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Buenos Aires, 18 (United) - Branco e azul são as cores da O informante declarou que o

IPessoas chegadas ai Peron reve- bandeira nacional argentina e o "Livro Branco e Azul" está qua-
Iaram que êste está dando os uso de t3JÍs cores por Peron in- si terminado e que, provavel-
toques finais no "Livro Branco dica que tentará manter seu mente, será publicado no próxi-

1e Azul", como resposta ao "Li- critério de que o "Livro Azul" mo dia 20. Acrescentou que uma

vro Azul" do Departamento de constitue uma invasão á sobera- das acusações especificas que

Estado dos Estados Unidos, no llia argentina pelos Estados Uni- conterá será contra o general
qual acusará ª embaixada norte- dos. Esse tem sido o principal John F. Lang, adido militar dos
americana em Buenos Aires de tema dos ataques peronistas Estados Unidos em Buenos Ai-

estar chefiando uma vasta r êd e contra o "Livro Azul", desde res.

de espionagem na Argentina. seu aparecimento. Disse que o livro "estabelece-
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I RIO, 18 (Via Aérea) - Divulga um vespertino que foi

I realizado um acôrdo final entre as duas correntes do Partido

! Trabalhista que se vinham degladiando na disputa pela dire-'

ção do partido. Adianta que tal acôrdo foi obtido depois de

uma reunião da bancada parlamentar do PTB, ficando resolvi

do que o sr. Segadas Viana deixaria a bancada trabalhista. O

motivo alegado oficialmente foi o estado de saúde do ex-díre

tal' do Departamento Nacional do Trabalho.

No comando das tropas de ocupação
_

o tenente-coronel Juvêncio Campos
Porto Alegre, 18 (E.) - ocupação federal âaquêles aceitar a fórmula do minis-

C?m a nomeação do aârni- importantes estabelecimen- tro Negrão de Lima: volta
nistraâor federal das Minas tos enquanto perdurar a in- ao servico e exame da situa-
de �ã:! Jerônimo e Butiá - transigente atitude dos ira- ção por' uma comissão es-

capitão Cabral de M�lo balhadores, o administrador pedal de peritos designada
entra em sua fase [iruü a federal convocará imediata- pelo ministro do Trabalho.
greve dos mineiros, declara- mente os mineiros para o

da a 31 de ianeiro último. trabalho, garantindo todos A. tropa tederal q�� vai

De acôrdo com os têrmos aquêles que, espontanea- apoiar a açao do capitão Ca-

da decreto que estabeleceu a mente, estejam dispostos a bra_l �e M�lo, devera chegar
hoie as minas, sob o coman-

a reversa-o de Prestes do do tenente-coronel iu-
vencia Fraga Leonardo de
Campos.
Com essa série de provi

dências, esperam as auiori
dades que, breve, será rei
niciada a produção de car
vão.

o gral. Obino e
RIO, 18 (Via Aérea) - O general César Obino, comandan

te da ].a R. M. e chefe da comissão que tratará da reversão á
ativa de oficiais anistiados, declarou á imprensa que espera
reun lr a referida comissão dentro de breves dias, bem como re

solver se o ST. Luiz Carlos Prestes está na situação dos oficiais
anjstíados.

Londres iniciarà, em O Uruguai nao
breve, experiências mtlíter
em televisão
Londres (E. N. S.) - Trans

missões de televisão destinadas
a fazer com que os comercían
tes tenham uma demonstração
dos mais modernos aparelhos
fabricados na Grã-Bretanha,
terão brevemente início no Ale
xandra Palace desta capital, -
noticia o "Daily Mail".
A televisão em plena escala

para o público em geral, terá
inícios nos começos da próxi
ma 'Primavera.
Já foram entaboladas nego

ciações para que os referidos

s�rviços abranjam os mai:s no

taveis acontecimentos esporti
vos do ano próximo. "

Enquanto isso, foram mi

ciadas as experiências no men

cionado "Alexandra Palace"
com ° concurso de conhec idos
antistas do palco e téla.

pediu
ao

E'

rá a verdade pura e incontestá
vel de que a representação .I)or
te-americana utilizou sua imuni
dade para criar e dirigir uma

vasta; organização de espiona
gem, que começou a funcionar
nos últimos dias do govêrno Cas
tilIo. A princípio a organização
tratou de obter informações sô
bre política internacional, mas,

depois, mudou de rumo, dedi
cando-se a investigar as ativi
dades internas, econômicas, so

ciais e culturais.
Acrescentou que as acusações

de Peron serão apresentadas
com co pras fotostáticas, do
cumentos e outras provas, assim
como nomes de pessoas que tra
balharam na espionagem em fa
vor dos Estados Unidos.

O informante repetiu as acusa

ções anteriormente feitas por
Peron de que o general Lang se

dedicou ativamente á espiona-
gemo
O ROMPIMENTO DOS EE. UU.

COM A ARGENTINA
Washington. 18 (United) - O

sen'ador Sol Bloom declarou, na

sua qualidade de presidente da

Comissão de Relacões do Sena

do, que compete ao Departamen
to de Estado decidir si os Esta
dos Unidos romperão ou não
com a Argentina.
Acrescentou que apoiará o De

partamento de Estado em qual
quer medida a êsse respeito.
Bloom declarou, também, que o

"Livro Azul" ajudará a limpar
a atmosfera e constitue um pas
so importante para' esmagar os

últimos remanescentes do fas
cismo no mundo.
Depois disse: "Si os Estados

Unidos agirem vigorosamente,
juntamente com outras nações, a

Argentina ficará isolada até que

se destrua esse tumor".
O PRIMEIRO COMUNICADO
SôBRE O "LIVRO AZUL"
Buenos Aires, 18 (United) -

O Ministério do Exterior emi-
tiu esta noite o primeiro comu

nicado, contestando as acusa

cões do "Livro Azul "do Depar
tamento de Estado norte-ameri
cano. O comunicado foi entre

gue a tôdas as embaixadas ame

ricanas, excepto á dos Estados
Unidos.

o vitóriaExército
de

,

comemorara a

Monte Castelo
RIO, 18 (Via Aérea) - O minist ro da Guerra ordenou a.

realização de diversas solenidades a 21 do corrente, para co

memorar o 'primeiro aniversário da conquista de Monte-Caste

lo pela FEB, inclusive a distribuição de medalhas de "San

gue" e "Cru}; de Combate".

•

!DaIS
,

e
que UDl direilo,
UID dever

Trágico ectdente a bordo do
«Franklin D_' Roosevelt)

Rio, 18 (E.) - A morte ací- encarregado da artilharia. Re

dental de um oficial america- cebera recentemente uma ca

no do porta-aviões "Franklin menda especial por sua desta

D. Roosevelt" durante a visí- cada ação durante a guerra es

ta do general Eurico. Dutra e pscialmente em virtude do

auxíno membros de seu gabinete á re- transporte de tropas e equipa
ferida belonave, na última se- mento através do Rheno, em

Brasil I
mana, foi anunciada ontem lanchas da Marinha. Toda a

pela Marinh, dos Estados Uni- equipagem do porta-aviões sen-

MONTEVIDÉU, ] 8 (United) _ A chancelaria uruguaia dos.
. .

te que perdeu um belo camara-

deu a conhecer um desmentido oficial a respeito das declara- O prrmerro ten�nte Harry da".

ções do chefe político argentino Rodolpho Ghiold, segundo as
Elmore Devane fOI morto lJ_ls- Os restos mortais do tenen

quais o Uruguai teria solicitado auxílio militar do Brasil. tantaneamente, quando atín- te Devane foram enviados pa-

Diz a nota: "A chancelaria tem interesse em declarar que gido .por uma h�!ice em mo.,:i- ra os Estados Unidos a bordo

o exército uruguaio não solicitou ajuda do Brasil, nem esta mento de um aviao, na ocasla.o do porta-aviões, para serem

lhe foi oferecida nem prometida e, por conseguinte, tampou- em que se encontrava cami- ínumados, ou no Cemitério

co levada a efeito". n.hando ao longo do hangar do Nacional de Arllnzton ou em

porta-aviões, ás 7,45 da ma-' Ray City, GeOrgia� sua terra

nhã de 7 de fevereiro. Naquela I natal. O porta-aviões partiu no

ocasião o presidente da Repú- dia 11.
blica e membros de sua comi- A notícia da morte do te
tíva encontravam-se a bordo mente Devane foi retardada a

da belonave, quando esta ru- fim de permitir que o Depar
mava para alto mar, a fim de tamento de Marinha comuni
fazer uma demonstração de casse a sua mal, sra, Caulie A.
operações aeronavais. Devane, da Ray City.
Numa comunicação, o con

tra-almirante John H. Cassa

dy, comandante dç grupo ope
racional que esteve dez dias
no Rio de Janeiro, durante as

comemorações que assinala
ram a posse do general Eurico
Dutra, descreveu o falecido te

nente como "um dos oficiais
de futuro mais promissor da
Marinha". O contra-almirante
acrescentou que "o tenente

Comprar na CASA MISCE Devane estava encarregado de

LANEA é ,ab"" economisar i.
• secções de grande responsabi
lidade, a bordo do "Franklin
D. Roosevelt", como oficial de
divisão e assistente do oficial

Rio, 18 (Via Aérea) - O

general Góis Monteiro, em

declarações á imprensa, ho
je, afirmou que não recebeu,
até o momento, telegrama
algum do major Jaime Fer
reira da Silva, procer inte

çralisia citado no "Livro

Azul", o qual diz lhe ter en

viado, solicitando a abertu
ra de inquérito para apurar
as acusações fteitas contra
êle.

O general Góis Monteiro,
acrescentou:
- "O meio idôneo não é

um telegrama e sim um re

querimento. É, aliás, é um

direito que tem todo o oficial
de requerer a abertura de

inquérito ou a instituição de
um conselho de justificação,
para defesa da sua honra e

dignidade militar. Natural

mente, dado o sensacionalis
mo da noticia, o major quis
abreviar a providência. Não
sei explicar o fato de não
ter recebido tal telegrama".

Denunciado
o I.A_P_I_
Rio, 18 (Via Aérea) - Um

vespertino desta capital de
nuncia o Instituto dos Indus
triários como tendo sonegado
o pagamento do aumento aos

seus funcionários de acôrdo
com a tabela de lei. Nesse sen

tido, reproduz declarações dos
servidores do núcleo resíden

c!al do Realengo, daquele Ins

tJtuto, que se negaram a rece

ber o pequeno aumento con-

�edido. I

Caviar do Mar Negro
desembarcado no lHo .Duas
Rio, 18 (E.) - Via-aérea,

chegaram ao Rio vários volu
mes, de 57 quilos, de autêntico
caviar do mar Negro. Assim,
por estes dias, os gastronomos
cariocas irao saborear o co

nhecido produto russo.

Respondendo á pergunta
sôbre se seria aberto inqué
rito, acrescentou:
•

- "Depende do funda
mento do telegrama ou do
requerimento. N�turalmen
te, naquilo que interessar
ao Exército ou ao procedi
mento de um dos seus mem

bros, será procedido inqué
rito. O dever do Exército �
tudo esclarecer segundo as
normas militares".

o Presidente o os
trabalhadores
Rio, 18 (Via Aérea) - O sr,

Segadas Viana, deputado pelo
Partido Trabalhista Brasileiro,
falando á imprensa sôbre a vi

sita feita pela delegação do seu

part.ido ao presidente da Repú
blica, declarou que o chefe do

govêrno se mostrou preocupa
do com a sorte dos trabalhado

res, declarando que desenvol
veria a realização social no

país.'

mil casas desmontàveis dos ii.
uu. para S- Paulo

s. PAULO, 18 (Via Aérea) - O prefeito daquí declarou

que vêm se ultimando detalhes para a remessa, dos Estados

Unidos, de 2 mil casas pré-fabricadas, obedecendo a estilos
mais simples, para atender ás dificuldades de habitação que
enfrenta a população que vive nas favelas.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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!ilQl' Bolos"
... e a alegria reinará

em seu lar!
GRA' IS! Peca ao seu fornecedor
um "Cartão-ko'yal", que apresenta
todas os. instrucões indicando como

fazer poro receber o famoso "lIvro

de Receitas Rcyo!". Se não encon

trar o Cartão, escreva para: Caixa
Postal, 3215 Rio de Janeiro.

