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Cautela, tubarões!
Rio, 15 A. N. - Cumprindo a orientação do se

nhor presidente da República, o ministro Gastão
Vidigal apresentou suas primeiras sugestões para o

plano de combate à carestia. Entre outros, figura o

plano de bloqueio dos lucros extraordinários pelo
prazo de um ano, podendo aumentar para dois anos,
visando reduzir o meio circulante e, consequen te
mente, o poder aquisitivo criado pela inflaçâo. São
esperados, hoje, nesta capi tal, os líderes das classes
industriais e comerciais de São Paulo para, ju;"ta
mente com o; representantes dos outros Estados,
participar das reuniões promovidas peJo ministro da
Fazenda com esse fim.

Aberla por poucas horas
Pmís, 15 (r. P.) - () 3Iillh;tério (lo Exterior confirmou

que a fronteira f]'anco-espanllOla foi provisoriamente "l'ea
bertu.", por poucas horas, hoje de tarde, afim de permitir que
tiS t'id;Hlãos franceses, surpreeudídos pelo acontecimento. pu
rlessem voltar à pátria e (I mesmo acontecesse aos espanhoís
que estavam na França em condições idênticas.

Reuniões do Parlamento Soviético
,

Moscou, 15 (U. P.) -- o Supremo dos Soviets ratificou vá
rios decrtos promulgados pelo Presídíum, inclusive o decreto
que reurniu as fôrças do Exército, Marinha e Aviação, num só
«ornando supremo.

Reiniciado as sessões, depois de dois dias de intervalo,
ambas as câmaras se reuniram separadamente. O Concilio das
Nacionalidades, ás 11 horas, e o Concilio da União, ás 19 ho
ras. A primeira reunião conjunta foi marcada para amanhã,
ás 19 horas, Stalin não compareceu a nenhuma das sessões de
hoje. Molotov, por sua vez, participou do Concilio da União,
do qual é um dos deputados.

Franco teria apelado para Hitler
XUl'enberg', 1r, (e. Q.) - No seu depoimento perante o

tríbunat aliado ínrernaeIonal, (joering' declarou que Franco
l,ediu à Alemanha auxílío militar, principalmente ajuda aérea.

ENFORCADOS
Sigapura, 15 (U. P.) - O tenente Kanikuki Nakamura, o

major Iijima e o capitão Komal Mítsuo, todos do Exército ja
ponês, foram enforcados na prisão de Changi. Êstes são os pri
meiros criminosos de guerra japoneses a serem executados,
em Singapura. Nakumura foi sentenciado por ter morto pri
sioneiros de guerra indús na ilha de Pililiou e lijima e Mitsuo
por atrocidades de que resultou a morte de prisioneiros de
guerra aliados que trabalharam na famosa ferrovia do norte
do Sião.

Proibidas as. manifestações
'l'eerã, 1:) CG. P.) - o prImeíro ministro Qavam, num pri-

111eÍl'o decreto desde (11'..J assumiu a responsabilidade completa
do govêrno persa, pr,ihiu qualquer eomícío político ou maní
i'estações. Explica o decreto dízendo que o povo "tem abusado
da Iíberdad ... política".

Prêsos espiões espanhois
Purís, 1;) (C. P.) - o llfinistérlo do Interior anunciou

flue um número índetermínado de ageutes secretos espanhoís
foi preso, quando tentava entrar na França, disfarçados em

repuhlícanos espanhots, A ereseenta flue os agentes •• recehe
ram um treino especta I", antes de atravessarem a fronteira,
despachados pelo g'eJlemlÍssill1o l<'l'U1H·O. Quando foram presos,
declurnram que escapava m da Espnnha rrnnqllista. Foram en

tregues aos tribunais mllítares franceses para [ulgamento, '4
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GREVES
Ao que diz a impren

sa, o Govêrno da Repú-
, blica lança mão de pro
vidências especíais, tenden
tes a harmonizar empre
gados e empregadores, com
exclusão das greves, con
sideradas no momento iná
beis e até nocivas à ordem
e a vida do País, como

de fato es ravazn sendo,
embora em Chapultepec
se houvessem consagrado
como um direito. Como
um direito, em tese, em

princípio, e nunca como ,

uma lei regulamentada.
Ou não?
Há na realidade do após

guerra, um equívoco da
parte dos operários e dos

empregados em geral, quan
do julgam esquivar-se à

precariedade econômica me
diante o .recurso da greve.

- A greve é um direito.'
- Bem. E'. E daí?
Nem sempre o exercício

de um direito é oportuno,
sensato e aconselhável.
Assim, pcn exemplo, o

direito de locomoção, que
pode ser suspenso por um

simples ato de iniciativa
policial, em determinada
rua, se nesta lavrar um

incêndio, ocorrer um desa
bamento ou um conflito
generalizado.
O argumento é de leigo,

mas, não é de burro. En
fim ...

Eu não atino, aliás, como
até agora, aos tomadores
de trabalho, aos funcioná
rios e empregados quais
quer, tenha passado des
percebido o êrro, três vê
zes errôneo, de impor às
emprêsas, companhias, fir
mas e bancos a que ser

vem, - as exigências de
remuneração mais larga.
Ou êles são cegos ou já

compreenderam a ineficá
cia do processo.
E' facílimo de e'nxergar

o lado falho da greve. A

alegação, demonstrada em

esta tística, dos grandes lu
cros que o empregador
obteve, prova também que
o empregado deseja parti
cipar da rapina lucrativa ...
Porquanto lucros grandes
hoje, nesta hora de neces

sidade e apertos para o

povo, são lucros de Ali
Babá e seus 40 sócios de

fassalto e pilhagem.
E Ali Babá achará meios

e modos de encarecer os

produtos da sua ativida
de legalmente usurpadora,
chupando mais o sangue
dos consumidores ...
No remate das contas,

Babá se justifica dos acrés
cimos que encarecem a

mercadoria, pois teve de
pagar á mão de obra com

J

Londres, 15 (U. P.) - Transmitindo um comunicado pe
la rádio de Moscou, a agência noticiosa russa Tass anunciou

que as notícias morte-amer-icanas, sôbre as tropas soviéticas
na Persia, não tem fundamento. Diz o despacho da Tass: "Na

imprensa norte-americana foi publicado um comunicado do

Departamento de Estado dos Estados Unidos, segundo o qual
houve na Persia movimentos de tropas soviéticas de 'I'abriz

para Teheran e para as fronteiras ocidentais da Persia. A

agência Tass está autorizada a informar que êste comunicado
não corresponde absolutamete à realidade".

o Departamento de Estado informa
Washington, 15 (Uníted Press) - .. Departamento de ES4

tado informa que contínúa a receber notícias de extensos mo
vímentos de> tropas Tussas na Persa.

Segunda Nola da Franca
I Wasllillg'ion, 1;) (r. ]'.) - Informa-se que os Estudos Uni

, dos l'e<'eheruUl uma seaunda nota da Prança, llO sentido de Ie
"111' pernnt ... I) ('ouselll0 de Seg'urança da oxr o caso de> Fran
co..\ uotn responde ao pedido, norte-amertcano de íníorma

ções ad lclnnu ls para poder dar ii sua (!e('Ísào quanto á atitude
dos rrauceses ,em considerarem o reg'ime franquista como

J umeuça à llílZ mundial.

Volta RedondaUsina deA
Rio, 1'; (E.) - Começou, ontem, a funcional' a Central

'I'errno-Elétrfea lia Vnlta Redonda, É mais um fato auspícloso,
llois a llO"1I usina já está produsíudo energ'ía para a alimenta

ção das demais unidades de Volta Redonda.

MOBILIZADA TOTALMENTE
I TURQUIA

cias de Kras e Ardahn. Recen
temente, se tornou mais agu
da a situação, mas a Turquia
recebia com satisfação as no-

Estambul,.15 (Unite� Press) tícías das recentes expressões
- A TurqUl�,. que esta total- da Inglaterra e Estados Uni
n::nt� moblll�a:da, ouve ;

em I dos, para com a URSS. Uma
silêncio, as notícias ��. 9ue "l'�-! autoridade, cujo nome não
p�� de combate sovIetlcas, �e pode ser declinado, declarou
dirigem para o sul da .persla

I
que isto reflete "finalmente

e descere para a tronteíra da uma política definitiva".
Turquia com o Irak. Os chefes
do govêrno, mantem-se cala-' SUbstl·tUI·�a-o de d·IS-dos, mas se sabe que os turcos "
prometeram lut3;r .at� a mor- ciplinas DOS cursoste, antes que o imrrugo possa
e�trar em se� territ�rio, atra- ctàssico e científicoves da Ironteíra. A importan-
cia do movimento de tropas
não foi determinada. Nos
meios diplomáticos se diz, en

tretanto, que isto poderá ser

uma manobra para fazer pres
são sôbre a Turquia, da qual
os russos querem as provín-

Artigo 3° - Revogam-se as

disposições em contrário.
Rio, 15 (E.) - O professor

Pereira Lira, chefe de Polícia,
enderecou a todos os chefes de
polícia 'estaduais o seguinte te
legrama-circular:
"Solicito vivo empenho de

v. excia. mandar proceder
averiguações em tôrno da
existência aí da entidade de
nominada MUT (Movimento
Unificador Trabalhadores), que
ora pretende ser uma Federa
ção Sindical e ora pretende
ser uma Associação Civil.
Encareço esclarecer os nomes
dos dirigentes, aí, desse mo

vimento e bem assim suas fi
nalidades, sua atuacâo e suas

ligações dentro ou fora do

país. Rogo, ainda, informar
quais as relações desse movi
mento com a Delegação Regio
nal do Trabalho, como ainda
se existe qualquer registro fei
to. localizando o aludido mo

vimento no registro civil da
República. Aaradecendo suas

prontas providências, bem co

mo a urgente remessa via aé
rea dos resultados das averi

guações, formulo meus agra
decímentos. \"'ardiais sauda-

4 FraD�a rejeitou
Paris, 15 (U. P.) - Um por

ta-voz do Ministério do Exte
rior anunciou que a França
rejeitou o ex-paquete alemão
"Europa", como parte de re

paração que lhe deve o Reich,
. preferindo obter navias de

I carga.
avultado numerário. E a

vida se ouriça de espinhos
que vão pungir o empre

gado, o próprio iluso ope
rario, graças à melhora
zinha que conseguira em

seus proven tos.
Uma greve puxa outra, e

muitas levariam à desor-
. dern, à miséria, il morte
lenta e ao pauperismo hu
milhante milhões de bra
sileiros.
Parece-me, salvo melhor

juízo, que o Govêrno da
República está certo, se

debelar a greve e compu
ser com justiça os operá
rios, os funcionários e ser

ventuérios com os respecti
vos chefes de usinas, ban
cos, emprêsas, etc.
Perdoem-me os grevistas,

se erro nessas considera

ções. Faço-as de boamente.

Visitarão a Africa
dA Sul
Londres, 15 (U. P.) - Anun

cia-se que o rei e a rainha vão
visitar a Africa do Sul, nos

principios do ano próximo. As

princesas Isabel e Margarida
irão junto com os pais.

