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�-I. "Seré preferivel que o comunis

I·t; mo seja irT'lplantado no territorio
brasileiro de for rrie perrnanen

sólidas raízes".te e corrr ,

RIO, 7-Extraiu-�e da ata da sessão de 2 de agosto do
corrente ano, do VII Congresso MUldial reunido em Moscou o

seguinte trecho:
«Depoi� de historiar os progressos da atividade nos vários

países, assim se refere Oimitroff ao BusiJ:
«;.,)0 Brasil, segundo estamos amplamente informados pelos

nossos melhores agentes e principalmente pelo nosso ilustre cama

rada Prestes, a luta tem sido intensa, devendo vencer o espirito
conservador e profundamente cato lico do povo brasileii o que em

outras épocas já chegou a ser quasi fetichista.
As propagandas anti-religiosas que ali vem sendo feitas

desde alguns anos já vão dando resultados principalmente entre ma"

rinheiros e soldados.
As revoluções pela emancipação politica iniciadas em 1924

per Prestes em S. Paulo e culminadas com as vitorias de 1930, tem

servido de muito para consolidar o trabalho comunista entre os bra
sileiros.

Deve ser notado que os mais ardentes delensores da revo

lução sempre se apoiaram em elementos rubros alguns dos quais nos

sos mais dedicados amigos. Pena foi que Prestt�s não tivesse apro
veitndo o feliz ensejo de definitivamente tomar o poder e proclamar
a Republica Sovietica do Brasil.

Não o devemos censurar por isso. Ele jà nos disse e já nos

convenceu que naquela época seria coisa passageira ainda não suficien
te amadurecida no Brasil. Será prelerivel que o comunismo seja im
plantado no territorio brasileiro de forma permanente e com solidas
raizes da natureza das que já estão brotando graças ao trabalho in
tehgente e fecundo ali feito pelo n0350 Partido auxiliado pelos ele
mentos da III Internacional que em Montevidéo estão be:n vigllntts
1,; S i rstruções que daqui lhes envio Preste'.

Podemos verificar com satisfação que os últimos relatórios
apresentados no presente Congresso indicam o gráu de progresso que
ali tem tido a nossa cama, principalmente entre os intelectuais, pro·
[essores, estudantes de academias, iiceus e g;násios oficiais, pois não

tem sido possivel introduzir a nossa propaganda nos estabelecimentos
religiosos e de ensino particular. Tambem ali é talvez bem próxima
a colaboração brasileira na nossa obra civilizadora e de libertação do
proletariado mundial.

Ao terminar a sessão desta tarde devo enviar uma grande

saudação aos comunistas brasileiros aqui tão dignamente representa
dos e aos camaradas chinêses. Nós saudamos ao heroico exército
vermelho e lhe prometemos que lião os abandonaremos na grande
luta em que estão empenhados".

(Dimitroff neste ponto interrompe a sua exposição para o

descanso do meio dia. Ao descer da tribuna, o Congresso lhe fez
uma delirante manifestação de entusiasmo.

Prestes e Wan Gou Lir se adeantam e calorosamente aper
tam as mãos de Dimitrofl que os abraça afetuosamente).

Sen1 quaisquer ligações politicas.A VOZ

Proprietário e Diretor Responsavel JAIRO CALLADO Redator-chefe MARTINHO CALLADO JOR.
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2.461 prisioneiros militares

RIO, 6 - Segundo os dados e

informações remetidos, oficialmen
te, ao commandante da I a. Região
Militar, general Eurico Ga5par
Dutra, pelos diferentes diretores

RIO, 7-Caso seja aprovada a emenda Adalberto Corrêa á Constituição sobre a I de presidies onde estão recolhi
declaração de Estado de Guerra, a consequente aplicação da pena de morte aos respon- dos 05 oliciaes, sargentos e praças
saveis pelos moviment-s subversivos será regulada da seguir:te maneira, de acôrdo com implicados no movimento extre

O Código de J istiça Militar: mista de 27 do mês passado, ele�
Art. 356 -O militar que tiver de ser fuzilado sairá da prisão de unifórme co- vava-se a 2.461 o numero de pri

muni e sem insígnias, e terá os olhos vedados no momento em que tiver de receber as sioneiros .

descargas. As vozes de fogo serão substituidas por sinais,
.------------

Art. 357-0 civil que tiver de ser fuzilado saírá da prisão decentemente ves- D. Joaq u im
tido e será executado na conformidade do artigo anterior. D

·

! rt, 358-Da execução da pena de morte se lavrará áta circunstanciada, a Omi ngues
qual, assinada pelo exccutr r e cÍPCC tC�<I2:nunhas, serà remetida ao comandante em chefe de O I ivei radas forças em operações, para ser publicada em ordem do dia, t o'etirn OLl detalhe. Uma
copia dessa áta, devidamente autenticada, se juntará aos autos.

