
Os alemães
lIfIIII •

recuarao mais 600 kms.
NOVA IORQUE,,22 (U. P.) --- OS ALEMÃES ESTÃO DISPOSTOS A RETIRAR-SE PARA NOVA LINHA DE DEFESAS, PARA
UNS 600 KMS. DE SUAS POSiÇÕES ATUAIS. ESSA INFORMAÇÃO FOI OBTIDA PELO SERVIÇO SECRETO ALIADO,' SE
GUNDO AFIRMOU UM DIÁRIO LOCAL. A NOVA LINHA NAZISTA PASSARIA POR MEMEL E IRIA ATÉ OS CÁRPATOS,
AO SUL DE STANISLANOW, E, DAí, SKGUIRIA POR LWOW E TERIA MIL KMS. EM VEZ DOS 1.900 DA ATUAL. DE
ACôRDO COM O JORNAL, ESSA INFORMAÇÃO' FOI FORNECIDA PELA MESMA FONTE QUE REVELOU AOS' ALIADOS,

COM A ANTECEDÊNCIA DE VÁRIOS MESES, OS PLANOS ALEMÃES DE INVADIR A RúSSIA.

Tropas africanasRoosevelt enfermo

o Londres, 23 (U. P.) - A B.
B. C. informou que mais um

importante contingente de tro
pas africanas deixou a África
do Sul, rumo à índia e Ceilão,
para servir nas fôrças que já
se encontram. ali. Acrescenta
a inf-ormação �ue o contingen
te conta com artilharía e peças

H, 8949 anti-aéreas.
!

Washington, 23 (U. P.)
A secretaria da Casa Branca
informou que o presidente
Roosevelt apanhou leve res

friado na cabeca e acusa dôres
no corpo, o que vem forçá-lo a

suspender todas as suas ativi
dades de hoje, inclusive a en

trevista com os jornalistas e a

reunião do gabinete.
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Ano XXIX I Florianópolis Sábado, 23 de Outubro de 1943 I
A govêrno gancho garantirá a aquisiçãOIIntens� luta entre chins e nipões
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mil soldados mporucos, com apoio aereo e de artilharia, conseguiram
Porto Alegre, 22 (E.) _ Em riado porto-alegrense, pOde-I de verificar as necessidades de dorriin�r três estradas vizinhas à margem �ciden�al do rio Sal�en.

colaboração diréta com a Dele- mos adiantar que, ontem, a cada classe e de cada trabalha- i O,s chineses contra-atacaram tenazmente e Impediram que os nipô
gacia E\�gional do Trabalho, o chamado do sr, Alberto Pas-(dor. i mcos atravessassem o rio nas vizinhanças da fronteira da Birmânia,
govêrno do Estado acha-se em- qualini, secretário do Interior, Outras medidas foram com-I

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

penhado em melhorar a situa- compareceu a e,ssa repartição bi��da� 'pelo representa?�e do! 750 mii alemães ameal'ados de cêrcoção das classes trabalhadoras, o sr, Paranagua de Andrade, Mínístérío e pelo Secretano do, ' \I
.. - -

em vista da carestia da vida, Delegado do Ttàbalho no Es- Interior, visando a solução do j . Londre.s, 22 (U. P.) -:- Cerca _de 50 dlvl�oes alemas, ou

principalmente no que diz res- tado, que cientificou aquele ti- angustioso problema e a ime- i �eJa 750 mil. sol.dados nazlst�s, estao em pengo de �er cerca
peito á aquisição de gêneros tular dos resultados do inqué- diata aplicação do humano e ao� na curva onental, do Dn ieper. Informantes �utonzad_os 10-

alimentícios, Segundo projeto: rito que está sendo feito pelos
I
racional método projetado por j. cais revelaram, ta.mbem, que_os russos conseguiram abrir no-

el�bo�'ado r:ela �ecretaria do nosso� __�i?_d!:<:t_o�� _r:� _s_e?t��c: L8:���� _ ':� _r�p�:�iç��s.: II
vas brechas nas lmhas alemas, ao sul de Kre.��nch�r;g.

Interior e ímedíatamente ra- _-.r.�
- �� -�-� -��......-�-�-�-.----�-�.-�-� �-�-..-�-���---�-. Moscou, 22 (U. P.) - As vanguardas sovíétícas Ja chega-

tificado' pela Deleaacia Regio- Avancem di
� -

bl' d d' ! ram a 100 kms. � oeste do Dnieper, em diversos pontos da

nal, o operariado,
b

dentro de • as lVlsoes ln a aS i frente e ao sul dt;' Kremenchung. As cabeças-de-ponte soviéti-
curto espaço de tempo, terá Moscou, 22 (U. P.) - Poderosa concentração de artilha- cas �e�envolveram:se de tal fo�ma, que ameaçam agora envol-
facilidades para comprar arti- ria pesada soviética está aniquilando implacavelmente as po-; ;er mumeros eontrngentes �a�lstas encarregados da defesa de

gos indispensáveis á sua ali- sições defensivas alemãs na zona da estrada ferroviária Dnie- i ll�_portantes ce�tros mdustrIa�s ou de transporte, como sejam
mentação a preço de custo pa-I po-Petrovsk-Krivoi-Rog. As mais recentes informações da I Kiev, Cherkassl e outras localIdades dos arredores do Dnieper,
ra os comerciantes, devendo o I frente de batalha indica que os russos já se encontram a uns

I

S
- - - -

poder público cob�i� a marg�m I 20 km�. �essa iml?o�t�nte e.strada, sobr.�.� qual estão ava?-! erao expulsos das filIpinas!ex�e�ente, benerícíando o co- ç�ndo nrumeras dtvisões blindadas sovrencas. Durante as úl- i Washington, 23 (U. P.) - Foi dada a conhecer uma de
rnercto.

,. _ .

trmas horas os russos ocuparam mais de 50 localidad�s lvabi-' claração do presidente Roosevelt, na qual êste denuncia o go-
A propósito de tao p�lpltan- tadas, aument�ndo com.o seu constante avanço o pe�lgo que, vêrno títere das Filipinas e reitera' a promessa de que "todos

te assunto, que vem ínteres- ameaça os nazistas semi-encurralados na zona de Dniepo-Pe-] os recursos dos Estados Unidos" serão utilizados para desalo
sando grandemente o proleta- trovsk. . I jar daquelas linhas os "traiçoeiros japoneses". O presidente

I norte-americano promete, além disso, que será feito todo o

possível pra restabelecer o sistema democrático do govêrno
das Filipinas.Manobra monlgomeryana de' envolvimento

Argel, 23 (U. P.) - Com a I defesa nazista, os soldados do
ocupação Alife, importante ba-I general Montgomery, na fren-

visa envolver as fortes defesas
nazistas do norte do Volturno. Sabotagem (pelo rádio de Berlim I" )Londres, 22

. (U. P.) - Foi descoberto, em Gibraltar, an
tes de ser posto em execução, tenebroso plano de sabotagem
nazista que poderia ter consequência de nefasto alcance. Essa
informação foi divulgada pela própria emissora de Berlim, ba
seada em despachos procedentes de La Linea. Não foram for
necidos detalhes sobre a natureza do plano de sabotagem des
coberto pelas autoridades britânicas, antes do momento fixa
do para ser posto em execução. Inúmeras pessoas suspeitas fo
ram detidas.

se militar e ferroviária do eixo,
os Aliados chegaram a ponto
situado a uns 30 kms. ao no

roeste de Cápua. Enquanto as

tropas anglo-norte-americanas
do Quinto-Exército levam de
roldão todas as tentativas de

te do Adriático, prosseguem Nos meios militares aliados,
em seu avanço sobre Isernia. salienta-se que o prossegui
As mais recentes informações menta do ataque do general
salientam que a atual ofensi- Montgomery poderá obrigar os

va do Oitavo-Exército britâni- inimigos a nova retirada geral
co sobre Isernia, da qual sei na direção de Roma, mesmo

encontra a apenas uns 30 kms. antes da queda de Isernia.

FormaçãoRio, 23 ,(C.P.) - Nos postos
da Vila Militar, e na Policlinica
do Exército. continuaram numa

média de seiscentas por dia, as

do corpo expedicionárioinspeções militares que formarão. o Brasil na guerra contra os pai
o contingente da' primeira Re� ses agressores. Nestes próximos
giâo, a ser mcorporado ao corpo dias, segundo adiantou o capitão
expedicionário que representará médico Paiva Gonçalves, serão

--...J.-A-�---V----I--�-�-_,--O__:_-
-- instalados outros postos em Mi�

nas Gerais, S. Paulo. Mato Gros�
so, ,Rio Grande do Su] e noutros
Estados. Assim gradativamente,
todo o Brasil

.
será coberto por

uma cadeia de postos de seleção,
capazes de determinar aqueles
que se acham em condições físi�
cas de suportar os rigores da

. brasileiro A co-beUgerância e os italianos do Brasil
Rio, 23 (A. N.) - O Instituto da Ordem dos Advogados

nomeou uma comissão para emitir parecer sobre a nova situa
ção jurídica dos italianos residentes no Brasil, tem face do es
tado de co-beligerancia. A iniciativa do Instituto deve-se à
sugestão de um dos seus membros, no sentido de que se pedis
se ao govêrno brasileiro a suspensão das leis de guerra para os
italianos residentes no Brasil.

I Dr. JOSE' DE ALBUQUERQUEALVARO MIRANDA
(MINERAÇÃO DE CARVÃO BOM RETIRO)

Avisa que, tendo o dr. Emílio Gravina deixado a dire
!;ão dos tr_abalhos da Concessão de Pesquisas, em Faxinai
Pret ., .

d B R'o, tnurucipro e om etiro, o novo procurador ebai-
�o assinado, acha-se à disposição dos que, por vent�ra, se

JU_lgarem legalmente credores. Afim-de facilitar à Admi·
n�stração, deverão apresentar-se dentro do prazo de 30
dIas, a contar da presente data.

Fpolie. 20/10/43.

Membro efetivo da Sociedade de Sexologia de
Paris, Titular da Sociedade Médica de Valparaiso.
Membro Ronorario da Sociedade Mexicana de Euge
nesie, Membro de Honra Bstrangeiro do 10 e 20 Corr
gressos de Eugenia, do Perú. Delegado do Congresso
da União Internacional contra o Perigo Venéreo de
Haia. Presidente do Circulo Brasileiro de Educação
Sexual e ex-Professor da especialidade na Faculdade.
de Medicina da Capital Federal, DE PASSAGEM POR
FLORIANOPOLIS, comissionado pelo Circulo Brasilei-
ro de Educação Sexual, para realizar conferências sôo
bre educação sexual e anti-venérea, no Sul, do Brasil,
e demorando-se até o dia 25 do corrente nesta cidade,
atenderá os doentes de sua especialidade DOENÇAS
SEXUAIS E VENEREAS, com hora previamentc mar

cada, devendo os cartões de consulta. ser obtidos no

IHotel La Porta com seu secretário particular Snr,'
!vorival Fonseca. '

guerra.
rl' -_-_-.-_-.-_-_-.-.-_-_._-_....-_-_-_,_...._-_-w,

Patriotas
'

sérvios
Londres, 22 (U. P.) - Des

tacamentos de patriotas sér
vias penetraram no território
húngaro, na zona do rio Da
núbio. Segundo despachos
transmitidos pelas emissoras
eixistas, o marechal von Rom
mel conseguiu mobilizar mais
duas divisões para aumentar
a intensidade da luta contra
os guerrilheiros jugoeslávos.

JOÃO BATISTA FOCACCIA.

Hitler seria entregue aos aliados
Nova Iorque, 23 (U. P.) - O rei Vitor Emanuel e o mare

;hal Bad?glio procuraram atrair RitleI' tà Itália, para entregá-
� aos AlIados. Segundo informou a 'emíssora de -Berlím, os na-
21stas possuem vários documentos em que o rei Vitor Emanuel
� o, IDairechal Badóglío pedem a ida Ide Hitler à Itália para 'dís-
�utll' a" medíd

' ,

ínt 'i"
• � ,

.
," 1 as necessarras para ln ensi rear a reststêncía

aos ,�\Jiadm;;. E então seria imediatamente entregue aos Aliados.

