duas i portos. de foi realizada uma interes
l'eun iões entre os Presidente, I Secretaria da Federação Ca- sante prova denominada "co'!'
das Ligas Regionais, em datas, tal'inense de Desportos, em rida. do copo na prôa" que
l)1'eviamente marcaehs velo

I

Florianópolis, 5 de abril de transcorreu bem animad�, se11-

preSidente, da F. C. D. I] 944. do vencedor o c".omandante Ra.-
5" - Considerando-se que;) Fhhio 'F<>rrari fael Linhares e em 2° lugar \)

Esporte Clube Concórdia," que Secretário 'comandante Elói Mendes e em
" ......-- ----.�......---.---� 13° lugar o comandante Rauli-

A Federação Atlética (atarinense I
os preparativos que lhes darão,

I
no Horn Ferro.

dos Estudantes nas Olimpiadas te_mos certe�a., os louros que I Apó� �s p.rovas foi. oferecida,
U. 't:" d 1944

hao de cobnr nossa represen-: na resldencla do "lachtmen" I

mverSI CJrtas e tação. Loló Ferro uma suculenta
Pela primeira vez os estu -

.

'
,

.
. . Tovar Pedro AmOrIm Ade- ehurrascada aos seus assocla-

d�ntes cat�rm�nses, par�:cI��- mir e o�tros craques d; fute- dos.

��o. da� o�lm��adaSr ��l::��= boI carioca integrando o qua- Durante toda a festa, um COlt-
anas o rasl, �'d�d� Mara- dro dos universitários da capi- junto de gaiteiros deliciou os

s�{hneste ano, na 1

(tal da Republica, criaram em ass.ociaclos eom músicas da n08-
VI c?sat da res onsabilidade nossos plaies maior confiança sa ,terra:
yue l��e e;esa vêmPos atletas da I e melhor interêsse, para, como AS 3 hotas da tarde os bal'

FACE em tr�inos contínuos o disse Navarro, representarem (:OS, s.oo o comando d? vice-

tód'cos esforçando-se para Ina altura que lhe é digna, o I
comodoro Orlando Fllomelh),

�:lho�'ando seus tempos. tud� futebol e cor:sequentemente o retomaram à séde elo Clube.

obter a-fim-de alto elevar o no_lesporte catannense.
d

..,_w_........-.,,- ....�·...........,.----..·...-J't........�

me do esporte bariga-ver e.
, • . -:-

Não obstante .as dificUlda-,
Bntanla x BraSil

des que se lhe opuseram, con- Em Curitiba foi realizaria

seguiram os atletas estudantes uma pugna futebolística, �):1

do Estado, graças ao incansá� I prosseguimento do campeolla
:v�l esforço dE;! Antenol;' Tayares, to da cidade, entre os esqua�

federação Catarine�se �e
... -'

NOTA OFICIAL
12.4'[,7,00 1.123.i'iSo) ,,58

124.4... ·1,1."\

8.JIlS . .()1)

lR.87G,oo
�(i.OOO.OO
(;Ol.G"-J,2k 2 .86':;.181 .(,S

.1 OO.'ÜOO,oo
;{f)O.2f)(J,20 'IDO.2'!Jíl.�o

�,2'J5,{)(}O,l)O

]l;·IASO.17 �1.005.00"'.4::

11(;·1.002,9·1

110.{)()O,oo

100.000,00
2,00.29(;,20

4.7Ü'3.503,.'jG

('OS'1'.\ DE r.rr-nos E PERn.\S
52.6-11,30
32.077,]0
10.030,80

Impostes

92.236,00
10.515,00
5'8.105,20
22.253,40

2-13.464,10
54.300,00
11'0.000,00
135.300.00

821.22'1,90 .'

Luiz da Costa Mello
José Francisco Cilavan
Pedro Leão Coêlho

FARMACIA ESPERANÇA
A SUA FARMACIA

Rua Conselheiro Mafra, 4 e 5 - FONE 1.642
Entrega a domicOi.

DU. GrERREInO DA FONSECA
MÉDICO

Clinica de Adultos e Crianças
noenc::a� da Péle - l>oenças Venéreas

('ONSULTõIUO - Rna Felipe Schmidt 34
HORARIO - Das 2 às 5 horas

As 2as. (' nas. feiras em Palhoça, elas 2 às 5 horas

(AUSENTE)

I ·FILHA I MÃE
,

I AVO I
Todas devem usar a

(OU REGULl\DOR VIEIRA;
MULHER EVITARA DORES
Alívia as Cólicas Uterinas

Emprega-se com vantag.,m pa-

a�
ra combater 8S irreguhtridadet>

"/. das funções periódicas das AR·

. �,1F'1t) [Ihcrns. É calmante e regulador
Avor!�)J,_ des8aQ funções,·A�:,,,,;. ...

