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LONDRES, Outubro (Da Ao.encia Telegrafica Norueguesa especialmente para Interaliado) - São agora
conhecidos os nomes dos vinte e cinco jovens noruegueses que foram executados pelos alemães como
reféns. Sabe-se, tambem que esses rapazes, na sua maioria d� 18 a 20 anos, estavam inteiramente ino
centes e trabalhavam pacatamente em suas pequenas propriedades agrícolas, junto a suas mães e irmãs

laooeate$ ,

����:o��:������ Itra esse terrivel mal
(CRUPE)

Informações com o

Dr. ARMINIO TAVARES

Camisas, Gravatas, Pijames,
Meias das melhores, pelos menores

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

DR. SAULO RAMOS IDe regresso da Capital da
República reiniciou defini
tivamente a sua clínica, das

I
14 às 16 horas. Consulto
rio à Praça Pereira de Oli
veira n? 10'

o MAIS ANTIGO DIARIO DE SANTA CATARINA

Proprietário e Diretor-gerente - ALTINO FLORES Não procures conhecer o que
se pensa nas esferas oficiais;
são segredos dificeis de guar
dar. (L. D. N.).I Florianópolis - Quinta-feita, 22 de Outubro de 1942XXVIII IN. 8664

� grande batalha da nova Revolução Francesa !
Rio, 22 (P. C.) - o almirante Londres, 22 (A. P.) - O general De Gaulle, em transmissão radiofônica, declarou que a nação francesa

Henrique A. Guilhem, ministro da está demonstrando ao mundo inteiro "que o nosso povo se insurgiu contra os dirigentes da traição"; e exortou

Marinha, à vista de um ofício do o povo francês a levantar-se em massa. Declarou que a resistência popular, diante do programa de LavaI, de

Loide Brasileiro, resolveu mandar enviar 133.000 operários para a Alemanha, "torna a co locar a França no lugar que PIe corresponde entre as

agregar aos seus respectivos qua- nações em guerra contra a infame Alemanha e insolen te Itália". Acrescentou De Gaulle: "Esta luta representa
dros o artilheiro de 2a• classe Ma- uma expressão urgente do rompimento francês e sua adesão à estratégia aliada". De Gaulle declarou: "Em'
noel Cicero de Lima e os grumetes armas, soldados franceses da África Oriental e do Pací fico, marinheiros de todos os mares e aviadores dos

Não' tenhas dúvida em de
Esequiel Rodrigues de Freitas e céus! Avante, operários, camponeses, burgueses e sacer dotes, que sofreis e lutais no solo pátrio! Coragem e

nuneíar um "quinta-coluna",
Hermogerio Silveira, considerados resistência, grupos de combate e franco-atiradores, cuja missão é organizar as massas francesas na grande ba-

por mais que pareça teu amí
extraviados após o afundamento do talha da revolução nacional] Marchemos todos sob a mesma bandeira e vos prometo que um dia estaremos

go; não merece tua estima um
navio nacional "Barbacena", que todos unidos C01110 can)aradas nas hastes vitoriosas".

traidor da Pátria. (L. D. N.).
foi atingido por torpedo de submu- ---------------,

rino alemão no dia 28 de julho des-

AVIS'O DR JOÃO DE ARAUJO
I Afastou-se da chefia do Estado A escassez de asfalto

te ano, conforme ampla divulgação E
. -I· d

- Maior o general Góes Monteiro
apecro Isto em oenças e operaçoes R' 22 (C P) O 'I G' R' 22 (M) O feit IIfeita pela imprensa. 10, ..

- generd oes 10, .
- pre el o

-

en-
de olhos-ouvldoa-nrrríz e garganta, avisa aos seus clientes Monteiro, em ofício circular dir igi-

que reiniciou DEFINITIVAMENTE sua clínica. do à secretaria-geral do Ministé-

Rua Vítor Meireles, 24 - Fone 1447 r io da Guerra, diretorias (' serv i-

DE MANHÃ: 10 às 12 hs. À TARDE: 3 às 6 hs. ços, comunicou que, tendo o chefe

':;' CONSIDERADOS
EXTRAVIADOS

Súditos «eixo•.do
Belém, 22 (A. N.) - Às primei

ras horas da noite, embarcaram
com destino a Tomé Assú, município
de Acari, 29 súditos do Eixo que se

encontravam detidos na Polícia

Central e em vários postos policiais
desta capital. Os referidos súditos

viajaram para ali no pontão "Dias
da Silva" rebocado por uma lancha
e escoltados por uma fôrça policiai
sob o comando do capitão João

Evangelista.

Galinhe gue põe
dois ovos

Rio, 22 (E.) - O sr. João Fer
reira, gerente da Casa de Aves
"Sousa Torres", do Mercado Mu
nicipal, recebeu, há dias, da cidade
de Herval, no Estado de Minas Ge
rais, uma galinha com 4 pernas e

que causou grande admiração. A
exquisita galinha foi exposta ao

público, numa gaiola. Aparente
mente, é normal, porque suas per
nas traseiras pouco se desenvolve
ramo
Presume-se que há dois organís

mos juxtapostos, pois ela está apta
a pôr dois ovos, independentes um

do outro. O sr. João Ferreira infor
mau à reportagem que há mais de
30 anos lida com galinhas e nunca
viu caso dessa natureza.

Adverliélo O jornal
«EI Mundo.

Buenos Aires, 17 (A. P.) - A po
licia advertiu o jornal "EI Mundo"
de que deve obedecer as estipula
cões sôbre o estado de sítio, as

quais proibem formular comenta
rios sôbre a política, internacional
ou interna.

r-ique Dodsworth dirigiu um apelo
ii população carioca, para que cola
bore com a Prefeitura, na manuten

ção do calçamento da cidade, quer
impedindo as depredações e forma

ções de buracos nas ruas, quer de
nnnciando ao gabinete do prefeita
os_o, lugares- onde os mesmos exis

tam, para as providências imedia
tas. Êsse apelo é feito em virtude
da escassez do material destinado

do governo permitido o seu afasta-

I
·

R· I
mento, por tempo indeter uinado.

merlcanos para a USSI8 e O ra- do cargo de chefe do Estado l\1ai..Jr
,

do Exército, passou a responder
,Londres, 22 (A. P.) - Telegrama de Estocolmo para uma agência pelo expediente daquele imprr tau

britânica diz: "Telegramas de Angora, recebidos por uma agência

SUé-1
te órgãc, o respectivo sub-chefe,

ca fis.cali,z�da pelos alemães, dizem que ,tropas �orte-a�lle:icanas chega- general Eduardo Guedes Alcofo
rarn a SIna, sendo mandadas agora para o Ira e Hússia". A notícia
acrescenta que essas tropas são especialmente treinadas para a luta rado.

nas montanhas, tendo-se preparado para isso nas montanhas do Arizona. ----------------------------

à obras dessa natureza.

Vichí, 22 (U. P.) - A imprensa chefia, agora, todas as forças do sul,
de Paris publica um despacho de que compreendem as de Dacar e as

Bruxelas, no qual se diz que as do norte da Africa. O vice-almiran
forças expedicionárias norteameri- te Michelier, que chegou a Casa
canas estabelecerão seu Quartel Blanca, assumiu o comando das
General Africano em Monrovia, Li-lupid.ades navais de. Marrocos. O

beria, ou em Roma, Congo Belga, te�mco em su.bmarmo�, contra-al
onde se coordenará a ação de todas n:llrante Landríau, contmua na che

as tropas norteamerícanas que ope- fia das forças que defendem Dacar

ram nas terras da Africa e que lutaram contra os ingleses
.

_� em setembro de 1940. O almiran-
Entrementes o aumírante Darlan te Ol líve que foi substituido por

ultimou a reorganização dos co- Moreau, chegou a 'I'olon, onde aOl·
mando das forças de Marinha f'ran- sumiu as funções de inspetor geral
cesa na Africa. O almirante Moreau da Marinha da França.

Independencta da Albania Linhos irlandeses e ingleses
Caroàs

Sedas estampadas e lisas
Artigos para banho

Pelos menores preços da praça
na A MODELAR

Londres, 22 (A. P.) - Com a notícia da independência da
Albânia, proclamada pelos montanheses, chega também aqui
a informação de que diversas aldeias d:t Sérvia foram toma
das pelos rebeldes jugoslavos, que delas expulsaram todos os

italianos.

'.

Federação' Balcânica? Providencias pessoais de Mussolini
Londres, 22 (A. P.) - Uma notícia da Agência inglesa

de informações diz que Mussolini pessoalmente determinou a

remessa urgente de novas forças para sufocar a rebelião na

Albânia.

Mulas para transportes custam caro
P. Alegre, 22 (C. P.) - Com o

ra-,
excelente para o trabalho de trans

cionamento de combustível em todo porte.
o país, volta a ser utilizado o sis- Em São Paulo essa procura tem si
tema de transporte a tração animal,

I
do enorme, já se havendo verifica

que já esta sendo adotado em va- do, na,quele Estado, compras de mu

rios setores de atividade, principal- Ias especiais, ao preço de ..... , ..