1
"
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Preso,Rio, 22 (E.) - Há dias, o

tenente-coronel Nelson de Me
lo, chefe de Polícia, recebeu
um radiograma do Secretárío
da Segurança Pública do Esta
do do Paraná comunicando,
para os devidos fins, que mons
senhor Manuel Koenner, ad
ministrador apostólico da Pre
lazia da Foz do Iguassú, en

contrava-se nesta capital, pa
ra onde se havia transportado,
afim de acompanhar o julga
mento, pelo Tribunal de Segu
rança Nacional, do processo a

que respondeu perante as au

toridades paranaenses, em vir-

I tude das suas atividades anti
democráticas.
Cientificado, agora, por um

mandado de prisão expedido
por aquele tribunal, de que o

referido padre fôra condenadc
a dois anos de prisão, o chefe
de Polícia determinou à Sec
ção de Vigilância Geral e Cap
turas da D. G. I. que provi
denciasse 'no sentido de desce- I
brir-Ihe o paradeiro. I

A localização do seu

escon-Jderijo não foi tarefa das mais
fáceis. Todavia, os policiais,
agindo com presteza e íntelí- I

gên�ia, conseguiram deitar- I

ne « Dm'sea 5
- ,

n .'5"$ ••Ii DiNE _. i44A i"

no Rio, o
Diário Vespertino

Redação e Oficinas à
rua João Pinto n.? 13

Tgl, 1022-Cx. postal 139

ASSINATURAS
Na Capital:

Ano Cr$ 70,00
Semestre CP$ 40,00
Trimestre Cr$ 20,00
Mês CrI 7,00
Número avulso Cr$ 0,30

No Interior:
Ano Cr$ 80,00
Semestre Cr$ 45,00
Trimestre Cr$ 25,00

Anúncios mediante contráto

monsenhor Manuel Kmnner
lhe a mão, conduzindo-o preso r

Dedicava-se o padre acusa

para a Polícia Central, onde do, conforme fiçou apurado
atualmente se acha aguardan- no inquérito procediao pe
do conveniente destino. lIa polícia paranaense, a ativi-
Monsenhor Manuel Koenner dades de espionagem e propa

fazia parte da Congregação do ganda da doutrina nazista.
Verbo Divino, no Paraná, or- Por ocasião da sua prisão, na

ganização religiosa que conta Foz do Iguassú, as autorída
em seu seio com cêrca de cen-I des daquele Estado apreende
to e cinquenta padres, dos ram em sua residência regular
quais trinta apenas são =-. quantidade de armas e muni-
leiros. ções.

A NOSSA SECÇÁ()

Os originais, mesmo não pu.

I
blicados, não se;ão devolvi.

dos.

A direção não se responsa
!>i1iza pelos conceitos emiti.

I
dos nos artigos assinados

1\ volúpia financeira
do totalitarismo

Este aluno hobi
litou-so em es

crituroção mero

cantil, calculas
comerciais, por
tugu�s pratico,
direito comer

cial, correspon
dencio, em sua

casa com estes livros especialisados que
dispensam o professor por ser de uma facili·
dade jamais vista. A verdade seja dito: sou professor ho mais de
20 anos, mas nunca vi isto, é verdadeiramente formidavel! Peça
prospeto, com toda confiança, ao Prof. Jean Brando, R. Costa .lr ,
n.? 194, Caixa 1376. S. Paulo. Escola devidamente reoistrada
por quem de direito sob n.O 548 em 1918: habilitou já um� gera
ção de alunos e todos estão trabalhando. Junte envelope selado
com seu endereço bem cloro. Os preços são modicas e em pe
quenas prestações. Não perderá nem tempo nem dinheiro I Se
habilitará em 4 o 6 mezes tendo direito no fim do curso o

um Certificado de compete�cia 'com o �ual, de conformid�de
com o l:!J;.em clara, Doder�. comprovar o suo 'i:U.;;:,..h�=�

ALVARO RAMOS

o PENSAMENTO' DO DIA

ROBERT NORTON (Ex-clusividade do C. E. C. para
O ESTADO)

Nova, Iorque - É laborar em
gravíssimo erro, acreditar-se
que nos paises sujeitos a regi
mes totalitários haja falta de
capitais em movimento ou que
o povo seja privado de relativos
lucros. Os chefes totalitários
individuas despidos de quais�
quer considerações de ordem
social ou moral reacionários
a qualquer ide�l mais digno
padecem da volúpia financei
ra. Os fabulosos movimentos
de nababescos capitais os fas
cinam a ponto de torná-los es
cravos do ouro. Entretanto
para não afrontar as revolu�
ções que naturalmente advi
riam da fome popular, os dita
dores não deixam que falte o
dinheiro ao seu povo. O Tesou
ro e a Casa da Moeda estão em
suas mãos, daí não haver difi
culdades para inebriar o povo
com o dinheiro fácil. Natural
mente, é fàcil também consta
tar a queda do padrão monetá
rio dos paises totalitários em

relação ao câmbio mundial.
São bem rurtéstas para a na

ção, as consequências dêsse
fascínio financeiro, do qual Isão vitimas todos os ditadores ..
Em visivel contraste com pre
sidentes do passado e do pre
sente e chefes de govêrno, bem
como ministros das grandes
democracias, os quais levam

um.padrão pe vida moderado
e modesto, os grandes ditado
res e os seus próximos colabo
radores dissipam verdadeiras
fortunas subtraidas do patri
mônio nacional, cujos cofres
são

_
esvasiados sofregamente

pelas garras dos tiranos da hu
manidade!

Comprai na CfI SA MISCE
lÁNEA é saber economizar'

·.-.-_-..-_.....-wI"!.-..·.-,.-..-p-._·.-_-_·_._,.-_-_-_-.-_-.,...w_..
..,w .....�-"� W·�

� COMPANHIA "ALIANÇA DA BAlA" .�
Fundada em 1810 - Séde: B A I A
INCENDIOS E TRANSPORTES

c-s

Responsabjf Idades . . .. . CrS 4.999.477.500,GS
Receita Cr$ 70.681.048,2,;)
Ativo o-s 105.961.917,70 Precisa-se de uma, que dur-
Sinistros pagos nos últimos 10 anos CrS 64.986.957,2:;1 ma em casa. Ordenado 80 cru-

� Responsabilidades .. . . crs 76.736.401.306,20 �
�

Bens de raiz (prédios e terrenos) c-s 23:142.657,44

�
zeiros. Praça Pereira e Olivei-

I) :�:��ig�.1:�:���,;;·��:�:;;;:�:;:;;;:��;;:;; � VENDEM�SE i: aJ?;,i;e África.
.

�
.

grca Nacional. Tratar na reda
AGENTE EM FLORIANóPOLIS ção do "Estado". V. _ (}

C AMP O S L O B O & C I A. - Rua Felipe Schmidt, n. 39
Caixa Postal n. 19 - Telefone 1.083 - End. Telegr. "ALIANÇA" .. B--.-.--t-----v-e-n-d-e-m-.-s-e-Z�
�UB·AGENCIAS EM LAGUNA, TUBARÃO, ITAJAí, BLUME..... tCIC etas;NAU, BRUSQUE, LAGES E RIO DO SUL ..

• em ótimas
"I eondições. Ver e trator no

........_-.-.-_-_._-_-_-....-_-.-_-.-_-_-.:-.-.._-.-""".,......._-...-..-.__
- .. -_-_- -_-_w_-__",._-_-_-_...,._-.,..,.

armazem Bom Fim, no Es-
treito. 15 v.-3,

CIRURG IÃO-DENTISTA

Rua Vitor Meireles, 13

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

MACHADO & CIA.
AG1ilNCIE..l'!. E REPRESENTAÇOES

Caixa postal .- 37. Rua João Pinto - '5.

Florianópolis
Sub-agentes nos principais mnaíctpíos do

ÉSTADO
As autoridades responsáveis pela

fiel execução das Estatísticas Mili·
tares podem exigir, sempre que hon
ver dúvida quanto à veracidade d.
qualquer informação, que cada In
formante prove o que declarou. A

.

má-fé constitue crime contra a 8& r
�uranca nad9nal. (D. E. H.).

�
r--_�__1'

IC���!."�d�","�mºR ALIS A
Creio que o jornal é um depositário da confiança pública; que

todos a êle ligados são, na plenitude de !Suail responsabilidades,
guardiães do int€lrêsse público; que a aceitação de serviços inferio
res ao do interêsse público é uma traicão a essa confianca.

Creio que a clareza do pensamento � da inf'ormação, ii 'precisão
e a equidade são os fundamentos do bom jornalismo.

Creio que é dever do jornalista só escrever aquilo que, �10
fundo do coração, acredita ser verdadeiro.

Creio que .a supressão de notícias, por quaisquer considerações,
que não as do bem-estar da sociedade, é 'indefensável. ,

Creio .que ninguem deve escrever, como jornalista, aquilo que
nã-o diria como cavalheiro; que o suborno pelo próprio bolso deve
tanto ser evitado, quanto o suborno pelo dinheiro de outrem; que
nã-o se póde fugir à responsabilidade individual, irlefendendo opi
niões ou .lucros de outrem.

Creio que a publicaçã-o de anuncios, notícias e editor-iais deve
servir, de..igual manei ra, aos melhores inter êsses dos leitores; que
deve prevalecer para todos um só padrão de verdade util e de pu
reza; que a prova suprema do bom jornalismo se apura pelo seu
serviço público.

-

_

- -

Creio que o jornalismo' que alcança melhor Êxito - e que mais
merece bom êxito - é temente a Deus e honra o homem; 'é vigoro
samente independente (não movido por orgulho de opinião (lu am
bição de poder), construtivo, tolerante, mas nunca disp licente;
auto-controlado, paciente, sempre cheio de respeito pelos

-

seus Iei
tores, mas sempre destemido; indigna-se, prontamente, 'com as in
justiças; não se desvia do 'seu caminho por .apelos de p'rivílégios,
nem pelo clamor da multidão; procura dar uma opo rturui dad e a todo
homem e, tanto quanto a lei, uma causa honesta e o reconhecimen
to da fraternidade humana io permitam, uma igual oportunidade a

todos; é profundamente patriótico, ao mesmo tempo promovendo,
sinceramente, a boa vontade internacional e cimentando um sen

tâmento de camaradagem mundial; é um jornalismo de humanidade,
do mundo e para o mundo de hoje.

(,A verdade anda nua, no ve

rão e no inverne, e quem a são"
quiser v êr só tem que fechar os
olhos». - Visco de Santo Tirso ..

A ANEDOTA DO DIA
- A reviravolta da Itália fúi

também geográfica, reparou?
- Como assim ?
- Voltou o tacão da bota

contra a Alemaaha.

O PRATO DO DIA

PUDIM DE PÃO
Deite de mo i ho , em meio Iitro

de leite, um pão de vinte cen

tavos e pa�se-o pela peneira.
Junte à massa, l e i te de um

côco , uma colher de manteiga e

açúcar que adoce bem. Pingue:
umas gotas de essência de bau
nilha, junte seis gemas e duas'
clar-as (peneire antes o s ovos) ..

rni stur e bem, adicione passas
em quantidade e leve ao forno
em fó rm a cararne l ad a.

o PRECEITO DO DIA

Os diversos organismos rea·

gim de modo diferente à ação
dos medicamentos: em relação a.

um paciente, pode ser inócuo
ou até nocivo o medicamento
que noutro doente teve efeito
benéfico. Só o médico está em

condições de p r es cre ver medica
ção adequada a cada caso. No,
tratamento da obesidade, por
tanto, não se pode dispensar a

assistência do especialista.
�--------.................---..-.-_"----.,..

Quaooo alguém, tal como o-.
lheir-o da ilustra.Q1I.o a-cima.�
lhe, em 1>111!\ vel gesto, tllll c:àlleG do
excelente aperitivo K NOT, lembre
ee V. Sia. de o.crescentnr, ao "gra,d&-
oer .. gent.iJJlH.o.:EiTEE 1,,411-
Bfl'f o I1EU APERITIVO '

PRElJlJ.ETfJ!

casa 's:tQl
na Avenida

Adolfo Konder n. 3, com ��.
I pIo salão para qu alquer

.

ramo

I d.e negócio: �om todos os requi
SitOS da higiene. Informações;
Rua Conselheiro Mafra, 42._

I 30 V. - Z

{//'f I)f;OOUTO OAKI1OTiA.//1lJ. ('0/'1. E SEIiU.QOS .
'-- ITI.....I.Í I

WALTER 'WILL�AMS
Escola de Jornalismo, Universidade de Missouri.

D�PD�n ...�m um br ince
rnu nu l)Jj (argola) -de

ouro, entre as ruas Fernando
Machado e Tenente Silveira.
Será gratificado quem a achar
e entregar nesta redação.

