
�. '<,

1 "':"'f-"
., I'I!.ib,." ' t';�;--_��'1..,1 --...� t:.1t .... '�r.q

-::"��d' N� '.llr,t ,�., t ;lrlJ 1

Está entre nós Nerêu Ramos, chegado ontem an��,';taDit I. «o Estado» saúda o
c .t

bravo político, o melhor administrador que o Govêrno catarinense já teve e o brithantíssimo
líder da bancada majoritária na Cpqstituinte, de quem o Brasil inteiro espera orientação
política e coordenação de correntes bem intencionadas na feitura da Carla Constitucional.

N e r éu Ramos

o MAIS ANTIGO DIÁRIO DE SANTA CATARINA

Proprietario e Diretor-Gerente: SIDNEI NOCETI -- Diretor: BARREIROS FILHO

Ano XXXI FloriantJplli; Domingo, 3 de Muço de 1946 !{. 9521

Estados Unidos, Inglaterra' e França
d�Est����!te- d�erá�P!d����O po- I,ria os seguintes pontos: vo espanhol possa esco-

1°) - Os Estados Unidos, lher, de ma livre pref'erên-
Inglaterra e França desa- cia, em eleições livres, seu
provam a continuação das novo govêrno; 3°)
relações com o regime de Qualquer ação no sentido
Franco, preferindo que es- de apear Franco do poder
te seja substituido; 2°) terá de partir do próprio
- Os três govêrnos acima povo espanhol. Os três go-
mencionados favorecerão vêrnos em questão não
a substituição do regime têm interêsse em íntervn
de Franco por outro provi- diretamente nos negócios
sório, de larga represen- internos da Espanha.
tação popular, que man- A nota destaca, ainda,

�-----------------------------

que os Estados Unidos es-

R d de I· pera ma mudança do re-

�� oe o res e 9 o rias" :��l:r:��il:ue haja outra

Como prêmio ao novo

regime espanhol, escolhi
de pelo povo da Espanha,
essa teria as portas da
ONU abertas para sua in
clusão.

provocam
Nova Iorque, (U. P.)

Os círculos diplomáticos
dizem que os Estados Uni

dos, Inglaterra e França
estão prestes a chegar a

um acôrdo sôbre a adoção
de medidas comuns, cuja
finalidade seria provocar
a quéda de Franco, elimi
nando or regime falangista
espanhol. Segundo se afir
ma, aqueies países apro
varam as sujestões dos EE.
UU. A nota do govêrno

POT paraâoxai que pareça, em todo ato de destrui

ção há sempre um sentido criador.
Direto ali indireto, claro ou oculto, próximo ou re

moto, desejado ou não, êsse sinal renovador marca-se,
muitas vezes, na propria comissão anulativa.

O velho caearão que se demoliu, céâe espaço ao novo

arranha-céu que se ergue.
Hitler, finalizando nações e arrazatuio povos, cria

va uma nova-ordem, não para a Alemanha nazista,
mas para o mundo do futuro.

Erostrato, ateando fogo ao Templo de Diana, pen
sava, apenas, em arrombar as janelas da históTia para
a triste celebridade do seu nome. O "obscuro eiesio",
todavia, destruindo uma das maravilhas do Universo,
criava, também uma escola. Nascida da sua trágica
imortaluiaâe, essa escola também é trágica. Nela, há
vinte e tantos séculos, têm matrícula compulsória, todos
aqueles que, revoltados contra a própria mediocridade,
se não conformam que a terra os desconheça e querem,
a qualquer preço, um lugar na Posteridade, a custo do
sacrifício alheio.

Entre nós, aqui na imprensa da terra, der.am de

aparecer os Erostrailozinhos. O seu templo de Diana é a

carreira política do sr. Nerêú Ramos. Não na perdoam,
esses "roedores de glória". O relevo do senador catari
nense na vida política da Nação comunica-se ao nosso

Estado, tiaruio-bne honrosa projeção. A circunstância,
desvanecedora, de êsse nosso representante comandar,
na Assembléia Constituinte, o pensamento da maioria,
como seu brilhantissimo líder, corroi de inveja os seus

adversários e inimigos locais. Daí os ataques que andam
cantados pelos "rabequisias de aldeia" na mais clara e

espontânea confissão de inveja e de despeito.
A eles, em resposta, estes conceitos de Engenieros,

dignos de meditados:

"Aquele que não admira o �elhor, não pode me

lhorar. Aquele que vê os de�eitos e não as belezas; as

culpas e não os méritos; as discordâncias e não as har
monias, morre no baixo nível em que vegeta, com a

ilusão de ser um crítico".
"A dita dos fecundos martiriza os eunucos, verten

do em seu coração gotas de fel, que o amargam por tõ
da a existência".

"Aquele que tem méritos, sabe o que êles custam,
e os respeita; estima, nos outros, o que desejaria que
os outros estimassem nele".

Aquele que critica um alto espírito, estende a mão
esperando uma esmola de celebriâade".

"A inveja é uma adoração que as sombras sentem
pelos homens, que a mediocridade sente pelo mérito".
"É a grilheta que os fracassados arrastam".

UÉ um humor venenoso que se expele das feridas
abertas, pelo desengano da própria insignificância".

TOME APERITIVO

K � ( ) TI
Ii produção agricola
I será afetada
I Washington - (S: r. H.) -

Uma escassez mundial de rer-
I tilízante, num total de .

11.100.000 toneladas foi previs-
ta para 1946 pelo Comitê de
Fertilizantes da Junta Com
binada de Alimentação, em

relatório enviado ao Departa-

�mento
de Agricultura dos EE.

UU.
Embora a expansão da ca

pacidade de produção de fer-
tilizantes esteja, nos EE. UU.,
progredindo "pari passu" com
os planos industriais da Na
ção, calcula-se que o consumo
em 1946 seja superior ao- de
1945, que contituiu verdadeiro
record, ou seja, mais de ....

12.500.000 tono
A escasses prevista não in

clue os cálculos sobre a gigan
tesca quantidade de fertilizan
te necessária. para o Extremo
Oriente. Os dados, a princípio,
foram fornecidos para apoiar,
principalmente, a prorrogação
dos controles de distribuição
internacional existentes.

"

A suspensão desses contro
les, frisa o relatório, antes que
os fertilizantes estejam espa
lhados pelo solo, na primavera
próxima, poderia resultar em

grande diferença entre a quan-

,
1

1

A palavra de Nerê u Ramos não tem parelha em

qualquer tribuna de oradores, graças à lógica, à tra

vação dos argumentos, à força de persuasão que êle
imprime às orações que profere. Negar-lhe o dom de
falar e cunvencer pelo raciocínio, é o mesmo que ne�

gar «o sol, a lua e outras evidências».
Acontece, porém, que há muita gente do «con

tra», e para quem o maior orador que Santa Catarina
iá ouviu e possuíu - é o srir, Adolfo Konder. Nada
menos! Disse Voltaire que o ser mais belo para o sapo
é a sapa. Relações de identidade, aspirações afins,
condições de meio, de senso estético, critério, iulga
mento, e outras causas, determinam a perversão do
gôsto e o tlisparate de certas conclusões. Um prato de
pzrao d'água é tão saboroso para o paladar de um

pobre ieca, quanto um' rato cozido em melo é para
um chinês ...

*
* *

Seia como fôr, os catarinenses todos, uns por
adivinhação e outros pela compreensão, já fizeram o

julgamento dessa figura ímpar no cenário da política
e do trabalho em Santa Catarina. A prova disso foram
as eleições de 2 de dezembro. A prova maior, a prova
provada, porém, foi a descida de Nerê u da Interven
toria. O homem cresceu e prevaleceu. Valeu por mui
tos homens. Desceu subindo!

A rehabilifação da frota
cante holandesa

mer-

• • •

Amsterdarn, (SHI) - A Companhia Holandesa de Navegação
Unida encarregou uma companhia holandesa de estaleiros de cons

truir dois modernos navios ele carga de nove mil e quinhentas tone.
ladas e uma velocidade de desesseis nós, com acomodações para doze
passageiros, As embarcações estarão prontas para a próxima prima
vera. Nessa ocasião a companhia espera pôr em serviço outros dois
navios-motores de grande tamanho. As construções tem por objetivo
repô)' os navios .perdídos elurante a guerra, na qual a companhia ficou
desfalcada em cinqüenta por cento de suas unidades.

tidade de suprimentos dirigi- Ihoramentos aguardados na

das à agricultura norte-ame- produção, tanto de nitrogênio
ricana e outras regiões produ- como de fosfatos leva os Iun
toras de alimentos, no exte- cionários do Departamento de
rior. Agricultura a acreditar que os

Conquanto haja algumas controles de distribuição pos
indicações a respeito de escas- sam ser abandonados naquele
sez, tambem em 1947, os me- ano.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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I PROOUTO DA

fit«l Bolos"
... e a alegria reinará

em seu lar!
Peca ao seu fornecedor

um "Cartão-ho'yal fi, que apresenta
todas as instrucões indicando como

fazer para receber o famoso "Livro
de Receitas Rayal". Se não encon

trar o Cartão, escreva pard: Ceixc
Postal, 3215 Rio de Janeiro.

STAND,A,RO BRANDS O f B R ,A, Z I l I N C. R 1 O D E J,A,NEIREl

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

Rádio - Bombo
S a ng oenol
CONTEM

OITO ELEMENTOS TONICOSI

ARSENIATO. VANADA.
TO. FOSFOROS,CALelO

ETC

TONICO DO CEREBRO
'fONICO DOS MUSCULOS
O. Pálido.. Oel).up.r.do"
E.got.do., Anêmlcol, Mi••
que cri.m MlgrOI, Criança.
uquíticII. receb.rio I tonl·
Eic.ção ger.1 do organi.mo

Saniõénol
L1e D.N.S.P. rr 199, 4e 1921

COBRADOR
Precisa-se para casa de mo.

vimento. Bôa comissão, pessôa
de idoneidade e que apresente
reterencias, Cartas para Caixa
Postal deste Jornal, 3 v.� I

NOVOS
e

USADOS
Compra
e Vende
ldiema.
POl'tu·
!lUê., •• -

panhoI,
irancÍi.,
in�di.,
ato.

