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Virão submarino-s" às "c'o'stas do Brasil �
r

- '

VICH!, 5 (UNITED) _. A IMPRENSA DE PARIS PUBLICA UM DESPACHO DO DNB, SEGUNDO O QUAL ESTÁ IMINENTE UMA CAM
PANHA DOS SUBMARINOS GERMÂNICOS CONTRA A COSTA OCIDENTAL E ORIENTAL DA AMÉRICA DO SUL, AFIM DE OBRIGAR OS ESTA
DOS UNIDOS, POR QUESTÕES DE PRESTíGIO CONTINENTAL, A RETIRAR DO PACíFICO OCIDENTAL CERTO NúMERO DE SUAS UNIDADES.
OUTRO DESPACHO DO CORRESPONDENTE DE ASSUNTOS MILITARES DO JORNAL BERLINENSE "KORRESPONDENZ AUS DEUTSCHLAND"
INFORMA QUE OS OFICIAIS DOS SUBMARINOS GERMÂNICOS SE MOSTRAM SURPREEENDIDOS DA FóRMA PELA QUAL CONSEGUIRAM

APROXIMAR-SE DAS COSTAS NORTE-AMERICANAS, SEM ENCONTRAR OPOSIÇÃO.
500 japoneses são
postos à sombra

Los Angeles,.5 (United) -

As autoridades mandaarm in
ternar 500 japoneses da ilha
terminal da colônia pesqueira
de Los Angeles, até que se to
mem medidas definitivas a res

peito dos mesmos.
A medida afetou apenas os

homens, pois as mulheres e cri
anças não foram molestadas.
Em mais de 15 zonas do ter

ritório californiano está prol
bido o acesso aos estrangeiros.
Mortos todos

os atacantes
Washington, 5 (United) -

Informou-se que os japoneses
que tentaram atacar a ilha de
Corregedor foram todos mortos
pelo fogo das baterias norte-a
mericanas ou por afogamento,
quando procuravam fugir em
debandada.

Inoglukus
Vindicta bárbara! I
Zurique, 5 (Reuters) -

cer-Ica de 125 pessôas, todas paren
tes de oficiais noruegueses que
fugiram para a Inglaterra, fo
ram presas pelas autoridades
alemães na Noruega, segundo
um despacho de Estocolmo.

Comprai na Cf SA MISCE
LÂNEA é saber economizar'

Em 1940, o censo norte-ame
ricano demonstrou haver uma

população de 150 milhões de
habitantes para os Estados Uni
dos e possessões, sendo que
131.70;0.000 eram, plfopriamen
te, do país. Em relação a 1930,
os aumentos percentuais foram

.

de 8,8% e 7,2%, respectiva
mente para o total e para a

população da poderosa demo
cracia continental.
Tomando os números alusi

vos só aos Estados Unidos e

confrontando-se com os do
Brasil, temos: em 1920, aqueles
contavam com 105.700.000; em

1940, 131.700.000, ou um acrés
cimo de 25,0%, ao passo que o

Brasil, em 1920 apresentava
31.000.000, já em 1940 deu
41.300.000, ou uma elevação de
35,6%.
As cifras são tanto mais sig

n ificativas quanto não se igno
ra que a imigração brasileira
de 1920 a 1940 não deve ter
excedido a um milhão de al-

o MAIS ANTIGO DIÀRiO DE SANTA CATARINA,

Não hã nada como
Petrópolis ...

Diretor-gerente: Altino Flores

Rio, 5 (Meridional) - Além
do embaixador Prueffer e pes
sôas de sua família, tiveram
permissão do govêrno para re
sidir em Petrópolis, onde pos
suem casas próprias, os senho
res Schimpert, conselheiro da
legação e o comandante Bohry,
adido naval adjunto da em
baixada alemã.

ANO XXVII Só se soube no dia 3

As �opulações do ii Um bombardeador por hora ,
BraSil e dos EE.UU. •

I Washington, 5 (United) - O conhecido articulista
Raymond Calliper, que acaba de visitar Detroit, centro
da produção de guerra dos Estados Unidos, declarou que
o aperfeiçoamento industrial norte-americano chegou
à tal extremo, que, em 15 minutos, se montam canhões
que anteriormente necessitavam de 400 horas de traba
lho humano. Diz que o gigantesco arsenal de tanques es
tá atualmente em plena produção dessa arma. Êsse ar
senal tem 800.000 pés quadrados e é pequeno comparado
com outros estabelecimentos bélicos, já em funcionamen
to. Após elogiar o gênio industrial norte-americano, o
referido articulista diz que "a Companhia Chrysler pro
duz agora em proporção 10 vezes maior que há poucos
meses atrás, é que a Ford, dentro em breve, estará em

condições de entregar um bombardeador por hora às fôr
ças armadas dos Estados Unidos.

mas.

Florianópolis - Quinta feira, 5 de Fevereiro de 1942

SINDICALIZAÇÃO - Mode
los - Explicações. - Procure a

Organização Comercial Catar i -

PUDIM MEDEIROS, 8 SO
bremesa Inegualàvel, gostosa,
fácil de preparar e que to
dos apreciam.

Sérios distúrbios na França �;�
Estocolmo, 4 (R) - Notícias procedentes de Vichí,

e divulgadas pela imprensa desta capital, informam que
ocorreram novas e constantes manifestações hostís na

França, as quais foram sempre seguidas de choques com

fôrças policiais. Êsses disturbios são provocados pela es
cassez de gêneros alimentícios e assumem, dia a dia, ca
ráter nitidamente político. A polícia francesa continua
a efetuar inúmeras prisões, tendo ameaçado "medidas
mais violentas".
EstAI triste, me. am8r?
Ten. bronquite? Esti. 00111 t",.e'
1li lei .te NOll8o Senhorl
86 te uIva o CONTRATOSSIII.

A produção

Bonitos, bons e baratos,
Primeiros entre cs primeiros,
São os doces preparados,
Cu'o bom Fermento Medeiros.

I N. 8460
Nova Iorque, 5 (United) -

Numa transmissão oficial de
Berlim, captada nesta cidade,
o D. N. B. anunciou que a rup
tura das relações entre o "eí
xo" e o Brasil, Uruguai, Para
guai, Bolívia, Equador e Perú
foi revelada no dia 3, pela pri
meira vez, na Alemanha.

de aviões

1\ dinastia dos
qUislings

Popularizou-se em todo o
mundo essa estranha figura
de Quislings, como sinônimo
de traidor à Pátria, em virtu
de da colaboração prestada ao
invasor e ocupante alemão. Os
jornais americanos levantam
curiosa estatística de tais per
sonagens. Há vários "quis
lings", e o primeiro é o dono
do próprio nome: major Vid
kun Quisli.ng, da Noruéga. Se
guem-se outros "quislings":
Pierre Laval, da França; An
ton Musset, da Holanda; Léon
Degrelle, da Bélgica; general
Ion Antonescu, da Rumânia;
general Tsolacoglou, da Gré
cia; Bela Tuka, da Eslová
quia; Ante Pavelitch, da Croá-
cia.

.

Os herdeiros dêsse nome
odiado são, como vemos, mui
tos. Esperamos, contudo, que
no Continente americano, tão
cioso de suas tradições, não
venham êles a agir, esmagados
que serão ao primeiro sinal
de atividade.

i . Inoglukus
Outra ascencão

do prof. Picard
Zurique, 5 (Reuters) - Se

gundo mensagem recebida de
Buenos Aires, dirigida ao "Gi
ornale d'Itália", o professor
Picard, físico suisso, que em
1932 se elevou a 16.200 metros,
pretende repetir a ascenção na
Capital argentina. A prova de
verá realizar-se a 25 do corren
te.

d I 'Hitler e a ofensiva({ e es» "

Londr�s, 5 (Uníted) - "Os preparativos de Hitler .para
uma ofensiva de primavera com todo o seu poderio continuam
indubitavelmente de.pé" - escreve "The Times" em editoríal..

"Pode ser que no fim do inverno o chanceler alemão es
teja bastante forte para tomar a iniciativa. Entretanto, de qual
quer modo, isso será bastante perigoso, uma vez que os êxitos
russos são de molde a impedir a vinda de futuros ataques de
grande envergadura. É no setor meridional, que os alemães
mais têm o que esperar. Está alí o caminho do Cáucaso, e de
seu petróleo e a sua última possibilidade de quebrar a resis
tência marítima inimiga" .

Washington, 5 (United) - Segundo predisse um técnico
militar estrangeiro, que viveu por mais de dez'anos no Extre
mo Oriente, a propalada ofensiva da primavera alemã, contra
a Rússia, será acompanhada de um ataque nipônico contra a
Sibéria. O referido técnico declarou que, se fôr adotado o pla
no alemão para um ataque em conjunto, os, japoneses inves
tiriam contra a Rússia por intermédio do Mandchuquo ou da
China ocupada ou ainda ambos os territórios, em direção a
Ircutsque, sobre o lago Baical, situado exatamente sobre a
fronteira da Mongolia.

onde �

vai a audácia
Informa-nos o Departamento Estadual de Imprensa e Pro

paganda: "Havendo chegado ao conhecimento das nossas au

toridades terem os elementos que constituem a diretoria do
"Clube Palmitos", sediado na cidade de Xapecó, destituido e

expulsado de sócio o 'presidente daquela agremiação, por ser
êle brasileiro e não falar o idioma alemão, procurando, ainda
promover a criação de uma "Cása Alemã", foram os respon
sáveis por tão condenável atitude presos e processados, por
incitamento ao desrespeito as leis do país, e ordenado o fe
chamento da sociedade em apreço" .

