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"Os qUinta-colunistas, os espiões e todos
os que trairem os interesses braSileiros,
irão de enxada, pá e picareta ao ombro
cortar estradas no interior do Brasil". (Do discurso do preso

Getulio VéJrgas)

As condolências do

Ipres. do Uruguai
Montevidéu, 19 (A. P.) - O

presidente Baldornir enviou ao

presidente Getúlio Vargas uma

mensagem, apresentando as

expressões de sua adesão pes-
� �c;;:: ::1'�10 povo uruguaio,
II "diante dos atos perversos de

uma nação que parece resolvi
da a consagrar-se como' inimi
ga ela Humanidade".

o MAIS ANTIGO DIÁRIO DE SANTA CATARINA

Proprietário e Diretor-gerente - ALTlNO FLORES

Caspa � LOÇÃO MARAVI·
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Cabelos brancos �
MARAVILHOSA I

"Toda vez que tiverdes de bater um rebite, pensai em Hitler e batei-o com mais força"
DE UM PORTO DA COSTA ORIENTAL DOS ESTADOS UNIDOS, 19 (R.) -- CINCO CARGUEI
ROS DE 10 MIL TONELADAS, ENCOMENDADOS PELA GRÃ-BRETANHA, FORAM LANÇA
DOS AO MAR, PRECEDENDO DE POUCAS HORAS O LANCAMENTO AO MAR DE UM CAR
GUEIRO E DOIS DESTRÓIERES AMERICANOS. OS TRABALHADORES QUE ASSISTIAM À
CERIMôNIA OUVIRAM UMA ALOCUÇÃO DO CONTRA ...ALMIRANTE EMORY LAND, PRESI
DENTE DA COMISSÃO MARíTIMA, NA QUAL O ORADOR, DIRIGINDO-SE AOS OPERÁRIOS,
TEVE OPORTUNIDADE DE DECLARAR: "CADA VEZ QUE T'VERDES DE BATER UM REBITE,
PENSAI NELE COMO SE FOSSE HITLER E BATEI�O DE NOVO -- BATEI-O COM MAIS FORÇA".

os NAVIOS· BRASILEIROS VITIMaS nA [Adiada a partida do «Bagé» e do «Cuiabá»
, PIRATaRIA NAZISTA OS dois navios iam levar os diplomatas do «eixo»

Escritório de contabilidade
Serviços avulsos de contadoria e de escrituração mercantil

Organização de escritas, sistema econômico,
controle perfeito.

Organização Comercial Catarinense
Rua João Pinto n. 18 - Fone 1.467

CampanhaManaus, )9 (A. N.) - Foi aqui fundada a Liga Amazo
nense contra o "Eixo", com o fim de empregar todos os meios
de combater as nações que o constituem e denunciar os ele
mentos suspeitos de qulnta-colunismo.

Os seus membros usarão um distintivo em forma de "V"
com as cores nacionais. O Sr. Luiz

-

Medeiros da Costa, presidiu
a cerimônia inaugural da nova organização, tornando parte pes
soas de destaque em todas as' classes sociais, inclusive o sr,
Deodoro Freire, representando o Ministro Osvaldo Aranha,

Hio, 19 (O Estado) - O "Arara- e ,183 centímetros de comprimento, e 927 ele registo. Comprimento: Rio, 19 (C. M.) - À ultima hora os ex-representantes diplomaticos

I
'e inesperadamente, foi suspensa da Itália e da Hungria, assim co-

qu.ara" era um navio armado cm por 1:[,102 ele b.,oca" 8,328 de �ontall 87,.550, boca, 13,070; pOl�tal, 5,610.e a partida dos transatlânticos "Ba- mo alguns elementos que exerciam
iate, para a navegação de grande e 8,260 de calado. Desenvolvia o, calado, 4,090. Desenvolvia a veloci- gé" e "Cuiabá" que deveriam zar- entre nt5s atividades quintacolunis
cabotagem, e pertencia à frota dos I "Baependí" a velocidade máxima' dadc máxima de 10 milhas e 8 eco- pai- na madrugada de ontem para tas. Entre estes figura o médico

"Ara", do Lóiele Nacional. 'de 12 milhas horárias, por 11 mi- I nomica. Tinha capacidade para 139 Lisboa, levando os ex-embaixadores I fascista Fausto Muzzgati, preso re-

I
da Itália, Alemanha e o antigo mi- centemente em Juiz de Fóra.

Fora construido na Itália, nos es- lhas de marcha econômica. passageiros e sua equipagem era nistro da Hungria no Brasil, bem No "Cuiabá" .embarcariam os

Ialciros (le Cantieri Nav�li" em ,�ertence�1te à frota mer�anle (�� constituída de 63 homens, inclusive como os remanescentes dessas ex-

Trieste, e registado na Capitania do LOHle Nacional S. A., o Araras, o comandante. tintas representações diplomáticas
Porto do Hio de Janeiro em 1937, arruutlo em escuna, para navegação do Eixo.

A propósito dessa súbita provi-
sob O 11l'll11e1'0 4')" de grande cabotagem, trausportava d ênci

.

1
.

di- encra, CHCU am, os mais rversos

Deslocava 4,871 toneladas de re- cargas e passageiros pela costa, Ia- Cabelos brancos � LOÇÃO comentários. Em fontes merecedo-

gisto, por 2.974 líquidas, nicdiudo zen elo a linha CabeelelJo-Rio. l\IARAVILHOSA I ras de fé admite-se que essa ordem

117 metros e 970 centímetros de Em 1928, foi registado na Cnpi- •

tenha alguma relação com os últi-

P V I romp mento mos afundamentos ocorridos na

C()111])I'l'111eI1to, 1)01' 16,370 de bo- tania do Porto do Rio ele Janeiro, rova e I âb d d om iI noite de sa a o para ommgo, na

ca, 7,440 de pontal e 5.410 ele ca- sob n. 401. Eram seus n0111es an- do Chile com o «eixo» altura da foz do rio Real, que serve

lado. ligas "Serra AZUl", "Providencia" Nova Iorque, 19 (lI.) - O "New de limite entre os Estados de Baía

Sua volocidadc máxima era de 12 e "Bosh-Taoo". Fôra construido Yo rk Times" informa: Pessoas bem e Sergipe.
T T 1 t informadas, procedentes de Santia- Tanto o "Bagé" como o "Cuiabá"

milhas l!orúrias e a econômién de I cm Castle on ync, na ng a erra,
go, declararam que estão convenci- estavam prontos para sair, já es-

10 milhas. nos cstnleiros ela Hawthorn, Dcsl ic das de que "o Chile romperá rela- taudo com as bagagens dos antigos
A equipagem desse navio, um c Co. Ltd. Deslocava 1.075 tonela- ções com o "Eixo" antes de que o diplomatas a bordo.

dos mais r-ápidos (la nossa írota, das Inuí as e 655 ele .rcglsto. presidente Rios siga para os Esta- Ambos levavam em seus porões
Eram as seguintes suas caracl c- dos Uni�os". .

vultoso carregamento destinado à
compunha-se de 41 homens.