P�ODUTO DA STANDARD BRANDS Of BRAZIL INC. �IO DE JIINEIRO

Novos aparelbos de
Previsão Mete
orológica

Os técnicos do Instituto Real
de Aviação, de Farnborough,
foram os primeiros a conside
rar as vantagens da unidade
píroscópícas, que, e n tão se
achava ainda na fase de proje
tos. Todavia, uma série de vôos
experimentais serviu para de
monstrar imediatamente as ex

cepcionais qualidades do novo

instrumento, de funcionamento
absolutamente garantido mes
mo sob a influência de fatores
diversos e capases de falsear
completamente os resultados
das bussolas comuns - admi
tindo-se que estas funcionas
sem sob tais fatores.
Um certo número de inconve
nientes de fabricação, e outros,
retardaram a princípio o início
da produção do novo ínstru-

�:��l�é!li=:t��;r�:,GORDURAphone and Eletríc c=, de Li-,verI??ol, �n��rregando-a. de,Por Um NovoMétodoprojeto definitivo e da fabrica-
ção de nova bússola em pro
porções industriais.
Pouco depois e s s a firma

construiu os aparelhos que fo
ram instalados no avião expe
rimental guiado por ondas rá
dío-elétrícas "Q u e e n Bee",
além de outros muitos equipa
mentos de multí-telefonia, 'sto
é, de ondas portadoras e fre
quências superpostas, entre

gues ao Departamento dos Cor
reios Telégrafos da Grã-Breta
nha.
Logo em seguida com o su

césso das experiênciais, estava
terminada a construção da
bússola giroscópica de leitura
à distância e iniciada a sua fa
bricação em 'série. Esse instru
mento é um dos dispositivos de
maior importância que contri
buem hoje em dia para maior
segurança da aviação civil e
comercial.

.

QUANDO O FIGADO ESTÁ L'Wo'W, um.aDOENTE O ESTôMAGO E OS
INTESTINOS TAMBEM SOFREM dFígado doente, dolorido, cresci- e sanguedo, gosto ruim na boca, fastio, I\.er
vosismo, insônia, gazes, má dãges- CrRITIBA - (8. I. P.) - JJWOW, orgulho da
tão, prisão de ventre, manchas da não é uma cídade, mas sim, uma legenda fie gravura
pele, icterícias ... que horror! Vo- mo polonês.

.

cê já verificou se o seu fígado está Cobiçada e dlsputada pelos estranhos desde há váríos sé
com saúde? Não se esqueça de que • . • •

o fígado doent« produz tudo isto e
culos Lwow não se curva, não sucumne ao mnmgo, mas per-

mais alguma coisa. Remédio para o manece firme e fiel à Polônia. O seu brazão datado da Idade
fígado só remédio vegetal e remé- Média tráz a seguinte inscrição: "Semper Fidelis" - "Sem
dio vegetal só a última descoberta pre Elel ", Sim, porque Iiwow permaneceu sempre fiel à Po-

í��i:r �e!IC::;�::; ��a�:������a� lônia.
outros medicamentos só para o fí- QU8.ndo a Polônia sofreu o seu primeiro desmemhramen
gado. O Hepacholau Xavier comba- to, em 1772, LW6w passa a fazer parte do império Austro
te com eficácia e afasta definitiva- Hung·aro. Passam-se eêrca de ].')(1 anos de sofrimentos, angús-
mente as moléstias do fígado. O ti I

. - . .1 IHepacholan é fabricado em líquido ras e iumllhações e, ers flue surge como uma aurora H'e uz

e em drágeas. Atenção: o Hepacho- O ano de 1918, anunciando ao mundo o resurgtmeuto de uma

lan agora se apresenta em dois ta- Polônia Iívre e independente, e com ela a cidade polonesa de
manhos e a novos preços: Tamanho IJwtH'V, ('idlade de Leão, que pela bravura e heroismo de seus
NORMAL: - 30% mais barato que fiIJlOS, recebe a mais alta distinção da Polônia, a Cruz de "Vir
o antigo e Tamanho GRANDE: -
o dobro do normal e a preço infe- tut.í lUilitari". Foi essa a pl'imeira cidade polonesa a receber
rio r ao dobro, 60% maior que o tal distinção, cabendo mais tarde, só em 1989, a mesma honra,
antigo e apenas 20% mais caro. a Varsóvia.

Para expulsar o invasor do seu territ4rio, é exígído o sa
crifício não só de homens e mulheres, mas as críanças hatem
se contra o ínímígo, como verdadeiros leões.

Libertada do jug'o estranho, Lwow entra numa fase de de
senvolvímento. �ove estradas de ferro são construídas, Iígan
do esta à várias partes (la Europa, um aeroporto, servindo de

decolagem aos aviões que trafegam nas linhas aéreas dos por
tos do lUar Báltico e }Uar Egeu,

Lwow é também centro de maior ímportânela da cultura
polonesa. Conta com uma velha universidade, fundada pelo
rei da Polônia João Casemiro, em 1605, possue uma academia
de comércio exterior, um conservatérto, uma politécnica, vá
das sociedades científicas, etc.

..\.. sua população então, é de 320.000 habitantes.
lIas são apenas 20 anos de paz, tranquilamente, progres-

80 e vida paeítíea, Xo"a g'uerra é anunciada e em 1989, o Des
tiuo exig'e maiores sacrifícios dos filhos de Lwow, Batem-se
novamente aqueles bravos filhos da Polônia, regando com seu

sangue cada palmo de terreno cedido aos invasores, ora con

tra os russos, pois a cidade mudara de mãos por várias vezes.

Principia a obra mortífera {la '"Xova Ordem" que, excede
no trág-ico, tudo o que o espírito humano jamais imaginou.
Caçadas humanas, execuções �e réfens. Seus tesouros de arte,
seus famosos museus, suas valiosas bibliotecas são saqueadas e

destruídas. A cida.de toma um aspecto Iugubre,
Enfim, chega o mês de maio de 1945 e o término da guerra,
JIurcham as esperanças de todos aqueles que derrama

ram o seu sangue, à esper� de um dia de uma nova paz, mais
duradoura e sólida. Uma paz justa, uma paz dentro da Polônia.
Faz-se uma mancha de sangue no mapa d:a Europa. Lwow, a

Cidade de Leão, a Sempre Eíel, não mais faz parte da Polônia,
e sim, pela decisão da Coníerêncía (los Três Grandes, em Pot:S
(Iam, para o domínio da Rússia.

É a prlmeíra vez na história que Lwow faz parte da Rús�

•

Ao atender as Estrêlas de Cinema de
Hollywood um médico descobriu um
método seguro e rapido de remover o
excesso de feia gordura. Comece a per
der peso na primeira semana e muitos
quilos ao mês. Basta tomar 2 pastilhas
3 vezes por dia. Este novo método, cha
mado Formode. traz nova vitalida
de, saúde e energia corno tambem uma

aparencía atraente, ao dissolver a gor
dura. V. não só se sentirá como pare
cerá 10 anos mais jovem, Não é neces
sario fazer re.gime alimentar, nem usar

drogas drasticas ou praticar exercicios
era excesso. Atúa ajudando a nature
za. Formode, reduz a gordura de
um modo �a,.antido como V. deseja.
Peça Formode. hoje mesmo, em
qualquer farmácia. A aossa garantia é
a sua maior proteção.

OIs.tr. S. I. P. Caixa Postal 3786 - lio

MACHADO • (lA.
Ag'Dcia•• Repr••enta"õe••m

o.l'O)
Matrla: Florian6poU.
Rua João Piato, n. S
Caixa Po.tal, 37
Filial: Cl'e.ci6mo

Rua Floriano Peixoto, ./n
(Edit. Pr6prlú),

Tel.grama.: "PRIMUS·
Ag.ot•• QO. principal.
muoictplol do E.tudo

Prefeitura do MunicípiO de Floriau8polis
A v I S O

De ordem do Snr. CeI. Prefeito Municipal, aviso
a quem interessar possa que esta repartição não se

responsabilizo por contas feitas por trabalhadores
desta Prefeitura, pois que os seus salários são satis
feitos regularmente.

Dire toria de Obras, em 15 de Fevereiro de 1946.
RAYMUNDO ROTHSALL

Pelo Diretor de Obras Municipais

mancha
no mapa

Polônia.
e heroís-

sia.
Ficou assim a velha e heróica cidalle polonesa de Lwow

desanexada da Polônia.
)Ias irão os hravos filho_" de Lwow, diante de um passado

tãf' g'lorioso, mudar a secular tradição de uma cidade que tem
pdr divisa: "Semper Fidelis:? É o que resta saber.
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ASSINATURAS
Na Capital

Ano Cr$
Semestre Cr$
Trimestre Cr$
Mês.......... c-s
Número avulso Cr$
Número avulso
domingo ... Cr$

No interior
Ano Cr$
Semestre Cr$
'Urimestre Cr$
Número avulso Cr$

Clube' Doze de Agosto.

CXNAYAlj HE 194H
Levo ao conhecimento dos srs. sócios e suas exmas, famí

lias que a Diretoria do Clube 12 de Agosto resolveu realizar
bailes á fantasia, com início às 12 horas, nos seguintes dias:
3 de março (domingo) e 5 (terça-feira) reseryando o dia 4

(segunda-feira) .

para a vesperal infantil das 16 às 20 horas.
VENDA DE MESAS:
Os preços para venda de mesas numeradas, com direito a I

4: cadeiras. obedecendo à disposição constante da planta expos
ta na sede do Clube, serão os seguintes:

Assinatura para todos os bailes Cr$ 50,00
Mesas 9yu!sas para cada baile Cr$ 30,00
As àssinaturas para os dois bailes poderão ser procuradas

na sede do Clube desde às 20 horas do dia 25 do corrente, até
às 21 horas do dia 1° de Março próximo. Daí em iante 'Vender
se-ão somente mesas avulsas.

Secretaria do Clube 12 de Agosto, em Florianópolis, 18 de
fevereiro de 1946.

Elpídio Frag'oso, Secretário Geral.
----------------------------

ESCRITÓRIO JURíDIfJO COMERCIAL
(Com um Departamento Imobiliário)

Vendas de pinhais, fazendas e emprêsas
Diretor: dr, Elisiirio de Camargo Branco

ADVOGADO
Rua Frei Rogério, 54 - Fone 54 - Caixa Postal 54

Endereço telegráfico: "Elibranco" - Lajes - St .. Catarina
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Esportes.

Informações úteis
FARMÁCIA DE PLANTÃÓ
Estarão de plantão, durante

mês de Fevereiro, as seguintes F
mácias :

Domingo 3 - Farmácia San
Agostinho - Rua Conselheiro li
fra.
Domingo 10 - Farrnácia Esp

rança - Hua Conselheiro Mafra.
Domingo 17 - Farmácia Nels

- Rua Felipe Schmidt.
Domingo 24 - Farmácia Mode

na - Praça 15 de Novembro,
O serviço noturno será efetua.

pela Farmácia Santo Antônio s

à rua João Pinto,
-

TF.LT:;FO::\ES :\1/\ I S NEC1�SSITADOS
Rambei ros :�jiPolícia

15íBOeleqacia O. P. Social .

113>;�rat('rnida(le .........•...........
S.)�Hospital X eréu Ramos . . ..

Senta Casa �1::Casa de Saúde S. Sebas\ii1O .

166'Assistência j\[ullicipal ., ,

iJGspital. 1>lilitar 115,
]4° B. C. l��:Hase Aé'rea

159.:7' B. I.. A. C.
lJS'Capitania dos Portos ..

1M,16" C. 1<'
1;0.Fôrça Policial ..,

151Penitenciária . .,

10::: � �!;:(:�:: :::::::::::::::.::':: 16:,
"Diário da Tarde" 1�;

b�np�' F��t�erã�·i� .

O·r·â��
.

� : :
.

: � :: .
i��.

* :;.;; *

Precisa de um empregadO
competente? r

- COl),sulte O nosso fich'õ;
rio de candidatos a

emprêgos

Deseja obter
emprego?