Romance, Po•• ia, Religião, A
viação, Matemática, Filica,
Química, Geologia, Minera·
logia, Engenharia civií, mili
teI' e naval, Carpintaria, De
aenho, Saneamento, Metalur.
gia. EletricidClda, Rádio, Má
quina. Motore.. Hidráulica,
Alvenaria, Agricultura. Vete-

lincíria. Contabilidade
Oicionáriol, etc. e

B R IT O
o alfaiate indicado
Tiradsntes 7

DOENÇAS NERV6SAS
Com os progressos da medicina.

hoje, as doenças nervosas, quando
tratadas em tempo, são male.'! per.
feitamente remediáveis. O curandei.
rismo, fruto d& ignorância, só pode
prejudicar os indivíduos afetados d.
tais enfermidades. O Serviço Na.
cional de Doenças mentais dispõ,
de um Ambulatório. que atende gra.
tuitamente os doentes nervosos ln.
digentes, na Rua Deodoro 22, das'
à.e '1 horas. diàriamente.

o Mucus do
RIO, (Bureau Interestadual de Imprensa) - No serviço ,

de informações da S. I. P. A., de Xoya York há curiosas reve- A D· I·d Comprar D8 CASA MISCE·

lações sob uma das fenomenais cI:e�çõe.s dos cientistas colo- smo ISSO VI O LANEA é labld economizar ..
cados ao servico da guerra a rádlo bomba,

Xão se teiído ainda apagado da mente popular de todo (I R
II

d mentemundo as repercussões da. estup�uda Invenção da bomba atê- O p I a
mica, e dessa outra raaravílha errada pelo engeuho humano, o Iradar, "vem aaora a a ......omhrosa revelaeão do flue o exército e Os ataques desesperadores e violentos da

-

. , . �'v ...

asma e bronquite envenenam o oJ'gamsmo,
a armada estadunídenses eJnpreg'araln na g'uerl'a que acaba de nunam a energia, arrumam a saúde e de"

bilitam ° coração, Em 3 minutos, Mendaco,
terminar, COUl íncrfvel precisão e êxito esmagador contra as nova íúrrnula médica, começa a ctrcular

f' I
-

lt l"
- II' 1 b -.:.' no sangue, dorntuando rapidamente os ata"

-orças a emas, I a Ia-nas e Japonesas, as ra"llo- 10m as. "o· ques, Desde ° primeiro dia comeca ti desa-

ram estas responsáveis pela explosão prematura e inofensiva parecer a dificuldade em respirar e volta
° sono reparado!', Tudo ° que se I'a" ne

de 7H por cento dos proíéctels-toguetes lançadns pelos alemães cessario é tomar 2 pastilhas de Mendaco

contra a Gl'ã.nl'etanlw, e a elas se deveu também o desapare- �� I�e:�,i�õe�ll \I,f���u�te�O�!le.;��',',enl,e n��;;��
cimento do ar dos aviões alemães, depois de as Iôrcas das Xa- rápida mesmo que se trate de casos rebel-

� des e antigos. Mend<:co tem tido tanto

ções Cnidas terem cruzado o Reno, e de terem fracassado os êxito que se oferece com a garantia de

cálculos estrntégícos do }Iarechal von RUll(�stetlt. �fJa��llieac�en��I����:�aç:I�Vi�\TJo eso��\�e�'r�
Como no ::,aso de tõdas as armas secretas, os príncípíos da asma em poucos dias. Peça Mendaco,

hoje mesmo, em qualquer Iairnácia. A nossa

em que a rádío-humba se baseia já tinham sido expostos em garantia é a sua maior proteção,

certo ... Iuveutos de antes da guerra, Espírítos Inveutívos peno Mendaeo Acaba com

sara ln que as bombas ordínárfas que fO.sseln dotaô as de espo-
a asma.

Ietus graduadas, ou de tempo, não resultarínm eficazes contra Aqora tambem a (r $ 10,00
----------------------------------.-------------------------

aviões de bomhardeamento que voassem 11 grande velocidade
(' altura, e que as que fossem munídas de espoletas de contao
to vírlam a ser Igualmente ínuteís uo uso contra as fôrças em

tena.
Ocorreu-lhes então a idéia de que, se o mecanismo (la

bomba fosse dotado dum ;::iminuto aparelho .radío-receptor,
havia a posslnílldade de rebentarem no momento preciso em

que recebessem da terra o devido sinal.
O grupo de Investíg'adores científicos estaduuídenses que,

para tal fim, se instalaram na Uníversídade de Johns Hop
kins, fez algo mais do que isso: Criou uma bomba dotada du
ma espoleta que continha um diminuto aparelho de rádio, não
só receptor, Idas também transmissor. Afetivamente, as ondas
que êsse pequeno aparelho emite, ao chocar com o alYo, rico·
chetam, por assim (Uzer, para o ponto d,e partida, isto é, para
a espoleta, e ent.ão é que a bomba estala. A simplicidade de
sua operação é realmente marayiJhosa, O injmig'o não saMa a

que atrihuir essa mal'ayilha, e os prisioneiros de g'uerra de·
clararaln que nunca imag'illaram que tal coisa fosse possível.

---• .., �. - - � � � . -............ T_. - - .._. - _ _._--

Xa, investig'ação, induindo as experiências do caso, e na

criação final da bomha" foram g'astos uns 800.000.000 de dóla·
res. Dinheiro muito bem empreg'ado, sem dúvida, se tomarmos
em consideração os resultados obtidos na Europa e no Pa.cíiii·
co. E mais: a investigação que resultou na criação da citada
bomha, levou tamhém ao advento dum pequeno tubo de vácuo,
ahsolutamente novo, que tendo a.proximadamente o tamanho
duma, amêndoa, é duma tal resistência, que, incl'1Ultado, numa

granada, por exemplo, em nada sofreria se esta fosse dispara.
da por nm canhão. Por outras palavras, sairia. ileso ao cair de

g'rande altura. Além disso, a homba a que nos referimos trou·
xe consig'o uma minúscula hateria elétrica, compacta e de for·
ma inteiramente nova, que sem dúvida será utilizada pelas em

presas fabris, para gl'ancle variedade de fins.
Assim se vê, pois, o (lue pode ser conseg'uÍdo 'pelo esfôrço

coletivo na investig'ação científica, e na realização prática de
seus frutos. Temos, po!' um la(10, um g'rupo de eminentes ho·
mens ele ciência que trnhalharam em Íntima colahol'ação, e

}Ior outro lado uma, yintena de eJUpre,sas industriais que, com
(I mesmo zelo, iam leYaIlIlo ao terreno (la llrática, ás vezes me·

diante a solução de I1l'ohlemas mecânicos por sc-us próprios'
eug'ellheiros, as idéias dos l}l·imeiros. Xão foram poucas as pes·
MH1S que interyieram na ('riação da rállio·ho�nha. }'oram mi·

llutres, milllare,S' de eng'ellheiros físicos e mecânicos, e milha·
I'C-S de operários. 'E tão assomhroso como ° IH'ópl'io fruto final
dessa colabora cão, foi o fato de que as pessoas que nela toma·
ram parte g'uardaram sMn'e o assunto um silêncio tão absolu
lo ('omo os que intervieram ua criação da homha atômica. E
nlle a pena dizer que os ing'lese,s e os canadiauos auxiliaram
os inYestig'adol'es, facilitando·lhes todos aquc-Ies dados de que
dispunham e (lUe pudessem contl'ihuir para u mag'na ohra.

CHEGOU DE LONDRES
Londres, (H. P.) - Já chegou ao

I
- Frigidez, irregularidades ouva

Brasil o reputado e esperado truta- danas, idade critica, obesidade ou

menta Okasa, - Okasa é hoje uma

I magreza
excessivas, flacidêz da pele'

medicação de escofha untvcrsnlmen- e da cútis, queda ou falta de turgên.
te reconhecida pelo seu alto valor cía dos seios tôdas essas defícíên

terapêutico e pela sua eficácia índis- elas, de origem glandular, na mu

cutível. - Okasa á base de Hormô- lher. Okasa encontra-se à venda nas
níos vivos, I'xtrajos de glândulas se- boas Drogarias e Farmácias. Infor
xuaís e \YitjHuinae selecionadas, mações e pedidos ao Dísta-íbuídor
combate vigorosamente todos os ca- geral: Produtos, Arna, Av. Rio
sos ligados diretamente a pertuba- Branco, 190 - Rio. Okasa importa·
ções das glânulas genitais do apare· do diretamente de J.Jondres, 111'0-
lho sexual co'no: Fraque7..a sexual porciona Virilidade, Fôrça e Vigor
na idade ayançada ou por out.ro mo· com as drágeas "prata" para ho
tivo, no moço, selinida(le precoce, mem, - Feminilidade, Saúde e Be·

perda de energia, fadiga, fraqueza leza com as drageas "ouro" para
mental etc., no homem... .. mulher.

INDUSTRIÀIS E MARÍTIMOS
DOS_ AFAMAD,OS FABRICANTES INGLESES

A

COMPANHIA

MOTORES

R. A. LISTER
BLACKSTONE

AGENTES EXCLUSIVQS

BREVEMENTE
Reabertura de Laboratório
Radio-Tecnico-Electron

F'undado em 1935
M.:Intagem de rádios, Ampli-

I , ficador9s-TransmiuCDll'es
Material importado direta

mente dos U. S. A.

Proor ie tário
ütemsr Georges Bohm
E:ecbe - Tecnico - Profissional

I
formado na Europa

FlorianópoJi•
P.uu João Pinto n. 29 .. Sob.

o vigor do organismo huma-
, no e a plenitude da sua vi-
talidade está no equilíbrio das
funções glandulares,Glantona.
á base de extratos de glándu
las e vitaminas, normalisa essas
funções e imprime ao organis
mo novas forcas propulsoras.
Desperta energias adormeci
das, trazendo ao homem Q ale
gria de viver. Tubos com 20 drcr
geas_ Expansão CientíficaS/A.
- Caixa Postal. 396 - S. Paulo.

g.eantona

DIESEL

&
&

CO,
CO.

eLTD.
LTD.

NO BRASIL

IeePROPA(»
AVENIDA RIO BRANCO, 85 -- 140• ANDAR
CAIXA POSTAL 2168 -. RIO DE JANEIRO

Vigilantes Noturnos
Florianópolis

A Administração da Gliarda de Vigilantes Noturnos de

Florianópolis, tendo recebido l1eclamações de pessoas não con-,
tribuintes sôbre roubos ocorridos em suas residência ou casas ---�------------- _

I comerciais, declara que a Guarda não é instituição oficial e

que só tem compromissos com os que concorrem monetáriamen
te para a sua manutenção. E esse próprio compromisso não po
-de ir além de certo limite. Não é possivel, a nenhuma institui-

ção, garantir a alg'uém uma tranquilidade �bsoluta sôbre a sua

pessoa e bens, a troco de Cr$ 5,00 mensais.
Nas cidades mais bem policiadas do mundo roubam-se, não

já pães e galinhas, como em Florianópolis, mas milionários,
crianças ou adultos, e assaltam-se bancos em pleno dia.

Florianópolis, 20 de fevereiro de 1945
A Administração

� -

Avisa aos seus clientes a mudança de
escritório para a rua João Pinto n.o 5,

junto à Redação do' «O Estado)).

........_ �

({KMOT»

Guarda de
de

CREDiáRIO
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Leve como uma flor em botão - refrescante,

J Noivados: I
VBd S

B

I
I Com a gentIL e prendada Banho-

I a Dela I
nta Alice, filha do ar, Euclides I

I
de Oliveira, Secretário do Tribu'
nal de Apelação do Estado, e de
sua exma. espÔaa. snra. Alice de

---._-- Oliveira, o j u s tou núpcias o alr, Ací
Drus de Ouverru.