ções".
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o TANQUE ANFÍBIO
Segundo as crônicas dai Estarão de plantão, duran

guerra, a maior surpresa dos te o mês de março as seguín
nazistas, teve lugar por oca- tes farmácias:
sião da invasão da França. No 16 (Sábado à tarde) - Far
dia da maior operação militar mácia Raulíveíra - Rua Tra
de todos os tempos, os alemães jano.
estupefactos, constataram a 17 (Domingo) - Farmácia
chegada de esquisitas embar- Rauliveira - Rua Trajano.
cações que entravam pela 23 (Sábado à tarde) - Far
praia, transformavam-se em I mácia Santo Agostinho - Rua
tanques pesados e começavam I Conselheiro Mafra.
a vomitar torrentes de fogo e 24 (Domingo) - Farmácia
metralha, entrando imediata- Santo Agostinho - Rua Con
mente em combate! Eram os I selheiro Mafra.
tanques anfíbios, uma das 30 (Sábado à tarde) - Far
mais notáveis armas secretas mácia Esperança - Rua Con
brítânícas. O princípio pelo selheiro Mafra.
qual o inventor conseguiu Ia- 31 (Domingo) - Farmácia
zer um tanque flutuar é bas- Esperança - Rua Conselhei
tante simples, consistindo de ro Mafra.
uma cobertura de lona que se O sersíço noturno será efe
abre quando o tanque entra tuado pela Farmácia Santo
na agua e cobre a metade in- Antônio, sita à rua João Pin
ferior do tanque até suas cre- to.
malheiras. Duas hélices na

pôpa do veiculo, são postas
em ação pela alavanca de co

mando do tanque que se trans
forma numa autêntica embar
cação. Voltando á terra, é bas
tante apertar um botão e a
cobertura dobra-se e o tanque
volta a ser um veículo terres
tre. Depois de aprovados os

planos do inventor Nicholas
Straussler, austriaco, natura
lizado britânico, imediatamen
te, homens selecionados das
Divisões Blindadas Britânicas
,e Canadenses foram treinadas
no manejo dos novos tanques
anfíbios. Na primeira operação
militar em que foram usados,
40 tanques foram lançados ao

mar, 4.500 metros da terra e 33
chegaram a costa sem novIda
de. sucedeu defronte do número

* 13 de um pliédio e o fato acon-
RIDÍCULO teceu 13 dias antes de COl11e-

Eis aquí a grande palavra! çar o 130 reinado.
Eis aquí o supremo termo ao *

\

qual se sacrificam a

reputa-I
O primeiro estudante: - A

ção passada e a felicidade fu- luz do sol tem a velocidade de
tura dos homens. -Dum(�:;. cêrca de 340.000 quilômetros

*
por segundo. Não acha umalO professor: Qual foi o velocidade fantástica?

maior prodigio realizado pelos O segundo estudante: _ 'Iromanos? Não é vantagem. Ela vem des-
O aluno: - Aprender a fa- cendo o tempo_. todo! Ilar corretamente o latim! -

'.' A origem de tôdas as difi-
Fernando Felippe morreu culdades econômicas do mun

em Paris, em 13 de iulho de do foi o primeiro presente que
1842. O acidente que o vitimou um homem fez a uma mulher. '

_

RECORTE É}STE conpon preencha-o e por nosso inter'

---"'!!I médio remeta-o Á CAIXA DE ESMOLAS AOS INDIGENTES

A 1_)VOG De S
DE FLORIANÓPOLIS.

_
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Autorizo a minha inscrição como sócio contribuin1e
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para os crrorrços
xRS maiores Iábr'leas hritâ-I AS!ilim, está sendo ag'ora fa-,

nica» de chocolate as operárias] brícado êsse chocola!e especial Iestão preparando um tipo es-I em barras de uma Iíhra, con

pedal dessa. glllo,,,eima que se tendo consíderével proporção
destina ás crianças SUb-alimen-1 (las vítamínas A, H-I, (' e D -

tadas (los países europeus que o mesmo que já deu ótimos re

foram ocupados pelos nazistas. sultarlos com as crlanças de

Eoram realízndas várias ex- Jfalta, que durante anos sofre

períênclas tlestinadas a estabe- ram as consequêncías da má I

lecer quais os alímentos mais alimentação.
aconselháveis no restabeleci-

Hessll fórma, a G rã-Breta-
mento da saúde abalada des-

nha t'stá concorrendo eficiente
sas eríanças pelo seu conteúdo

mente para a melhoria das
em vítamlnas. Depois de díver- condíeões de saúde dos peque
sos testes os t.écnicos e espe-

nos europeus entre os i e os 141eíalístas em assuntas de ali-

mentação chegaram à conclu- anos, graça» ao fornecimento
são de que o chocolate era o de grandes quaurldades do. no
melhor veículo para a preser- 1'0 chocolate vltumlnlsado que

\

vação dessas vítamínas, que RS suas fáhl'Ícas estão presen
protegía e Impedia a diminui- temente enviando para os paí
ção das suas qualídades em! ses anteríormente assolados

potencial. 'lleJa guerra,

r

8o,O@145,00
25,00-

.

9,0�'
O,,w>

Os originais, mesmo não

publicados. não serão
devolvidos.

A direcão não se respon

sabiliza pelos conceitos
emitidos nos artigos

assinados

Dr. H. G S.
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Exame de sangue. Exa.me paro verific..:lção
de cancer, Exame de urina, Exame po ro

verificação da gravidez, ExalLle <ie escarro,

Exame pare verificação de doencas da

�ele, boca e cabeloa, Exame de féze9.
Exame de secreções.

Jlutovaccinas e transfusão de sangues,
l,;xame qu{mico de farinhas, bebido.

café. água .. , etc.

Anúncios mediante contrato-

QUEiXAS E REGLAMAÇõES
PREZADO LEITOIL ::'e o q ue ihe

interessa é. reahnenre, uma providencia

para endireitar o que. estiver errado ou

par-a que al-50111a fjlta não se repita; e

-='AO o escândalo q ue a sua reclamação

ou Queixa poderá vir a causar; encarni ..

nhe-a ii SECCAO RI�CLAMAÇÕ�S,
de O ESTADO, que o caso será levado

sem demora ao conhecimento de quem

de direito, recehendo v. s, uma informa

ção do resultado, embora em alguns ca

sos não sejam puhlicados nem a recla

mação nem a providência tomada.

� I I ..

Uma boa orquestra
bom

exige um

maestro
Delicia-nos e nos diverte a audição de uma boa orquestra. A h:1I1'- .

monia dos vários instrumentos, o perfeito entendimento entre os vários

músicos produzem essa sintonização admirável caracteristica das boas

orquestras. Mas quem dirige tudo, quem controla todas as notas, quem

coordena lodos os sons, quem, enfim, é o falor máximo de toda a har

monia? Sem dúvida que o maestro. O maestro é o "pivot" da orques
tra. Se êlc fracassar a orquestra toda fracassa. A mesma intima relação
existente entre o maestro e a sua orqucsua existe também entre o fíga
do e o organismo. Podemos afirmar mesmo que o fígado é o maestro

do organlsmo. Quando o f'igado funciona mal o organismo lodo se de

sequilibra. Perturbações digestivas, azias, dispepsias, Iermcntações in

testinuis, prisão de ventre, intoxicações, manchas feias na pele, irrita
bilidadc, neurastenia, ludo POÓt' resultar do mau funcionamento do fí

gado. Manter pois, o Iigado normal e saudável é dar ao seu organismo
um bon\ maestro, garantinldo-Ihe assim um perfeit,o equihbrio e con

sc-C[uenl.ellll'nte uma boa saúóe. () Hepacholan Xa-vier garante � nOl'ma

lidadt' l' o bom funcionamcnto do i'Lgacio. O Hepa('.!1ola'n Xavier ('.0111-

1.ale COIl1 cl'icúl'Ía e afasta com n�pidez os males do figado e as suas con

�eqtl['n('.ias. Hepaeholan (' figado saóio, figado sadio e hoa saúde são

idóias que Se alraelll. se cOl1lbi nal11 e se cOlupletam. Atenção! O Hepa
cholan agora se aprcse-nta cm óois tamanhos e a novos preços: Tamanho

N'OH:\ML: - 3()<.c nUlis bara['o que () antigo e Tamanho GHANDE: - o

dobro do normal e a preço inferior ao dobro; GO% maior que {) l�ntigo
é apenas 20'/0 mais caro.
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Hc,spital Xerêu Ramos .........• 831
S.,1t,,- Casa 103&
Casa de Saúd S. SchaslifLo 1153
Assistência J\{unlcipal 166�

Hospital Militar .. ,............ 1;S�
�;,:e BAé��a .::::::::: :::: :::::::: 17�6
7' ·B. r. A. c. 1593

Capitani. dos Portos. . . . . . . . . . . . . . 1380
16" C. R. ..,................... 1608·

Fôrça PolicIal 1203

Penitenciária 1518
"O Estado" ,.... 1022"
U A éazeta" 1656-
uDiário da Ta:d.e" },}79

1,. B. A. 164�
Emp. FUller{l1-ia Ortiga 102..?'

Deseja obter
emprego 1

Procure então a noss" Gerê:&>
cia e preencha a nossa "ficha d$"

informações úteis", dando tôdas'
as indÍ<:acões possíveis, que tere
mos praz�r em recomendá-lo (8)
aos interessad,os na aquisição d·.·
bons funciQnários (as).

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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FOLHINHA DO DIA
MARÇO

75 S. C\ríaco 2�O
Amanhã lua cheia

TECELAGEM CANELINHA S. A.

'II Vida SociaJ I
, .a , _

RELATóRIO DA DIRETORIA

BAI,AXÇO GERAL l,íQcrno,
AT 1 V o

Irnobiticado
.\raquinárif's . , , , _ .

Máquinas em instalação
Bens de rG.iz ,

.

Prédio em construção
Móveis e utenailios .. , , , .16

Sábado

1762 - E' doado o t&rreno
para a edificaçào da capela
do Menino Deus. na capital.

'"
* '"

OS ASTROS ACONSELHAM:
s. tiver•• que iniciar viagem

hoje, .faze-o pela manhã. A tar
de não é própria para encetar
negúclo" novo... Pode. ho] e ,

peair favore. 8 conlilultar me

dico ou dentiata,

SR. JOÃO MEIRELES JR.
Aníversara-ss, hoje, o sr.

João Meireles Juníor, alto
funcionário do Banco do Bra
sil.

251.279,40
11.318,50
125.000,00
45.004,50
18.660,00

56.209,30
101.:18.1, lo
55.264,40

Lucros
Contas de resultado pendente

e perdas .

Contos de compensação
da diretoria .Caução

CRÉDITO
Lucros nas operações sociais - nas contas de fabricação
Lucros div ersos - resultado dos descontos antecipados

Canelinha. 31 de dezembro de 1945.

1.400.000,00
Otto Re-na.us� diretor-presidente,
(ruiUwrme Re1U1U.l', diretor.
Corlos !tUJo Renoxv, diretor.

BALA;-';ÇO GERAL ENCERRADO EM 31 DE D��Zt;MBRO DE
ATIVO

.

1945

1945

RELAT(JRIO DA DIRt;TORIA

FABRICA DE TECIDOS CARLOS RENAUX S. A.
Senhores acionistas
Ao cumpr-irmos o dever legal e estatutário de submeter à vossa esclarecida apreciação o ba

lanço e contas relativos ao exercicio social findo, queremos, de inicio, acentuar o quanto no»

estimularam e facilitaram as atwídades da diretoria, a solidariedade, apóio e confiança que a

ela sempre evide-uciararn os srs. acionistas.
Por outro lado, a colaboração vigilante do conselho fiscal e o espír-ito de cooperação da.

grande maioria dos prepostos, f uncionár ios, auxiliares e operários, concorreram sobremodo, para.
o cumpr-imento da nossa missão, no desempenho do mandato de que estamos investidos.

O feliz ter-mino da guerra, com a vitória das Nações Unidas" vitória de que o Brasil par ..

ticipa, pela macnitude do auxilio prestado, nos campos econômico e militar, constitui, sem dúvida.
o fato culminante do ano que findou. E. pode a nossa emprêsa orgulba r-se de haver concorrido,
embora modestamente, com dedicação e lealdade, para o esfôrço de guerra, pois. que jámais fal
tou aos seus deveres, cumpr-idos à risca e em tempo devido, como estabelecimento de inter ésse
militar l pelo govêrno da República.

Também não quer-emos deixar sem registo a circunstância de figurar, entre os bravos pra ..

cinhas ria Gloriosa Fôrça Expedicionária Brasileira, dignos moços operários da nossa Fábrica,
que na campanha da Itália honraram as melhores tradiçóes nacionais, enchendo de justo orgulho
os seus conter ràneos, A esses jovens patr icios consignamos aqui as nossas homenagens.

O racionamento de energia elétrica, decorrente de longas estiagens, em todo o vale do Itajai,
determinou, como conseqüência inevitável, pequeno decr éscirno na produção, decréscimo que pro
curamos, por todos os meios ao nosso alcance, restringir. Contudo, no objetivo de prevenir si

tuações semelhantes para o futuro, sem embargo das medidas que a Em-presa Fôrça e Luz San..

ta Catarina. S. A. está empreendendo, providenciamos a aquisição de conjunto Diesel, com ca

pacidade de suprimento de fôrça necessária às nossas atividades, em situações de emergência,
Mantendo em pleno funcionamento Q nosso' maquinário, com renovação de acessórios e equi

pamentos imprescindíveis ao seu máximo rendimento, estamos, como é óbvio, empenhados na

modernização técnica das nossas iustalacôes industr-iais. medida que, certo, terá o apóio dos. se

nhores acioni-stas.
As condicões de vida senalvetmente alteradas. determinaram um justo e equitativo aumento

de salários aos nossos operários, estando já calculado novo aumento para todo o pessoal da em

prêsa. a contar de janeiro de 1946.
Os trabalhos de saneamento. assistência médica e combate aos mosquitos, pelo Serviço Na

cional de Malária. persistem em ritmo crescente e com os melhores resultados, motivo por que
continuam a merecer o apôio moral e material de nossa Ernpr êsa.

