
As t1'\uvalQas ao castele vesistipatti
MOSCOU, 24 .... AS TROPAS RUSSAS DO MARECHAL KONIEV, NA POLôNIA CENTRAL E MERIDIONAL, ES1ÃO DE POSSE
DO CASTELO DE FIRLEJ� NAS AI.TURAS DE KAZIMIERZ� NA MARGEM OCIDENTAL DO RIO VISTULA E. A 'MEIO ;DO
CAMINHO, ENTRE VARS()VIA E SANDOMIERS. OS NAZISTAS TENTARAM FAZER IR PELOS ARES O CASTELO, COM �U�ARTILHARIA, MAS OS MUROS DE FORTE CONSTRUÇÃO MULTI-CENTENÁRIA RESISTIRAM. NA RETAGUARDA DO CAS ..

TELO, HÁ MUITOS E BEM PREPARAnos ··PASSOS" SOVIÉTICOS SôBRE o VISTULA.
,------------------------�

A LUTA NAS FILIPINAS
-

Q. G. de Mac Arthur, 23 (U, 'periol'idade material. De modo
P.) -- Os norte-americanos que Masadrí acabará comen

continuam a vançar para tendo "harikari", peníten
oéste da ilha de Leyte. Os ja- dando-se dessa franqueza, tal)
poneses não conseguem firmar contrària à propaganda oficial
resistência séria e retrocedem de Tóquio ...
para o interior, na direção da •

Proprietário e Diretor-gerente - ALTINO FLORES cordilheira e dos bosques, cujos Q. G, de Mac Arthur, 24 (U.
- -� --�-------------

contornos se vislumbram do P.) - O general Mac Arthur
Ano XXX I florianópolls- Terça-feira, 24 de Outubro de 1944 H. 9230 litoral. ?alo, considerada se- dirigiu uma advertência aos

I
gunda cidade da ilha Leyte, chefes militares japoneses, di
já foi ocupada pelos norte- zendo que os mesmos serão

O Brasil reconhece o "ovêrno. provisório da franrQ ��:�;�a�c�i:1C�n����r�� S�abe� ��������:���l:��f;ns;�ei�n���9 ,,� ceira-de-praia, que tem atual- tratos aos prisioneiros de guer-
Rio, 23 (A, N,) -- O Minis- cebeu do ltamaratí, passara a, forço de guerra con�l�a o l:r:-l- mente uma extensão de 32 ra internados, que deverão ser

tério das �'2�agões Exteri?�'e� n?ta ao Quay d'Orsa�, _comu:�! n-;igo co�m�m: .A d.ecIs�o do go: kms. A zona costeira já con-Itratados de acôrdo com o direi
por ínterrrrêdlo da AN dístri mc�ndo-Ihe . e�ta decisão dv

I vemo brasileiro traduz os Stc� solidada por Mac Arthur tem to internacional. Essa adver
buiu a seguinte nota: "O go- governo brasileiro e acentuan- tímentos do nosso povo pala uma profundidade mínima de t.êncía foi enderecada 3.0 CO�
vêrno brasileiro resolveu reco- do o ínterêsse fraterno, c?m com a �rança, co:n � quai "s: g kms. A respeito da ocupação mandante-che.fe das fôrças ní
nhecer hoje o govêrno do g;ne- que todo o povo, ?ra�Ilelro a�ha ll�ado, ROI tão )Ol��;� de Palo, assinala-se que esta pônícas marechal conde 'I'e
ral De Gaulle como governo a??mpanhou a resls�en�la ,l:e� vmculos morais e esp;_;tUalS cidade, de 25 mil habi�antes, rauchí. E não é supérflua, comoprovisório da França, O. en.' r�lca d� povo frances a tl,la- de af�to e d� ,cul���a,. � �en�� sra o último baluarte impor- o provam os sofrimentos dos
baixador Fredé�ico Clar�, de, �la d� u�vasor de seu t�rnt.?- em v,Ista ,fa�llltal a;nu.: m�,s, tante de que dispunham os tarte-americanos .apristonadoslegado do Brasil em Parte, de no hoje Iíberto, e a admiração daquí por diante, o01.S relações japoneses na estrada que cor- pelos japoneses na primeiraacôl'do com instl'Uçõe�_q�e_�'e- c.?!l2_q_l!�_v�_��u p_e�',�i.?a;;__ �s- e�tre os .d?IS povos c ?,ovcmos, re a lést� de Leyte. Ademais, fase da campanha das Filipi� .......... _-.-- •• h.,.. ....... - - .h .......... hi """

unor_:
......�.... tao cordiais em tocl,oe. os tem- foi, cercada boa parte dos con- !las. há dois anos.

«A incubadora da praga' lascista» l::�i: ������s ��e.E��a�,o�e ec�= ��:�: eJt�·�O�:��S eg�ecos��A
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Londres, 24 (U. P.) -- Con-. �10 Partido Trabalhista, levan- vilízação", 2 que não tiveram tempo de
.

.

tinuam os choques armados I ta hoje uma interrogação, per-
.

escapar para o interior. gral Demnseyentre as tropas espanholas e guntando qual será a atitude 'Washington, �;: (U. P.)
... _

'" ..l'
os 2:uerrilhelros repUb.liCanos·1 do govêrrio brbtân ico em rela- Os Estados Un:clos, a ?r�- Q. G. de l\1ae :�l'thur, 23 (�.! París, 23 (U. P,) _ As for-Não há confirmação ofic�al do <;8.0 aos incidentes (la fl'ontei-! Bretanha, o Brasil e � Rússla

P.) -- Informaçoes que os nOI- macões blindadas e a infantavasto noticiário que circula ra franco-espanhol. E lembra reconheceram o reguue do te-americanos já se apodera- ria ·britânieas lançaram nova
em tôrno do movimento, para um dos primeiros tanques a general De. (�a�llle corno go- ram ele todos os Ipontos da 1'0-1 ofensiva contra os alemães na
o que concorre o fato de per- entrar em París, na hora de vôrno }>1'OV1801'10 da �rança. devia que liga T'achoban a Du- I Holanda central. Informa-se
manecer fechada a fronteira sua libertação, trazia o nome As notas �le J',()(:onheClll1ent.o Iage, ?orrenc1o ao longo d� co.s- que o general Dempsey, no prífranco-espanhola. Uma trans- de Guernica ", a cidade espa- foram hoje oricíalmcnte (11-

.a ?l'lelltaJ de, Leyte COlll, e�- melro impulso de ataque,missão de París indicou q't'�, nliola .que o nazi-fascismo vulgadas. c:e<:,a? de un� umco. Este últi-
avançou três kms numa frentepelo menos, vinte mil guen�l- arrasou brutalmente. A trl pU-I _-..-_....-_-_....-_-.·..............- ......__....-_-_-.w..-. mo e a localidade de Palo, que de cinco de extensão. Suaslheiros bem equipad?s .

estao lação �lêsse tanq:;e, continua.Na fazenda. está SC1'(lo ata�a(�a _P21o ,DecI- fôrças estão assim a cincocombatendo na provincia de o "Daí ly Herald ", era eHpa- .no Corvo ele Exército. I'arn- kms. de Hertogen-Bosch, oLérida, onde já ocuparam B�- nliola, refugiados republica- Porto Alegre, :24 (1:, P,) -: )ém foi revelado que o mesmo
centro da maior rêde de ca-sos Canejam e Viella. As baí- 110S que lutaram na França Seguiu ele Pqlotas para Bage '01'J)O além da ca�)ital Ta;l�- municações da Holanda. 1l'.lstexa; entre "maquís" são calcu- contra o fascismo. Querem êlps1 oude passará 5 (lias numa fa- ban acertou Lambem a proxl- avanco facilitará sobremodo aladas em três mil, cifra qu� d� I agora fazer ° 111es111,o na Espa.� zpncl�, �lo se�llnd? dal!ueIes na 10c�lida�(:' �e ?an Rlcardo camp-anha aliada para a lima estes encontros um carater nIla, "De que lado flcaremos? 111lll1lC.lplOS o elllhalxadOl ca- com dOlS mI� �labüantes. No
peza do estuário do Escalda,,de certa gravidade, Referind�· -- termina o jornal britânieo naclense no Brasil, sr, .Jean De-

�xtr'e,n�(l me,I'l�ll_onal da
o
frente abrindo assim o caminho para:se à atividade dêsses guern- -- Com o fascismo'?" sy. ia SetI.m� dIVIsa0 �o 24 corp� o uso do po�to belga de Antuér-

���l���: ���ese�u�����Ol�aa E�l� Jie-m--fiíslf-
....-.---w

[NO norte da
.-----.

�:I������to12al�:�1:���:�-S; i�� p_i_a_. _

rapa exio'e que a mcubadora
.