:):

FOLHlilHA DO DIA I
MARÇO

ENLACES
SRTA. ALAIDE CECI DI

BERNARDI
A efeméride de amanhã, as-,

sinala o aniversário natalício Ida prendada srta. Alaíde Ceci
Di Bernardi, filha do sr. Pedro
Di Bernardi, acreditado indus
trial no distrito de Cambirela,
município de Palhoça,

* * *

303
Quinquogésiml:>'
S. Hemetério

Quarto c esc. a 10

62

3
Domingo

1832 - Revolução no Rio de
J�:,eiro, encabeçad� pelo major
trla•.

A 26 de fevereiro próximo
* passado, realizou-se, na maior

OS ASTROS
*

ÂCONSELHAM: intimidade, às 17 horas, na re

sidência de seus pais, sr. Esta
nísláu Makowiecky, constru
tor já falecido, e d. Auta Frei
tas Makowiecky, à avenida I

Mauro Ramos, 186, (( enlace
matrimonial de sua filha Nair

Makowiecky com o sr. Antônio
Bresolin.: contador, residente
em Pinheiro Preto, neste Es
tado.
Foram padrinhos por parteFaz anos, hoje, o sr. Nagib da noiva, no civil, o sr. João

DaJUx':;I; Batista da Costa Pereira e sua

exma. espôsa, d. Nair Gomes}
Pereira. Por parte do noivo, o

sr. Oscar Cardoso e sua exma.
nossa espôsa, d. Olga de Freitas Car

Idoso.
No religioso, por parte da

noiva, o sr. Moacír Benvenuto

Ie srta. Olga Cardoso, e por
parte do noivo, o sr. João Ma

kowíecky e d. Análía Freitas. !O casório foi realizado sem

convite.

Ix x

Viaja·ntes:
Alcides Basto de Are uio
Acompanhado de IUO exme , es

pa.a, .eguiu dia l ' do cOfTEnh, pe
lo avião da Cruzeiro do Sul. para
a Capital Federar, o n Aleide.
Da.toe de Araujo. alto funcionar'o
..tadu-al.

Não encete. negócios noves,
Podes conaul tal' médico ou

dentiata. Se tivere. que iniciar
viagem hoje. faza-o pela ma
nhã.

ANIVERSÁRIOS:

Aniversaria-se, hoje, a exma.
sra. Corina Puccini Speck.

*

Festeja, hoje, mais uma pri
.mavéra, a gentil srta. Ilsa Mo
ritz, fino ornamento da
sociedade.

*

Festa verde e
amarela

Deflui, na data de hoje, o

aniversário natalício da srta.
Cristina Moura.

*

Transcorre, nesta data, o

aniversário natalício do sr.
Mário Moura, do alto comér
cio desta capital.

*

A data de hoje regista mais
um aniversário natalício do
menino João-José, filhinho do
sr. Evaldo Schaeffer, funcio
.nario do Departamento das
Municipalidades do Estado.

deliciosa. Para ser usada

CARNAVAL*

SRTA. LENITA G. CALLADO
Festeja, hoje, mais uma pri-

mavera, a gentilíssíma senho
rinha Lenita G. CaIlado, que
rida filha do nosso prezado
confrade, jorn. Petrarcha Cal
lado, um dos diretores de reda- Há muitos anos, quando o

ção da nossa confreira "A Ga- Brasil estava a sair dos cueí
zeta". ros, um cidadão da rua da Ca-
A gentil aniversariante, 00- ríoca, seu Zé P'reira, orgamí-

e sessenta e dois dias, em que I Aos no'ssostada de esmerada educação e zou um tarrancho com os amí- se atira ao chão o manto das

fino trato, será, por certo, gos e saiu à rua na frente du- convenções sociais, e em que a

Ageoiesmuito cumprimentada neste ma banda de pratos, bombos, gente se mostra com o .caráter •

ensejo. e tudo o mais. que fizesse baru- que Deus deu. Leiam todo dia esta coluna
* lho e ríomasse melodia. Hoje, faz-se uma guerra tre- até o fim

Faz anos, hoje, a exma. sra. I Desde êsse dia, o entrudo men�a a êle. se.;n ra�ão e sem
-- P.dimoa aviaar por telegra-

d. Jovina G. Crespo, d.d. espô- vestiu outras roupagens, fei- s�ntid�. Porque. Ser� que. OS ma. quando >0 jornal 1!lão chegar
sa do sr Luiz Crespo. ções de delírio, de explosão de ricos ficaram demasiado ricos

I
no me.mo dia.

Trancorre, hoje, o aníversá- recalques, de liberdade de íns- e os pobres demasiado pobres .

-- Avi.amo•• <n1� o jornal não

rio natalício do sr. João Pinto, tintos. A polícia de costumes, para confraternizare� como : �:���arà, no. dIa. 4 e 6 do cor-

. funcionário da conceituada e a decência do povo, manteve antes? Lançam acusaçoes con- \
firma H. Jordan & Cia., de essas liberdades sempre no tra o Carnaval, estabelecem DINAMOJoinvile. ponto exato - com exclusão restrições, restrições em tudo..

* duma e outra licenciosidade Não mais lança-perfumes, não
Deflui, hoje, o aniversário isolada, sem detrimento para a mais cordões de rua, não mais

natalício da exma. sra. Dora- impressão do todo. retretas no jardim, horas para
ci S. Silva, dd. espôsa do sr. E o Carnaval do Brasil ga- isso, limites para aquilo, impe-
"Valdemíro O. Silva. nhou foros de festa nacional, dímento 'para menores de tal

* voou ao extrangeiro, como es- idade.

Amanhã, festejará seu aní- petáeulo raro, de beleza poli- Safa! A asfixia da única

versárío natalício, a exma. sra. crómica inexcedível, e de en- festa inteiramente nacional,
Guiomar Silva Heil, dd. espôsa tusíasmo a que ninguém podia completamente simultânea em

Consideram Carnaval um diver

do sr. Urbano Heil, Iaborato- resistir. Levou consigo a nos- todo o território, aumenta com
timento para a plebe, indigno

rísta do Departamento de sa música, o sensual batuque, rapidez. E porque fazem isso?
de nele participarem. Que se

Saúde Pública. .na sua cadência deliciosamen- O nosso folk-loreé pobre, a
ja... Mas deixem, pelo menos,

te bárbara; a melodia do sam- nossa literatura pouco dívul-
que o povo se divirta, que es

ba-canção, no seu lamento gada, e nada temos que pro-
queça as canseiras de todo um

nostálgico música do Brasil, e duza espécie entre os outros
ano, a vida difícil e até a fome.

com ela a vontade de conhecê-
. ,Sim, até a fome, pois os dias de
povos como caractensticas de- Momo agitam tanto a alma e a

10 de perto. E a gente do Iinidamerfte brasileira, exclu-
outro lado do oceano, ou do' t b

carne do Brasil que sufocam por
srvamen e rasileira. momentos breves mas felizes o

e_xtremo d? continente fe: exis- Ao contrário, deviam ampa-, grito da miséria desamparada
tír o Brasil nas suas noçoes de rar êsses três dias deviam
geografia. 1 fomentar o interêsse: reavivar

.t,
a côr I02al.

*
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com requinte.

...

VENDE-SE um de 12 HP 7.500
velas, com 6.000 metros de fio cM
cobre.
Tratot ne.ta redação.

lSv•. alt-·
---------------------

KNOT

José Areu io
Transcorreu, onterl:.. o aniver.a

l'io natalicio do .1'. José Araujo.
do alto comercio madereiro de

� -Florianópolis. e pe..oa muito bem
'qUista noa meic. comercial e social
de nOl8a capital.
S,•. que é dotado de grande per.i.

tência, pela.ua honredez e tino
comercieil. é. hoje, um vitorioso
no profia.cio que abraçou.
Extremamente modesto, soube,

'entretanto, 'fazer entre Oli que com
·ele convivem, grande número da
-amigoa que, da dato de ontem,
1�\,Qram-lhe o aBU abraço lde feH-

,:} 'llJtoçõe., .0'8 'que" juntamo. a.
}. '1\011&.011.

pelos grandes ...
Não terminem o Carnaval. ..

Se não importa que êle seja co-

* nhecido no mundo como festa

Is� há muito tempo. Quan- • ,., nossa, imitada porém nunca
do tinha:n°s Carnaval de

ver-I .Os grantínos, hoje, fogem do igualada, pelo menos concedam
dade, essa festa em que se RIO no Oarvanal, e nos Estados ao povo o díreíto de gozá-lo ...
des1pe a mascara de trezentos também se começa a fazer isso. ! Lym.

Farmácias de plantão
Estarão de plantão, duran

te o mês de março as seguin
tes farmácias:

2 (sábado á tarde)
mácía Santo Antônio
João Pinto.

3 (Domingo)
Santo Antônio
Pinto .

9 (Sábado à tarde) - Far-
mácia Catarínense Rua.

Trajano.
10 (Domingo) - Farmácia

Catarinense - Rua Trajano.
16 (Sábado à tarde) -:- Far�

mácia Rauliveira - Rua Tra

jano.
17 (Domingo) -- Farmácia

Rauliveira - Rua Trajano.
23 (Sábado à tarde) - Far

mácia Santo Agostinho - Rua
Conselheíro Mafra.

24 (Domingo) -- Farmácia
Santo Agostinho - Rua Con-
selheiro Mafra. (

30 (Sábado à tarde) - Far
mácia Esperança - Rua Con
selheiro Mafra.

31 (Domingo) -- Farmácia
Esperança - Rua Conselhei
ro Mafra.
O serviço noturno será efe

tuado pela Farmácia Santo
Antônio, sita à rua João Pin
to.

Far
Rua.

Farmácia
Rua João

APENAS Cri 3,00
('om essa infima quantia Voe'

pt'ltá auxiliando o seu pl'óximlit;
('""f-ih,,,. D"1''' ... C""lI'B d .. 'F...."''''t..
.cHI Ind(reates d. FIoND.ÓPOUs.
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ROSA
Nunca eu nensára em Rosa. Ela tinha vinte anos;
Eu, quinze. Uma manhã deu-me ela o braço, rindo,
E ambos rindo, a palrar, fomos leves e ufanes
Campo em fóra, a vagar sob o azul do céu lindo

Muito senhor de mim, sereno eu caminhava
Ao seu lado a falar, com distraída voz

De que? Nem sei. De mil nadas. Ela escutava;
E o seu olhar azul me perguntava: - E após?

Tentando ela apanhar um jambo num jambeiro.
Prendeu-se-lhe no galho a manga, e arregaçada
Pôs-lhe indiscretamente à mostra o braço inteiro.
Ela corou. Eu ri. Ela sorriu. Mais nada.

Insinuando-se entre a emaranhada alfombra
Um córrego rolava espumas furta-cor.
Em roda a natureza adormecera à sombra
Cheirosa e tutelar das árvores em flor

Com um ar de criança, ela, rápidamente,
Descalçou-se ... Eu sentei-me, atoa, no barranco,
Pus-me a olhar o regato e na água transparente
Vi um pé pequenino alvejar', muito branco.