5 V. -- Z:

(;OlINHEIRA
Capital c reservas 71.656.189,20

Cifras do balanço Ide 1942:

SE�AS
padrões maravilhosos. finíssimo acabamento das melhores

fá�ricas do país, são encontradas nos balcões da

Oasa SAN.,A BOSA
Diariamente recebemos novidades

RUA FELIPE SCHMIDT, 54 - FONE 1514

Estabilizador'
Vende-se um com volt·

metro IIO:x.220xll O. - 2.00(1;
Watts. - Rua João Pinto.
13 (sobrado). l3v. - 2

"A Bandeira Nacional qaando apare
cer em sala ou salão, por motivo de ren
niões, conferêncías ou solenidades, fica
rá estendida ao longo da parede, por de
traz da cadeira da presidência ou do lo
cal da tribuna, sempre acima da cabeç8'
do respectivo ocupante e colocada de
modo que o lado maior do retângulo'
esteja em sentido horizontal, e a -

I trela Isolada em cima". (Decreto-Iei 'D�

______________________________________________..:. <1.545. de 31 de Jullio de 1942; - Art.lll;.

Aos sofredoresOra. L. GALHARDO-Ex
médica do Centro' Espírita
Luz, Caridade e Amor, co

munica a mudança do seu

consultório para a Rua Bue
nos Aires, 220 - 1" andar
Rio de Ja'neiro., onde passa �
oferecer os seus préstimos.
Escreva detalhadamente-
nome, idade, endereço e eri

velope selado. para a res

posta.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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A guerra será conduzida ,pelos generaisLONDRES, 21 (U. P.) ... TUDO INDICA QUE, BREVEMENTE, o CONTRÔLE DA CONDUÇlO DA GUERRA NA ALEMA.
NHA SERÁ ARRANCADO DE HITLER E PASSARÁ A SER EXERCIDO PELOS CENERAIS. O DIÁRIO "DAILY MAIL" IN·
FORMOU QUE A CONFERÊNCIA DE GENERAIS, CONVOCADA PELO MARECHAL VON KEITEL, VERIFICOU·SE NO MES ..

MO DIA EM QUE OS RUSSOS ATRAVESSARAM OS PANTANOS DO PRIPET. AINDA SEGUNDO CíRCULOS AUTORIZA�
DOS, É CADA VEZ MENOS o NúMERO DE GENERAIS GERMÂNICOS PARTIDÁRIOS DA "GRANDE ESTRATÉGIA DO

FUEHRER" .

............o o�

: :

iVida Social!• •

:•••asee( •••••••a:
ANI\TERSARIOS

Faz anos hoje o r,OS30 ilustre
'.conterrâneo sr. almirante refor
mado Lucas Alexandre Boiteux,
grande e incontestável mestre da
nossa historiografia regionaL Fo
rem os seus livros, e os seus en

saios divulgados em jornai.s e re

vistas, que
í

noan tivo r arn o estudo
das fastos co to rdriens es , animando
outros escritores ao estudo da nos
sa história, p aro honra da cultu
ra barriga-verde, "O Estado", nes
ta data, so.údo-o cordialme�te.
Por motivo da passagem do seu

aniversário natalício, hoje, recebe
rá certamente as mais carinhosas
:manifestações de estima a exma.
sra. d. Arací Rupp Bulcão Vjana.
Transcorre hoje o aniversário do

sr. tenente Osmar Romão da Sil
vc , ilustre oficial da Força Policial
do Estado.

Muitos parabens receberá hoje
<I sr, José Fernandes Neves, do alto
coraércio local, por motivo do seu
.mrto lícíc.

Fazem anos hoje:
Sritas. Zilma Medeiros, Ester de

Sousa e Maria-Lucí Schao;ffer.
Meninos: Celso Morei;a-' e Dió

..çenes Silva.

Clu b.,s:
Já grangeou renome nos meios

socinís da cidade, pelo entusiasmo
·comunicativo e moço que o tem
,distinguido nas excelentes apre
�entações feitas no "Clube Doze de
Agosto", o apreciado grupo carna
vclesco denominado «Bloco X".
Dele pode dizer se que é, na pre
sente quadra, a garantia do êxito
das festas de Momo para a rapa'Ziada foIgaza e alegre dos nossos
melhores clubes. Rerulta do fato
a satisfação com que anunciamos
lIeu próximo reaparecimento nos
salões do "Doze", que lhe reserva
}lara isto a grande "soirée" de 6 de
novembro prôxirnc,
-Com início às 22 horas, o "Bra

sil R�creativo Esporte Cfube", do
EstreIto, realiza h0je um saráu�ansante.
-Amanhã, às 18 horos, o «Con

tista Recreativo Futeból Clube"
levará a efeito um saráu dansante.

TOM WILDI JúNIOR
De CUl'i1tiba., acha-se .nesta capital, 'em visita aos seus pais, o jovem10m Wildi Júnior, Oficial da Re

serva do Exército.

Uma éxplícação
.

Rio, 23 (A. N.) - O monse
nhor Sante Portalupe, chanceler da Nunciatura Apostólica�?cal, falando ao vespertino o

Globo", a propósito da passa
ge�, por esta capital, de um
e1lllssario especial do Papa, declar�u o seguinte: "Trata-sede SImples "correio diplomátic�"" _portador da correspondencla normal do Vaticano. OSanto Padre de resto não ne-
ce lt

' ,

c' SSI, a enviar delegado espe-íal as nunciaturas espalhadas
��lo _ mundo. Sua Santidade
ISpoe de recursos normais di

�IO�áticos, para comunicar

be .dlretamente com seus em

loal�a�ores, pelo telégrafo, pe-
. radIO e até pelo telefone. As-811n poí

-

as
' �IS! nao têm fundamento

. �atlClas de agências tele
graflcas a propósito do enviode um emissário especial".

Confortando enfermos

Mármores e granitos. Ima

gens e bronzes' para

túmulos

Representante: BELARMINO CORREIA GOMES
Rua General Bittencourt, 183 - FLORIANÓPOLIS

A batalha

RETRATOS
AMPLIAÇÕES de retratos a

cray on , pastel e oleo , Retra
tos em porcelana. inalte

ráveis para túmulos. Retra
tos esmal tados para joias.
Foto-estatuetas em madeira.

de Berlim
S, Paulo (Por Mário de Miranda nas mil toneladas de bombas. Em

Valverde) - Há três anos atrás, a seus primeiros três reides da Bata
Batalha de Londres estava em ple- lha de Berlim, UI R A. F. lançou
no desenvolvimento. A �1hora his- mais de 4.000 toneladas de bom
tórica" de Goering havia chegado bas, em menos de duas horas. A
e sua fôrça aérea estava "desfe- fôrça aérea alemã utilizava bom-

,
chando seu golpe exatamente no bardeadores ele dois motores, com

coração do inimigo". Uma cornpa- uma capacidade média de transpor
ração entre a Batalha de Londres te de pouco mais de uma tonela
e a Batalha de Berlim mostrará da de bombas, a.pesar de precisar
quanto se desen vol veram, desde voar apenas pequena distância,
então, os aparelhos e a técnica de Com seus bombardeadores quadri-
bombardeio. motores, a R A. F. realiza uma

A partir de 7 de Setembro de viagem de ida e volta de 1.200 mi-
1940, Londres foi bombardeada lhas até Berlim, com uma. média
continuamente, durante cinquenta, de duas a três ton.eladas de bom
e oito noites. Houve, em seguida, bas por calda aparelho,
uma breve pausa, No inverno foi No mais pesado reide da fôrça

re}niciado o bombardeio alemão, aérea germânica a Londres, em lO

�e
continuou aLé junho de 1941. de maio de 1941, foram lançadas

mente no dia 7 de Setembro de menos de 450 toneladas de bombas.
40, mais de mil incêndios foram Em seu mais pesado reide a Ber
eados na. área das docas e no lim até hoje, em 23-24 de agôsto,

East End. Em noventa noites, os a R. A, F. lançou 1.700 toneladas
incursores alemães lançaram 7.500 de bombas. EI:n 31 de agôsto � 1°
toneladas de bombas sôbre Lon- de setembro, a R. A. F, lançou bem
dres. mais de 1.000 toneladas de bom-
A destruição foi grande. No en- bas sôhre Berlim. Em 3 e 4 de se

tanto, comparando-se com o traba- tembro, lançou 1.000 toneladas em

lho da R A. F. sôbre Berlim, os vinte minutos. Este último reide
esforços da fôrça aérea alemã sô
bre a capital britânica parecem
lentos e ineficientes. Em seus pri
meiros três grandes reides sôbre
Londres, a fôrça aérea alemã gas
tou trinta horas para lançar ape-

afingiu o ponto máximo de con

centração, sómente excedido uma

vez: no reide de 27-28 de julho
contra Hamburgo, quando f'orarn
lançadas 2.300 toneladas de bom
bas em 45 minutos.

Manoel Pereira
Senhora

e João dos Santos Areão e

Senhora

:"

participam aos lIeus parentes
e pellllôas amiga. o contrato
de ca.amento de sua filha

Norma com o Sr. João
Steudel Areão

Florianópolis, 13-10-43
II
II

participam aos seus parentes
e pessoas amigas o contrato
de casamento de seu filho

João com a Srita.
Norma Pereira.

Florianópolis, 13-10-43

c-onfirmam
JOÃO e NORMA

São Paulo -- Fpolis., 13-10-43

dos

KAISER ESTABELECE NOVOS
,RECORDES

Washington, outubro de 1943 -

(Serviço Especial da "Inter-Ameri
cnna") - Uma declaração formu
lada pelo Contrai-Almirante Vicke
ry, Vice-Presidente da Comissão
Marítima, anunciou que a produção
de navios mercantes no mês de se

tembro último foi de 160 navios
entregues, aumentando assim a to
nelagem em 1.651.521 toneladas. No
mês anterior o toLal foi de 164 na

vios, com um total de 1.697.400 to
neladas. O mais notável feito da
produção de navios durante os úl
timos meses foi assinalado pela
Oregon Shipbuilding Corporation
dirigida pelo sr. Edgard Kaiser.
Em agôsto o referido estaleiro que
brou todos os recordes de produti
vidadc existentes" entregando de
zoito navios. Em setembro elevou
tal recorde para 24 navios, com

pletamente equipados, prontos pa
ra receberem cargas, Tal recorde
foi estabelecido também com o

-,..- - •••-.-.-.-.-.-•••••••••-.-•••••••••••08J mais baixo custo por hora de tra-

Susak e Ogulin em badho. Todos os homens e mulhe

mãos CIOS nazis \ res de tão eficiente equipe rne re-

'cem congratulações das NaçõesLondres,21 (U. P.) - Os pa-
tríótas [ugoeslavos ocuparam Unidas pelo extraordinário feito.

as localidades de Gornia de Be- VAI AOS ESTADOS IUNIDOS

ravina e Podorasike e contí- Washington (Inter-America
nuaram combatendo nas ruas na) - Foi oficialmente anunciado
de Kostanjevth. Revelou-se de que o sr. Elie Lescot, Presidente

parte oficial que os alemães da República do Haiti, visitará os

Estados Unidos, atendendo aio conconseguiram reconquistar Su-
k O

. vite que lhe foi formulado pelosa e gulm nas proximidades Voto na senhorita · ..

da fronteira da Itália, Presidente Roosevelt, durante o Aluna do "
- ' •

mês de outubro, O Presidente Votante. , ,
.

Lescot é espe,rado em, 'V�shington NOTA: _ Preencha com ela/reza, o "coupon" acima e depo-
r permanecera no Capitólio dllran� site-o n3J urna existente no Cine Ritz, especialmente colocada para
te quatro dias corno hospede ofi-I ��:.�fim. s=_= = -="'_=-__ '' .. _cial do gnvêrno amer-icano.

�,==,_ _=_= _ =__�_ __'" ......

Como delegada especial da Cruz Vermelha dos EE, UU, asenhora Roosevelt visita os hospitais militares do sudceste do Pacífico, num, dos quais foi batida esta chupa , na qual aparece conver
sando com um soldado norte americano. (Fóto da Inter America).
...........e .

Irmandade de H. S. do Rosêrlo, S. Benedito e H. S. do Parto
- Festividades de N. S. do Rosário-A Mesa Administrativa desta Irmandade comunica aos irmãos

e a todos os fiéis, em geral, que terão início as festividades em lou
vor à N. S. do Rosário, com novenas às 19 horas, a partir de hoje até
dia 24. Outrossim, no dia 24 (domingo), serão rezadas 2 missas sen
do a primeira às 7,30 horas para a Irmandade, e a segunda [sole�eJ às9 horas. Comunica, também, que foi designado o irmão Ciríaco Alves
para fazer a cobrança dos Anuais e Caixa desta Irmandade.