, .
" �3') 6)' I Caso Isto ocorresse, a Argentina Sulca, via. Lisboa, e do qual faziam

Ouanto ao "Anibal Benevolo", rístícas: comprimento, I -,)(, loca, constituiria a única nacão no hem is- parte milhares de sacas de arroz,

era um anl igo barco alemão, muito 17,550; pontal, 3,960; calado, 2,800. I
fério ocidental a manter relações açúcar e cacau.

menor que o precedente. Desenvolvia a velocidade máxima com os países do "Eixo". No "Bagé" deveriam embarcar

Mudou quatro ,vezes ele nome, de 7 milhas e cconornica ele 5,

O h· d t��;:��; t�:��'c�a���s��;:��l;il�O C�����I�r-�� le'(a[Ol.II'I)�a��e�alll�l;:�e;l�a��nlpclaoa�:�E�:��C:{Ji� e ro ISmo e U ln saruen omais tarde "Huy Barbosa", "Co- "

mandante Alvim" e, finalmente trlpulantcs. Pittsfield, 19 (H. T, M.) - Foi revelada a ação heróica de

"Anibal Bencvolo". O "Itagiba", pertencente à Com- um sargento do Exército por ocasião do desastre com um avião
I "d B 'lel'ro panhia Nacional de Navegação Cos- militar em que perderam a vida 17 a 20 tripulantes na regiãoEssa unidade do �Ol e rasi

estava armada em escuna, também teu-a, era movido a motor de óleo da montanha Perú. Arremessados do aparêlho em consequên-
d b I CiCl11 Díescl, sendo empregado para na- cia da explosão que se seguiu ao choque do avião de encontro

para a navegação e ca o .ag ,
-

lendo sido registada na Capitania vagação ele longa cabolagem. Con- à montanha, o sargento, fazendo disparos de revólver, guiou
do Parlo do Rio de Janeiro e111 duzia passageiros e carga. Seu rc- O pessoal do serviço de socorro ao local em que se encontravam

19- gi.slo fôra feito em 1915 na Capita- os escombros. Apesar de ter sido vítima de graves queimadu-1910, sob o número o, �
.

b111'a cio Porto do Rio de Janeiro, ras, O sargento fez o máximo para auxiliar o socorro, em ora
Construido em Hamburgo, nos A

.

Sel1(10 S"L1 11. 236. A construção do em estado de semi-ínconciência. Acha-se ele agora num hospí-
estaleiros de Schiffbau Reiherstleg, � ,

1 " "Itag'll)a" data de ano anterior, t en- tal desta cidade, havendo poucas esperanças de salva-lo. Os dois
deslocava o "Aníbal Benevo o � ...

cIo procedida nos estaleiros da Ail- outros sobreviventes que se encontram tambem hospitalizados
1 905 toneladas de registo, por A t d I ti

-

d.

sa S. B. e Co. Ltd., om-Troon, 11a serão salvos, segundo se espera. Jun a e nves igaçoes o
98'1 líquidas. In!:!laterra. Exército está 'empenhada em apurar a causa do desastre, que
Media de 28 metros e 250 de COI11- �

brutas i foi um dos maiores da história da aviação militar.
prirnento, por 11,550 de boca, 5,930 Deslocava 2.055 toneladas

de pontal e 3,810 de calado.
----

Sua equipagem era constitui da de
69 homens, tendo o navio capaci
dade para ° transporte de 160 pas

sageiros. Sua velocidade máxima
sendo de 13 milhas, desenvolvia.
normalmente 10.
O "Baependí", ex-"Tijucas", era

Ul11 navio de 3.066 toneladas de re

gisto, com tripulação de 40 ho
rnens.
Fôra armado em iate nos estalei

ros de Hamburgo, para a navega

ção de grande curso e r('gislado na

Capitania do Porto em 1917, sob o

número 290, sendo incorporado à

frota do Lóicle Brasileiro.
Suas dimensões eram: 11 metros

Asas americanas sobre Viena 1

I Reduzido
a vinte litros o consumo

de gasolina pelos carros oficiais
Rio, 19 - De acordo com, a

última resolução elo Conselho
Nacional de Petróleo, desde
sábado, os carros oficiais, com
excepção elos carros da presi
dência da República e dos mi
nistros ele Estado, sofreram
nova redução no consumo da
gasolina, que passou a ser de
vinte litros diários.

LOÇÃO

súditos alemães, em número de 75.
Esses dois navios iam transpor

tar para a Europa os ultimos ele
mentos do Eixo que ainda se en

contram em terras brasileiras.
Ao que apuramos a partida des

ses transatlânticos foi transferida
"sine die".

contra 'a 5.
a

AVISO Esp�c'tlis���� d�e�ça���!!�!!õesde olhcs-ouvidos-nariz e garganta, avisa aos seus clientes
que reiniciou DEFINITIVAMENTE sua clínica.

Rua Vítor Meireles, 24 - Fone 1447
DE MANHÃ: 10 às 12 hs. - À TARDE: 3 às 6 hs.

cnluna

Istambul, 19 - Retardado - (A. P.) - Acredita-se em
Viena que os aviões dos Estados Unidos ,tipo "Fortalezas Voa
doras" efetuaram recentemente um ataque contra o importante centro industrial de Weiner Neuestadt, ao sul de Viena. Esta
informação foi dada por um viajante que chegou a esta cidade
recentemente, o qual insistiu em permanecer anônimo .

O ataque foi realizado à luz do dia - prosseguiu o infor
mante - a 16 de julho e várias fábricas foram atingidas mas
não foram divulgados os danos causados. Os aparelhos' voa
ram a grande altura e em vista disto, supõe-se que tenham si
do "Fortalezas Voadoras" .

O ,viajante .acrescentou que o ataque criou grande
nervosismo em VIena e durante os dias seguintes foram ouvi
dos vários sinais de alarme aéreo.

Os técnicos da indústria afirmam, aqui, que os nazistas
transferiram muitas fábricas das áreas do Ruhr para Weíner
Neustadt, esperando assim pôr longe do alcance dos aviões de
bombardeio as fábricas produtoras, de artigos' mais essenciais
à guerra.