Nova Iorque, 4 (Reuters) - A indústria aeronáutica ame
ricana produziu aviões no valor de 1 bilhão e 500 milhões de
dólares, em 1941, e deverá produzir, em 1932, um total de 10
bilhões de dólares de aviões - revelou o sr. Carlton Ward,
presidente da Fairchild and Airplane Corporation, em discur
so no qual ressaltou a capacidade de produção de aviões mili
tares dos Estados Unidos.

Demonstrando quanto se expandira a indústria aeronáu
tica em dois anos, o sr. Carlton Ward afirmou que, em 1939,
havia 75 mil pessôas empregadas nêsse ramo da indústria
americana, tendo êsse número sido elevado, em 1942, para
400 mil.

da primavera

Singapura poderá resistir
Singapura, 5 (United) - Os círculos autorizados locais

afirmam que esta grande base naval, a maior do mundo, po
derá resistir durante muitas semanas, ou mesmo muitos meses,
até que cheguem os formidáveis reforços que os aliados estão
concentrando e que deverão enviar dentro em breve.

Singapura 5 (United) - Calcula-se em 200.000 o número
de soldados japoneses que se preparam do outro lado do estrei
to de Johore para desfechar o ataque final contra Singapura.
Os aviões nipônicos continuam os intensos ataques contra esta
praça, seus subúrbios, depósitos de água potável, arsenais e

fortificações. Entrementes, a artilharia pesada britânica
canhoneia violentamente as concentrações de tropas inimigas.

Rio, 5 (Meridional - Notícias de Belém do Pará dão a

entender que as autoridades estão de sobre-aviso sobre a ati
tude de alguns elementos quintacolunistas, que existem na ilha
de Marajó.

Ainda há pouco, um viajante procedente de Soure, situado
naquela ilha, declarou que há alí elementos nazistas, como

sóe ser um padre espanhol, que só aceita como empregados
pessôas que demonstrem simpatia pelos nazistas.

A Ilha de Maraló foi região que sempre interessou aos

alemães, que por alí andam estudando sua fáuna e sua flóra,
anotando a quantidade de gado existente nas fazendas, suas

possibilidades, etc.
Na guerra passada, nas proximidades da grande ilha, es

teve refugiado um corsário alemão, não sendo de admirar que
os nazistas conheçam bem a costa paraense e suas ilhas.

PONHAM BRASILEIROS NA DIRETORIA!'
Informa-nos o Departamento Estadual de Imprensa e Pro

paganda: "Em razão do que ficou apurado pela Delegacia de
Ordem Política e Social, vem a Secretaria da Segurança Públi
ca, de ordenar o fechamento da 'parte recreativa da ,; Socieda
de União Recreativa e Beneficente Vitória", com sede em Pôr
to União. A secção beneficente da aludida Sociedade foi auto
rizada a funcionar, desde que seja providenciada a eleição de
nova diretoria, constituida por elementos retintamente bra
sileiros" .

QUE "PARA FRUSTRAR OS PLANOS DE TRAIÇÕES DOS AGENTES DO "EIXO", CADA BRASILEIRO DEVE ESTAR ALERTA, NO TRABALHO,
NAS CASAS DE DIVERSÕES, NOS CAFÉS, NOS BONDES, ETC .. SEMPRE QUE ESTIVER EM JOGO UM ASSUNTO CONCERNENTE AO BRASIL�

É PRECISO REDOBRAR DE CAUTELA. A QUINTA COLUNA ENCO�RE OS SEUS PROPóSITOS MaIS VIS COM UM SORRISO".

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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eemhas e Mulheres
As congestões e infla.mações de certos orgãos internos

Certos orgãos internoS das mu

'lheres congestionam-se e inflamam
se com muita facilidade.
Para isto, basta um susto, um

abalo forte, uma queda uma rai
va, uma comoção violenta, uma

noticia má ou triste, molhar os pés,
um resfriamento ou alguma impru
dencia.
Moléstias graves podem começar

assim.
_ Justamente os orgãos mais impor-

tantes sao os que se congestionam e inflamam mais depressa,
sem que a mulher sinta nada no comêço,
Nada sentindono comêço da congestão interna ou da inflama

ção, a mulher não se trata a tempo de evitar que a doença se

agrave e vá peiorando cada vez mais.
E esta a causa das moléstias mais perigosas!
Para tratar as congestões e as inflamações útero-ovarianas use

Regulador Gesteira sem demora.
'

Regulador Gesteira. trata os padecimentos nervosos produzidos
pelas moléstias do útero, pêso no ventre, dôres, cólicas e pertur
bações da menstrução, debilidade, palidez e tendencia a hemorra
gia, provocadas pelos sofrimentos do útero, fraqueza geral e de
sanimo provenientes do mau funcionamento dos orgãos útero-ovaria
nos, tristezas súbitas, palpitações, tonturas, calor e dôres de cabe
ça, enjôos, dôres nas cadeiras, falta de animo para fazer qualquer
trabalho, cansaços e outras sérias alterações da saúde causadas
pejas congestões e inflamações do útero.
Regulador Gesteira trata estas congestões e inflamações inter

nas e as complicações provenientes destas intlamações.

I

Comece hoje mesmo
a usar Regulador Gesteira

,

Acácio Moreira
ADVOGADO

Consultas e pa receres
Ações civeis, comercíaís
VISCONDE DE OURO

PRETO, 70
Fone 1.277

------�-�------------

�r. Antônio Moniz
de Aragão

MÉDICO
Cirurgia e Ortopedia.
Clínica e Cirurgia do
torax. Partos e doenças

de senhoras.
CONSULTÓRIO:
Rua Trajano, 33.

Diariamente das 15 às

I
17 horas,

I'
RESIDÊNCIA:

AV, Hercilio Luz, 189.
Telefone n. 751.

RICARDODR.
G�HSMANH

Ex·"chefe de cll
nica do

Hospital de
Nuernberg

(Profs. L, Burknardt
e E. Kreuter)

Especious!«. em
tirurgia Oend �

Alta cirurgia, gyne
cología (doenças de

I senhoras) e partos.

ICirurgIa do eystema
. nervoso e operações

de plastlca.
Ceneultorlo á rue Trela
DO. 18 (!iii" 10 615 12, e
das 1 Ó ée 16,cO) Tele

phone -' 1.286

I
Besídeneía A rua Es
teves JuníorI 20. ..
Telophone ••• 1.131

[CURSO ANTONIETA DE BARROSEXTERNATO FUNDADO EM 1922
FERNANDO MACHADO, 52 • FONE 1.516

Alfabetiza e prepara para os exames de
admissão aos GINÁSIOS e INST1TUTOS

MATRÍCULA: das 9 às 1?; diariamente, sendo. até o dia t6,
só para os alunos que já frequentam o Curso. .

ABERTURA D,l\S AULA�: 2 de fevereiro, às 8 horas.
43 15 v. aIt. - 7

Quando as nações americanas, adaptando a sua conduta à
recomendação que lhes fizera a conferência diplomática do
Rio de Janeiro, romperam as suas relações com as potências

. do "Eixo", não se poderá jámais dizer do seu nobre gesto que
_1IIIi:_IIII!IIIIIDi1iII&**1illiiII1 iDiN!!!!l_...>llI_1IiIi foi uma corrida em socorro de países que estavam triunfando,

;=========;;;;;1;;;;5;;.;;v-;;;;-:;;a;:;;;1;;;t';;;;.:7 Muito antes pelo contrário. O "Eixo" é que, até ao presente
momento: tem vencido militarmente em todos os setores da

D S I R guerra, com exceção da Europa oriental.
f. au O amos Rompendo com a Alemanha, o Japão e a Itália - num

I movimento, conforme disse o sr, Osvaldo Aranha a propósito
do Brasil, cujos verdadeiros efeitos não poderão ser apreciados
pelos contemporâneos - as nações americanas praticaram
um gesto inevitável, depois do curso que a guerra tomou em

dezembro do ano passado, mas o praticaram concientes dos
riscos que isso comportava, Isso iS preciso que se diga e repi
ta, até ficar bem gravado no espírito do público .

..,.,"",.,........_...._,..;rn:mDD!ll""�""""'...""'...._""""'''''''''�=__ Os riscos corridos pela ruptura das relações diplomáticas
5vs-2. com as potências do "Eixo" não são iguais para todas as na-

-�---

-----......-�=-=--...,--- ções americanas. Por motivos que começam com a sua posição

I Dr. ALDO DA LUZ geográfica; existem umas mais expostas do que outras às re

presálias das referidas potências, em resposta à condenação
ADVOGADO moral, implicita na ruptura, dos seus propósitos e processos.