Procure então a nossa (Jer
cia e preencha a nossa "ficha
informações úteis", dando tó
as indkações possíveis, que te

,

mos prazer em recomendá·l�.
a'os intoeressados na aquisiç�
bons fl\inciQnários (as).Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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(CLUBE DOZE DE l�GOSTO de Março,
bailes de car-

25-2-46
\ "

CARNAVAL - Dias 3
As mesas para os

a partir das 20 horas de

5e

Bailes
naval

carnavalescos" Dia
estarão à venda na

4, Vesperal Iníantíl.
Secreta, ia do Clube,

Govêrno do Estado 1'-
I Vida Social I

,.' �

COMPANUlA FLORESTAL BRASILEIRA IN-
DúSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS

Decreto de i de fevereiro de 194ó
O I.\'TER \'E:\TOR FEDERAL RESOLVE

Rcmorcr

De acôrdo com o art. 14, alínea a, do decre
tc-lei n. I. I 96. de 23 de novembro de 1911:

CaciJda Silva Colaço, ocupante do car-ro da
classe F da carreira de Professor Normalista,
do Quadro Único do Estado do Estado, do
Grupo Escolar "Xlauá ", de Oficinas, para I)

GI-UpO Escolar "Hercílio Luz ". de Tubarão.
Decreto de 13 de ieoereiro de 1946

O INTERVEl'\TOR FEDERAL RESOLVE
Conceder exoneraçiio :

De acôrdo com o art. 91. § 10, alínea a. do
decreto-lei n. 572, de 28 de outubro de ..

1941:

A Ada Cordeiro Maciel. ocupante do cargo
da classe F da carreira de Professor Norma
Jista, do Quadro Único do Estado (Escola mis
ta estadual da cidade de São Francisco do
Sul).

Decretos de 14 de [euereiro de 1946

O INTERVENTOR FEDERAL RESOLVE
Designar:

.

De acôrdo com o art. 84, combinado com o

art. 87, do decreto-lei n. 572, de 28 de
outubro de 1941:

!Tadeu Kowalski, ocupante do cargo da elas
se J da carreira de Médico, do Quadro Único
do Estado, para exercer, como substituto, a

função gratificada de Chefe de Distrito (50
d istr ito-sanitá rio com sede em Canoinhas), du
rante o impedimento do respectivo titular.

Dispensar:
O dr. João Davi Ferreira Lima de membro

da Comissão . de Estudos dos Serviços Públicos
Estaduais.

Nomear:
De acôrdo com O art. 7°1 'item H, do decr-e
to-lei federal 11. 1.202, de 8 de abril de
1939:

Hilário Bleyer para exercer o cargo de Pre
leito Municipal de São Joaquim.

Conceder e.1·011era.ção:
A Horácio Pires de Raro do cargo, em co

missão, de Prefeito Municipal de São Joaquim.
_-\ Herác1ides Vieira Borges, do cargo de

Prefeito Municipal de Curitibanos. I

Decretos de 15 de [euereiro de 1946
.

O INTERVENTOR FEDERAL RESOLVE
Conceder exoneração:

A Alfredo Bortoluzzi do cargo de Prefeito

Municipal de Cresciuma.
A Anastácio José Pereira do cargo de Pre

feito Municipal de Camboriú.
_\ Osmundo Vieira D«tra do cargo de Pre

feito Municipal de Ibirarna.
A Frederico Guilherme Busch Júnior do

cargo de Prefeito Municipal de B'lumenau.
Somear:

De acôrdo com o art. 169, do decreto-lei n.

431, de 19 de março de 1940, combinado
com o art. 33°, § 1°, do decreto-lei n. Gi4,
de 2 de março de 1942:

Renata Krepsky, Escrevente Juramentado,
do 2° Ofício do Registo de Imóveis do distri
to de Rio do Testo e do município de Gas

-par, comarca de Blumenau, para substituir o

'respectivo serventuário vitalício, Gerraano Be

duschi, durante o seu impedimento.
De acôrdo com O art. 169, do decreto, lei n.

431, de �9 de março de 1940:

Olga Cardoso para exercer, interinamente, o

cargo de Tabelião de Notas, e Oficial dos Pro

testas em Gera} da comarca de Ibirama, du
rante o impedimento do titular vitalício.
De acordo com o art. 7°, item II, do decre
to-lei federal n. 1.202, de 8 de abril de
1939:

Pedro KllSS para exercer o cargo de Prefei ..

to :>runicipal de Mafra.

José Valentim Borgonovo para exercer o

�argo de Prefeito Municipal de Nova Trento.

Francisco Barreto para exercer O cargo de

Prefeito Municipal de Camboriú.
Addo Caldas Faraco para exercer, em co

:mis.sã�, O cargo de Prefeito Municipal de
-Cresciuma,
Rodolfo Koffke, para exercer, em comissão,

• '" cargo de Prefeito Municipal de Ibirama.

RE1.ATóRIO DA DIRETORIA
Senhores acionistas:
Em cumprimento aos dispositivos legais, e atendendo ao que prescrevem os nossos esta

tutos sociais. vimos apresentar-vos, a seguir, o balanço geral , conta de lucros e perdas e parecer
do conselho fiscal, relativos ao segundo semestre de 1945.

.

Pelos dados em aprêço, os senhores acionistas tem presentes tod?s �s esclarecimentos pc] �·a
hem julgarem os atos tia diretoria; a qual, todavia, encontra-se ao inteiro dispor, para quais

quer outros informes que se tornarem necessários.
Florianópolis, 19 de janeiro de 1946.

Crlso Ramos, diretor-presidente.
BALANÇO GERAL REALIZADO EM 31 D8 DEZ[�MBRO DE 1945

Matriz e F1:Hal de }oíwrile
ATIVO

FOLHINHA DO DIA
FEVEREIRO I

Cine Odeon50 s. Conrado
Quarto mingo a 22

315

Imobilizado
}of óveis e utensílios .

Veicules . . . . . . . . .. .
.

Oficinas .

Imóveis .

Serrarias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .

Pinhais ...................................•.............

Semoventes .............................•..•.............

Instalações filial .

61.790,60
1.137.290,30

19.285,50
672_562,90
467.908,30
340.811,10
12.900,00'
12.592,00

1·9 TEATRO A. DE CARVALHO
ás 8 112 horas

;)a RÉCITA DE ASSINATURA
Outra espetacular apresenta

ção de
PROCóPIO

E SEUS COMEDIANTES
com

a interessante peça
A IMPORTÁNCIA

.

LADRÃO

Terça-Feira
1869: Morra, no Paraguoy. o

bravo catarin.nlle tenente Je
auino Carpe. do 310• Batalhão
da Voluntcíriotl

*
* *

OS ASTROS ACONSELHAM:
s. tiverea que iniciar viagem

hoje, faze-o de manhã, e não

à tarde. Bom dia para iJÚciar

negócio. novo.. A tarde não é

própria paro operoçõ•• cirúr
gicOll,

2.725.140.70

Reolisá-ucí a curto C longo pra::o
Devedores em contas correntes .

Madeiras " .

Combustível, lubrificantes e peças .

Obr-igações de guerra .

Titulos a receber ,

2.940.549,50
1.455.984,00

11.771.80
27.633,80

2.895.566,50 7.331.505.60

em 3 atos
DE SER

Disooniue!
Caixa e Bancos . . .

.

Contas da compensaçõo
da diretoria .

cfcobrança "
..•......•...........

� c/caução , .

556.291,40

30.000,00
150.496,2<>
652.616,90

Caucão
Bancos
Bancos 833.113,10 Original

11.446.050.80

de Henrique GiUS
TAVmO
de Daniel ROCHA

Cr$Total do Ativo
Tradução
-Preços ;PASSIVO

ANIVERSÁRIOS:
Festeja, hoje, mais uma pri

mavera a gentil srta. Olindina
Garces, fino ornamento da
nossa sociedade.

;I

Transcorre, hoje, o aniver
sário natalício, da exma. sra,

d. Zenaide Brüggmann, filha
do sr, Teodoro Brüggmann,
cinceituado construtor nesta

Ca:pital.

Nõo exigível
o-s2.400.000,00

128.512,70
712.262,10
23.267,70
88.658,00

Capital .

Fundo de reserva .

Fundo de depreciação _ .

Fundo de previsão .

Fundo para aumento de capital .•................. , .

Exíçivcí a curto e longo proso
T'itulos a pagar ...............••.........................

Credores em contas correntes •......................... , .

Títulos descontados _ .

Gratificações _ .

Dividendos , .

Cadeiras numeradas
Balcões... . . , .

Camarotes ,., .

Geral .

12,00
10,00
60,00
5,00

3.352.700,$0

1.117.083,60
3.391.700.20
2.392.453,40
200.000,00
159.000.00

"Imp. até 14 anos".
Amanhã - DEMÔNIO FA1I1�
LIAR - em 3 átos do imortal
JOSÉ DE ALENCAR.

CINE IMPERIAL
ás 7 1/2 horas

Um dos dramas roais como

ventes que o cinema já apre
sentou!
A emocionante história de

uma vida consagrada inteira
mente ao amor!
EU CONHECI ESSA MULHER

7.260.237,20

Contas de compensação
Diretoria - c /caucão , .

Títulos à cobrança , .

Títulos caucionados .

30.000,00
150.496,20
652.616,90 833.113,10

11.446.050.80Total do Passivo Cr$

d·· Florianópolis, 31 de dezembro de 1945.
Faz anos hoje, o sr. Gal 1110 Celso Ramos, diretor-presidente,

Alberto Mattos, diretor.Motta, Aristhew Pôrtô Lopes, diretor.
. ,;(; Teodoreto Liçocki, guarda-livros. reg. n. 30.646 no DEC.

á I DEMONSTRAÇÃO
DA CONTA DE LUCROS E PERDAS EM 31 DI:; DEZEMBRO nc

Deflui, hoje, o anivers rio 1945

natalício do sr. Januárto Abreu D lê B [ T o
639.471.30

I
a Manutenção de veiculas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •

226.614,30

Silva.,. a Combustivel e 'lubrificantes .

a Despesas gerais e material de escritório 159.446,20
a Despesas de viagem , 38.844,50

d b f
. . ,1.337.269,60Completa, hoje, mais llma a Despesas e em arque e retes mar itimos .

a Comissões bancárias 32.181,90
primavera a gentil srta. Dení- a Juros e descontos 227.486,10

f·lh d a Selos e estampilhas 116.175.90
ze Régis, dileta 1 a o sr.

a Comissões ,..... 386.64.1,50
R,

. TI. 12.550,20Trajano egIs. a e egramas ,
.

•
a Alugueres ,. . . . . . . .. . . . . 31b:�g�:��a Ordenados .

a Taxa de medição . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . 20.106,70
a Impostos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . 149.762,20
a Seguros ,....................................... 21.323,60
a Gratificações , . . . . .. 324.650,00
a Fundo de reserva , 12.806,10
a Fundo de previsão , 12.806,10
a Fundo de depredação ,. lO3.972,90
a Fundo para aumento de capital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38.658,00
a Dividendos , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 144.000,00

4.345.357,40

com

Libertad LAMARQUE - Au-
gustin IRUSTA.
Foi MULHER!
Foi ESPÕSA!
Foi MÁ!!
No programa: 1) - CINE

.JORNAL BRASILEIRO 4x56
- DFB.
2) - FUZILEIROS NAVAIS

EM DESFILE - Câmera Co!
Iorído.
3) - FOX AIRPLAN NEWS

- JornaL

Preços: - Cr$ 4,00 - 3,00.
"Jmp. até 14 anos".

PRóXIMO CARTAZ
PROCóPIO

E SEUS COMEDIANTES
Programas da Semana

Hoje: - A IMPORTÁNCIA
DE SER LADRÃ.O

. Amanhã: - DEMÔNIO
FAMILIAR

5.a Feira: - PÃO DURO
6,a Feira: - MARIA

CACHUCHA
Sábado: - MÉDICO Á

FORÇA
Domingo: - O INCRíVEL

DR. BONET
Aguardem!

DEUS LHE PAGUE

A galante meníma Marlene

Izabel, completa hoje, sua 11.a
primavera.

Na data de hoje, as gentis
meninas Creusa Helena e Ma
ria de Lourdes, filhas do sr.

I

Aricomed,es ESP.iridiã� da

,Si.l-, Saldo credor da contaC,,�uc�o;>/ �r.Pas" ..

va, festejam seu anIversarIO de Madeiras ..

1,.
- de .

Passagens e cargas ..................................•....... - ..

nata lCIO.

I
de Receita trapiche , ,

Anívers l.a-s·e, hO)'<>,' a exma..

de Filial de Joinvile

T'ota'.( �;�� v ...•.....••........•...••................. .,

sra. d. Iracema C. Fraíner, dd,
espôsa do sr. João 'Fraíner,
nosso colega de imprensa e

fuucíonárío do D. E. L
* '" *

Cr$Total

29.400.00
3.456.400,30
125.017,'1<>
4.749,40

729.7119,60

4.345.357,40

Florianópolis, 31 de dezembro de 1945.
Celso Ramos, diretor-presidente.
Alberto Miutos, diretor.
Aristhew Pôrlo Lopes, diretor. ,

Teodoreto Liaocêi, guarda-livros, reg. n. 30.646 no DEC.
PARECER DO CONSELHO FISCAL

.