. T' . Noruege - erior de Mulag, O objetivo Ofen$iva conlrah lo da l'ao'a fascista Londres, 23 (U. P.) -- A
A'

B 'tespan o a p o
'I 1 t' "R' d' ,lesse- avanço e uaraen, SI ua- OS checosseja totalmente liquidada", A

, ���Issf,r�, Ct:H es ma rns"'� l� Londres, 23 (U. P,) -- O co- ]a a mais de 3 kms. para no1'-
mesma emissora acusa a Es- I" l aI: l(, .,

a llllla. que ::> ,s 'l1Cl1tal'i.sta da DNB Hamme;' Le ponte terminal da l'odovia Londres, 23 (U. P.) -- O co�

h de continuar seus abas- � alemaes Ja combatem nas 1 uas
informa que, no extremo nor- d 't '01' municado checo diz que os ale..Pta� a

t par'a a Alemallha !. de Tilsit, bem como de Glll11- o 111 e1'l .

mães iniciaram uma ofensivaeCImen os ',.
d

. , , te ela NOl'llegJ. formações 1'us- ,y,
, ," do também aqueles I bmen, cUJa que a estal'la mlI-

:as alaC,ll:tm simnltaneamente G d MAl 23 (U
destinada a esmagar o exérci-leCl Imman I tAl

-

'v'l tá Q. , e ac r,t lUr, .

to de resistência da Checoeslo-que tratam com excessiva" .lJ.1. eu" ed· pOdl?�1 a�ao lCl II ets' ao 101112.'0 da rodovia de Salmi- ':» Os ·llorte americanos es
brandura o g'ovêrno esp'lnhol.l ngm o na Ireçao c e ns, er-

.]·aJ'eru �l)ara Kessen1E'e, ao lon- '_o
-- .

d· -.'
, -

váquia. Segundo a nota alemã,'

I t d t 11s da ao vencen o os Japoneses' nas
o ataque esta' dl'rl'gl'do co.ntraE'fi París, afirma-se que a si- ,�!tr,go. esoan. °t aIS es l'a( (:.

v,o da estrada de Taarist. O ob- P'l'
.

d
tuação da Espanha constitue lJrUSSla ,r!C!1 a ahal'l'otadus letivo seria irromper de amhos ;��al�l��S� ;�I�P�·:r���a.�el�/���� Banka-Bystrica, caPitalá �s10

d
"

des PI'O ,1e retirantes. l' 1 I"' l'sola 'h' d
. vaca. A nova ofensiva est des-um os pl'lmell'os °bTan

-

os af,Os ce �errllsnes, -

q cOllsegLll1'aln a OIS allos-

. ue
. .. tinada a recuperar as impor�blemas que terá de 1'esol':.e1' o

O luracão em dando as tropas alpinas ale- Jomm�r .a. �efesa llorte-a�1eral-1 tantes ferrovias na Hungria f3govêl'l1o provisório de De Gaul-
'( b mãs, <lue lntam em tôrno ela-

ca?a: mflltIando-se nas 1mh S
Alemanha que foram cortadas1e, Até o momento, cbntud?, 'I U a_ , qneIa imp(ll't:l.me base. : mfiIgas. C.alcula-se em,

_ pe.10. 1)e10 exe'rcI'to che.co e pelas foAr_não há indicacões seg'uras so- Havana, N -- Sabe-se ago-
d

.

tI t tIl t o em

U· I t
· menos, do�� corpos e exerCI o

ças de pa.triotas.bre o rumo quê tomará a polí- ,ra que � : a (e �llor '.
_

s
•

Imm er erl8 :lS fôrcas Já desembarcadas em
tica exterior francesa, em fa-I�ol:sequen(,la do" furacao da

Leyte: Se V. S. precisar de linhos,·ce dos fccontecimentos, I
ultlll1a semana Ja se eleya a

s."do II-"u"rdado 'I * casemiras e outros tecidos," ta-Barcelona, 24 (U. P.) -- Se- 41 pessoas, enquanto que os III '
II

Londres, 23 (U. P.) __ Os ja- ça uma visita à Loja das Case-gundo infol'maç;ões chegad�s \er}c1cs .ultrar:assam d� ,l',OOrO, O oneses esperam, para os pró- miras, na rua Cons. Mafra,a esta cidade tropas de guern- ,doU1 (ll�SO, �:-2'.nnclo lllfolllla- Londres, 24 (U, P.)
''\.i111os días, segunda e, possi-111"I".·OS e�panllo'I'S tomara ,11 �ões. de 1.1111 Viajantes chega,d,o "News Chronicle", em despa- ,.

t' Na (are'I.-a
L .\ - -

-.relmente, ate terceira tenta, 1- ,

('l"a·tl'o povoaço-es no vale. '

de a
..

(IUI do h.toral sul de ('ub,a, v, a- cho do seu correspondente em
b ......

.

a'b va de desem arque nor,�e-ame-
Aal'an, I)I'OVI'ncI'a de Le.�-lda, nas aldela,!3 de pescadol es ela- Bucare,st ArChI,bald ,

I son,
d-

h ricana nas Filipinas segun o
junto à fronteira francesa e a

I
quela regIao, foram comp1eta- anuncIOU que Hlmmlel, o c e-

notícia de Tóquio para a DNB.ReDU'bll'ca de Alldo·lTa, Oütem mente dest.nlldas pela 'Venta- fe da G.estapo, ,fora dado como

d t Afirma aquela agência que ospela manhã teve início a luta nia, A al�eia �le �ajjo foi, tal- a.�3a.sSI�8_dO 'Iuan, o aul'avessa-
liO!',te-americanos estão con-f'ntre guerrilheiros e tl'l)pas �o vez a maIS at�nglda, segullldo- I

va �s lua� de Budapes��, ES�� centrando grandes fôrças naE:x.§rcito regular espanrol apos se as de SurgIclero e Debata-I notIcIa nao teve conin maç,'I.o
Nova Guiné.4 dias de escaramucns na rc· 'no. 'de nenhuma outra fonte.

g'ro fronteiriça. As i! IOCf.tlida
des são Salard, Bosos, Cane·

jan e Los Los, Segundo algu
mas notícias, as fôrças do g.J
vêrno espanhol rer>onq�ist3.
ram mais tarde a povoaçao de I
Salard, tendo os g'w')rrllhei:':us
sofJido três mil baixa::>, entre

mo:tos e feridos, porém f.5Se
nú'nero ainda não foi confir
macIo, .

As informaçõl�s indicam

que os O'uclTilheiros estão bem
armado� com fuzÍs-metl'ulha-
doras e morteiros.

na da Asa, nos salões do Lira Tênis Clube.
Londres, 23 (U. P.) - O IY llal "Daily Herald" orgão I

�_""",�.... ..... ",m _gIZ ... _.

{;
\

o

Moscou, 23 (U. P.) -- Toda
a região das minas de níquel
da Carélia foi libertada pelas
tropas soviéticas. Na o.rdem do
dia que explodiu para assina
lar o fato, Stalin, salientou ter
siao esta campanha uma das
mais difíceis, devido as condi
ções do terreno em que luta
ram os so'viéticos.

'Londres, 23 (U, P.) - "O
potencial ofensivo dos Estados
Unidos ainda está intaCta em

suas partes essenciais. apesar Esteve no Cairo
das gl'andes vitórIas 'japolllc- •

sas". E;;sa surpreendente con·, CAIRO,23 (U. P.) -- É POS�
fissão acaba de ser feita no SÍVEL A N UNe I A R QUE
jornal japonês "Tóquio Shilll- CHURCRILL ESTEVE AL
bum" ]leIo perito naval Masa- CUM TEMPO NA CIDADE DO
nori. Dois terços dos porta- CAIRO EM SUA VIAGEM DE
aviões norte-americanos ainda REG!RESSO DE MOSCOV. O
estão fUllCiollaln.do. acrescenta PREMIER MANTEVE CON
Masaroni. Os Estados Unidos TACTO COM OS COMANDAN
conseguiram restabelecer seu TES DAS FÔRÇAS DÇ) ORI�
podel' ofelu;�vo e Ç>�tiye:ram i;_u... ,

ENTE �T�D1QI
_ ,-----..f

CONVITE
o Comandante e Oficiais da, Base Aérea de Floria-

nopólis convidam aos Exms, Snrs. Sócios e respec,

tivas Famílias do Lira Tênis Clube e Clube Doze de

Agostb pata o baile. que se realizará. às 22 horas

do dia 28 de Outubro, como encerramento da Sezua·

f '

\

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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" IESTAOO-ferca .. 'elra. !4 dê outubro caa 1944
'L t;

o maior agente_H.Qlªl�dor de· micróbios
... V� � .. _ .. .. •• '"""

uTIROTRICINA» é o nome dessa grandeimaravilba germicida, de efeito superior &0 da Penicilina,
cnr.an.do as mais r�beldes ínfec�ões. -Oiinventor é um cientista f·rancês naturalizado norte-�m��icano.
Prímeíro, foram as sultas, labas. O rato não sofreu coisa. Entretanto, a ttrotrtcína age,

(,lo. alem�o. Dornagk. J?epois, v�u O "bacillus bl'C'vis",. bacté-l alguma. A tnotr icina, assim, I ir:fecçãQ da estrllt�ra óssea elo
\

sempre, de fórm� química,
fOI a peníeílfna do inglês F'le- na comum da terra, agrr con-! ficou sendo o maior agente ma- Ileu-rla-bJc:=J. também, em PO�l- mesmo em presença de qual
ming, levada �v,am.te pelas tur-I tr� os cocos,. da seguinte ma-I tador de micróbios até agora caso hora.s,. e que, .do cont:'árjo, quer flui�o do ('.�rpo, Gomo o

ma.s de pesquizadores norte- neira : - o citado bacilo expe- conhecido. terra exigido delicada inter- soro, o pus, a saliva, etc. Ade
amer-icanos, Agora, é a 'l'IUO.lle uma substância. ESlta subs-I Acontece, porém, que a tiro- venção cirúrgíca. Curou-se um