O balanço, contas e documentos relativos, dão aos senhores acionistas, em mínimo detalhe,
per-feita visão da situação real e animador- da empr-esa, bem, assim. da gestão da sua diretoria,
que, como sempre. terá o maior prazer em prestar-lhes quaisquer esclarecimentos, que, por ven

tura j u lga rem necessários.
Brusque, Janeiro de 1946.

451.162.40

48.57L&>

1.120.713,00

90.000,00

1.710.447,20

212.856,i·0
Bens de I;�r:t1i=�do """,,,.,,,,,.

7.590,50 �l�flr::·o. 'Ib;�i:::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::
9tl.000,00 t Tecelagem Nova Tr-ento : , . , ..

Dispon.iuel
Caixa
Bancos

Realictiucl a curto praco
Contas correntes. devedoras .....................••.........

Duplicatas a cobrar , , .

Participações: Indústrias Têxteis Rcnaux S. A. . ••• , , . , .

Apólices Catarinenses e outros títulos , .

Obrigações de guerra , .....••...........

Certificados de equipamento ..........••....•............

Matéria prima, manufaturas prontas e em vias de fabricaÇão
Secção 1\ a vegação e despachos .

Secção Loj as ... , ..........................•••.......

Fecularias ...........................••............

Serraria A •••••••••••••••••••••

Olaria , " ........•............

Filial Blumenau .....................••••..........

Filial Pôrto Alegre ........................•.. 4 •••••••••••

Almoxar-ifado _ ••••............

Diversas contas (construções, fábrica de cimento, animais) . .,

2.770.581,90
6.745.054,70
]40.948,90
503.307,60
695.699,70 11.055.592,80

Senhores acionistas.
D� conformidade com os preceitos legais e estatutários, vimos ipre-cntar o balanço geral

da SOCIedade e demonstração da conta Lucros e Perdas. referentes ao ano findo em 31 de de
zembro de 1945, hem como o par-ecer do conselho fiscal.

�e.l.)s documentos em questão. que evidenciam 0S resultados alcançados 110 nosso primeiro
exercrcro. de seis meses apenas. os S1'S. acionistas tem todos os elementos nccessàr ios para j ul
garern os atos da diretoria. perrnanecendc esta, er'retanto. à disposição para quaisquer escla
recunentos Que forem solicitados.

Canclinha, 25 de janeiro de 194ú.
Ewclides Sitco, diretor-presidente.
João Soares Filho, diretor-gei-ente.
Lindo/ir; AI. PLTCr-;·f]. diretor-comercial.

EXCt:;H RADO 1:;:11 31 DE DF,ZEMBRO Dr';

Disponi'j'cl
Caixa

Títulos e��·���i�.��:çi 'c'1i��� � � �l��t��� ����� � � � � � � � � � � � � � � � : � � .' .' •
' .•...• , .•..•..

Contas-correntes _ devedores
131..143,90

_ . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . 36.79B,&>
Fios de alzodáo , ...........•...... , 52.573,40
Mercadorias prontas e em fabricacâo , .. , ,.............. 168.791.20
Almoxarifad,) ,........ 40.797,60
Acionistas - capital não integralizado , 700.000,00
Combustíveis e lubrificantes _. . . . . . . . . . . . . 27.00
Material de expediente , 382,10

Contas de co-npensacão
Ações em cauçâo ..................•..................... , . .. . ........•

PASSIVO
Nilo exiçivot

Capital , , , , , , , .

E.l'l:pí·l.'cl a c-erto c /OIlOO twa-zo
Letras a pagar .. , �.,.- , , .

Letras descontadas . . . . . . . . . . . . . . . .. . , .

Contas-correntes - credores _ , .

SR. RODOLFO ROSA
1.710.447,20

Transcorre, hoje, o aníver-
DEMOt\STRAÇAO Dri' f��i� ';j,UCRO:; F; PERDAS" r;M 31 DE; DF,ZEMBRO DE 1945

sário natalício, do sr. Dodolfo Material ele expediente - saldo desta conta , ." , .. , ' . . . . . . 396,60

Rosa, que por muito' tempo ��;:;i:t)�7i�ã;;-a�d�';,PI'�'id��"'::::::::::::::::::::::::::::::::: .. ::::::: 500,00

Contribuição à l,BA _, Idem ... . . .. ' ..... ", ... , ..... "................ 1.°n:��
��ii��alo dCe���O C:a�t�leg��� �����::iÇZ �\:;:t\�\:;�d�:): :

: : : : : : : : : : : : : :: : : : : : : : : : : : : : : : : :: : : : : : : : : : 3i:m:!�
acerto e sabedoria.

I
Gastos serars - idem .. "....... 4.6.15,20

Recém t feríd
Despesas de orgauizaçâo _ Idem , , . .. . , ,.. 33.464,40

rans eri O, para a t������,f:�Og-;;'aid�l1,dc� : :.:.:.:.::::::::::::::::::::
" ". 854,óo

cidade de Crescíúma, a fim de Impostos de consumo e mercant is - idem ,., :::::::::::::::: 1�:j��:;�
qcurpar O mesmo cargo que Maquinários - prejuízo ver if icado nesta conta , , , . 500,00

aqui exercia, receberá, por
Saldo transferido para o exercício de 1946 ,., .. , , .. , 7.590,50

certo, pela data festiva de ho- 105.611,10

je, inúmeras felicitações de
apreço e simpatia de seus ami
gos e admiradores.

Os de "O Estado", o cumpri
mentam e formulam votos de
bôa viagem e feliz estada na
cidade de Cresciúma.
, Iit!l

'SR. IDELFONSO LJiNHARES
A data de hoje, regista o

aniversário natalício do sr.

�
Idelfonso Linhares, telegrafis
ta. aposentado.

*

300.194,10
14.786.438,00 15.086.632,10

2.698.838,38
8.559.355,00
8.127.000,00
1.806.085,2"
1.394.023,90
2.198.671,40
5.874.882,1()
4.ll6.060,60
2.459.543,05
523.829,00
59.503,00
35.l20,00

1.451.322,80
837.619,80
858.355,50

1.010.054,40 43.010.264,13

104.162,80
1.448.30

Contas de compensação'
Ações em caução ..........•............... _ . 90.000,00

68,242.489,03105.611,10

PAssrvo
Não ei ioiuelEuclides Silva. diretor-presidente,

Ioão Soares Filho. diretor-gerente.
Lindoiio M, Pereira, diretor-comercial.
loroe Edoard Ritcman.n; guarda-livros, reg n. 40.455

. do D. E. C.
. PARECER DO CONSEI.,HO PISCAI.,
O.:; membros do conselho fiscal da Tecelagem Canelinha S. A., .tendo examinado detidam[nl�

o bal.anç� geral encerrad.o em 31 de dezembro de 1945, conta de lucros e perdas. relatório da dj
rctona. livros de con.t�a�t1tdade. contas e demai.s comprovantes íclativos ao mencionado exercício.
a�h�r�m tudo em per1elta ordem e os rec01ll('''ndalTl a aprovação da próxima assembléia geral or.
dlnana.

Canclinha, 25 de janeiro de 1946,
Ort"wi" Welt",�tI,
FermiJ1() loão Raffs
El:l:i1,ir.o Leal Nunes

Capital , , , . , , , , , , , . , .. , . , ,

Fundo de reserva legal _ .. , , � .

Fundo de reserva ..... , ...............................•..

Fundo de reserva intangivel de consolidacâo
Seguro POt' conta própria .

Depreciações , , , .

Fundo devedores duvidosos , .

Caixa de socorros .

Fundo escolar .. , . , ' , , .

Eri!1i�'l!1 a Ctu·to c longo p·nr.::o
Debêntures a resgatar , , .

Contas correntes credoras c operários .

Sociedade Cultural e Beneficente Cônsul Carlos Renaux .

Dividendo ........•.............................

;STA. MARIA C. DE ARAÚJO

IFIGUEREDQ O ESTAOO en·con...

Festeja, hoje, mais uma pri- tr.�se à venda na
mavera, a gentil sta. Maria

c., banca ele l·ornais,de Araújo Figueredo, fino or* 1

Inamento da nossa socieda{}e e I .Beck»
p:-'Ofessora estaduaL

* -------------------

SR. TEODóCIO MIGUEL II TECELAGEM' CANELINHA S, A.
Assembléta geral ord-in4Íri4

ATHERINO ,_. CONVOCAÇÃO
Faz h

.

. T d' Sa.o conv1dados os senhores acionistas a se

.

anos, 0Je, o sr. eo 0- reumrem em assembléia gel'al ordinária. a J,,cIO Miguel Atherino acadên1i- reaIt,ar'5� na sede. de�ta sociedade, no distrito
. .

' de Caneltnha. tnumclplO de Tijucas, às 14 ho-
,CO de Dlrelto, ras do dia 24 de, março do corrente ano, afim-

C'<'no A CÉLIA FAUSTO GIL
de �elt�arem sobre � seg,:,inte ordem d? dia: IO.['\;.i1.. 1 ).. Leltt�ra. �l..scussao e aprovaçao d(l

Aniversaria-se hOJ'e a exma
r�latono da d!reto;la. balanço geral. contas

, "
• referent�s ao exerCtClo de 1945 e parecer do

sra. Célia Fausto Gil, dd. ,es- con�elho fiscal;_
, ,.

I
2) - EleJçao do conselho fiscal'

posa do sr. Jose Gil, gerente 3�) - Assuntos. de interêsse ger�l.
da filial do Banco do Brasil dFlcando sem efeIto o anterior edital publi,

, c� o para o mesmo fIm, em VIrtude de ter ha.
nesta cidade. ���mlbl����eção no que diz respeito a data da

A distinta dama, receberá, Canelinha, 27 de fevereiro de 1946.

J>Or certo, inúmeras felicita-
Eltc"dcs SIlva, diretor'presidente,

ftões da alta sociedade floria
llopolitana) onde goza de real
destaqu6.

�ste é

o melhor

cachimbo nacionai

Otto Rena.1!..t', diretor·presidente.
Gllf.llIer11tc RCJla.u,.1'. diretor.
Henrique HoffmaJUl, guarda-livros, reg. n. 19.290.

PARl):CER DO CONSEI.HO FISCAL
Em cumprimento aos dispositivos legais, os abaixo assinados, membros do conselho fiscal da.

Fábrica de Tecidos Carlos Renaux S. A., tendo examinado cuidadosamente o balanço, contas e

demais documentos apresentados pela diretoria e relativos ao exercício encerrado em 31 de de�
zembro de 19�5. verificaram a perfelta exatidão dos referidos documentos e são de parecer que
os mesmos sejam aprovados pelos senhores acionistas, opinando igualmente pela aprova4;ão do

\
relatório apresentado pela diretoria.

I Brusque, 2 dt fevereiro de 1946.

Coutas de cotnpcl1sação
Cauç5.o da diretoria

R'usque, 31 de dezembro dt 1945.

Atendemos pedi
dos pitO_' Reem
bolso Postai.

Lut':; Strecke-r
OsU'aJdo G leic ii
AnwIJ" Schaefer

Distribuidora dI>

Clllarutos Suerdieck Ui!l3.
Rua Buenos Ayres. 171 - Ri..

Distribuioores para

Santa Catarina:
Irmão's Mendes & Cia•

Caixa. Postal 61 _ Fpolis.

Ouro para Dentidas
22 Quilates (Justo Título)
Envelope de 3 e 5 gramas

25.000.000,0<>
2.368,605.30
16.934.079,24
2.255.376,00
487.169,72

5.729,341,62
888.052,37
17.417,76
55.000,00 53.i35,042,ol

Pedido ao

DEPÓSITO DENTARIO

NIASETTI
- ...-

RUA SEMINARIO, 131 .- 135

1.000,00
10.369.447,02

297.0QO,(l()
3.750.000:00 14.417.4047,02

9tl.ooo,oo

611'z42. 489 ,03

Cines -IMPERIAL
últi-ODEON - ás 7 lh horas

Programa Seillsa.cional.
I - O melhor filme na.cio-

mos

o maior filme· destes
10 anos!