No primeiro caso, conforme o desenvolvimento que assumi-
Rua Trajano, 33 rem os acontecimentos, está o Brasil, não só quanto ao seu ter-
FLORIANuPOLlS ritório, como também quanto à sua navegação, que já é con

siderável.
Por conseguinte, o povo brasileiro mais do que nenhum

...-�--

outro - também porque está de coração com o seu presiden
te e o seu ministro pela resolução tomada - precisa conside
rar com a devida circunspeção o alcance da atitude adotada
pelo Brasil, E um dos pontos sobre os quais êle deve refletir
é o seguinte: não há razões, a esta hora, para esperar-se que
a guerra termine depressa. Salvo imprevisto, ela será ainda
muito longa, e êsse simples fato indica que terá fatalmente,
sobre a nossa vida, repercussões que podem variar de caráter
mas que serão profundas,

A guerra será longa devido ao estado ainda de inferiorida
de das fôrças militares das nações que apoiamos, em relação
aos seus adversários, Não há a menor dúvida de que os exér
citos alemães têm sofrido grandes derrotas nas frente oriental
européia. Mas não se deve excluir a hipótese de que, passado
o inverno, êles possam reagir. Por outro lado, Winston Chur
chíll acaba de revelar ao Parlamento britânico o número re

duzido dos efetivos com que a Inglaterra, 'em novembro últi
mo, tomou novamente a ofensiva na África Setentrional, con
tra dez divisões ítalo-germânicas. Finalmente, agora somente
é que os Estados Unidos começam propriamente a produzir e

preparar-se para a guerra,
O gesto das nações americanas, rompendo com as potên

cias do "Eixo", não foi sentimentaL Foi um gesto ponderado,
para o qual contribuiu o exemplo dos efeitos funestos da de
sunião da Europa, que teria sido um desastre imitar. Por isso
mesmo, as razões que o determinaram devem continuar a ins
pirar o público na apreciação ele suas possíveis consequências,
embora a sua confiança no futuro do nosso continente seja
plena e inteiramente justificada,

Aulas Particulares

Lídia Guimarães Al
cântara dá aulas parti
culares, em sua residên
cia, à rua Visconde de
Ouro Preto, 61.

Comunica a seus clien
tes que reabriu sua clí
nica, dando consultas
das 10,30 às 12 horas e

das 14 às 16 horas,
Fpolis., 4- 2- 1942.

,Atende das 9 às 12 horas

.JUNTA ' OMERClAL. - Arqui
vame nto de contratos -'. Re
gistro de firmas Autenticação
de Iivros-Certidões- Buscas
etc, Procure a Organização
_omercial Catarinense.

Possibilidade...

lndic
I D ARAUJO OLHOS, OUVIDOS,

f_. . -NARIZ, GARGANTA

or médic

Dr. Remigio
CLlNICA -MEDICA
Molestias internas, de

E'Senhoras e Crianças em si....plesmente espantoso!CONS�r�ORIO : I'
Nova Iorque, 4 (R.) - O presidente da ":Fairchild Engíne

and Airplaue Corporatíon" deu idéia do que sígnffíearta a cons
Rua Felipe Schmidt-Edifi-· trução de 125 mil aviões, solícítados pelo presidente Roosevelt,cio Amélia Neto--Fone 1592 quando declarou que os motores dêsses aparelhos necessíta-9 ás 12 e 14 ás 17 noras. riam 200 milhões de H.F. e acrescentou: "Êste número re-

RESIDENCJA' presenta mais do que todo o vapor das locomotivas (los Esta-
Av. Hercilio Luz, 186 dos Unidos e aluda mais do que o total de H. P. gerado em

- Phone: 1392 -

todo o país para movimentar as rodas da indústria e iluminar

Attende a chamados nossas capitais e cidades. Tudo isso deve ser feito pela índús-

14 tría que há apenas três meses passados não possuía senão 30
mil empregados",

INSTITUTO DE DIAGNOSTICO
CLl�ICO

Dr. Ojalma Moellmann
Formado pela Uníveraldade de

Genebra (Suíça]
Com prática nos hospltals europeu'
Clínica médica em geral, pediatria,
doenças do sistema nervoso, apare-

lho geníto-urínarío do homen
e da mulher

Assistente Técnico
Dr. Paulo Tavares

Curso de Badl- logta Olínlca com o

dr. Manocl de Abreu Oam nan- rlo
São Paulo). Especializado em HI·
glene e Saú ic Pública, pela Uníver
Ildade do Rio de Janeiro.

Gabinete de Raio X
Aparêlho moderno SIEMENS para
dlagnôstíeoa das doencas interna a

Coração, pulmões; vesícula blllar
estômagos, etc

Radiografias ósseas e radlograíías
dentãrías

Electrocardiograf ia clinica
Diagnóstico preciso das moléstias
cardíacas por rr eio de traçados

elétríoos.)
Metabolismo basal

(Determlnação dos dltúrblos da!
glândulas de secreção interna).

Sondagem Duodenal
Exame químico e microscópico do

suco duodenal e da bílís),
Gabinete de fisloteraoia

Ondas curtas, raios ultra-violetas,
ralos Infra-vermelho e eletricidade

médica
Laboratório de microscopia e

análise clínica
Exames de sangue para diagnóstico
da sífilis diagnóstico do impaludis
mo, dosagem da uréa no sangue,
etc. Exame de urina, {reação de
Aschein Zondeck, para dlagnõstlco
precoce de gravidez). Exame de
puz, escarros, líquido raquíano f

qualquer pesqulza para eíucldaçã-
de diagnóstico,

Rua Fernando Machado. fi
Telefone 1.195

Pl ORTANOPOLI�

E;specialistai assistente do Professor Sanson
do Rio de Janeiro.

( ....»nllult.:!. •.1 Pela manhã, das 10 às 12
"" � g � A' tarde, das 3 às. 6

Consultório: Rua Vitor Meireles, 24. Fone

OLHOS (Correio da IUanhã)

1447

Dr. MADEIRA NEVES - médico especieliste em

DOENÇAS DOS
Curso de Aperfeiçoamento e Longa Prática no Rio de Janeiro

Consultas diariamente pe�ata�dae�h:�sdt� �� 1� l�()�:as
Consultório: Rua João Pinto n. 7, sobrado - Fono: 1467

Residência: Rua Presidente Coutinho. 23.

Dra. Josephtne Schweidson
MEDICA �

Doenças de senhoras e crianças.
CONSULTAS: das 10 às 12 e das 1ft às 11 horas.

Rua F. Schmidt. 39 (seh.l

CLlN1CA ESPECIALIZADA DAS MOLESTIAS DOS

Assembléia Geral

Ouvidos-Nariz-Oaraanta-Cabeça-Pescoço
o. ARI\.1iNIO TAVARES

_ (Assistente do prof. ôanson)
ACOMODAÇO�S PARA DESCANÇO DOS OPERADOS

Consultas 20$000 - Operações a combinar
IConsultório: Rua João Pinto, 7 -Tel. 1461.-R€sidência 145õ

Os abaixo, constituindo mais de 20% dos assoclados
da COOPERATIVA MIXTA DE LATICINIOS FLORIANÓ·
POLIS, no uso das atribuição qUE' lhes são conferidas pe
lo § 3C do Art.17 dos ESTATUTOS da mesma cooperatí
va, convocam os demais cooperativistas para urna As
sembléia Geral, para o dia 8 de Ievereir o vindouro (do
mingo), em local que será prévíarnente determinado. Ao
mesmo tempo, convidam a Secção de Ecr-nomia Rural
no Estado para acompanhar os trabalhos da Assembléia,
que terão inicio às 9 horas da manhã. Nessa reunião, em
que poderá ser observado o estatuído no Art. 18°, serão
tratados outros assuntos de interesses vitais para a COO
PERATIVA e para seus associados.

Florianópolis, 25 de janeiro de 1942,
Emanuel Fontes, Ivone Gumercindo Vieira, Izaltíno

Francisco Vieira, Rosalino dos Santos, Vitorino Francisco
Verás, Deodoro Silva. João P. Vllpert, Gustavo Gaspar,
Nicolau P. Costa, Manoel P. Costa, Jovito Miguel dos San
tos, Zeferino José Ramos, Dorval José Teixeira, João Flo
rentino Pacbeco, Agostinho Antonio Furtado, Lídio Pires,
Geraldo Candido Bernardes, Justino Amancio Cordeiro, Ge
raldo Machado, Lucas Correia, Hipólito Bernardino das Cha
gas, João Francisco, Antonio Duarte,

Produtos CATEDRAL
á venda na FARMACIA ESPERANÇA
Rua Conselheiro Mofra, 4 e 5 - FONE 1.6ft2

(Defronte à casa Hcepcke)

Dr. SAVAS LACERDA
Oculista do Centro de Saúde e do Hospital de Caridade

Ex-interno do Serviço do Professor Leõnidas Ferreira e ex-estagiário dos
servíces do dr. Gabriel de Andrade (Rio) e dr. Pereira Gomes (8. Paulo)

Clínica e cirurgia de: OLHOS, OUVIDOS,
NARIZ e GARGANTA

Cons: Vitor Meireles, 28.-Das 16 às t 8 horas.
Ras.: Conselheiro Mafra, 77-FLORIANÓPOLlS,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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l�eneiramento
.Ao.

mp o ru coA grande massa de colonos ja- ta, quando ainda estava fóra de perder, nas terras que ocupam todos os tempos, regulando a 10-
poneses domiciliados no país, qui- os países agressores das demo- qualquer previsão � atual situa- aglomeradamente, indenizando-se- que se conserva rígido observa- calizaçâo dos trabalhadores es