Florianópolis, 15-10-43.

Rainha Estudantes
�----------�------------..----------------------------�

Concurso para a eleição da Rainha dos Estudantes; promo
vido pelo Diretório Acadêmico do Centro XI de Fevereiro, com

o apôio de " O ESTAD0

A MESA �DMINISTRATIVA
5v.-- 5

Duas colunas dis
persadas

Londres, 22 (D. P.) - As
fôrças do general Tito vence
ram e dispersaram duas colu
nas alemãs que avançavam de
Sinj para Lotski, na região da
Bósnia. Revelou-se também
oficialmente que os guerrilhei
ros jugoeslavos lançaram uma
ofensiva contra Parck, na Es
lovênia, situada a 100 kms. ao
sudoeste de Zamieti.

Livre-se da prt
são ... de ventrel

As

PILULAS DE

REUTER

Camisas, Gravatas, Pijames
Mias das mehores, pelos me
nores preços só na CASA 1\1IS
CELANEA - Rua Trajano, l�

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Ternos

Façam
de tropicais, linhos, brins e easemras,
u:ma visita, sem

PRAÇA QUINZE N.
compromisso I

11

,

a

CAM!SAS, GLOBOS E lU�O$ DrE RE�lt'fORES
ColemiUl PARA SERViÇO EFla�mE

� E ÓTIMA LUZ
As camisas de Iecendescência

Coleman.o s globos à prova de fogo, :\'
os aros de refletores para as lâmpadas �
Col eman.Lanrcr nas e outro, produc
ros de iluminação do npo europeu,
da mesma marca, ainda se encontram
à venda, e continuam a ser fabrtcados ,

de mater-iars de primeira ordem. f
VIsite o distribuidor Coleman mals. I

próximo. o qual tccá à sua disposi
çãe um sortimento tanto quanto
possível com piela, dêstes impor
raotes acessórios,

avisa o distinto público de Florianó
polis de Que acaba de receber be

líssimo sortimento de verãoc
Variado sortimento de seeas,

«A Exposição»

I Nao há �ontusãoA Cia BRASILEIRA de Celulose,

Lira Tênis Clube--Devido à impos-

sibilidade de c.prontar o salão de

4 g fSTADO-Sàbado, 23 de Outubro de 1943
�p�, ������ZE��!���=-='P��0�srerew��.����"�9"��" IN ..

Papeis e Cartonagem, não é a mesma
com semelhança de nome: Cia. NA
CIO:\TAL de Papel e Celulose e que
ultimamente esteve em litígio com o

govérno do Paraná. A Cia. Brasileira
de Celulose, Papeis e Cartonagem,
tendo de início satisfeito todas as

exigéncias legais a que estão obriga
das as Empresas desta natureza, ad
quirindo prel im inai'mente por com

pra, contratos e compromissos legaes
todos os elementos úteis e necessa
rios ao seu posterior e regular fun
cionamento, na realidade da sua pró-Ix ima produção, enquadrou-se assim,

Ipela sua honestidade e capacidade de
organizacão dentro da ordem ju rid í

ca, no seu legitimo lugar de desta
que entre as suas ccngeueres que se

formam regularmente e honradamente
traba lharu pela grandeza do Brasil
dentro da Ordem e Progresso da sua
mais vasta produção econômica. As
suas Acões no valor de 100,00 inte
grais ou com 20% do entrada e 8 pa
gamentos mensais de 10,00, teve a fi
nalidade de ASSOCIAR ricos e po
bres de todas as classes sociais a

grande riqueza da indústria da Celu
lose e do Papel nacional, na colabo
ração unanime do programa renova

dor do preclaro Presidente da Repú
blica pela .. integral" emancipação
econômica do Brasil. A CÚl.. BRAS 1-

São-Jorge, Pi-co, Faial, Graciosa, medidas tornadas pelos comandau- LEIRA não é portanto a mesma com

São Miguel e Santa Mar-ia. Tem tcs adi arl os, n-: cntun to , dc,cidirHm. nome semelhante - Cia. Nacional de

uma área total de 922 milhas qua- a sua sorte, e numerosos sublllari-! Celulose c Papel
..
que, possivelmente'

I 1 I
-

I' I
_.

I I I l regu larísa da pacíftcaments a sua SI·
( rar as e uma popu açao (C cerca nos a ernaes jazem n o UIlI( o u o

tuacão dentro ela ordem jurid ica, de-
d.e 253.935 habitan.tes. A cidade de Oceano, naquele i'meuso túmulo de vidamente legal ísada volte as ativi
Arigra, na ilha Terceira, é a capí- água, ussiuu CO!110 () deser-to da dades elas suas operações. A nossa

tal do pequeno Arquipclagn e tem .vfr ica e as estepes russas, são os granel e riqueza ela indústria ele ce-

I
-

I 111,'11'S d e I
.'

·1"R' I I" Iulose e papel. para 0 nosso formidá-
uma popu aç ao (e ,( ez I .1angos u.a - .e rsc l\\'e"\]' .

vel consumo do País e a enorme ex-

mil habitantes. Os alemães tinham ,1I�!S bases portacão especialmente para a Arné-
Os passageiros transatlântlccs estabelecidas mui lo antes da guer- rica Latina oferece vasto campo de

quando passann ao Iargo das ilhas, ra e m todas as partes do mnn do. exploração pelo trabalho honrado de
muitas outras Companhias Que ve-

vindo dos Estados-Un idos, podem Os Açôres repr-es ontu:u uma hn- uhum a se organisar, devidamente Ie-
ver uma paisagem em mi.n ialura se de força imcnsu contra a al ivi- ga.l isadas, sem prec íp i tação no con

das aldêias portuguesas com as dado elos submarinos e os piratas junto .da Cooperação Nacional. Seja-
tmas casinhas caiadas de branco. alemães. A hora do casl igo está mos entretanto,. precavidos em exi-

. . , _. g ír-Ihes as "credenciais" da sua apre-Os Açôrcs ficam exatamente na pro x'uua, e êstc nao se rn poupado scn tação. É o que o mais apurado ra-

Teta ele 2.500 nrilhas entre Portu- Ia quem o mer-ecer. Nãlo Ó bastante

I
ciocinio

ind.ica. Estejam· pois tran

gal e os Estados-Unidos, a uma castigar apenas aqueles que tive- quilos o 'povo de minha terra, os

distância de 785 milhas de Lisboa. ram parte m.ilitar ; as bases alemãs' meus conter�·àl:eos. Não .ha confusão
- - I n e 111 pessunrsmo. Sejamos bem

Do p on lo-de-vhsta aliado ela pelo mundo uao sao apenas de brasileiros. Sejamos sempre otimis-
guerra, essas ilhas são ele grande submarinos, mas há também as tas pio futuro grandioso da nossa Pá
lmpor,tãineia. "ba.ses" pseudo-comcrciais, inrlus- tria. colaborando ('om entusiasmo pe

.Til há algum tempo qne os "D- triais, ideológicas, etc., que devem la sua maior producão e(;onomica. Os

'13Ionls" alc-mães têm diminuido ser cOlTljl)let"a'll1cnte deslruidas. De- vossos capitaes. reservas e econômias
, i:lvertielos naR Ações da granele in-

\Suas ativi,dades. Os comboios alia- ve ser aniqui,laclo tlldo o que cha- dústria ele celulose e papel nacional
Idos, que trall1SpOrLlll' Inilhares <!cJllamos de "agênte alemãlo". será largamente compensado com a

valorisaGão constante dos vossos titu
las (ações) e distribuição anual dos
devidendos (lucros). E a Cia. BRA
SILEEIRA de Celulose, Papeis e Car- i

télnagem se acha nesta excepcional _
posição de destaque, em vos oferecer
muito breve tão promissoras gar�n
tias. Comprae hoje mesmo as suas

Ações que constituirão nempr8
documentos de créditos constante
mente valorisados e negociáveis em

qualquer época, entrando para o qm�
dro elos seus associados.
Precisa-se de Agentes nas prilld

pais cidaeles· elo Estadél e Con'''wrp:3
nas cidades de Biguassú, S. José, Pa
lhoG3 e Florianópolis, para traba lhar
na- base de Comissão. Exige-se refe
rências e carta de fiança. Pedidos de
Ações e demais esclarecimentos 2S
Srs. interessados queiram dirigir-se
pessoalmente a séde da Inspetoria a

rua Felipe Schmidt n. 41, das 9 ás
12 horas ou p.or correspondência, a

caixa postal 185.
Inspetoria da Cia_ Brasileira ele

Celulose, Papeis e Cartonagem, Floria
nópolis, 12 de Outubro de 1943.

TRAJANO J_ REGIS

Para obter os melhores resultados

dansas para o dia 23, o baile da

iii�� �:J i -

ti� �. � i�Hbr ��,." I
de 20 de setembro a 30 de outubl'o

A

(ASA MACEDONIA

aniversário do clube fica transfer.i-
d o para o dia a ser designado

! oportunamente.

l__-

iIIsista na mlll'CII C�lelllllll
Heoresenlanles :

L. W. MORGAN & ClA_ LTDA.
Rua Benjamin Constaut. 51 - L'' andar - salas 9 a 12

Caixa Postal 0431 - Telefone, 2-2206 - São Paulo

lmportêncla dos AçôresLOIJ1Icl rcs (In.teraliad o). - Por- 'so ld ades amer-icanos C britâni cos

>tl1�al, de acôrdo com a aliança através do Anlânti co para as costas
exiistente com" a Inglaterr-a, há seis 'da África e da Europa, destroem a

sé culos, cedeu suas bases nos Açô- velha lenda dia i n veu ci b i li da d e da
res à Grã Bretanha. f,rÜita submarina do Almir-a nl c Doe-

Os Acôr es tem importância ca- nitz, o pirata que substitue o Alm i

p ital na" guerra submar-ina. São um r ante Hoed er. Este operou em di
:grupo de nove ilhas no Oceano ferentes zonas durante meses e

Atlântico: Flores, Corvo, Terceica, meses, sem receber castigo. As

A

a tradicional

oferece·!he por

preços de liquidação
todéil a sua

Secção de Fazendas
Lindos estampados, côres firmes - e a

que preços convidativos!

Muitos artigos serão rebaixados para
diminuição de stock

Compre, pai:;, por pouco dinheiro,

vale :muito
o que

IIlois 1
Aproveite a nossa

oferia especial!
Perfumarias, roupinhas para crianças, bôlsas,

cintos, bij_uterias, novidades, etc. etc.

Não esqueça: começa a 20 de setembro e acaba
a 30 de outubro!

«a casa que mais vende emelhor atende»
Ao tentar esquivar-se às determi

nacões dos órdos de Estatística Mi
.itar, uma pessoa revela ° que é:
inimigo do Brasil. E para os inimi·
lOS do Brasil, a lei é lnfleuvel
tD. E. M.).

8-Rua Trajano- 8

BAR E ARMftZEM OH I [NT[Rua V. Meireles, 11

PETISCOS - Roll-mops - Herrings - Pickles - Cama·
rões recheados - Sandwichs - Cebolinhas - Ovos de
tainha fumadas - Pernil - Pasteis - Empadas

Salame - Peixe frito, etc, etc_

Credito Mútuo Predial
Proprietários - J. MoreIra & Cia.

O maior e mais acreditadu Clube de Sorteio de Mer
cadorias do Estado.

Sortpi\:Js nos dias 4 e 18 de cada rnê�.
PRÊMIO MA IOR CR.$ 6.250,00
Muitas bonificações e inscrições de pagamentos.

Médico grlltis

NOTE ·BEM todas estas vantagens por apenaR
, Cr $ 1,00. Tudo que promete cum

pre incontinp.Dte. Não existe igual. Não reflita e não
du�ide um só instante. Concl)rra para o próximo
sorteio, tenha coUança, que, qUtlndo menos eSllerar, fi
sorte virá ao seu encontro

Conserve bem na memória os dias It e 18
......................................................

Quem sonegar informações à Bs
tatistica Militar, trabalha em pró)
de país inimigo. E, nesse caso,
será julgado, militarmente, coma
iD.imiaro do Brasil (D. E. M.).

.

Os órgãos da Estatística Militar
têm apôio legal, quando 'ilI.timam
o produtor e o vendedor a mostrar
o que possuem em seus estabeleci
..entos. (D. E. M.).

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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ESTE AlUNO

CASA MISCELANEA, distri
buido:a dos Rádios R. C. A.
Victor, Vávulas e Dsicos.
Rua Trajano, 12.