'
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RIO, 18 (C. P.) ADOLF ODEBRECH, DESCENDENTE DE ALEMÃES E FUNCIONÁRIO PúBLICO APOSEN
TADO, ESTÁ ÀS VOLTAS COM AS AUTORIDADES DA DELEGACIA DA"ORDEM POLíTICA E SOCIAL DO
ESTADO DO RIO, TENDO SIDO PRESO COMO BOATEIRO. ADOLF, QUE RESIDE EM NITERóI, ESCREVE
RA A UMA PRAÇA DO 3: B. C., DE. VITóRIA, ESPíRITO SANTO, AFIRMANDO QUE O GOVERNO BRASI-

LEIRO IA MANDAR PARA ÁFRICA 20 MIL SOLDADOSe
Vende-se ou aluga'-se
a propriedade n' 35 à rua Al
mirante Lamego, composta
deum bungalow confortavel
e moderno, e um sobrado
com diversos depósitos na

parte terrea, e ainda uma

casa propria para instala
ção de qualquer .industria
Aceita-se proposta de per

muta por outra casa no

centro, ou prÓ'ximo ao centro
da cidade.- Informações na

CASA NOVA, à rua Felipe
Schmidt, 17.

Dividir para reinar ...

AVISO

As revelações que já se fizeram mães, os 'italianos e, já áquele tem
sôbre a segunda tragédia belga, po, os japoneses. Depois, forma
mostram como desde a ocupação de ram-se os grupos que seriam na

1914 os alemães decidiram desna- França os "Croix de Feu", na Ru
cionalizar o belo país que Alberto mâ nia os "Guardas de Ferro", mo

I exaltou, enchendo-se de glórias. Brasil os "Integralistas", e por aí
O plano de desintegração universal assim". A missão de todas essas

para que o mundo ficasse sob o organizações era idêntica: dividir,
domínio dos hunos não é, pois, or i- para reinarem, .. os alemães. Quem
ginal de Hitler e dos seus sequazes. não pertencia à sua grei era as pio
Na outra conflagração preparou-se res coisas dêste mundo: não tinha
o ambiente necessário ao desapare- Deus, nem pátria, nem família. Per
cimento da Bélgica como nação in- tencia ao outro ramo totalitário, o

dependente, deixando-se lá uma Ie- da esquerda extrema, e não tinha
gislação que abria profundo dissí- o direito de fugir ao que os desco
dio entre wallons e flamengos. O bridores do patriotismo decretaram
comando germânico forçou êsse es- que êle fosse. Criando uma espécie
tado de coisas, criando um direito de terror patriótico - é o termo
de ascendência dos últimos sôbre que encontrámos - e expondo um
os primeiros, e encontrou - por sentimento que ninguém revela por
mais que pareça assombroso meio de exibições, mas por possuí-I ANASTArlO KOTZIAS 8-
quem áquela época quisesse desem- lo !-,ealmente �a. sua pureza, cama- visa à sua distinta freguesiapenhar o papel de "quisling". vahzavam o CIVIsmo para provocar 'bl' 1Assim, mesmo derrotado, o Reich protestos das maiorias sensatas e e 80 pu lCO, e� gera, que
prosseguiu na obra de desentendi- apontá-las como precisadas de irem mudou a sua I(\Ja de fazen
mento das populações belgas e, já aos reformatórios para aprender a das e armil rinho para a rua
nos momentos em que se prepara- amar li terra em que n�sceram: Felipe Schmidt, Il? 17 (antigava para ensanguentar o mundo mais Em alguns Estados esse metodo A .

.

d C panhia Sinuma vez, seu plano de desunião pas- deu os mais trágicos resultados. No gencla a om -

'sou a ter executores eficientes em nosso, com I) exemplo da união que ger).
Degrelle e nos "r-existas" sob sua demos em torno do poder que en- F'lorianópolis. 31 Jul110 1942
chefia. carna a sob�ran�a nacional na hor� ANASrrACIO KOTZ[AS
Na Bélgica, porém, havia moti- presente, nao so se respondeu a 15v 12

vos, melhor diriamos melindres so- gr osserra tramada como se poude
ciais de que tirar proveito fácil. E verificar em que "coluna" ficavam
o nazismo, que encontrou o cami- aqueles patrioteiros de outróra,
nho aberto pelas medidas do gene- hoje a bendizerem os torpedos dos
ral von Bissing, um bárbaro bem submarinos alemães. •

ajaezado, aproveitou a idéia e não Onde os ardis eixistas triunfaram,
encontrou embaraços até ser-lhe já se tem notícia dos horrores pra
oferecido o auxílio dos fascistas na- ticados, surpreendentes na Bélgica,
cionais. espantosos na Polônia, na Checos-
Nos outros países onde não havia lováquia, na Sérvia e na Grécia.

sentimentos divergentes a explorar, Deus nos amparou em tempo, mas
os projetos tiveram outra feição e ainda há quem trabàlhe na sombra,
precisaram de ser lançados com al- todavia quase identificado, por que
gumas cautelas e muitos disfarces, se consiga no Brasil uma divisão
tornando-se, por isto tudo, demora- impossível que nos tolha a ação res
da a sua execução. Foi necessário, guardadora da nossa i.ndependên
primeiro, exacerbar em cada um a cia.
mistica nacionalista, com feições Ixenófobas que excetuavam os ale- "Correio da Manhã"

Fábrica de plana
dores

Rio, 18 (C. P.) - Vae ser

inaugurada, dentro de poucos
dias, uma fábrica ele planado
res, nesta capital. Um elos au

tores da iniciativa, José Carlos
de Sousa Neiva, falando à re

portagem de" O Globo", de
pois de discorrer com entusías ..

mo sobre o vôo a vela, que dei
xou de ser um sport para se
transformar num eficiente ins
trumento de combate, citando,
a propósito os milhares de pla
nadores que já prestaram•••••••••••••••••••••••••

• •

:SANGTTBJNOI_:
: Contém oito elementos tônicos :
• re
• Fósforo, Cálcio, Vanadato, •
• Arseniato, etc. •

•• Os Pálidos, Depauperados, ••
• Esgotados, Anêmicos, •Magros, Mães Que Criam,
• Crtuuças Raquüteas rece- •

b
-

tonír Alugam-se diversas salas,• erao a 'ODI reação geral • p/médícos, dentistas ou ad-
• do organismo com o • vogados, sitas à rua Tira-
• • dentes, 14 (sob).
• • Vende-se tambem uma oti-
• • ma armação envidraçada pI

escrito rio. Tratar à Rua Fe••••••••••••1•••••••••••• lippe Scbmidt, 19 (Casa Dau

a guerra será louga... muito louga ... V�nde�se ��ot�::�oV;��4São João do Pôrto Rico, 18 (United) - o tenente-general ção e lavoura, com 10 mi
Frank M. Andrews, comandante das defesas do Canal do Pa- Ibões de campo e mato, en
namá, declarou, em entrevista, que não acredita que os sub- cerrando cerca de 250 cabe
marinos do "eixo" tenham bases no Mal' das Caráibas, porém ças de gado e 8 ou 10 ca
sim, que recebem ajuda nesta parte do Atlântico, recebendo aí sínhas, extremando com 8