Art. 359-/\'s ser teiças do Conse'ho Superior de Justiça não são susceptíveis
de embargos.

I!'

cmo sera O

oficiais
dos

A guerra na

LONDRES, 6-As esperan

ças 2e que as negociações enca

minhadas pelos srs, Samuel Hoare
e P.erre LavaI conduzissem a uma

s olução satisfatoria da pendencia
ítalo-etíope se desvaneceram, ali
n31 em seguida á divulgação da
not.cia de que o governo britâni
co recebera comunicação autorila
da de Roma informando di:ís dis
posições do sr. Mu'solini de rejei
tar os termos da proposta da paz,
reafirrr:ando o seu proposito de

prosseguir �,guerra na Africa Or;en'
tal.

o DUCE E A ITAliA Todavia. generalizou-se a crell
LONDRES, 6-No discurso ça de que Jigjiga e possivelmente

cue pronunciou na Câmara dos Harrar, localidades da província
Comuns. o sr. Austem Ch.,mbcr- de Ogadcn, ao sul, serão ao pro·
lain declarou: "O sr. Mussolini x.masvitimas das bcmbas inimi

representa atualmente a Ítalia co- gas.
ma jamais li representou em perio- As atividades dcs italianos,
do algum da sua carreira. Procll" realizando bombardeios por toda
rar estabelecer uma distinção en- a zona norte do paiz, são consi
Ire o Duce e o povo italiano é deradas nos meios autorizados co

insultar o orgulho nacional deste,mo q nem inicio provavel de uma

úh;mo e torna-lo mais do que nun- nova ollensiva geral d03 peninsu
ca surdo a qualquer apele que lares.
pudesse ser-lhe dirigido, a lavor

N
RIO, 7 - R,!gulando a ação I (Foiam suprimidos pela reler

de um arranjo razoave], ao é piap ri- das autoridades em «estado de. ma do Codigo d= J. Militar os

amen te unJa guerra», o Codigo de Justiça Mi- artigos 352 e 353, que tratavam,

en,enda litc r dispõe: rc spectivamente, da Constituição
RIO, 7 - O sr. Adalberto "Art. 349-Ao ser decretado dos Conselhos Superiores de JI1S-

Corrêa a quem se atribue auto- a mobilização ou declarado o es- tiça e dos prasos a serem obede
ria da emenda sobre a declara- tado de guerra, como ta.nbern ao cidos].
ção do «Estado de Guerra» la- i:er decretado o estado de sitio Art. 354-0 rr ilitar ou civil
lando aos 'Diaríos Associados, a por motivo de grave comoção in- condenado á morte será fuzilad J.

respeito de sua iniciativa, disse o testina ou ameaça de agressão es- S
.-

seguinte: trangeira, o comandante em cbefe egu IraO
-Não se trata propriamente d� cada grupo de exercito ou es- I nsp

.t B Fe rnandode uma emenda e sim de uma quadra organizará um Conselho e lO res a e
sugestão que eu trouxe [1oleader Superior de Justiça que funcÍonará Fazenda ron h a.
da maioria e da qUll ficou tam- como tribunal dr: 2�. instancia, RIO 6 C

.

d R,
- omumcam e e�

bem inteirado, por meu interme· composto de um auditor e dois A Comissão de Finanças de que cerca de quatrocentos pre-
dia, o sr. JOf o Neves, leader da i; oficiais da átiva ou da reserva, aprovou o pedido do govêr- sos comuns, envolvidos nos recen

min?ria. Amínha sugestão é no I como ju�zes, e um promotor c.omo I n.o do Esté'.d ) para �reação de !es acontecimentos, seguil5.o ama
sentIdo de fazer uma reforma com" procurador. Cll1CO lugaies de Inspetores nhã para Fernando de Noronha,
t!tucional ine ]indo�se no disposi" Art. 350-0s processo terão) de Fazenda. a bordo do !ta (Jura.
tIvo que tata do estado de sempre que possivel, fórma iden- -,-------
guerra com países estrangeiros, tica á estabelecida par� o tem�o III fé''HU� � w� ftU i� .." ...liA�um paragrafo, considerando co" de paz; 05 pazos, porem, serao "". til "$!; �� ,,�Lt� � Sl,,{] ;. �� .� tIu"jj
mo e�tado de guerra qualqw:r restringidos á, metade. =- __ """",,".�_,,.;l4"'"""' �
movimento revolucionoricrompido

.