II ente na produção agr icola e in- 1 :500$000 por cabeça.
uustr'íal. Também 110 Rio Grande do Sul,
Nesta canilal jú se encontram tra- que sempre forneceu a São Paulo,

fegando centenas de veículos pu- se nota grande iaterêsse em transa
xados por animais. ções de gado muar, que está obten
Em vista disso, está-se regislan- CO, atualmente preços [árnais re-

elo grande procura de gado muar, gisfados ,

Comunica que mudou
seu consultorio para a rua

Felipe Schmidt -8, Altos do
Livraria Xavier.
Consultas-Das 16 às 18 hs.

Forças norte-americanas estabelecem seu
quartel«general em Monrovia

Exonerado o chefe de
policia de Minas

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Alé O Genio !
Uma Calamidade!

Muitas mulheres sofrem de molestias que fazem da vida um

verdadeiro inferno.
Urna calamidade!
Em certas doenças. até o Genio da Mulher pode ficar alterado

e ela, de alegre e bem disposta que era, passa a ser triste, abor
recida, desenirnada , sem vontade nenhuma de trabalhar e zan

gando-se facilmente pelas causas mais insignificantes.
Um martirio !
Para tratar estes padecimentos, consequencias do mau funciona

mento dos órgãos útero-ovarianos, use Regulador Gesteira.

Regulador Gesteira é o tratamento indicado.

REGULADOR GESTEIRA é o Remédio de Confiança rara
tratar inflamação do Utero, o Catarro do Utero causado pela
inflamação, Debilidade, Palidez e Per turbações ner vosas provo
cadas pelo mau funcionamento dos orgãos Utero-ovarianos, a

Pouca Menstruação. as Dôres e Cólicas do Utero e Ovarias, as

Menstruações Exageradas e Muito Fortes ou Muito Demoradas.
as Dores da Menstruação e as irritações causadas pelo peso do
Utero congestionado.

I

Comece hoje mesmo a usar Regulador Ges1eira
�--------------------------------------�---------------

IRMANDADE BENEFICENTE DE
N. S. DO ROSÁRIO E SÁO

BENEDITO
Festa de N. S. do Rosário

De ordem da Mesa Administrativa
desta Irmandade, convido a todos os

nossos Irmãos e demais fiéis, para.
assistirem às festividades em louvor
de' nossa padroeira, Nossa Senhora
do Rosário, a realizarem-se na sua

Igreja, e que constarão do seguin
te:
Dias 16 a 24 do corrente, nove

nas às 19,30 horas.
Dia 25, domingo, às 6,30 horas,

missa com Comunhão Geral; às 9
horas, Missa Solene; às 19 1/2 ho
ras, novena, de encerramento.
A Mesa Administrativa desde já

agradece a todos os que compare
cerem a estes áto� da nossa Reli
gião.
Consistório, em Florianópolis, 16

de outubro de 1942.
Manoel Alves Garcia

10 secretário

..

Clarn'o
Gãlletti
ADVOGADO

Praça 15 de Novembro. 23
10 andar (Altos do Café
Subi). - Fone 1.1t68.

Dr. G. I

R.

I Farmácia ((Esperança» Ido

Ifarmacêutico NILO LAUS

Hoje e amanhã será a sua preferida
Drogas nacionais e estrangeiras.--Homeopatia!.

Perfumarias.--Artigos de borrilchd.

PREÇOS
Garante se a exata observância no receituário inédico

MODiCaS
Conselheiro Mafra 4 e 5 (edificío

.

Mercado,
FONE 1.642 --,

Episodios heróicos da
.

resistencia
na frente de Estalingrado

I

A Estatística Militar, destinada a' As autoridades responsáveis pela
facilitar a preparação rápida, e tão fiel execução das Estatísticas Mili
perfeita quanto possível, do apare- lares podem exigir, sempre que ho»
Ihamento material das fôrças arma- ver dúvida quanto à veracidade de

russa

o inverno passado, os próprios
lavradores eram que puxavam os
arados. Todos os tratores foram
destruidos pelos alemães. E os

lavradores muitas vezes tinham
que trabalhar com arados im
provisados. Tentaram fazer com
que os bois sobreviventes arras
tassem os arados, mas esses aní
mais estavam demasíadamente
enfraquecidos para isso. Ond :
não havia arados, os lavradores
trabalhavam a terra com pás.
No entanto, esses homens po

deriam ter esperado mais um

pouco. Apenas alguns dias, e eles
teriam novamente as suas má
quinas. Em alguns dias, o exér
cito russo teria avançado várias
milhas e as unidades que mar
chassem à retaguarda lhes tra
riam os objetos de trabalho in
dispensável. Foi o que sempre
aconteceu. Mas ninguem quis

(De Ovadi Savich. - Copy
right da INTER-AMERICANA,
especial para o "O ESTADO) ..
Moscou - outubro - Há ape

nas alguns quilometros da frente
de batalha, onde se póde ouvir
facilmente o constante troar dos
canhões, observa-se um quadro
realmente assombroso e encera

jador, que é o renascimento das
aldeias devastadas pelas hordas
hitl.eristas e recentemente reo

cupadas pelas tropas russas, no
setor central.
Para se compreender o mila

gre desse renascimento para a

vida e as atividades normais,
sob condícões inteiramente a

normais, é necessário lermos al

guns excertos de duas cartas
encontradas no bolso do oficia!
nazista Kurt Kircke, morto na

frente central.
Numa carta dirigida a sua es

posa, e que nunca chegou a ser

remetida, Kircke escreve:

"Durante a noite passada, ti
vemos ordem de incendiar toda
uma aldeia. Eis o que estamos
fazendo aqui na maioria dos ca

sos ".
Numa carta dirigida a um cer

to Hildegard Specht, de Breslau,
�ircke acrescenta a seguinte
descricão:
"O quadro que tenho diante

de meus olhos é pavoroso: popu
lares enforcados, aldeias incen
:liadas, crianças vagando sem

abrigo, gritos e lamentações... "
Nas proximidades de Rzhev,

numa área recentemente liber
tada, pode-se observar um qU3-
.íro impressionante - lavrado
res trabalham intensamem .�,
conservando-se sempre alertas:

Iluando ouvem um ruido estr!
dente, deitam-se todos rentes ao

solo, enquanto esperam a explo
são do petardo inimigo.
Não muitas pessoas permane

ceram nas aldeias libertadas do
jugo nazista. Grande parte da
população fora evacuada antes
da ocupação germânica, outras
pessôas foram mortas ou depor
tadas 'pelas autoridades nazis- CONCURSO PARA DENTISTA DO HOS.
t O h

. .

I PITAL MILITARas.. s ome�s na SUa maIO.na É nesta data, aberto pelo prazo de 60
se tinham alistado no exército. dis, o concurso de títulos para círur
E todos os demais - velhos mu-j g iões dentistas c�ntratados, a-f'lm-de ser-

. ..' VIrem neste Hospltal, devendo os ínteres-
lheres, cnanças e invalídos - sados apresentar os seguintes documen-
se puseram a trabalhar na re- tos:

.
'

t
- . a) - DIploma passado por uma F'acu l,

cons ruçao das casas destruídas. dade de Odontologia oficial ou oficializa.
Não há máquinas nem cavalos da pelo. Govêrno Federal e certidã� de
_ OS alemães removeram tudo ��u S�e!J��o no Departamento Nacional

que não podiam destruir. Assim, .

b) - Certidão de nascimento em or-í

O povo carrega os montes de ti- ��n�Jad�.ovando ter no máxime 35 anos

jolos nas próprias costas. Todos c) - Certificado de alistamento ou de

das da Nação, exize que todos os riem e cantam pois os horrores reservista, com o regl�to de que seu poso
:; qualquer informação, que cada in-

.

'
.

suídor se acha em día com as obriga-
brasileiros lhe prestem cooperação. formante prove o que declarou. A desentas nas cartas de Kncks ções concernentes ao Serviço Militar.
Subtrair-lhe apôio é trabalhar con- má-fé constitue crime contra a se- já fazem parte do passado. sag�e.- iópia de ata de inspeção de

;,���������������������t�r�a�o�B�r�as�i�l�e=m:_�g�u:e�r�r�a�.�(D�.�E�.�M�.�).��g�·l�1r::a�n�ç�a�n�a:.':c�io�n�a�l�.�(::D�.�E�.�M�.!..)�. ��N�a�s�a�ld�e�ia�s�li�b�e�r�t�a�d�a�s�d�u�r�a�n te e) - Atestado de conduta civil firma.
- do por autoridade competente 'e folha

corrida.
f) - Ser brasileiro nato ou naturall

zado e no gôzo do seus direitos .cívís e
políticos.
g) - Carteira de identidade.
h) - Atestado de vacina.
i) - Residir há mais de seis meses

nesta cidade.
Todos os documentos acima, com ex

ceção dos referidos nas alíneas c e d, de.
vem ter as firmas reconhecida. }'Ior ta.
belião.
Para maiores esclarecimentos, deverão

os interessados dirigir-se ao Hospital MI.
. Iitar-, das 8 às 12 horas. .

Hospital Militar de F'Iortanôpoüs, 25
de setembro de 1942.