água potável, combustível, legumes, etc. Elogiou a cooperação cidade de Bom Retiro. Infor
do govêrno e povo panamenhos, bem como de todos os países mações com Manoel Boell ,

da América central e do sul, interessados na defesa do Canal. em Bom Retiro. 15-15
Ao ser inquirido pelos jornalistas, sôbre a duração da guerra,
declarou que, em sua opinião, "esta guerra não será curta".

imensos serviços na guerra eu

ropéia, entrou em detalhes do
que será a fabricação de pla
nadores no Brasil. Os planado
res, que se pretende construir
nesta capital, pesarão 131 qui
los, com pouco mais de 6 me
tros de comprimento, suportan
do a velocidade máxima com

reboque, de 115 quilômetros
por hora.

Salas no centro

o ADVOGADO ACACIO MO
REIRA comunica aos seus a

migos e clientes que mudou
o seu escritório para a rua

«Deodôro s n° 23.
(das 9 às 12 e das 2 às 5)

Residência: "La Porta Hotél"
apartamento 112.

Caixa-Postal] lO-Fone: 1277

Produtos CATEDRAL
á venda na FARMACIA ESPERANÇA
Rua Conselheiro Medra, 4 e 5 - FONE 1.6,.2

(Defronte à casa Hcepckel

, ••• us
«AGENCII\ FORD·, distribuidoraA

+(;ontratoGarantia
por Vida

contém 1/a mais de tinta - para maior

"quilometragem" de escrita

mostra
sempre
o nivel

o enchedor, a uma só mão, patenteado pela Parker,
não só aperfeicoa e facilita enormemente o abaste
cimento, mas também aumenta a capacidade da
Vacumatic. Esta e outras caraterÍsticas exclusivas
tornaram Parker a vencedora constante nas competi
ções entre as mais importantes marcas de canetas.
Peça ao seu revendedor uma demonstração da ca
neta com estas carateIÍsticas vitoriosas.

Abastecimento a uma
só mão da Parker
O mais fácil e o mais
afamado de todos.

1� em facilidade de escre
ver. A rigidez da pena da
Parker, <lu br if i cc d o» pela
sutileza do Osmirídio, esta
belece um novo padrão em

facilidade de escrever e vi
bratilidade.

1� em confiança que mere
ce. O depósito de tinta da Per
ker, de televisão totol, permite
ver sempre o nivel da tinta,
Contém 1{3 mais do que as
canetas com saco de borracha.

1� em comodidade. O en

chedor patenteado, a uma só
mão, faz da Parker, entre tôdas
as canetas, a mais fácil de en

cher, como provaram as axpe
riências do Laboratório Dea
vitt, Chicago, III.
1� em beleza. ParIce! Vacu
matic é de fato a -Ióíc das Ca
nstcs-. Nenhuma outra caneta
iguala a luminosa beleza de
seus cintilantes anéis de péro
la laminada.

Contrato de Garantia Por Vida

�IVAlc [fJ.MlAl7Tllc�

O «Diomonte Azul. no segurador representa nosso Contra"
por Vida com o possuidor, garantindo o reparo de qualquer
cvcn io (exceto em caso de perda ou dano intencional),
cobrando apenas seis mil réis para embalagem, porte 6

seguro, desde que a caneta venha completa para consêrto.
----- -----------

7320 À venda em tôdas as bôas casas do ramo

Canefas Diamante Azul, 265$ para cima; outras canetas Parker, desde 60$. - Únicos distribuidores para fado o

Brasil e Posto Central de Consêrtos: COSTA, PORTÉLA & CIA., Rua 1.0 de Março, 9 - 1.0 - Rio - Caixa Posfol 508

Sindicato dos Empregados no Comércio
de FlorianópolisAssembléia Geral Estl'aordinária

DESOCUPADOS
--------- --- -

Em toda parte existem indiví
duos que, não tendo o que fazer
durante o dia, não se cansam, e

como não sentem necessidade de
dormir, aproveitam a noite para
perambular pelas ruas, para fazer
roda nos cafés e nas esquinas e

perturbar o sono dos que traba
lham e precisam do descanso no

turno. Como consequência estra
gam a própria saúde além de pre
judicarem a existência dos pobres
mortais que levam a vida a sério.
E' por mal dormir que existem

tantos indivíduos com perda de
fosfato, facilmente irritáveis e en

colerizaveis. Dia a dia multiplicam
se, pelo mesmo motivo, as vítimas
de perturbações nervosas de maior

E J & I_oU menor gravidade. Às pessôas
mpreS8· aeger rmao que se tornam irritadas, inquietas,

Saídas de Florianópolis às terças e sábados desanimadas e pessimistas em con-

Saídas de Porto Alegre para Florianopolis sequência da perda de fosfato, e

às quartas e sábados que não podem se livrar do baru
lho da rua em que residem, aconse-Saidas de Araranguá às quartas. lha-se o uso de injeções de Tono-

sáoados e domingos fosfan, que levantam o estado ge-

I
ral, reforçando o sistema nervoso.

Aqenle em FlorlanODolis: MARIO MOURA

I� P_R_AÇA 11') DE NOVEMBRO

Dr. elerno G. IRegistradoras ��America" Galletti
Modernlsslmas, nacionais, com Impressão. registrando

999$900. Venda em 12 prestações por 2:950$ a titulo de
propaganda. PROCURAMOS DISTRIBUIDORES CONTA
PROPRIA. GRANDE DESCOl\TO. CARÚ & OlA.

Rua Riacbuelo, 44 A.-Rio de Janeiro

Convoco.o pelo presente, os associados deste Sindi
cato de Classe, para reuniâo de Assembléia Geral que
será realizada no dia 22 do corrente, às 19 horas, na
séde Social, à rua Conselheiro Mafra no 3s-Sobrado
a-fim-de se elegerem os vogais e suplentes que' deve
rão s er apresentados como candidatos à Comissão do
Salário Mínimo do Estado,' de conformidade com a lei

Florianópolis, 17 de agosto de 1942.
Gustavo Zimmer - Presidente

AVISO AO POVO CATARIHENSE
linha direta Porto Alegre - Florianópolis

ADVOGADO
Praça 15 de Novembro, 23
1 ° andar (Altos do Café
Bulli) . .:_ Fone 1.,.68.

dos afamados PNEUS B R A S I L,
querendo bem servir aos que a honram com a sua preferencia. resolveu reduzir os preços dêsse produlo, dando um desconlo compensador.Assim. inteiramente à disposição dos interessados. aguarda com prazer a sua honrosa visita. .