I mais, 'não é de aplicação tec

:l'lU('I�A, do fr�ncês natur�U- �,ân�ia. é quími?,a, e dissolve.Í trtcína não pode ser injetad,� empiema, ou seja, um delTa�l�e Illicamente �ifícil,. como a sul
zado norte-amencano, Rene J. qU1l11l.cament� os n:IcroblOs,

I
no Sa!lgue, porque lhe destróí purulento na pleura, est�nlI-1=. l�e.l1l dispendiosa, como a

Dnbos. os quais, por ISSO, deixam de los glóbulos vermelhos. T'am- zaudo-se o peito do enfermo pen icil ina.
A maravilhosa das sultas foi (�xiS:ti.l". -� .substância referida j: b?m, não pode ser aplic,ada por em poucas ho.ras. Dezenas de I Produz-se a tirotrieÍl:a culti

suplantada, na mente popular, e a tírotrtctna. VIa bucal, porque nao e absor- outras enfermidades se cura- vando punhados de terra, que
embora não no quadro da ci- F'izerarn-se, então, experr- � vida pelo estômago e pelos in- ram, sempre com êxito absolu-I são irrigados com culturas mi
ência, pela maravilha da pení- ências clínicas em animais. In-] testinos. Então, aplicou-se ti- to. em prazos de tempo surpre- crobiauas próprias para ali-
crlhn a, A maravilha da penící- jectou-se uma cultura micro- rotrícína por "irrigação

,.

enrlente breves. mental' as bactérias comuns da
l.ina está destinada a ser su- biana, no peritônio de um rato, sôbre a supertícíe ou dentro Note-se que a ação da sulfa terra, que são os "hadlllls hr(\·
plantada. tanto na mente po- em dose 10.000 vezes super-ior das cavidades em que os mi- é reduzida. pela presença do vis". Um grão de terra, do ta

pular, como no quadro da ciên- à necessária para o matar. De- cróbios se alojam Curou-se, fluidos do corpo e que a ação Imanho ele uma ervilha, «on

ci�,. pela maravilha d:a ".0.1'0- pois, .a�licou-se uma dose de
I
em três dias, uma úlcera, re- ela perricíl ina pod.e se.r ini.bi�a I tén� mais de 50.000.000 ele tais

tríciua ". Porque a tírotrícína rrrorrrcma. correspondente a
I belde, que durava catorze anos. por imponderáveis ainda nao bacilos.

faz, em determinadas enfermi- dez müíonésímos de onça -: Curou-se um dedo, numa hora, esclarecidos, como, por exem- Esta é a grande mara v ilha
daries infecciosas, muito mais

o.u seja, do peso do pó de lapis cujo osso estava infecto, e para IPIO,
o estado nervoso das pes-,' germicida, que acaba ele ser

do que a sulfa e do que a peni- que fica no papel quando se o qual já se havia aconselha- soas, ou, também, pelo seu tem- proporcionada para o bem da
cilina. E, embora mão atue só- faz uma assinatura de duas si- do a amputação. Curou-se uma 1)81'amcllto. ou coisa parecida. humanidade.
bre tôdas as doenças em que a

sulfa e a penicilina atuam, iso
lada ou símultâneamente, a

nova maravilha age, de forma
simplesmente assombrosa, por
sua eficiência e por sua rapi
dez, contra males até agora
considerados irredutíveis.
Vejamos como se descobriu,

o que é e como age a tírotríct- i
na.

O dr. René J. Dubos, do Ins
títuto Rockefeler de Pesquisas
médicas, fez, a sí mesmo, du
rante longos anos, a pergunta
que muitos cientistas formula
ram séculos e séculos a fio,
sem encontrar a coaventente
resposta. A pergunta é esta: -

"Como é que o solo, a terra,
destrói os micróbios das enfer
midades t " Esta pergunta de
corre da seguinrte circunstãn
da: - todos os dias, morrem
milhares de pessoas de enfer
midades microbianas terríveis.
:EJlltrertanto, depois de pouco
tempo de sepultes, os corpos
de tais momos não acusam

mais a presença, dos micróbios
que os mataram. Tais micró-

_..:::;_--------_.__ .._---_._------_._,

bios, por sua vez, morreram =--__iiiiiiiiiiiiiiii_iiiiiiiii__iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii__·-liiiii_iiiiiiii__iiiiiiii e.
-------------------------------

E como é que morrem?

I
.

-

() B·I A casa onde
Dubos teve uma intuição ge� rasl morou Garibaldi

nial e uma idéia engenhosa. A Centro Acadêmico 11 de Fevereiro .A. - Porto Alegre, 23 (A. N.)
terra deve possuir bactérias economlco A Prefeitura de Piratiní resol-
que destróem os micróbios de I Eleição da Rainha dos Rio, 22 (A. N.) - Os escrí- veu entregar ao Estado a casa

enfermidades. Logo, se tomar tór ios de propaganda e expam- londe residiu José Garibaldi,
um pouco de terra, e se

ali-I
Estudantes de 1945 I

são comercial do Brasil nos Ina.,luele municí.pio. O inte:cven ..

mental' es,sa ter,ra, e, portanto, países americanos, em núme- tor federal determinou que a

as suas bactérias, com culturas 1'0 de treze, man.têm boletin.'t> Secretaria de Educacão e Cul-
microbia-nas, que são o seu ali- Voto na srita.: • . . • • , • • • • '" informativos na língua de ca- tura designe um dos" seus fun-
menta natural, tais bactérias la um dêsses países, l'ealizan- cionários para ir aquela cida-
devem desenvolver-se e

tornar-I
:lo eficaz divulgação das nossas de re�eber o prédio; que ficari

se visíveis, em ação, à luz d'o. Aluna do • •• • •.. .• ,)ossibilidades econômicas e di- incorpor'ldo <lI" patr:môni.o pú-
microscópio. Foi o que Dubos mlgalldo n'mitos 6utros aSSlln- blico do Estado.
fez. Comprou uns cadilnhos de '

os brasileiros. Para êxito dês-

��'l'��zf;���� ���:�:tr�lsdae��: :;,

....�.�..-�••�..-�...�-�••�����-.�...�.�...�-.�...�.-�.�.-�-.�..-�.�••�::-�...�....:.;�--�..-�..!..��.•-�-•.�-•.�--�•.�....!...�--�.�--�...�--�--�.�...�-.�..-�-�..�...�......-..-��� ��n��f��rgo d�:st�1���t�r��le\��� REDUZA ·Aterra, E, todos os dias, durante

�
léreo sema:ç.al, que o De'parta-

mais de um mês, regou essa COMPANIDA "ALIANÇA DA BAlA" menta Nacional de indústria e

t.E\l'l'a com cultUl�as de mieró- Comércio lhes remete com a IGORDURA. Cifras (lo balanço de 1943:

bios terríveis; - pneumoco- Fundada em 1870 � Séde: B A f A mais absoluta regu,laridade.
cos, qlle da-o 1}"'·elln�Io11I·Ia - es- I Como exemplo do sucesso des-u • INCENDlOS E 'J'R.1NSPORTES I

P U N M dtrep,tococos, que inflamam a
Capital e reservas . .. . .. . . .. . . . . . Cr$ 74.617.0:>3.80:� sas pulJlicações dos citados es- or movo éto O

garganta B põem venenos 1110r- Responsabilidades.. . ... . . .. .... ... .. ....... .... C, . ., I" cl'it(>rios, basta citar o de Nova
� -" .5.978.A01.755.9; IItais nos ferimentos - e esta- Receita .. , , . . .. . . CrS 84.616.216.90 I' Iorque, que é distribuido quin-
filococos, que produzem pús. Ativo........ Cl'$ 12!l.920.006,9'l ': zPllalÍl1ellte a 1600 diferentes

Quando Dubos julgnu opor� �
Sinistros pagos nos ültil1loS 10 8J110S ' CI'S 86.629.898,90:, destinatários, dentro os quais,

tUlno, fez a experiência dramá- :
Responsabilidades............... Cl'$ 76.736.401.306,20 :: cerca de 600 câmaras de comél'-

Lica e transee'lldenta1: - to- I' DIRETORES: - Dr. Pamfllo (l'Ultra l"relre tt. Carnlho. Dr. l"rancl.3co :: cio. Sua matéria tem sido vas

mou um tubo de experiência :: de Sã e Anisio Ma880rrá. I, tamente utilizadas pelos bole-

I 1
,.

h' dl,··iI Ag!nclas e llUb-agênclaa em .tOOo o terrltóno nacional. - Sucursal ll<ll
"

tI'1se' ta das ca'maras de(e 'aboratono, c ela ,e unl 1- ;'iI •

,
.

1, reVls s . .

.