7'�'
FLUXO-SEDATINA, pela flua

���,��,��,�rl comprovada eficácia, é muito re

� '�JA �,,��
...l'�1 ceitada. . Deve ser usada com

...' '�{Ih '<:;>- f'

.�;;��'_ '� COD lança.
.

.... _J.��"" ,; i!f_- fLUXO-SEDATINA encontra·se
t ."FllHÀ�.,2MAt em toda parte.

Não tenhas dúvida em de·
nunclar um "quinta-coluna",
por mais que pareça teu ami
go; ní\o merece tua estima 11m

tnlclol' da Pjtrla. (I... 1). N.). .( ;:

400.296,2,-,

4-1-0.469,10
93.239,00
2õO.270,.lo
1:<.834,91)
15.150,0")
3.237,70

821.221,%

. J
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6 o ESTADO - QUinta-feira,,13 IS. Abril dI! '944
-

Os· algozes
ARGEL, 13 (U. P.) .. - ÀS 5 HORAS DE

RIEPED, APONTADOS COMO ALGOZES DE PRISIONEIROS RECOLHIDOS A CAMPOS DE CONCENTRAÇÃO. o GENERAl.
DE GAULLE ANUNCIOU QUE OUTROS DOIS CONDENADOS À MORTE TIVERAM SUAS PENAS ATENUADAS PARA 2()
ANOS UE TRABALHOS {i'ORÇADOS. ÊSTES TAMBÉM ESTAVAM INCURSOS NOSCRIMES IDÊNTICOS AOS DOIS MILI·

TARES FUZILADOS •

expiam os seus
.

crimes !
HOJE, FORAM 11�UZItADOS o TENENTEXAVIER SANTUCCI E O GUARDA OTTO

.. ,w_._.. ._. . �� .. .._;_ ._ .. . _ ---__._-_._--- -------- •..--------� ---

PARA FERIDAS, Na Itália Os preços do
E C Z E MAS. Argel, 13 (D. P.) - Os ca- ferroO redondonhões aliados e nazistas, na ,

I N F L A M A ç Õ E 5, frente de Cassino estiveram RIO, Li (A, N.) - O «oordo

ontem em oTand� atividade ..

nadar da Mobilização Econô-
C O C E I R A S, Observou-se "'também acão in_lll1iCa assinou hoje importan '

e

F R I E I R A S I

tensa de patrulhas de
-

ambas I portaria,
autorizando às llsin�s

I as partes. Ao norte de Cassino, siderurg ícas do Estado de Sao

NUNCR EXISTIU IGUI=IL ESPINHAS! ETC. fôrças aliadas repeliram pe- Pa.ulo e usinas relamínadoras
I

quenos ataques inimigos. Ou. existentes no mesmo Estado a

O--omb-ardel·os de pre' I·nvasa-o II candidatura de 1����t��S��;O:s ��r���el :é���e:.� �t:!����:â�1�e(f�',f7��� �o:�:���S�l:
-

M li laliadas estiveram em grande n:1CloI es. os pr eços padi ao má-

•

I ae arthur I!atividade atacando objetivos xrmos,

LOl'\DRES, 13 ('C. P,) - A RAF atacou violentamente Chicaao 14 _ (U P) _ O militares e ferroviários de Se- 0---.--·-------
Aa('he�n, important� centro �le comun�('ações alemãs da zona: iornal l?"I�ribuna de' Chicao'o", na, Ancona, Cartaldo, Fabri- � a e_maE:s em

de Mame. Informaçoes autonzadas s�llentam que o ataque �oi' �m editorial ublicado m�ni-I ano, Arezzo, Chieti, Pescara e Paoes: I
sumamente concentrado, Durante a Jornada passada, também] restou-se favcR'áve' a candida- San Benedetto. I Londles,'14,(U. P.) - Tele-
foi atacada Hannover, além de outro ponto do Reich Os ata-' t

"

d M
1

Arth
gramas de Moscou revelam que

ques aliados foram igualmente concentrados sôbre o� princi- i ura·d,o g.enedl'o R ac,
nn

ur a Morreu mesmo o lOS
alemães assumiram o con-

,

t d
. -

d
'-. , . presi encia a epu ica em-

t t L trole dos poços e
. finar dpais cen 1'OS e comurucaçoes a regrao ocidental europeia, I bora o chefe das operacões ter- enen e ama