Rua Conselheiro Mafr� 54 •• Telefone, 1665·· Caixa Postal, 117 •• End. Teleg.: «TUFFIAMIN ••• Florianópolis
.\
,II
li IIIii
Illl _

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o POVO italiano já d� sinais de cansaço 1�l2Il�J[i�f§JfIlllIrili�LtI�I§1�I§I�lIli!�Iil2lItJIIIllllirtll2lllllt1I11t21I2l(§}1II1.
e aborrecimento [ti p, . III

BERNA, 18 (DE IJUDVi/IG PO:PPER, CORRESPON- iii Ar ara casacos e III
DENTE DA UNITED PRESS) - À MEDJD�'\ QUE SE 111

as ·d ' I
· 111'APROXIMA o TERCEIRO INVERNO DA GUERRA, � vesti os U tlma �

NOTA-SE, NA ITÁLIA CADA VEZ MAIORES SINAIS fõ1 ,�
DE CANSAÇO E DE ABORRECIMENTO, ENTRE A PO- iii . d I§I
PULAÇÃO. ROMA ACABA DE INFORMAR OFICIAL- � pa ronagem, 111
MENTE QUE, DURANTE A ÚLTIMA REUNIÃO DA AS- � ••

CASASANTA ROSA
III

SEMBLÉI� DIRETIVA DO PARTIDO FASCISTA, REA- l2I VIsitem a
. III

LIZADA SOB A PRESIDÊNCIA DE MUSSOLINI, O SE-�. iii
CRETÁRIO DO PARTIDO, VIDUSSONI, INFORMOU � ""ua F I . S h· ·dt 54 iii
AO DUCE QUE, DESDE A ENTRADA DA ITÁLIA NA 121 a e pe c Iml I (II
GUERRA EM JUNHO DE 1940, FORAM EXPULSOS DO II) .. ..' (§J
SEIO DO PARTIDO 66.000 DOS SEUS MEMBROS. SE- lII��I���I21i21�I2I��I§I���l21lihililil�l§J(§]iJiJlIIlIIliJ�ll)(ililllll21t1
GUNDO VIDUSSONI, AS PRINCIPAIS CAUSAS DA -�"

EXPULSÃO FORAM A ESPECULAÇÃO OU DERRO- •••••••••••••••••••••••••••••••••••••
TISMO E A FALTA DE COLABORAÇÃO COM AS ME- • •
DIDAS DECRETADAS PELO GOVÊRNÚ, A FALSIFI-

•••• S E' DAS .:.CAÇÃO DE CARTÕES DE RACIONAMENTO E O AÇAM-
BARCAMENTO DE PROVISÕES E ARTIGOS DE PRI-
MEIRA NECESSIDADE, ALÉM DE OUTRAS CULPAS • •
���s������? ?N��i���:R��fu�I�t:�i�o'p�fÃ. padrões maravilhosos, finíssimo acabamento e
CAUSA ITALIANA OU PELO FASCISMO. •

d Ih Iáb
'

d
' - •

FONTES QUE SE ACHAM EXCEPCIONALMENTE • as me ores a ncas o pais, sao �

BEM INFORMADAS, DECLARARAM QUE NA ITÁLIA, ! encontradas nos balcões da
�•.AUMENTOU CONSIDERAVELMENTE O DESCONTEN- W

TAMENTO POPULAR, IMEDIATAMENTE APÓS TER" •
MUSSOLINI AMPLIADO A FRENTE DE GUERRA, EN- _.1, Ifta·S8 SANIA BOSA �:VIANDO TROPAS PARA LUTAR NA RÚSSIA, SOB A - U -

PRESSÃO DOS ALEMÃES. PARA CÚMULO, A PARTIR
DÊSSE MESMO

.

MOMENTO, TORNARAM-SE MAIS • •
REDUZIDAS AS RAÇÕES E O AÇAMBARCAMENTO SE • Diáriamente recebemos novidades •

�-------... CONVERTEU NO ESPECTRO NACIONAL DA ITÁLIA, • •
JUNTAMENTE COM AS OPERAÇÕES DA BOLSA NE- • R F I.· e Scbm·dt 54 Fon 1�14 •
GRA, SÕBRE TODOS OS ARTIGOS. FREQUENTEMEN- • na ePI, - e ii •
TE OS JORNAIS ITALIANOS ANUNCIAM QUE UM TRI- • •
BUNAL ESPECIAL FASCISTA, PARA A DEFESA DO •••••••••••••••••••••••••••••••••••••

i ESTADO, PRONUNCIOU SENTENÇAS VÁRIAS CON-
.

Capazes de ata-car diretamenteITRA NUMEROSOS RESTAURANTES, EM TODO O

,PAÍS. DESSA FORMA, FORAM FECHADOS JÁ QUIN-
os Estados IlnidosZE GRANDES ESTABELECIMENTOS DO GÊNERO,

EM TODA A ITÁLIA, DESDE O COMEÇO DA GUERRA,
POR VIOLAREM DE UMA OU OUTRA MANEIRA AS
DISPOSIÇÕES SÕBRE o RACIONAMENTO.

1 __

I

ABSINATUllAJ

Ih Caplt&l.
A_ ..•.••.•••. __

�.�.�::c. -.Iit�tre •••••. &5$OOt
'f Tr1mMtn .••••• e$OOt

1161 •••••••••••• lIOOt

Ih btterlor. - --

•

A AGENCIA FORD avisa aos srs. proprietarios de automoveis e caminhões, que acaba de contratar com a firma depositaria dos afamados e eficientes aparelhos.
.. GASOGENIO LIGHT

a exclusiví dnde desse produto, fabricação inteiramente nacional, para todo o Estado de Santa Catarina. Este aparelho, aprovado pela comissão de técnicos
encarregados p�lo Governo, já é conhecido em todo o Brasil como de absoluta precisão, eficiencia e de facil manejo. Com o maximo prazer ministra-se aos

C
snrs. lnt_eressados; toda e qualquer informação a respeito. Aguardem a chegada da primeira partida destes aparelhos, dentro. de breves dias.

Rua onselhelro MafrA N· 54 Telefone, 1.665 Telegrama «TUFFIAMIN»

4ílQ ESTADO�

n

CASO

DUlUO lUPBBTIJlO
RedaçI.o e onclnu l. Rua

Joio Pinto L 11

Te!. 1� _.ex. potItallJt .