ARCO-IRIS
Baseado na celehre n.ovela

PROIBIDO
I de

Wanda. Wassilewska que
com Nilza Magrassi - Gran- obteve o grande Iprêmio Stalin

de Othelo - Lucia Lamur - de 1944.
Jarar3lCa Milton Marinho - e Fortíssimo!
a 100 % sensacional Eros Vo- Impressionante
lusia. Realista!
II - Atendendo a. inúmeros Preços: - Cr$ 2,40 (Unico).

pedidos, o melhor filme de a- Riogorosamente proibido até
venturas: 18 anos.

O CISNE NEGRO Finalmente Amanhã

(Technicolor) com Tyronel ODEON-IniPERIAL
Power - lVIaureen O'Hara - O filme que tôda a cidade

George Sanders, aguarda!
2 - Continuação do seriado A )Il"LHER QUE NÃO SABIA:

I
VIGILANTES DA LEI 7° e 8° A)IAR
Episódios. Technicolor com:

com os 3 Mosqueteiros.
�reços: - Cr$ 2,40 - 1,00.
"Im)), a+p 10 anos" ..

nal !
ROMANCE

Seguranca Pública
Poriaria n. 868/46

o secre0rio de Estado dos Negócios da Se,
* guranç� Pu�bhca. no. uso das suas atribuições,

MENINA ZENAIDE
determIna as autondades policiais que Cum,
pram e façam cumpnr, a partir desta data

F t· h"
. as seguintes instruções:

'
.

es eJa, 0Je, ,maIS uma prl- a) - As emprêsas de ônibus inter.munici-
:rnavera, a galante menina pais dever,;,;o apres�ntar à Inspetoria de Veí·
''7".." ., culos. e Trans,t? .Publico., na Capital, e às De.
�naide, dIleta fllha do sr. legaclas de Pohcla, no Interior, até às 16 ho.

Vald:rnir S'bchelkmoff e de sua
ras de cada dIa, uma relação nc:minal das

" . I passagens vendIdas, e uma declaraçao numéri.
<id. esposa, d. MarIa Gomes ca das passagens a venda, referentes aos veio

5Jtch �ulos. de passageiros que devam partir no dia
...., elknloff. unedlato'

'" b) -- Após às J(. horas de cada dia. deve.
r�o 'a I n_spetoria de: Trânsito Público, na Ca.

SR. ANTôNIO RAl'\iOS pltal, e as DelegaCIas de Policia no interior
colh�r d� hora em hora, até o'encerrament�

Transcorre, hoje, o aniver- do expe,henté de cada emprésa inter,municipal,
Sário natall'.Cl'O do SI'. Anto�nl'O

a relaçao rie passagens dlspomveis, indican-
do-a a quantos desejem adquirlr passagens

"Ramos, 00. diretor do Banco desde que nesse sentido sejam consultadas,
'

1 �ara in.forI1lQçO'l;.", ..�I.,.bre passagens c' sponí·
neG. veiS, nas Itnh.M de ombl...� i::tter·municipa!s, na

.

O Capl_taIJ os .ln�res�ados pOG<:.,·io pedir infor·
'� ilustre aniversariante, um maçoes telefomcas a Delegacia C:" Ordem Po-
i dos eXipoentes máximos do alto

lítica • Social, depois das 14 hora•.
PuoliQUe·5e. D';·'ijl'" conhecimenJ aos j)e�ega.

���ec�0��:1�n����;��r��e1� ��1�:r:��or�daA::::�:a:�aEs:::;�:�, "e: �: Itãú f t' d t .,..... nanopolt5. 15 de março de 1946.
es lva a a, as mal:; VIvas

D.
Lúcio C,,,.réa, secretário da Segurança

d_emonstrações de apreço e' "bItca.

Iscron.,patia
de seus amigos e

ad-I
SR VALDEMIRO C. LEITE

nllradores. Faz anos, hoje, o sr, Valde-
Os d "OE t d".

<

I i RUA MARCONI, 44 -s. PAULO .1
l})

J . e < s a o o cumpn- mil'') C. Leite, cor:lpetente er.- que enviarei lista de preços.

f
€r.l/tam. I cadernador, �_, ...... 11

\

/

Ginger Rogers - Joan Hall

Ray :\li1land - Warner Bax
ter - Mischa Auer.

""'\1':'1:';-' r"!o T , r ,!. ....
.

_..;.� __ ...
-

'.L � 7 ;' !'_:_O::''':--:'S i � ::: �::1,) ·":2 1_�,:"',,:�2 li";(2a

Ilher, transportado á tela!Ultima exibição.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o l"�TIIPO Sàbado, 16 Cle Marco de 1946

Economío e

Finanças
1 - o Balancete do Banco

jdo Brasil, de janeiro de 1946,
informa que as contas relati
vas a empréstimos, apresen
ta:n os seguintes saldos, neste I
mes:

Empréstimos:
Rurais .....

Industríaís .

Em Iêtras hi-
potecárias .

De financia
menta ...

A fundioná-

Cr$
4.719.315.254,60
569.753.343,60

22.032.037,40

618.090.918,70

rios 18.479.042,00
Em C/C 4.582.475.655,50

2 - Em estudo lido na As
sociação Comercial do Icio de
Janeiro, o sr. Osvaldo Benja
min de Azevedo, descreve os

males da inflacão.
Entre outras observações,

destaca, "que de 1939 a 1943 o

potencial monetário, por to
nelada de mercadorias, foi ele
vado de 139%.
Termina a autopsia apelan

do "para o comércio e para a

indústria no sentido de que
restrinjam seus lucros ás mar
gens normais, evitando a ele

vação do preço, quando neces

sáría, pois assim fazendo es

tarão contribuindo objetiva
mente para a solução ideal do

problema inflacionário".
3 - Continuam aumentan-

. do os saldos da balança co

mercial brasileira. Nesse últi
mo quinquêruio elas assim se

apresentaram:
Cr$ 1.000

1941 1.211.229
1942 2.806.835
1943 2.566.828
1944 2.761.368
1945 3.580.190

4 - O ministro Netto Cam
pelo Junior, permanece conce

dendo autorização para pes
quízar mínerais. ontem assi

nou, conforme informa o Diá
rio Oficial, sete decretos sôbre
o assunto. Quanto aos funda
mentais problemas do campo,
nada,

5 - Segundo as últimas es

tatísticas do Ministério da

Agricultura, a nossa produção
agrícola vem sofrendo o se

guinte curso:
Per capita

Ks.
1939 1.046
1940 1.043
1941 \.. . . . . . . . . . . . . . . . 1.040
1\942 � . . . . 1.006
1943 1.033

6 - Declarou o sr, J. de Sou

sa, veterano da sua Associa
ção Comercial que "o tabela
mento, nunca foi medida ca

paz de resolver o problema do
abastecimento. das grandes
metrópoles, como não será o

meio de solucioná-lo nas pe
quenas cidades, porque é um

processo demasiado simplis
ta". (Da "Informação", de S.

Paulo) .

B R I TO
o alfaiate indicado
Tíradentes. 1

---_._-- --

A Faltará papei mais I AOS nossos
•

algum tempo I Agenâes
Nova York - (S. L H.) -I Leiam todo dia esta (OIURa

Há tôdas as indicações de que I
até o fim

Assembléia Geral Ordinária a falta dos produtos químícos __ Pedimos aviso r por teleqra-
r - que entram na manufatura do mil. quando o jornal não chegar�onvocaçao '1 papel impedirá seriamente a no mesmo dia.

Convoco de acôrdo com os estetutos sociais, os srs, produção em grandes quantí- _

acionistas para a assembléia geral ordinária, no dia 22 do dades desta mercadoria du-

corrente, ás 14 horas, na séde social, com a seguinte orde rn I rante os mais próximos seis PRECISA-SEdo dia: I meses.
a) - exame, discussão e aprovação das contas da Di, Os fabricantes de papel el1- De um oficial compositor

retoria, do balanço e do Parecer do Conselho tusiasrnados com o aumento para trabalhos cumerciais.
Fiscal, r-ferentes ao exercicio de 1945, de fornecimentos de polpa de Quem não estiver em con-

eleição da DIretoria; madeira e das dísponíbilida- dições é favor não se apre-
eleição do Ccnselh i Fiscal. des de mão de obra, espera- sentar.
Ftonanó pohs , 14 de março. de 1946 vam atingir por esta altura o Informações no Estahele-

Aderbal Ramos da Silva regime de grande produção. cimento Gráfico Brasil. Rua
Diretor-Presidente Mas a fabricação de papel Tiradentes nO. 10.

... * também requer resina, soda
.

F "b· d R d B cáustica, cinzas de soda, elo-

a rica e eo' as e or- ro, dióxido de titânio, amido e . RETIRARAM SUAS CAN[)f-

outros produtos. Todo"s êstes DATURAS

dado's Hoepcke S A produtos quírnícos estão pra-.

•• ticamente numa situação pou-
.li. co desafogada, alguns há cujaASSembléia geral ordinaria posição é um pouco melhor que

ConveceçêO durante a guerra, em relação
,

aos mercados civis, porém não
Convoco de acôrdo com os estatutos sociais, os srs. satisfazem ainda as exigênacionistas para a assembléia geral crdinária, no dia 22 do cias do mercado, segundo in-

--------

corrente, ás J 6 horas, na séde social, com a seguinte ordem forma o "Journa;l of Commer- Corrp ·.0 LageaDoda dia: ce" tomando por base sonda-
a) exame, discussã r. e aprovação das contas da dire-

gens feitas ao mercado de No- Vpnda avulBO na

toria, do b alanç i e do Parecer do Conselho Fiscal
va York.

AGÊNCIA PROGRESSO

referentes ao exercicio de 1945; "O aumento da produção de
b) - eleição da direto-ia: papel", acentua o "Journal of
c) - eleição do Conselho Fiscal. Comrnerce", "fez aumentar

F'Ior ranô pohs, 14 de março de 1946 também muito a procura de
Ar erb al Ramos da Silva produtos químicos. Na primei-Diretor-Presidente

ra semana de janeiro. deste
ano, o rendimento médio da

produção de papel calcula-se
em 89,1 (;� contra 81 cé que se

verificou na msema semana do
ano passado".

Os tabrícantes de produtos
químicos necessáríos á manu

fatura de papel, não prevêm
qualquer melhoria de situação
antes de 1947,

s.Carlos Hoepcke
Comércio e , Indústria

b)
c)

I
Tôdas as bebidas, inclusrve ao;

fabricadas em outros Est'·l(105.
retiraram suas cand idaturns
para r-einar nos lares cararí-

I nenses,
- em vista da cer tissi

m� vitória do aperitivo KNOT.

� --..--..------ .

PredialCrédito Mútuo
� ,.,�TIS

. �p� 'fIJi U/6"
I P CREME

1�:[II!lJiIIJ'

Proprietários - J. Moreira & Cia.

A mais preferida, é inegável.
2 sorteios mensais 4 e 18 KNOT

PREMIO M IOR CR s 6.250,00

Os Pálidos, Depauperados.
Esgotados. Anêmicos,

Magros, Mães Que Criam,
Crianças Raquíncas rece
berão ti touífícação gera)

do organismo com o

SANGUENOL
Contém oito elementos tônicos
Fósforo, Cálcio, Vanadato e

Arseniato de
Sódio. etc-

Muitas b lnificaçõe3 e médico grcti'l
Tudo isto por apenas Cr$ 1.00

...........................................

GRIPE o TOSSE o BRONQUiTE

6 Sabão

"VIRCiEM ESPECIALIDADE"
eLA. \V]1__:TZEL 'INDU8TRIAL-JOINVI LLE (Merce

TORNA A ROUPA BRANQUISSIMA
regls

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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DUENÇAS .NERVüSAS
Com 05 p'rogressos da medicina

boje, 8S doenças nervosas, quando
·:tratadas em tempo, são male<l per·
'feitamente remediáveis. O curandei.

rismo, fruto dI' ignorância, só pud.
prejudicar os indivíduus afetados d.
:tais enfermidades. O 5erviçu Na·
cional de Doenças mentais dispô•

. de um Ambulatório, que atende gra· I

·l:uitamente os doçntes Rer'''OSos ln·.1,digentes, na Rua Deodoro 21. d.s ,
.:iI!! 1] horas. diàriament& I. �

A08 sofredores
--

Dra. L. GALHARDO-Ex-mé-

C R E O I a' R I odica do Centro E.p'irita Luz.
.Caridade e Amor. comunica .

a mudança do seu consultó'
rio para a Rua do Senado,
317 -- 2 andar. Rio de Ja
neiro, onde paSIIQ Q oferecer
011 seu. préstimos. Escreva de
talhadamente -- nome. ida-
de. endereço e envelope se- I'
Indo para a respc':Ita.