F resUglli ti (j4Hêruo
classes armadas, - ou

11m ·'quinta � colunista".
H. N.).!

Ultimos estilos de finos
MOBILIARIOS

ACABA DE RECEBER o

.I

(alUga
dos Móveis)) Iseecâe de móveis d� A Modelar)

Rua Trajano. 15

«Lar

Lá T. S. encontrará solas de jantar, dormitórios e

solas de visita, de fino acabamento

V�ndas à vista e a prazo

Comerciantes e políticosHá duas espécies de co-
merciantes: - 'a dos que so em que a sua moral não
não têm escrúpulos e fazem sofra qualquer restrição.
qualquer esAicie de negó- Os da primeira ordem
cios, contanto que entre di- não escolhem métodos nem

nheiro para a caixa reqis- colaboradores. Qualquer sis-
traâora; e a dos que gostam tema, que lhes sacie os ape-
de ganhar dinheiro de boa tiies, serve. Qualquer indi-
procedência, dinheiro lim- víduo que os ajude a per-
po, que não tisne as mãos petrar as tratantadas será
nem manche a conciência. benvindo.

Os da primeira categoria Os da segunda ordem
não fazem questão da quali- agem de outra iorma. Em-
dade dos fregueses. Discu- pregam as suas energias no
tem apenas a qualidade da sentido do bem comum e

moeda, -quando suspeitam preferem mesmo renunciar
que a nota seja falsa. a qualquer vantagem indi-

Os da segunda categoria, vidual sempre que possa
porém, não procedem as- acarretar qualquer prejuizo
sim. Pelo contrário, esior- coletivo.
cam-se por selecionar a sua Os observadores mais vul-
clientela e preferem mesmo gares já verificaram que,
vender fiado a um homem em geral, enriquecem os
de bem, a vender à vista a comerciantes sem escrúpu-
um tratante, cuja presença, los e prosperam' os políticos
mesmo trazendo »antaçeni sem compostura. Os nego-
à gaveta, póde acarretar ciantes concienciosos aca-

prejuizo à reputação do es- bam abrindo falência e os
iabelecimento. políticos honestos acabam
No comércio das idéias no ostracismo. turo de 1942, não se perdesse a

políticas, há também duas Em todo caso, se eu fosse fé na vitória final.
classes de traficantes: � a comerciante, custasse o -que
dos que querem aparecer de custasse, manteria no meu vam negros e car-regados de arnea-

qualquer maneira, retiram- balcão um cartaz, com esta
do todas as vantagens pes- legenda bem visível: - «A
soais dos cargos públicos; a nazista, nem fiado nem à
a dos que só aceitam uma vista".
posição de destaque, no ca- BARÃO DE ITARARÉ

e KtI

Rerá8
(1...

DR. LAURO DAURA

Resfriado
do Peito

DOENÇAS DE SEi\'HORAS - VIAS URINARIAS - CIRURGIA
Tratamento especiaLizado das afecções do Aparelho Genital Feminino.
'I'ratarnen to moderno da Blel1orragi�. Aguda e Ol'onica! s?' controle en-

d'oscoplco (URETROSCOPIA) e de laboratono. Aparelhagem eletnc::! para os trata-

I
mentos €5'pecializados.

DTATER::IlIA - Ii\'FRA-VERMELHO.
CONSULTAS: Dtai-iamemte das 14 às 18 horas. (i

I RESIDÊNCIA: 'I'Iraderites. 7 (Sobrado).
CONSULTóRIO: Tilradentes, 14. FONE: 1.663.

Friccione este poderoso unguento no
pescoço e peito. Actúa como uma

cataplasma, e ao mesmo tempo des
prende vapores medicinaes, que se

respiram. Corta amaioria dos resfria
dos da noite para o dia.

«Vitória no
Deserto»

I

o esforço que "em desenvolven
do \Iá illIalJ'Q anos os povos da In

glai<)'rra, dos Estaelos-Unidos e dos

scuy ai lados, não foi desde o iníci�
coróado de êxito; foi preciso muit a

conf'irmçs. c tenacidade para que
duran tes os reveses, que se multi
plicaram desde 1939 até 22 de ou-

Nessu época, os horizontes est-e-

A Mobiliadora

ças ; os russos não conseguiram de
ter o avanço alemão; os japoneses
pareciam dominar o oriente; na

Af'r-ica, depois de uma série de
avanços e recuos entre Sidi-Barrn
ni c El-Agheila com Graz ianí em

breve susbstituido por von Horn
mel de um lado, com Wavcll do
outro quando foi mandado para
outro "Tro n !" importante, Cunnin
gham e Hitch ie ; os olhos do mundo
inleiro estavam fixados naquele
campo de batalha que poderia de
cidir da, sorte geral, e com angus
tia viam· von

-

Hommel avançar ;
Benghazí Derna, Tobruck, Sulum,
Sidi-Barran í, Matruh, El-Alamcm,
As portas de Alexandria, cuja qué
da Berlim já anunciava, Que advi
ria? Conseguiriam atravessar o

Egito e, completando o cêrco, su

bir pela retaguarda da Turquia alé
a, Hússia ? O ,que adviria à índia
cariada de suas fontes de reabaste
cimento?
E no deserto árido, sob o sol de

fogo, nas noites frias sôbre um ter
reno descampado, no inferno das
tempestades de areias, a, atividade
era febri I; preparava-se ai defesa;
recebiam-se reforços; preparava-se
o ataque.

G filme cinematográfico "Vitória
no Deserto", ora em exibição nos

principais cinemas do pais, veJ11-

nos mostrar a batalha, corno vem

fazer vivermos em conjunto, COlll

os soldados do 80 Exército, assistir
à sua' luta c ao seu avanço. Acon
tece que estai batalha e este avan

ço não são fatos comuns desta
guerra tortuosa" mas trata-se do
ponto culminante do Caminho da
Vítórta, da reviravolta pela qual
os exércitos britânicos, sob Q co

mando do intrépido Montgomery,
tomando a iniciativa, assaltaram as

posições de von Rommel.
Depois de a!ss�stir. durante .anos a

muitos trechos e atualidades fil
madas pelos exércitos em campo,
completadas por boas produções de
estudios, esta é a primeira fita in
teiramente formada: de ação veridi
ca "in loco". Foi filmaáa com ad
mirável destresa. A sua, importân
cia foi julgada tão grande que 0

"New York Times" a comentou
em primeira página, Toda a im
prensa é unânime a apresentá la
CO\JlO sendo a maior realização de
filmagem de guerra e o mais im
pressionante documento da Histó
ria.
A emoção que se apossa de quem

assiste ao filme é de caráter inol
vidável, dessa que penetra e atinge
os recantos mais íntimos do cora

ção. Se é uma surpreendelll.te reali
zação, é além disso uma homena
gem aos bravos tombados pela Li
berdade dos povos.

Refrigeração em geral
Sorveteiros-Refrigeradores-Balcões-Frigorificos

(para pronta entrega) Máquinas de escrever-Rá
dias-Móveis finos-Tapeçaria

Z. S. BATTISTOTT!
Rua Felipe' Schmidt, 34 .. _ (. Postal, 173 __ Fone, 1549
FLORIANOPOLIS - SANTA CATARINA
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Ulube Doze de Agosto Amanhã, 24- "Matinée" infantil-Inicio: 17 bs.
_a 1!!!

Servíços religiosos
B. Pedro Luiz (nanei,

Marlir
Abriu este bemaventurado a lon

ga fileira da vítimas que exigiu a

evangelizaão da Oceania. Nascido
aos 12 de j'ulho de 1802, em Poi·
ti<:>rs, com filho de pobres agricul
tores, teve ocasião, desde sua pri
meira infência, de se preparar pa
ra urna vida de sacrifícios. Os seus
dotes morais e intelectuais fize
ram-no achar a proteção de gene'
rosos sacerdotes que lhe possibili
taram os estudos. Subiu os de'
graos do altar. Dominava-o, en

tretanto, o desejo de lavar a luz
do Evangelho aos pagãos. Por is
to renunciou a uma vida relativa
mente pacata como vigário em

sua pátria. Entrou para a Con
gregação dos Maristas. Foi manda
do para a Oceania. Fundando a

missão de Walis e Fortuna abriu-

I se-lhe um vasto campo de ação e

_________________________I!l.
.

uma rica colheita de almas con-

vertidas recompensava os seus du
ros labores. Mas, justamente es

tes grandes sucessos provocaram o

ódio do inferno contra êle. Aas 26

! de abril de 1841, um grande nú
mero de pagãos invadiu a casa e.a
Missão. Pedro Luiz foi-lhes ao en

contro corn, o Cracifixo na mão.
Exorcou os exaltados à. paz e or

dem. Mas, um golpe de machado
abriu-lha o crânio pondo fim aos

seus esforços apostólicos. Leão XIII
pôs seu nome na lista dos Bema
venturados.

o

IH.
CONSTRUÇÕES -

compra, venda e administração
de imóveis;

FINANCIAMENTO - para construções;
PINl'URAS - internas e externa s de prédios, para

paqamento à vista ou a longo prazo.
NÃO CONSTRUA, sem consultar os planos da

Via. Construtora da
(Não tem sorteios

Casa Própria
nem pontos!)

Vá à Felipe Schmid t, 44, e verifique
possivel obter «casa própria».

como érua

MIL

11

CARlAZES . DO DIA
HOJE SASADO HOJE

CINE "ODEON)
Um drama

A's 4 1/2. e 7 1/4 horas
Gigantesco e Espetacular Programa

épico e eletrizante, com Richard Dix, Florence
e Victor Jory:

Terra sem lei
-A maior tempestade de
capital, por AlIan Jones,

gargalhadas, desencadeada sobre está
Rosemary Lane, Martha Raye e Jae
Penner, em:

Os gregos eram assim
o (5 e 6 episódios de)

Guerra aos gangsters
.

com Kent Taylor e Irene Hervey.
ATUALIDADES ATLANTICAS (Nacional DFB)

Preços: 2,20 1,50 e 1,00. Imp. até 10 anos

CIME "IMPERIAL"
Jean

A's 7,30 horas:
Gabin, o grande ator francês, no seu primeiro tilme em

Hollywood, com Ida Lupino e Claude Rains:

BRUMAS
ATUALIDADES O GLOBO (Nacional DFB)

ANIVERSARrO EM FAMILIA (Comédia de Our Gang)
A VOZ DO MUNDO (Atualidades)
Preço único 1,50. Livre de Censura

,Amanhã: Bette Davis, Herbert Marshall e Richard

P E R- F I D A
Carlson em

o santo do dia

Os marinheiros de um cruzador norte-americano assistem
aos serviços religiosos celebrados na coberta de seu rmv io , em alglIn

ponto tio Pacífico. (Fóto da Inter-Americana).

o govêrno gaúcho deu o «abôni»
Porto Alegre, 24 (E.) -

0r E' sabido que os funcionáios
S. Rafael, Arcanjo govêrno do Estado, numa medi-I de menor categoria são juta-
Sobre este santo nos fala a Sa- da acertada e justa, resolveu, I mente os que possuem fanília

grada Escritura, quando conta a

vida de Tobias e de seu filho do após reumoes do secretariado, mais numerosa, e, por êsse noti-
I mesmo nome. Tobias cegara e via' presididas pelo interventor EroO vo, mereceram atenção espcialse em grande necessidade. O úni-
co recurso dele era um moderado nesto Dorneles, melhorar a si- do executivo . riograndense. As-
capital' que, entretanto, se achava tuação dos funcionários públicos. sim, sendo estabelecido que por
em mãos de u rn pcn errte que vi-
via longe. Resolveu mandar seu Essa melhora, entretanto, abran- filho receberá o funcionário ·inte
filho em busca desse dinheiro.

ge com maior amplitude os fun-I cruzeiros, além dos. cem pOI serSendo, porém. inexperiente, não
sabia nem o caminho para o res- cionários casados. casado, os que possuem jróle
pectivo país nem o modo de co' O govêrno, levando mais Íon- maior, como acontece aos nais
brar o que se lhes devia. Eis que
um dia se apresenta um jovem ge a sua assistência social, como modestos, auferirão maior qIan-
formoso com a oferta de acompa- verdadeiro "pater familiae ", tia para a manutenção de su, fa
nhá-lo. Os dois emprenderam a

viagem. O jovem desccnhectdo olhou, também, pelos extranu- mílias.