Comprar na Cf SA MlSCE
LÂNEA é saber economizar'

Dacar está poderosa ento armada
Londres, 21 (Edwin Stout, da Associa- solina e pouquíssimo óleo crú. Os car-

ted Press) - Um oficial "degaulísta" cal' a cidade e o porto mais pcderosamen- res de 7.600 toneladas "Gloire", "Mont·1 ros de assalto utilizam azeite de palmei.
fez interessantes revelaçOes, num arti- te defendido do governo Pétain-Laval". caim", "Georges Leygues", os destroieres ra e os submarinos, para navegarem à
gO do "Sunday Express", sobre a situa- Diz o articulista que as forças aéreas de 2.569 toneladas "Frantasque"", "Ma- superfície, utilizam azeite de amendoim".
ção militar de Dacar e as forças de q_ de Dacar contam com aviões nor-te- ame- lines", alguns submarinos e o navio- 'l'ernünou o oficial degaullsta infor.
ali dispõe a França de Vichí. ricanos, que ainda se achavam desar- tender "Jules Varne" ,além de três caça- mante dizendo que as baterias de costa
Disse o oficial francês-combatente que mados em Marrocos quando se assinou minas, 10 corvetas e algumas unidades de Dacar foram consideravelmente, r'e- Só às autoridades interessa-"Dacar 'está equipada com tudo quanto

I
o armistício fr-anco-alemâo. . ligeiras. As forças de terra cornpreen- formadas desde 1941, mas que, "assim rá de f t bconta a França do regime de Vichí, em E acrescenta: "A frota naval france- dem os restos elas tropas motorizadas como Singapura, Dacar, defendida for. ,

- a o, o que sa es a res
homens e material, possuindo equipa- sa de Dacar tem a seu dispôr o coura- da Legião Estrangeira, dispondo de temente por mar, é infinitamente mais \ peito

da "quinta-coluna". (L.
mentes modernos, que "razem de Da- çado moderno "Bíchelíeu", os cruzado- multas munições, embora

_
de PO�\Ca sa- vuinerãvet a um !ltaqut ge terra", D. N.).

ôNIBUS FLORIANóPOLIS •.• PALHOÇA
A Emprêsa de Onibus EVALDO PROBST, entre esta Capi

tal, S. José e Palhoça, avisa os interessados de que os talões de
"passes" gozam dos seguintes descontos:

ESCOLARES - 50% de abatimento;
OPERÁRIOS - 30% de abatimento;
COMUNS - 20% de abatimento;

esperar.
A restauração da vida nas á

reas ocupadas póde ser compa
rada às enxurradas da primave
ra. É alguma cousa elementar.
Poupados pela morte, esses ho
mens não esperam um minuto
siquer para se organizarem no
vamente.

ELIMINE
AS ImpUREZAS
DO SAnGUS

SALSAPARRILHA
DE BRISTOL

DEPURATIVO €
FORTIFICAnTE
SEm IGUAL

dm�#�
PILULAS de aF\ISTOL

do
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Os órgãos' da Estatística Militar
têm apóio legal, quando intimam
o produtor e o vendedor a mostrar
o que possuem em seus estabeleci-,mentos. (D. E. M.). . ..... � ..... _

EDITAL DE PRIl\IEIRA PRAÇA COM O
PRAZO DE 20 DIAS

O Doutor Osmundo Wanderley da Nó
brega, Juiz de Direito da la. Vara da
Comarca de Florianópolis, Estado de
Santa Catarina, na forma da lei, etc.
Faz saber aos que o presente edital de

primeira praça com o prazo de vinte dias
virem, ou dele conhecimento tiverem
que, no dia quatro de novembro próximo
vindouro (quarta-feira), às 14 horas, à
frente do edifício do Palácio da Justiça,
à Praça Pereira Oliveira, o porteiro dos
auditórios deste Juizo trará a público
pregão de venda e arrematação à quem
mais dér e maior lanço oferecer sôbre a

respectiva avaliação de doze contos de
réis (12:000$000), o seguinte: N. 1 - UI
terreno situado no distrito do Saco dos
Limões deste Município, com a área de

quatro mil quinhentos e cincoenta me

tres quadrados (4.550m2), fazendo frente
à estrada pública e fundos ao mar; con

frontando, pelo norte, com propriedade
de João Vicente Vieira e pelo sul, com di
ta ele quem de direito, mais quatro casas

construídas de tijolos, e estuque, cober
tas de telhas, forradas, assoalhadas, en

vidraçadas uma delas, todas com díver
sos compartimentos, edificadas no. terre
no acima, avaliadas por doze contos de
réis (12:000$000). Esses imoveis foram

penhorados ao espólio de José Martins do
qual é' também representante a viúva
do de cujus Leontina Martins, na ação
executiva hipotecária que lhe move Ma
noel Galdino Vieira. E, para que chegue
ao conhecimento de todos, mandou expe
dir o presente edital que será afixado no

lugar do costume e publicado pela imo

prensa na forma da lei. Dado e passado
nesta cidade de Florianópolis, aos doze
dias do mês de outubro do ano de miJ
novecentos e quarenta e dois. Eu, Hygino
Luiz Gonzaga, Escrivão, o subscrevi. Se
Jos a final. (Ass.) Osmundo Wanderley
da Nóbrega, Juiz de Direito da ta. Vara.
Está conforme. O Escrivão Hygino Luiz
Gonzaga.

DOENCAS DA PELE
E SIFILlS

Espinhas. eczemas. manchas
da pele. parasitoses. furúnculos,

úlceras.
Tratamento das afecções do

couro cabeludo.

Dr. TOLENTINO
DE CARVALHO

Consultas: Das lIt às 1'1 horas.
Rua Vitor Meirelles 18-1' andar.

EDITAL
Extravio o:ni conhecimento a ordem
O "Loide Brasileiro" (Patrimônio Na

cional) avisa a quem interessar possa
que a "Fábrica de Rendas e Bordados
HOEPCKE S. A.", estabelecida nesta ca

pital à rua Felipe Schmidt n. 139, cornu
nicou terem sido extraviados os conhe
cimentos a "ORDEM" ns, 50 e 55, do por
to de Santos para Florianópolis, do va

por "MURTINHO", entrado no dia 28 de

setembro último, sendo embarcadores os

srs. Breithaupt & Cia. e a ela pertenceu-
teso _

O primei·ro conhecimento (n. 50) e re

lativo a FRBH-109/10-2 exs. fio algo
dão para tecer, 211 ks. e o segundo a J

B-10-1 ex. alfinetes de metal, com 62
ks. Se nenhuma reclamação for apresen
tada dentro do prazo do § 1° do art. 9°.

do Decreto n. 19.473, de 10-12-1930, mo

dificado pelo de n. 19.754, de 18·:3-19�1,
será a carga entregue ao notificante 111·

dependente de conhecimentos.
Florianópolis, outubro de 1942.
Loide Brasileiro (Patrimônio Nacío

nal).
Il'ê S. Ulysséa & Irmão

Representantes

Macha do & (i�.
Agências e

Representações
podei - 37
Rue Joio Pinto - 5

FlORIANOPOllS

C.lxa

Sub-'9I1ntes nos príncip.It
muncípiol do E.todo

17P.

NOVO CURSO DE EMERG1ilNCfA DE

MEDICINA lUILI'I.'AR 1'1\&A MÉDICOS
CIViS

De acôrdo com a ordem do sr. Coronel
Chefe do Serviço de Sa.de da 5a Região
Militar, estão abertas, no H. M .. de FIo·

rianópolis, as Inscr íções para novo Curso
de Emergência de Medicina Militar para
Médlcos Civís, que tenham de 35 a 55
anos de idade. O Curso em questão, se

rá iniciado vinte dias após a publicação
dêste.
Hospital Militar em Florianópolis, 29

de set.embro de 1942.

Vende-se ou permuta-se
uma bôa chácara, com 10.000

3 atos de JORACY CAMARGO mts, 2 dispondo de agua cor-

Elenco: AIMÉE, Luisa Nazoreth , Flora May, Juracy rente, poço de agua potável.
de Oliveira, Cecy Braga, Helma Gloria, JORACY CAMAR· instalação elétrica, árvores
GO, Modesto de Souza, Ramos Junior, Mario Lago, Luiz írutlferas diversas, catesal,

Cataldo, Osvaldo Lousada e Arthur Costa. etc. Terreno plano.s--Iulor-
Diretor - Professor RAMOS JUNIOR mações ua redução do ES

PREÇOS - Camarotes 30$000; Poltronas 6$000; Balcões TADO.
Numerados 5$000; Estudantes 3$000 (balcões sem núme- I

ro); gerais 2$009· I'As localidades já se.ac"ham à venda na "Agencia Vende-se uma chácara

Glor-io (Praça 15) .

I
saudável e a-

prazrvei, com 2il metros
..................................................... de frente por 330 de fun

dos, sobre a estrada geral
proxlma ao Balnearlo da
Ponta do Leal. Informações
na gerencía do _ "Estado."

Concurso de �:�;·i�9 NegociO de ocasião:
de guerra

Vende-se uma límousína

Rio, 21 (c. M.) _ A Secretaria de
de alugue] I cha pa no 1.511.