Voltamos ... Rosa vinha apoiada no meu braço
Absorta, mal dizia um sim ou não banal
E eu achava-lhe um ar estranho, de cansaço
OU desânimo ... Um ar diferente, afinal.

Já nem sabia mais o assunto em que falar-lhe
Caminhava ao seu lado, acanhado e indeciso,
Vendo-a às vezes sorrir, e às vezes borbulher-Ihe
Um suspiro através das rosas dum sorriso.

Fomos andando assim. Chegamos, está visto.
Ao separar-nos, Rosa, estendendo-me a mão
Disse-me: - Bem, adeus! Não pensemos mais nisto!
... E' é só nisto, afinal, que eu penso desde então.

Vicente de Carvalho

HISTÓRIA DA II GUERRA MUNDIAL

3° Ano de Operações (Set? 41 - Set? 42)
Edgar Mc Innís

Tradução de Homero de Castro Jobim
E�o da Livraria do Globo
Pôrto Alegre.
A Livraria do Globo vem de apresentar o 3° volume da

série escrita por Edgar Me Innls, na realização de uma obra
indispensável como fonte de informações sõbre o desenvolvi
mento da II Guerra lUundial.

Trata-se de um livro sólido, escrito com imparcialidade,
que guarda em suas páginas a, história verídica e completa dos
acontecimentos registrados nesta guerra. É um auxiliar fiel e

indispensável aos estudiosos e observadores dos problemas da
nossa época.

O fim do conflito vem conferir um novo e permanente in
terêsse a' esta obra, pois a ninguém é lícito ignorar os fatos e

problemas que determinaram essa catástrofe, principalmente
agora que j5e inicia a reconstrução do muuéo.

Fornecendo os elementos imprescindíveis para um [ulga
mento seguro, êste livro em muito auxiliará aquela tarefa, es
clarecendo a opinião e servindo como obra de referência; e

consulta.
"A História da II Guerra Mundial" foi inicialmente pu

blicada pela Universidade de Oxford, sob os auspícios do Ins
tituto Canadense de Assuntos Internacionais, com o fim de
fornecer aos estudiosos de todo o mundo um relato contempo
râneo, preciso e imparcial, sôbre a marcha da guerra. O autor
Edgar Me Innís, catedrático de História da Universidade de
Toronto, é um nome famoso como historiador, crítico e con

ferencista.
A traducão do 3� volume da "História da II Guerra Mun

dia]" foi realtsada, com absoluta fidelidade, por Homero de
Castro .Jobim.

Colibri e Gaturamo

.: /

Voa o colibri que apenas
Tem quatro trílos, tão rico
Ê de tantos sóis nas penas
Que lhe faltam sóis no bico ..•

CR$ 98$,00 -- Lindo sapato em.

feltro bronco, camurça em tôdas
as cores. Salto 6 1 2.

CR$ 95,00 -- Salto carioca, em pe
lie.:> prateada para baile.

I(

J
<C

Como canta o gaturamol
Não tem canto próprio: - imita;
E salta de ramo em ramo

E tôda a selva palpita.

Ao ouvi-lo cantar: e é belo
Ouvir um biquinho curto,
Ver o céu num ritornelo,
Rir todo o az-ul dêsse furto ...

E êle imita (o salafrárío l )
Vossas canções como idílio,
Ó sabiá, ó canário,
o grande Homero, ó Virgílio!

CR$ 98.00 -- Em camurça de todos
ae côrea. Salto 5 1/2 e 6 1/3

(LUIZ DELFINO)

=---�lNOITE DE !I·I O E5TADO 'e"con.- ITJ4'MPESTADE tra-se à venda naC
.

I
banca de jornais

Antônio de P. Pereira «8eck»
Um estampido rebõa no

meio da noite e põe o 11('· --------------
mem em sobressalto, Ayes
noturnas piam agoírentas
e o medo domina tôdas as

coisas. Animais correm.

apavorados, em busca de

retúgío.
NOYO ribombar de tro

vão e a terra Inteira tre
me ...

Na. noite tempestuosa as

horas passam lentas, co

mo que para alimentar o

sofrimento humano. Escu
ridão assustadora! De vez

em vez, porém, riscas Iu
mínosas cortam os espa
coso Estralejam raios! Pa
rece que tudo vae desabar
ante a fúria do vendaval.
Chove aos borbotões e as

águas correm encachoel
radas, sulcando a terra. O
vento ruge forte, com Im

petos de destruição.
É a sinfonia louca dos

elementos e revoluteío.
Árvores gigantescas cur

vam-se, gmgam, gemem e

quasi rodopiam à Influên
cia da fôrça íormídauda,
Voam galhos e folhas em

redemoíuho de desespero.
O esbravejar das coisas
naturais faz que o homem
sinta tõda a sua peque-

CR$ 98,00 -- Em camurça branco
e preta. Salto 7

Rádio Telegrafista
Precisa-se de um que
seja bem prático.
Informa<óes nesta

reGa(ão ..

B R I TO
o aHa!ate indicar!o
Tiradentes. 1

Soneto
Senhora minha, pois que tão senhora

Sois, e tão pouco minha, eu bem entendo

Que sorrindo negais quanto, gemendo,
Amor com os olhos rasos dágua implora

Meu coração, coitado, não ignora
Que num sonho bem v� to�o o despendo
E é sem destino que assrm vaz correndo
Cansadamente pela vida a fóra.

Dizeis do meu. amor que é coisa absurda
E ele, teimando, faz ouvido mouco

Nem ha razão que o desvaneça ou aturda

Ndo o escutais? Nem ela a vós tão pouco

Que se sois surda, inteiramente surda
Amor é louco inteiramente louco.

,

Ticente de Carvalho

A ftngú.stia de D. João
Uma febre", um delírio. ", e, depois de. um momento,
Um beijo .. , um cansaço e um arrependímento!

* * *

Não! Não ii isso o amor: O amor talvez constste
Na dôr de se querer tudo o que não .ex!ste. .. '

Na angústia de se ver sumir-se nas distâncias

O sonho que nasceu das nossas próprias ânsia:,
Tudo é nada! A ilusão de uma alma que se atira,
Pantando atrás do oceano azul de uma mentira
Para ficaa., enfim, sangrando, Convencida
Que a mentira de amor é a verdade (la vida!

• • •

A Eleita que sonhei enxergo-a, mas que queres?
Vive dísseminada em tõdas as mulheres.
Sinto, vendo-a num seio ou na curva de uns braços,
Que a mulher que eu adoro é feita de pedaços.,.
Existe em tôda a parte, e cada mulher bela,
Esconde no seu corpo alguma coisa dela !
Esta guarda-lhe o olhar: aquela, as carnes brancas,
Uma, a forma do torso; outra, a fuga das ancas,
Tomando de uma a côr, de outra um traço indeciso,
Desta, o corte do lábio e daquela um sorriso,
Eu, fragmento a fragmento, a amada recomponho,
Pois, em cada mulher, há um pouco do meu sonho!

(M'FJNOTTI DEL PICCHIA}

nez ...

]Ias O homem tem fé! .•.
Dentro do campo aber

to, a choupana tôsea resls
te, impávida, a tôdas as

tempestades. E a, faurílía
do eabloeo ouve as iras de
Deus, pela voz do trovão ••.

É a noite tremenda, de
rezas a Santa Bárbara e a

São .JerÔnimo. Noite de

oratórios, de palmas ben
tas, de velas santas ...

'1.'

Nuvens escuras correm

céleres. O temporal amai
na. Num pedaço de CÉU
VELHO estrelas cintilam.
Trovões reboam, ao Ionge
e vão para outras terras,
assustar outras gentes.!.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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,CLUBE DOZE DE A.GOSTO - CARNAVAL - Dias 3
Bailes carnavalescos. Dia 4, Vesperal Inlanlíl. As mesas para

naval estão à venda na Secretaria do Clube.
B{){'AreVA E CARAVANA'
DO AR. JOGARiiO DIA 10

No próximo domingo, no

gramado da F. C. D., deverá
realizar-se o sensacional con
fronto futebolístico entre Ca
ravana do Ar e Bocaiuva. A pe-

j
leja é aguardada com grande
interêsse pelos nossos aficio
nados do esporte-rei.

j *

Direção de PEDRO PAULO MACHADO ITRANSFERIDA A REUNIÃO
____________________________________________________________________________________________ DO TRICOLOR

os

de Março,
de car-

e 5
bailes

Em
.

homenagem ao sr. major-aviador Epaminondas Chagas, co
mandante da Base Aérea, defrontar-se-ão no próximo domingo

os esquadrões do Caravana do Ir' e do Bocaiuva

Em vista de estar sendo de
corado o salão do Clube 15 de
Outubro, para os festejos car

navalescos;'a reunião dos men

tores do Paula Ramos que de
via ser levada a efeito ante
ontem foi transferida para a

próxima Quinta-feira.

O d· t t·
-

á t· 7 UMA CAR.TA

Iuan O eremos compe :lçao n U Ica . I Recebemos a seguinte carta,
datada de lOdo corrente:

Desde a fundação do Departamento de Remo e Natação da I Ilmo. sr. Pedro Paulo Ma
Federação Catarinense de Desportos, há pouco mais de um chado, dd. diretor da secção es

ano, sómente nos foi dado apreciar uma regata denomímada portiva do "O Estado. Meu ca

"Regata de Animação", não havendo portanto uma competição ro: Como é do teu conheci
náutica oficial. I mento, pretendia fazer círcu-

Os remadores catarinenses, bem como os clubes náuticos, lar "A VOZ DO ESPORTE",
tanto da Capital como do ímterior do Estado, aguardam uma crítico, imparcial e indepen
resolução do referido Departamento sôbre o programa de re- dente, pois, para quem labuta
mo para o corrente ano. � � I na imprensa esportiva barrí-

I
ga-verde, deve sentir-se pesa
roso pela fase dificil em que
anda o nosso esporte, 'Preci
sando, para que não venha a

perecer, da ajuda simcera de
todos os bons desportistas.
Eis porque o meu jornal iria
causar sensação e estaria aber
ta suas colunas para os amigos
da velha guarda. Acontece, po
rém, que encontrei as primei-
ras dificuldades previstas; pois Num ;oguinho amisto�o . _ .