çá a quase totalidade, está nu- cracias, foi revelada mais uma çâo. Se já então a providência lhes das bemfeitorias que forem dor dos costumes da pátria de trangeiros, encaminhados para a

c1eada em São Paulo. Segundo as novidade nipônica: o funciona- I enquadrava em altas razões do I avaliadas. . origem, a distribuição de traba- lavoura do país, de modo a fica
estatístic8iS, são cêrca de 200.000. mento de um serviço postal pri-l Estado, relacionadas 'com o prin- Não bastará, porém, o penei- lhadores dessa nacionalidade re- rem interditas as aglomerações
Tem dado trabalho às autorida- vativo. Outra grave infração às cípio fundamental da defesa na- ramento do colono japonês. Im- presenta medida importante de numa so zona rural. O enxêrto
des do Estado impôr a êsses alie- leis nacionais. cional, "figura-se ela, presente- põe-se, completamente, a neces- defesa nacional.
nigenas o cumprimento da lei da Parece chegada, portanto, a mente, de inadiavel aplicação. O sidade de uma infiltração de tra- A guerra do Pacífico vai mos
nacionalização do ensino, Fecha- oportunidade de serem tomadas problema econômico, que a ques- balhadores nacionais nos DtÚcleos irando que o nipônico é um bem
das as escolas mantidas pelos providências definitivas, relativa- tão envolve, poderá ser resolvido de colonização nipônica, com o treinado voluntário de infiltração,
mesmos, recorrem êles à clandes- mente a um peneiramento nipô- por meio de lei especial, que as- fim de ser permanentemente disfarçada, como preparatória de
tinidade, abrindo e fazendo fun- nico, ou seja à desarticulação dos segure aos nipônicos desaglome-I mantido o peneiramento realiza- futuras iniciativas. De mais a

cionar escolas habilmente dissi- aglomerados agrfcolas formados rados e distribuidos por várias do. Conhecidas a tendência do I mais, à parte a razão atual da
muladas. E agora, após o rompi- por êsses imigrantes, medida a zonas agrícolas do país o direito I japonês para a formação de I providência, é necessário que se
mento diplomático do Brasil com que já aludiu a imprensa paulis- de propriedade que venham a quistos e a intransigência com faça uma legislação, a valer em

A CAS RI

As fábricas vao dedicar-se aos

pedidos de guerra
Detroit, 4 (U. P.) - As fábricas de automóveis começa

ram o fechamento das linhas de montagem de carros de pas
sageíros, preparando os estabelecimentos para efetuar traba
lhos no valor de mais de 9 bilhões de dólares, dos pedidos de
guerra.

Tudo depende da celeridade com a qual as referidas fábri
cas possam reajustar adequadamente sua maquinária para a

fabricação de tanques, canhões, aviões e munições.
Entretanto, ainda está pendente o acôrdo entre o Sindi

cato Trabalhista e os líderes industriais, com respeito ao tra
balho diário de 24 horas e à faina de 7 dias por semana, nas

fábricas que produzem elementos de guerra.
Entre as companhias que suspenderão sua produção civíl,

encontram-se a "Chrysler" e outras emprêsas, que procede-
1'110 à referida suspensão durante esta semana.

L,

•

humano do trabalhador nacional,
mediante concessões de ordem
econômica que os fixem ao solo,
é a medida de maior urgência,
para impedir quistos de coloniza
ção, que não são coisa diversa
dos quistos raciais.

("Correio da Manhã")

�NT

. Nova Iorque, 4 (R.) - Cerca
de 10 mil patriotas checos es
tão conduzindo a campanha de
guerrilhas em distritos trans
carpáticos, anteriormente per-.
tencentes a Checoslováquia, e

agora ocupados pela Hungria,
segundo divulgou uma trans
missão da "British Broadcas-

I tíng Corporaticn" •

Uma guarnição húngara foi
atacada e pelo menos 30 hún
garos foram mortos e um depó
sito de munições foi feito ex

plodir. Os checas não sofreram
nenhuma perda.
Simultaneamente ,foram a

tacados outros pontos estraté
gicos e militares nos mesmos
distritos, sendo destruidos a
viões e incendiados depósitos
de carvão. Depois de capturar
um trem de abastecimento, os
patriótas distribuiram a presa
entre a população faminta e

agradecida.
Estocolmo, 'i. (R.) - Segun

do informações procedentes da
Polônia, os destacamentos de

guerrilheiros mostram-se ati
vos no distrito de Lublin, onde
aniquilaram totalmente um
destacamento de tropas ale
mãs. Durante a ação, 2 oficiais
e 83 soldados foram mortos pe
los componentes das guerrilhas
Em outro local, nª, área de

Zamostje, os guerrilheiros ata
caram e destruiram os postos
de comando do exército germâ
nico, enquanto na região de
Cracov foram destruidos dois
trens que transportavam tro
pas alemãs.
Para qualquer assunto pe

rante 8S repartições públicas
federais, estaduais e munici
pais: Procure a Organização
Comercial Catarinense,

Atenção
Sementes novas de fiares

e verduras, s6 na "A Flori
cultura ". à rua Felipe Sch�'
midt, n. 52, (EdUiclo "Cru·
zeiro",) 20vs,-t\

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



acabava de divulgar as reco- erraram aqueles povos que vi
mendações do govêrno sôbre o ram formalidades e não pensa
tratamento a dar aos represen- ram em consequências. Todos
tantes diplomáticos e consula- êles caíram COU10 duelistas de
res do Eixo em face do rompi- estirpe que encontrassem um
mento das nossas relações com, zulu e fossem consultar o códí-
os países que dêle fazem parte,
chegava de Tóquio uma notí
cia que deve ser examinada
bem detidamente, para dela ti
rarmos as conclusões que me
lhor nos iluminem e instruam.
Enquanto aquí se dizia que. os
funcionários estrangeiros po
deriam até ter por menagem as
cidades onde residem, o minis
tro dos Estrangeiros nipônico
anunciava a intenção do seu

govêrno de internar o repre
sentante do Brasil, tão pouco
lhe houvesse chegado a notifi
cação formal do rompimento.
Além disto, foi aquí noticia

do que o embaixador japonês
no Rio resolvera não mais fa
lar o português para entender
se com o representante do Ita
maratí e que na Embaixada ela
Itália a pessôa incumbida ele
comunicar a decisão do nosso

govêrno teve uma recepção um
pouco espalhafatosa para que
parecesse menos séria.
E assim se está brincando de

romper relações.
Sem dúvida, o Brasil nunca

perdeu a linha de conduta que
lhe é peculiar na política exte
rior. Manteve-a sempre quan
do o mundo era outra coisa.
Agora, há uma infinidade pre
sente e a mostrar a realidade

go de cavalaria para se assegu
rar da forma mais leal de en

frentá-lo.
No nosso planeta, infeliz

mente, as belas atitudes cede
ram lugar a praxes novas que
antigamente eram motivo de
deshonra para indivíduos e pa
ra nações. A última guerra, a

de 1914, ainda permitiu alguns
gestos cavalheirescos como

aquele do armistício no ar, afim
de que aviadores aliados lan
çassem flores, na Alemanha,
sôbre o túmulo que se fechava
do barão von Richthofen.
Isto, porém, ficou para trás,

com outras. .. pieguices. Ago
ra, o procedimento é diverso e
dele se tem um modêlo perfei
to na famosa traição de Pearl
Harbour.
Sejamos humanos com o não

sermos deshumanos, pois tal
mandam os nossos sentimen
tos e a nossa civilização. Seja
mos também humanos com o

compreendermos que a época
presente não aconselha o ras

gar das sedais com o inimigo
duramente realista.
Não é mais lícito a nenhum

povo esquecer as advertências
surgidas desta última e longa
noite imposta à humanidade.

("Correio da llfanhã")

�----------------------------------------..-------�

ndos'"
na Noruega HOT[l C[NTRAl

(ex «Hotel Macedo»)
o proprietário comunica ao público, em geral,
que j á se acha em pleno funcionamento êste
Hotel, dispondo de 40 quartos, excelentemente ins
talados e agora dotados de água corrente, sala
para mostruários dos srs. viujnrrtea, e servido por

garçons atenciosos e peritos cozinheiros.

AVISO AO POVO CATARINENSE

. Empresa Jaeger & Irmão
Saídas de Florianópolis às terças e sábados
Saídas de Porto Alegre para Florianopolis

às quartas e sábados
Saldas de Araranguá às quartas,

sáoados e domingos
Aqenle em Florianopolis: MÁRIO MOURA

PRAÇA 15 DE NOVEMBRO

HOTEL CENTRAL

�oOm!�nto�!�! a!i!�!S�'le���!�r�!!to "COm
II--A incursão

Londres, V.A. (POI' John
Mc Nab, de Press Information.
- Esta incursão não se operou
sem derramamento de sangue,
como a de Bardia; pelo con

trário, os "comandos" mata
ram ou feriram, em meia ho
ra, todos os alemães existen
tes na ilha de Maaloy. Tra
tava-se, aliás, de ação de mui
to maior envergadura, auxilia-

Ida por unidades leves da ma- _' ._,�-=.o
rinha, bombardeiros e conti- 20 v.-3
gentes mais numerosos de ho
mens.

A finalidade desta incur
são era de libertar todos os

noruegueses desejosos de aban
donar o território ocupado
pelos alemães e destruir todas
as indústrias, inclusive as fá
bricas de conservas e de óleo.

Os navios penetraram
pela estreita entrada do fjord
e os «comandos» abaixaram

lb.iiiiiiiiiiiiiii_i!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_�����
seus escaleres e encaminharam
se para a ilha, rumo a um

trecho rochoso da costa, enquanto dois bombardeiros lançavam
bombas de fumaça, duma altura de apenas cincoenta pés, e as

belonaves atacavam furiosamente as baterias alemães da ilha,
conseguindo assim desviar a atenção dos escaleres de desernbar
que; os «comandos» chegaram à praia despercebidos e" ocultos
pelos blocos de pedra, começaram a subir para a cidade. Mal
haviam dado alguns passos já encontraram os primeiros norue

gueses, ansiosos por se dirigirem para a Inglaterra, e encaminha
ram-nos para os escaleres que esperavam na praia.