Cultura da União Nacional dos Estu- Preço: 6:500$000.
dantes, em continuação das suas at.ivi- Tratar com o proprietario,
dades, realizará dentro em breve um Victor Ellpindola, Casa Ele
concurso de poesias de Guerra, com vá- trlca-; Rua João Pinto 15
rios premies aos candidatos vitoriosos.
Todo e qualquer estudante de curso su-] V_S_-_1_5
per íor do país poderá concorrer nesse'

M
r -

interessante conc�TSo. Os responsáveis: aqulna de escreverpejo certame convidarão os poetas Car-los
Drummond de Andrade, Manuel Bandeí- Vende-se uma máquina de
ra e MUI'�lo Mendes para membros da escrever, Remington, portá
comissão Julgadora dos trabalhos apre- til. Tratar à rua Joinville 52
sentados.

7 v-6

...................................................., Para que o povo não
seja clapeado»

Rio, 21 (J.) - O coordenador da Mo

bilização Econômica dirigiu um ofício

ao presidente do Sindicato do Comércio

Varejista de Carne Fresca, determinan·

do providências no sentido de ser colo

cado, com urgência, em cada açougue

desta capital, um cartaz em lugar bem

visível ao público, com os preços da car

ne e as deliberações contidas nos itens

50, 110, 130, 140 e 150 da Portaria n. 1-

Acrescenta que como o novo tabelamen

to faculta aos retalhistas uma razoável

margem de lucro, era perfeitamente jus
to exigir a mais rigorosa observãncia
das referidas prescrições, a-fim-de que
o público possa ser atendido de forma

satisfatória.

Observou, ainda, áquele Sindicato que

qualquer infração às referidas disposi
ções será punida com a suspenção írne

cliata do fornecimento de carne ao es-

Prisioneiros No
fWtdo do Mar!

Leia no novo número de Seleções:
O pesadêlo dos minutos que um

conhecido escritor passou num

tanque submerso, e como conse

guíu escapar. E mais:

Adolfo Hitler - o novo deus
da Alemanha! Como os nazis
estão procurando substituir o cris
tianismo por uma religião sinté

tica, que tem por Deus a Hitler.
o ditador da Alemanha. Pág. 37.

Reféns em mãos dos Na:dsl
Um médico refugiado descreve os

horrores a que escapou, e como

se deu a execução em massa de
117 inocentes. Pág.20.
Como ensinar a nossos fi
lhos certas lições valiosas para ..

vida, que de outro modo teriam
de aprender à custa de duras e

amargas experiências. Pág. 25.

Experimentemos tudo ao

menos uma vez I O saboroso
segrêdo de como se pode enri

quecer o espírito e revestir a vi
da quotidiana de um estimulante
interêsse. Pág. 1.

Como um velho de 70 anos
conduziu a salvamento um grupo
de crianças na França invadida.
Condensação de um romance en

ternecedor com referência à guer
ra atual. Pág. 77.

Não deixe de ler êstes e outros

artigos notáveis no número de

SETEMBRO de SELEçÕeS
Acaba de sair
Custa s6 2$

J.W.T.

TEATRO ALVARO DE CARVALHO

tabelecimento incriminado, para
cessárias averiguações.

as ne-

Bepresenianie Geral nu Brasil :

FERNANDO CHINAGLlA
Rua do Ro.ário. 55-A - 2.0 andar - Rio

(Cedido pela Prefeitura)

Hoje, .22 de outubro, às 20 horas
Joracy Camargo apresentando

AIMÉE
E SUA GRANDE COMPANHIA
DE COMEDIAS sob os auspicios
do Serviço Nacional de Teatro,
do Ministerio de Educação e

Saude, com a representação da
engraçadíssima Comédi.a:

MANIA DE
GRANDEZA CHACARA

15.v.-3.

Cão
Compra-se um, com 2 a 3

meses de idade. Tratar à
rua Felipe Schmidt, 52, o
partamento número 5.

Y8.-Ci
..

CARTAZES DO DIA

A guarda pessoal do
preso da República
Rio, 21 (C. M.) - Determinou o che

fe de Polícia as autor-Idades policiais que
sejam detidas para averiguações todas
as pessoas que, embora portadoras de
outras carteiras profissionais ou funcio
nais, alegarem pertencer à guarda pes
soal do presidente da República ou ao

serviço ele segurança dos palácios presi
denciais, sem apresentarem a respectiva
carteira de iden tidade, assinada pelo
chefe daquele serviço, coronel Benja
min Vargas.

Vendem-se �:\��s:no�
no Artríú, fronteiros à C8

pela lncal , por 2:000$000.
Tratar com o cbauHeur
lo c irro n- 1522. no pon
o dos automóveis, nesta cs

pital. 10 vs-s

ALUGA SE um salão
,.,

no prédio
n. 2 à rua Visconde de Ouro
Preto. Tratar no Mercado PÚ
blico, n. 32.

6.v.-4

rasa Compra-se uma; até
.., vinte e cinco contos

25:000$000.) Tratar C<Jm Adria
no Gonzaga Schaefer, à rua

Felipe Schrnidt, 104.
5.vs.- 4

Caspa'
LHOSA I

LOÇÃO

aaaDDD!I:!�OCCOOOOOIJlOClQODlX:J(lI][JOIXJ[InCCJOOOlXV1 �(X)tXXXJOOOO;JC.� coocxxr:oaooacmoa

HOJE 4a ..feira HOJE
XXXXXJOa��ClQ.1DQO:IODDDOOODOQIDOOIOOCO�0Q0CJtJCX)C0IClU)Ct'XJ00CXXXXl00 oooooooo aDII:JDIQI!IrJD

--o-- -40-

CINE REX IMPERIAL
FONE 1587 - FONE 1581 -

A's 5 e 7 1/2 horas

,
A's 1 1/2 horas

Que espere o céo i Rivais até a morte
Com RocheIle Hudson e

Bruce Bennett
Com Robe rt Montgomery e

Evelyn Keyes

Viajando para ii zona da tu
tura industria do papel DFB.,2 No paiz do mel

Desenho colorido
3 Ai VOZ do mundO
t'rt'yo8: 2$5'1(1 e 2$0 )u

Livre de Censura

A garra de ferro

"VIRCiEM ESPECIALIDADE"
ClA. WErrZEL INDU�rrRJAL-JOINVILLE (Marca reglsr.J

recornmeuda-,e para roupa fina e roupa commum.

CQmunicação
A familia Otávio Schiefler co

munica ti seus parentes. e pes
soas de suas relações a mudan
ça de sua residencia para a rua

Bente Gonçalves, 16.
Svs.-2

GRATIFICA·SE
Pede-se fi quem achou uma

argola com :J chaves gran
des e 2 pequenas, entregá-In
nesta redação, que será gra
tificada;
646 5.v.-5

Os elementos colhidos pela Esta
tística Militar são absolutamente
secretos, e servem sómente a fins
militares. Negar-se a fornecê-los ou
mentir no mbnistrâ-los constitue
crime rigorosamente punido pelas
leis do País. (D. E. M.).

Com James Quighley
Baía pitoresca DFB.

Preços 2$000 e 1$500
Imp. até 10 anos

de Crédito Popular e Agricola de
Santa Catarina.

Distribuicão de Dividendos
o BANCO DE CREDITO POPULAR E AGRICOLA DE

SANTA CATARINA avisa a seus acionistas que está pagando
em sua sêde, à rua Trajano 16, os dividendos relativos ao l

'

semestre do corrente, à razão de 10% ao ano (7' DIVIDENDO).
Florianópolis, 17 de Outubro de 1942.

O Conselho Diretor.

Banco

'-===::::::::;:::::;::::::;:�....::�;;;;;.::,;;;;:::;;;;,;;;;;;;;��;::;;;;;;;;:;;��;;;;;:::;:;;-

I TAMANCARIA MODERNA I
A INSTALADORA de FlORIANOPOLlS, anexou

estabelecimento uma secção de tamancos, e que
mais moderno.

E' hoje o (alçado da mõda, e recomendado para
época de verão, uso de praias e mesmo para uso díário.

Hão compre seu calçado sem primeiro visitar a

TAMAWCARiA MODERNA à rua Trajano n. 11 - anexo à
Instaladora.

Vendas a varejo e por atacado. Aceitam·se pedidos
do interior.

ao seu

há de

o sabão

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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BAIAFundad,� em 1870 Séde:
Seguros Terrestres e Mcritímos

Dados relativos ao ano dr
Capital Realizado Rs
Reservas, mais de »

Responsabilidades assumidas,
Receita
Ativo em RI de dezembro
Sinistros pagos
Bens de raiz, [prédios t' terrenos)

'940
9.000:GJO$OOO

54.700:000$000
:1.929.719:000$000

28.358'711$970
tl5964:965'$032
7.323:826$800

22 354:000$000

Diretores:
Dr. Pamphilo d'Uír a Freir e de Carvalho, Epiphanío J':se

de Souza e Dr. Francisco de Sá.

Agências e sub-agências em (od(, o território nactonal.
Sucursal no Uruguál. Reguladores de avarias nas prin

cipais cidades da America. Europa f. Africa.