•• I O

-

Ano .

Semestre ..•••••

TrimMtn ..••••

011 origtnala, mesmo Rio pu.
bl1cadoll, do serto devolvidos

Roupas - Pulêveres
Cobertores - Sobretudos - Pantufas

A

AGENCIA
RUA DEODORO -- 33

A direçAo não se respon.sabl-

lliza
pe- eonoeito8 emitidos

�
DOe artigoe Ulinadoa

�

PIANO
Vende-se um píano.. BORO,
em ótimas condições. Rua

Esteves Junior, 48.

SanguenolCONTEM
OITO ELEMENTOS TONICOS:
ARSENIATO, VANADA·
TO. FOSF OROS CALelO

ETC.
TONICO DO CEREBRO

TONICO DOS MUSCULOS
O. Pálido.. Dlpauperado"
Esgotado., Anêmicos, Mãl.
qUI criam Magrol, Criança,
••quitic.. , 'Iclblrão • toni-
ficlção g ... 1 do orglnitmo

com o

Sa noue n 01
Llc. D.N.S.P. n' 199. da 1921

I

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Indecisão crítica e
derrotismo

OSVALDO MÉLO
O Brasil está neste instante crítico,

verdadeiramen te deciclido a enfrentar to

dos os probclmas vitais, que digam de

perto com a posição em que se colocou,
face ao conflito mundial.
As acertadas providências que vão

sendo postas em execução, dizem asa·

ciedade, não deL'wndo sequer, resquício
de dúvidas, a decisão das autoridades, no
tocante ao iniludível propósito de se ra
zer cumprir, à risca, todos os compro
missos assumidos.
Para maior facilidade E! prática de to

das essas mecossár ias medidas, el i.g-a·�.2
com orgulho, não tem havido a menor

oposição pOI' parte dos bons brasileiros,
que, prcsurosamente vão, não só cum

príndo todas as determinações como tam

bém, colaborando com os poderes púhli
cos na efetivação de todas essas provi
dências. Há o propósito firme e coletivo
de que tudo corra bem, para qtue em

hora tão decisiva, cada qual possa
cumprir com os seus deveres patrióti
cos.

ISe, entretanto, por um lado, correm

as coisas sem impecilhos, nem por isso
devemos esconder a verdade de que
ainda há uma corr-ente a ser combatida
e vencida. Essa corrente é composta de
elementos perniciosos, que tentam, sor

rateiramente, impedir o livre curso des
sa onda de patriotismo tão necessária
como índlspensávat nesta hora.
De um lado estão os "silenciosos",

aqueles que se não decidem, os que
muito desejosos se mostram que "tudo
isso tenha fim", não dizenelo como ... e
elo outro ,os "derrotistas", sempre pron
tos a lançarem a dúvida, a desconfiança
e a incerteza ela vitória aliada, que é
já, a vitória do Brasil.
Uns se mostram demasiadamente pací

f'lstas, retraídos, como si não houvesse
necessic1ade ele uma demonstração públi
ca cle suas idéias. São frios, fleugruá tícos,
ín sensfve is, fechados. Os outros, quando
chegam a dar a sua opíníão, se tornam
retraídos, cheios ele evasivas, de receios,
sempre prontos a mostrar a força elo
inimigo e as suas possibilidades, para
depois, entrarem a criticar a ação dos
aliados e o acerto de certas medidas ...
Essa é sem dúvida, a corrente perigo

sa, da qual não fazem parte os bons
brasileiros, decididos e dispostos como
estão, estes, a não permitirem no ti-aba
lho elos "mornos" nem dos macios "der.
rotistas".

São, efetivamente, de molde a merecer
o apô ío geral, os aplausos gerais, todas
as clecisões 'em bôa hora tomadas e pos
tas efetivas pelas autoridades a cujos
ombros pesam grandes compromissos.
Merece. por isso mesmo, apôio ines

Ü'ito, tudo que se fizer, todas as decisões
que forem tomaclas, desde que vizem ele.
f'erider os in terêsses patrióticos e pôr
côbne ao abuzo daqueles que tentam
desprestigiar o acêrto dessas providên
cias, tra índo êsses deveras patrióticos
em hora tão grave.
A corr-onts dos elesfibl'ados e elos der.

rotistas, é agora, o único esteio em que
se apoiam aqueles que ele há muito per
deram a noção do verdadeir-o patriotis
mo, para co locarem as "razÕ€s" elo estô
mago onele deviam estar as ela concíên-
cia.

Para que suportar
..

' essas dôres
tlcas que
a vida aborrecida,
quando existe

O'

q De d á
rápido e

completo
alivio!

-

Fuzilamentos
na Ucrania

Moscou, 19 (R.) - Em No
caliev, na Ucrania, os alemães
prenderam 120 pessoas numa

noite, levaram-nas para fóra
da cidade e fuzilaram-nas em

seguida à descoberta pela
"Gestapo" do cadáver de um
oficial alemão, assassinado a

28 de julho, declarou a emisso
ra local.

Morreu um
cientista francês

Melun, França, 19 (A. P.) -

O sr. Albert Salmon, de 62 anos,
uma das mais eminentes figu
ras do mundo médico, morreu
em conseque.ncia de um aci
dente de bicicleta na floresta
de Fontainebleau.
Albert Salmon dirigia a

Cooperativa de Farmácias da
França.

Cartazes do d· P
..

FORD----__".----�� oças nenUlnasHOJE 4a.·felra . HOJE H·
-CiNE�REX�ciNE �DEõNm�iMpEfu�-.m» Só

- FONE 1587 -

,- -FONE 1602 - FONE 1587
A's 5 e 7,30 horas7,30 horas A's horas7,30A's

Cidade de Salnador N° 3
Complemento Nacional (D.F.B.)

Preço único: 1$500
Im p, até t O anos

- ,-

com os cOnCeSSIOnarIOS:
Tuffi Amin &: Irmão'

Cons. Mafra, 54-(aixa postal 111-Fone 5166

Firmas do Interior do Estado
Atendemos com presteza seviços de
regularizações, registrro de firmas, de

livro s, petições, etc.

Organização Comercial Catarinense
Rua João Pinto n. 18 -� Fone 1467

A «Condor» é patrimônio nacional
Rio, 19 (O Estado) - O Departamento de Imprensa e

Propaganda distribuiu à imprensa nota informando que a com

panhia de navegação aérea "Condor" é patrimônio nacional,
cabendo a todos os brasileiros guardá-lo como tal, visto estar o

Governo de posse de seu acêrvo e ter à sua frente um distinto
oficial de nosso Exército.