,
J 1e.I arras e

fazendo parte dos bombardeios de pre-ínvasão aliada, Não 1'e- restres no Pacífico Sudoeste México, 13 (U. P.) -

Refe-I
de petroleo de Ploesti, tendo SI-

gressaram às suas bases nove aparelhos aliados, não se'" tivesse agora pronuncia- rindo-se ao tenente Lama, au- do os ru�enos advertIdos. de
_-

d d f' iti ôbre t· jtor do atentado contra o pre- i que todos os que se aproxima-
N' I 13 (IJ P' A' difí b

. o em e 1111 IVO SO re sua a 1-. , . . rem das instala
-

c
-

apo es, ..) - Cl- e 1 !ClOS anexos, O bom ardeío l t d sneít sídente Avíla Camacho disse o
.

çoes orrerao

dade austríaca de Neustad so- de hoje obedece ao plano geral
u e a respel o,

general Bonilla "não foi

impos-I
o risco,de se� �ortos a tiros

Ireu violento bombardeio dos da pre-ínvasão, cujos dois prm- sível evitar que o tresloucado sem aVISO prévio.
aviões pesados norte-ameríca- cípais objetivos são: reduzir a Prefira uma parte de seu fosse alvejado pela guarda do "

---

------_---
nos, Os pilotos estadunidenses Luftwaffe até a quase comple- trôco em "�e�o8 Pró Doente '.rresidente. Lama não o�edeceu I 118 comemoravoes

.

1 l' tínzí t
.

ticiê t d
' I Pobre {lo Hospítnl de:' Carfda- I

a voz da guarda, que nao teve, 1 d· f 9conseguiram oca Izar e a mgir � me lCle��la a� es", a 111va- I1c", e estará eontríbuíndo para assim, outra alternativa senão (iO -I"{l!·três importantes fábricas ale- sao e desaltIcul�r. o .",lstema. de que êle tomo mais um poue» a de abrir Iozo contra o Iugí- )' �.
rnâs, onde são produzidos os transportes do inimigo afim- " .. '" "'.. Rio, l.3 (A. N.) -- De todos
famosos cacas Messerschmídt. d

- :
t

de Ielte, tenha melhores medí- tive . Como fOI anunciado, An- os Estados (O·ntir l 1e-que nao possa movimen ar t·,··. f Art· tô
.

L . bi t
' iS' 1 Iam e regan-

Várias to'neladas de bombas suas fô
.

té
.

d s
camen os, 1lI1US (OU 0,0 IHI orno ama sucum lU esta ma- do notícias das comem ",-

u Iças a e quan o o
lolt I 'j' " t te te h- ,A " d f "

' ,(�o e oraçoos
caíram em cheio sôbre o corpo aliados forcarem as portas da

OI 0, (e so rnnen 0,e ,('o e. ( ... n a em con.sequencla o e11-
que serão levadas a efeito no

central das fábricas e outros fortaleza européia, «(tll�l!a�1l de

�lum31111ladel�ento
recebIdo, (lia J 9 elo corrente em hornen.t-

Cresce a reSI"steAnCI·a norueguesa
do HI)�PlÜ)!1 de ('�rl(lllde). Que nergunta! ��n�l':�id���:el�::��s. natalíd'.)
o ministro da Washington, 13 (U. P.) - O

NLondres (Interaliado) - f N'i Bélgica a seguinte adver- Venezuela vic,�-pre�ide�te �allace �ã? I OVOS aviadores "7
Anunciou-se que a crescente lU�l1da foi 12;c a, no distrito ie Pono Alegl'e, 1:\ (.\_, K\ -' qUI? daI po:menOle�, �os .l?l- I<�ortaleza,] 3 (A, N.) - 11.)2-
resistência do povo norueguês 1\10ns: "8DI consequência dos O minislro yenezuelano junto �allstas sobre sua. p!?Xlma VIa- lizar-se-á domingo próximo J,
foi seguida de senten9as ,de I

eonstantes atos ele sanotagem ao goyêl'no do Ul'ugnai, �T. b�m a ,CI:tung-Kmb� �uando eerÍmônia de entrega de "1m'
morte promulg-adas apos )ul- contra as comportas das

repre-I Hellriq ue 1'ejel'a, que se encon -

e1 a entr�vIstad�, r:prOXImou-se vets" à nova turma de pilot (,S
gamentos fingidos de vários sas, neste distrito, tornou-se tra em visita a esta capital, tem df �staddls�a o presldente,de um formados no Aero C'luhe elo
cidadãos, sob acusações diver- preciso mtl'Ocluzir medidas, sido alvo de homenagem rl0

C u e e aseball, q��, a falta Ceará,
, sas, entre as quais as de come- para assegurar a proteção deS-llllUl1dO ofidal ,e pes.'soas de de�:;- d� outro ass.Ul;,to:..pergun�?u ao

-----_

ter "atos frian:ente c�lcula�os, sas obr�s, :-ro ,Jut�ro, as senti- taque ela sociedade local. F:l-
SI. Wallr:ce: Nao po�e�Ia ao Vitimas dos--rê�des

provocar senos dIsturblOs nelas nao hesItarao em fazer 11 ' ,", ]' I':
menos dIzer se nos trará de unemirros• ,,'

.