,

• Uruguâl. ReguJadorea de a ..ar1ll:ll n.aa principals cidades da A.m�1ca. Europll ,

fluido leitoso, poderosa eultu- ,ii e .urlca. :
ra de peneumoeocos. E, dentro : AGENTE EM FLORIANóPOLIS I

do tubo, pôs um pouco daquela ii C AMP O S L o B O & C I A. - Rua FeUpe ScbmUlt. D. lHJ :
terra. Uma hora depois, o lí-: Caixa Postal D. 19 - Telefone 1.083 - Ena. TeJegr. "ALIAN,ÇA" :
quido leitoso fez-se branco co-

SUB-AGENCIAS EM LAGUNA, TUBARÃO, ITAJA1. BLUME-
I,NAU. BRUSQUE, LAGES E RIO DO SUL

mo água. E, à luz do microscó- I

�............... -· ................. ·- ...... w.......,.... ··--·-_ .. w_- .. -._,

pio, não se acusou mai.s a pre-
senca de um único pneumoco- FARMACIA ESPERANÇAco.

�

Todos tinham desapalreci-
do, como por encanto. A SUA FARMACIA
Dubos repe.tiu a experiênci,a, a•• Couelheiro Mafra, 4 e 5 - FONE 1.&42

. contemplando, através do mi- E.tre,. a domicili.
proseópi.o, Q qu� � passava,.. El ��,_._,,�._,,�..�.. ��,._.���._������_�-"'.��__

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

I

G:Uf4.NDO A' FELlenlACE DIZ O. K. ••• NO CII\HEMA!

* HIG!EN!ZANTE

• Nos momentos culminantes de f'elici
dade, todos afirmam: Eeeêh Salus ! ! I

Porque o sabonete Salus é o mais seguro

protetor da saúde e da higiene do corpo.
Combat c a axilose . Neutral iza os efeitos
da fermentarão do suor. Seja também um

vencedor. usando Salus no banheiro. E

diga co t c.do mundo Eeeêh SALUS!
�

* DESODORANTE

* ECONÔMICO

comércio 'norte-americanas, e a

imprensa em geral coment3!
seus tópicos, como o faz sema

IIalmen te o "Journal of COl11-
mel'ce" daquela cidade-.

Ao atender as Estrélas de Cinema de
Hollywood um médico descobriu um

método seguro e rapido de removel' o
excesso de feia gordura. COlnece a per ..
der peso na priIneira selnana e lTIuitos
quilos ao mês. Basta tomar 2 pasti·lhas
3 vezes por dia. Este novo n1étodo, cha ...

mado Forn1od<.'. traz nova vilalida
de, ,saúde e energia COU10 tanlbem lInla

apal'encia atraente. ao dissolver a gor
dura. V. não só se sentirá conlO pare ..

cerá 10 anos mais jovenl. Não é neces ...

sario faze)' 1'egitne alitllental', neln IISHJ'

drogas drasticas ou praticar exel'cicio!:i
em excesso. Atúa ajudando a nature
za. Fornlode, reduz a gordura de
um modo garantido como V. Jeseja.
Peça Forlllode, hoje mesmo, em

qualquer farmácia. A nossa gari.;nlia é
a sua niaior proteção.
Dislr. S. I. P. Caixa Postal 3786 - Rio

ALVARO RAMOS
CIRURGIÃO�DE�TISTA
Rua Vitor Meireles, 18

Se V. S. desejar um corte de
casem ira, linho ou tropical,
em côres firmes e belos pa
drões, procure a Loja das Ca�
semiras - Rua Conselheiro
Mafra, 8�A.

-.-.----1-_---- ----;-----;-......._.......�....
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]Jia 27 de Ot.i tt.tbro - Estréia da

CIA. DE REVISTAS E VARIEDADES

usic-Ball Star's Show
O . melhor conjunto de variedades até hoje apresentado, em excursão.

-- ATRACÕES I TER ACIONAIS--
DORYANS SISTERS =. Bailarinas ccobrc t-rs. ROCAMBOLE - GRANDE ILUSIONISTA. MISTER BRONI, - MÚSICo EXCÊNTRICO E CÔMICO

HUMORISTICO - NAJA KASSEL - 80 prano internacional. MISTER OLiVER - TRANSFORMISTA AMERICANO
- Z�K E BOBY - CACHORRO E MACACO AMESTRADOS.

Atenção! A partir de sábado, dia 21, venda de ingressos de a ssinalura para 4 récitas - Cr$ 24,00
--_ -

--_._---

Ü--E-S-T-A--D-O- Ordem e União
Paris, 23 (8. F. I. -- de Al-

bert Bayet, de "Franc T'ireur")
- O General de Gaulle lan
çou duas palavras de ordem

.

com referência à política in

I terna: '------: pediu união e pediu

J
ordem. E preciso definir aquí
) nosso pensamento. Quem po
::leria desejar mais a união do
1ue aqueles que agruparam,
ela Resistência, crentes e ra

.íonalístas, comunistas e con

.ervadores, radicais e socialis
tas? Mas, união entre Patrio
caso
Com Vichy, nunca! Ordem?

Sim, cem vezes sim. Quem a

poderia desejar mais do que
aqueles que sofreram a abo
ninável desordem criada em

nossa terra pela ação corrup
',ora dos "trusts" pelo objeto
-: estúpido arbítrio do tascís
mo petainista? Mas com a con

�ição de que essa ordem seja
aquela que solicitam as mas

sas populares de nossas cída
-1_es e de nossos campos: -- a

ordem da Pátria, a orde-n do
Trabalho, a ordem da Liber
dade, a ordem da Justiça. Mas

I
�om aqueles que fazem da or-

_.

jem um pretexto para oprí- VIsita
mil' as Fôrcas Francesas do

Interior, para eliminar a Re
sistência e manter os privile
gíos, não: Com êsses, nunca

estaremos! O presidente de
Gaulle mostrou, aliás, a êsse

respeito, sua perfeita concor

dância 'conosco, ao falar-nos
da união dos verdadeiros íran
ceses e ao invocar a ordem re

publicana" .

Õ··--sanTô·····do···-(íIa----···---·GÊ·RÂÕÕR--
---

A INSTALADORA DE FLO·

IS. Rafael ArcanjO RIANÓPOLIS avisa aos in

Sabre êste santo nos fala o Bo- teressados que possue, para
grada Escritura, quando conta a vender, um gerador de cor

vida de Tobias e de seus filho .do rente contínua, de 5.500
mesmo nome. Tobia� cegara e, v�a-Iwatts. 115 volts: marca
se em grande neceSSidade. O unICO

S. P" .

recurso dele era \ um moderado

I
« 1 e m e n s ».

.

reço obmo.
capital. qus, entretanto. se ach_a�a P�:ll:a. q.ua!quer Informação,

L d es 19 (8 I P) A em mãos de um parente que VIVIa dlrlgIr.se a INSTALADORA
H

on r, ...
-

d f'lhoje transcorreu o aniversaria longe. Resolv�u m�n �r seu 1 o DE FLORIAi:"POLIS ru
do menino Celso Moreira. bandeira polonesa foi içada. em busca desse dmhelro. Sendo. ...J • a

num .novo cruzador' da Mari- porém, inexperiente, não sabia nem TraJano, 11; FONE 1674
nha Polonesa. posto à disposí- o caminho para o respectivo país

I Icão desta, pela Royal Navy. O nem o modo de cobrar o que se Armando Brito e

.

-
.

..

-- -

lhes devia. Eis que um dia se

Hnome do novo cruzador e O. li'. Ca�ísas, Gravatas, Pijames apresenta um jovem formoso com a enrlqueta Brito
P. "Conl'ad", em honra ao Melas das Ih 1 h' 1 O doíme ores. pe os me- oferta de acompan 0-.0. SOIS part:::ipam a seus parente.
grande escritor Conrado Kor- Dores preços só na CASA MIS' empreenderam a viagem. O jovem e pessoas amigas o nasci-

zeniowsai. CILANEA _ RuaC. Mafra 9 desconhec�do prot.ege a Tobiabs cori- mento de .eu filh<

IE· ------------___;.-------------'- tra os perIgos. ojudrr-o a co ror o Otáviompregado FARMACIA ESPERAN capital e fá-lo conhecer uma boa

IçA moça com a qual casa. De volta Fpolis., 20-10-44
Jovem complementarista, para Casa, aplicaram nos olhos do

com prática de dactilüÇJl'a· do Farmacêutico NILO LA '(JS pai o remédio indicado pelo com- 3' ·v2Hoje. IIDUlJlhI erA a ... prefertda h' d f'lh
-

pe a

fia, oferece seus serViçOSj
pan erro o 1 o, e o pen recu r

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

_......"'oasal•• _ralllte1ru -- Homeopadu - r�
a luz dos olhos. Comovidos por dos. Mas, �ste revela sua identi-

onde for preciso. Informa Al..ttcOll 4" bnlTacha.. tanta bondade. quiseram pagar ao dade dizendo: «Bendizei o Senhor
9êíes na redação do «Estcdov. .....n ..t_ o nata obllen'AllcJ. ao ('ecelt1i4r1. ",,<WlI� jovem os gI'andes serviços presta- que operou tais maravilhas»:

'

Diário Vespertino

Redação e Oficinas à
rua João Pinto n.o 13

Te!. 1022 - ex. postal 139

AssmATURAS
Na Capital:

Cr$
Cr$
Cr$

70,00
40,nO
20,00
7,00
0,30

An�

Semestre

e

Maria do Rosário
Fpolis., 19.10-44 I

.------------�------------
3v-2

Trimestre
Cr$
c-s

Mês
Número avulso

No Interior:

Cr$
Cr$
Cr$

80,ilO
45,00
25,00

Ano

Semestre
Trimestre

Anúncios mediante conlráto.