· ·

I PAUL VACHET ULTIMA HORAVida Social Um grande ami�o.do Brasil
Acabamos de ser Informados que

T d
' ,o sr. Paul Vachet foi prom.ovidú 1\ a a Ame'rica esta em guerra �-----

I
ao alto posto de coronel - DIretor ii U �

amversãríone . dos Transportes Aéreos da França Montevidéu, 19 (E). - O orgão por ta-voz do Gove1ltm um--Com batente.
Ocorre hoje a data nata- Recordaremos, a largos traços, a guaio inseriu ontem notavel editorial, focalizando os bárbaros

lícia da exma. sra. d. CIo· carreir-a brilhante e a admirável per- atentados contra a soberania brasileira, praticados por submarinos
tilde' da Luz Fontes, esposa sonalidade d aque le que viveu tantos do "eixo". Disse o aludido órgão que "o ato selvagem que acaba
d '1 d anos entre nos, sempre envolto no AO nosso 1 ustra o conter- manto de sua excessiva modestia. de sofrer o Brasil pôs toda a mérica em guerra". Finalizando
raneo sr. des, Henrique da m 1914, com 17 anos, apenas alis- disse o articulista:
Silva Fontes de nosso Tri· teu-se na·aviação. Tantas qualidades "Brasileiros, amigos, estamos convosco 1"
bunal de Ap�lação e diretor de piloto, aliadas a mais arrojada
d F ld d d D·· I coragem, demonstrou, durante toda
a acu a e e íreí to. i a guerra, que de seu governo rece-

.

beu a Medalha Militar, a Cruz de
Fazem anos hoje. Guerra e várias cítacões.
O sr. ,Roberto Schmidt; Em 1925, é enviado à América do

L "URO DAURA O sr. Italo Paladini; Sul pela Companhia Latécoere.
II , a srita. Julieta Daura, fi- Sózinho entregou-se ao gigantesco

ücences de Senhoras- Ih d J
-

A D trabalho de reconhecimento- e cria-
} a o sr. oao . aura. ção de campos e pistas de aterrisa-
Vias-urinarias conceituado comerciante; sagem, que até hoje são ainda utili-

Tratamento especíalísado o sr. Adernar Nunes Pires. zados tanto no Brasil, como na Ar-
gentina, no Chile e na Venezuela,das afecções crônicas do Nascimentos: tendo prestado assinalados serviços

aparelho genital feminino. Maria-Isabel é o nome da em Florianópolis, na instalação do
Tratamento moderno de campo da Air France.

interessante garotinha que C
'

I' b h' 1gonorréa crônica por meio onvem em rar que, a 7 anos

de eletricidade. Varízes e
veio alegrar o lar do sr. João atrás, a aviação .não dispunha dos
Pinto de Oliveira. recursos de aperfeiçoamento que

b.emorroides sem operação. possue hoje em dia. O equipamento
Fisioterapia - Dlatermia e II d d

""

O· de aviões monomotores não compor ..

ímíra - vermelho. li vora a o clvlsm I tava radiogenio e a tripulação se

Consultas - das 10 às 121' Sob o patrocínio da Liga de limi.tava_ ao piloto que acumulava

d
. .. as funcoes de m ecaruco e de nave-

e as] 5 as 17 horas. Defesa Nacional realizou se ontem gadO'r.·
Consultorio - R. Tiradentes às 17 horas, à Praça 15, um Nosso país é particularmente a-

14. Tel. 1.663. comício de protesto pelos bár - c�dentado e foi sempre expondo a

Residencia - R. João Pinto baros torpedeamentos de navios Vida que Paul Vachet curnprru seu

T . . . dever; no entanto sua enorme par-9. el. 1.607. brasileiros por submarinos do ticipação em nosso progresso só é
"eixo". conhecida nos meios aeronáuticos.
Milhares de pessoas enchiam Entretanto, a França condecorou-o

literalmente o aludido logradou- Cavaleiro da Legião de Honra.
1'0 público, exprimindo, cada Em 1936, após uma ausência de

uma, seu repúdio às nações a-
oito anos, entrecortada de' raras vi-
sitas de inspeção, foi feito diretor

gressoras e à traição. da Companhia Air France, no Rio
Falaram os srs. Ferreira Bas- de Janeiro. Voltava ao Brasil, que

tos Orlando Brasil Mario La-' amava profundamente, para aquí se

�ce Bonhamerico de Car- instalar co�u. sua . f�mília ..Pelo go-
co ,

. verno brasileiro fOI agraciado com

valho, Percival Flores, Osvaldo a ordem do Cruzeiro do Sul.
Mélo, Castilho Pinto, Clito Di- Alguns meses depois da declara"

as, José Tavares, Emídio de ção da guerra, em 1940, escutando AbAzevedo Trilha e Jáu Guedes, a voz da honra, patrióticamente par- erta a

que em notaveis orações ver- tiu para a França, levando-lhe o au- Segundo uma irradiação, tro-
xílio de seus serviços e o tributo de pas anglo-americanas estão deberaram o procedimento das sua fé.

nações componentes do «eixo», O colapso de junho o viu voltar sernbarcando- na França, apoia
«esquecendo» tratados e desres- entre nós, cheio de pesar, pois sua das por grande número de

peitando as nações não «aria- clarividência augurava dias som- "tanks".

nas». Palmas prolongadas coroa.
brios para a pátria esmagada, mas
também com um novo entusiasmo

ram as palavras de fé e orgu-
lho patrióticos dos oradores.
Logo após o comício a enorme

multidão dirigiu-se para a pra
ça fronteira ao Palácio do Go
verno, onde reclamaram a pa
lavra do sr. interventor interi
no, dr. Altamiro Guimarães
que, acedendo, pronunciou bela
oração.
Foram aclamados os nomes

do presidente Getúlio Vargas,
do chanceler' Osvaldo Aranha e

do interventor Nerêu Ramos.

Ninha esposa
favorita

o bandoleiro jovial
Com Cesar Romerô

Continuação do seriado:
A volta do cavaleiro

sclítarta
Com Robert Levingstone

Reina grande indignação no

Rio pelos recentes ter pedt<amen·1
tos de navios brasileiros. O
comércio fechou em sinal de
protesto e populares percorre
ram as ruas da cidade entoando
o Hino Nacional e prestando
solidariedade ao Governo. Gran
de multidão foi aos jardins do
Palácio Guanabara, onde, de
uma das janelas, falou ao povo
o p resi d en te G e tú I io Va rgas, �;;;;;;;;.;;;;;;;;;;;;;.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;::;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
afirmando "resguardar os brios

I Ida nacionalidade", sendo muito E N tí
,

aclamado. \ cos e o IClas
- Realizou ontem, no Rio,

colossal manifestação anti-teta-
litária, nela tomando parte mais
de 50.000 pessoas. Foram quei
madas as bandeiras alemã e

italiana (nazista e fascista).
.