fui ludibriado pelo proprietá- É B�)M SABER. .. Paulistas; 1942 pauli;tas;rio da Tipografia Brasil, dei-
_ Que o Campeonato Brasi- 1943 - Cariocas; 1944 - Ca-

xando-me mal perante o pú- leiro de Futebol nasceu após a riocas; 1945 - Não houve.
blico esportivo catarinense. experiência feita com o "tor- - Que são os seguintes os
Pretendia, como pretendo ain- neío das seleções, em 1922, pa- clubes vencedores do torneio
da, levar avante êste ideal, que ra festejarmos, no futebol, o "Initium" carioca: Vasco-
também é teu. Infelizmente, ano do Centenário e a fim da 1926, 1929, 1930, 1931, 1932,devido ao meu estado de saúde, C. B. D. escolher, mais tarde, 1942, 194", e 1945; Flumínen
agravado nestes últimos dias, os elementos que iriam com- ne -- 1916. 1924, 1925, 1927,impossibilitou - me de assim

por a seleção brasileira para 1940, 1941 e 1943; Flamerrgo-proceder. Estou escrevendo no
o Campeonato sul-americano, 1920 e 1922; São Cristóvão _

laboratório de um amigo, on-
que se efetuou no Rio. São os 1918 e 1928; Carioca - 1919;de me submeto a injeções de seguintes os campeões brasí- Mackenzle.: - 1923; Palmei

penicilina de três em três ho- leiros: 1922 _ Paulistas; 1923 Tas _ 1921; Bangú -- 1934;
raso Tenho que tomar mada B 1
menos de dois milhões de uni-

- au istas; 1924 -- Cario- Botafogo - 1938; Madureira
cas; 1925 - Cariocas; 1926 -- -- 1939. Nos anos de 1917,dades do referido medicamen- Paulistas; 1927 -- Cariocas; 1933, 1935, 1936 e 19�7 não

to. Nada posso coordenar no 1928 _ Cariocas; 1929 _ Pau- houve disputa.momento, motivo porque sou listas; 1930 - não houve; -- Que o América e o Bon
o�rigado ,� retardar a circula- 1931 _ Cariocas; 1932 - Não sucesso são os UlllCOS clubes
çao"de A VOZ D� ESPOR- houve; 1933 _ Paulistas; ... que ainda não venceram um

T.E : Agr�d�ç.o as bõa� refe-, 193� _ Paulistas; 1935 - Ca- torneio início carioca.
ren�Ias dírtgtdasa �� por riocas ; 1936 - Paulistas; ...

_ Que o Racing, ae Buenos
motivo do me� anrversario on- 1937 __ Não houve; 1938 _ \ireli, � e i1nico clube argentí-tem transcorrido. Cariocas; 1939 - Cariocas; no que possue o título de hexa-Do teu amigo 1940 _ Paulistas; 1941 -- campeão (1913 a 1918).

Al"ybaldo Póvoas".
:�

Walter TtVanderley var ras vezes venceu o Campeonato Cata
rinense do Remador. Quando será que éle fará nova

mente uso dos seus músculos?

É necessário reerguer o remo em nossa terrinha, tudo de
:pendendo do Departamento de Remo e Natação, pois temos

clubes e remadores de sobra para levar a efeito as competições.
Apenas uma coisa deseja o público saber: Irá ou não a Fe

deração Catarinense de Desportos tomar as providências que
o caso requer?

Nós, os rabiscadores da imprensa, desejamos atender ás
exigências do público esportivo. Queremos o reerguimento de
todos os ramos de esporte. Enquanto não formos atendidos
não fecharemos o bico.

O Remo muito nos dignificou 110 panorama esportivo do
país. Porque não cultivá-lo com carinho? Acaso vamos esque
cer-nes da brilhante façanha de 36 ?

CAR.AVANA DO AR X BO
CAIUVA

No próximo domingo, tendo

por local o magnífico estádio
da F. C. D., será efetuada uma

peleja amistosa entre Carava
na do Ar e Bocaiuva-
Esta partida será em home

nagem ao esforçado esportista
e brilhante oficial da nossa

gloriosa Aeronáutica, sr. Ma
jor-aviador Epaminondas Cha

gas, digno comandante da Ba
se Aérea de Florianópolis.

*

SERÃO EMPOSSADOS HOJE
OS �OYOS PAREDROS DO

VERA CRUZ
Hoje, ás 15 horas, em sua Sé-Ide social, serão empossados os

novos dirigentes do Vera Cruz, I
eleitos há dias. I

o Campeão da
,

varzea

Bocaiuva E. C.

«Team» do Bocaiuva E. C., colocado em sétimo lugar
no Campeonato Cit edino de Amadc res de 1945

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Lira Tênis
4, Rei Momo

Clube.-Carnaval de Neptuno--Grandes Bailes Carnavalescos. Dia
visitará o Lira à meia noite. Dia 3, Matinée Iulantíl às 16 horas.

IJorreio Lageano
Ve ridc o.vu ls.o na

AGÊNCIA PROGRESSO

os . DlSTURBIOS Nn CUNSTITUlNTE
Rio, 2 (Via Aérea)

Dia 28, no final da sessão
da Assembléia Nacional
Constituinte, elementos
comunistas e outros que a

eles se aliaram no mo

mento, reuniram-se á
frente do Palácio Tira
dentes, dando morras a

Carta de 37, e a vários de
putados.
Esses acontecimentos,

que requerem a atenção
da polícia, calaram fundo
no espírito da Constituin
te e principalmente no do
líder da maioria, sr. Nerêu
Ramos, cuja decisão foi ao
ponto de reunir os líderes

das diversas bancadas do
P. S. D., afim de tomar

depois dessa reunião, uma
resolução em tace daque
les fatos que julgava um

desacato.
Ouvido por um repre

sentante de "O GLOBO",
a respeito das ocorrências
a que aludimos, o sena

dor Nerêu Ramos fez es

tas declarações: "Pode
dizer que os líderes exa

mimaram a situação e as

s e n t a r a m providências
tendentes a evitar os fa
tos já conhecidos".

O presidente da Cons
tituinte, sr. Melo Viana,

Cines ODEON ., I�PERIAL
ODEON ás 2 horas 1 - Notícias da semana

Matinée das Moças 45x31 - DFB.
1 - Brasil atualidades 2x49 2 - O Box na ordem do dia

- DFB. - Short.
2 - Uma adoravel comédia 3 - Um filme eletrizante e

romantíco-musícal. -, cheio de torcidas!
Romance encantador! Mú· CASEI-ME COM UM

síca Inesquecível! Lindas per- NAZISTA
nas! com Frances Lederer - Joan
A MULHER QUE EU DEIXEI Bennett
com Mac Donald Carey 4 - Uma torcida por minu-I

Betty Rodhes - Dona Drake. to! Uma sensação em cada
3 - A história de uma lin- cêna!

da jovem que não teve o di- SARGENTO IMORTAL
reíto de ser feliz! com Henry Fonda - Maureen

CASEI-ME COM UM O'Hara.
NAZISTA 5 - Os 4 primeiros episo-

com Frances Lederer - Joan dias (9) partes, do gigantesco
Bennett seriado que mostra a mais ar-

Preços: Cr$ 2,40 - t,OO rojada e !?ozadissima aventu-
Censura Livre Crianças ra dos "3 Mosqueteiros":
maiores de 5 anos poderão

l'
VIGILANTES DA LEI

entrar 10, 2°, 3° e 4° episódios.
IMPERIAL - ás 2 horas Preço único: Cr$ 2,40
, Matinée do Barulho

.

"Imp. 10 (dez) anos
. ,.. .

CINES COROADOS

Programas do dia 3 de março de 1945
Simultaneamente

ODEON: às 4,30� 6,30 e 83/4 hs. - DIPERIAL: às 7,30 horas
IMPÉRIO (Estreito): às 10,30., 5,30 e 8 horas

O incomparável CARNAVAL dos CINES COROADOS
- A maior equipe humoristica apresentada até hoje no

cinema nacional.
-Os melhores SAMBAS e MARCHAS!

- As mais desepilantes PIADAS!
TRIO DE OURO - Alvarenga e Ranchinho - Jararaca

e Ratinho - Adoniram Barbosa - Marlene - Léo Albano -

Conjunto Tocantins - Aluísio Silva Araujo - Ataulpo Alves
- Zé e Zilda: - Quarteto de Bronze - Manoel de Nóbrega -
e mais ... 50 artistas que constituirão uma adorável surprezal
Quais Serão?

PIF PAF
de Adem.ar Gonzaga

Vejam e ouçam a tão cementada e célebre
CADEIRA DE BARBEIRO

A Farra n- 1 do GARNAVAL DA VITÓRIA.
90 minutos de músicas e gargalhadas!
No Programa: 1) - Reportagem da Folha Carioca n.

51. DFB.
2) - O box na ordem do dia Shert.

3) - Fox Airplan News 28x12 Atualidades.

PREÇOS
ODEON IMPÊRIU

(Estreito)
o-s 3,00 2,00

IMPERIAL

Cr$ 5,00, 3,00 2,00 Cr$ 3,60 (único)
(Em todas as sessões)

Censura: "Livre" - Crianças maiores de
entrar nas Sessões Diurnas.

5 anos poderão

segundo "O Globo", tem
conduzido os trabalhos da
Assembléia com um libe
ralismo considerado ex

cessivo. E daí, segundo
muitos, os excessos que se

têm verificado. Os líderes
apreciaram ma reunião a

posição do presidente Me
lo Viana, criticando-a com

certa energia. Alguns pre
sentes consideraram mes

mo que o presidente da
Assembléia Constituinte
demonstra uma fraqueza
inexplicável, concordam
do em que s. excía. ou

aguenta a mão em defesa
da dignidade do Parla
mento ou, então, terá de
adotar o caminho da re

núncia.
O senador Magalhães

Barata fez este comentá
rio: "Não é direito que
cada um de nós venha ar

mado, 'porque seria um

mau exemplo. Mas, tam
bem, vir desarmado, para
ser des.feiteado, é desagra
dável" .

Diz aí.nda "O Globo" o

seguinte: "Apreciando os

fatos e examinando as

providências que deveriam
ser assentadas, os líderes
do P. S. D. informaram

que as comunícações che

gadas á Constituinte as

seguravam que as mani

festações contra os sena

dores e deputados obede
ciam a um plano perfeita
mente articulado, com o

objetivo de desprestigiar
e desmobilizar o Parla
mento. Falou-se, mesmo,

que todos os dias, depois
das sessões, um ou dois
caminhões encostam à rua

São José e carregam gran
de (parte dos assistentes
das sessões".
Adianta-se que os líde

res das bancadas da maio
ria pedirão à comissão
executiva da Assembléia,
entre outras providências,
maior energia por parte
do presidente Melo Via

na; revisao rigorosa dos
cartões formecidos para as

tribunas, de forma a im

pedir a entrada de ele
mentos provocadores: se

leção rigorosa do pessoal
da Guarda Civil destacado
no Palácio Tiradentes, pe
lo motivo de que muitos
desses guardas já foram
vistos incitando as mani

festações das galerias con

tra a Constituinte.