Agente em florianópoli a

CAMPOS LOBO &
RUA FELIPE 39SCIiMIDT N

CASA MISCELANEA, distribui

dora dos Rádios R. C. A. Victor,
Vávulas e Discos. - Rua Traia
DO, 12.

Prestigia o Govêrno e as

classes armadas, - ou serás
um "quinta. colunista". (IJ.
D. N.).

•••@•••••••••••••••••••••••••••••••••
& •
• ••

: SEDAS:• •

: padrões maravilhosos, finíssimo acabamento :
� .
• das melhores fábricas do país, sao .�

: encontradas nos balcões da :
! S NIA ROSA :
XX><> """"

• •

: Diariamente recebemos novidades :
i Rua Felipe Scbmidt, 54-Fone 1514 :
.e.�...�.....O•••••••••••••••••••••••

MATRIZ
BLUMEHAU

Rua 15 de Mov. n, 533
CASA43

lIVRA.RiA E PAPELARI·!\

FILIAL
FLORIANOPOLlS

Rua João Pinto, 9 A

Artigos para escola e escritorio, Livros em branco, Tintas, Artigos
Canetas tinteiros, Lapiseiras, Brinquedos etc.

Completo sortimento dos artigos PELIKAN.

REPRESENTACOES
GERENTE: EDMUNc.:.O SILVEIRA JOR.

DE SAúDE E MATERNIDADE

SÃO SEBASTIÃO
sob a direção clínica do médico Dr. DJALMA MOELLMAHH

CASA

para presentes,

Catse POli tal /()-- Teieohone 1083-End. TeJ. c ALLlANÇA. í
Sub-Agente cm Laguna, Tubarão. Itcicrí,

IBlumenau e Laqes.
."'!"''',.,....�

Construcão moderna fi contortavet, sttuada em IIpral.lvel chácara, com

esplendlna vístn p Ira o ma,', \ xc lente local para cu-a e repouso; á

gua fria q qu-nte

....................... fi:.@ Aparelhamento cemntetc e moderníssimo para trata

&'fi � mente médico círüralce e ginecológico.
w • Rslos X. Uitra vi"l!'h-Iuf i.-VC: melhos o .cas-curtas- FI� r:c'd<d"

• F E fa médica -Ex-rne . endcs cóp c '8 L b Ir tório pa-a os r xame- de elucida-

arma·c;a lf!par �� If!$ ,�
...
s

cão ce dtagcóst!c- 8.
. .

... Ii . .., � g � ii 'il!;,d� (. Apartam '1)'0" de luxo com banhei-o. 40$000 d14r10; A par tarnentcs

• .

A SUA FARM ;'\CIA
.Ji f de r. clss s e, 25$OCO di�' r ; QU!F(('f de II. cl!i:,�e, f15$00U dlar io: S la�:

..:� A rrserv;,,!r;� I $"( O (Há lr-; Acon-panb-utes.re m r e eiçõep• EffOOil dlarlo
• R C M f 4 5 t'o�'''' 1 61.2 � Eeccão de Matemirlec:e--- Par os ({1In pem-enêr cíe de 10 dia� em Apar-
•

.

ua ons. " ra e .,' �r. ..

I- tamento riP L crass-, h,c us ve s la de r p ·'f.çõp<: com parteira da cll-

E t
. ..,.

..
ente ilf 0$000 (' com parteira da Casa de Sa ude 35[$000.

fi n r�aô a com'cl;o (i ?ara est"d.i' prolongadas pr. ços accmblnar. O doente pod ter jnédtco

• • pa.tlcu'ar .

••••••••• �•• *E•••• ·e.O••e
FLORi i�NOf'LI'3

T srgo Fão S b istlão Tel. fone 115�

I.Ug•.I----�-�.---�B •••••••••• _••• ;_-��-��I- ��A_�-.21 • i!!••S!ltI. �• .sIalt••31If! .:'.111 e,,�. !I!S! WIII•• "sca -
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1'- O Rádio de grande 'alcaRce.-Falxa ampliada em arJarelho de baixo preço. ii
!II SONORlDADE-BELEZA-DURABIUlJADE ii
ii VENDAS A LONGo PRAZO ......Distll"ibuidores: JOÃO GOMES" (ia. I�ii
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EDITAL da Câmara de Reajus
tamento Econômico publicado no

DIARIO OFICIAL DO ESTADO, de
15 de setembro de 194 Z.

MIlIõISTÉRIO DA FAZENDA
Câmara de Heajustamento Ecollômlcl.

CONCURSOS DE CREDORES
Edital

O presidente da Câmara de Reijusta
menta Econômico:
Faz saber a quantos o presente edital

virem ou dele tiverem conhecimer. o que
José Francisco Glavam, domícítía. ) em

Tijuquinhas, (mun. de Blguassú) , Esta
do de Santa Catarina e agrícultor em

Biguassú, Estado de Santa Catar-ir a, ha
bil ítou-se perante a Câmara de I:eajus·
tamento Econômico a-fim-de gozar dos
favores do decreto-Ieí n. 1.888, de 15 de
dezembro de 1939. Processo n. 1.107 .

Instituindo a Câmara de Reajustamen
to Econômico concurso de credol'es do

habilitante. é pelo pl'esente assir 'do o

prazo de 40 dias para a apresenta�'ão de
suas declarações de crédito inslruidas
com os respectivos títulos, sob pena de
desobediência prevista no art. 66 rio Re·
gimento aprovado pelo decreto lei n.

4.238, de 28 de maio de 1940.
Findo esse prazo, se os interessados

não se houverem manifestado, a Agên·
cia remeterá os autos à Câmara. - No
caso contrário, dentro dos 20 dias que
se seguirem, os interessados pod€rflo exa·

minar na própria Agência as declarações
e falar por escrito sobre as n� sn13S,
aceitando-as ou impugnando·as funda·
menladamente. - Passados os : I diAS
com alegações ou sem elas, tU(' sel'ã
remetido à Câmara para a nec.·ssária
apreciação.
Para o fim de serem apresenta IS de·

cl"rações ou impugnações, a Agêl ··ia do
Banco do Brasil em Florianópol " Es·
lado de Santa Catarina, prestará JS es·

clarecimentos que lhe forem solil tados,
faeul tando aos in teressados o eXê ·ne (O

extrato dos autos de habilitação. - .J.
para conhecimento de todos, vtlo a se·

guir, transcritas, na f0rma do Resinlen
to da Câmara, as disposições do . :1eS11l0

Regimento a saber:
Art. 49 - O crédito qu� não ('onstar

do extrato depositado na Agêr. 'ia do
B:�nco do Brasil será havido COI,1O e'<·

tin to se o in teressado não o (l 'cla: r

dentro do prazo fixado pelo edita.
Art. 6[; - Toda e qualquer fraude

praticada pelo devedor, credor, I'U té·.··
ceiro tendente a alcançar os fav::y,:es ,.a

lei, ou a obstar a sua fiel execu� :0, suo

jeita o agente às penas do crime previs·
to no art. 20, n. 10, do decreto-lei I. 869,
de 18 de novembro de 1938, cujo )roces·
so e julgamento competem ao T,'ibunal
de Segurança Nacional.

O prazo de 40 dias, no presente esta·
belecido, será contado da data da rua pu·
blicação no órgão oficial.
E, para que chegue ao conhecimento

dos interessados, é passado o presen te
edital que será publicado no ór" ão ofi
cial do Estado de Santa Catarina e re·

produzido no jornal da sede do municí
pio de Florianópolis, se houver.
Rio de Janeiro, 28 de agosto do,) 1942.
Eu, .Henrique de L. Rocque 1\ meida,

Chefe da Secção de Protocolo. E� ,Jedien·
te e Arquivo, redigi. E eu, Pericles Ma
dureira de Pinho-, Secretário Gera\ subs
crevi.
Sérgio Uh'ich de Olivelr!!, Prt'slcjen«l

da Çílmarij (,!e Re«JWitame.utQ JilOQ.lOmloQ,

r�=
Ser
•••r
.s••
•�.J

I:::
.l1li11.
....
.....
....