Lãs

a(OSA
()RLL\.-�']�)O SOA RP�JLLl

Rua Conselbelro �ha!r8, 36 � loja e §()breloj� - Telefone 1514 (rede intern�)
CaiJí3 Postal 51 --- End. Teleg.= ({�carpelli» --- Florianópolis

S a ng uenol
CONTEM

afTa ELEMENTOS TONICOSl

ARSENIATO, VANADA
TO. FOSFORaS, (AI.ClO

ETC

TONICO DO CEREBRO
'fONICO DOS MUSCULOS
O. Pá!ido.. DIJ;lluPI,ldo•.
EICjotldo" Anêmico'l, Mil.
que crilm Mlg,o.. (,i..nç••
rlquítica.. 'Ic.b.rio • tonJ.
ficlçio ger.1 do orglnÍlmo

Sanüuiool
LJe O,N.S_P. o' (99, de 1921

----_._-

Convocação
De acôrdo com o que pre

.ceítúa o art. 15, Capítulo V,
dos nossos Estatutos, e em

obediência ao art. 98 do Decre
to-Lei n. 2.627 de 26 de Se
tembro de 1940. são convida
dos os Srs. Acionistas da Es

tabelecímerrtos José Daux -

S. A. Comercial, para a As
sembléia Geral Ordinária a

realizar-se no dia 19 de Marco

próximo, na Séde social á rua
Conselheiro Mafra n. 10, ás
.déz horas, nesta Capital.

Florianópolis 19 de Feve
-reiro de 1946.

Jorge Daux - Diretor,

pendentes I CHEGOU DE LONDRES
LOXDRES - Press Informatton 'ienice - Constl- Londres. (H. P.) - Já chegou ao - Frigidez, írregulartdades ouva-

tuí uma nrova do realmente satisfatório funcionamento Brasil o reputado e esperado trata- rianas, idade c�'itica, o�e�idade ou

'T
i:

• eÓs Ó:

• mente Okasa. - Okasa e hoje uma magre7..a exceSSivas, flactdêz da pele
da 0=""[, o fato de que- problemas mais serres, no plano ln- medicação de escolha uníversalmen- e da cútis, queda ou falta de turgên-
ternaclonal, estão sendo eneamínhados para soluções con- te reconhecida pelo seu alto valor cía dos seios tôdas essas deflciên-
eílíatórías. Três assuntos assumem ímportâncía vital para tel'<�pêlltico e pela �ua eficácia indi�. cias, de origem glandu!ar, na mu-

a manutaneão da paz e �ontrole dos armamentos elimina- c�tt,'e!. - Okesa a base _?e Hormô- lher. Okasa �ncoIltra.se �t �-enda nas
_

�
c ,.

.,.

'

,_. nlOS vrvos, extratos de glandulas se- boas Drogarias e Furmáctas, Lnfor-
çao das chamudas esferas de Influência e a solução die ea- xuaís e Vitaminas; selecionadas, mações e pedidos ao Distribuidor
xos como 0'< da Hréeia e fio Irãn, JlencionUlldo êsses doh combate vigorosamente todos os ca-

_ geral: Produtos, Ama, Av, Rio

países não o fazemos com o intuito de partteularfzar dís- sos Il.�·ados diretamente a pertuba. Branco, 190 - Rio. Okasa importa-
)) t. . 1'd' ções das glânulas genitais do apare- do diretamente de Londres, pro-
pu .a)<_�m I �. .' . ,

lho sexual co-uo: Fraqueza sexual porcíona Vil'ilida�, Fôrça e Vigor
:'i ao sera n ada Ia cll obter resultados totalmente POSI- na idade avançada ou por outro mo.· com as drágeas "prata" para ho-

t.ho1'. mas o primclro passo para concüíações razoáveis tivo, no moço, selinidade precoce, mem, - Feminilidade, Saúde e Be-

foi dado pelos representantes autorizados das g'randes pO- perda de energia, fadiga, fraqueza leza com as drageas "ouro" para

têneías junto à ONU.) e tudo indica que essas concilia.
mental et�" no homem... ,. mulher.

;õ:n�.�]�����i�:·�lillhO à deliberações ainda mais rasoãveís

II QU�R VESTlR.SE COM CONfORTO E ELECiAHCIA ? IComparemos, pelo menos, o que a organização inter- I _

uaclonaí já conseguiu até agora CQm S,S tertúlias cheias do PROCURE A

mal" puro idealismo da antiga Líga das Nações, porém des-

Blfal·alarl·a Perel-ra & Mellotítuidas de i'enso prático.
.

.

o que merece uma palavra de Co o me n t á r i o é
o sentimento praamátíco, que encontram as questões em

foco 110 plenário da OXC Xinguem entra a discutir bizan
tiníoes, O que se deseja é penetrar no amago dos assuntos,
E ningllem) por outro lado, teme dizer, coisas, que podem,
à primeira vista, parecer ..pesadas, mas que traduzem, na

reatídade, a essêncía dos fatos. Eoí porque se procurava
não ferir suseetíbtlídades que provelu em grande parte o

fracasso da velha Líga de Genebra.
Pode ser demasiada a eloquência, com que os delega

doi' da. OXr. se Iancam no entrechoque de idéias e ínterês
ses. Jlas, está cluro que aí estará um sistema bastante
animador de que todos querem ser suficientemente explí
citos. X€ulmm deve persistir nas relações internacionais,
quando a Iing'uaaem dos estadistas se caracteriza pela
franqueza. (.)s pontos de vista de cada qual são expostos à
luz mer id ia na; e o público não se "Verá intoxicado por fra
ses Tazoias de maior sentido. Por sea turno, a imprensa
aglta os problemas em tom de profundo realismo, e dêste
modo os pertcos são explicados sem eufemismos, Ora, tu
do isso só pode facilitar a tarefa para a realização dos en

tendimentos. E os entendimentos "Vão se desenhando, for
mando-se um clima de todo propício à solução rápida das

peudêucías. Com efeito) menos de dois meses de instalada
a assembléia da Orgauísação das Nações Unidas, já sabe
mos que não haverá novas guerras - ou uma nova e ter
rrrel guerra g'eral - justamente motivada pelos casos, que
em geral mais se temia não fossem solucíonados a con

tento.
nste o rato evídente, Insofísmávelj e merece que se o

procla.me, quando a ronda do pessimismo continúa por ai
a produ,.;ir dúddas entre o,s esphitos mais impres·sioná-

Solução dos casos

veis ••

Rua João Pinto. 16 - Florianópolis

«KNOT»
Avisa aos seus clientes a mudanca de
e�cTitório para a rua João Pinto n.o 5.

junto à Redação do «O Estado»e

---

Sedas ,
CasilDiras\

Banco de Crédito PopUlar e
de Santa Vatarina

Agrícola
Convocamos, pelo presente, para 21 do corrente, às 16,30

horas, na sede do Banco, á rua Trajano número 16 a Assem
bléia Geral Ordinária anual de que trata o artigo 24 dos nos

sos Estatutos, afim de eleger os novos membros do Conselho
Fiscal, e respectivos Suplemtes, e tratar de outros assuntos de
interesse social, na forma do mesmo Artigo.

Florianópolis, 6 de março de 1946.
p. Banco de Crédito Popular e Agrícola de Santa Catarina.

Lourival Almeida

ROMANCES SENSACIONAIS
(em fascículos)

A Casa Editora Vecchi, do Rio , encarregou a Livra
ria Rosa, à rua Deodoro. 33, nesta Capital, da distri
buição dos seus afamados romances em fascículos e pede
aos seus dignos freguezes o obséquio de procurarem, en

quanto não estiver norrnahsada a entrega a domicílio J os
fascículos que precisarem.

_ ..•

Precisa-se de pessoa ativa e honesta para venda de
romances em fascículos, a domicll io.

Exige-se garantia, Paga-se bôa comissão. Tratar na

Livraria Rosa. à rua Deodoro, 33.

FARMACIA ESPERANÇA
te "ar.a_Ueo lUW LAU8

___.... _....elr1Uo - 8011l<10pau.P - ......_
�CIII .. lIonu_

__ • ."!UI ,,_....._ ... __ -..

Tenha �empre em COfla uma garrafinha de

aPERITIVO «KHOT»

a.taO'VA8Q••Q.O 0· ..••••• ao.... s•• oe .85.

ESCRITÓRIO JURíDHJO COMERCIAL
(Com um Departamento Imobiliário)

Vendas de pinhais, fazendas e empl!'êBas
Diretor: dr. Elisiário d-e Camargo Branco

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

Endereço telelrráfico: "Elibranco'· - Lajes - St.. Catarina

e
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16 DE MAF"'ÇO
Beato Pedro Lieou, Mártir
A p r j m e i r a metane do

século 19 viu, na China, tre
meneias perseguições movidas.
contra :J� íntrepidos rrussio

rrarios como con tra os filhos
do país que professavam a fé
catolíca. Entre estes heróis dis
tinguiu-se Pedro Lieou. Ainda
moço, rês-se batizar. Em 1797.
foi encarcerado por causa da

retígíâo. Sôlto, ourante algum
tempo. devido à intercessão
de uma família influente, foi
novamente prêso e desterrado
para a 'I'artária. Em 1827, pô
de voltar para o seio de sua

INICIA-SE HOJE O "TO.K-- terrdos para amanhã, por mo- u-uTl"..A, o ali.ce1"C€ da

defe-, Con�uao com a presença família. Mas poucos anos ma-
NEIO RELÃ1tIPAGO" CA. I tivos que desconhecemos não sa. dessa ilustrada redação nas is tarde prenderam seus dois

RIOCA mais se realizarão. : DALGÍSIO. o baixinho pe- referidas solenidades, apresen- filhos. Receando pela firmeza
Na Capital da Replblica, * I rigoso e ínteltgente. to a V. S. as minhas cordiais

deles, resolveu o ancião de 80
tendo por lacaIo Campo do IPIRANGA x GUARANY I NICO, o "russo" mais fraco. saudações. Manoel Gonçalves anos dirigir-se para a prisão.Fluminense, será iniciado hoje No tapete-verde da Vila Ope- LOURIVAL, o homem-com- - 1° secretário.

Logo foi prêso. Ao juiz disse:-

d * * '"o "Torneio Relãmpago " cario- rária do Saco dos Limões, e- pressor. "Se é crime ser católico, pren-
ca, entre América e Vasco da gladiar-se-ão amanhã, à tarde, MIA, o "crack " teatral. MAIS UJl{... da-me, co:mo prendeu meus
Gama. Amanhã jogarão,

emlos
fortes quadros principais e ORLANDO, o ponta hércu-

Acy Cabral Teive dois filhos. Se, porém, eles são
prosseguimento do mesmo tor- secundários do Ipiramga e do leo. inocentes, ponha-os em liber-
neio, Botafogo "versus" São, Guarany. I WALDIR, o reserva dos dez Este, não será o primeiro dade.t'Pedro foi a alma da re-
Cristóvão e Flamengo "ver- ." .

valores. apelo, de comeutarístas espor- sístêncía, confortando os ou-
sus" Fluminense. PROCÓPIO E eALICO ABAN- * tivos, quanto ao já tão falado tros católicos. Por isso, quan-nOXARA1U O FU'I'EBOL YAI SER }'IL1lIADO "caso" surgido entre a Fede- do estes foram condenados ao
0,8 JOGOS llIARCADOS PARA Os fans do Figueirense e o "Gazeta Esportiva", vai "ca- racão de Vela e Motor de San- destêrro, foi êle desti.rul.�"" .-

AJlIANHÃ público esportivo devem estar var
"

com quem de direito pa- ta>Catarina, o Iate Clube FIo- morte, depois de muitas e no..-
No magnífico estádio da rua, decepcionados com as decisões ra que prél!o entre os "cra-] rianópolís ,e o Veleiros da rendas torturas. Aos 17 de

Bocaiuva, amanhã á tarde ha- dos "players" Calico e Procó- cks" clêste jornal e os da "Mais Ilha. Março de 1834, morreu Pedroverá duas disputas amistosas, rpio de não mais voltar às ati- Popular" seja filmado, em Será mais um apêlo, ao sr. às mãos '00 carrasco, deíxan
sendo uma de futebol, entre vidades futebolísticas. seus lamces de classe e técní- Presidel:te da. nossa

entidade'jdo sua morte heróica prorunCaravana do Ar e Clube Atlétí- Os dois famosos azes do pe- ca. no sentido de se resolver sa- da impressão em católicos e
(;0 Catarinense, e outra de bol catarinense ainda não es- Vai ter uma disputa magis- tisfato:'ia:mente em ass�nto de

I pagãos."Bola Militar", ínteressantís- i tão restabelecidos das contu- tral, êste amistoso de camara- tanto Interesse para nos ou- *

.simo jogo entre voluntários do sões sofridas há um. ano, não dagem e amizade. tros, apreciadores do espane HORARIO DAS SANTAS14° Batalhão de Caçadores. sendo possível voltarem. a pú- sadio, sem prevenções e riva-1 MISSAS PARA DOMINGO:* blico com suas habilidades téc- COQUEIROS PRAIA CLUBE, lidades excessivas. Catedral: 6 _ 7 _ 8 _ l'O FIGUEIRENSE JOGARÁ nicas. Da Secretaria do c.oqueimsl Temos certeza, de que não horas.
",

AMANHÃ EM LAGUNA *

PI'�ia Clul�e recebem.os o se- será difícil, pr�ncipalmente pa- Novena: ás 19 horas.P
.