EUCLIDES CUNHA e ALICE
CUNHA

-

participam aOS seus parentes
e amigos o contro-to de coso

mento de sua filha ALICE
coro O. !Ir. ACÍ DIAS DE

OLiVEIRA.
Fpoli•. , 27-2-946

ONU Orgão de suprema garantia
da paz e sp.guranca

(Exclusivo para "O ESTADO")
Londres - Donovan Busch - Servico Telegráfico da Press

i Informatíon - Seja qual fôr a sorte Que v'enha a ter, em defini

\ tívo, a reclamação persa contra a íngerêncía soviética em assun

I tos internos do Iran, é inegável que nas últimas reuniões da As
I sembléía e do Conselho de Segurança das Nações Unidas foram
aprovadas resoluções que satisfazem a todos, que aspiram vêr a

ONU, em seu papel de suprema garantia da paz e da segurança
do mundo. Deve ser assinalado, de início, o acôrdo sôbre as ga
rantías de voto secreto e a proibição das designações prévias sem
pre que se trate dé preencher um cargo. As delegações dos Es
tados Unidos e da União Soviética bateram-se pela faculdade de

prévía designação dos candidatos e para que o voto rósse nomí
nai. A Inglaterra defendeu o ponto de vista contrário, segundo o

-qual a liberdade da eleição se funda no absoluto segredo do sufrá
gio. A maioria das nações menores seguiu a Grã-Bretanha: des
prezando a argumentação em contrário· Efetivamente o acôrdo
reveste-se de enorme importância, porque embora seja certo que
é princípio democrático a apresentação da candidatura de todos,
que sejam dignos de ocupar o cargo em disputa, e que não menos

democrático é o voto público, deve-se considerar que tal processo
só poderá ser empregado eficientemente em um mundo ideal, que
ainda não éxísté, No miserável ambiente em que vivemos, é sem

pre mais prudente votar em segredo quando se corre o risco de
sofrer represálias dos mais fortes, cuja orientação não foi segui
da ou cujas sugestões não mereceram o apôio das pequenas na

ções. Não é sem razão que a maioria das grandes potências man

lém o voto secreto como garantia máxima da liberdade do su

frágio. Outro fato alentador foi a energia com que os srs. Byr
nes, Bévin e Stettinius defenderam o direito, que assiste a qual
quer país, de ser ouvido, quando deseje apresentar à considera-

I cão do Conselho ou ao plenário os problmas que pretendem solu
cionar. A Grã-Bretanha prestou um grande serviço à causa da

ONU, ao mostrar-se disposta a examinar imediatamente as de
núncías russa e ucraniana, a propósito da Grécia e da Indonésia.
Essa atitude foi reforçada desde logo, pelo gesto da Grécia e da.

Holanda, fiCando a União Soviética em situação delicada quanto
ao exame da situação do Iran no Conselho Executivo das Nações.
Unidas. De qualquer maneira, uma vez aberto êsse caminho pelas
diversas potências, a ONU aumentará seu prestígio, desde que
possa agir com rapidez e eficiência. O pior que poderia suceder
seria .a negativa do Conselho em apreciar êsses assuntos, sob

pretexto de que são questões demasiadamente delicadas. A So
ciedade das Nações fracassou não porque agisse tendenciosamen

te, mas precisamente porque não teve a coragem de atuar com

I Emergia. quando se tratava de problemas dessa natureza.'

FIOEINE
A prisão de ventre é um grande mal, perturba o fun
cionamento do organismo em geral. mas se:usardes

I
FIDEINE BERGAMO adquirireis um grande bem O
figado volta a sua função normal, o estornago , os intes
tinos todos os orgãos ganharão em equtlibrio salutar.

I Em sua farmácia ou com o depositário S. M. BANDEIRA,
� Rua Paisandú, 219 - Caixa Postal, 572 - Porto Alegre I
I Est. do Rio Orande do Sul.

_j
�=:=;����====�====:-._----

I QUU VESTIR-SE COM CONfORTO E ElEGANCIA ?f
PROCURE A

_ I

alfai��a!�O�ir.�l��i!�.n!,�ello I
E�CRITÓRIO JURíDIf:;O COMERCIAL

(Com um Departamento Imobiliário)
Vendas de pinhais, fazendas e emprêsas
Diretor: dr. Elisiário de Camargo Branco

ADVOGADO
Rua Frei Rogério, 54 - 'foae 54 - Caixa Postal 54

Endereço telegráfico: "Elibranco" - LaW8.- St.a CatarinaAcervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o eSTA'lO Domingo, 3 ..�Márco ela ".6 7

.. París - (S. F. L) Per I I a manifestar-se. A economia
Albert Gazier, sub-secretário I Porém, a imperfeição do

I
de várias nações se encontra

da Economia) - ° sindicalis- Conselho reside em sua com- arruinada. ° sindicalismo, em

• .10 operário é internacional I posição: farão parte do mes- cada país e no mundo, ocupa
por sua própria essência. Quer mo apenas os representantes I um lugar cada vez mais amplo.
tenha êle por objetivo a su- de dezoito Governos. Nenhuml Encontra-se em ascensão: é
pressão do regime capítaltsta, lugar é reservado no mesmo uma fôrça que destroi, uma

_ .,.._ _..T_ _ _ ��1:!:����:1�t: ,�í�i��a�e�:b��:��' �g!s d;;�ri����na��s org3Jlliza�1 :���iO�U;;i��. �s fu����n���i���
regime, o sindicalismo deve.] ° pesadelo da guerra já pas- ee ao sindicalismo. E é de

DR. NEWTON D'AVILA evidentemente, colocar-se no' sou. As dificuldades provoca-I grande vantagem para o mun-

Operações _ "ias Urinárias _

,

mesmo terreno do seu adver- das pela paz estão começando' do que assim seja.
Doenças dos intestinos, réto II! ,sário. ° capltalismo é cosmo-I,anus - Hemorroidas. TraLamen· . ... � _

to da colite amebiana. pol ita. Orígrnartamente,

repou-,Fisioterapia .--:- Tnft·a. \'�rmelho, sa sôbre O pr-incípio da livre . ICon su lta: vnor Meíreles, 28. I LACTTF EROAt�nde diariamente às 11,30 ns. concorrência, não somente en- .

Ie, a tarde, elas Lfi hs, em diante , ..1.
Resid: Vidal Hal�os, 66. tre as empresas, mas também

IFone 106, entre os Estados; dirige seus Lactifero. Tônico estimulante do leite. O benef ício que o IDR. MADEIRA NEVES esforços no sentido da conquis- Lactifero tem prestado às sras. mães , quer no periodo do
Médico especialista em DOENÇAS ta de novos mercados, Quando! aleitamento, quer no de gravidez, é incalculável. O Lacti-DOS OLHOS 'I' bstiCurso de Apel'feiçoamento e Lon- O monopo 10 SU StItUI a CO'11- fero é um poderoso galactagogo e regenerador orgânico de

Iga Prática no Rio de Janeiro COl'1'e'I1Cl'a e'le também r'OnSer
COXSrLTAS - Pela aman ná: ' ..: -

maior eficácia até hoje conhecido, Em sua farmácia ou
diariamente elas 10,30 às 12 hs, à va êsse caráter cosmopolita com o depositário S. M. BANDEIRA, Rua Paisandú,tarde excepto aos sábados. das H

t d t ês rl
.

ás 16 horas - CONsur,TóRJO: que se ra uz a raves a

cna-I
219 - Caixa Postal. 572 - Po r to AlegreRua João Pinto n. 7, sobrado - çãO de cartéis interr acío

.

I IFone: 1.461 - Residência: Rua 1 . 1 riais. Est. do Rio Grande do Sul.
Presidente Coutlnho, 58 No mundo moderno, não exis-

DR. MÁRIO WENDHAUSEN te um só problema de guerra ----

Médico do Centro ele Saúde e Di. OU de paz, de economia, de po
retor do Hospital "Nerêu Ramos" f lítica ou de trabalho que não
CLIi\ICA MÉDICA de adultos e ..

críanoas ,possa ser focallzado, ao mes-
COKSULTóRIO: H. Trajano,. 14

mo tempo no plano nacional,(altos da Conf'eitaria "ChI' , \
.,

quinho")
_

.
e no internacional. ICO:'\SULTAS. das 4 as 6 horas
F' 184�

.

HESIDJt:'\CTA: R. Felipe Schmidt, 01 ern I que o movirnen-
38 - Fone: manual 812 to operário lançou o célebre
DR. BIASE FARACO I grito: "Proletários de todos os

Médico - chefe do Serviço de países, uni-vos!". E en1 1864
Sifilis do Centro de Saúde f' f d dA'

. -

DO:RNCAS DA PELE _ SÍFILIS 01 un a a a . ssociaçao In-
AFECÇõES uno ü'EXITAIS teruacíoual dos TrabalhadoDE A:vmos OS SEXOS - RAIOS

INFRA - VERMELHOS E ULTRA
VIOLETAS

CONóSULTAS: das 3 às 6 hs. - R.
Felipe Schmidt, 46

RES.: R. Joinvile, 47 - Fone 1648

res.

Na França, a liberdade sin
dical foi concedida aos traba
lhadores em 1884. Em 1888,

DR. ARAUJO realizou-se o primeiro Congresj'Assistente do Prof. Sanson, (lo 80 Sindical Internacional. ARio de .laneiro
E S P E C I j\ I, 1ST A Conferência do Trabalho Fran-

Doenças e oper-ações dos OLHOS,
OUVIDOS, NARIZ e GARGANTA cesa foi fundada em 1895 e foi
Cirurgia moderna da GUELA DE 1)01' iniciativa francesa que seLOBO, do LÁBIO LEPORINO ua-
bio e céu da bôca fendidos de realizou em París, no ano de

nascença)
Esôfagoscopia, broncoscopia para 1900, O Segundo Congresso In-,
retinida de corpos estranhas. etc. ternacional. ',-------------------------CONSUI,1i�S:à:I�"s 1�0I�'� 12 e das

Realizaram-se em seguida IROU .6.NCES SENSACIONAISRUA NUNES ::\rAUli\D& N. 20 - l"'''�fone 1447 OS congressos de Copenhague
DR. SAVAS LACERDA (l801), o de Stuttgart (1902),

Clínica médico-cirúrgica de Olhos' d.o qual result?u um Secreta
- Ouvidos. Nariz - Garganta, nado Internacíonal e o de Zu
Diploma ele habílítaoão do Conse- " h (19 3 '.,lho Nacional de Oftalmologia. r IC . 1 ), que deu origem a
CONSULTóRIO --: Felipe Schrni- primeira Federação Sindicaldt, 8. Das 14 as 18 horas. -

ROSIDíl:NCIA - Conselheiro Ma- InternacionaL Mas as grandesfra, 77.
ltaí

- ,

TELEFONES 1418 e 1204 capi aIS sao em numero res-
trito. Por isso seria em S. F'ran-
cisco que deveria reunír-se o

Congresso de 1915 ... se a pri
meira guerra mundial não
houvesse irrompido. Não obs
tante em plena guerra, reali
zaram-se reuniões em Leeds,
Estocolmo e Berna.

I
Imediatamente após o ad- Tenha E empre em

vento da paz, em 1919, a Fede-
ração Sindical Internacional npERITIVO «K NO T»se reorganizou em Amsterdam N
onde compareceram delegados
representantes de mais de 23
milhões de sindicalizados.