Os abaixo assinados, membros do conselho fiscal da Companhia Florestal. Brasi!��ra� In ..

dústria e Comércio de Madeiras, tendo procedido ao exame dos 'livros, balanço, inventarto e d�
mais documentos apresentados pela diretoria, referentes ao segundo semestre do ano de 194!:l,
vem declarar que encontraram tudo em perfeita ordem e exatidão e são de parecer que sejam

aprovados pelos acionistas, o balanço e demais contas respectivas .

Florianópolis, 19 de janeiro de 1946.
Iaime Li..ltaru
Mária B01U!tt\
Solo" Vieira

�.'

:ViÃJ'ÂNTÊT,-
&T4*'T_...

C"!!r,�-O:"�AIoI
...T"...

,.-O:"IoI·"'!S!:!
...

�TwA"'
...,..'->I'T......-"...,....

Pre���:T
...

:�:'!I�"�,..:IoI:IoIZ"Q"'�
..

-:�!�:.I':IoI�:"'�
Pessc longa pratica e ou �enoa ce�tral -- Dóio-se refe-
ess�lI com

r.nCla.. ou fIança. - Informal' a
conhecimento de todo o Estado A. Pena. rua Deodoro, 18, ou no

oferece seus serviçós como via- BClnco do eomércio.

jante comercial. Cartas a esta

redação, 3 v 1

Viajantes:
Dr. Abelardo Gomes

Visita FlorianópoU. o Dr. Abe
lardo Gom.. provicto advogado no

farum de Joinville, pessoa de
muito pr..tígio nos meio. comer

cia.. e sociae. daquela proqreBaieta
Cidad. e nono colega de impl'8n.a,
poa foi recem-nomeado Diretor
G.ral do jornal «A Notícia» que.

em brev., iniciarei uma nova fa.e
de .ua vida, reiniciando Bua publi
cação.
SB. que também em Florianó

poli. conta com inúmeraa ami-
9<ldes, tem sido muito cumprimen
tado.

LEIAM A REVISTA
O VALE DO ITAJAt

Dr. POLIDOao s.
T81480

REASSUMIU SUA CLINICA
Correio LageaDo

Venda Qvul_ na

AGÊNCIA PROGRESSO

TOME APERITIVO

KNOTD I A 17:
Com destino á Curitiba: Rut

te Vilela e Cecí de Moraes;
Com destino á São Paulo:

Cesar Augusto Costa Avila e

Anita Ri:beilro Avila;
.

Com destino ao Rio de Ja
neiro: Dr, Thoodócio Cyriaco
Atherino" Zoi Atherino Lacer

da, Edgard Magalhães da Sil
va e Antônio Pascoal Apósto
los·

Procedent(�s de Pária Alegre:
Victor Resse de Gouveia, Heinz
Gustavo Langnas e Richard

Royan.

MOVIMEm'O DE PASSAGEI
ROS DA PANAIR DO BRASIL
S. A., NO AEROPÕRTO DE

FLORIANóPOLIS
D I A 16:

Procedente do Rio de Janei
ro: Luiz Alves de Sousa;
Procedentes de São Paulo:

Marcolino Jose de Lima e Dul
cina Pires de Lima;
Procedentes'de Curitiba: Re

nato Gutierrez, IZ3Jbel Gutier
rez e Heraclides Cesar de S.

Araújo.

SERVIÇO DE METEORO
LOGIA

'reVisão do Tempo, até 14 horas
do dia 1 Q na Capital

TEMPO: InBtavel. com chuvas.
TEMPERATURA :.Liqeiro declínio.
VENTOS: Predominarão os de

Sul e Lé.te. frescoa.
Temperaturas extremas de hl'je.

foram: Máxima 27.5 Minima 22.4.
Previsões para o .litoraI de Santo

Catarina e Rio Grande do Sul:
Tempo em geral instave!, com chu-
11aB. ventos de Sul e Léttte. com

l'ajadas fresca. e forte Visibilidade

� Jnoderada,

IMiguel Pedro BunnAtherino e Senhora
participa o noivado da .eu

filho TEOD0CIO com a. ata.
Linete Bunn.

participam o noivado de .ua

filha. LINETE com o snr.

Teodocio Atherino.

TEODOCIO e Limei
�Confirmam

_.�
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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1f1J1l�� NOVOTRATAMENTO�D�A---I�"----------------"----"--""--�;------�ILÇ!!�q)OYeh,g.º.E -1.º" "�.�um';dad,� ou• d,Oe;���:�a:�!��t�aP:�:I�:ae�: I Paoair do Drasil S. A.
Brasil o reputado e esperado trata-Il'lanas. Idade e�Ittc.a, o?c�ldade OU. sôbre a nova terapêutica da ane-

.

mento Okasa, - Okasa é hoje unia magreza excessrvas, flaculez da p�le, mía:medicação de escolha

universalmen-I'
da cútis, �ued� ou falta dc tu_r��ll-I, �

T' ,r .:. . :.
" >; .

r ""te reconhecida pelo seu alto valor da dos SeI?" todas essas defícíên- Nos cl�l�l1n."o;, da c.encia c· ;ce Iterapêutico e pela sua eficácia Indis- das, de or-igem glandu�ar, na mu- uma notícia importante: que c' aci-
.

cutível. - Okasa á base de Hor-mô- I Iher, Okasa �ncontra-se � �ellda nas do fólico, um dos fatores que cons
nios vivos, extratos de glândulas se- ; büas_ Drogartas e Farma�las: I�for- tituem o chamado comn.exo vitaxuais e Vitaminas selecionadas. maçoes e pedidos ao Dlstrlbul{l�r "

" " " ,_'" .0.'-, t ,combate vigorosamente todos os ca- geral: Produtos. Arna, Av. RIO minoso B atua de to: me. notar»

sos Jígados diretamente a per-tuba- Branco, 190 - Rio. Okasa Importa-] tíssíma sôbre algumas f"l-mas de
ções das glãnulas genitais do apare- do diretamente de Londres, pro- anemia. As ínvestigaoôe- iniciais
lho sexual como: F'raqueza sexual porclona V.iL"ilida�e., Fê,;"Ça e Vigor realizaram-se 11GS 1;')�rat6rio� nor-
na idade avançada ou por ou� mo- com as drágeas prata para ho-

.
'. HEi' I'11 Ctivo no moco selíntdade precoce mera, - Feminilidade, Saúde e Bp- te-amerrcanos da l .u.y om

penla de ell�rgia, fadiga, fraqlleZ;::; Ieza com as drageas "OUl'O" para pany" e "Leder1.e". com a contrí
mental etc., no homem.. . .. mulher, buicão da "Nutrition F'oun.ia tlon".

I

QUEiXAS E RECLAMAÇõl'.:S
PREZADO LEITOR: Se o que the

inter-essa e. realmente, uma providencia
para endireitar o que estiver errado ou

par-c que ai.,; una falta não se r ept ta ; e

� .1.O ) escândalo que a sua reclamaçàc
ou queixa pode-ra vir � causar, en ....anu

nhe-a a SECC 3.0 RECL-\.�IAÇ(, I':�,
de O ESTADO, q ue o caso será levado

sem demora ao conhecimento de quem

de direito. recebendo v. s. uma inf .r rna

ção do resultado. embora em alguns ca

sos não s�.;a:l1 publicados nem a recta

mação nem a providência tornada.

E' algo notável - repetimos - I

porque o tema tem sido uma espé-]
cie de enigma para os médícos.]
quando se trata da anemia perni-!
ciosa, ou de outras, consideradas
"marca crítícas'', mais frequentes I

. que a do tipo pernicioso.
-

E' verdade que certas formas,
,das quais se diz que há "macroci

toses", teern sido tra .adas, com

êxito. por meio do feno. E' possi-
\. el que o ácido fólico combata a

anemia perniciosa, tão completa
mente, como já o faz o extrato he

pático. E. admiravelmente. espera
se, combaterá o síndrome chamado II "sprue" que, em síntese, é outra'

forma ele anemia maciocítica. ISeja qual fôr a forma ele anemia,
sempre é caracterizada pela escas- I
sés de hematia (g lóbul ) . ..; verme-I
lhos r. 1
Em 1926 um estudo ele l\Jinot e I

Murohv afirmava nue, como no

Icaso· ci� escorbuto a'anemia se or i

gína, pelo menos em parte, pela
ausência de algum fator no san

gue.
Agora, o sr. Tom Spies, com-a

colaboração de Carl Vilter, Mary
Kock e Margaret Caldwell, procu-
ram esclarecer a incógnita, com o o ácido fólico age favoravelmente
assunto, ainda, no terreno das hi- sôbre certas anemias rnacrociticas.
póteses, avançando com esta cer- E' o mesmo professor que escla-
Leza - o fator está no fígado. rece:

Há 15 anos despertou o interêsse O caminho ficou aberto quando
do dr. Spies pelas anemias, desde nos laboratórios "Leder le" se Ob., "O dr. Spies, que é dos que pre
quando trabalhava no "Iavenide teve, síntétícamente, o ácido fólico, tendem que o problema da anemia,
Hospital de Cleveland, Observou que foi administrado a seres hu- macocítica ou microcítica, já está
aí que quem padecia de pelagra manos, pacientes de anemia micro- resolvido definitivamente. Pode
apresentava anemia, do tipo em oitica, haver outras substancias que se-

que os globulos vermelhos teerp A resposta foi imediata, apesar, Jam mais eficazes, combinadas C0111.
volume excepcional. de se tratar de enfermos com me- I o ácido fólico sintético. Falta com-
Antes dele outros estudiosos no- nos da metade da cifra normal de provar se o produto em questão

taram que os pelagrosos também globulos vermelhos, Todas as die- é ou não, o tão procurado "fator
tinham anemias microcíticas. tas foram rigorosamente controla- extrínseco", ou se é alheio a êle",1-------------------------------�JÜIi . O dr. Spies, antes de qualquer das. Não se utilizou fígado. rins, Já noutro terreno, avança o ar-CONTA CORRENTE POPULAR dos seus colegas. descobriu que a nem pl'Odutos outros, comparáveis ticulista para dizer:Juros 51/2 a. a. - Limite Cr$ 30.800,00 anemia é microcítica. E quando aos tecidos animais. Assim, o tr,!- "Não sabemos, também, se oMovimentação com cheques W provou que o ácido nicetônico cura balho se limitava á observação do ácido fólico, utilizado sem concor-

B d O· t·t F d I S I R·a pelagra, não lhe passou desper- ácido fólico, e seus efeitos. rentes, bastará para pôr termo a

anCcAopI.�L .. ISC�I$ 060.veoo,oeoor,800 • 8.

I
cebido que o mesmo é ineficaz Cinco pacientes receberam inje- uma enfermidade caracterizada.

J."IM.
-

�

contra a anemia. I ções de ácido fólico. Quatro utili- pela degeneração da medula espi ..
Começou então - diz o dr. zara)11 a via bucal. E aconteceu nhal. Resta a possibilidade de queRESERVAS: CR$ 15.000.000,00 Kampf1it - a investigar, a procu-I que todos os enfermos se sentiram hajam outros corpos químicos ca ..

Rua Tralallo, 23 • Florianópolis � rar o misterioso "f",tor extrinseco", ! melhor, quatro dias depois do tra- pazes de oferecer proteção sufi-! o que o levou á descoberta de que I tamento. ciente ao sistema· nervos-o,

� �..�

Crédito Mútuo Predial
Pronnetárlos - J. Moreira & Cia,

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

PRÊMIO\�M <lIOR CR s 6.250,00

Muitas benífícccões e médico grau\!!

Tudo isto por apenas Cr$ 1,00

.....I _ ma _

No Bar no Lar «KNOT»
deve faltar

e
-

nao
�---------------------------------------

QU�R VESTIR-SE COM CONfORTO E ELECiAHCIA ? IPROCURE A

Lalfai!!a�oapir�I��ir�a!�eIlO
Declaração

Declaro a quem interessar possa que, nesta data. deixei
por minha livre e expontânea vontade, o cargo de gerente da
«A Soberana», pertencente à firma Moritz & Cia., desta praça.