;r;��c:r��:����o�o��!�;� c���� �:;ári::r:cfa%OSd�n�:r��rf:is :: �Ig-redfdo----a-·-Ü·ri-
..

q�al CCEa. De vo:b para �asa, a' sua situação pecumana fossephcaram nos olhos do pai o re-, .
_

'

médio indicado pelo companheiro qual tosse sua pOSIçao ante o ser
do filho, e o pai :ecupera a luz' viço d� Estado.dos olhos. Cornovíd cs por tanta
bondade, quiseram pagar ao jo- O abôno, que será dado
vem os grandes serví çce prestados. .

d ibli
,

Mas, este revela sua identidade, serVI ores pu ICOS, e, apenas
dizendo: "Bemdizei o Senhor. que abôno de emergência, pois que o
operou taia maravilhas" . deficit previsto para 1944 alcan-
HOIURIO MS J)��i'.���) MISSAS PARA

ça trinta milhões de cruzeiros, o
Catedral: 6 - 7 - 8 - 10 horas. - ..'

d Busca POII-ci.:lll1Novena: às 19 horas. que nao perrmtiu a concessão e � �
Em dias da semana: Missa: às 7,30 ho- .

f
.

I'raso I maior vantagem ao unciona ismo Montevideo, 23 (U. P.;
Igreja de S. Franeisco: 7 - 9 horas. estadual. Desta forma, o govêr- A polícia efetuou diversa, bus-Hospital de Caridade: G - 8 horas.

r 8 ���:��simo Coração ele Maria (Parto): no do Estado olhou por todos cas na companhia Bernit e na
Igreja ele Santo Antônio: 7 - 8 hor-as.

sem distinção de classes e procu-
Camara de Comércio aemã,

Igreja de São Sebastião: 6,30 horas. d f' t d d, Igreja ele Santa Terezinha: 8 horas. d t d Ih
on e 01 encon ra a gan e

Rice I Asilo Irmão Joaquim: 6 horas. rou ar a o os o que e era pos- quantidade de material d proGinásio: 5 - 6 - 7.30 (só alunos), .sível dar.8.30 horas. paganda nazista.
Capela de São Luiz: 7 - 8,30 horas. ----- _=_

ra;art�lcfosd�s Ac��is)o de :\1enores: 7 110,

O des'emvolv.·mento do comérCl·O 8'reoTrindacJe: Matriz: 8 horas. t
TrindacJe: Chácara dos Paelres: 8 ho-

ras .
João Pessoa (Estreito): 7.30 horas.
São José: 7,30 - 9,30 horas.
Coqueiros: 9,30 horas; cJia seguinte: 7

horas.

Rio, 23 (A. N.) - Al.ídes
Gomes, "Russo", famoso 'ute-
balista fluminense que tign-ou,

aos, por várias vezes no "scrach "

do Estado do Rio, foi agedi
do, a tiros de garrucha, eicon
trando-se em estado gave.
num hospital de Niterói.

------ -----

Washington, 23 (U. P.) ta da Aeronáutica Civí, sr.
Os obstáculos políticos, são as John Lee. Ainda segu.do o
únicas dificuldades que impe- mesmo declarante, os Etados
dem, seriamente, o desenvolvi-: Unidos devem procurar assi
menta do comércio aéreo in- nar acôrdos estabeleceno pa
térnacíonal. Essa afirmação ra depois da guerra, � plena
foi feita pelo membro da Jun- liberdade aérea.

o gov_êrno gaucho e
I o bônus de guerra� Porto Alegre, 23 (A. N.) -

Em reumao promovida ontem
no Palácio do Govêrno, foram
constituidas as comissões pro
motoras e executivas da pro
paganda elo "bônus de guerra"
que estenelerão sua ação atra
vés de todo Estado.

. �
• •
• •

il:)ISCOSi• •
• •

I C()LUMBJA !
• •

8. As f !
• rners amosas musices, com os mais ;
• f •

: amo ses artistas. :
I ÚLTIMAS NOVIDADfS !
I Na « DIOLAt» i• •

: Rua Trajano, 6 :
ê •
A •
. �, � .

A morte do gral.
Vargas

Londres, 23 (U. P.) - Cen
to e oitenta fascistas, entre os

quais alguns membros do
Grande Conselho Fascista, que
votaram contra Mussolini, en

contram-se refugiados no Va
ticano. Acredita-se que os ale
mães estão fazendo enorme

pressão sôbre a Santa Sé para
entregar êsses adversários do
"âuce" aos tribunais especiais
do 1Z-0VO qopêrno fascista.
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INDICADOR MÉ.DICO
DR� ARAÚJO

OLHOS, OUVIDOS, NARIZ, GARGANTA
Especialista, assistente do Professor Sanson do, Rio de Janeiro.
CONSULTAS: Pela manhã. das 10 às 12 - A tarde, das ::I às 6.

Rua Vitor Meireles. 24. Fone 1447

DR. MADEIRA NEVES IMédico especialista em DOENÇAS DOS OLHOS ICurso de Aperfei..oamento e Longa Pr-ática no Rio de Janeiro I

rcONS01/l'AS - Pela manhã: dIariamente das 10 às 12 hs., à tarde, excepto aOS Isábados, ?as 16,!l0 às 18 horas - CONSUL'l'óRIO: Rua .Ioão Pinto n. 7, sobr-ado -

Fone: 1.461 - Residência: Rua Presidente Coutinho, �3.

MARIODR. WENDHAUSEN
(Diplomado pela Faculdade Nac. de Medicina da Universidade do Brasil)

Ex·lnterno do Serviço de Clínica Médica do Professor Osvaldo Oliveira, médico do
Departamento de Saúde

craxrca MÉDICA - Moléstias internas de adultos e crtanças .. CONSULTóRiO: IRua Fehpe Schm id t n. 38 _..; 'I'el, 1426 - RESIDf,:NCIA: Rua Vl8con,le de Ouro
Preto II. 70 - Tel. 1523 - HOR,HUO - Das 16 às 18 - FJJORIANóPOLIS.

DR. SAVAS LACERDA I
Ex·interno do Se rv iço do Professor Leõnidas Ferreira e ex-estagíár-io dos Serviço>

do dr. Gabriel de Andrade (Rio) e dr. Pereira Gomes (S. Paulo)
Chefe do Servtco de Oftalmologia do Departamento de Saúde e Hospit',l de Caridade

CHnlca médtco-ch-ru-gtea especializada de Olhos, Ouvidos. Nariz e Gar'gu'nt a
CONSULTóRIO: Rifa Felipe Scbmrdt., 8, Fone 1259 - COi\'SUI/l'AS: nas 15.30

As 18 horas - I�ESJDIJ;:\'CIA: Con .•elben-o I\laf'·u. 77 - FLORIAXÓPOI,IS.

DR. ARMANDO VALÉRIO DE ASSIS IDos Serviços de Clínica Infantil da Assistência Mun ici pal e Hospital
de Caridade

ClíNICA MÉDICA DE CRIANÇAS E ADULTOS
CONSULTfíRIO: Rua Vitor Meire.cs, 2(j - Fone 1,10'5

Consultas das 10 às 12 e das H às 15 hor as
HESIDE�CIA: HU:J Marechal Guilherme, 5. Fone 783

_---- ----- ,--- __ --".- _' --, ._--

DR. RIASE FARACO
(,hefe do Scrvrço de Sífilis do Centr-o de Saúde - .Ex-Inter-no, 1'01' concurso, da

As�j!'t('lI('ia Pú b ltcu de 1'Ol'lO Alegr-e, Ex-interno de Clínica Méd ica e Gíuecologta.
AFECÇõES GENITO-URINÁRIAS - SíFILIS - DOENÇAS DA PELE

RAIOS l:\F'RA·VETIl\IELHOS E ULTRA·VIOLETAS
CO:\'3ULTAS: das 15.30 às 18 horas. Rua F. Se irn id t, 46

'RES1Dl';:\ClA: E,ua Mar-echal Ouither-me, 33 - FO:-\E. 1.648

INSTITUTO DE DIAGNÓSTICO)
CLINICO

DR. DJALMA
MOELLMANN

DR. SAULO RAMOS

Nervosas - Moléstias Mentais

Especialista em moléstias de senhoras -

Partos.
ALTA CIRURGIA ABDO)flNAL: estô
mago, vesícula, útero, ovários, apêndice,
tumores, etc. - CIRURGIA PLASTICA
no PER1XEO - Hérnias, hfdrocele, V& F'ot-mado pela Universidade de Genebra

Com prática nos hospíta is europeus
de I1emorroides e varizes _ Fracturas: Clínica médica em geral, pediatr ia, doen

aparelhos de "êsso. Opéra. nos Hospitais, ,a);.. 9.o, sistema nervoso, aparelho !!enito·
,

ur íriár ío do homem e da mulher
.'1ssiste. Técnico: DR. PAULO TAVARES
Curso de Radiolog ia Clfnica com o dr.

Manoel de Abreu Campanario (São Pau
lo). Espe€ializado em Higiene e Saúde
Pública, pe.la Universidade do Rio de Ja·
neiro. - Gabinete de Raio X - Electr-o
carcliografia clínica - Metabolismo ba
sal - Sondagem Duodenal - Gabinete
de fisioterapia - Laboratório de micros
copia e análise clínica. - Rua Fernando
Machado, 8. Fone 1.195. - Florianópolis.

rlcocele. Tratamento sem dor e operação

de Florianópolis.
Praça Pereira e Oliveira, 10. Fone, 1.0()9.
HOI'ário: Das 14 às 16 horas. diariamente.

Dr. Ne\vton L. d'AviBa
- Médico ...:...

Ex-interno da Assistência Municipal
e do Serviço de Clínica Cirúr.gica
a carg0 do Prof. Castro Araujo,

do Rio de Janeiro.
Vi as urinárias -- Operações
Consult: Vitor Meireles, 28.

Atende diariamente às 1l.30 hs. e,
à tarde, das 16 hs. em diante

Resid: Vidal Ramos, 66.
Fone'. 1067.

DR. ANTÔNIO MONIZ
DE ARAGÃO

DR� REMIGIO
CLíNICA. MÉDICA.

.

Moléstias internas, de Senhoras e Cri·
anças em GeraL CONSULTóRIO: Rua
'!i'elipe Schmidt - Edifício Amélia Neto.
Fone 1592, 9 às 12 e 14 às 17 horas. RE·

SIDl!:NCIA: J Largo Benjamin
Constante, 3'

Clrnrgla e Ortopedia. Clínica e Cirurgia
do toeax, Partos e doenças de senhoras.

CONSULTÓRIO: R. João Pinto 7 Did·
riamente das 15 às 17 horas. RESIDl1lN·
CIA: Almírarite Alvim, 36. Fone 751.

DR. AGRIPA DE FARIA
CLíNICA MÉDICA
Rua João Pinto n. 7

Tel, 1461
Homens e Semhoras - Moléstias

DR. ROLDÃO CONSONI
Médico � Cirurgião - Parteiro
Formado pela Faculdade de Medicina

Ida Universidade de São Paulo, onde foi
Assistente por vários anos do Serviço
Cirúrgico do Prof. Alípio Correia Neto ---------------
(Primeira Cadeira de Clínica Cirúrgica). DRCom prática na clínica ginecológica do •
Prof. SUa O. Matos. Assistente do serviçode partos do Prof. Domingos Delascío no
"Hospital Leão XIII".
Cirurgião do estômago e vias biliares,

intestinos delgado e grosso, tiroide, rins,
próstata e bexiga. Varicocele, hidrocele,
varizes e hérnia. Doenças de Senhoras e_
partOll.

.Consultas, Das 9 às 12 horas nu
Casa de Saúde São Sebastião.

Opera ua Casa de Saúde
São Sebastião

Consultas diárias das 3
horas em diante

AURÉLIO ROTOLO
Médico - Cirurgião - Parteiro

RA 10 S X
Moderna e possante instalação

de 200 MA.
Diagnóstico precoce da tuberculose
pulmonar, úlceras gástricas e duo�
denais, câncer do estômag0, afe
ções das vias biliares, rins, etc,
Aplica o Pneumo-torax artificial
para o tratamento da Tuberculose
Pulmonar - Tratamentos moder-

nos e eficazes desta moléstia
Completo gabinete de Eletricidade
médica: Ondas curtas e ultra-cur
tas. Raios Infra-Vermelhos e Raios
Ultra Violeta. Infrazon-Terapia
Consultório: Rua Deodoro, 3

esquina Felipe Schmidlt
Das 9 às 12 hrs., e das 14 às 17 hrs.