I...

--t
Sabemos que os mí litantes CONTA CORRENTE POPULAR

sindicalistas desempenharam Juros 51í2 a. a. - Limite Cr$ 30.000,00 I

I
importante papel na redação Movimentação com �heques
da parte XIII do Tratado de

B d O· t·t F d I S 4 IVersalhes, parte essa referen- i
.

aRCO o IS ri o e era. • •

I
te' à organização internacional Ido trabalho. CAPITAL: CR$ 60.\)00,000,00

5 Mas ninguem póde negar a I RESERVAS: CR$ 15.009·000,00

I! ineficiência da organização Rua Trajano, .23 • Florianópolis

I criada pelo Tratado de Versa-
=-- • • _

lhes.
o Conselho Econômico e 80- ![III------------------------- Ileial, previsto pela Carta

daS) I)VOG \.DOS98.687.816,30 Nações Unidas apresenta, sob A _ ..f-� _ .....« 76_736,401.306,20

1
certos aspectos, um progresso
indiscutivel sôbre as institui-

Diretores:

I
ções de 1919 embora, .sob ou-

Dr. Parnphilo d'Utra Freire de Carvalho. Dr. Francisco tros aspectos, acuse um grave
de Sá, Anisio Massorra, n-. Joaquim Barreto de Araujo recuo. Sua competência é mais

I__

e :�o:���:u·u U"'V .... "u .... " ......__ .... "U "" .. ;i�:i�:d�.iSSO está a sua supe-

DR. POLYDORO S. THIAGO
CI,tNICA iUÉDICA EM GERAi,
Doenças do coração, pulmões, fí·
gado, estômago, intestinos, rins e

demais orgãos internos de adultos
e crianças

CONSUIJJ'úRIO: Rua Fernando
Machado, 16

CONSUL'l'AS DtARIAMlENT:E:
elas 15 ás 18 horas

RESIDj;]XCIA: Av. Trompowski,
62 - Fone Manual 766

DR. ANTôNIO MONIZ DE
ARAGÃO

Cirurgia e Ortopedia clinica e ci
rurgia do torax. Partos e doenças

de senhoras
CONSUI,TóRJO: R. João Pinto ..
Diãriame.nte das 15 às 17 horas.
RESIDíl:NCIA: Atmtrante Alvim.

36. l"one M. 251
--------_._--

DR. ARMANDO VALÉRIO
DE ASSIS

Dos Serviços de Clínica Infantil da
As.• ístência 1\1 unicipal e de

Caridade
CLíNICA l\H1DICA DE CRIAXÇAS

.<\DUT.TOS
CONSUI,TóHIO: Rua Nunes Ma
chado, 7 (Edifício S. Prancísco) ,

Consultas das 2 às 6 horas
RESIDft:\'CIA: Rua Marechal Gui

lherme, 5 Fone 783

DR. A. SANTAELLA
(Diplomado pela Faculdade Na

cional ele Med ícina da Urriver's.ida
de do Brasil). Médico por concur
so elo Serviço Xncional de Doen
ç-as Menta

í

s. Ex interno ela Santa
Casa de Misericórdia, e Hospital
Psiquátrico elo Rto na Capital ]< e-

deral
CI,íNICA l\mDJCA - DOENÇAS

NERVOSAS
- Consultóírio: Edifício Amélia

NETO
- Rua Felipe Schmidt. Consultas:

Das 15 ás 18 horas -

Residência: Rua Á lvaro de Carva
lho nO 18 - Florianópolis.

DR. ROLDÃO CONSONI
CIRURGIA GERAI. - ALTA CI
RURGIA - MOI,flS'l'TAS DE SE
.... NHORAS - P.<\RTOS " .

Formado pela Faculdade! de Medí-
cínna da Universidade de São

Paulo, onde foi assisten te por vá
rios anos do Serviço Cirúrgico do

Prof. Alípio Correia Neto
Cirurgia do estômago e vias b,
Iíares, intestinos delgado e grosso,
tiróide, rins, próstata, bexiga,

útero, ovários e trompas. Var íco
ceIe, hidrocele, varizes e herna

CONiSUL'TA,S:
das 2 às 5 horas, à Rua F'elpe
Schmidt, 21 (altos da Casa Pa

raíso). Te]. 1.598.
RESJDÉNCIA: Rua Esteves Jú

nior. 179; Te!. M 764

ft atividade internacianal do. sindicalismo francês

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 domicí ia, os

fascicu os que precisarem.

(em

AUTOMOBILIST4S
Atenção

•..-

venda dePrecisa-se de pessoa ativa e honesta para
romances em fascículos, a domicil io,

Exige-se garantia. Paga-se bôa comissão.
Livraria Rosa. à rua Deodoro, 33.

Tratar na

Para o seu dínamo
motor de arranco

Ofl�INA ENALDA

ou

casa uma garrafinha' de
Rua Conselheiro Mafra

ne. 135

.,..... ,. q lId pq W ... IICI.,. ..�"' . ..... = til r III

f••dadR •• 1871 - Sé".: B A I A
INCEN,DIOS IJ TJU,NSPOBTE8

COMPANlDA

CAPITAL E RESERVAS
Responsabilidades
Receta
Ativo

"ALIANÇA DA RAiA"

Cifras do .Bslanco de 1944:

Cr.
Cr$

80,900.606,30
5.978.401.755.97

67 .053.2�5,30
142.176,603,80

«

Siaistros pagos nos últimos li) anos

Responsabilidades
Dr. OSVALDO BULCAO VIANNA

Dr. J. J- DE SOUSA CABRAL

ESCRITÓRIO: Rua Felipe Schmidt1lS2 -

Edifício Cruzeiro - Florian6poHs.
Sala 5

.-

,.1-·�A.·_ (c"A'\ .1.-S-,Atraara.
Fabricante e di9tribuidores das afamadas con- I'11 '11 fecções uDISTINTA" e RIVET. Possue um gran-
de sortimento de cQsemiras, riscados, brin.
bons e baratos. algodões, morins e aviamento.

para alfaiQtes, que recebe diretamentf' doa

II melhore. fábricas. AColia·A CAPITAL" chama a atenção dos Snrs. Comerciant•• do interior no sentido de lhe fazere[1] uma

visito antes de efetuarem flua. compra•• MATRIZ em florian6poli., -�FILIAIS em Blumenau e Lajes.
....----------------_ ---,..------------------_.----..------ -- -- ..
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BEM DA
MORALIDADE

Carnaval nos clubes Queixas e

ReclamaçõesImpressões de um deputado
Brisbana, (SHI) - O sr. J. A. Turner, membro laborista do par

lamento australiano, que percorreu as tndías Orientais Holandesas,
declarou em seu regresso que somente quinze por cento dos nativos

da ilha de Celebes apoiam o movimento de independência indonésio e

que os habitantes da ilha de Amboins repelem totalmente, ao mesmo

tempo que cooperam entusiasticamente com as autoridades holande

sas e aliadas. Acrescentou que. em Macassar, capital de Celebes, oiten

ta-e-cinco por cento dos habitantes cooperam na reconstrução da vida

econômica.

ça 15 de Novembro, não têm pou
pado esfôrços tendo à frente a

pessoa benquista do sr. dr. Heitor
Wendek in dos Santos, seu dinâ
mico presidente.

.2\. noite de segunda-feira próxi
ma, o "DEMOCl1ATA CLUBE"
abrirá mais uma vez os seus sa

lões, afim-de de recepcionar 1.:0;1·

dignamente S. :\1. O REI xroxo
- soberano ela VITóRIA.

"12 DE AGôSTO"
Esta veterana sociedade ela rua

João Pinto, brindará a seus asso

ciados, em as noites de domingo e

Gle terça-feira, com grandiosos
bailes carnavalescos, que prome
tem revestir-se de grande anima

ção.
Vários cordões de salão, em

prestarão maior realce aos folgue
dos de Rei Momo, no veterano

clube.

A

o «calça-curta», aquele for
déco que tão bons serviços
prestou a bem �a moralidade,
está positivamente fazendo fal
ta. Atendendo a justos recla
mos de nossos- l e itor es, solici
tamcs 60 sr. Secr e tár io da Se

gur ança Pública �termine seja
o «calça-cur ta», novaman te;
pos t o em atividade
Uma bat idn pelas ruas de

FIo' ianópolis, à noite, no escu

ro, pr incip a lrnent e pelas rua

Pedro Soares, José Jacques,
av. Hercílio Luz e praça da

República. daria ótimos resul
tados. Há tantos casaizinhos

* * * "J2 Dl<J SR'l'B:\IBRO"
O Clube 1:2 de Setembro, de CQ

poeiras, receberá também, con

digna homenagem ao reinado de
Momo. terça-feira próxima.

"LIRA 'J'H""IS"
O "cercle" da colina também em

a noite de segunda-feira, fará rea

lizar em seus magníficos salões,
ruidosas festa" carnavalescas,
com () concurso de diversos blocos
de gentis senhorinhas e jovens fo

liões.
Olícic recebido-__ ..._-------- ------------------

FlorlanõpolIs, 3 de Marco 'Je 1946
'" '" *

Da Irmandade de N. S. da

"17, UR OCTCBRO" Conceição, recebemos o se-

O querido clube da rua Alvaro guínte ofício, que agradece
ele Carv alho, também se prepara mos:

(Exclusivo para "O ESTADO") para, de terça-feira, brindar aos "Florianqpolis, 28 de Feve- amorosos por aí!

Londres - S. G. Coller - Serviço Telegráfico da Press In- seus associados com alegres festas reiro de 1946.

El
· - " t·formation - O véto soviético contra a proposta americana apre- carnav alescas, que serão abrilhan- Pelo presente, e cumprindo elçoes na argeu IDa

sentada no Conselho de Segurança, para a SOlução da questão do tadas pelo harmonioso conjunto de O que determina o nosso com- Os últimos resultado das
Levante deixou em suspenso êsse problema, que teve sua origem 1\10aCl1'.

* * * promisso, tenho a honra de eleições na Argentino. em
na exigência conjunta dos delegados sírios e líbaneses para a ime- II "., T ,,, levar ao conhecimento de VV. números redondos, são 08
díata retirada das fôrças britânicas e francesas dos seus respec- o, bllJ)}i_' 1·JA1NEjJRO, .

l' 1 SS., que em data de 11 do I seguin tes:• 'C b
. .

t d E terí d Líb
F�ste ve 10 c uoe (a socier ac e

.