Florianópolis, 11 de fevereiro de 1946.
(a) ALCIDES ROSA

De acôrdo: MORITZ & crs.

I

HORÁRIO
A partir do dia 1° de fevereiro de 1946

:?as• e sábados: Rumo Sul (Pôrto Alegre)
.1Jas• e domlngox, Rumo Norte (Curitiba,

São Paulo e Rio de Janeiro)

»

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

..am
'

I � � �
,

CREDlftRIO « KHOT
Avisa aos seus clientes a mudanca de
as critórto para a rua João Pinto n.> 5,

junto à Redação do «O Estado».

Prosseguem os comentários do

articulista, entre observações e ob

servações, hipóteses e hipoteses. E
conclue assim:

Sedas, CasilDiras e Lãs

CASA SA""A. 8(OSA
O.RLANDO SC� RPELLl

Boa GODselbeiro Mafra, 36 - lOja e sobreloja � Telefo1e 1514 (rede interna)Cai�.a Postal 51 --- End. Teleg .. : «�carpelli)) --- Florianópolis
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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NOVA DESCOBERTA I
Durante os ultimas meses da

guerra os aviões e tanques alia
dos estavam providos de um

dispositivo especial, ideado e

aperfeiçoado pelos técnicos in
gleses, capaz de descobrir e

acusar imediatamente qual-I
quer defeito nos motores a ex

plosão, localizando-o com ab
soluta segurança.
Assim, dentro em pouco,

quando esse invento tiver sido
posto ao alcance do público,
será tarefa facílima descobrir
qualquer desarranjo apresen
tado nos motores de automó
veis, por exemplo, o que se fa
rá com a mesma segurança e

facilidade com que até aquí é
possivel ler a indicação da
marcha do carro registrada pe
lo velocímetro.

O novo dispositivo apresen
ta-se como um instrumento de
tamanho mais ou menos ídên
ttco ao de uma máquina cíne
matografica, operando ligado
ao sistema elétrico do motor. E
logo que este apresenta qual
quer defeito uma série de pe
quenas luzes verdes ou verme

lhas aparecem iluminadas num
quadro especial, acusando e lo
calizando com absoluta preci
são o local afetado pelo mau

funcionamento.
Logo depois de terminada a

guerra os fabrdcantes dêsse ins
trumento de tamanha utilida
de para os que trabalham com

motores a explosão, trata
ram de tomar as necessárias
medidas para que o mesmo

mercados comerciais, sabendo
se que de acôrdo com o seu pro
póssa ser agora oferecido nos

grama de atividades esse dis
positivo estará à venda dentro
de poucos meses.

"Nao
me prestou

.. ..

pooelS
• •

ImagInarI.t:!

quantos
minha

•

serviços

apólice de

Sul America

fI�
dtiJo
PAPA PIO X

CONC1JRSO

Falando a um amigo, que o felicitava por

sua elevação ao trono de São Pedro, ° Papa
Pio X recordava como, mais de uma vez,

com a garantia de sua apólice de seguro,

pudera levantar dinheiro urgente para

obras de caridade. Êsse é um dos muitos

benefícios do seguro de vida, que é, acima
de tudo, p�oteção para a família; e é um (
dever de todo chefe de família, autorizado

pelos mais altos exemplos, como o de S. S.
•

��

seguro .0.

o Papa Pio X. Pense no seu dever, lembre-se
de sua responsabilidade pessoal para consigo
e para com os seus. E recorra à Sul America,
há 50 anos a serviço da família DO Brasil. Um

agente da Sul America está á sua disposição
para mostrar- i -------�------

..

------------------i
lhe qual o tipo i A SUL AlVIERICA !

, CAIXA POSTAL 971 - RIO I

de seguro mais :, I[
, Queira enuiar-me um Iolheto com .,1·

I

a d e q u a d o a I formações sobre o seguro. :
: 9-YYYY· 2 9 I

seu caso., :
I 1'101M � • I
I Data (Ú) nasc.: dia mês ano. . . • • I
I SOlteiro? ... Casado? Tem filhos? . • • • I
I Rua ................................•••.• I.
I Cidade 0 •••• • .Estado ••..•.......... I
! 1Y1-

i
L

�
._. J

J. 11'. r•
FUNDADA EM 1895

COMPANHIA NACIONAl, DE SEGUROS DE 'VlDA

De acôrdo com o que preceitua a leba a. artiqo aI. capítulo III AULAS DE INGLÊS
do wtatuto da Sociedade Catari....e' ti. Avicultura. convidamo. a
todo. oe sócios. que estiverem em pieno gôzo de .eu. direito••dciau.. RI D I T A L

a comparecerem AO dia vinte (20) do corrente m&.. 4. dez•••eie (161 Faço público a todos os interessados, soeios ou não, que se acha
horas. na sede social d. nOllla Sociedade. para uma reunião extraor· aberta. até 28 do corrente, a matricula para os cursos de inglês man-
dinária d. As.embléia Geral. emde serão tratado. aleuntoB impor- tíd êst I tit t
tant�.. relati'vol à avicultura em no••o E. tado

1 OS por es e ns 1 u O.

Caso não haja numero na primeira r�união. haverá uma 2a. De confermidade com o que foi resolvi-do em sessão da Direto-

convocação, I hora depoÍtl, .

I
ria de 8-2-46, os sócios e seus filh.os menores pagarão uma taxa men-

Florlanó;>olis. IS de Fevereiro de 1946. sal de dez cruzeiros (Cr$ 1000) enquanto os não-sócios contribuirão
OSNY NATIVIDADE DA COSTA ..,' .'. .

.

lo. Secretário, r••pendendo pela Secretaria Geral
measalmente com,: rmportãncía de vinte cruzeiros (Cr$ 26,00).

Essas taxas serao cobradas adiantadamente; sendo que a prímeí
ra, FiO ato da matrícula.

Tenha sempre em casa uma garrafinha de Os interessados devem dirigir-se à Secretaria do Instituto, á rua

Astísta Bittencourt, n. 2, onde poderão colhêr maiores esclareci-

a P E R ITIYo «K N o T»· I men�.B. - Os alunos do ano anterior devem renovar sua matrí-

cula, sob pena de perdê-la.
.

Florianópolis, 10 de fevereiro de 1946.
-

Afim de serem preenchidas duas vagas existentes
nesta Filial, fica aberta, a partir desta data, a ins

crição para candidatos às provas paro o cargo de pra
ticante. Só serão inscritos os que provarem ter mais de

1_18 e menos de 30 anos de idade.
Quaisquer outras informações poderão ser prestadas -1

aos interessados, diariamente, das 9 ás 11 horas, nQ
Sede desta Filial,

Floria n
ó

po li s , 15 de Fevereiro de 1946.
BANCO NACIONAL DO COMERCIO S. A.

GUIDO BOTT ORLANDO FERNANDES
(Ge ..ente) (Contador)

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

14° BATALliÃO DE

CAÇADORES

EDITAL Sociedade Catarinense. de Avicultura
EDITAL DE CONVOCAÇAO

Aesembléia Geral Extraordiflária
'Venda de animais em hasta

pública

Faço público, para conheci-
mento dos interessados, que
de acôrdo com a autorização
do exmo. sr. general diretor do
Serviço de Remonta e Veteri
nária, contida em radiograma
n. 53-D l-A, de 8-11-946, serão
vendidos a 19 do corrente, ás
8 horas, no Q.lartel desta Uni
dade, em hasta pública, a quem
maior lance oferecer, doze (12)
muares e três (3) cavalos, im
prestáveis para o Serviço do
Exército.
Florianópolis, 11 de fevereiro

de 1946.
Waldemar Vieira Cordeiro,

2° Ten. R. 1 Conv. Secretário
do Bt.!.

Móveis de Aço, Arquivos e

Cofres «SYHTHESIS»
Distribuidores:

ALMEIDA, BASTOS & era.
Felipe Schmidt. 2 - lo ando

:'f.:.

I PROFESSORA I

I Datilografia e I
. Correspondência Comercial

IIRua Alvaro de Carvalho, 65
...---......-.....- . �---' ....._......,_..,....,,�

•

Instituto Brasil-Estados Unidos
de Florianópolis

Prof. J. Aloolllmra Santos
Diretor de Cursos

LACERDADr. SAVAS
Reassumiu sua clínica, nesta ... Capital, o dr. Savas

Lacerda, oto-rino-Ieringologiet«.

FARMACIA ESPERANÇA
•• .r�.tteo NILO uns
110'" • amaaU -"I. lU ....,....

--_..=.....�-�- ..I 1'M
� .....I .....

......... � .... �GI.Ia_��

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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por ..7 a 2, nos oa minu'tos Í'egalamentares, e 2 a O na prorrogação, o destemido TOME KNOT
!vaí F. C. conquistou o título de tttra-campeão catarinense de 1945.

.

._ ..

,Completa rehaDiliacio do gremiQ de Celso Ramos. Um adversàrio de vàlor.
O panorama do jogo. A prorrc.gacão dec4siva * 1nIÃ �Bm'O .I'DJ

,

....... )'A.UH.

....... ...,."..0 Estádio da rua Bocaiuvalgueiros caxíenses e

.FeliPinho.jmamente passa pelas pernas
fOI teatro, ante-ontem, de um Bosse e Adolfo praticam algu- de Bosse e VaI dormír no fun
dos mais emocionantes espe- i mas defesas. Aos 10 minutos do das redes. Foi um autentico
táculos pebolístícos do corren-, de jogo Nhonhô apodera-se do "frango" engulido pelo gelei
te ano. Decidindo o Campeo-] "balão" e atira forte, tendo o 1'0 caxíense, confessamos.
nato Estadual de Futebol do goleiro avaiano defendido bem *

ano findo, encontraram-se pe-:mandando a "corner " que, ba- 4\> "goa.]" do Avaí COMPANHIA COMÉRCIO E INDÚSTRIA MALBURG
la segunda vez os bem constí-: tido por Celso é defendido no- Aproveitando uma falha de
tuidos esquadrões do Avaí, I vamente pelo goleiro. Rubinho, Saul consigna o 4°
desta Capital, e do Caxias, de

.

" goal avaiano. Procuram os ca-

Joinvile. Foi um jogo bem mo- I 10 "g'oaP' do Caxias xienses empatar em vão a pug-
vímentado e eletrizante, no I

Atacam os caxienses. Raul, na. 61 minutos de jogo.
qual ambos os grêmios degla-j recebendo um bom passe atiraI

•

diantes procuraram um só ob- a bola às redes, decretando o 50, 60 e 70 "g'oals" do Avaí
jetivo: a conquista do cetro 10 "goal " da tarde, pró-Cá- Dominando o gramado os

máximo do futebol catarinen- xias. Frente aos seus arcos ad- avaianos decretaram mais três
se. Venceu o Avaí por 7 a 2 nos versártos os centro-avantes" goals", conquistados por in-
90 minutos regulamentares e Bráulio e Nhonhô perdem ex-I termédio de Saul, Felipe e

2 a O na prorrogação. celentes oportunidades. Ata- Saul, respectivamente aos 68,
�:

ques de ambos os lados. 19 mi- 75 e 79 minutos de jogos. Com
COMPLETA REHABILITA- nutos de jogo: De posse da mais alguns ataques por parte

çÃO DO AVAi bola, Tião passa-a a Zacki que dos quadros contendores fina-
lmobilisado

Apagando as suas péssimas serve em boas condições a liza o jogo regularmentar com Imóveis .. , , ..

Bráulio. Este, ludibria a dete- o marcador assinalando o Máquinas ' ,., , .. , , " .

recentes exibições, os rapazes
sa decretando o triunfo do Avaí, pelo escore de �óe�:�ca;õ:;�nsílio, - r,.i:�t.:i�·· .::::::::::::::: 2ÚOO.�

do Avaí foram à luta, com o
* 7 x 2. Filiais . . . . . . .. .. .. . ..

__

1.200.00

mesmo vigor dos anos ante-
10 "g'oal" do Avai :I: DispOl.it'el

riores Batalharam com tena- Caixa - Matriz _ ,...... 107.402,30
.

. b Empatando o jogo. Ataque A PRORROGAÇÃO Filiais 18.017,70
cidade e entustasmo e sou e- .