I t h
. . ,

()S" "CR�CKS" DE ·"A t t m to _""a Fed 1 e sse .ossrve men: e oje segUIra,.1. gum e convi e que· Ul �.
- ra a eraçao, res� v r e. u! Em dias da semana: MIssa:

em ônibus especial, para o mu- GAZE'I'A" decemos: caso, de um modo imparcial, ás 7 horas.nícípío de Laguna, a embaíxa- Para enfrentar o 011ze de Florianópolis, 14 de Março deixando os clubes perfeita- Igreja de S. Francisco: 7,da do Figueirense que amanhã "Rádio Guarujá", em dia a de 1946. - Senhor Diretor Es- mente conformados, pois, afi- 9 horas.à tarde enfrentará o poderoso ser previamentemarcado, con- port ivo do Jornal "O Estado", mal de contas, a Vela é um es- Hospital de Caridade: 5,30onze do Fluminense, local. ta a "Gazeta", com o concur- - Nesta. -- Em nome da Dr- porte puramente amador, não
_ 8 horas.'" so dos seguintes'�' eracks" : retoria do "Coqueiros Praia se compreendendo essa tão de- Puzíssímo Coração de Mru-NÃO SE EFETUARÃO LAURO, o homem-maraví- Clube", tenho o pr�ze.r de. con- masiada rivalidade, que. chega ria (Parto): 8 horas.Os jogos amistosos entre lha do arco. vídar V. S. para asststír a mau- assombrar os que apreciam ca Igreja de sto• Antônio:Caravana do Ar e Bocaiuva CHICO, o zagueiro duro de guração das diversas depen- de fóra, só querendo vêr o pro- _ 8 horas.(1.a Divisão) e Paula Ramos se passar. dências que constituem a prí- gresso, as realizações � a con- Igreja de S. Sebastião: 6,30x Boeaíuva (2.a Divisão) que) ROMEU, o "can-can " do es- meíra parte das obras dêste tinuidade como Campeoes bra- horas.deveriam ser efetuados domín- quadrão. Clube, a realizar-se no proxi- sileiros. Igreja de Sta. Terezinha: 8

go último e que seriam trans- 'ÁLVARO, o guri infernal. mo domingo, dia 17 do coren-I Chega senhores, de inter- horas:
- te, ás 10 horas. I pretações diferentes, preju- capela da Base Aérea: 8 ho-
FABRICA DE RENDASS•EA.BORDAOOS HOEPCKE

CARLOS HOEPCKE S. A.COMÉRCIO E INDÚSTRIÃ
RELATóRIO DA DIRETORIA

[Religião
I Catohebrno'

o SANTO De DIA

Direção de PEDRO PAULO MACHADO

o

Caravana' do Ar x C
sensacional jogo que amanhã assistiremos, no

Federação Catarínense de Desportos.
Preliminarmente haverá interessante jogo de (,Belá Militar»_

Atlético,
estádio da

Imóveis .................................................•

Terrenos e casas de moradia .

Máquinas _. _ __ _ _. __ _ _. _._

::\1óveis e utensílios . __ _ __ _ _ _ . _ ..

190.000,00
154.000,00
703.000.00
21.000,o[)

Imobilicado
Propriedades , .

Embarcacõcs _ _ ..

2.624.837,50
806.808,00 3.431.645,5�

raso

Asilo Irmão Joaquim:
horas.
Saco dos Limões: 8 horas.
Ginásio: 5, - 6, - 7,30 ho-

6

7,

22.810,4.>

Senhores acionistas:
.

Temos o prazer em apresentar a vv. 55. o balanço geral e o parecer do conselho fiscal refe
rentes ao exercício de 1945.

BALANÇO GERAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 1945
A T I V O

RELATóRIO DA DIRETORIA
Senhores acionistas:
Atendendo disposições legais, vimos apresentar-lhes o balanço geral e o parecer do conselho

fiscal referentes ao exercício de 1945, de cujos documentos ressalta a boa situação da sociedade.
BALANÇO GERAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 1945

A T I V O

1.068.000,00
DispoH.i'i.rel

Caixa: em moeda corrente e nos Bancos _ .. _ . _ ......•..............

Rectisâvet a curto e longo prac«.
Devedores , '.' , , _ , .

Mercadorias ' . , , , , . .. . , .

Matéria prima , , ,.... . ,.. . .

Participações, bônus de guer-ra e api liccs ,.

Diversas contas , , _ - ,

2.349.707,20

raso

Capela de S. Luiz: 6,30 -

8 horas.
Capela do Abrigo de Meno

res: 6 horas.
Trindade: Matriz: 8 horas.
Trindade: Chácara dos Pa

dres: 8 horas.
João Pessôa (Estreito): 7

horas (igreja) - 9 horas (ca
pela) .

São José: 7,30 - 9,30 ho
ras.

lmobiliaado

Disponsoe!
Caixa .

R·e�Ú::i7.;ei·� ·;u�.;t�· � ·/��?��· p;.�;�
.

Mercadorias 1.024.514.4<>
Devedores , . . . . . . 1.'585.527.00
'Obrigações de guerra '.':....................... 108.500,00

, .

25.622,952,20
27.6-43.677,60
1.208,590,50
1.615.536,60
146,989.10 56.237,746,00

2.718.541,4<>

Contas de compensação
Ações caucionadas , , .

Devedores clcobrança , .. , .

30.0tO,oo
1.580.562,10 1.610.562,10

Conto de compensação
Ações caucionadas , , - , .

Cr$

80,000.00

62.099.098,70

900.000,00
450,000,00
520.000,00
365.000,00
287.800.00
160.000.00
212.800,00
46.910,00 2.9.12.510.00

Capital ............•................................... ,.

.Reserva ,
"

, , ' - .

Fundo de previsão .. , " , , . , .

Fundo para
-

flutuação do ativo . , _ .

, Fundo para depreciação de imóveis e embarcações
Fundo para participações , .

Fundo para contas duvidosas , .

Fundo de auxílio ' , , , , , .. , , .

Lucros suspensos , , , ..

6.800.000,00
6,700,000,00
",500.00el,oo
6,000.000.00
3 .431.645,50
1.615,536,60
2.400,000,00
276,523,60
40,128.20

,,',.

·A
P A S S I V O \),',"Nõo exigível

Capital " .

Fundo aumento capital , , , _ . _ _ .

Conta de reserva . , , _ .

Fundo para móveis e utensílios e imóveis � ...•........

"Fundo depreciação máquinas _ . , , . , , , .

Fundo para devedores duvidosos , .

Fundo para máquinas obsoletas J •••••••••••••••••• _ •••

Lucros suspensos _ _ .

Cr$ 5.419,913,90 PASSIVO
Não cxigí'vel

Cr$

diciais, unícamente, ao nosso

esporte ...
Apelamos para a Iigura cen

tral da história.
31.763.833,90

I
Sabemos que o sr. Presiden-

te da. F. V. M. S. C. bem conhe

,ce a situação da Vela, aqui, e,
30.255,264,80 não podemos esquecer as suai�

verdadeiras qualidades de des-
80,000,oe

-

d
'

portista, na extensao o voca.-
62.099.098,70 bulo

Porque não se realizam no

vas regatas?
Acabemos de uma vez com

esse "caso", concordem. se

nhores do Iate e Veleiros!
O que nos alegra, é o desfile

desses '. barquinhos" - que
enIenam as nossas baias.

Aq,.,j fica. mais um apêl0.

Exigi1/el a curto e lo-ngo pra-::o
Credores ' .. , , .

Diversas contas .. , , , , ..

DIvidendo , , , .

28,730.819,40
708-445,40
816.000,00

E:rigível a curto e 'longo p,-a::o
866.841.80Credores .

Contas de compensC1{ão
Caução da dil'etoria , , , ,...... 30.000,00
'fitulos em cobrança ,....... 1.580.562,10 1.610.562,10

Cr$ 5.419.913,90

CO}l.ta de compe11.sação
Caução da diretoria _ - ,

Florianópolis, 31 ele dezembro de J 945.
Aderbal Ramos da Sirua, diretor·presid�lIe.
A dollo BeckmannJ diretor-gerente.
Aceloll Dório de Sousa., diretor·gerente.
Alvo,'o de LIma VtJiga, OIXJtador, reg. n. 48.430.
D. E. C.

PARECER DO CONSELHO FISCAL
Os abaixo assinados, membros efeti\·os do conselho fiscal da Fábt-ica ele Re�das e Borda�?�

JIoepcke S. A., tendo procedido ao Çxame dos negócios e operações sociais l-elatIvas ao exerC1CIO

de mil e novecentos e quarenta e cinco, tem a declarar que tudo encontraram na melhor ordem,
clareza e regularidade, por isso, são unánimes aprovar os atos da diretoria, suas contas e o ba
lanç() da sociedade.

Florianópolis, 30 de janeiro de lS46.
Emídio Cm'doso Júnior
J(7ime Lillhares
Alvaro Millell da Si/z.'eira

Florianópolis, 31 de dezembro de 1945.
Aderbal Ramos da Si/v"" diretor-presidente.
Acelon Dário de Sousa, , .. diretor-gerente.
Rudolfo Sche�'demafttelJ diretor-gerente.
Heitor de Sousa Lima, guarda.-livros, reg. n. 22.037.

PARECER DO CONSELHO FrSCAI,
Os abaixo assinados merr'..bros do conselho fiscal d� Carlos Hoepcke S,. A. Comércio e In

dústria. tendo procedido a" exame dos li.vros. do balanço, inventário e demaIs documen�os apre
sentados pela diretOt'ia, tudo referent� ao exercido de mil e nove�ent()s e quarenta

_

e Cln�O,_ de�claram ter encontrado tudo em perfeita. ordem, clareza e regulandade, pelo que sao unanIme_,

sejam aprovados pelos senhores acionistéLs, balanço, contas e atos da diretoria.
Florianópolis, '30 de janeiro de 1946.

Lu,:= da Costa Mello
Ar':steu. PÔ� to Lopes
Adolfo Beckmann

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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DR. POLYDORO S. THIAGO
CLíNICA lufimCA El\I GI<JRAJ,
Doenças do coração, pulmões, fí
gado, estômago, intestinos, rins e
demais orgãos internos de adultos

e crianças
CONSUJ,TóRIO: Rua Fernando

Machado, 16
CONSUI,TAS D1ARli\.JUlENT:E:

das 15 ás 18 horas
RESID.f:NCIA: Av. Trompowskl,

62 - Fone Manual 7il6

DR. ANTôNIO MONIZ DE
ARAGÃO

CIrurgia e Ortopedia clinica e ci
rurgia do t.orax. Partos e doenças

de senhoras
CONSUJ,TólUO: R. João Pinto 7
Diáriamente das J5 às 17 horas.
RESID1l:NCL<\: Almtrante AJviJn.

as. Fone 1\1. 251

DR. ARMANDO VALÉRIO
DE ASSIS

Dos Serviços de Clínica Inf'an til da
Assistência Munícípal e de

Carielade
CLíNICA UIWICA DE CRli\NÇAS

l\DULTOS
CONSUJ,TóRJO: Rua Nunes Ma
chado, 7 (Edifício S. Pr-ancíseoj ,

Consultas das 2 às 6 horas
RESID�NCTA: Rua Marecha] Gul·

lherme, 5 Fone 783

DR. A. SANTAELLA
(Diplomado pela Faculdade Na

cional de Medicina .da Un iverstda,
de do Brasil). Médico por concur
so do Serviço Nacional de Doen
oas Mentais. Ex interno da Santa
Casa de Misericórdia, e Hospital
Psíquátrlco do Rio na Capital Ire-

deral
CLíNICA lUÉDlCA - DOENÇAS

XERVOSAS
- Consultóírio: 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, ._ AI,TA CI
.JtURGJA _ 1\10J,ÉS'l'IAS DE SE·

. . .. NHORAS - P.<\RTOS .. .