I.IVOS. paises. om? se sa e, o rmrus ro o x enol' o 1 ano, sr. astreítense oferecerá sezunda-fei- corrente, f01 empossada a Me- os seguintes:
�Iam.Id Bey Frangie, falando perante o Cons�l�o. de Segurança, ra a seus associados bailes carna-I sa A�ministrat.iva que terá Peron Quijano: 142.00 o
I,onsld�rou � prese�1Ça de tropas �rancesas e bn�amc�s nos Estados valescos, que prolI.letem alcançar I de genr os destinos da mesma Tomborini - Mosca: 111.000
Jevantm�s, mf�açao da soberania daqueles ,dOIS países, membros grande êxitos. pois, terá a partici- no biênio de 1946-1947, e que Di ferença 3l.uo()das Nações Unídas, e ameaça permanente a ordem e segurança. pação ele tli\ crsos cordões e blo- ficou assim constituida:
Segundo a �eclaração de Frangíe, não mais se justifica a prese�- coso Provedor, Virgílio José de Cnel: 2 t50 00S� das aludId�s tropas, cuja retirada rven; �end? reíteramente e�l- ":) In::: ;;V�i\JBRO" Faria (re-eleito); Vice, Rod81- Ko.1J • ,
��.d� des�e o fm� da gu�rra contra o .iapao; acrescentou o delega- O clube "5 de Novembro", tarn- fo Paulo da Silva; 10 Secretá- Lourenço Franciscc de Sousa
do llbanes, depois de arírmar, q�e � presen?a de tropas estr�ngeI- bém elo Estreito, presenteará a rio, Gumercindo Caminha; 20 perdeu na noite de l°. a quan

l_�as �e.mp�e ttraz c�mo ç�nSeqUe!lCla o �.engo �e mtl�ve�ça� em
seus "habitués", à noite de terça- Secretario, Altamiro Dutra; Itla

de CR$ 2 JSO.lO, entre Bar-
negocies in er?-os e ou ra naçao e. pe, I�.1 a� �ns: � : F

egu- feira, com animados bailes cama- 10 Tesoureiro, Narbal Barbosa reiros e S-errar ia. •

r�nça que apOled,sem ret�ervdas'tots Pln�cIPlltO� a �r ad.et .

d rat�- valescos. de Souza (re-eleito)' 20 Te- Pede encar ecidame nt e à peso
CISCO e recomen e a re Ira a o a, simu anea e ime la a e 0- ,:t, ", ,� •

A tôni T' d k t sõs que a encontrou entregá-la
f

A •

t te estací t itc soureiro n orno O es a e' ,.

das as orças estrangeiras a ualmen e estacionadas nos erri 0- "ta DE .J(.'XHO" , d ' A ',' .' mediante gratificação.
rios sírio e libanês. O clube que Osvaldo Ramos di- Pr?cura OI'. merico de 011-

-_ -- -----

Falando em nome da França, o sr. George Bidault estra- rige e que tem a sua sede na vi- veira (re�elelto). . Prevl·sa-O do temponhou êsse pedido, acrescentando que a paz não foi ainda estabe- zinha cidade ele São José, corno Aproveitando o ensejo q.ue I ..

lecida e que tropas de várias nacionalidades ainda se encontram nos anos anteriores, oferecerá a se me_oferece, .agradeç? aqui a

I
. _ ,

estacionadas em territórios de muitos países beligerantes Afir- seus associados animados bailes atenção que dispensará a pre- Previsão do Tempo, ate 14

mou mais o ministro do Exterior da França, que os govêrnos brí- de Carnaval, que prometem reves- sente, subscrevendo-me respeí- horas do dia 3, na Capital:
.

tânico e francês estão dispostos a proceder a evacuação de suas tl:'-se de g�ande ammaçao,
.

pois, tosamente de VV. SS. a quem I Tempo instavel, com chu

respectivas fôrças militares destacadas naquela região o que sub- val:os cordoes e blocos �bnlhan- Deus guarde. (a.) Gumercindo vas e trovoadas.
t·

-

Ih'
- tarao os folguedos de Rei Momo. C

.

h S t',·
.

T t .. of e 'a' 11'me la essa questao ao Conse o com o fim de alcançar os acor- -

�** I
.amm a, ecre ano. empera Ula. s r r -

�os internacionais ne?essá:ios � manutençãE> da segurança n�ssa "DEl\lOCRA'l'A CLUBE" geiro dec�ínio. "
,parte do mundo. A �ltuaça� eXIstente no Levante -:-- concl�.uu o O Democrata Clube oferecerá, I

Ventos. De Sul a oeste, fres-
representante frances - nao pOde ser encarada, de boa fe. eo- em a noite de 4 do corrente' ani- O coso
mo sendo ameaça à paz e segurança. O delegado da Grã-Breta- mado baile de Carnaval, festejan- rs. Temperaturas extremas de
nha, sr. Alexander Cadogan, também expressou o desejo de seu elo condignamente o "Carnaval da Aderbal Ramos hoje, foram: Máxima 30,7 e

govêrno de retirar suas tropas o mais cêdo possível, o que seria Vitória", que pelos preparativos, da Silva Minima 24,2. Previsões para ()
feito ao fim das discussões diretas entre os países interessados. prometerem desacatar. e litoral de Santa Catarina e

Ao fim dos debates, eram três as propostas para a solução * ,� *

JoãO Batista Rio Grande do Sul: Tempo
do caso. Uma do deleglldo holandês, pedindo que fossem reinicia- :'J ... ll\lOENSE CI_,UBE"

Bonnassis Instável, com chuvas. Ventos
das as negOCiações entre as partes interessadas; outra do repre- .0 _Lllnoense CI�lbe, de Saco d.os de Sul a Oéste, com rajadas
seritante dos Estados Unidos, sr. Stettinius, mais ou menos seme-I Lnnoes, ofere.cera a seus aSSOCIa-

ADVOGADOS frescas. Visibilidade moderada.
lhante à proposta holandesa isto é opinando que fossem reini-

dos e �nas nOltes de 4, e 5, amma-

�iadas �s discusões diretas p�ra a r�t�rada das tropas o mais cê- �O!n��I��sS��'�������tCeOs, e��eda�� RUQSQiae��eTe�tn;���l- 34,

TOME KNOTlno po�slvel, devendo o Conselho ser �nf?rmado de. seus res�llta- seus "habitués", prometem alcan-
dos; fmalmente, houve a proposta eglpcla, no sentIdo que flcas- çar grande êxito.
se determinada a retirada e que as discussões girassem .apenas • • •

em tôrno de detalhes técnicos sôbre a. evacuação. Retirada a pro- O CARXAVAI... DA VlTóRIA �O
í)Qsta holandesa e vencida a egípcia, restou a americana que, "DEMOCRATA CLUBE"
quando parecia aprovada, foi vetada pelo representante da União Apresta·se o "Democrata Clu·
80"iética. Não havendo, assim, a unanimidade dos membros per- be", para, em a noite de segunda
manentes do Conselho, ficou a questão em suspenso, possivel- feira, festejar entre músicas e ale

mente para ser discutida em março próximo, quando se reunirá gria ele seus associados o "CAR

de novo o Conselho �m Nova York. Muito embora não I;le tenha NAVAL DA VITóRIA DE 1946".

chegado a qualquer resultado concreto, não há dúvida de que foi
Os seus amplos salões que foram

dado mais um passo para a solução do problema levantino, uma
e>rnamentados a capricho por gen-
tis senhorinhas e membros de sua

vez que todos os interessados já emitiram seus respectivos pensa- Diretoria, apresentam um aspectomentos. Quando, novamente, se reunir o Conselho, é bem possível, .leslumbrante e atraente.
que as partes interessadas já tenham encontrado fórmulas satis- Em todo o longo do salão vê-se
fatórias que conjuguem os interêsses antagônicos, pondo têrmo caprichosamente talhado em cores
à questão. ele diyel'sos matizes o "V" 'da Vi
-----------------------------' tória, dando assim maior realce

Plano de reconslruça-o toS feslejos carnavalescos daquela
vitoriosa sociedade recreativa e
cultural.

de eslradas de ferro Como sempre, abrilhantando as

dansas, estará em seu pôs to de
Informam de Utrecht, (SHI) - O sr. \V. Hupkes, presidente das honra. o afinado conjunto musical

estradas de ferro holandesas, anunciou um projeto para a reconstru- de Campos com seus pupjlos, ani

ção das estradas de ferro. Construem-se trens prOVidos de tôdas as
mando a alegria, que por certo há

comodidades modernas, inclusive cozinha, vagões.restaurantes e de
de invadir os corações de tocio� os

• A • ., • • _ ,
seus "habitués".

leitura. Esse plano, que eXigira Cll1CO anos para sua termll1acao, alem 'p .

1 -Ih
.

'. ara maIOr )1'1 antysmo dodisso inclui a construção de locomotivas que podem alcançar uma ve- "CARNAVAL DA VITORIA" a
locidade de cento e noventa quilômetros por hora.

I distinta Diretoria do ,clube da P�a-

Em caso sírio" libanêssuspenso o

tines R I T Z ,. R O X Y
1 ° - Soldado dos seringai,$.

-DFB.
Hoje, domingo, á 1,45 horas
1u - 7a exposição agro-pe

cuária - DFB.
2° - Bud Abbot-Lou Costela

CAVALEIROS DA GALHOFA
Uma super comédia dos dois

malucos da téla ...
3° -- Eddie Quilan - Anne

Gwenne
OLÁ. .. BELEZAS ...

Uma comédia alegre e diver
tida repleta de boas musicas e

canções ...
Censura Livre.

Preço: 2,40
ROXY

Hoje ás 2. horas

2° - Brad. Crawford - Cons�
tance Benet

CIDADE DA PERDIÇÃO
Ela era uma mulher vaido

sa, porém muito virtuosa ...
30 - Bud Abbot e Lou Cos-

teIo
.

C.AVALEIROS DA GALHOFA
Mais uma eletrizante comé

dia da dupla mais gozada da�'
téla .. _

4° - Continuação do seriado
AGENTE SECRETO X 9
Censura até 10 anos.

Pl�eço: 2,40

,PillaLIII
illl·RlleOIR

"

....... --,--- _..

..

COURA caSPA, IQUEOA DOS CI-

BELOS f DEMAIS rAfECCOU D8

COURO CaBElUDO. ,

• • •

RITZ - Hoje, ás 4,30 e 7 horas - ROXY - ás 5 e 7,30 horas
.

Sessões Chies
Oscarito - Grande Othelo - Restier Júnior na maior

bola carnavalesca dêstes últimos tempos - .•

... NÃO ADIANTA CHORAR
com a participação dos nossos melhores azes do rádio

Anjos do Inferno - Silvio Caldas - Ciro Monteiro -

Alvarenga e Ranchinho - Joel e Gaucho - Namora
dos da Lua - Linda Batista - Dircinha Batista -

Emilin�a Borba - Yucon e seu corpo de bailes
Uma revista cem porcento .nacional, apresen

tada pela Atlantida.
CENSUiRA LIVRE

No programa: - Not�eias do Dia - Jornal
Cr$

RITZ ás 4,30 horas - 5,00 - 3,00 - 2,40'
RITZ ás 7 horas - único - Cr$ 5,00
ROXY ás 5 horas - Cr$ 3,60 - 2,40
ROXY ás 7,30 horas - único - Cr$ 3,60

Preços:
TÓNICO CAPILAR

POR EXCEl ENelA
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