. <:>., .,

.

om acerto I do Caxias sem efeito. Ate o

I
Tendo o Caxias vencido a, Rcalíeàveí a curto e Iowço p"azo

ra� .conduzIr-se c ,

300 minuto de jogo os caxíen- primeira peleja em Joinvile, Apólices,: títulos , .

deltcíando OS seus fans com as
.' . _ Parhclpaçoes, ' ,

; ':
, . , . , ' , , .. , ..

l'd d
I ses em bem melhor Jogo po- fOI realiaada uma prorrogaçao Devedores hipotecários ............•• , ..•..•.•....... ,., .

suas excelentes qua I a es no

I .

d 'd d 30
.

t di idid doí Letras a receber . ' " , ., , , , ., , , .

. balão Todos sem rem sem resultado, a a .a e mmu os IVl I a em OIS Arroz
� :

.

maneJ::r O

tríb
.

. y'alen I eficiência de Felipe que alivia tempos de 15 minutos. Nesse NEa�:]aç:,o f1uvM'a.lt···········,···············,·······,·····excepçao con rI uIram
-

, sxpeciçoes - a r iz ,............. 15.141,9<>
, uísta do a área avaiana tendo' Bosse curto espaço de tempo o Aval Filiais 11.632,20

temente para a conq ,
.

doí t t tr
t.ít I d tetra cam feito algumas defesas menos conquistou OIS en os con a Mercadorias " , ,., , ,.. 1.119.427,50honroso I u ° e - -. . h d Caxi cad CM' 1665084-1o

_

barrí d Importantes. 35° mínutos de nen um o xias, mar os ontas-correntes -

F,ttnz ,.... .

13 il48 40 1.678.132.80 6.184.422,80peao arriga-ver e.
jogo: sem novidades, ambos por Saul, aos 22 minutos e!

I lals . . . . . . . . . . . . . . . . . . .,

B
'

1& ( ai') 25· Contos de compensação
UM GRANDE ADVERSÁRIO os clubes se esforçam na ân- rau 10 pen tí aos ID.l- Ações em caução 40.000,00

d nstraram cia de desempatar o prélio. nutos. Estava assim decidido Caução c/terceiros ' ,............................... 20.000,00
Os dcaxieán�es d emf.obra Em- Nhonhô perde excelente opor- afinal o Campeonato Estadual Total do ativo , ,....... 6.795.569,9"

ser a vers rtos e I.
. . .

alí d F t b I d 1945
.

bora derrotados os rapazes de I tUllldades.,FelIpe
contínua I'" u: :u ,e .

° de b d
com a .Jus- P A S S I V o

J
.

víle lutaram

vigoroSamen-j
viando, a area. .

VItOrIa o an o avaiano C()ntas-co-rs:,;it�el_ Matriz , .,. , 2.238.789,8()Oln I '

X que assim ficou de posse do Filiais ,...... 5.861,OG 2.244.650,&0
te, dei�a�dc;-n�s t.�ur�:e��s 20 "goal" do Caxias títuio de tetra-campeão. Os 30 Letras a pagar ., ' , .

com o a mI�:vde eSBI quearam I
Aos 42 minutos de jogo in- minutos foram bem disputados. Letras descontadas .. , , .

gO. apre:nU;;��e o: seus ;;i vestem os caxienses. Nhonhô x
Dividendos .

ulllc��e: esfiVeram nu� di� passa muito bem a Celso, que A ATUAÇÃO DO JUIZ Capital ": e.x,::í��t, .

ve�sarlO alinha a bola nas redes de Na direção do prélío o sr. Fundo de reserva . , , , .

fehz.
Adolfo, tendo este saltado em Francisco Prazeres errou vá_

Fundo de amortização e garantia ', .

u Fundo de depredação .

vã° para deter o tento. rias vezes. Não nos agradou a Letras em cobrança .

BAN- Previdência social .

Com mais aLguns ataques conduta de s. ex.cia. ao consí-
Contás de co",pell"sa,ção

dos Caxienses finaliza ° 10 derar "of-side " uma jogada de Caução da. diretoria ,................................ 40.000,00

"halt-tíme "
.

Nhonhô. É certo que () lilllWW3in- Ações caucionadas _................ 20.000,00 60.000,00

em te caxiense, aproveitando uma Tota! do passivo ,.............................. 6.795.569,90.

Placard: Caxias, 2 x Avaí 1. falha de Fatéco, estava legal- Importa o presente balanço em seis milhões setecentos e n<>venta e cinco mil quinhentos e

Q _ t
'

1 d h t sessenta e nove cruzeiros e m"",enta centavos.
�gundo tempo men e co oca o para C lI. ar a Itaiaí, 31 de dezembm cie 19-+5.

bola ao arco de Adolfo. Se foi
essa a decisão do juiz também
será considerado invalido o DEMONSTRAÇÃO

tento 18.e Saul, na prorrogação,
pois êste, aproveitando uma

falha de Rubinho, estava colo
cado em identica situação de
Nhonhô.

ASSEMBLÉIA GERAI, ORDTNARIA
São convidados' os srs. acionistas desta sociedade anônima a comparecerem à asscmbrcia

geral ordinária, a realizar-se em 17 de março próximo vindouro, às 9 horas, no escritório so

cial, à Rua Pedro Ferreí ra n. 1, desta cidade, para .deliberat"t�m sôbre a seguinte
Ordem do Dío

L" _ Aprese ..tacão e aprovação' do relatório da diretoria, balanço, conta de lucros e per"
das, parecer do conselho fiscal e demais contas relativas ao exercício de 1945.

2° - Eleição do conselho fiscal.
3° ._- Assuntos ce interesse social.
Ita iai, 8 de fevereiro de 194ú.

Bonifácio Srhrnitt, diretor-preaidente.
RELATóRTO DA DfRETORIA

Senhores acionistas.
Temos o prazer de submeter a vossa apreciação o balanço e demonstração da conta de- lu

eras e perdas. relativo ao exercício findo em 31 de dezembro último, documentos êstes que me

receram o parecer favorável do conselho fiscal para a sua aprovação. Esses documentos, bem
como os demais que se acham à disposição dos S1"S. acionistas dão conta do desenrolar dos ue

gócios durante o ano findo.
Todavia. para maiores esclarecimentos, a diretoria acha-se a vossa disposição.
Ltajai, 8 de fevereiro de 1946.

Bonifácio Schrnitt, diretor-presidente.
DEMO!\STRAÇAO DO BALANÇO REALIZADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 1945

A T I V O

Direção de PEDRO PAULO MACHADO

Abatendo o· poderoso conjunto do Caxias,

portância de Cr$ 3.500,00 apro
ximadamente.
Dada a falta de espaço, ho

je, amanhã publicaremos a

nossa apreciação sôbre a con

duta dos 22 preliantes.

�,

HASTEAMENTO DA
DEIRA

Ao som do Hino Nacional e

com os jogadores formados, o

sr. Interventor Udo Deeke

hasteou a Bandeira Nacional,
milnutos antes de iniciar o

.

jo-

14 primeira partida,
! depOIS da guerra
li

i

I
Rio) 18 (E.) Deverá

chegar) hoje, ao Rio o na

vio norueguês, "Cometa",
trazendo 300 toneladas de
bacalhau. Dessas 300, 200
são para Santos, e as restan
ies para Buenos Aires. O

fato reveste-se de importân
cia, dado o fato de que des
de antes da guerra os mer

cados brasileiros se acha
vam privados do produto
norueguês.

266.653.20
25,000,00
111.873,90

22.200,00 425.727,10

125.420,00'

157,935,60
2.364.00Q,oo

42.680,10
602.364,50
164.143,00
28.965,20

26.774,10

60.000,00

119.600,60
552.807,8<>
300.000,00 3.217.059,lo

2.000.000,00
592.0QQ,oo
792.0QO,oo
60.040,00
49.556,7()
24.914,00 3.518.510,/0

g.
Bonifácio Sc/,mt:tt, diretor-presidente.
José B. Schmitt: diretof-vice--presidente.
Carlos Maló"",g, diretor-gerente, reg. C. N. E.

DA CONTA DE LUCROS E PERDAS EM 31 DE DEZEMBRO DE
1945

Itajaí, 31 de dezembro de 1945.

Após O descanço regulamen
tar volt3im os 22 preliantes ao

- O DESENROLAR DO JOGO gramado para disputar o pe-
Precisamente às 13,40 ho- ríodo final do jogo. Bráulio

ras os dois conjuntos alin�a- passa a atuar de centro-médio,
ram-se no gramado, aSSIm Chocolate vassa para o lugar
constituídos: AVAí: Adolfo, de Felipe que foi servir no lu
Fateco e Taviwho; Felipe, gar de Bráulio. Aos 49 minutos
Chocolate e Aldo Nunes; Za- de jogo, após vários ataques
cki, Nizeta, Bráulio, Tião e de ambos os lados Felipe de-
Saul. CAXIAS: Bosse, Pé-de- creta o

'

Ferro e Bodinho; . Rubinho, *

Lange e Aguiar; Celso, Den- 2° goal do Avai
dem, Nhonhô, Brandão e Raul. empatando a pugna, com um

Sob a direção do sr. Fran- excelente passe de Bráulio.
cisco P.razeres, do quadro de Animados com o feito de Feli
juizes da F. C. D., é logo dado pe os avaianos passam a jogar
início ao jogo. Com o "toss" a melhor, parecendo-nos que
seu favor o Avaí investe sem querem dominar.
efeito, passando o Caxias a *

atacar, tendo Adolrfo feito a

primeira defesa no 10 minuto
de jogo. Ataques de ambos os

lados são desfeitos pelos za-

DÉBITO
a Alugueres ...........................................................•

a Juros e descontos .

a Gastos gerais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ','
.

a Impostos .

a Previdência social ......................•...•........................

a GratificaçÕ€:s .

a Bonificação da. diretoria ........•.....................................

a Fundo de reserva . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . .. . ......................•

a Fur�do de amortização e garantia .

a Fundo de depreciação , , , , .

a Dividendos , , ..........................•...•.....•.•

5.68'1,30
184.154,30
217.263,4<>
171.068,io
19.5U6,90
121.273,>0
188.226,90
172.000,0(/
172.000,00
30,020,00
300.000,00

*

A RENDA
A assistência foi bôa. As bi

lheterias arrecadaram a im-
CRÉDITO

de Participações e conussoes ..........................•.................

de Mercadorias e arroz . .

de Expedições e navegação fluvial , , , , .

503.412,20
384.428,JII
693,354,10

l.581.194,80

Bonifácio Scltmitt, diretor�presidente.
José B. Schmitt, diretor-vice-presidente.
Ca.rlos Maló ..rg, diretc>r-gerente, reg. C. N. E.

PARECER DO CONSELHO FrSCAL
Os abaixo assinados, membros do conselho fiscal da Companhia Comércio e Indústria }oral·

burg, (soci€.dade anônima) tendo procedido à verificação dos livros, balanço t' doCt-tmentos re&

ferentes ao exercicio de 1945, constatalam a sua exatidão e conformidade, pelo que são de pa·
recer sejam aprovados o balanço e todos os atos da diretoria e demais contas, pela assembJeia
geral ordinária para. êste fim convocada.

Itajai, 5 de fevereiro de' 1946.

o desempate aos 55 min.tos
de jogo

Atacam os avaianos. Tião
atira rasteira a pelota que cal-

Nomeado auxiliar
de gabinete da
Ca.sa Civu
Rio, 18 (Via Aérea} - Foi

assinado decreto designando o

sr. José Dutra Nicacio para
auxiliar de gabinete da Casa
Civil da presidência da Repú
blica.

J050 Cpsário Pereira
Éri,:o Schecffe1'
Jf{,vêncio Tava.res d'Amara�Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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DR. POLYDORO S. THIAGO
CLíNICA Ml';OICA EM GERAL
Doenças do coração, pulmões, fí
gado, estômago, intestinos, rins e
demais orgãos internos de adultos

e cr-Ianças
CONSUL'l'óIUO: Rua Fernando

Machado, 16
CONSUT/rAS DM,RI.<UIIENT:E:

das 15 ás 18 horas
RESTDíJ:NCL\: Av, 'I'rompowski,

62 - Fone Manual 766

DR. ANTôNIO MONIZ DE
ARAGÃO

Cirurgia e Ortopedla clínica e ci
rurgia do torax. Partos e doenças

ele senhoras
COlliSUJ,TóIUO: R. João Pinto 7
Diál'iamente das 15 às 17 horas.
RESIDf:NCIA: !\lmil'ante Alvim,

36. }'one 111. 251
---------'---

DR. ARMANDO VALÉRIO
DE ASSIS

Dos Serviços de Clínica Infantil da
Asststêncía Mun ícípal e de

Caridade
CLíNICA �IÉDI(,A DE CRIA:SÇAS

ADUJ,TOS
OONSUJ,TóRIO: Rua Nunes 1\13-
cbado, 7 (Edifício S. Francisco).
Consultas das 2 às 6 horas

RESIDÊ),iCIA: Rua Marechal GUl
lherme, [; Fone 783

DR. A. SANTAELLA
(Diplomado pela Faculdade Na

cional de Medicina da Universida
de do Bi-asi I). l\Iédico por concur
so do Serviço Nacional de Doen
oas Men tais. Ex interno da Santa
Casa de Miser ícõr-día, e Hospital
Psiquátrieo do Rio na Capital Fe-

deral
CLíNICA MÉDIC\ - DOENÇAS

NERVOSAS
- Consultótrto: Edifício Amélia

NETO
- Rua Felipe Schmidt. Consultas;

Das 15 ás 18 horas -

Residência: Rua Alvaro de Carva
lho nO 18 - Florianópolis.