Formado pela F'aculdadr- de Medi-
cínna da Universidade de São

Paulo, onde foi assistente por vá
rios anos do Serviço Cirúrgico do

Prof. Alípio Correia Neto
Cirurgia do estômago e vias b1-
liai'és, intestinos delgado e grosso,
tiróide. rins, próstata, bexiga,

útero, ováiios e trompas. Varioo
cele, hidrooele, varizes e herna

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

r'a íso) . Te!. 1.598.
RESJD1l:XCJA: Rua Esteves .Jú·

nior. 179; Te!. M 764

DR. NEWTON D'AVILA
Operações - Vias Urinárias -

Doenças dos in tesUnos, réto e
anus - Hernorr-oídas. Tratamen

to da colite anieb íana.
F'istot erap ia - Infra vermelho,
Consulta: Vítor Meireles, 28.

Atende diariameu te ÜS 1],30 118.
e. à tartle, (las 16 hs. em diante

Resid: Vida1 Ramos, se.
Fone lO(i{

DR. MADEIRA NEVES
Médico especialista em DOENÇAS

DOS OLHOS
Cur-so de Aperfeiçoamento e Lon
ga Pt'á t ica no Hio de Janeiro
COXSl'I,'l'AS - Pela aman ná:

c lar iamen te das 10.:30 às 12 hs. à
tarde excepto aos sábados. das J.!
ás 16 horas - COXSUV]'últJO:
Rua J030 Pinto n. 7, sobrado -

Fone: ] AI;l - Residência: Rua
Presidente Coutinho, 58
--------------

DR. MÁRIO WENDHAUSEN
Médico elo Centro de Saúde e Di
retor elo Hospital "Nerêu Hamos"
CLINICA 1mDICA de adultos e

crianoas .

COXSl;LTóRIO: R. Trajano, 14
(altos da Confeitaria "Chi

quinho")
COXSl'LTAS: das 4 às 6 horas

RESIDft,;CIA: R. Felipe Schmídt,
38 - Fone: manual 812

DR. BIASE FARACO
Médico - chefe do Serviço de

Sifilis do Centro de Saúde
DOF.NÇAS DA PELE - SíFILIS

AFECÇõES URO-GENITAIS
DE AMBOS OS SEXOS - RATOS
INFRA - VERMELHOS E ULTRA

VIOLETAS
CONóSULTAS: das 3 às 6 hs. - R.

Felipe Schmidt, 46
RES.: R. Joinvile. 47 - Fone 1648

DR. ARAUJO
Assistente do Prof. Sanson, do

Rio de Janeiro
ESPECIAJ,JSTA

Doenças e operações dos OLHO",.
OUVIDOS, NARIZ e GARGANTA
Cirurgia moderna da GUELA DE
LOBO, do LÁBIO LEPORINO (lá-
bio e céu da bôca fendidos de

nascença)
Esôfagoscopia, broncoscopia para
retirada de corpos estranhas. etc.
CONSULTAS: das 10 às 12 e das

15 às 18 horas
RUA NUNES lIL<\(:HAD(, N. 20 -

Fone 1447

DR. SAVAS LACERDA
CUnica médico-cirúrgica de Olhos
- Ouvidos. Nariz -

Garganta'jDiploma de habf lítacão do Con se-
lho Nacional de Oftalmologia.

CONSUJ,TóRIO :__ Felipe Schm í

dt, 8. Das 14 às 18 horas.
ROSJDil!NCIA - Conselheiro Ma

fra, 77.
TELEFONElS 1418 e 1204

AUTOMOBILIST48
Atenção

Povo o seu dínamo ou

motor de arranco

I b(il ,
. : ci\\�O OfiCINA ENALDA

C""o-Radio�\e Rua Conselheiro Mafra
• 1 .__r_le_.__1_3_5, •

Plano de emergência IVootra a ferrugem Perca"-a Gordura
para erguer a . I - Um métCD�o novo, .usado

I Os técnicos britânicos, aper- pelas Estrelas de C�nema
lavonra feiçoaram um fluído contra a de

�
Hollywood. Pode-se

s. Paulo, � (U. P.) - ou-, ferrugem, o qual expele a agua obte-lo a�o�a nas far-

vido sôbre a execução do Pla- das máquinas e metais. Essa macras.

d E .�. t· I �

t t d ·b t d I
Um médico da California que atende

no e mengencia para �s l-I
In eressan e escoo er a e- as Estrêlas de 9nema de Hollywood

mular a lavoura o sr Mario semoenhou um Importante descobrtu um metodo seguro e novo

. ."
.

.r:-. _ para reduzir o excesso de gordura
Paciulto, presidente da Bolsa papel na invasao da Alema- antiestética. Esta descoberta chamada

. .. . Jo'ormode dissolve a gordura de um

de Cereais, disse que a medida nha e na economIa de mate- modo seguro e rapido. Comece a per-

é altamente louvavel e possí-] rial: agora porém está pro- de,: peso na. prírneíra semana e muitos
I' " quilos ao mes. Basta tomar 2 pastilhas

bilitará á classe, grandes be-I vocando
uma verdadeira revo- 3 ve�es por dia..Formode. estimula

Iíci M t 1
- .

dú t· b ítâni
a saude, a energia e proporciona uma

ne ICIOS. os .rou-se, entretan- uçao na ln us rra 1'1 anica figura atraente, de modo que _possa pa-

to, cetíco quanto á questão do

I
de engenharia de paz. F�e:..:od�tIréseu� ���;ar�J'�s gJa���'fl:

fínancíamení.o acrescentando O óleo desidratador. corno é do para remover o excesso de gordu-
�

1 '_, .. .

'
.

ra. Peça Formode, hoje mesmo, em

que o governo nao esta apare- conhecido, fOI aperfeiçoado, qual�er. f�rmácia;. A nossa garantia é

lhado para executá-lo em lar- pelo corpo técnico de uma
a sua maior proteç.ao.

ga escala. Seria necessário que companhia britânica de pe-
Distr. S. I. P. Caixa Postal 3786 - lia.

milhares de armazens fossem tróleo, a pedido do Ministério
construidos em todo o país, dos Abastecimentos. As auto
nas zonas produtoras. Nêsse ridades americanas solicita
ponto. não é possível improvi- rarn ao Ministério dos Abaste
saro-se. Milhares de câmaras de cimentos grandes quantidades
expurga teriam também de ser desse fluído. Alguns meses an

montadas, pois os cereais são tes da invasão, mais de ....

produtos de fácil deterioração. 250.000 latas já tinham sido
E isso custa muito dinheiro e entregues, e os motores de tô
demanda longo tempo. dos os veículos americanos
Abordou a questão do preço foram tratados com o óleo ma

do arroz, dizendo que o acôrdo ravilhoso, antes e depois dos
estabelecido com a Inglaterra e desembarques. Numa recente
Estados Unidos tem prejudí- demonstração, um pedaço de
cado o produtor brasileiro, que pano foi embebido de agua.
não .pode aceitar os pedidos Quando estava bem molhado,
vantajosos que lhe têm sido foi mergulhado num vaso con

feitos por outros países e. é tendo o óleo desindratador e

obrigado a entregar o cereal depois levantado no ar. Ime
áquêles dois mercados, por 143 diatamente a agua escorreu no

cruzeiros a saca. Frízou que pano, clara e límpida. 1VI I
'

para sustentar êsse preço, se- Na segunda experiência, l'lolor a Ó eo cru
ria necessário que o arroz, em uma placa de aço polido, foi
casca, fôsse tabelado em 61 molhada na agua. Deixou-se
cruzeiros a saca, o que torna- cair depois uma gôta de óleo
ria insustentável a situação e a agua se afastou do centro.
para os rizicultores. O óleo entrou em contacto

com o aço e a agua, que não
tinha coberto inteiramente a

chapa, ficou a flutuar sôbre o

óleo .

LEIAM A REVISTA
O VAlE DO ITAJAI

... ..., ....... ",*"",

"ALIANÇACOMPANlDA
F..dada •• 1871 - Séde: I A I A
INCElf.DIOS "K TRANSPORTES

Cifras do ;Baíanço de 1944:

CAPITAL E RESERVAS Cr.
Cr$

80.900.606,30
5.978.401 ;755.97

67.053.245,30
142.176.603,80

.ESCRITÓRIO .JUR,íDICO COltIERCIAI,
Aa.untoll: Jurídicos·- Comerciaill-- Rurais e InformativolI

Endereço Te}. ELIBRANCO - LAJES .- Santa Catarina
Conaulte n05sa Organizoção ontes de u decidir pela com

::>ra ou venda de imoveis, pinhaill ou qualquer
empresa ne.te eatado ,

Diretor: _. DR. ELISIARIO DE CAMÃRGO BRANCO
-

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

l Responsabi1idad�s

� Receta
1 Ativo
j

í

«

«

Sinistros pagos nos últimos 10 ano!!

Responsabilida1es
98.687.816.30

76.736,40! 306,20

Diretores:
Dr. Pamphilo d'Utra Freire de Carvalho. Dr. Francisco
de Sá, Anisio Massorra, Dr. Joaquim Barreto ci� Araujo
e José Abreu.
........................ __ ...... _- .... ,.-"" "'".,..,..",""", ... --- ...... - .,...",

CONTA CORRENTE POPULAR
Juros 51/2 a. a. - Limite Cr$ 30.000,00

Movimentação com cheques

Banco do Distrito Federal S. A.
CAPITAL: CR$ 60.\)00,000,00
RESERVAS: CR$ 15.000.000,00

Rua Trajano, 23 • Florianópolis
-

I
fábricas, A Casa <lA CAPITAL"

compras,

melhore. chama a

visita ante. de efetuarem Duas

TOME KNOT
Pequenos

•,

enuncies
* * *

SITIO
Està o venda um aitio. distante

18 km. da capital. "'0 ilha. com

183 m•• )!. frente • �O)O de fundoll.
cortado pelo eatroda geral. com

uma CQeO de material e madeira,
pa l'a 6000 m •• de lenho.
Trotar ne.ta redação.

* * *

VENDE-SE um marca "cu
max" - mil rotações - força
de 6 a 8 cavalos, possuindo co

te de óleo.
O motor pode ser examina

cio em Itajai com o sr. Oswal
do Dutra delegado Instituto
dcs Maritimos. Tr-atar com Sid
nei Noceti à rua Joâo Pinto I

34. Telefone 1134.
... * ,.,

Compra-se
Mobília de sala. gru po esto

fado, em bom estado.

Dirigir-se à caixa Postal 106·
Nesta.
. ,., .

VENTILADORES'
Vendem-se dois ventiladores elec

tricos. grandea. para cima de me

sa ou parede, serido um oscilante.
proprios para e.critório, barbea
riaa, cofes, etc. Tratar na rua Al
mirante Lamego 15.

* * *

.-,ASA Precisa-se alugar

I '" U�Q para morc:"
dIa em rua malll

ou menos central -- Dão-se refe"
rênciaa, ou fiança. - Informar Q.

A. Pena, rua Deodoro, 18. ou no

Banco do Comércio,
*' * '.t.

•

V dUma mo

en e-se tocicleta
marca "Zündapp", 7 HP e em

perfeito estado de funcionamen
to, Tratar na rua Nereu Rá·

m09, n,
o 523 (Estreito).

10vs.· 1

)I�,F\··;"\"· .! � � O

DINAMO
VENDE-SE um de 12 HP 1.500

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

15v•. alt-' 10

VENDE-SE
Uma carroceria de caminhão

e uma cabine. feita em P. Ale·

gre, em perfeito estado. Preço,
de ambas Cr$ 3.500,00.
Tratar cem o Empresário da

Auto Viação Coqueiros

Fabricante e di!ltribuidores das afamadas con

fecções "DISTINTA" e RIVET. Possue um gran
de sortimento de casemiras, riscadas, brins
bons e baratos, algodões, morin. e aviamentos
para alfaiates, que recebe diretamente das

Snrs. Comerciant.s do interior no sentido .de lhe fazerem uma

Florian6poli., - ,FILIAIS em Blumenau e Lajes.
atenção dos
MATRIZ e�

I I

\

,
I
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O� COMBOIOS DA MORTE,-.
Washington, 14 - (SIR) - passageiros à força. A espe-

Na imprensa dos países oci- rança de achar lares bem pro- Sua correspondência foi in-

dentais, fala-se ainda larga- vidas e terrenos a cultivar, nas titulada "O Comboio da Morte
mente sôbre as pesadas condi- 1 egiôes, recuperadas aos ale- para a Utopia" e começava as

ções, nas quais foi feita a eva- mães, manteem os infelizes sim: "Seis criancas morreram,

cuação dos alemães da Polô- em vida, Não sabem o que os congeladas esta noite, nos bra-
nia e da Checoslováquia. Ecoa-\ espera no Far West artificial ços impotentes de suas mães".
Iam altamente na opinião I polonês. A narração da Srnta. Cl1Ur
mundial, os discursos cheios I Na imprensa britânica, le- chill. sobre pessoas que pas
de indignação, proferidos no vantou sua voz isolada, a Srta.