Outra bateria germânica, instalada a quatro milhas, abriu
fogo contra os navios de guerra, os quais, porém, se encontra-

I
vam muito distanciados para serem atingidos. Aquela hora, os

"comandos" já estavam dentro da cidade, empenhados em feroz
luta de corpo-a-corpo. Os nazistas se refugiaram nas casas, de
onde davam tiros e lançavam granadas; os "comandos» replica
ram arremessando granadas sobre o teto das casas, que imedia-

I tamente se incendiaram. Os germânicos se viram, assim, entre

dois perigos: se saissem seriam alvejados, e se permanecessem
nas casas, às chamas, morreriam queimados.

Ao mesmo tempo, outra unidade procurava atingir seu

objetivo, de destruir as instalações de óleo e de conservas, Es
tas voaram pelos ares, pouco depois, e, após mais alguns mo

mentos, o único tanque germânico existente na cidade se fez
em pedaços, voando os estilhaços à distancia de 200 jardas e

ferindo dois dos britânicos.
Pequenos toram os danos sofridos pelos "comandos". De

trás de uma porta um alemão arremessou uma granada de mão
contra um coronel, o qual, porém, mais esperto do que o lan
çador o julgara, conseguiu escapar; quando o alemão pôs a

cabeça fóra, caíu morto por um tiro. Um capitão e um cabo
dirigiram-se para um hotel, que hospedava alguns dos alemães.
O capitão foi alvejado, mas o cabo conseguiu aproximar-se um

,pouco mais, para reduzir o hotel a cinzas, pelo simples arre-

I' messo de uma granada de mão. .

Executada a sua tarefa, os «comandos» jembarcaram nova-

I· mente, e, quando se iam afastando, um alemão solitário ainda
____________...... ........._.

- atirava contra oles, da cidade.

Rua Conselheiro Mafra, 26 - Caixa Postal

I

OFICINA FORD
(Provisória)

TUFFI AMIN & IRMAO, Concessionários da
FORD, comunicam aos snrs. Automobilistas, Mo
toristas e aos snrs. propriet.ários das linhas de
Transporte, de Carga e Passageiros, que ,acabam
de instalar a OFICINA FORD (PROVISORIA) à
Rua Visconde de Ouro Preto n.> 32, esquina da
Rua Araújo Figueredo, onde esperam merecer a

atenção dos interessados. A oficina está apa
relhada com bons profissionais e executará todos
os consertos e montagem com a máxima PERFEI
çÃO e PRESTEZA.
�'"Oo_

Florianópolis, 14 de Novembro de 1341.

TUFFI AMIN &, IRMÃO

c.om,

P�ITOR,AL O[
B��

---

'ANGI[O P[ LOT�Nü�
[ o RI;M[DIO INDI[ADO

Linha direta Porto Alegre - Florianõpolis

I
ECONOMIZE DINHEIRO, COMPRANDO NA CASA DAURA

Oretone branco,larg. 2,20 mt 8$500 Brim Infantil
Cretone branco, largo 2rnt » 8$000 Organdy liso em diversas cores
Cretone branco, Iarg 1,40 » 5$500 Brins de 2$ :1$5
Cretone em cores, Iarg 2mt, art. bom )} 8$f}00 Merinó preto, art. multe bom
Guarnição pintada P.I chá uma 31$000 Meio linho estampado
Guarnição PI jantar 140xt40 » 17$000 VoU estampado
Guarnição PI "[antar t40x 180 » 22$000
Guarnlção PI jantar 140x230 » 32$000 ARMARINHOS .E ARTIGO PI HOMENS:
G

. -

d 14 l' JI 15$000 Sabonete Lifebuoy um
uarmçao va rez 0X -ro Sabonete de côco em barras • umaguarnição xadrez escuro 14ox! 40 » 24$000 Camisa Socega Leão PI homemAlgodão larg. 0,90 peça 22$000 Camisa So cega Leão PI rapazAlgodão superior » 16$000 Camisa ct íeíxc PI homemAlvejado Ouro D 19$000

Cobertores escuros (Reclame um 6$500 Camisa cI íeíxo PI rapaz
Cobertores PI bê.bê de 6$5 e 8$500 Estojo de chicara Japoneza PI café
'I'na lhas AJagoflnlls PI banho uma �$500 Estojo de chícara Japoneza PI chá
T Ih 1· b h )} "'$5 Pasta Alvidente
08 as izas PI an o :1 ,00

Pasta KolínosToalhas PI rosto, de 2$ 2$5, 3$ » 4$000 Blusas Swing PI moças
TECIDOS DIVERSOS Blusas listadas PI moças

Tecido PI reposteiro mt. 6$500 Capas íelpudas PI crianças
Cre pon PI kimono » 3$000 Casaquinhos felpudos PI crianças
Tecido granité PI kim o no »3$800 Pasta de couro PI escolares de 14$ e

Crepon PI kímono, art. bom J) 3$500 Jogo de susp, e cintas de couro PI homem um
Chitão C{ bene cos » 3$500 Idem, idem de camurça PI bomem »

Tecido PI colchão, larg.T.ao »4$000 Jogo de susp. e cinto de couro PI rapaz de 10$ e
Tecido PI colchão, art. bom » 3$000 Idem, idem de seda PI rapaz um

mt 4$800 Opala liza » 2$500 Escovas de roupa, art. bom
uma 49$000 Opala Iíza, typo Suíssa ») 3$500 Leite de Colonia

» 113$000 Foular d PI kimono » 6$500 Calça de borracha
» 15$000 Opala estampada, typo cambraia )} 3$500 Talco Ross

)1
• 7$500 Fustão estampado PI praia » 4$800 Malas PI viajens de 24$, 25$

)} 24$00(J Zefir superior » 2$�00 Capas de borracha PI homem
JI 12$000 Zefir listado }) 2$000 Blusas Aviador, PI verão
» 15$000 Tecido Cubano 2$000 Lã Linda em todas as cores

Recebemos mais uma infinidade de outros artigos, que na mesma base de preços, entregamos ao público, durante foste mês.
ARTIGOS PARA CARNAVAL: Recebemos variado sortimento, como: Pandeiros, medalhas PI clg anos, colares PI Baianas, colares Havaianos, óculos. narizes,

tecidos e sedas apropriados PI o carnaval. As meias mais fortes da cidade, são vendidas pela nossa casa
Defenda o seu dinheiro, fezendo 8S suas compras Da primeira grande liquidação da

CASA DAURA••A· rua Felipe Schmidt, 19--FLORIANOPOLIS

SEDAS
Seda Ia qtré, em todas as cor es
Setim Lumiêre, lar g 0,90
Setim Lumiêre, larg 080
Frizotine liza. art. bom
Frizotine, pesada, art. ótimo
Seda givré pesada
Seda givré superior
Seda granitada, ótimo artigo
Romano xadrez na mesma cor
Romano liso, art fino
Seda xadrez miudo
Tafetá xadrez, lindos desenhos
Seda estam Dada. desenhos novos

Lingerle em bolas, art. moderno
Lingerie liso
Lingerle estampado
Tefelá Moiré art. bom
Fustão de seda liso, em diversas cores
Seda PI camisa, art. bom
Seda Polnt à-jour estampada
Seda PI kimono, de 7$500
Givré pesado, art. largo
Veludo cbiffon
Linho e seda de Brusque

CAMA E MESA
Atoalhado branco e de cores, larg. 1,40
Colcha de seda cI bico PI casal
Colcha de fustão pjcasal
Colcha de fustão PI solteiro
Colcha reclame

.

Colcha veludo PI casal
Colcha branca PI solteiro
Colcha branca PI casal

mt. 4$500
,» 12$00('
» 10$00(1
» 1r.$000
» 12$000
» 11$000
» 14$000
» 8$000
B 8$500
» E$500
� 8$000
» 8$500
:t 12$000
» 8$500
» 7$�00
JI 7$500
» 12$000
» 10$000

9$000
» 7$500
e 9$.000

mt 14$000
» 55$000
JI 12$000

)}

e
mt,

desde

um

uma

um

uma
um

uma
lata
e
uma

novello

Dando inicio a nossa primeira liquidação, resolvemos vender Durante o mez de fevereiro todo o nosso colossal stoke. a preços incriveis

A Casa Daura oferece os sempre menores preços
Faça-nos uma visita e estamos certos de merecer de V. S. toda a sua çonficmçc, pela qualidade de nossos artigos e pelos nossos

PRECOS VANlAJOSOS
Damos o seguir algumas de nossas ofefta�:

I

}) 2$200
4$')00
5$000
4$500
2$400
2$500

»

»

t$500�
$500
5$uoo
4$000
6$500
5$000
12$000
20$000
1$800
3$3uo

10$000
tj$õoo
15$000
7$000
15$000
15$000
38$000
11$000
12$000
5$000
6$000
5$000
2$900

28$000
80$000
8$500
1$200

»

»

»

»

»

»

»

»

»

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



ESTADOtlb
DIÁRIO VESPERTINO

Redação e Oficinas à Rua

João Pinto n. 13

Te!. 1022 -- ex. postal 139

xssrx.,TURA.s

Na Capital:
Ano .