=:It
:Il!!
.-..w5!
-

Cf;
•
•
•
•
•
•
G
•
.e
t
•
I
•
•

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTADO Quinta.feira, 22 de Outubro de 1942 5

Lira Tenis Clube-Sabado, grande soirée em homenagem aos alunos do Instituto de Educação (N����L)
----------------------------------�---------------------------------------------------------------------------------------------------

A transformação de Edda Ciano
por GUIDO DELLA HOSA nha assumido proporções com

Londres, De European Corres- prometedoras.
pondents, para o ESTADO). No fim de Junho de 1934, Ed-
Como já se passou algum tem- da fez uma visita a Londres,

po desde que o mundo ouviu as sem ser acompanhada pelo ma

últimas noticias eí rcunstancta- .ído; e se bem que a visita fcs
das a respeito de Edda Ciano, a se particular, o embaixador
única e famosís;;ima filha de J-randi sabia perfeitamente que
Mussolini, é interessante receber no ano de 1934 da Era Cristã e

agora informações que dizem número 14 da Era Fascista -

que ela está fazendo o serviço .iada era particular nem íncó
de enfermeira das tropas nazis gníto no que dizia respeito à fa
na frente russa. milia de Mussolini. E assim,
O silêncio, é, algumas vezes. J-randi chamou alguns dos jor·

mais sugestivo que as noticias, nalistas italianos à Embaixada
e uma pessoa sente-se diverti- � deu-lhes alguns pormenores da

da e, ao mesmo tempo, cheia de estada de Edda em Londres, ex
horror ao pensar que a moça olicando ao mesmo tempo a ne

que nasceu em resultado das ce· cessídade de se tirar o máximo
nas de amor entre Mussolmí e partido dessa estada. Grandi
à niilista Angela Bala:>al1off, es· .ra sempre amável com os [or
tá agora no país de si:a m ài, em nalístas (Gayda, que não gosta
serviço contra os seus irmãos. va de Grandi, disse uma vez ao

Foi no salão do Embaixador autor dêste artigo que tudo

Grandi, na Embaixada Italiana 1uanoo Grandi tínua consegui
em Londres, no fim de junho de .ío fazer como Ministro das Re-

1934, que o autor deste artigo 'ações Exteriores tinha sido or

ouviu discussões a respeito da ganízar um colossal Buró de Irn

Condessa Ciano como se ela fos- orensa para sua propaganda
se um "problem'3. nacíonal ", Há oessoal) ; e depois de falar fran

cêrca de 18 meses que Grandi iamente sóbré a visita de Edda,
era embaixador em Londres J-randi sugeriu aos correspon
mas não se sentia bem, !J ':':> j ul- tentes que escrevessem alguns
gou sempre que a sca norneacào trtígos bem pensados a respeito
mostrava a sua falta de cotação ia estação londrina, indicando a

no partido; tratava-se de um lu- visita da Condessa Ciano como

gar muito menos impor tante que rma das sensações da ocasião.
o que tinha ocupado anterior- Grandi não o disse, mas sabia

mente, de Ministro das Relações então já perfeitamente que a

Exteriores no Palazzo I_;higl. f.-:ie- visita da Condessa Ciano tinha

ja como fôr, no fim de junho de sido um verdadeiro fiasco.

1934, justamente quando ti- Grandi contou-nos que, na

nham sido acabados os traba- zorrfda de cavalos de Ascot, ti
lhos no palácio da E'.r.bai:mda, lha de propósito mencionado o

e nele tinham sido colocados Ia- aome da Condessa ao Rei e à
mosos tesouros artísticos, muitos �aínha da Inglaterra, pedindo I
dos quais .tinham sido roubados jesculpa para se ausentar para

Ida coleção do antigo rinanceíro, fazer companhia à filha do Pri

Gualino, Grandi teve a h ;'�ra de meiro Ministro da Itália e que Ireceber uma visita da filha ado- suas Majestades imediatamente.
rada do Duce, a Condessa Edda 3. tinham convidado para tomar
Ciano. uma refeição em sua companhia.
Nessa ocasião os Cíanos não Não obstante esta esperteza, a

estavam ainda sentados à mão visita da Condessa foi um fiasco,
direita de Jupiter-Mussolini, 110 pois foi completamente despre
cume do Olimpo Fascista. Ti- zada pela Sociedade Londrina.
nham regressado há pouco de, Um pouco depois a Condessa

Xanghai, onde o jovem conde Edda visitou Berlim, onde foi

Galeazzo tinha representado o tratada com as maiores atenções
papel de ministro. De volta 3 pelos nazis, que até lhe forne

Roma, o papá Mussolini deu '1(" ceram um admirador oficial na

genro o importante lugar de pessoa de Rudolph Hess, a cujo
Chefe do Departamento da Irn- --------------------------

prensa. Em breve promoveu o a

Ministro da Imprensa e Prop.i
ganda, departamento destinado
a transformar-se num polv I)
controlador de atividades de to
das as naturezas, até que, sob a

influência nazi, em 1937 foi mu
dado o seu nome para o noror

extraordinário de Ministério de
Cultura Popular.
O próprio Ciano, em 1934, era

ainda um rapaz simpático, a

parentemente muito desejoso de
criar boa impressão, especial
mente aos jornalistas, muitos
dos quais se lembravam dêle co

mo colega profissional de antes
dos dias em que seu pai, Secre
tário de Gabinete e mais tarde
Presidente Vitalício do Parla
mento Fascista, o tinha iniciado
no serviço diplomático como se

cretário da Embaixada Italiana
junto da Santa Sé; depois fê-lo
casar-se com a filha do Todo
Poderoso, Edda. Como jornalis-
ta o jovem Galeazzo Ciano não
tinha dado provas de brilhan
tismo especial; era crítico dra
mático ajudante de um dos mais
pequenos jornais de Roma, e ti
nha escrito uma peça dramática
que não teve longa vida na cena.

Edda, agora Condessa Ciano
de Cortellazzo, estava a começar
a entrar no mundo social; mas
entre a sociedade romana em
breve se tornou antipática por
causa do seu orgulho e do seu
máu gênio. Além disso, corriam
boatos de que, antes de se casar I
com Ciano, Edda tinha estado I,apaixonada de um chefe de es- .

tação de estrada de ferro de I
.. muito boa aparência' e na Itá- i

lia, um chefe de esta:ção, com o
I

seu boné escarlate, tem consti
tu1do sempre obj eto de risada.
E dizia-.se que tal associação ti-

apêlo não totalmente ariano Ed
da deixou de corresponder com
entusiasmo.
Desde estas duas visitas, a

Condessa Ciano ficou inimiga
figadal da .Inglaterra e grande
amiga da Alemanha, tendo exer

cido grande influência sôbre
Mussolini a êste respeito.
O método nazi de corrupção

achou tanto no Conde como na

Condessa Ciano um campo mui
to fértil. E mesmo na Itália, Cia
no, que tinha herdado do pai,
o Almirante Constanzo Ciano (o
título de conde foi criação fas
cista) uma fortuna de 1.000 mi
lhões de liras, mais que a dupli
cou dentro de pouco tempo. Um
dos métodos empregados para

isso foi, por meio da sua ínflu- 'pela adição de um especimen
ência oficial, ter obrigado o extremamente valioso.
Banco di Santo Spirito de Roma Edda Ciano tinha permaneci
a "vender-lhe" os extensos ter- do uma pessoa extremamente
renos de construção entre Ostia antipática, tanto na sociedade
e o distrito de Roma do Aventi- romana como entre o povo íta
no Inferior a um preço fictício liano. Feia, desengraçada e ridí
de 5 cêntimos por metro quadra- culamente orgulhosa, tinha sido
do, vendendo imediatamente o perseguida por boatos de natu
mesmo terreno ao "Comité da reza devastadora para a sua re

Exposição de Roma de 1942" ao putação. Em Capri, onde os Cía
preço de liras por metro qua- nos possuem uma moradia de
drado! luxo quasi tiberiano, dizia-se a-
Edda tinha o vício de fazer bertamente que Edda era nínro

coleta de brilhantes, e dizia-se' maníaca. A sua má fama deu lu
em Roma que em cada uma das gar a que nos círculos sociais e
suas freqüentes visitas a Ber- diplomáticos de Roma o Conde
lim, ou quando Hess ou Goering Ciano tenha a alcunha de "Le
visitavam a Itália, a coleção de Cerf-Volant" por ser não só pi
Edda era sempre enriquecida lôto-aviador mas também cocu.

Dr. LAURO D.AURA!
Doenças de Senhoras- I·Vias-urinarias .

Tratamento especíalísado
das afecções crônicas do
aparelho genital feminino.

Tratamento moderno de

gonorréa crônica por meio
de eletricidade. Varizes e

hemorroldes sem operação.
Fisioterapia - Dístermíe e

tmlra - vermelho.
.

Consultas - das 10 às 12
e das J5 às 17 horas.
Consulto rio - R. Tiradentes

14. Tel. 1663.
Residencia - R. João Pinto

9. Tel. 1 607.

Molé -tias dos rins e coração
O TONICARDIUM tônico dos rins e do coração limpa li

bexiga, 08 rlns, aa netrttes, areias, cóítcas renais; aumenta a8
urinas. Tira as Inchações dos pés e rosto, hídropsías, ralta de
ar. palpitações, dôres do coração, asma, bronquite asmática.

. anerto-eseterose.

Remédio das senhora s
E' o tônico útero-ovário SEDANTOL que restitue a saüde

perdida pela anemia, paUdez, magreza, fastio, riMes brancas,
regulador das visitas, das doenças do útero. ovArlos, evita
aa hemorragias, antes e depois do parto; contra todas as enter
mldadee das senhoras de qualquer Idade.

Lesões do coração e asma
Use a CACTUSGENOL espectüco

contra hldropalas, pés Inchado .. , falta de ar, palpitações, abati
mento das veias e artértas, bronqulte asmática,

[esõea, cansaço, urinas escaasas e dôres no coração, pontadas
n06 rins e ínehações.

A 08 fracos e convalescentes
Devem usar o STE?\OLINO, Que faz engordar, aumenta o

vtgor dos rr úsculos e ("03 nervos. Fortalece o sangue nas pes-
80alS anêmicas. Evita a tuberculose, cicatriza os pulmões doentes
com pontadas, tosse, dores no peito e nas costas, peruas fraca!',
língua au[a. Para a neurastenia, o derãurmo e a dispepsia, a

convalescença é raplda.
Sífilis - Reumatismo

SPIRorHt:TINA é usada nas mnlélltlas do sangue, aUiUa,
"<'zema"" tumores, darthros, esplnhas, Iístulaa, purgações. terl
d ss, osuoros, escrófulas, reumausmo.