Os originais. mesmo não publi
ca-los, não serão devolvidos.

A direção não se' responsabiliza
pelos conceitos emitidos nos

artigos assinados.

1!!�··s·;���1
ANIVERSARIOS

Foi ontem muito felicitada, por
motivo do seu natalício, a srita.
Zilma Medeiros.

Faz anos hoje o nosso ilustre
conterrâneo sr. contra-almirante
reformado Lucas Alexandre Boiteux
uma das maiores autoridades em

nossa história regional.

Nesta data faz anos o sr. José
Fernandes Neves, digno sócio da
grande e antiga firma desta praça

IFernandes. Neves & Cio.

Muitás serão as felicitações que,
hoje, por motivo do seu natalício.
receberá a sro: Araci Rupp Bulcão
Viana.

Wanderley Franzoni
Senhora

participam a seus parentes e

amigo!! o nascimento de suas
prâmcçêrrí tos (gêmeas)

Rita de CéssiaTranscorre hoje a data nataHcia
da arc . Maria Claudio.

A srita. Luci Schaeffer festeja
hoje sua data aniver!!ária

Decorre nesta data o aniversário
da ar ito . Cecília Hc rdt

Novo crUZ8Qor

pOlOnÊSFaz ano" hoje o

Silva.
sr , Diógenes

Nascimento:
Em festas se acha o lar do nos-

90 prezado conterrâneo sr , Heitor
Bittencourt, pelo nascimento de
Seu filhinho Ioõe-Rômulo.

e

e chUlr ras-ee

RIo, 22 (A. N.) - Realizou-
se ante-ontem a visita dos es

tudantes cariocas ao Centro
Nacional de Ensino e Pesquisas
Agronômicas, no km 17 da es

trada Rio-São Paulo, onde o Iministro da Agricultura lhes I
ofereceu churrasco. O referido II
centro divide-se em dois seto- I

res: o do ensino com universt
dade rural e o de pesquisas com I
o serviço nacional de fh;;:quisas
agronômicas, de diversos instí
tutos científicos.

RUA FELIPE SCUMIDT, 5
(Edifício Rio Branco)

Contra latos, não há argumentos!
CAPE' RIO BRANCO

de Euclides N. Pereira
o ponto preferido da «(élite» florian'cpolitana

AGUARDEM
A -Grande-Exposição sôbre Arquitetura Brasileira.
antiga e moderna, a partir do dia 3 a 10 de

novembro. na séde do INSTITUTO
BRASil ESTADOS UNIDOS

.... ; ._�____:;� ._.�,_,_____;:_:"-i· , == === =.,;.=.0;;;;;;0;;;;.""'"'.-..,; === = """", ...-= ;;,;;.0;==== =....,.=="""'"".===_·.= =;;;;;;;;;;;;:;;;;;;: iíii!iõl;;.,.��.=;;;;;;;;;;;õiü
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Dia 28 de Outubro -- ENCERRAMEMTO DA SEMANA DA ASA·
pelo Comandante e Oficial da Base Aérea, em homenagem à Sociedade

ríanépolís, no Lira Tênis Clube. Início do Baile, às 22 horas .. Traje
� (smoking ou summer-jacket). Não haverá reserva de mesas ..

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

Baile oferecido
de Flo-

a rigor

Ii Grande Concúrso
-

SAPONácEO RÜDIUM
Via. de Produtos Químicos Fábrica Delem

A Pomada Man Zan lhe dará o alivio desejado,
combatendo as dôres e os pruridos, desconges
tionando as dilatações. Graças ás substancias
de real efeito antisêpfico-bactericida que entram
em sua fórmula, a Pomada Man Zan previne as

infecções e o aparecimento de outros males ain
da mais graves, decorrentes das hemorroides.
A venda em todas as Farmacias em bisnagas
com cânula especial para facilitar a aplicação.

(Um produto De Witt)

Utilíssimos e v i lio sos prêmios, desde 1 jôgo de copos de vidros, modelo «Petrópolis ",
no valor de 500 cruzeiros, até 1 sala de jantar, modelo «Ar izona-. toda de imbúia e

cedro, no valor de 8.000 cruzeiros, além de 5,500 outros prêmios menores.

2U envólucro s toar e l prateado) do SAPONÁCEO RADIUM ou 20 tam pi n h a s do me srno

SAPONACEO (em pó) dão direito a um "coupon
"

numerado para o so r teo a .rea!izar-'\e a

5 DE DEZEMBRO DE
na Séde da

1944, ÁS 14 HORAS
CompanhiaOs pOloneses

na Holanda
Noruegueses na

.Qlemãnha
Londres, outubro (Interalía

do): - Segundo as últimas

Londres, 23 (S. 1. P.) _ O informações, cêrca de 8.000

General Kukiel recebeu a se- prisioneiros noruegueses se

guinte mensagem do Ministro encontram na Alemanha. Es-

da Guerra Holandês, John-
ses noruegueses que estão nas

kheer van Lídth de Jeude: prisões nazistas são acusados --

"Recebi notícia de que as tro- de crimes políticos por não dAati'DOeU.-Seegad,••éta janela I C'ARTAZESpas polonesas que entraram haverem colaborado com Oi

no território holandês luta- alemães durante a ocupação S. Paulo (E.) - No dia 12 do

ram brilhantemente 'e com ad- da Noruega. corrente, num prédio que está
mírável heroísmo e foram re- sendo construido na R'ua Con-
cebidos calorosamente e com I GRATI-S 1

selheíro Brotero, n. 823, o en-

entusiasmo aclamados pela canador Vicente Giafoni, as-

população. Em nome do Go- sassinou a tiros de revolver o

vêrno dos Países-Baixos, eu' Quer receber 6tima surpresa, engenheiro Evaldo Augusto Si-
.

I que o fará feliz e lhe será .

f
.

d
.

dquero expressar de todo o co- 1'1n, erm o, am a, com a rnes-
de valiosa utilidade? Escreva

ração a gratidão pelos eSPlên-,
a: Seares, Caixa Postal, 84, ma arma, o mestre das obras,

didos feitos destas tropas po- .. Niter6i, E. DO RIO. I Pascoal Lucheta. O criminoso,
lonesas que contribuiram es- ;... • -= que foi preso em flagrante, ia
sencíalmente para a liberta-I DESPERTE D BILIS sendo conduzido, na tarde de

ção dos Países-Badxos. Estou ontem, á 3a Delegacia de Polí-
certo de que a ação das tro- DO SEU FIGIDO cia, a fim de prestar novo de-

pas da infantaria Aérea Polo- poimento, quando em dado mo-
E Saltara tia CaIU Dtsposlo para TIIá t'l dnesa, na épica batalha de men o, 1 u indo a vigilância
Seu fígado deve produzir diariamenes lící 1 I das !Arnheim, será lembrada eter- po 1 la , ga gou .uma as jane-

um litro de bilis. Se a bilis não corre li-
namente e contribuirá para I di d

las do Cartório daquela repar-vrernente, os a imentos não são igeri OI

apertar os élos de amizade en- e apodrecem. Os gases incham o estôrna- tição, de onde se projetou ao

tre a nação polonesa e a ho- go. Sobrevém a prisão de ventre. VexA solo. Em consequência da qué
landesa". sente-se abatido e comoqueenvenenado.. da, Vicente Giafoni sofreu vá

Tudo é amargo e a vida é um martírio. rios ferimentos de natureza
Uma simples evacuação não tocará a grave, 'em consequência dos

causa. Neste caso, as Pílulas Carter sã. quais veio a falecer horas de
extraordinariamente eficazes. Fazern cor- pois, no Hospital das Clinicas,
rer esse litro de bilis e você sente-se dis- onde foi hospitalizado. O seu
posto para tudo. São suaves e, contudo, cadáver, por determinacâo da
especialmente indicadas para fazer a bilis Polícia, deu entrada no NecroI correr livremente. Peça as Pílulas Carter.
Não aceite outro produto. Preço: Cr. S 3,00. tério do Gabinete Médico-Legal

do Araçá.

Os -co u pons», para serem trocados por ({envólucros� ou "tampinhas"
até o dia 20 de rrove rn b ro , encontram-se com o sr ,

\7il-gílio ..Jo�é Géll�cia
Rua Tírcdentes, 35

DO DIA
HOJE 3a.tteira HOJE

«(ODEOCIHE )1
A's 7.30 horas:

O espetáculo do sêcu!o com Robert Newton, Deborah Kerr e

Emlyn Wiltiarns, em

O castelo do homem sem alma
Extraído Jo célebre rorn ance de A. J Cronin:

(, A Família Br o die»
A Parada no dia 7 de Setembro no Rio de Janeiro. (Nac. Coop ).