Se Jl1 estre .

Trimestre .

�lês .

50$000
25$000
15$000
5$000

No Interior:
Ano............ 55$000
Semestre 30$000
Trimestre 20$000

Anúncios mediante contrato

Os originais, mesmo não pu

blicados, não serão devolvidos

\

A direção não S€ responsabi-
liza pelos conceitos emitidos

I nos artigos assinados
� �

-f
Terrenos no Balneário
Escolha já o seu lote de ter

reno no Balneário da Ponta do
do Leal. As construções aumen

tam. A planta dos terrenos acha
se com o sr, Ar! Santos Pereira
que se acha encarregado d:J
venda dos lotes.

, e _
'

..

• , u .CeM__-c..L.IIP....

Organízação de escritas-Ins
peções pertódlcas.Verüícação
de balanços (e atestado) AS
sistência contábil em geral.
Procure a Organização (.0-
mercial Catartnense.

'--

11��n�ã� ! li��1i�iG Y ISe v. S. precisa comprar artigos para presentes ou necessita de uma
boa instalação de luz ou obter materiais elétricos, em seu própria:interesse, visite sem compromisso a

INSTALADORA DE FlO'RIANOP llS
pois. seus artigos 'para present= s e materiais elétricos, seus preço$lnão têm rival; por exemplo: lâmpadas a partir de l$uOO, fios para
instalação desde $300 o metro, suportes para lâmpadas a partir de
$700, e assim todos os materiais estão a preços ao alcance de todos'

Instaladora de FlorianópolisRUA, TRAJANO 11 e FELIPE SCHMIDT, 11 Fone 1674
�����������������������---------------------

I TINHA TONTURAS
Farmácia «Esperança» Quase não podia

do atravessar a rua

farmacêutico NILO LAUS
Hoje e amanhã será a sua preferida

Drogas nacionais e estrangeiras.--Homeopatias.
Perfumarias -�Artigos de borrsche,

Garante se a exata observância no receituário médico

o Ambulatório Médico Popu
lar, Rua Maia Lacerda 66 --

Rio de Janeiro, sob a direção
de méd'cos Espíritas, atende,
gratuitamente, pessoalmente,
ou pelo Correio, desde que
envieclaramente o mme, ioa
de, residência e sIntoma�, as
sim como envelope selado e
subscrito para resposta.

"JUIZO DE DIREITO DA COMAR
CA DE TIJUCAS

.- ..J 'dital de Praça, com o prazo de
,

vinte (20) dias
O Doutor Osmundo Wanderley

da, Nóbrega, Juiz de Direito da Co
marca de Tijucas, Estado de Santa
Catarina, na fórma da lei, etc.
Faz saber aos que o presente

edital de praça, com o prazo de
vinte (20) dias, virem, ou dêle co
nhecimento tiverem, que no dia
vinte e cinco (25) do corrente mês,

Iàs 10 horas, o Oficial de Justiça,
servindo de porteiro dos auditórios
deste Juizo, no Edifício da Prefei
tura Municipal desta cidade, levará Iem hasta pública" por quem mais
dér e maior lance oferecer, os bens I,;'- pertencentes ao inventário de

se_j
bastião Laurentino dos Santos, que
vão à praça a requerimento da in
ventariante Clementina Juliana de
Jesús, por intermédio de seu advo
gado, para pagamento de impostos,
custas e mais despesas do referido

Iinventário, os quais são os seguin-
"

tes: Um terreno, descrito sob n. 2,
sito em Moura, distrito de Caneli- !nha, dêste Município, com sessen-
ta (60) metros de terras de frente Ique fazem em terras de Laurenti
no Soares, por mil seiscentos e cin
coenta (1.650) ditos de fundos, que Ifazem com Davi Rondin; extre- -===========",""""",::==,"::,,,;:=:::::==:;"=:,,::,::w===::m=-:""""=_=W=_==FFEC=�G='L==_mando ao norte com terras de Vi- --

cente Nazário Pereira e ao sul com
quem ele direito, com a área de no-
venta e nove mil (99.000) metros
quadrados, adquirido a título de
herança no inventário de Lauren
tino Manuel dos Santos, em 1913.
No valor de duzentos mil réis
(200$000). Outro terreno, descrito,
sob. n, 3, sito em Centro do Mou
ra, com lrinta (30) metros e oito
,(8) ccn timetros de frentes que Ia
.zern com herdeiros de José Pache
co por quatrocentos e setenta c
três (473) ditos ele fundos com

IMarcelino José Fagundes; extre
mando ao norte com Júlia Clemen
tina elos Santos e ao sul com Ber-

Icílio José Pacheco, com a área de
catorze mil c seiscentos (14.,600)
melros quadrados, mais ou menos,
adquirido cm 1935, de Josué Gui-
1 herme Marra c sua mulher por
escritura particnlar, registrada no
Tabelionato da Comarca de Tiju
cas, no valor de cento e cincoenta
lllil réis (150$000). Tudo no total
de trezen tos e cincoenta mil réis
(350$000). E para que chegue ao
conhecimento de todos mandei ex
pe.dir o presente edit�l, que ser

á

af�xado no lugar do costume e pu
hltcado pela imprensa. Dado e pas
sado I1SSla cidade de Tijucas aos
Cll1CO (0) dias do mês de fevereiro
do ano de mil novecentos e quarenta .e dois (1942). Eu, (a.) Rodolfo
Lmz Buchelo, escrivão, que o dacti
lografe! e o subscrevo. (a.) Osmun
d� Wanderley da Nóbrega, Juiz de
Dll:elto, sôbre selos estaduais no

valor de três mil réis (3$000) i�cln
s�ve taxa de educação e saúde, de
Vl(�alllente inutilizados. Eu, Rodolfo
LUIz. Buchele, Escrivão, que o

� dactIlografei e o subscrevo,
Confére.

.

• Ti.iucas, 5 de fevereiro de 1942.
Rodolfo Luiz Buchele

Escrivão

PREÇOS MÓDICOS

O Sr. Sebastião Machado,
de 43 anos, funcionário pú
blico, começou a sentir ton
turas, manchas na vista, tu
do rodava ... Tinha medo de
atravessar uma lua; de to
mar o ônibus ou o bonde. O

I coração cansava, ao subir u
ma escada.
Começou a tomar 8S gotas

de BUCOIODINA a conselho
médico e tornou-se outro:
lépido, jovem, cabeça leve,
sempre bem disposto.
BUCOIODINA, com base de

iodopeptona, impede e com
bate a arteriosclerose, pro
longa a vida.
Si tem mais de 40 anos

comece HOJE a tomar BU
COlODINA e vivera muito
mais ào que iria viver.
Peça BUCOIODlNA na sua

farmácia e se não encontrá
Ia escreva ao LI} boratôrlo
Margel do Rio de Janeiro,
Caixa Postal 2: 02.

R. Conselheiro Mafra 4 e 5 (edifício do
Mercado, frente à Casa Hcepcke).

FONE 1.642

Crédito Mútuo Predial
---'--''-------- ------, -

Proprietários: J. Moreira & (ia.

21 DE JANEIRO
Foi entregue ao prestamista Germano Alves, resi
dente em Córrego Grande. possuidor da caderneta

n. 7985, o prêmio que lhe coube em

mercadorias, no valor de rs.

6:250$000
contemplado no sorteio de 19 de Janeiro, de 1942.

4 DE FEVEREIRO
Mais um formidável sorteio Ia Crédito Mútuo Predial,
realizará no dill -t de Fevereiro com prêmios em

mercadorias. no valor de rs.

6:250$000
o IRMÃO SOFRE ? .

Não ViH:�le! Bdquira
caderneta

Crédito Mútuo
na

Predial
Mensalidadev apenas, 21000

�"""""",,""""""""""'I--""-

ALUGAM-SE
3 quartos com janelas de
frente e entrada independen
te. Prefere-se casal sem filhos.
Ver e tratar à rua João

Pinto n. 29 (sob.), 15 v. 4

Prédio
Vende-se um, à rua Bo

caiúva, 30.
Tratar à rua Arcipreste

Paiva, 5, com o sr. Orlando
Simas. 15vs.-1O

QuAsi meio século de�exis
têneía é o 'melhor reclame
da pretêrencia • IUVEH1UilE
I1WNDRl para limpar, for
tificar e r e j u v e n e s c e r os

cabelos. Elimina a caspa,
faz cessar li q u

ê

d a dos
cabelos e voltar a côr
p r rui r t i v a os cabelos
brancos, sem oe tingir;
di -Ihes -

vigor e mocidade.
Não contém sais de prata,.
uas-se como loçao.

ORATli
Peç,·noa 'mpreaa�. ,011,.<" �dados dOI c.�el,!!s ',,0 mi!P.Ior ueo
da .

Vidro pet. CGMJe 81000 '

�I. Ó'O ........
, 'J

LAI. iUytlm� .WlQU!'�
Rua d. RlacIIa." 'II .> .... 4.110

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

bexiga, os ríns, as nefrite., areias, cólicas renais; aumenta as
urinas. Tira 8S Inchações dos pés e rosto, hídropsías, falta de
ar, palpitações, dôres do coração, asma, bronquite asmática,
arl e rio-esclerose .

Remé tio das senhoras
E' o tôalco ütero-ovárío SEDANTOL que restltue a saúde

perdida pela anemia, palidez, magreza, fastio, Ilôres brancas.
regulador das visitas, das doenças do útero, ovários; evita
as hemoreagtas, antes e depoIs do parto; contra todas as enfer
midades das senhoras de qualquer idade.