Único depurativo Que limpa o corpo, tonifica e engorda.
Deposltartas; todas as drogarias de São- Paulo e Rio.

o ADVOGAfiO ACACIO MO-
REIRA comunica aos seus a

migos e clientes que mudou
o seu escri tório para a rua

«Deodóro. n" 23.

(das 9 às 12 e das 2 às 5)
Residêncía: "La Porta Hotél"

apartamento 112.
Caixa-Postal 110-Fone: 1277

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

AS SENHORAS DEV]�l\1 USAL-t
Em SUd totl- tte íntlma i Ô rente o MEIGYPAN, de

grande poder higlenlco, coutra mo és iS3 c n ógl0888
suspeuss, mit-tQn�� corrimentos, molé s

tlal!! utero-vegtnals, mer.Itee e todo sorte de doenças
I .IM S e grande preservetívo. Drogaria Ps checo, Rio.

Crédito Mútuo Predial

Proprietários: J. Moreira & (ia.
REUMATISMO GOTOSO

, ACIDO ORICO
DORES l.()MBARES

,22 DE AGOSTO
F.)I entregue ao ;:ll'estamista L'bernto Francisco Duarte

possuidor da caderneta 11. 12C 1 R, o prêmio
que lhes coube em mer cador+as, DO valor d e rs.

6:250$000
conternplano no sorteio de 18 de Agosto de 1942.

: Sociedade Cooperativa de Responsabilidades
j Limitada

i Banco de Crédito Popular e Agrícola
I . de Santa Catarina
I Rua Trajano 0.° 16 - Séde própriaI
Registrado no Ministério da Agricultura pele Oertítíeado

n. 1 em 20 de Setembro de 1938.
Endereço telegráfico: BANCREPOLA
CÓdigos usados: MASCOTTE la. 8 2a. ediçlo

FLORlANOPOLIS
EMPRESTA ESPECIALMENTE A AGRICULTORES
Emprestimos - Descontos -- Cobranças

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

das Apólices do Estado de Pernambuco, com sorteio
semestral, em Mllio e Novembro.

Pag'i todos os coupons das apólices Federais e dos Estados
de São \ Paulo. Minas Gerais e Pernambuco.

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

melhores taxas :

C/C à dlsposiçãe (reUrada livre) 2%
C/C Limitada 6%
ele Ayiso Prévio 8%
CIC PraEo Fixo 9%

Aceita procuraçllo para receber vencimentos em to-
18S a8 Repartições .Federals. EstaduaIs e Munlctp8t�.

Deve:E!� notar que o mesm» prestamlsta já foi
prernlado há anos atroz, com o prêmio maior,

sendo q�e a S01t� já bateu-lhe á
porta, duas vezes

4 DE NOVEMBRO
Mais um formidável sorteio r e e lizara a Crédito MÍl

-tuo Predial. no diu 4 de Novembro (611,feil'a),
com prpmios n0 valor de

6:250$000
Nilo vacile adquira já a su� caderneta na sMe da

Crédito Mútuo Predial à rua Visconde
de Ouro Preto n° 13.

Con$ ulta midica grati;t !

Contribuição apenas 1$000

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTADO 22 de àutubro de 1942

CLUBE DOZE-Domingo próximo, grandiosa soirée, das 21 às 23 horas.

Ainda o algemamento de prisioneiros
Londres, 22 (A. P.) -- O Lorde do Selo Privado, sir Stafford Cripps, declinou de formular declaração.

sôbre a questão do algemamento dos prisioneiros de guerra britânicos e alemães, ao ser interpelado a res

pei to pelo visconde de Winterton, provavelmente de acôrdo com o pedido feito na semana passada pelo pri
meiro ministro, no sentido de que se evitem discussões sôbre a matéria até que se concluam as negociações
em curso sôbre os prisioneiros. Churchill propôs que tanto os alemães como os ingleses libertem os prisio
neiros das cadeias e a proposta foi transmitida à Alema nha por intermédio da Suíça. Lord Winterton pergun
tou a Cripps se pensava em formular declaração sôbre o assunto, antes de que a Câmara tome ligeiras férias.
O Lorde do Selo Privado respondeu negativamente.

Vida Social -':��!t�2tacuIO
nos deu ontem a Cia. Jorací
Camargo, representando a peça

Anlversárioo: "O Chefe de familia", em
-

três
Fez anos ontem o ir. Celino atos, onde as cenas comicas al

Pires Camargo, sargento da ternam com situações de refi
Força Policial e figura mui es- nado sentimento.
timada entre nós. Não há nessa peça nenhuma
Falem .aol! Ilo]ea tése, Há um caso: - o caso de

• um pai que abandona a familia
O nosso prezado conterraneo I, por questões de ordem moral,

sr. Américo Vespúcio Prates, íntima, e 15 anos depois retorna
ilustrado diretor do G. E. A., ao lar, que durante êsse tempo
"S. José"; I fora protegido por um velho ge-
-o sr. Euclides F. Souza; neroso e altruístico ... E', pois,
-o sr. Gasparino Dutra, des- uma historia que só podia ser

tacado funcionário da Fazenda olhada através do prisma senti-
estadual; mental.
-o sr . José Soares Glavan; A representação agradou, de-
-a exma. sra. d. Maria da

I
véras. Estamos diante de uma

Costa Vieira, esposa do sr. Ro- "troupe" que honra o teatro
dolfo Vieira;

I
brasileiro.

-a exma. sra. d. India Fer- •

nandes Woods , esposa do sr. Hoje subirá à cena "Mania
dr. Tomaz Woods, alto funcio- de Grandeza", 3 atos de .Iora
nário do Ministério da Agricul- cí Camargo.

-----�--------------------�

tUfa;
-o [ovem Antonio-Geraldo,

filho do nosso distinto colega
de imprensa sr. Antonio Accio
li Carneiro, alto funcionário do
Tribunal de Contas;
-o [ovem Joaquim Tiago da

Fonseca;
-o nosso prezado conterraneo

sr. Hildebrando Vaz;
-a sta. Maria Salomé Costa,

Vida Esportiva COOPERATIVA MIXTA DE LATICINlOS DE FLORIANÓPOLIS
Extraordinária

Quem sonegar informações à Es
tatística Militar, trabalha em pról
de país inimigo. E, nesse caso,

I
será julgado, militarmente, como

Clínica médíco-círürgíca do inimigo do. Brasil (D. E. M.).
DR. SAULO RAMOS
Especialista em moléstias de A Franca não auxilia

senhoras - Partos.
b

-

AL'l'A CIRURGIA ABDOMlNAL: M- OS SU mar.nos
tõmago, vesícula, útero, ovários,
apêndice, tumores, etc. - CIRURGIA
PLASTICA DO PERtNEO - Hérnias,
hldrocele, varlcocele. Tratameuto sem
dor e operação de Hemorroldes e vart-

I
zes - Fracturas: aparelhos de gêsso.
Opéra nos Hspltals de Florianópolis.
Praça Pereira e Oliveira, 10 -

IFone, 1009

Horário: Das 14 às 16 horas, díarta
mente.

CA�IPEONATO BANDEIRANTE
A renda do campeonato bandeirante

neste ano foi de 3.245:095$000.

FLAMENGO x CORINTHIANS

Hoje à noite será realizado o grandioso
embate Flamengo x Ccrínthlans.

JESúS NO VASCO
Foi confirmada a ida do ponteiro do

Corinthians Jesús para o Vasco, sendo
substituido naquele clube por Florindo
(Vasco).

QUER "REVANCHE"
O Flamengo jogará novamente com o

Palmeir-a, nUlTI embate "revanche".

PLA'I,'IXOS x BRASILEIROS
Realiza-se domingo próximo, à tarde,

um sensacional cotejo futebolístico entre

platinas e brasileiros,
O quadro brasileiro será formado ex

clusivamente de jogadores paulistas.
A renda dessa tarde esportiva será em

benefício das vítimas brasileiras da pi
rataria nazi-fascista.

DESISTIU
O Botafogo desistiu de sua excursão a

São Paulo.

ATLETICO x FLU�IINENSE
O jogo realizado terça-feira última, en

tre o Atlético (de Minas) e o Fluminen
Se, em Belo Horizonte, resultou na vitó
ria do Atlético por 3 x 1.

Em acão os guerri
lheiros soviéticos
Moscou, 22 (A. P.) - Guerrillrci

ros russos na área de Leningrado
e exploradores auxiliados por pra
�·lo.,S móveis de artilharia aniquila
ram mais duzentos alemães e des
truirarn oito redutos e nove cnmi
nhõcs pesados com abastecimen
to, além de capturarem varres ca
nhões e certa quantidade de mu

nições.

As anedotas e piadas aparen
temente ingênuas são grandes
armas de desagregação mane

jadas pela "quinta-coluna".
(J�. D. N.).