FOX AIRPLAN NEWS (Jornal)
(A chegada das F'ór

ç
vs Expedicionárias Brasileiras na It áliu )

Preços: Cr$ 4,00, 3,Ov e 1,00. Irnp. 18 anos

CIHE «IMPERIAL»'
Ultima

A's 7,30 horas
Exibição do interessante frlrne musical, apresentando
Mary Lee, com danças e comédia em:

Filhos esquecidos
CINE JORNAL BRASILEIRO 3x13 (Nac.)

Preço: único 2,00- Imp. 14 anos

José Victor Garcia
guarda-livros diplomado
encarrega·se de todos os

serviços atinentes à con

tabilidade em gera].
Rua João Pinto, 5 - térreo

FLORIANOPOLIS

5a-Feira no Odeon
Clark Gable, Loretta Young e Jack Oakie, na célebre

novela de Jack London

.

O grito das selvasSANGTTEN(.)I__
Contém oito elementos tônicos

Fósforo, Cálcio, Vanadato e

Arseniato de
Sódio, etc.

30 v- • 6

Os Pálidos, Depauperados.
Esgotados. Anêmicos,

Magros, Mães Que Criam,
Oriauças Raquítícas rece-

I berão li tonificação geral
do organismo com o

SEGUROS
THE LO�����N���(jts����l:SURANCIC

I
COMPANHIA DE SEGUROS "CRUZEIRO DO SUL"

��::::::��_�_�_�_���������_� .__::::==--:___
-

__.� ... .. n_e_:u_�:O_S�_%_�_���:_��:��:�:S
"SAGRES'

Convidamos os srs. Comerciantes a

v�sitarem, em nossa scbre-lo]e, a exposi
çeo de

SEDAS, com ricos ê modernos padrões,
lÃS, próprias para vestidos e ceseccs, I
CASEMIRAS e TECiDOS em geral,
recém-chegados das melhores fábrica s
do país.

I
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CASA SCELÂ,NBA
"Illudou-se para a rua Conselheiro Mafra. 9

(A'O LADO DA CASA /lOSCAR LIMAU)
��--------------'���-------------------------------------

A�!��N���N �sE'sp!���)�!�i,�SEst!�o��!�!�,�e' I I
.

,"'anal - Com uma frequência,eada vez maio>', as novas e gi,i iii... Snr. 'Dentista!
o'anteseas Super-Fontalezas estão bombardeando o Japão e F�;17 Faço qualquer sistema de

�eus principais centros industriais, Desde 15 de junho, quando Dentaduras, Pontes em

as gigantescas Super-Fortalezas .Voadoras apareceram pela a ouro ou Palacril, conserto

primeira vez no, !Dxtremo Oriente, foram realizados 8 ataques dentaduras em 2 horas

em seis datas dIferentes Cl'IlCO contra o Japão propriamente apenas. Serviço rápido e

dito e dois contra objetivos na 1\Iandc:huria e na China ocupa- garantido. Preços módicos.

da bem ('Omo contra as refinarias de petróleo na Sumatra, O Chamado por obséquio

pe;lúlti11l0 objetivo das ;;uper-Fortalezas foi o grande centro para Constantino Serratine

siderúrgi('o ele Yawat�, a Pittsburg japonesa, tão duramente i �

t
Rua Duarte Schutel, 9.

castigado durante o du:, que os aparelhos vim.dos de noite fo- l.
)'am guiarIos pelos clarões dos incêndios anteriormente provo
{'ados. A Fôrça Aérea não faz promessas vãs. O general Arnold,
'nceitando as pesadas responsabilidades da direção de uma f'ôr-

, a aérea global, sa.liento�l quea B-.29 é uma nova arma, e que IIprecisamos aprender muita coisa ainda a seu respeito.

fedtC(ospãrd
yJIv SÊPNIVllJEflTf t fCOflÔt1!CO, EtI·
{I�/ I

>

(O!1l/ílJAIfJ)O. JA, PAPA FESTEJAR

A

-"'WMMbl

�\�tSOuq.9� RU8 João Pinto, n 25 !

� ��. (Em frente �o res�uro do_Estado)

I
� '''' � Ftoríenõpoüs
-, _- - ... Telefone 1448
nNRTOnO PRTOLOGICnS SANTA CATARINA

Dr. H. G, S. Medina Parm, Narbal Alves de Souza II Farm. L. !la Costa Avila

Bacteriologia IAutovacinas. ,

Ultramicroscopia. II
Química sanguínea.
Análises de urina.

F.;xames Anátomo-patológicos.
Diagnóstico precoce da gravidez.
Sôro-diagnósticOM
Hematologia
Coprologia.

,

evess

Serviço de transfusão de lIangue, Vacinação anti-diftédca
(CRUPE) com próva de Schick.

Andlis�. químicas de: Farinhas. bebidas, café, mel, águas potá
veis e para usos industriais (fecularias, cervejarias).

V d confortável
en e-se casa. na

Avenida Mauro Ramos, 249,
assim como outra, menor, ao

lado, n. 251. Tratar com Aldo
de Almeida, no Banco Nacional

do Comércio. io v. ·8

Casas e Terrenos
Vendo diversos casas e

terrenos, nesta capital e

no Estreito.
A. L. Alves -- Deodoro 35.

V.l3
�

Cãsãs"éTeriéíi·ôs-·�
Encarrego-me da venda.

Comissão módica.
A. L. Alves - Deodoro 35.

V. -13

....-

•

Inda telegr. «Bandiral» -- Rua Trajano, 23 -- Florianópolis
U serviço da indústria e do comércio do Brasil

Malriz: Rio de Janeiro
SUCURSAIS:

Agêncja,�
ESTADO DE SÃO PAULO .-- (apitai __ o Rua 15 de Novembro, 239.
Urb a nes: Santo Amaro, Santo André, Paula Sousa, Sant'Ana; Lapa e Moóca,

Interior: Our inhos.

instalação: - Agências Urbanas: Penha e Ipiranga Interior: SantosEm

ES rADO DE MIMAS: Be!o Horizonte e Varginha.
Agências: Olive irs , Caeté, Elói Mendes. Andr êlândia, Carmo do

Divinópol is, Santo Antônio do Amparo, Lavras e Juiz de Fór a,
Em instalação: Governador Valadares,

Rio Claro,Interior:

ETADO DA BAHIA: Salvador.
I Agência Urbana n. 1 (Salvador)

Fn terior: Ilheos, Itabuna e Jequié.

E TADO DO RIO DE JANEIRO:
I
lsrn instalação: Barra do Pirai. Barra Mansa, Volta Redonda, Resende e Vassouras'

ESTADO DO EsplRITO SANTO:
Em instalação: Sucursal de Vitória. Agências de Itapemirim e Cola tina.

tsrADO DO RIO CiRANDE DO SUL:
Em instalação: Sucursal de Porto Alegre.

Abona as melhores taxas para Depósitos, Descontes. Cobrancas e Passes,
Correspondentes em tôdas as praças fio País.

• I

Procure a

Quer vestir-se com

confôrto
e elegância?

ALfaiATARIA
MELLO

e escolha o seu figurino.
Rua Tiradente 24

Vende·se. medindo 14 x 33

mts., na Avenida Mauro Ra

mos. linha Circular, ótimo para

construção. Tratar na mesma

Avenida. n. 211. 30 v.-8
.........................

Vende-se u�hOa�:��-
ondulação permanente e um

estabilizador de 1 KW, com

pouco uso e em perfeito estado.
Tratar na Praça 15, n. 10.

V.34

Copacabana,
Vende,·se. um espaçolo aparta

mento, sito '�Avenida N. S. de
Copacabana. Rio de Janeir'o. com

"hall". sala de jantar, três quar
tos. jardim de inverno. copa. cozi
nha e demais instalações, em pré
dio recem-construido. O proprietá
rio possue fotografia do prédio e

planta do apartamento. Informa
ções nesta redação. 3 v.. 2

Procura �olocação
Moço, com conhecimentos e

prática de escritório, oferece
seus serviços ao comércio desta
capital. Ordenado módico. Car
tas, por obsequio, a R G. P.>

'1:1 1'1
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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C N I
A «CASA NATAL... , rua Felipe Schmidt, 20, acaba de

asa' \ ata receber Formidavel sortimento de sed�sl .. preços excepcio
nais a partir de Cr$ 8,50. Aproveitem, para as próximas

Festas de fim de ano I
�--- ---�------�-"-�

covarde!Não morrerei como
São Luiz do Maranhão, 24,destacam-se os seguintes tre-

Na Base Aérea (A. N.) - Acaba de chegar a chos: - "De madrugada aC9r-
7 • • esta Capital uma carta do sol- damos com o troar dos canhões

"

Como parte do 'plOgr�::a da
dado maranhense da Fôrça e o matraquear das metralha-

Florianópolis 24 de Outubro de 1944 Semana da Asa.,' tO} l,",(oll,za� Expedicionária Brasile�ra,. em .doras .

conclamando -

��s ao
----

-

._� �o, ante-ontem, as 12,30
1 �o operações na frente ítanana.] cu�pn1l1ento do de:.er , l\II::u�

I di d d I d· IS;S na Base �erea, de �.oIla- sendo seu sínatárío o cabo Flo- adíante, o cabo Floriano, dIZ,
acen (OU-Se, epois e exp o Ir ,nopollS, o almoç� ?f�reCIdo pe- riano Pereira Mendes, inte-I-- "Se eu morrer, I�ão choren:

POR'fO ALEGRE, 24 (E.) ,
' . p? comando e ofICIaIS"'�o,s PfE',- .rante da FEB e filho do co- por mim, porque nao morrerei

-
- Conforme se notICIOU, deu sídentes dos Clubes t./IVIS e a g

,

.