Le�Õe8 do coração e asma,
Use 11 CACTUSGENOL especíüco

contra hldropsíaa, pés Inchados, falta de ar, palpítações, abati
mento das veias e artérias, bronqutte asmática,

sHUls e reumatismo, letões, cansaço, urinas escassas e dôres
no coração, pontadas nos rins e inchações.
Aos fracos e convalescentes
Devem usar o STENOLINO, que faz engordar, aumenta o

vIgor dos músculos e dos nervos. Fortalece o sangue nas pes
S081l anêmicas. Evita 8 tuberculose, cicatriza os pulmões doentes
com pontadas, tosse, dores no peito e nas costas, pernas fracas,
'Iugua suja. Para a neurastenia, o desânímo e a dispepsia, a
convalescença é raplda.

Sífilis - l�éle - Reumatismo
SPIROCHETINA é usada nas moléstlas do sangue, slíílíe,

eczemas, tumores, darthros, espinhas, Iístulas, purgações. feri
das, esueros, escrõlulas, reumatismo.

Üuíeo depurativo que limpa o corpo, tonlUca e engorda.
Depoaítarlas: todas as drogarias de Silo Paulo e Rio.

AS SgNHORAS DEVE�f USA,R
Em sus t(lih tte intima f

õ

mente o MEIGYPAN, de
gre.niie poder higienloo. contra molésuas coutegtosas
tu peitas, trrttações Vég DS!!, corrimentos, molés
tI"à u.ero-veginaís, menítes e toda sote de doenças
I JC8 S ? grande pre,8ernll fll Drogerle Pa checo, Rio.

abe O leitor que é istO? ;
As Ires figuras ao lado representam, ,

ao alto, um microscopia; ao cen Iro, a ca

beça de um verme da Opilação grudado
no intestino de um opilado; e, em baixo. a
boccc do mesmo verme mostrando os den
tes, por meio dos quaes se agarra á mucosa ,

do intestino.
Graças ao grande augmento que o mi

croscopio permitte, póde-se apreciar a ma

neira pela qual o verme voe prejudicar o
,

doente: a bocca, sendo uma espécie' de
ventoso, chupa um pedacinho de mucosa :
que enche a sua cavidade e nesse peda- ,

"i ", cinho se enterram os dentes minuscuJos que
; �: O ultima figura mostra.

t.� Assim, fica o verme solidamente instcl- I
•

lado, sugando, dia e noite, pequenas quem
tidades de sangue, àtravés o insignificante :
orilieio aberto pelos dentes, ao mesmo tem- i
po que lança no sangue um veneno proprio.

Esse é a obra de um verme só. Imagine
se, agora. o mal que fazem os milhares de
vermes que uma mesma pessoa póde trazer ,

no intestino e ter-se-á ideia da gravidade I

desta doença que tanto ataca a população
do Brasil.

Felizmente a Opíkrcdo é combatida
com eHicacia pela Neo-Necatorina. Uma
só dose de Neo-Necatorina basta, as mais i
das vezes, para matar todos os vermes da
Opílccõo, limpando completamente Q �.

". testino do doente. " r "1
'"

•.•�"JJ •

ecalol'ono'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Lira Tênis. Clube:-_Me�s para Carnaval- início das vendas, hoje, �
14 horas, na RELOJOARIA M:ORITZ.

Cartazes doMilwa��!�!��5 (l�u�er�ru�a�!!lO��M����!���e� I Ecos e Notíciasricano que, ha dias, ofereceu 200 dolares a tripulação naval
que afundasse algum submarino inimigo ao largo da costa do
Atlântico, enviou uma carta ao presidente Roosevelt, conten- j

-....._.......:

do _um cheque de.mil dólares a ser oferecido � qualquer trípu- Será inaugurado hoje, no Es-
lação norte-amerícana que afundar algum navio de batalha ou treito (João Pessoa), próximocruzador japonês de mais de 6 mil toneladas. ao ponto dos ônibus, um bem

montado bar, dotado de bilhar,
«snoocker», e outros diverti
mentos. Receberá o nome de

A's 5, 7 p. 9 horas

CHINA
NO CINE-TEATRO

Alvaro de
Carvalho

CIRCUS SHOW
Apresenta LAI FOUNS

A mais célebre troupe chinesa, em

MARAVILHAS DA CHINA

Sexta-feira
ESTRE'IA

às 8.30 horas Teu nome«Bar Válter Cruz" e se efetuará
essa inauguração às 17 horas. é paixãoDotado de aparelhamento mo-

Dorotby Lamour, Robertdemo, estamos certos de que Prestou e! Prestou Fosterêsse será o ponto elegante da-
quela localidade vizinha. Complemento nacional D.F B.

.

-

'I
Festa da Galinha._DIa 8 do corren�.e havera reu-

(Desenho Colorido)111ao de. Asse�bleIa Geral. d.a A voz do mundo (j ornal)Cooperativa Mixta de Lactici- Noticias do dia (jornal)nios, na séde da União dos
Preço 2$000 e 1$500Varejistas de Florianópolis, nos Livre de Censuraaltos da Confeitaria Chiquinho,

séde essa cedida gentilmente por
sua diretoria.

Revista feérie de atrações mundiais, com Bailarinos, Acróbatas,
Cômicos, Ginástas, Equilibristas, Contorsionist as, Ballet, Cães

amestrados e Macacos.

Músic� I Bailado I Alegria! Acrobacia I Comicidade!
Localidades à venda das 9 às 12 horas e das 14 horas em

diante na bilheteria do CINE REX

Camarotes 30$ - Platéia (num) 6$ - Balcão 5$ - Geral 3$ Esteve em nossa redação o

sr. Francisco Garcez Filho que
nos comunicou haver perdido
seu certificado de Reservista,
de 1 a categoria, nas imediações
do Jardim "Oliveira Belo". Mussolini estrondo

samente vaiado
Nova Iorque, 4 (R.) - O no

me de Mussolini foi estrondosa
mente vaiado por 20 mil ameri
canos de descendência italiana,
quando o prefeito La Guardia se

referiu a êle como "êste homem,
que entregou uma grande nação
aos nazistas", - durante uma

reunião do conselho trabalhista
ítalo-americano,

O conde Cario Sforza, ex-mi

nistro do Exterior da Itália, que
se achava presente, declarou:
"Penso que o dia da liberdade
não se encontra distante. O fas
cismo e o nazismo são gigantes
cos castelos de cartas, assentados
na fráude, no crime e no assassí
nio. No dia da quéda, tombarão
num instante".

O "slogan" da reunião foi:
"A vitória dai América é a liber
dade da Itália", e no transcurso
da mesma uma saudação dos ita
lianos na Argentina, dirigida ao

presidente Roosevelt, foi lida e

entusiasticamente �plaudida.
CASA MISCELANEA, distri

buidora dos Rádios R.C.A. Vi
ctor, Vávulas e Discos. - Ru«
Trajano. 12

• _,

'G
-

,. f Vida EsportivaVida Social t, o úLTIMO ENCONTRO ])OS
BRASILEIROS

Efetua-se, hoje, à noite, em '[Oll
tevidéu, () ultimo compromisso da
seleção brasileira, enfrentando o
scrulch paraguaio.
Muito embora o resultado do r-n

conlro não venha a exercer i nf'lu
ência quanto às primch-as COj()C�1-
ções na tabela, e, todavia, aguar
dado com enorme ínterêsso, da-Ias
as excelentes condições técnicas
de ambas as representações.

O quadro brasileiro atnará com
os elementos efetivos, sal \'1) lima 'JIl
duas modificações em consequên
cia de choques violentos soí'r idos
por Cláudio c Pirilo.

dia
A's 7,30 horas: A's 7,30 horos
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CINE REX CINE ODEON IMPERIAL
- FONE 1581 - - FONE 1602 - FONE 1581: -

Loura e perigosaLynn Bari e Mary Beth
Hugues

Submarino
fantasma

Anita Louíse Bru ge
Bennett

Complemento nacional D.F.B
Paraiso de Anões
(Desenho Colorido)

1942
Sábado, dia 14 - grande baile à

fantasia-Domingo, dia 15 - soirée
carnavalesca infantil.

Preços: 1 $500 e 1$100
lmp. até lo anos

ATENÇÃO. O Jorual da Metro que será e xtbido hoje no CINE REX em três sessões, traz
o noticiário es p eci al; 10 - O ATAQUE TRAIÇOEIR.O DO JAPÃO AOS ESTADOS UNI
DOS; 20 - NOMURA E KURUSU, FIGURAS DE PRIMEIRO PLANO DO TRAIÇOEIRO
ATAQUE; 30 - O PRE.;;;mE�TE ROOSEVELT 1\NTE O CONGRESSO NUM ELOQUEN·
TE DISCURSO PEDE� QUE SEJA DECLARADA A GUERRA AO IMPERIO JAPONES .

�

Complemento nacional D.F.B.
Maravilhas do Oeste America

no (shor t naturar)

Preços: 1 $500 e 1 $000
Impr. até lo anos

Foi nomeado o engenheiro
civíl Domingos Emerick Bezerra
da Trindade para exercer o car

go de engenheiro-arquiteto da
Diretoria de Obras Públicas.

�

Aniversários:

Precisa-se de uma casa, em
bôas condições e em lugar sos

segado, para um senhor sem
família. Cartas para «João»,
nesta redação.