Telefone 1.475

HELENA CHAVES SOUSA
ENFERMEIRA OBSTÉTRICA

(Parteira)
Diplomada pela IUaternidade

de FlorianõpoUs
Atende chllIl1ados a qualqUef

bora
Praça da Bandeira, 53 - sob.
lAnti"o Larll'o 13 de Maio)

FARMACIA ESPERANÇAA SUA FARMÁCIA
Rua Conselheiro Mafra, 4 e 5 - FONE 1.642

Entrega a domicílio

ADQUIRA

SNOOKERS E CARAMBOlAS DA MAiS
ALTA PRECISÃO

Completa linha
de acessórios
em «s re ek»
permanente.

• Plano de pcqomento a longo prazo em

pequeninas prestações.
• Equipamenlo das mesas o mais completo

possível, inclusive lustre para iluminação
e marcador para 4 [oqcdore s.

• Bolas coloridas do mais fina qualidade.
S Tôdas as rnctér ics primas empregadas

são 100 % nacionais.

DISTRIBUlDOR:

J. O. tV\ATTOS PENTEADO
Rua da Conceição, 475 - End. Teleg. <dOMPE» - Tel. 4-9174 - S. Paulo

Peça ao nosso agente mais próximo, um orçamento para montagem com

pleta de seu salão, ou fornecimento de mesas avulsas.

dos guardas, pela minha pior ta,

Vida e morte em um, campo de concentraçãoNova Iorque � outubro - (Do I . '[rês coisas que f'omuavam a vida
Unitcd :\!arLilons lmformalioll --Idelírilo da febre, sem que nenhuma 1 em Dcdu nje. Mas na realidade não
Office para Interaliado) - Depois I das outras pudesse auxi liá-Ia. No eram nada, comparados à sujeira.I
de passar quasi UIll ano no terr i-J terceiro dia, morreu. Não tímham roupas para mudar,
vel campo de conc cnhação ale-I Esse dia está muito nítido IJR'mc- nâo tinham água para se lavarem.
mão em Dcd inje, na' Scrhia, uma I mória de Kosca .. As seis mulheres Em dezembro último, Kosca foi
moça de vir te e c in co anos. Kds-j restantes clhuram com inveja para! chamada pelá "Gestapo", e nos

ca, filha de Ulll guerrilheiro jugos- i o corpo de S�Ja companheira quan-I seus belos apartamentos, nos edifí
lavo, conseguiu escapar para o I do foi levado pelos soldados ale- cios Racnidskí, em Belgrado, disse
Oriente Médio, e contou então a mães sôbru U111:l nraca. I ram-lhe que estava Iivr e, Não de-
horr-ipilante hislória de sua vida Em uma ocasião, Kosca ouviu os ram oxplicação alguma. Os vitor-io-
atrás dos arames farpados. guardas atirarem sôbre dois ho- 10S'OS raramente dão.
Dedinje era' uma bal�rro 1l1.0�erno I m:ns .que tenl aram fugir. Durante Kosca levou seis meses para ir

de Belgrado; agora e um
í

ul'er-no I três di as seus corpos permanece- da Iugoslávia para o Oriemte-Mé
vivo, separado do reslo da cidade \ ram no corredor e cada dia, a C,:J- d.i.o. A viagem é considerada, aliás,
por guardas nazistas com metr-alha- minha do páreo, elas. eram obriga- virtualmente impassível. De íato,
xloras, e uma parede de arames f'ar- das a passar por êl es. Ninguém 'ou- bem pouca gente a tem conseguido
parles na qual passa uma corrente sava jicrguntar se podia enterrá- desde a ocupação; mas' para Kosca,

. elétrica de alta tensão. "Pouca geri- i los. 'a sobrevivente dia horror cle Ded in-
te vive mujto tempo em Dedinje" I Fome; Irio.. pavor eram as, je, poucas coisas são impossíveis.
diz Rosca. "Aqueles que não mor-

rem de fome e maus tratos, sãõ pr o
vavelrnente mortos no "quintal elos
condenad os ", com uma dúzia de
mctralhadoras apontadas contra
êles. Enquamlo cu estive no cam

po, mais de mil pessoas morreram
'dessa f'oruna, ou porque eram co n

denadios por crimes políticos, Ou

porque eram reféns para casos

cle sabotagem naquela área. Nun
ca houve momento, dia ou noite,
'em que não pudesse ter sido a mi
nha vez, e o barulho cios passos

prosseguiam, dia e noite, não
deixando -esquecer isso nem

quer por um momento".
O quarto ocupado por Rosca

me

se-

-

J.'

'outras seis mulheres tinha a úni
ca janelra heriJ1wtÍlCamente fechada.
O úniclo ar e luz que recebiam era
uma v'ez por dia qua'IHlo a porta
'era abe.rta para entrm' alguma
'oOlmicla, ou, então, qua.ndo elas
obtinhall1l lic'cnça cle dar uma Vlol
ta no páteo de exercíc,ios. A comi
da oOllllsilSltia em um ped'aço de
pão preto, à,s v·czes um pouquinho
Ide sopa de peixe, e um .iarro dá
'gua para todas as sete. Elals nun

ca se lavavam, pois que a água era

por demais preoiosa.
Nãoü havia l1eméd.io· algum, nem

mesmo qualllldo uma das mulheT€s
'caíu grav.emenie doente. Durante
<dois dias ela se torceu e gemeu no

e

tarnbém ri E"(ATO
cortando ou cosendo/

W. M. 'DIA�,�(lCU4te,,�R. wnselheiro Hat'ra • 8'
O.. KSTU1HO

THE LONDON ASSURANCE
COMPANHIA DE SEGUROS "CRUZEIRO DO SUL"

COMPANHIA DE SEGUROS "SAGRES"
Representante: L. ALMEIDA
Rua Vidal Ramos, 19

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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A em
verdadeira

Helitopol transformou-se em
becatombe

Moscou, 23 (U. P.) -

Estáltes
localidades que são os Iticas de uma frente organiza

se aproximando rapidamente mais estratégicos estronca-I da. Os alemães lutam desespe
do fim, a resistência alemã em mentos ferroviários da curva I radam�n�e contra os russ�s
toda a curva oriental do Dníe- do Dnieper. Esse duplo avanço .em posiçoes de defesa secunda- nadonalidade», -- diz
per e na frente entre Zaporo- russo ameaça isolar todas as r�as, criadas à pressa,. as .quais I «E' questão vital para � nossa t· vista a O ESTADO.che e Melitopol. Os dois prin- fôrças germânicas que se en- sao prontamente . ,a:�llqUlladas O dr. José de Albuquerque, em en re

. .

cipais avanços soviéticos na contram na zona de Dniepo- p�los soldoad?s sO�Ie�Icos. n. ./ . h economia nacional as ri..
zona da curva do Dnieper es- Petrovsk e ao sul de Zaporo- !dISSO, os últimos êxitos Ob�I�OS _Em visita ontem à, nossa reda- reaJ;5 � �ue j.azelll no s�llo da pntria.
tão sendo efetuados sôbre Kri- che. Segundo as mais recentes' pelos russos na frente meridío- çao esteve o dr. Jose de Alb�l- qu?zabelll: é a e(�Ll("açao sexual qUe

,

t qucrquc, que se acha de passa- POIS,
t -n ar rca]J,(Lade o velho so-

voi-Rog, e Nikopol. Menos de informações, as posições ale- nal ameaçam a ulti�a es ra-
gern por. Florial�ól�olis, ao;n(�� ve�ll I�l J�lveI?-al, c on-c rcí lzado no

40 kms. de estradas de ferro, mãs ao norte de Krivoi-Rog da pela qual os alemaes pode- veio r-calizar conferencias s?b, - nho '('1 1]11IuItlseeular do me ns sana
separam êssas duas ímportan- perderam todas as caracterís- rão fug�� da �riméia, que .os educação .

sexual e aJ,lII-�eneTe:l: l?rec��.;ore sano. ::\1as, n00 é só da
.

russos ja estao tentando In- NOI.ne sobejamente co<nll�c.l,d.(J nos ll�. c j ra hun.aina, que v i vc conôsco
------------------------------

vadir. A luta em Melitopol, meIOS oulturais e �lentIflcos do Cl tah
lo prcs.cnlc da nossa vida

E 1- d t d 1 Brasil e do ·estrangelro, onde este- o.J1l.?��len u.e se p r cocupa a nossa

ngu lUa en aura " por sua parte, transformou-se ve por várias vezes repres�I1Italldlo I 11lstOI.lC� � ln as, também, <1.;) honum verdadeiro massacre. nosso país em congressos inter-na- call1paJ1 la, nnulher que no Iutur-

h" ,I, . ouvi lo a res- mcm e (a , o
Russos e alemaes empen am- ClOnaIS, pr-ocuramos .

-

'. . "laciol1lal. venham a po-Sâo Paulo, 23 (A. N.) - Acontecimento inédito e, ao mes- t b t peito do alcance s o c i.al {Ia campa- da vida I
I

.

t _. '. Ise em sangren os com a es em -

I I
"

. o solo (a pa I Ia, pOI�, .I C( 1I-
t d 1 Ioí t

.

t d 1
A'

l i , noha da educação ;e,,:ua , (? que : voa� "

i a l , ensinando os IHJSSlmo empo, o oroso, 01 on em regrs ra o pe a cronica po 1- que entram todas as espécies l id er em nossa pátri a. Di sse-nos caça0 sexL. I
.

d �8.
cial, no plantão da Assistência Pública desta capital, quando de armas, inclusive a arma s. s.: patrícios (�C s��3j�n�:�;��) a c\�J(Lu���.alí chegou, num automóvel empoeirado, que procedia do Para- branca. A luta em Melitopol - "Nenhum mnvim ento ; no Bra: lhigienica .

r

I d I E t d g Ii id t 1 t b _
. b t d St Ii sil se compara em extensao ao da . al vem defoncler de tm as e de-na, um avra or naque e s a o, que en u Ira aCI en a mente lem la os co_m a es e a In- ca;npanha iniciada, h a cêrc:a de dO-I�I�re;'1llicladCS a� g e ru ç õcs Iu.urns,sua própria dentadura, a qual ficou entalada na garganta, cau- �Tado, considerados os mais z c anos, pelo Círculo Brasi le ir'o de gara.ntindo aSSIm UIll. pr_?ll1LSsorsando-lhe atrozes padecimentos. Imediatamente socorrido pe- Intensos da guerra germano- Educação Sexual, po rs, visamd o ga- >

rovir aiOS nossos c o n c i.d.ad.âos que.
"'os médicos de plantão na Assistência, não conseguiram estes, russa. Outros despachos adían-. ran ti r o apcrrelçoameu to fISIC.? e I�o amanhil da h i s í ó

r i a , :'leJ"C!1l .Il
todavia, evitar que a dentadura lhe entrasse pelo esôfago e tam que na frente de Melito-I mor a.l da nossa .gepte, vem

d.efe.n-!Povoflr () abençoado torrao brasí •.

Ih' tô E' di f'
, .

id I ." ., . I der o maior p a l r im ón i o da n a crona- leiro"e calsse no es omago. m :'Ista ISSO, 01 a vltIm.a remOVI_:1 paI J� existem índícíos de um l irlad c, que é o patrimôn,io huma- () (ir. José de Albuquerque rea-
para a Santa Casa local, afim-de submeter-se a mtervençao I imediato desmoronamento das no. A maior rle lodas as forças eco-

'0 .1 sua primcira conferencia., .

l' h I
- ,.

1
o o

"

t ra hu Ilzm a .

o .

icirurgrca, In as a emas. norm cas (O pais e a erra li -

l a C i ti 'HI c na proxlllla scaunr a�
mana, pois, ela repr-esenta o valor nf. �s.,G .'IS' ;)0 l\oras na séd e ti) Clu-
t i

.

lnit te canaz de e]la,·· - ,

Ia 1.'"0, VIVO e pa PI .�n , '....
be "12 .d e Agôsto", ahort ando .0aCionar e de dar vida � tod.os os
na' "A cduClacão sexual nos dI-

valor_es lallentes da nacIOnaücI?de. ��r;o:s períodos (Ia vida", sl'ndo o.
Se nalo houver o homem ele bI aço . cJ' so livre a senhluras, ,;('nho
vigoroso c de m�,nte sã, não pode-. lI�",res, cavalheiros.rão ser conv,ertlid.als em valores nnhas e

luta

NUNCI=I EXISTIU IGU�l

Assassinado o governador de Paris
Londres, 23 Cu. P.) - Os

pa-,
ral Von Schà�mburg. Foi o que tam detalhes sobre o dia em que

trio tas franceses mataram o go- revelou um comunicado do Q. G. foi morto o general alemão. Acre
vernador alemão de París, gene-, dos franceses art"i-nazistas. Fai- dita-se que os nazistas irão to

mar sérias represálias contra os

refens franceses.
.........................- .........._-...-.-•••••••- •••••••-JYResolvido, enfim, seu problema financeiro!