! allCtO <1, lmJ)lCllSa, (ISSe que 1 t
Chung'-Kino' um

'

g'ador r.' i_ ::a

ameaçar a ordem pubhca, ou uso de su&,s armas contra pe.s-,muito tencionava visitar o Rio' b
b JO �n"

Londres 13 (t'r p) - O :\Ii-
d 'f' t"·t' t Ines de aseball?" I

" ,. -

am !Cal' ?everamen e propne- s?as. suspeI as vIS as na�, plO- Grande do Sul, acrescentanr10
.

_

.

._
nistério do Interior e Sesu-

dades e vIol�r os r�g�la!;1en- xImIdades das comportas . que esta.\'a. enc.an�ac1o �om f) i Fo d· d n1.l1ça informou que �7D pes-
tos da segurança pubhca . i'.......................-,.,..·....._... ....• .....................-J progresso da captt.al l'logran- raln Ispensa OS I soas foram mortas pOI' efeit.)

Outras informacÕes dizem Atacan CIO fábricas del1se, e111 todo sentido. Pros- O gov(lrno estadual concedeu dis· dos rêides inimigos ('outra a

I
-

'

d' seguiml0 ,disse que a situação pensa. ao sr. Edvaldo Com.pe.lo de Tng'latel'ra, Qurante O mês d.e.que os a emaes expe Iram or- de aVI·o·es A d f - d 1 d
dens no sentido de que a polí- , .... ,da Venez�lela é ma�níf,ica, seu-· s;�:d�' In�ust�r:tda Pe��:::�rári� :lla�·ço. A informação' também
cia norueguesa ficará sob o co- Napoles, 13 (U. P,) - lnf�JI- do o petroleo seu prmclpal pl'O- do Estado, e a srita. Zulma Lemos ll1dlCa que 633 pessoas resulta-

mando militar nazista, em ca- ma-s� q,�e poder�sas for�açoes duto, acrescentando que os pO� de Sousa, da funcçl.o de dactiló· ra111 feridas,

80 de invasão ou de estado mj- ele aVIOes, norte-amellCan?S ços petrolíferos elo seu país es� grof� da �on:jssêio de Estudos dos --�f-ns-t·it·-u-tO-·-H-i-st-ó-r-I(-O---
litar de emergência, A polícia,�taca:am mt�n�.ament� tres tão fornecendo atualmente 700 ,erVlços Pubhcos.

Em sessão ordinária, reune'fe

norueguesa ficará assim equi-
l
..
lnl)OItan��s f�bIlcas �lod?t�� l11il tOllejs diários. ---- --- --- ---- -

hoje o Instituto Histórico e Gec--

parada às fôrças policiais na-
las de, aVI?e�T Messersc_!J.mldt Vão para a Escola Gráfico de Sta. Catarina,

zistas e às tropas de Quisling"
em ,WI��er N.el!stadt, sol?re �s FRACOS e

de Pesca Inlc�aao. o novo curso
todas obedecendo ao comando quaIs fOI �noJada consldera- ANtMICOS Belém, 1:) (A. N.) - Via aé·

d
-

,- I
.

dO
comum das autoridades milita- vel quantidade de bomb�s, TOMEM rea, seguiu hoje para o Rio de e In9 es pe o ra 1,0

res de ocupação. Armas de Acrescenta q�e �oram t��b:m .