Art. 351-A? _promotor mi- O estado de saudeno Brasil e que seja julgado com hlar, em cada diVISão, compete .� Ocaráter subversivo da 0rdem do zelar pela observancia das regras (§;O Ira IIaregimen e das instituições. gerais de direito da5 gcnte� e con-

venções de Geneb-a dt; 27 de juFeriados estaduais iho de 1929 sobre o tratamento

de prisioneiros, feridos e enfermos
Pelo Govêrno do Estado foi de campanha, fornecendo ao co

sancionada, ontem, a Lei n. 24, mando p�e5crições que d�vam che·
que institue feriado e�tadual o dia gar ao con!I".:cim�í1to da tropa e

25 de Agosto, data da promulga· população civil relativas a eles,
ç.ão do Est3do, suprimindo os

fe'j. bem como aos não combatentes
nados de II de Junho e I 7 de e propri�dades publicas e pr:va-
Novembro, ,das.

J Exposição de
Trabalhos

para
No-

De s. excia revma. d. Joaquim
Domingues de Oliveira, virtuoso
arcebispo metropolitano, em agra
decimento da noticia de seu ani
versario natalício, recebemos o se

guinte telegrama:
Redação de A Gazeta-de

Florianopolis, 6 - Gratíssimo
bondade reiteira melhores afetuo
sos voto�-.Jlrcebispo.

Ti
E Fômos visitado, hoje, pela ex

ma. senhorita d. Córa Batdha
diretora da "Escola Profissional
Feminina", que convidou-nos para
assistirmos, amanhã, ás 11 horas,
a inauguração da exposição de
traba'hos organizados pelas alunas
da referida Escola, á rua Trajano
es l'1ina da rua Tte. Silveira.

Desde já somos gratos pela
gentileza do convite.

Loteria do
Estada

Pela lei rr 22, de 6 de De
zembro corrente, e a Assem
bléia Legislativa decretou e
o sr. dr. governador do Esta
do sancionou a autorização
ao Poder Executivo para o

serviço de loterias, no Esta
do, observada a legislação fe
deraI.

luta de Box

ADIS�ABABA, 6-0 Pala
cio de Dessié, que se abriga, se
reno, entre alamedas sombrias de

euc3.liptus, está coberto da fumaça
do bombadeio, mas, segundo um

radio dirigido por Sua Majestade
Hailé Selassié I á imperatriz, o

«duque de I--lilrrar permaneceu
sem medo no Jartim do palflcio,
contemplando os aviões."

Hoje pela manhã, entraram em

luta corporal os carregadoe.'lOsmar
da Silv:eira,natural deste Estado,
com 18 anos de idade, e Aris"
tides J. de Sousa, tambem deste
Estado, de côr preta, com 23 anos
de i dade e casado.

Os dois peos medios não che
garam a completar os dez assaltos,
porque a policia chegõu a tempo
trancafian�os no xadres.

Exposição
Escolar

ADIS ABEBA, 6 - Os italia
nos estão ,-tacando em toda exten

são do RioTacazze, que atravessa
a Província do figr,'
O bombardeio i-leré) da cida

de <l.e Dessie agitou Adis Abeba,
receiando-se que a mesma venha
t\ s�� bombardeada.

.. ' ROMA,.5 --.0. grave estado .de saúde do Pap.a es"
La causando mUlta al1S1edade 110 VatIcano, onde se lnfor
�1a gue durante a ú'tma semana seu estado peot'Ou e S.
,)antldade perde frequentemente a consclencia e a vista
em intervalos.

'

Pio XI; que conta 80 anos vem sofrendo de arté
rio-esclerose aguda h1 alguns mêses.

No Vaticano informa-se que a recente nomeaçãode 20 novos cardeaís se prende ao estado de saúde do
Papa.