•

O prazer da petizada,
E orgulho dos couleítepos,
São os doces trabalhados.
Coo bom Fermento Medeiros.

A data de ont.em assinalou a

passagem do primeiro ano de
vida do interessante garotinho
Cariguasí Austricliano da Costa
Neto, primogênito do casal sgto.
Andrélino Natividade da Costa
e sra. Auta Luz da Costa.

Foi removido, ex-oficio, no

interesse da 'adrpinistração, o

trabalhador, classe C, da AI
fândega de Paranaguá, Manuel
Antônio dos Santos, para 'a Al
fândega desta Capital.

•

Fazem anos hoje:
A exma. sra. d. Laura Cala

do Caldeira, esposa do nosso

prezado e ilustre conterrâneo
sr. desembargador, apresentado
Alcino Caldeira;
-O sr. Danúbio Melo;
-o jovem Domingos Trinda-

de;

Vem de ser exonerado o sr.

Antônio Felisbino da Silva, co

mandante aduaneiro, classe 5,
do cargo de guarda-mór, padrão
13, da Alfândega de S. Fran-

'HOMENAGEM A CAJü
Em Curitiba, tôdas as organiza

ção desportivas estão aderindo às
grandes homenagens a serem prcs
Iarlas ao valoroso arqueiro Cajú,
integrante da seleção nacional, e
ao player Joanino, também, duque
la cidade.
A grande festa e a expressão sin

cera ele admiração que votam os pu
ranaenses ao maior player da atua
lidade, e considerado como dos
mais perfeitos dos guarda-valas
nacionais.

cisco,
*

Henrique Loureiro-o sr.

Filho;
A Irmandade Beneficente, de

N. S. do Rosário e S. Benedito
elegeu, a 30 de ianeiro findo,
sua nova diretoria. ficando o

juizado de Nossa Senhora do
Rosário a cargo do sr. Antônio
Agenor Pereira e o de S. Be
nedito, sob a responsabilidade do
sr. Ciro da Costa. Servirá co

mo secretário o sr. Manoel Al-

-a sra. Aurea
-o sr. Rodolfo

Garcia;
Ribeiro Go-

mes.

O jovem
Iio Silva,
estadual.

conterrâneo Donatí
funcionário público OS COMENTÁRIOS DE 'ARí

BARROSO
Têm causado profunda nnpressão

os comentários através da emissora
"Rádio Tupi", do Rio de Janciro,
e feitos pelo conhecidissimo "spea
ker" esportivo Arí Barroso, sob o
título "O futebol a que assistiu em
Montevidéu" .

A organização do certame foi de
molde a oferecer todas as possibi
liclades aos portcnhos, na conquista
da liderança do futebol sul-amei-i
cario, contrariando em parle as re

gras internacionais (F. L F. A.), no
tocante as substituições e as situa
ções dos árbitros.
Condenou sevérarnente a atitude

do juiz paraguaio, dirigente elo en
contro Brasil x Uruguai, dando a
este um goal em visível impedimeu
lo.
Aliás, Ar] Barroso desafia l[LH' ha

ja alguém com autoridade de .rcplí
car-lhe sob alegação de invoracida
de rias expressões, porque. tódos os
seu comentários foram baseados
cm cenas verificadas pela enorme
assistência portenha, que, também,
censurou as "palhaçadas" de vários
árbitros.
Nos comentários ele ontem, terrui- 6

nou por chamar a atenção rios di- �-..",============-=

r.igcntes da C. B. D. e do "Conselho vessem demonstrado excelente pa
Nacional de Desportos", dizendo I drão de jôgo, que entusiasmou a to,
que os brasileiros viram desmoro- I dos que tiveram a felicidade de com
nados os seus sonhos na obtcnção . parecer ao certame' sul-americano.
da vitória final, muito embora hou- ! \'AD

Mais um couracado
afundado

Batávía, ;) (Uníted) - Foi
confirmado, agnra, que mais
um couraçado [aponês foi
afundado pela aviação anglo
norte-amerienna e holandesa
no estreito d4;l �racassar quan
do do ataque a um comboio ni
pônico.

..

Habilitações:
Habilitam-se para casar o sr.

Jerônimo Martins da Silveira e

a sta. Helena Santos; o sr. Os
ní Sérgio da Silva e a sta. Jan
dira Nunes da Silva.

•

ves Garcia:
Somos gratos à comunicação

recebida.

JOÃO E. I(OTZIAS
e_

CATARINA JOAO KOTZIAS

'Viajantes:
De sua viagem a Joinvlile,

regressam ho ie a exma, sra. d.
Maria Gevaerd e seu filho Ha
milton Gevaerd.

Vendem-se comunicam aos seus parentes
e amigos o nascimento de sua
filhinha ANA. ocorrido na
Maternidade, a 4 do corrente.

Florial1ópolis, 5-2-1942.
V9nliem-se os sobrados n- 17
e 18 da praça 15 de Novem·
bro, perto da Delegacia Fiscal
Tratar na Casa Oscar Lima

IOv.s-5 3 v.-l

o ônibus caiu do cais
Depois de se abastecer d�

gasolina, na bomba da "Texaco",
proximo à Capitania do Porto,
o carro n. ° 1 da Empresa Auto
Viação Biguassú, dirigido pelo
motorista conhecido por João
Biscoito, deu marcha a ré, para
saír, mas o fez com tamanha
infelicidade que se precipitou do
cais a baixo, ficando apenas com
as rodas dianteiras acima dele.
Até hoje pela manhã não

haviam conseguido retirá-lo.

Banco de Crédito Popular e

Agrícola de Santa Catarina
Assemb5éia Geral 01din,lria

CONVITE o Conselho de administração do Banco de
Crédito P ipular e Agríccla de Santa Cutarlne ,

ele acordo com o art. 23 de seus Estatutos, convida os Snrs,
acionistas dêss e B'lnC0 para fi. Assembléia Ordinária a rea
lizarse em sua séde à Rua Trajano D. 16. às 14 h o r as do
dia 20 de fevereiro do corrente ano, afim de tratar se do
seguinte:

8) aprovação do Relatório e Parecer do Conselho
FIscal.

b) eleição do Conselho de Administração.
cJ eleição do Conselho Fiscal e seus suplentes.
Florianópolis 3 de fevereiro de 1942.

O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO'�

CASA
Cortou-se com a faca
Quando manejava afiadíssima

faca, na tarefa de espostejar
carne no

" Açougue do Povo",
à noite, feriu-se profundamente
na coxa o açougueiro Geraldo
Rosa, solteiro, residente no Es
treito. Imediatamente foi reco

lhido ao Hospital de Caridade.

Segunda Feira, dia 16 -� grande
baile à fantasia Mesas à venda na

Relojoaria Moritz, pelos seguintes
preços:

Para ambos os bailes: 30$000
Idem, com jantar (4): 60$000
Ingressos individuais, para visitan-

tes - 50$000 para os dois bailes.
Não serão distribuidos convites pa

ra pessoas residentes nesta Capital. x

ÚLTIMA HORA
Dois barcos alemães de abastecimento foram atacados e

I
afundados, no canal da Mancha, por unidades leves britânicas e
outra polonesa.

- O órgão do Vaticano, "Osservattore Romano", transcreve
de um jornal alemão um artigo intitulado "Deus e Raça", e' no
qual se expõe o ponto-de-vista religioso do nazismo. Nele se diz
que Raça e Nação têm de substituir o Catolicismo e o Protes
tantismo. A fé alemã só admite a cruz suástica.

'

- Como os trens alemães para a Bélgica estão sendo cons
tantemente atacados pelos "caças" ingleses, as autoridades mili
tares germânicas estão obrigando os reféns belgas a viajar
nesses trens.

- Continua-se a combater duramente em torno de Sebas-,
topol, onde, há pouco, foram inteiramente dizimadas duas divi
sões rumenas.

- Poucos estragos resultaram do ataque realizado por 70
ou 80 aviões japoneses contra a base holandesa de Surabaia
(Java). Foram abatidos 2 aviões bombardeiros e 8 caças nipônicos.

- As tropas .do graJ. Timochenco estão a menos de 30
kms de Dnieper-Petrowski.

- Confirma-se a retirada, em perfeita ordem, dos ingleses
da cidade de Derna (Cirenaica).

- As docas de Nápoles e o caes militar de Palermo foram
bombardeados pela RAF.

- Sobre a ilha de Sicília, foi destruido no ar um avião de
bombardeio italiano.

- Lord Beaverbrook foi nomeado ministro da produção de
guerra da Grã-Bretanha.

- Nos Estados Unidos está sendo construido um tipo espe
cial de avião de mergulho.

- No mês de janeiro p.p., a ilha de Malta sofreu 263
ataques aéreos, ou sejam mais de 8 por dia. Desde o começo da
guerra, Malta ia foi bombardeada 1.458 vezes.

- Por decreto, o governo uruguaio acaba de conceder à
Grã-Bretanha os direitos de não-beligerante.

- A Argentina está convocando a prestar serviços os oficiais
de sua reserva militar.

lIaado$4e 4e$e�tO�O$ alem.oe;
MOSCOU, 4 (R.) .. NOTICIA-SE QUE BANDOS DE DESERTORES ALEMÃES, QUE COMBATIAM NA

FRENTE RUSSA, ,ESTÃO·SE INTERNANDO NAS FLORESTAS DA ALEMANHA ORIENTAL.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