Companhia de Navegação e

Comercio Panamêricanéi
Rio, 22 (C. P.) - O presidente

da República assinou decreto -lei
concedendo à Companhia de Nave

gação e Comércio Pan-arnericann a

autorização para funcional' no

Brasil.

Assembléia Geral

A-fim de serem tratados diversos assuntos de ínteresss urgente.
de acordo com o que dispõe o Regulamento para a Fiscalização das So
ciedades Cooperativas no artigo 't, e seus parágrafos. do Capitulo II.
baixado com o Decreto n. 6.980. de 19 de Março de 19ltl, ficam. de
ordem da Diretoria de Economia e Assistência ao Cooperativismo, os
senhores associados da Cooperativa Mixta de Laticínios de Florianópolis.
convocados para a Assembléia Geral Extraordini\ria a realizar-se em data
de 25 do corrente mês. làs 10 horas da manhã, na rua Conselheiro Mafra
ltl D, sobrado. .

Ordem do dia: I) Situação geral da Cooperativa; 2) Prestação de
contas; 3) Dissolução da Sociedade.

Florianópolis. 22 de Outubro de 19l,i2.
Orlando João da Silva Medeiros

Economista Rural
-------

----'-;-;;;;;;:;;;;;;;;:;;;;;�;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;:;;;;;;;;;;;;;;;;:;;�Para resolver a "t.mn"wlt.._"...questão da India E N t'
,

-

Londres, 22 (A. P.) - O sUb-se-. cos e o leiascretário de Estado para a índia, Du- .

que de VonsllÍl�e, declarou à Cãma- I
ra que se se quiser resolver o ponto __
morto em que se acha a questão da
tridi a, "a próxima gestão eleve ser

iniciada pelos indús", Lord Addison
manifestou-se de acôrdo com a opi
nião de Vonshire, de que a atitude
do Congresso Pan-Indú fôra "inad
missível", rnas criticou o tosn agres
sivo de Vonshire e exortou o go- lo. aguardando unicamente a mavêrno a procurar "abrir todos os

ti ícula.caminhos possíveis para uma, con

sidera-ção amigável do problema".

Dois mil e quatrocentos alu
nos das escolas superiores já se

inscreveram nos cursos abertos
do Centro de Preparação dos
Oficiais da Reserva. de S. Pau-

t>

Viajantes:
Encontra-se nesta capital o

nosso prezado colega de impren
sa sr. Honorato Tomelin, dire

tor-proprietar io do conceituado
órgão "Correio do Povo", que
se edita em Jaraguá.

f

•

Em virtude de decreto-lei de
ontem, os devedores de impos
tos e taxas'; estaduais serão re

levados das multas a que estão

sujeitos, se solverem seus débi
tos dentro de 30 dias a contar

da data do aludido decrete-lei.
Os devedores que estejam

sendo executados pela Fazenda
só serão dispensados das multas
se houverem pago, em cartorio,
as custas da ação,

•

Nascimentos:
Acha-se em festas o lar do

sr. dr. Edison Silveira Swain,
delegado de Polícia da Capital,
pelo advento de sua filhinha
Cilêne.

Vichí, 22 (A. P.) - O Almiranta
do negou Iormalmcnte que a Fran
ça esteja prestando qualquer espé
cie de auxílio aos submarinos do
Eixo que operam no Atlântico. O
desmentido surgiu a propósito das
alegações britânicas de que os

submarinos se estão abastecendo
nos portos franceses elas Antilhas
ou África ocidental. A declaração
oficial diz que as acusações britã
nicas carecem de qualquer funda
menta.

Visitas:
Acompanhado de diversos ele

mentos de sua companhia de
comédias esteve, ontem, em

nossa redação, em amavel e cor

dial visita, o consagrado autor

e ator patrício Jorací Camargo,

A Secretaria da Legião Bra
sileira de Assistencia comunica
às legionarias que optaram pe
los serviços de confecções e cos

turas, em geral, nos postos, que
se acha aberta a inscrição a 45

vagas no Posto n. I de Costura
sob a direção da professora srita.
Cora Batalha da Silveira. no

edifício da Escola Profissional
Feminina. à rua Gal. Bittencourt.

Grand. Tónico

FRACOS.
AN�MICOS

TOMEM

�nhD Crcosatadu
"SILVEIRA" .

o "Miramar" encalhou
O vapor argentino "Mira

mar" encalhou na altura do
cabo de Santa Marta Gran
de, neste Estado.
A sua SItuação é delicada,

pois deu-se um rombo na,

quilha e a agua invadiu as

salas de máquinas.
A tripulação. vai sem no

vidade.

200 mil dólares em

jaias roubiJdas
-------- -----------------

East Williston, Nova Iorque, 22
Mosquitos RaS (H. T,) - A senhora James Hill,

POr Sl.m.- ""'es viuva do magnata das estradas de« J UI lo!!»
ferro informou à polícia do conda-

Rio, 22 (D. N.) -- Em virtude de
do d� Nassau que suas jóias, ava

se haver manifestado enorme pro- liadas em mais de 200,000 dólares,liferação de mosquitos na pirânji- desapareceram da casa forte, dede metálica do Largo da Carioca, o
sua residência em Wheatley Hills.

prefeito resolveu de�enl1lnar o, A senhora Hill afirmou ter colo
a�elen:meJ,1to da remoçao do ll1?t�- cada as jóias, ao todo 38 peças, narial ali 9xJst_ente, bem com� proibir casa forte de seu quarto de vestir
a or'gamzaçao ele 110'.'as p iràmidcs .

a 6 de outubro. Está certa de ter
'-lOS logradouros ela cIdade. I fechado a casa forte. Ontem, entre-
------. • " tanto quando a abriu, as joias ha-
_

O derrOt.Ism� e ? peSSlmlsn:� I viam' desaparecido. A polícia afir-
sao armas da quinta-coluna ·1' mou não haver provas de ter sido
(L. D. N.). a casa forte forçada.

Cs japoneses roubaram o crente

do «Homem de Pequim»)
Chung-King, 22 (U. P.) - Uma

pessoa chegada de Pekin declarou
que o crânio do "homem, ?-e Pe
quim"; uma das peças mais Impor
tantes da arqueologia mundial, que
desapareceu há algum tempo da
Faculdade de Medicina de Pequi,
foi levado pelos japoneses para Tó
quio, segundo é crença 'geral na
cidade de onde foi retirado, O crâ
nio, que se acredita pertenceu a um

antecessor do atual povo chinês,
que viveu há 400 mil anos, se en

contrava completo, inclusive o ma

xilar inferior, Foi encontrado em

uma excavacão realizada na aldeia
de Chucutsíen, próxima a Pequim,
e desde então era guardado na mo

numental Faculdade de Medicina
construida pela Fundação Rocke
feler nessa cidade.

DEPURATIVO

d�()
Moscou, 22 (A. P.) - A artilha

ria .J:ws_sa dizimou grande parte de
Os elementos colhidos pela Esta- (.lullS'(Go111panhias alemãs e desrnan

tística Militar são absolutamente l';'!'oU por- 'completo uma formação
secretos, e servem sómente a fins I'e baterias; inimigas na área de Es
militares. Negar-se a fornecê-los ou talingrado, onde a luta, embora di
mentir no ministrá-los constitue minuida a ínten-,«! ide dos primei
crime rigorosamente punido pelas ros dias, permanece encarniçadis-leis do Paíli, (D. E. M.). SÍ11):l. --J

Tentou suicidar-se
Hoje, pela manhã, por motivos
ignorados, a sta. Ana Serafim,
empregada da Fábrica de Bor
dados Hoepcke, tentou suicidar
se, atirando-se do trapiche da
Fiscaliaaç ãe do Porto. (Praia de
Fóra) Atrecloucada foi salva pelo
sr, Milton iMonguilhott. 'seu-do
conduZtda à sua residencia pelo
sr. Ot�viO:'Aniante.

.

Cabelos':· brancos f
, LOÇAQ

UARAVILHOSA !

A Floricultura pede ao
seus amaveis fregueses que as

encomendas de coroas e pal
mas para o Dia de Finados
sejam feitas até 25 do' cer

rente. Corôas, de 10$ até 50$;
palmas de 5$ até 15$.
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"Cão de aviões
norte·amerlcanos

Cairo, 22 (A. P.) - O comando
da fôrça aérea dos Estados-Unidos
110 Oriente Médio comunicou que
bombardeiros pesados, em esqnadri
lhas, atacaram novamente 3, nave

gação do Eixo, no porto de Tobru
que, obtendo impactos dirétos no
mínimo em dois navios de grande
tonelagem.
Os órgãos da Estatística Militar

têm apóio, legal, quando íntlmam
o produtor e o vendedor a mostrar
o que possuem em seus estabeleci
mentos. (D. E. M.).

Extrairam bo racha de uma

planta indigena
Camberra, 22 (U, P,) - Noticiou

se que cientistas a serviço do go
verno conseguiram extrair borra
cha de uma planta indigena que
cresce em Gueenslândia. Acres
centa-se que serão realizadas novas

experiências e que, se os resulta
dos forem satisfatórios, é possível
a inversão de grandes somas no.
cultivo daquela planta.

-

A artilharia varre
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