Por iníermedio de dua5
educadoras do Grupo Esco�
lar São José, fomos convida
dos para assistirmos ama
nhã, ás i O horas, a abertura
da Exposição Escolar da..

quele estabelecimento.
'

Somos gratos,
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



A GAZETA-Florianopolis, 6-12-935
------�------------------------------------------�-----==----���-���=-----------�--------------------------__

Portant.o, caro;; patricios e contei' âneos, a CNE não se deft
ne em queüão religiosa; apf'nas Sê aprEsenta como inst[umen�o de
veemente rrop.1gand�. de- 3ifábetiz l�/l:), e egualmente pTo::ura sanel:\r

com d..::nodo uma grar,Je parle d,� brasilt iras envoltos, ainda, na

honiiJilante lepr" riu oDscura:ltitil1o, que iílfesta tanta:; 'lOnas e tantos

laH·:'. ond� Imperam o pessimismo, eg )i,mo e os ten,;;brosos e rr aus

. ex mplm, num céu ilumj[Jildo p,:lo Cruz.eiro do Sul.
O Bras;! preCisa de gente que saiba la e escrever, para en

tão com mais altivez, dcsmorondr os côstdos dos falsos aventureiros
e de ideia:; ex'r'�rnishs, para m,::lhor ,aber;�m affi;U a Deus e ao pro- Fpo!is.,2 de Dezembro de 1935.
ximo como a si me::mos, (a) Beatriz de Souza Brilo, Vice-FresiJ�nte

A CNE_e;oJà Fundarla em S?nta C'n�ar;:l"l, CNTO bandeira de I S",ota Calarina.

hiS' I ns ti tu to d e Ligia Brazinha 8,21 Hercilio F'

c.;./t!I- G'�%�Ia Educação :i:i&�;r:;r;:ltl�i'Z��:;�1
DI

ling 8, I O; Nair Guedes 8, 10,
-��.....

���==-�-._
�
eSf"_JC)rtlva' ESCOLA NORíV1AL Celeste Ramagem 8,06; Zéli;

I � I S"",·. _ RED' TORE�;' ( Desportos Terrestres- CYPHlA�O JOSE SECU N DARIA �:;:;,:�.�6;A�;;:i�� :7;b}!���U!ai l!Ii!! II a '�"

.-1,

'_ '.�",,� II - Nauticos -EOU' CA9RAl Algebra 3' ano do Trilha 7,95; l-lilma Neves7,93
----------.---.--.------- Ilia Campelo 7.93; José S. Limq_.'......_._,...ª""""�,., ....,.,......._

Futeból Aprovadas com dislincão; Filho 7,89; Nivea Cunha 782'
Da ilustre professora d. Bealriz de Souza Bfito, vice-presi- Nerica Ferreira 9,44 í\fonso Ligia Melo 7.80; Írêne Mon�ejr�

dente da Comi��ã(l EX�C'lliva da Cru?\<a �ncional (��, Elducaçã,o II F'edera�ãoCata rillense de Ribeiro 9,01 Plenamente: Ib 7,65; Desanda Bôsco 7,52; c,
em Santa Catarina, féceOémos as seguintes linhas, delinindo a on- T Lizoki 8,95 Dircéa Condessa rÍce Silva 7,57; D;va Kacria 7 S/,
entação d�')C.N.E, "" o, nosso Lt,8?O:

, ,P Desportos 8,85 Maria J. Nunes Pires 8,77 Nilza Mohr 7,)4; Lieg: Cost�
«: ara gue nao palre no espm!o FuLhco qualquer duvida Dulcir Carreirão 8,61 Helio Mo- 7,35; Alda Luz 7,44; Marilia

sobre as diretrizes da Cruzada �i\('ioflal de Educélção no E:.:tado A dirdoria d1 F .C.D, resolveu Ficam d, sta Iórrna requisitados ritz 8, S 7 Albi Perêira 8.52 01- Flôres 7 s 93; Vera Meyer 7,27.
de Santa Calarina, da qual faço psrte corno Vlce-presid�nte e Su- realizar DO próximo dorni.igo, dia por esta Federação os jogadocts ga Stuart 8,50 Zilda Filomena 8raulio Lima 7,22; Zilá Amaral
perintendentc de ensino desta instituição pa�riotica apresento-me a de- 8, às 16 horas. no seu estadio, á e reservas dos selecionados acima, 8,50 Noemia Albani 8,48 Mau- 7,20; Sim,';J!esmente: Amelia Areão
cl irar qve não Se prende nenhuma ligação do nosso trabalho de pro- rua Bocaiuva, um match-treino para comparecerem Domingo pró- ra :Avi1a. 8,48 �air Silva .8,3 5 6,99, Erna Ráu 6,99; " Ida
p'�6'nda c ducacicna] a qualquer credo extranho aos sentimentos rc-I er.tre os combinados fi Íolm e Ar- ximo, ás 15 horas no campo de: GlIllhermma Ávila 8,25 I olan- Quint 6,97; Maria Campelo
lig:n"os de cada individuo, p�m tanpouco oos, aluno:-adultos matri-Ilurzinho, para o 9�'ÀI s,:rão co- F.C.O. I