1 J
'

M d I o covarde mas sim. noà costa do Rio Grande do Sul uma baleeira com sobreviventes 1 c: ImercIante
loca ose u �n es, com. ' '.,,'

. . , , , . mprensa, O [o em maranhense fOI SOl'- cumpnmento do devei .

uo navio cargueiro noruegues "Bragança'. que se incendiou I A' sobremesa, falou o sr. ma- ,v, 1

'c;;- o ......._-......._-.._....._ �.�

depois de explodir, quando em viagem de Montevidéu para a [or-aviador Carlos Alberto de Iteado e incorporado, em t..:J� Ciências Econômicas
Europa. Todos os tripulantes se jogaram nágua, ocupando de- Matos que depois de azrade- lPaulo, onde, se encon ra�a,
pois três baleeiras, Além dos marujos já recolhidos, conforme cer a 'c0mparenCia dos bpresi_ dentro_ do p�az� de, s�� apre-

Sol> a direção !lo ('()n!nlJilisl�1
se comunicou, outra baleeira, considerada perdida, foi recolh í- dentes dos clubes civis ê dos se�açao, s.cl�yeu de e uma

pro!'. Fre derit-o 11('rl1la'1111 \'e;n

da mais tarde pelo navio argentino "Rio Salada", também a representantes da imprensa, �:�r�: ���P��'Úd�e� �e�1C��� ��'i,lCW, í����l:��l(!�, \��\'i�;:;\'i(!;�Ci�:��::\�terceira baleeira deu à costa no mesmo local que a primeira, referiu-se, elogiosamente, à t- d st '_ Econômicas",(j legar é denominado Sarita. A Capitania do Porto do Rio cordialidade social cultural e p�� o, com o es acterí e o pa
Coutando ('0111 a ('ola!loraç',io <{(,

Orande providenciou imediato socorro para os marujos, Os esportiva reinante 'entre as res-
trrótísmo gu� carDac erizam

t
a

pcssóus de J'l'('onlll'c'ida ('OIll\l('Il�il
i.áutragos chegavam completamente extenuados pois desde o 'pectívas entidades do Estado. g!!:;:...�;���.a.:.__....�_�!:.�;· ..:' ciu vcnti lu a revista axsunl os a l uu-

r 12 d
'

1 d 1 1
-

---- lizudus de ecouóiuia. linuuçus ;l'fl-
{la o corrente, as ' 4 horas, quan o se c eu a exp osao, va-, Fizeram uso da palavra, j rri n i s l ru çjio (' es

í

a l is l i ru. nl'gis-
gavam ao sabor das ondas, Todos os náufragos estão hospeda- também, os srs. drs. Osvaldo FRACOS e

(r'IJl10S, agradecidos, a oferta du
dos no Hotel Pariz. Bulcâo Viana e Aderbal Ramos AN�MICOS exemplar que DOS LJi en viutlo Ih"
___,._w.·......• ...._·....- ............• ......·_·_·_·.__ ...............__•.,..-_. ._.........-�......... 'da Silva, TOMEM Ia f'i rrua (l. L. Itos«. l'slabl'lL'cidÜ

I
'

I' O I
'

d Vinho Creosotado ,Jl:1 rua Deodoro, 33, lH'sta CalJilal.

, L()·OOl\/"-OV'1j'""lI� 'bi�nt��l�çOfr���;·�e�����:��� "SILVEIRA"

I I
I-_) :_I_ j � � gem, tendo os VIsitantes opor- Heitor Bittencourt e

Vendem'-se, urgente, dois locomóveis em estado de vunídade de percorrer as ins- Grand. Tónico
Senhora

novo, marca "Badenía" e "Lanz", de 30 e } 5 talacões da Base, o quê deixou ----

participam a seus parentes e

H, P. E.; uma charrette e diversas máquinas em todos ótim� impressão. Diversões pessoas de sua amizade o
.

d' t
.

I
nascimento de seu filhinho

I
para ln us rro ,

A • I Rio, 23 (A. N.) - Em todo TU/f,o faz crcr que será ('olllPle,- JOA-O ROAMUlOInformações nesta gerencIo. r ••

h
'

"s la a procur» (l\c hilhetes para n

_

'o pais, lnlclO�-se oje a eQ j tcmpmarla do "Musi« Hall Stnrs Fpol is. 23.10.1944G..o_�_�_�_�_�_��������������=�=========�=�=�_�,:- .mana da Asa, Na Escola de I Show", que exl.rcurú na scxta-Ici-

Os russos na Prússía Orl-eo-lal Aeronáutica, com a presença r�l. A "cIH,la dos ditos bilhetes in i-
I do presidente Vargas realí- ('l.8,'S�' 110,/1'. a ger('ncw cio "Ci uc V!ll· a P AlegreMoscou, 23 (U. P.) - Foi finalmente anunciada pelo ma- zararn-se várías sOlF)nidades. Hlg' ... ,,' Iox . , .

U •

tali
, �

d
,.

O· t 1 I T'
' � cspcíúcu ux lJI oructo.n, pleno Rio '){ (A N) - A.c0l111lu-rechal S alin a lnvasao a Prússia flen a, pe o ercelro êxi to, poi� neles aparccurúo, Se'.

' � "

':
• c

Exército da Rússia Branca. Segundo a ordem do dia do chefe A 96 quilômetros gundo. n:Js. intnrrnuan, �rtislas n- i lll�a?o de AI?ISlO Sales, ,sen
A " • •• � de Koenigsberg traordinários no seu genero. corno oficial de gabinete, segmra no

do governo sovjético, Cherniakovkí lançou suas forças numa
Londres, 23 (U, P.) _ "A HOCUl1lbok,_ o homem-rleiuónio, ,l(I próximo dia 27 para Porto

frente de 140 kms. e já penetrou 30 kms. no interior da Prús- luta na Prússia Oriental trava- :;i(!u, das.na:� ,lllenos .

sensacjoll<lis AleoT8 o ministro da A"Ticlll-
.

;. 'd d
,r

f
'

t d 1 ,Doryan s Slslet's, notaveI quar!l:'-
b

f' d ,. ,b, •

Sla. Novenva locall a es Ja oram conqUls a as pe os russos, se com fúria nunéa antes re- .to de Üajkulos; :\11', Oliver, jovem tUJ'a a nn e proceder_alI a 111S-

entre elas SCh,irwindt, Stalluponen, Rominten Suwalki, GOldap, gistrada". É com essas pala- .l' hrilhan te

-lraf1SÚ)I'lll.i�.1a,-, aPI,'C"! talaç�o da co,?p,e,rativa,CentralG R· t F'l' vras que o comentarista lnili- sentando suas caractel'Jzaçoes de de Las e presldn' a illauglll'a-rross OlTIln en e I IpOW, HO corl'l1nda de Xotrc-j)::mlP" -

d O't 'E
. -

]" õtar da ao'e'11cl'a 'nazI'sta DNB o ""1' I'!," . 'çao a 1 ava Xposlç'ao '.Jstcl--.------------.--,-.-- - .. -_. 'b" i, �, ec 1C'1 e 11lons 1'0 e 111uItàs Oll- , .
•

JIIIII-------------.-- conhecido von Hommer, ca- lra� ele Jll'rtC'ia jncomparável' 1Ia- dual de Al1lmalS e P'l'oclntos
raderiza a situação naquele.ia Kaswl intereSS:111te sopnlll'o in, Derivados em São Gabriel.
t t d ,l t ternucional; ::\11'. Brolly, com S('!ISea 1'0 e guerra, .'c\.crescen. a ill�'lrumelllos excentric'os (' IlHl' �J·uda a' FEHque durante todo o dia de on- sicas exóticas além de unjmais ti
tem a localidade alemã de Gol- <llllestr"dos em SUlllO Ilráu. "I d 2') (0\� .-::a va 01', Ú .'c\., N,) - Rea-·
clap foi teatro de tremendos

Regre(1«!ou O
lizon-se ontem 110 Instituto

combates corpo a corpo e de
l'h) Normal da Bahia a festa. Ol'ga-

I
::asa em (:asa. A SU8ste de Gnm-

I D' t nizada pela "Campanha de:}binnell registraram-se alterna- gra. u ra Ajuda à FEB" sob os auspíciosdos aiaquFs e contra-ataqw�s, da comIssão feminina da refe-Outras informações alemãs Belornou ali Brasil o gencrd Eu, rida da organização, A festaJijjldl ������������������������ d 't t l' "lh rico G,lrpar Du.tra, ilustn> �linistro': nu em am Jem que a aro a-
1 (' cllle te,re POI' fl'naII'da.{�e al1g'a,-(a rllCrl'a, depois de lima visita f

ria russa de longo alca'l1ce es- feita às nossas tropas eX'Pedkionú, riar donativos para o Natal doá bombardeando a cidade de ;.i<\s, na, frente de cOlllbr.,te da Ita- Ji::;Xlledicionário, alcancoll ple-Tilsit, lutando-se já de ambos ou, onde us nossos soldados e,�lã') no êx't
•

os l�dos da mesma, Outrossim, i�����l1dO ns nossns tra,dições mili-! - ...-.......�-�.:_...w.-.._.._._...._._-..._�_.....,