Adquira. TUDO de que necessitar,
de UM.&. SÓ VEZ,

pagal1do PA,JI,CELADAMEMTE,
com a.s VANTAGENS da compra à, vista,

servindo-se do
,

CREDIARIO KNOTSIST'EMA
Roupas
Calçados

Móveis
Rádios

Geladeiras
Bicicletas
Jóias

Livros
Chapéus
Instalações elétricas e sanitárias

Artigos para presentes
Peles
Casacos
Quaisquer artigos

INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SEGUROS KNOT S. A.
Rua Felipe Sdullldt, 34 - Sala 5 - TeleJon. 1634
Exped.lente: Ou 8 ., 12 • d.. 14.. 17 h•.

O, K, I'fUo.IO
ir'.- -.-.•.•..•.•-•......•.••.•-.-.-.•••.-.-.-� -.-.- _;.;._;;;;;.�.::..._ _ ...,

O ESTADO EsportivoIATISMO adversári,o o esquaid,rão do Br,asiol,
, �oMo Alle'�re, 22 (E.) -, .Em de P�lot3Js, que, digamo-fo de pas
prIlllc.lplO:S de dez.emhro prOXlmo sugam - apr'ese:lLtou-se muito vo

I(}� "y�chJtme'n" cat'ariil1enseos v,isita- IUl1ita;ri,oso, ch'elgalndo anesmo a im
J"ao Porto A,j.eg·r.e, ·pa·ra aqUI deIS'e\lll- pires:sio,nar favoráVleJmen.te.
pata'rerm 'a talça "CidaIdle d,e FI'Oria- Sob as ord,ens de Rlolmeu Viola
nÓipoHs". Desta v:ez, ,a r,epr.esen1a- lOIS dois quadr,os. aU,nhaTam-se as�
ção do vilzjlnho Estado ,terá o eon- sim con&ti�uido:
'Curso de todos 0.05 ,dabe5 d,e F1o- Gombbnado - MaTne' Ailfeu e
rianópol,�s, o que ,l1iã'O alconreceu Só; Assis, Av,ila e Abig�i,l; Louza
na ·r,egata passada. da, Cel'o.ne, GaI,ego, Rui (Cruzeiro)Porto Ail,egre, 22 (E.) - Ante- e lImo.
o�tem, à noite, UlOS V'elleiros do Sul, Brasi,l - Leal; Chico Fuleioro e
fOI entregue a copa "Y3'cht C�ube Bedeu- Alvim Garcia e Tibirica'
l!ruguaio" �o seu vencedor defini- Motor�ilnho, �maral, Eugênio, Bi:1Ivo, eSiportl'slta Hugo BaUmall1in, ato ·rilã'O e PJi,nio.
,que -teve a pres,ença do CÔl1isuJ Au- OOlmo se vê, des.ta vez o combi
�U.S,tlO BrUleg�m3lnn, d·elegado do nado apJ"es'C'11tou-'S,e CQm a.l,guns eJe
�Iube homelLa,gea.do. Est,e, 5,egundo mc.rltos d,o InternaCÍ<onal com.o Al
al!fO'l'llllou à repo.rtagem, já se diri- f,eu, As,s.is, Avi.la e Abi.g�il e, mais
gIll �o cl�Ibe do "�omn?()dC!re�' Nena, que elLtrou no 2.° pleTiodo.A,rauJo, aüm, d� que fosse .l.nstltm- Bntreta\nto, é d,e justiça dizer-se('lo outI_"o premIO a ser dIISlptItado que os ,extremas Tesoll'ri,nha e Car;nes.ta CIdade. lHos fizeram falta,' pois os seus

substitutos, resp'ectivamente, Lou-
1<ada e Ilmo, eml!JIOra I1ltJi.to esfor
çados, il1ão eSltiv.era'lll à altura da
queles titulares do "rôlo oompres-
so'r".

.

A exibiçã'o do prováve� selecio
niado não foi daiS piór.es e seus de
fe,nS,OTes delllllonstraralll1 elslt.ar I1l'e

Ih orando ]'nnito e em condicÕ'es de
brilha,r nos próximos cotejôs pelo
campeoriwto bralSHeiro.

TREINA A SELEÇÃO GAUCHA
Porto AI,egre, 22 (E.) - Alcan

cou I"Ielaltivo sucesSü o s'egundo
,treilno ·oficial elo combinad,,> gau
cho, que a Fed.eracã.o Rio Gran
dense de FUITeból fez realizar na
;noi.te d,e olLtem, à luz çIos reh,eto
:res da "colina me}a,ncólica".
Desta feita os furtJuros defenso

il"es do d1'O<S'S'O Bstado tiveram oomo

PARA FERIDAS,
E C Z E MAS,
INFLAMAÇÓES,
COCEIRA
F

5,
R A 5, JR E

ESPINHAS, ETC.

Fato grave
Não sabemos até onde vai a

verdade contida numa informa
ção chegada ao nosso conheci
mento.
Há vários anos, grassou entre

o gado vacum e bovino da Ilha
uma epizootia, cuja propagação
era atribuida a um morcego. A
mortandade dêsses bovídeos atin
giu alarmantes proporções. Para
poupá-los ao ataque do mal,
muitos proprietários tinham de
os recolher, durante a noite,
a ranchos fechados, onde fusse
vedada d penetração dos alu.
didos morcegos.
Consta que, ag01·a, a mesma

epizootia reapareceu no distrito
do Ribeirão e que alguns ani
mais, já atacados do mal, estão
sendo, à noite, clandestinamen
te, conduzidos em balsas para o

continente, afim-de serem aba
tidos, empregando-se-lhes a car

ne, misturada com a de porco,
no fabrico de linguiça.
Faltam-nos meios para apurar

a soma de verdade contida nes
sa boato.
Seja como f&r, o caso não nos

parece inteiramente impossível,
pois a fabricação de linguiça é
coisa sabre que nunca houve
fiscalização adequada, bastando
observar a variedade de tipos ou

qualidades com que aparecem
no mercado, cada qual com o

aspecto, o cheiro e o sabor mais
diversos ...
E, nestes tempos de falta de

gêneros alimentícios, todas as

fràudes são possíveis, mesmo

aquelas que, corno no caso em

apreço, atentem contra a saude
pública.

projecão de filmes
o Instituto Brasil--Estados Uni

dos fará exibir, hoje, às 6,30 e

7,30 horas, para seus associados,
1l0VOS filmes cinematográficos.
.,. .... -_-_-_._-_-_-_-_-_-_._-_-_-_-_._-_-_-_-_-_-.

o caso da carne
Por decreto n' 220, de ontem, o

sr. interventor federal fixou. em
Cr$ 45,00 para todo o E!jItado, e

na base de arroba de pêso morto,
frio, no matadouro, o preço do
bovino gordo em pé; o limitou '0

período de matança nas charquea
das aos meses de dezembro a ju
lho de cada ano.

o problema da Edu�açãn
Sexual no BraSil .

Estão r�fugiados Justica do Trabalho
no Vaticano Rio, 23 (A. N.) - O Conse-

Santi81g0 do Chile, 23 (U. P.) lho Nacional do Trabalho es-·
O presidente da Repúlica, cnviou

clal'eceu que empregado do
uma mensagem de pesames ao prc··
sidente Vargas, pelo falecimento méstico não tem direito de re
elo general :\ranoel Vargas. . clamar perante a Justiça do
Assunçüo, :!.3 (U. P.) - O presl- T' b lhodente Morinigo enviou ontem, pela la. a .

Ol1lanhü, mensagem ao presidentel RIO, 23 (A. N.) - pre
Getúlio Valrgas, expressa,ndo condo"'\ sidente do Conselho Nacíonal
lendas pelo j:�leciJllento do gen�-, do Trabalha homologou o rea
I aI Vargas,. afirmando que cOíl1Sll-j. tamento dos vencimentostue perda Irreparavel, que enlula JUS -.. I t·t t

.

não sómente o lar do primeiro ma- do funCIonalIsmo do n.s I U o

gislrado brasileiro como também () dos Marítimos, determInando
cora:;:ão do povo brasiJei\o .do qua.) ao mesmo tempo que se reali-·
o general Vargas era altIsSIl110 ex- estudos urgentes em rela-
poente. z�m. .

.

Rio, 23 (A. N.) - De todos os çao aos demaIS InstItutos.
Estados che"am mensa "ens de con- �-•••..-,..--------------.........--..--..-..-..-��. o ,c]olencias ao presidente da Hepú
blica, demonstra,ndo a grande repe1'
cussão que causou ° desapareci
mento do general ·Manoel Vargas.

FRACOS e

AN�MICOS
TOMEM

Vinho Creosotado
"SILVEIRA"Rússia-Polônia

Londres, 23 [U. P.] -- O govêrno
soviético concordou, em principio,
em reatar as relações diplomáti
cas com o govêrno polonês exilado
na capital britânica. Essa infor
mação foi fornecida pelo comen

tador diplomático do «Daily Tele
graph». Segundo o mesmo infor
mante, os russos entregaram um

memorandum ao embaixador bri
tânico sir Archibald Clark Kerr
em resposta às representações efe
tuadas conjuntamente pelol': diplo
matas britânicos e norte-america
no na capital russa.

Grande Tónico
II ••• __ - • _ • - _ - - - .J' �••JY'•

-R·eêêbidô'S
-

·nê- ·páffciõ-· dõ
Kremlin

Mcscou. 23 (U.P.) -- o marechal,
Stalin recebeu on tem pela amanhéi.
sr. A. Eden no Kremlin em pre
sença do titular cio Exterior ruSSO�
sr. Molotov. Segundo consta nos:

meios bem informados o sr. Cor
delI Hull deverá avistar-se, breve
mente, corn Stalin, possivelmente
na presença do novo embaixador.
norte-americano, sr. Haverrill Har
riman.rAt - I A desp ••a com o

ençao . cinema póde ser ti
l'ada com a venda de papel velho,

I
Compramos a Cr$ 0,40 o quilo.
Rua Francisco Tolentino, 3.

Os estudantes e
o Papa

Rio, 23 (A. N.) - Noticia�
se que os estudantes cariocas
p,reparam grandiosa manifes
tação de desagravo ao Papa.
e a qual será efetuada breve
mente.
,.,_,._-.._- ----------..-----.-................._..�

Farmácia � de plantãoEstarei a'manhã de plantão O

Farmácia Rauliveira à rua Tra-
jano.

'

Novos êxitos do
gral. Tito

Londres, 22 (U. P.)· - Mais
três cidades jugoeslávas foram
captumdas pelas tropas liber
tadoras do general Tito. Infor
mações oficiais indicam que
os guerrilheiros entraram em

Bosanska, Dubica e Ljublja e

ocuparam também a ilha de
Shipanj, ao largo da costa da
Dalmácia. A ilha Shipanj está
situada a pequena distância
da cidade costeira de Dubrov
nik.
tr_·_...-_-.·_-_._·_-..-.. -_·_-_-_-_·_-_..........-_....,

Viajou o interventor
.
Afim de inaugurar o o novo edifí�

CIO da Prefeitura Municipal e �

do Pôsto de Puericultura de Ores'
ciuma, seguiu hoje às 10 horas:
para aquela cidade o sr, inter
ventor fadaraI dr. Nerêu Ramos.AgradecimentoJorge Coelho vem publicamel'\te

apresentar os seus agradecimentos 'I·uza LI-ma & Irma'"'''�ao ilustre médico dr. Saulo Ra- U
mos, pela melindrosa operação ce- Sob a razão social acima, �OJsariana realizatla �m sua espasa organiza.da. nesta cidade e reglS�
Maria Antan�a Coelho, na Mater- trada sob n. 4.191 na Junta Co
nidade de Florianópolis, restituin_ mercial urna sociedade que te:m
do·lhe a saude a e1l1 e a vida a Por objeto o comércio de repres�nseu filhinho, em consequência da tações, comissões e conta próprl�.feliz intervençãp, .que êle fez com e s b t· 'ndl-. u S 1turá a antiga firma 1
o maior desyêlo; e ao mesmo tem· vidual "Antônio Fiuza Lima", aS
pa agradece às irmãs e .e·rife·rmei_ surnindo o ativo e passivo da mes'
ras daquela Casa hO!lpitalar. m F .. Ir fro ..

2 I
a. unciona à rua Cons. 1,,0

v- ! n. 35.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