DR. ROLDÃO CONSONI
CIRURGIA GERAI, - Al,TA CIo
JtURGH - l\>IOLÉSTJ1\S DE SE·

, . .. NHORAS - P.'lRTOS '. .

Formado pela Faculdade de Medi-
cínna da Universidade de São

Paulo, onde foi assistente por vá
ríos anos do Servico Cirúrgico do

Prof. �lípio Correia Neto
Cirurgia do estômago e vias bí
liares. intestinos delgado e grosso,
tiróide, rins, próstata, bexiga,

útero, ovárIos e trompas. varrco
cele, hidrocele, varizes e herna

CONSULTAS:
das 2 às 5 horas, à Rua Felpe
Schmidt, 21 (altos da Casa Pa

raiso). Tel. 1.598.
RESID1l:NCr.<\: Rua Esteves Jú

nior. 179; Te]. M 764

DR. NEWTON D'AVILA
Oper-ações - Vias Urinárias -

Doenças dos intestinos, réro e
anus - Hemor-roidas. Tratamen

to da colite aruebíana.
Fisioterapia - Infra vermelho,
Consulta: Vitor Meireles, 28.

Atende diariamente às 11,30 I1S.
e, à tarde, das IG I1s. em diante

Resid: Vidal Ramos, 66.
Fone 1007

DR. MÁRIO WENDHAUSEN
Médico do Centro ele Saúde e Di
retor do Hospital "Nerêu Ramos"
CLIKICA :'IIÊDICA de adultos e

crianç-as ,

CO),iSULTóRlO: R. Trajano, 14
(altos da Confeitaria "Chi

quinho")
CONS'CLTAS: das 4 à, 6 horas

RESIDÊNCIA: R. Felipe Scbmídt,
38 - Fone: manual 812

DR. BIASE FARACO
Médico - chefe do Serviço de
Sifilis do Centro de Saúde

DORNÇAS DA PELE - SíFILIS
- AFECÇõES URO-GE:\TTAIS
DE AMBOS OS SEXOS - RAlOS
INFRA - VERMELHOS E ULTRA-

VIOLETAS '

CONóSULTAS: das 3 às 6 11s. - R
Felipe Schm idt, 46

RES,: R Joinvile, 47 - Fone 1648

DR. ARAUJO
Assistente do Prof. Sanson, do

Rio de Janeiro
ESPECIALISTA

Doenças e oper-ações dos OLHOS.
OUVIDOS, NARIZ e GARGANTA
Cirurgia moderna da GUELA DE
LOBO, do L<\.BIO LEPORIKO (lá,
bio e céu da bôca fendidos de

nascença)
Esôfagoscopia, broncoscopia para
retirada de corpos estranhas, etc.
CONSULT.'\S: das 10 às 12 e das

.

15 às 18 horas
RUA NU:SES !\IACHAD& N. 20 -

Pone- 1447

DR. SAVAS LACERDA
CUnica médico-cirúrgica de Olhos
- Ouvidos, Nariz - Garganta.
Diploma ele habilitaç-ão do Canse,
lho Nacional de Oftalmologia.

CONSUJ,TóRIO - Felipe Schmi·
dt, 8. Das 14 às 18 horas.

ROSIDt!:NCIA - Conselheiro Ma
fra. 77.

TElLElFONElS 1418 e 1204

AUTOMOBILISTAS
Atenção

Para o seu dínamo ou

motor de arranco

OfiCINA ENALDA
Rua Conselheiro Mafra Irre , 135

1---------------------------

NJTLe w_ .....u. ......

CAPITAL E RESERVAS
Responsabilidades
Receta
Ativo

Cr.
Cr$

80.900.606,30
5.978.401.755.97

67.053.245,30
142.176.603,80

«

Sinistros pagos nos últimos lO anos

Responsabilidades (

98.687.816,30
76.736,401,306,20

Diretores:
Dr. Parnphilo d'Utra Freire de. Carvalho. Dr. Francisco
de Sá, Anisio Massorra, Dr, Joaquim Barreto de Araujo
e José Abreu.

"_""=."P'I "" ........_ ........... I

Academia de Comércio de Pequenos
Santa Catarina

iilba

- ,

FILHA I MAE I AVO I
TOf'j8S devet-n usar a

Florianópolis, de ...•........ de 194 .

,

Nome por extenso .' ................•.•........
,

...

Local onde deverá ser cobrada a mensalidade .

Laboratório
Clínico

RUA JOÃO PINTO, 25
Fone: 1448

Em frente 00 Tesouro
do Estado

Florianópolis
Farm. Narbal Alns de Souza

da Costa Avila

,

cru

•,

anunclos

l\lotôr a óleo
VENDE-SE um marca UCli.

max" - mil rotações - força
de 6 a 8 cavalos, possuindo co

te de óleo.
O motor pode ser examina

do em Itajai com o sr. Oswal
do Dutra delegado Instituto
dos Maritirnos. Tr-atar com Sid
nei Noceti à rua João Pinto.
34. 'I'eiefone 1134.

Compra-se
Mobília de sala, grupo este

fado, em bom estado.
Dirigír-se à caixa Postal lOS'

Nesta.
*' '*' ,.

(Fiscalizada pelo Govêrno Federal)
ANO LETIVO DE 1946

CURSOS: Comercial Básico
Técnico de Contabilidade (10 ano)
Contador (20 e 30 anos)
Ciências Econômicas.

INSCRIÇÕES: Exames de admissão ao Curso Comercial
Básico - de 10 a 15 de fevereiro
Exames de 2a época - de 10 a 15 de fevereiro
Exames Vestibulares ao Curso de Ciências
Econômicas - de 2 de janeiro a 10 de fev.

MATRÍCULA - de 15 de fevereiro a 14 de março
IN'ÍCIO DAS AULAS - 15 de marçoDR. MADEIRA NEVES AOS PORTADORES DO DIPLOMA DE AUXILIAR DE

Médico eSP��;liSJtJg'sDOENÇAS ESCRITóRIO (CONCLUSÃO DO CURSO COMERCIAL BÁSJ
Curso de Aperfeiçoamento e Lon- CO) SERÁ PERMITIDA SEM A OBSERVÂNCIA DO LIMITE
ga Prática no Rio de Janeiro
('O�SUL'l'AS - Pela uman uá: MÍNIMO DE IDADE, A OBTENÇÃO DO CERTIFICADO DE
diariamente da, 10,:�0 às J 2 hs. à Starde excepto aos sábados, das 11 . SICENÇA GINASIAL, DE AC@RDO COM O REGIME E TA-
ás 16 horas -- COXSUI,TúRIO: BELECIDO NO TiTULO VII DO DECRETO-LEI n. 4.244, deRua João Pinto n. 7, sobrado -

Fone: 1.461 - Residência: Rua 9 de abril de 1942 (DECRETO-LEI N. 8.191, de 20 de novem-
Presíden te Cou tinha, 58

bro de 1945).
INFORMAÇÕES - Avenida Hercílio Luz, 47 - DAS 17 Às
19 HORAS.

(OU REGULADOR VIEIRA;
A MULHER EVITARA DORES

Alivia 85 Cólicas uterinas
Emprege-se com vuntazemne

ra combater as irregularidades
das tunções pt'riódicafil' dos 8(:'

nhuras. É calmante e regulador
dessas funções.
FLUXO-"EDATINA, ptolb sua

eomprovade ... ficácia, é muito re

ceitada. Deve ser usada com

confiança.

IFLUXO·SEDATINA enconJr(i-se

em toda parte.

,------

RECORTE :ÊSTE coupon preencha-o e por nosso inter

médio remeta-o Á CAIXA DE ESMOLAS AOS INDIGENTES
DE FLORIANóPOLIS.

Autorizo a minha inscricão como sócio contribuinte
dessa CAlXA com a men�sa1idade de Cr$ .

Dr. H. G. S. Medina
Farm. L.

Exame de sangue, Exame para veriticação
de cancer, Exame de urina, Exame para

verificação da gravidez, Exame:<le escarro,

Exame para verifica.ção de doenças da
�ele, boca e cabelos, Exame de fézes,

Exame de secreções.
�utovaccinas e transfusão de sangues,
Exame quimico de farinhas, bebida.

café. á.guas, etc.

CASA -- CRS 400,01
Precisa-se de uma até CR$

400,00. Aluguéis adeantados.
Informações fones 1022 e 1360
uo Caixas Postais 240 e 270.

***

VENTILADORES
Vendem-ae dois ventiladores elec

tricos. grande.. para cimo de me

lia ou parede. sendc um ollcilonte,
proprioa para escritório. barbea
ria., caie., etc. Trator na rua IU
mirante Lameqo 15.

* * *

VENDEM-SE
Móveis de Quarto

Tratar na chácara Espanha:
com o snr. Oscar Pereira,

* * *

DINAMO
VENDE-SE um de 12 HP 7 500

velas. com 6.000 metro. de fio de
cobre.
Trotar nesta redação.

159s. alt-· a
,., *

COMPRA-SE
UMA ESCRIVANINHA

UM TERNO ESTOFADO PARA
SALA

UMA PRENSA PARA CÓPIAS
UMA MÁQUINA DE ESCREVER

UMA BALANÇA PEQUENA
Oferto. a O. L. Ro.a

Ruo Deodoro, 33.
5 vs. 3

-------------_

DOENÇAS NERV6SAS

Com 08 progressos da medicina,
hoje, as doenças nervosas, quando
tratadas em tempo, são males per.
feitamente remediáveis. O curandeí
rismo, fruto da ignorância, só pode
prejudicar os indivíduos aletados d,
tais enfermidades. O Serviço Na
cional de Doenças mentais dispõe
de um Ambulatório, que atende gr�
tuitamente os doentes nervosos in.
digentes, na Rua Deodoro 22, das �
às 11 horas. diàriamente.

COMPANlDA a4ALIANÇA DA BAlA·
Fuct.da e. 1871 � Sé",: I A I A
INCENDJOS li TKA.NSPOKTE�

Cifras do .Balanço de 1944:

I
-

I ':'A C"••1-'..%..
.

rílllriIIl Fabricante e dillltriDuidores das afamada.s con-

"71'11 fecções "DISTINTA" e RIVET. Possue umgran-
de sortimento da casemiras, riscados. brina

I bons e baratoa. algodões, morins e aviamentos
paro alfai<ltea. que recebe diretamente das

I
melhora. fábricas. A Casa

•A CAPITAL" chama a atenção dOI Snra. Comerciant•• do interior no sentido de lhe fazerem uma

visita antes de efetuarem euas compras. MATRIZ em Florian6polis. -�FILIAIS em Blumenau e Laje••

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Para maior glória da U. D. H. estadual, e nos limites da sua tacanha concepção
democrática, ela e o «Diário da Tarde» devem conseguir sejam declarados proscritos
os getulislas, antigos e modernos, cassados os

.

seus direitos políticos,· inclusive
os de Bernardes e Osvaldo Aranha ...

-- Seria maravilhoso! E como safisfaria os democratas sacratíssinlBs!
Teatro.

o Conselho Administrativo
e a Diretoria do Clube 12 de
Agôsto ofereceram sábado, 16

RIO, 18 (Via Aérea) - Em entrevísta coletiva á ímpren- do corrente, um jantar ao

sa, hoje, o ministro da Viação anunciou que vão ser intensifi- dr. Leoberto Leal, recente
cadas as construções rodoviárias e ferroviárias em todo o país, mente nomeado pelo In ter
referindo-se especialmente ás ligações São Paulo-Porto Ale- ventor dr. Udo Deeke, para
gre e São Paulo-Maranhão. Afirmou que os transportes e co-

o cargo de Secretário de Es
munícações, bem como o saneamento, são os princípats pon- tado, no sector de Viação
tos do programa do govêrno.