Um submarino do "eixo" foi
posto a pique por aviões norte

americanos, na costa de Sergipe.
*'

« segunda-frente»?

Chegou a um porto da costa
inglesa mais um grande contin
gente de tropas canadenses.
Chegou, também, um contin
gente de mulheres, para serviços
auxiliares.

*

Grande formação de bombar
deiros britânicos sobrevoou on

tem Osnabrück, deixando cair,
sobre objetivos militares, mais
de 50.000 bombas incendiárias.
Sobrevoaram, também, a França
ocupada.

•

Um dos cruzadores italianos
atingidos por torpedos no Me
diterrâneo teve um rombo de
cerca de �O metros, na prôa.

Reina grande indignação
em todos os países ameri
canos pelos recentes aten
tados do <elxo- ao Brasil.

'�'IBGE. SPECI ID&D
De WETZEL & CIA.-JOINVILLE

TORNAA ROUPA

Marca registrada
BRANQUISSIMA

I

Tempestades' d'almaCom Margaret Sulavan e

James Stewart

Cine Jor. Bras. 2x96
,

Com Gary Grant e Irene
Dunne

Complemento Nacional (D.F.B.)
Cine Jor. Bras. 2x76

Complemento Nacional (D.F.B.)

Realiza-se no proximo dia 6
de setembro, às 15 horas, no

salão de conferencias do Depar
tamento de Imprensa e Propa
ganda, no Rio, a sessão inau
guraI do sorteio militar. A cer i
monia, de elevadas finalidades
cívicas, conta com a colabora
ção do D.I.P. que a fará irradiar.

;;

A Alfândega do Rio vai ter
seu novo edifício. Para prosse
guimento das respectivas obras
vem de ser registrado pelo Tri
bunal de Ccntas ,o crédito suple
mentar de 3.000:000$000, que
se destina também à Guarda
moria e Laboratório Nacional de
Análises.

Por preço de ocasião
v-nuem se: dormitorio (Rio

Ne gríuh .), 1 camiseiro, 2
camas para criança, 1 sala
de jantar, Tratar a Avenid a
Rio Branco 156

É UMA DOENÇA
MUITO PERIGOSA
PAR.A A FAMÍLlA
E PA.R�RAÇA

Noticias do dia 35 x 13
(Jornal da Guerra)

Preços: 3$000 e 2$000
Imp. até H anos

Preços: 1$500 e 1$000
Livre: de Censura /

A repercussão no
México

México, 19 (A. P.) - Todos
os jornais deram grande desta
que ao noticiário sobre novos

afundamentos de navios brasi
leiros. O jornal "Últimas Noti-
cias" publicou a nova em pri
meira página, com "manchete"
de oito colunas, e mais três
colunas de "títulos de cabeça",
a respeito da noticia, que che
gou muito tarde para qualquer
outro comentário editorial, re
ferindo-se os títulos aos afun
damentos, como novas provas
da barbaridade "nazista".

Dr.

SALAS
Alugam-se algumas salas

do prédio à rua Victor Mei·
reles n' 18, Tratar com João
Matias Gustenhoffen, no mes
mo, das 10 às 12 e das 2
às 5 horas. lOvs.alt '7

A 12 milha;-da costa ho-Ilandesa foi fechado o

trân.!sito, pelos nazistas.

Roma teve ontem um Ialarme aéreo, ao notar a

aproximação de um apare
lho que não poude ser iden- ... ... .... �
tificado. 5 \,.-2

Molotov principal au
xiliar de Stalin

Moscou. 19 (A. p.)- O co

missario das Relações Exterio
res, sr , Vyacheslaw Molotov,
foi feito o principal auxiliar

I do chefe do governo para a

administração do país, sendo
nomeado primeiro ministro vice
presidente do Conselho, posto
que equivale, na Russia, ao de
vice primeiro'ministro- A nomea

ção foi anunciado heje, Melo
tov.:aliàs já serviu como pri
meira ministro até pouco antes
do começo da guerra, quando
foi substituido por Joseph Sta
lin, que era então secretario
geral do Partido-
De acordo com as nomeações

agora feitas, alem de Molotov
como primeiro vice-presidente
do Conselho dos Comissários· do
Po vo , mais outros 11 vice-pre
sidente sforam nomeados, cada
um para uma atribuição espe
cial.

oriundo da esperança que a Fran
ça Extra-Territorial, conduzida pelo
general De Gaulle, podia lutar pela
vitó ria ao lado de seus aliados.
Ultimamente, desejando partir,

pediu demissão do cargo de diretor
da Air France, mas pertinaz mo lés-
tia o reteve ainda por algum tem
po e sã no mês de julho último, dei-
xando seu lar, foi juntar-se ,em
Londres, às forças combatentes que
se orgulham de contar com um

elemento do valor ele um Paul Va
chet.
A importância do cargo que lhe

confiaram é o justo premio co.nf'e
rido a seus méritos e à grandeza de
seu gesto. Nisso vemos nós, os arni
gos da França imortal, mais um mo
tivo de esperança no despertar glo
rioso daquela que está somente
adormecida. : i.

VENDEM-SE
MOTORES' DEUTZ a óleo
crú, usados, par acamlnhõ es,
ônibus ou fixos.3 de 11 O ca
valos. 2 de 90 cavalos LATA
Industria Metalúrgica Ltda.
Rua Ita pura de Miranda,

3.1 SÃO PAULO
Fone 3)047.

Camisas, Gravatas, Pijamas,
Meias das melhores, pelos menores

preços só na CASA MISCELANEA.
- Rua Trajano. 12. ,/

Clínica médíco-cirürgtca do IDR.. SAULO RAlllOS
Especialista em moléstias de

senhoras - Partos.
AL'I'A CIRURGIA ABDOlUINAL: es.
tômago, vesícula. útero, ovários,
apêndice, tumores, etc. - CIRURGIA
PLASTICA DO PERíNEO - Hérnias,
hidrocele, varicocele. Tratamento sem
dor e opel'ação de Hemorroides e vario
zes - Fracturas: aparelhos de gêsso.
Opéra nos Hspitais de Florianópolis.
Praça Pereira e Oliveira, 10 -

IFone, 1009
Horário: Das 14 às 16 horas, dlarIa·

mente.
-

o .Sabão

-

JOÃO PINTO DE OLIVEIRA
e SENHORA

participam a seus parentes e
amigos o nascimento de sua

filhinha MARIA-ISABEL.
Fpolis" 16-8-19%2
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