?eI�hm :?nf:s�a que os rus�o� () l!Ü:1ra.d�, titular da Guerra, que I DOCUME�.TOS , .'stao pt.Ise",Ulndo os aleIuac",: tal1l1iJem "JSIIOL! a grande e heróica O sr, Delgtdlo AntonlO Dutra
numa região situada a apenas! lHetrrípull' ingl{'sa, oncIe foi uIvo cchou e depositou na gerência do
96 kms. a nordeste de Koe,nigs- de expres'sj�'as del1\lonstr:lçõCS de �STAD� di�erso� �ocumentos, que

Dowingo prúxil1lo pa,s'sad:o, rea. b rg 't I d pr. O" _

,<preço e sU1lIpa1I.a, experilllcnlou, flcaz;n. a dlsposlçao do sr. Adolfo
lizou-se, no Abrigo de Mellorts, e ,capl a a rUSSIa nen nessa eXClll'ssao a nossa linha. d(. Antomo de Melo.
uma

-

audição de mÚsica pelo cO,j}- tal. lJat:Üha, a impressão nla'is gratu a
". - _-.._- _ _� J"'JV

junlo "SEHESTEIHOS DO LCAH". U!Il�U de U�ll !)l'a.sileiro, ante a, dispo, Professores de
Tomaram parte os scnhores,

fl·camos satl·sfe.-tos ! tSelç"L:atoes.de allllllO dos nossos call1b�,, GeRO,g2r.,af(Aia N) I
João Sih'a, Apolônio Silva', ElIC'li- "

ueles Souza Pedro Almeid,a e A1'nal- De \'ol!a ao Brasil. S. Excia. ch(" I 10, " -. nfo1'n1<1
Compraé na CASA MISCE <'ttl Santos. Do sr, Edgard Artur Cabot, gOl! à Capit:J da, Hepública, onde um vespertino local que o COI1-

LÂNEA é saber economizar.. Em nobre gesto, ofereceram-se digno Agente Angariador da lhe> foralll pl'l',sía,dos. _as jusüls ho-: selho de Geografia enviou 1l1'0-
espont�lleall1ellte, a. titulo de co- FrateTnidade do Fole, nesta 1:1cllagl'�ls. a .qne fas JUS, CO,1110 f:hc-Ijeto ao chefe do o·ovêrllO da
ope�'[('ç�lf} (,01J� a llotavel ubr,a de as- capit.al recebeu o nosso dire- !e do J:xereJto e a CflH'lll o rwsso cri'

-

d. dI:> ,-

slsÍl'ncm SOCIal man,tH!.a pelo go- '. puis deve encxepdinis serviços na ,açao o :.Ul'SO e extensao'
yênno do Estado, para propOl'cio- tor a seguznte carta: I Cf,,'p;:lr.iz;;,�·,l() d:"; !10SS:lS f()r'(:a�; de cartografIa e geografia des-
nnrel1l uns l1l0l1lellllos d(' sã a.le- "23 de outubro de .1944, :.I�·II1:ldas ele l�rl'<l, torn<l!udo-as ('fi·· tinados a professores de geo- .

gria aos abrigados. De fato, o ris') "
.. , Snr, Altino Flores, CIentes na aç:ao que nos cln'a ,lO vrafia de lodo paíspronlll e C'ontagiante !lJOS"TOU dcs- "O ESTADO _

uh'e! t]<lS putêncüts quc l'st<io dr,
b ,

Üe log.o a gra;ndr satlsfalçao des- " ej,rJil1(lo mil i la.I'JlIelltc '(JS f!esti]10S ,.,.,._-.._�_...... -.-,...-.-..---.,-

pertad:l, pelos trechos de mUSica" Ten.ho O grande prazer d� da ci\'iJ.iz:lç'ão ll111l1ldial.
pelas perguntas de intrressc gel':ll, c01nunzcal'-lhe que A Fraternz- -- O sr. dr . ..'\cl'éu Hamos, Illll'!'- OLI IMA HORApC'la comidàacle!lo "::o.IASCOTE·' dade do Fole recebeu comuni- "PDlu]' Fedt'l'al, foi l'epresenlaljq, ..

e pela jo"iaüclade dos Jllú�iCI)�,' CaÇa0 oficial de que a morte no a,[n. pdo sr. !ir, Joa(!tlim Hmlios,
jJ01S, ao l1ll'smo tempo, o conjunto d 7' residentc na Capital da, H epública.
,;pl'es.enton uma parle hÚl11orÍstiCd" O gen�1al r:azzsta Von Ro!'!
A convite, cantaram, arompanl1a- mel foz ocaswnada pelo ama0

,!�)s pelo CO_n,jUl?to, os _ll1C"1,o.res P�í- batizado "Sloper", fornecido
mo �1aCOWleskl e .Ioao Concelçao pelos Sócios da Fraternidade
(Parda,l.) d F l B'lótima, foi a, apresc,n1aç,io <Jus 0" ? e no ra_sz ..
d,i"crsos númctos, dn ('ejeto repH-! Fzcamos satzsfeztos com ês-
IÓI:io "dos "CERESTEIHOS DO j te resultado.
LS AR., '", "

I "Saudações.
H· 3 f . rodos flc",rcNll encantados com a (as) EDGAR ARTUR C ABOTROXY 0Je, II. ena, bondade dos C0l11petentrs do con-

'" .":1

às 7,30 horas. junto. Agente Angariador".
Programa Duplo: Ao final, falou o [rl1lào Diretor

Velha Cidade Fluminense" DFB do Abl'ígo, que agradeceu aos "Se
TRES HOMENS MAUS com Denis res,lei,l'os do Luur" l' su,lien.toll as
Morgan num eletrizante filme for qualidades aeillla descrila:s, apro
vvest cheio de lutas e emoções!

I
\'citando para f,azel' llolur aos mc

O VILÃ0 AINDA A PERSEGUIA -. Dores que o bra.sileiro lelll alm:1
Comédia gastoso! cheio de lances (le all·,tista, O que cOllslitl1l' molh()

atraentes! de orgulho para todos nós,
Preço único Cr$ Z.OO. Mas lembrou. também, que o

Imp' 14 anos. se11ltimento artísltico nativo devia
S".feira no Rítz. a maravilha colo- de s,er cUllti I'ado em festas como
rida: IMPERIO DAS

D,ESORDENS
b,qucla, que f,

allon alto ao bom

SÕS-IQom Randolph Scott, Gleen Ford fi lo r despertou tão c.1ev,ados senti-
Clclire �r.vol menlos em todos os pl'e�enl,e�,

11 Semana da Asa

J. COSTA MG:LLMANN
Civil)
de Vonstruvão

Projetos, Orçamentos, Adminh·tração
Rua Esteves Junior, 168. - Fone 733

FLORIANÓPOLIS

(Engenheiro
Escritório Técnico

O ESTADO E O l-IVO I A partir de 139 cruzeiros,Sp r vendemos cortes de casemiras
Seguiram. hoje. às 5 horas da em a nossa Loja, na rua Cons.

manhã pela Auto.Viação Cata· Mafra, 8-A.
rinenS8 os atletas conterrâneos que _

vão disputa!' o Campeonato Bta·
sileiro de Atletismo, a realizar. se
em S. Paulo, no pr6ximo dia 28,
Chefiou a embaixada o sr. Waldir
Grisard, São os seguintes 05 atle
tas: Osvaldo Husadel, Paulo Schei·
demantel. Francisco de Assiz Gui·
marães. Eug€inio Valter e Hercílio
Nazário; estes Z últimos de loin
vila.

No Abrigo de
Menores

Sapateiros
Precisam·s e oficiais e meias
oficiais. Tratar com Peluso,
rua General Bittencourt, 83.

Hoje. 3a-feira,
às 7,30 horas

Ultima exibição do magnífico filme
da Universal;

SOMBRA DE UMA DÚVIDA
com Joseph Cotten e Teresa Wrigth.

no Programa:
REPORTAGEM FOLHA
CARIOCA Z3 [D.F. B.]

NOTICIAS DO DIA (Jornal da
guerra).

Preços Cr$ 4.40 e 3.30.
Impr6prio até 14 anos.

RITl
Ap6s haver visitado diversos cam'

pos de batalha, o gral. De Gaulle
regressou a París,

•Caíu Goldap Ainda não se confirmou a notícia de
que tropas britânicas haviam de
s?mbarcado com êxito nas costas
da Noruega.

Lo:ndres, 28 (U, P,) - O pró
prio comunieado alemão acaba
de anunciar a evacuação da ci
,1adr: ,1e Goldap, signifieando
qlle os russos já se internaram
34 kms, na Prússia Oriental.

•

Tombem o Canadá, Austrália.
Nova Zelandia e Africa de Sul
reconhecera'm o govêrno do general
De Gaulle.

PARA FERIDAS,
E C'Z E M A Sr

INFLAMAÇOE�,
COCEIRAS,
F R I E I R A S,
ESPINHAS, ETC.NUNCR EXISTIU IGURL

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