. e Obras Públicas.
�ratando do plano de 1946, discriminou-o da seguinte Saudou o homermgeado o

maneira:
. ." I

dr. Rubens Ramos.
- "Para ser aplicada em portos, rIOS e canais, haverá a Houve ainda vários brin-

verba de Cr$ 46.000.000,00; para as estradas de ferro e de ro- des
' ,

dagem, a ca:go dos Departamentos Nacional de Estradas de Caraterizou-se a festa or
Ferro e Nacional de Estradas de Rodagem, bem como com os

um forte soir 'to de P_
batalhões ferroviários, h�verá a verba de o-s 440.�00.0�0,00; radagem e es�li:fação �am:e
para o Departamento Nacional de Obras Contra as Secas e des- 1,01' ai' 1

.' fIq
.

' ,1na, um VlVO re exo
tmada a verba de 42.000.000,00, tudo num total de da eetirn

'

bli a d
.

Cr$ 580.000.000,00, Importância essa a ser aplicada no plano pati« : aalPu
te e, at 'ds1m-

d b
.,

dí 1 d
.

1 t d
.

t d C
1 ser em que e 1 o o

e dO 1'asl .)a IVU ga �,cu)as Pdan as e emalt�des u os bes ao
novo Secretário da Viação.

sen o u trmados. Serao executa os, sempre, o as as o ras e O d L b t
- , ,

.

' r. eo er o nao e so

planos em conjunto.
O planejamento das obras dêste Ministério será sempre

para 3 e 4 anos, a fi.m de i,tirar o melhor partido possível do

aproveitamento do material e tempo. Pretende-se dar maior

amplitude a todos os serviços dos Correios e 'I'elégratos, difun
dindo-os pelo país inteiro, de acôrdo com as necessidades mais

urgentes, uma vez que se reputam as comunicações condição
do maior alcance em todos os ramos das atividades públicas.

A propósito da projetada linha de bitola larga, que irá de
São Paulo a Pôrto Alegre, com algumas obras já iniciadas e

com um' total de 1.400 quilômetros, declarou que via com gran
de simpatia e maior interêsse - assim também o presidente
Gaspar Dutra -- a conclusão, dentro do mais breve possível,
dessa importante via-férrea.

Quanto ao projéto ferroviário de bitola estreita, de São
Luiz do Maranhão a S. Paulo, com 1.916 quilômetros de exten

são, disse que os estudos dessa realização estão bem adianta
dos. Salientou que bôa parte do seu interêsse está se voltando

para a dragagem dos portos e litoral do Brasil, onde há cêrca

de 25 milhões de metros para obter material, só agora se po
derá adquírrr dragas em quantidade suficiente para êsse servi

ço. Informou que há um plano de construção de rodovia! ligan
do o Rio a Niterói, pelo extremo da Guanabara.

"

Florlan6polb, 19 de Fevereiro de 1946

o menor feriu, à
bala, o vigáriO
Recife, 18 (Via A�rea)

O padre Publio Calado, vi
gário de Agua-Fria, foi agre
dido atiras, á porta de sua

residência, por questões de
política, por um menor de
15 anos, filho de Bartolo
meu Borges, sub-tenente da

Fôrça Policial e ex-comissá
rio de arraial. Ferido á ba

la, o sacerdote foi recolhido
ao Pronto Socorro.

Põrto Alegre, 17 (E.) -

O dr. Cilon Rosa, Interven
tor teâertü, baixou decreto

ôntem, transformando em

autarquia Q Instituto Tecno

lógico do Estado, que por
vinculas culturais e didáticos
continuará ligado á Univer
sidade de Pôrto Alegre, por
intermédio da Escola d-e En

genharia.

Prestes nada tem a ver
RIO, 18 (Via Aérea) -- O sr. Luiz Carlos Prestes publicou

um anuncio nos jornais advertindo "seus amigos e simpati
zantes do PCB" que nada tem que ver com a organização
"Brasil-União Soviética Sociedade Anonima", que vinha
usando o seu nome para fins comerciais.

440 milhões de cruzeiros para
melhoramentos das ferrovias

PARA FERIDAS,
ECZEMAS,
I NFlAMAÇOES,
COCEIRAS,
fRIEIRAS,
ESPINHAS, ETC.

ontem, cêrca de doze horas,
por motivos ainda não apura
dos mas que o estado de ve

lhice parece ter sido a causa,
desabou o prédio número 135
na rua Conselheiro Mafra, on
de residia a proprietária, do
na Maria Teodócia Kominos.
A outra parte da casa, com

frente para a rua Padre Roma,
estava alugada ao sr. Zacarias
Carvalho, que alí instalara
uma oficina de concêrtos de
máquinas.
Ao desmoronar, com grande

estrondo o velho prédio, a pro
prietária se achava no seu in
terior, com sua família. Por
uma sorte incrível, não houve
mortes a registrar visto os

trausentes do momento e os

moradores da casa sinistrada
haverem rugído espavoridos.
Em todo o caso ...

No Rio, desabou um arranha
céu, aquí, um modesto predio-
zinho. --------------------------

Se a moda pega. . . Pa-o OU ealraI ••

D L b t L I de fósforos!r. eo er o ea São Paulo, 18 (E.) -- Es-

Jantar de (ongratula�ões tá se agavando, ccmsiâera-,
velmente, o problema do
abastecimento de pão, aqui.
Há quase duas semanas o

povo vem constatando urna

diminuição no tamanho do
pão, que chega ter quase as

dimensões de uma «caixa de
tástoroe", Além disso, o pão
apresenta-se misturadíssimo
com farinhas de mandióca
de milho, farelo e outro;
ingredientes. Grandes filas
colocam-se, d i a r i f'r m 'e n
t e, diante das padarias, pa
ra comprar pão.

Desabou um prédio
OH Rua Voos. Mafra

«Leal», é mais: é' «leal»,
qualitativamente, além de
outros nobres predicados que,
sem favor, êle possui, quer
eozno inteligência moça, quer
como coração de ouro. Em
bota tardios (ignorávamos,
no dia, a homenagem), aqui
vão os nossos cumprimentos.

Tem novo coman
dante a 9a. R. M.

* * '"

Rio, 18 (E.) - Foi assinado
decreto exonerando do coman

do da 9.a Região Militar o ge
neral João Mendonça Lima.
Por outro decreto foi nomea

do comandante daquela Re

gião o general de divisão Hei
tor Borges.

Prefeito dp. Biguavú
o novo Prefeito de Biguaçu,

Sr, Antônio de Pádua Pereira, à
sua' chegada àquela cidade, foi
alvo de expressivas manifesta
ções de simpátía por parte da
grande massa popular que o

aguardava à Praça Ner êu Ra
mos.

Além das pessoas que foram
pessoalmente cumprimentá-lo, re
cebeu o Sr. Antônio Pereira te
legramas. cartas e cartões das
pegu,intes pessoas, que se rejubi
laram pela sua volta à di recão
do município:
.Toca Sardá. Abr ão Salum e

família, Manoel Honório dos
Santos, Paulo Reis, Geraldo Re
belo, João Carlos de Carvalho
Lindaura Carvalho, Humbert�
Gazola de Sousa,' Thomaz Silva,
Furtado e Dourado, Modesto
Amorim e espôsa, Aparício Ma
fra. Alvino Baldança, Belarmino
Aze�e?o, Francisco Wolinger,
AntonIo Mafra, Antônio das
Mercês, Francisco da Costa Ju
nior . .Tosé Campos, João Miran
da, Alamiro dos Santos, Maria
de Lourdes Luiz, Almerinda da
Silva. Eloi Polidoro. Dr. Harol
do Pederneiras, Dr. Wilmar
Dias, Dr. Rafael Cruz Lima, Sr.
Francisco Carlos Régis, Dr. Jo
sé Boabaid, Dr. Ivo Silveira e
Sr. Antônio Apóstolo.

Novo tabelamento
Rio, 18 (Via Aérea)

Noticia-se que a Comissão
Nacional de Precos está
propondo novo tabel�mento
para os artigos de primeira
necessidade, a vigorar de
março próximo em diante,
pelo qual serão majorados
os preços do feijão, arroz,
charque, pão, banha e outros
gêneros.

Rio, 18 (Via Aérea)
Anuncia-se que o prefeito,
depois de entendimentos
com diversos ministérios, re
solveu o seguinte: a Prefei
tura passará a fazer o ser

viço de transporte oratuito
para os bairros e subúrbios
em camionetes d'a Prefeitura
e outas conseguidas nos mi
nist1érios. Também por tni
ciativa do governador da
cidade, a partir de hoje, se

rá permitido o transporte
de 12 pessôas, de pé, nos ôni
bus.

Faleceu o sr. Pbilips
Cbalmers
Rio, 18 (E.) - Faleceu o sr.

Philips Chalmers, chefe da Di
visão de Negócios Brasileiros
no Departamento de Estado
que se encontrava servindo na

embaixada americana.

Como estava programada,
foi levada à cena, domingo Úl�timo, a comédia FLORES DA:
SOMBRA, pelos elementos de
Procópio Ferreira, que ora nos

visita, ,

A peça, sinceramente, não
agradou. Dialogos muito lon.

.gos, pouca movimentação e dí
ficilmente arrancava um sorri
so dos espectadores. Os próprios I,

artistas, como que não se sen-l
tiam a gosto, Não fôra a magis
tral interpretação de Jurema
Magalhães, e Procópio, respec
tivamente, nos papéis de Ade
laide e Possidonio, e teriamos
uma noitada de ... matar!

Quantos aos elementos que
a representaram, vejamos, un�a um. Almerinda Silva (Crístí
na), muito cerimoniosa; Jure
ma Magalhães (Adelaide); es-

I teve notável. Muita desenvoltu-

Ira, mu,
ita naturalidade, sobre

tudo. Foi, sem embargo, a alma
da peça. Maria Lígia (Rosi
nha), muito aquém de suas

reais possibilidades. Temos a

impressão que seu principal
objetivo foi. .. rasgar o cartaz

que, com justiça, havia obtido.

Ubirajara Aveiro (Dr. Cardo

so): As Vezes, Ubirajara se sai
muito bem; outras, de maneira
desastrosa. Em Flores da Som

bra, primou pela última. Carlos
Duval (Oswaldo), excedeu-se
muito. O cidadão, por mais mo

derno, por mais desembaraça
do que seja, fica muito aquém
do papel que representou. (Nãr�
vá o nosso amigo julgar quP
preciso de um novo dicionário).
Geraldo Gamboa (Henrique).
Fraco, principalmente na cena

final, quando acha que Rosinha
é a tal! Foi uma sombra do

que tem sido em nossos palcbs
Paulo Corrêa (Cél. Ferraz),
Apesar de vir à cena poucas
vezes, saiu-se 'muito bem. Mui
ta naturalidade. Representou,
perfeitamente, seu papel. Pro

cópio Ferreira (Possídonío).
Esteve irreconhecível. Suas pia
das, entretanto, salvaram a si

tuação. Temos a impressão que
Procópio, sentindo o fracasso
da noitada, surgia em cena pa
ra minorar a situação angus'
tiosa de seus comediantes. Suas'
piadas, repetimos, salvaram a

situação. Por falar, porém, em

piadas, queremos lembrar ao

nosso carissimo Procópio que�
não está no Rio de Janeiro, on�'"
de tudo é natural. Aqui ainda
existe um certo pundonor. Ta!'
vez estejamos atrazados, maS
nos sentimos bem assim.

RITZ
Hoje, 3.a Feira ás 5 e 7,30 bs

A. XOITE SONHAIUOS
com Paul Muni -- Merle

Oberon - Cornel Wilde.
CENSURA LIVRE

No programa: - NotíciaS
da semana - DFB.
Notícias do Dia - Jornal.
Preços: - Cr$ 6,00 - 3,60,

ROXY .

Hoje, 3.a Feira ás 5 e 7,30 ns

Sessões das Moças.
Leon Errol - Gracie Mac'

donald - Walter Catlett _....

Freddie Slack e sua orquestra.,
A PEQUENA DO CABARE'f
Preços: - Cr$ 1,20 - 1,80$

2,40.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