V' h C ti Janeiro a primeira turma di� para principiantes
guerra e munições já foram ataca?os obJetIv?s mL;tares 10 O relslta.a pequenos filhos de pescadol'es .BJm fa('é do extl'aol'dinál't.)

distribuídas entre a policia de en: Bad-Voslau, SItuada"a ,lO "SILVEIRA" paraellses que vão cursar a 'R12- sucesso do curso "Vamos

Quisling, enquanto os alemães n:Ilhas ao norte da pllmelra Granel. Tónico (;ola Nacional de Pesca" Darcy' AVl'en<ler Inglês ", expresso nlf-

tentam obter todas a informa- cldade. Vargas", situada na restin'2;:1) 111a correspondência de cente-

ções possíveis a respeito das .:\1arambaia, ern vagas eOIlRe-1 nas de cartas de alunos e Ínte-

qualificações militares dos .

b
guidas pelo interventor parae!�- l'éssados, a Fnião Cultural Bra-

adeptos do chefe traidor no- Os dentes da hidra serão que rados se. Dessa tmma fazem pa]'ü� sil-Estados Unidos resolvetl

rueguês. O treinamento dos se- . três pequenos índios, yindos da ampliar essas lom'aveis irra-

quazes de Quisling no uso de Rio, 13 (A, N,) - Sob o tf- aqui e ali, procuram fazer o região do Oiapoqne, diações, apresentando uma no-

armas de guerra foi considera� tulo H O nazismo e a América"; I jôgo da. horda agressora, aI> "'.·.·..........•••...·.·.-.Wu·.·..........·-..-......... Ya. série de aulas, para pl'Ínei
velmente acelerado nos Últl· um vespertino local pu1Jliea l11íl' siosos pelo chieote de Hitler, CONSULADO URUGUAIO

I
pialltes. Desse modo, a par L1as

d' tópico em que comenta· o atenJ são escassos desmio, lados, que I O axmo. sr, Júlio Nicolas Herraro, aulas para alunos ma.is adiall-mos las, d' '1 d" . b
O 1)OVO dos Países Baixos e tacto de que foi vítima o pr8- peja ambição ou pela demên- lÇfno consu

,

o '-'ruguOl, oca Q tados, que vem há vários 111es,3s
1

'd t
. . A 'I C "d

N

d f t
de nos ComunIcar que o seu Con·

d
.

d' dda França do Norte está par- SI en e meXIcano, sr, f:\VI a t� cra, per eram a noçao os a os sulado ficou instalado definitiva. sen O llTa la as, todas ns

ticularmente concicnte da in� ma('ho, que escapou à sanha e das coisas. Se a obra que têm mente na Avenida Trompowski, 66. quartas e sextas-feiras, foi

vasão. Os patrí.0tas s��bem que sanguinária dum oficial de sua em vista êsses tl'a.idol'es, enve- Com' rumo� ao
----- inaugurada dia 7 do C'orreI1t<",

cada linha ferroviária bloquea- própria guarda, ao serviço da nenando o espírito público ou
, •

uma nova sprie para pl'inei-·
da. cada caminho destruido, ideologia nazista, Terminando, Brasil Central/, lliantes, cujas transmissões se-

cada represa que vai pelos ares diz o jornal: "Não medrará a promovendo sublevações, não São Paulo, 13 (A.,N.) - Chc- l'ão feitas todas as terças e

prejudica IJ esf{:n..o de guerra desordem na América, ne�ta foi viável noutros tempos, gOl! � esta C'api�al, Pl'OCf'(�f'nt.e I qui.nt�s-feil'a�, às 19 hora",
alemão e IS.cHita a taref:1 das hora em que todas as naço�s quando as nações do hemisfé- do RIO de Janen'o, em

transI-1 atraves da Radio Gazeta,

Nacõe:; Unijas, Na Bélgica e do conUneute, com plena con- rio estayam mal preparadas e to para a rcgí�o. do Brasil Ce11- Curso suave, ínteres�antJ,
Hofa�ld8 teconh,�teu-se em ciência das realidades, sentem pejadas pela "quinta coluna", traI, uma comItIva de estudan- apresentado de maneira clara (�

partkv.la'f a impmtâncía dos que lutar contra ° nazismo é hoje seu esfôrço é absoluta.- tes q�le'tjá yI'OSbsegUi�l, Vial�E'm: progressiva; p01' moderno mé-
camt\C:, O i 'anspc}'·_ te' no...,

ca-I
querer ser lívl'e, e acompanhá- mente inútil e os dentes da 11i·· em YISl a as oras Ja. l'ea lza- ,todo pedagogico, o !lOVO ('urS0,

'

nais da Holand� ficou vll'tual� 10 sign.if�ca c�mforl1lar-se com a dra serão quebrados� onde das pela ]i'nndação Ron<:a.c!ol'- eOll1() o anterior, dflSJ)P.rtnu J,

�t;nte d�sor�atPzg,do, eSGra\'lda,Q. Os el�J)�en�o$ q1.N, quer 1.l.1J!? !;IJI�,'eç9,J1\. XiI��q, I grande jntel'êsse. A
_'-...- • ....i
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