I
sam meses e meses, em vagões

Parlamento Britânico, que Rhony Churchill, correspon- de transporte de gado, para
condenavam as "crueldades" dente do "Daily Mail", I vencer a distância de algumas
cometidas pelos poloneses e Estando atualmente na

_po-l
centenas de quilômetros e che

checas em relação à população Iônia, ela viu um dos tais gam à Nova Polônia, constitue

Tem um loterêsse alemã. "comboios da morte" parado um documento horripilante da
Pondo de lado o insigniti- num ramal da ferrovia, a qua-I brutalidade e incompetência

todo especial cante número das vozes de tro milhas apenas, de Cracó- das autoridades, tanto sovié--

t ídé 15 (U P) poucos membros da Câmara via. ! ticas como varsovianas,
Mon e�l ,eu, "0'

• '

-:-
O dos Comuns, que justame:r:-t,e Ichan�eleI r:O�,;IlbU�S La�leta, advertiam que a responsabili-

G b
·

I M· t I decl�Iou que o UrugUll:I tem dade pelos abusos cabe aos le-
a fie a IS ra um ,mte_l'esse todo e�pe�Ial na gítimos administradores atuais

em Nova Iorque reallz,açao da co�fer�ncIa p�n-I dos territórios ocidentais polo-
amencana do RIO Q,e �anell'o. neses _ os comandantes dos

Nova York, 15 (U. P.) - A "AcJ:l0 que a c�nferencIa. deve exércitos sovieticos da ocupa-
Secretaria de Gabriela Mistral realizar-se em Junho. ou Julho ção torna-se necessário acen

informou que a escritora tem do, ��o' em cu�so, flcan�o .

a tuar o fato que, presentemen
viagem marcada para Was- cnt.eno _

do governo br�s�l�n'o te, acontecem nos territórios

hi�'&ton, acreditando que el� a fixação da data def�nltlva, poloneses cousas muito pio
saíra provave�mente, esta n?l-I Enten�o <:lue � suspensao

,
d� res, sôbre as quais silenciam,

te ou amanha. Gabriela MIS- \ conferencia, ontem deterrni-
a imprensa e a opinião do

traí dedicou o dia a visitas �ada pela ��nta Govern�men- Ocidente.
pessoais e compras diversas, tl�a doa l!�lao Pan�Amenca�a, I A comecar de novembro' de
sabendo-se que manteve pro- nao significa o adiamento 111- 1945 está" sendo executada na

longada conversa com Eduar- definido desse conclave" - Polô�1Ía a "Marcha da Morte"

d? San�s. Sábado, Mist�al se-I��clarou o chanceler.
para a "Terra Prometida". Na

ra recebida pelo presidente I O J S
vista do mundo está se desen-

'I'ruman, na Casa Branca. r. orge ousa roland� um� tragédia, sobre a

! Anumiu o cargo de Secretó- qual, nluguem fala, porque es

rio da Academia de Comercio tá encoberta por uma "cons
de Santo Catarina, poro o qual piração de silêncio" com o qual
foi deilignado per ato do Dire- O' id t -ef - ás questor daquele eatabelecimento. o 0_ ci en ,e re ere se a

dr. Jorlle Sou.o. profes.or ali, toes polonesas, desde o mo

O sr. presidente do Clube conceituadi.simo e muito uti· menta em que foi dado o re-

dos Funcionários Publicas Ci- modo pelos coleqos e alunos conhecimento só assim cha-
is de Santa Catarina ecebeu A e.colha.e fez bem. por' 'd"" d V r 'VI'a"VI , r quanto recaiu num elemento d. ma o gov�rn� e a so

':
o seguinte telegrama: valor mental ,inteiramente A repatriação da população
De Urussanga - Funcioná- devotado ao traBalho, ° qual polonesa, radicada a leste do

rios da Prefeitura Municipal I .abe, executa�, como .pr?fe,..or rio Bug que evitou ser de-
.

t que e, com metodo e dlsClphna, '
,_

S iétide Urussanga hípo ecam sua Só no. re.ta aplaudir o ato portada par� a União ovie 1-

inteira solidariedade colegas [ da de.iqnação do dr. Jorge ca ou assassinada pelos russos,
pernambucanos grande causa Sousa. levando li -Academia de foi iniciada no mês de novem

verifique servidores publicos C_omércio o. no••al congratula- bro da ano p. 'P., de 1945, isto
nosso país, sauds, Torquato çoe., é, exatamente no momento em

Tasso. Avelino Betior. Antônio flreve DO Méxl·cO que as autoridades de ocupa-
Minalto. Otávio de Peligrim. U cão americanas e britânicas,
Ligia Damiani. Dalgé Avila. México, 15 (U. P,) - Teve adiaram as repatriações de
Amadeu Geraldo Pereira. Jor- início, hoje, a greve no serviço suas estrefas, em consequência
ge Batista Uliano. Augusta telefônico, silenciando aproxi- do inverno que se aproximava.
Messagi. Clotilde Doneda. Dul- madamente, 85.000 aparelhos Nas pequenas estações, das
ce de Betíol. Tomazi Josefina ,e afetando 1.900 funcionários. estradas de ferro, ramais, etc.,
Pucíano. Laurita Sandrini. Zil- I A causa da greve é o aumen- estão parados comboios com os

da Buríco, Darci Rocha. to dos salários. repatriados. As geadas, a fo
me e doencas, como o tifo e a

desinteria estão dizimando os

. Volta a correr a notícia de haver Stalin renunciado ao Govêrnll Im
Rússia. Contudo, não há confirmação dessa circunstância, em que

já se falou algum t'empo alrás.-

Florianópolis, 16 !.te Marco ,lJe 1946

Para delinear O

plano final
I Encarregado de for
) mar o tiabinete

Helsingfors, 15 (D, P.) - O
Atlatnic City, 15 (D, P,) -

sr. Ungarian, ministro da Jus-
Os deleg�dos de, ,_quarenta _e tíça, foi encarregado pelo sr.
sete naçoes ,ab�lXao amanha, I Paasikivi de formar o novo
uma conf,erencla �e duas se-

govêrno finlandês.
manas, afim de delmear o pla
no final da UNRRA para o

corrente ano. Esta reunião foi
convocada em face da grave
situação alimentar que atra
vessa o mundo de após-guerra.

Atenção! Atenção!
"0 W';1'_\_])()" iniciará, 110 próximo dia I!) (terça ..feira), a

puuncaçao (Ie uma serie de artreos que se retaeíonam com: a.
IliBei! ]}m;i�âo do (�eneral Fmueo no govêruo da Espanha,
impelido pelas Xaçõ<,s I'nídas, a entregar (I poder às fôrças
democrátfcas do seu país.

Leiam, nas colunas do .. () Y':Sl'AnO", a partir de terça- -

f('iJ'u. os segníntes trubalhos, i'ornecidõs a esta íôfha, com ex

clusividade, peja "I>R ESS IXI"ORllL\1'IOX":
"REi'lOIX('j.O E nRIUEZ.\.·' 1)(11' W. D•.Jackson.
"HE('RrnESCDIEX'l'O no F_\SCISJIO ESPAXHOL"�(I

por ,r. D••Jackson.
"O })OX'I'O ])E VIS'J'A BRITAXICO XO ('.\.80 ESPA-,

XHOV"pol' S. S. Coller.

Quer informacões
8ôbre o MUT

I Rio, 15 (Via Aérea) - O

I presidente da República assi
nou o seguinte decreto-lei:

I Artigo 1° - A disciplina de
Biologia, constante do curri-

Resenha Foreu-se c�lo .d? curso clássico e cu_rso-
cientifico, segundo determína.
o artigo 12 da Lei Organica do
Ensino Secundário (decreto
lei 4.244 de nove de abril de
1�42, fica substituida pela dis
eíplína de História Natural.
Airtigo 2° - O ministro da,

Educacão e Saúde baixará íns
truções ,e programas necessá
rios á execução do disposto
no artigo 1° .

FRACOS.
ANtMlCOS

TOMEM

Yiabl c.mi
"·Su.VEIB.An

(oo.inuam as

adesões

João Batista
Bonnassis

ADVOGADOS
Rua Felipe Schmidt 34.

Sala 3, Telef, 16·31

CÂMARA CRIMINAL
Na sua sessão de ôntem a

Câmara Criminal julgou os

seguintes feitos:
Recurso criminal n, �.�44,

da comarca de Lages, recor

.ente o dr. Juiz de Direito e

recorrido José Pedro de Frei
tas. Relator o sr. des. Guílher
. >le Abry.
A Câmara, decidiu prelímí

narmente, converter o julga
mento em diligência afim de

que se esgote integralmente, o

praso no qual pode o represen
tante do Ministério publico
usar do recurso que lhe con

vier.
Apelação criminal n. 7,514,

da comarca de Tubarão, ape
lantes a Justica e Natalício!
Ferreira Fontes e apelados a

IJustiça e Francisco Xavier de '

Assis. Relator o sr. des.

GUi-11lheme Abry.
Foi negado provimento á

apelação interposta pelo sr. dr,
Promotor Publico e dar provi
mento á apelação de Natalício
Ferreira Fortes, para aplican
do a pena do art. 313 do Có

digo Penal, impor-lhe a con

denacão de 4 anos e 6 mesei)
de inclusão. E mantida as de
mais cominações da sentença,

TOME APERITIVO

KN (ÀT
Cines R I T Z ., R O X Y

• Drs.
Aderbal' Ramos

da Silva

RITZ - Hoje, Sábado ás 5 e 7,30 horas

PreVI·�1a-o do tempoPaul Henreid - Heddy Lamar, 11
COXSPIRADORES Previsão do Tempo, até 14

Um curto encontro para s� amarem ... e um beijo longo pa- horas do elia 16 na Capital.
ra eternizar um grande amor... : Tempo: Em geral instável.

Censura até 14 anos Temperatura: Estável.
No programa: Cine Jornal Brasileiro - DFB. Ainda que Ventos: Do quadrante sul

pareça incrivel - Short. frescos.
ROXY - Hoje ás 4 horas Temperatura s extremas de

1 ° - Notícias da semana - DFB. .I hoje, foram: Máxima 25,7 Mí-
2° - A expedição ele Armand Deillis e Leila Roosevelt. lnima 19,6.

VIA.TAXDO RUnO! AO PERIGO I Previsões para o litoral de
Um resumo do que de mais extranho e original existe nes- Santa Catarina e Rio Grande

,te mundo. . do Sul: Tempo em geral i!llstá-
3° - Continuação do seriado. I vel. Ventos do quadral).te sul

Ma�N'l'E SECRETO X-f) com rajadas frescas. Visibili-
4° - 7° ao 130 epi.sódios do seriado AVENTURAS DE dade moderada.

CHICO VIRAMUNDO.
'

Censura até 10 anos, - Preço: - Cr$ 2,40.
ROXY - ás 7,30 horas

1° - Cine Jornal Brasileiro - Nacional.
20 - A expedição de Armand Demis e Leila Roosevelt.

VIA.Tl\NDO RUMO AO PERIGO

e

B R IT O
o alfaiate indicado
Tiradentes 7

,}
,

I

I

CONTRA CUPA,

QUEDA DOS CA·

BELOS E DEMAIS

AfECCOES DO

COURO CABELUDO.

----------------.------- " f,

:PITIILIII
I�IR�[IIR

Um filme que lhe mostrará o que você nUll1,Ca ponde
ginar ... que existisse ...

30 - Continuação do seriado.
AGEN'l'E SECRETO X-9

4° - Douglas Fairbanks Jr. - Joan Benett.
l�}<'lm,NO VERDE

Censura até 10 anos. - Preço: -- Cr$ 2,40.

ima-

TO�CQ ,�r..r���:
�P,!'lt·EX'Çl,�ÊI{

'
..

,
.;.

. I
",

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