da Cabral 8, 29 On�te Grisard 6,84, Neli Barrdo 6,25; Ida
culados W\S escolas da CNL. A nota transcrita do prnal A Uniã,' brados mgressos. E possivel que Os infratores ficarão sujeitos as 8,42. Bogdana Anguls�i 8:0 J Mendonça 6,02; Antonieta Me.
no ergam católico O vJfposfalo que se publica neste Capital. e cuja sej-rn disputadas 11 medalhas. O penalidades estatuarias. Lausimar Laus 7,� I �hce Gou- deiros 6,05; Arací Vieira 5,67.
leitura muito me intcress a, co.no católica e assinante, não deixa de combinado vitorioso úífrentará a Florianopolis, 5 de Daembro lart 7.70 Moacir Onge 7,6 ')

tr�ztr ci'rta,�ol;fU::ãC aos. meus átos católicos e á minha a1tividade pú-lI5, na cidade de Brusque,o Brus· de 19-35. Linice Penedo 7,58 Helena Si- HíSTO'RI !\DO BRASIL
bhla e parucu ar. COl13derando um contrasenso sernilhante alusão quense. Conforme o a.VISO que pu- Aldo Fernandes rnone 7,55 Nicolau Napoleão 4. ano
aos preceitos diviuos e aos J.::signios de urna p:op:1ganda cívica, de- blicamos abaixo. serão punidos 05 Secretario Geral. Diretor Técni 7,52 Wanda K'JV:llski 7,51 Ra- Aprovados com dislincão: Os-
vo s.rlientar, categoricamente, que a CNE está hem amparada ps- amadores que, escalados para o cc interino qu-l M,íer 7,51 Helena Andra- oi Silva 9,68, Flavio' Ferori
li) Governo de nosso Ltach q!le é reconhecidarne ,t � católico, e citado match-treiuo, deixarem de da 7,47 Izaura Luz 7,27 Íone 9,09. Plenamente: Judite C�r-

I r
".

I nl A d C' n , Basquete Simone 7,17 Hdla Kolbe 7,19 '

898 A I Z SI 8tau.hem rancarnente presugiada P: o Lhro, ln pessoa e u. Lxcia. comparecer aome;mo.. netro o, , nge a . i va ,96,
Hévrna o Si Ir. Arcebispo l'vLtropoliia:lo, invidualidade de reconheci- O Oirltor Tecnico interino da Ada FIlomeno 7) 13 Si71plesmen- Maria C. Andrada 8,87, lVh-
ri I capacidade, que psícologicalHote estdbelêcüá paraléio entre o, Federação Catarinense de Despor- Regras e conselhos te: E?míta Conc(';ç�O 6,95 Ro- ria J. Ramos 8,72, Fernaw1ino
-bens e falsos pwfélas, n,10 se deixando vefli:er -IJe!a armaddha da tos Terrestres, no uso dé suas ff'

..

d t d
sa SIlva 6,.88, 1t\lmée. Pereira Andrada 8,70, Córa Colonia 8,'15As Regras O ICI3!Sa o a as 687 AI d C 6°4

\.

intriir,.'l c da cé<lur.ía. como infelizmente acoote.:e á'luele;; qlJe abusam alcibuiçõ�s; em 1932 pelo Joint Basktebal'
menn a urCIO ,11 I Edir Pacheco 8 06 Ioná A-

da ella fé e do seu fragil temrAõramento. Con::id,�ra(}do que tt'rllJinado o Rules Commettee dos Esta· Diná Veiga 6,70 Zilá Fernan; ::Irada 7,88, M�ria' A. Olive�-
E' do co:;h ;cimento d) puhEco que o �nr. dr. Gustavo c3tr'peonato estadual de fu!ebóI. dos Unidos da America e des .6,59 Vá.lda Slmas 6,2J ra 7,80, Zildl WeL!ington 7.60,

f\if1:biU;t, pre;.icL',!1t� e fundad:Jr da CNE, é presbítero, porém que cessam os comprorni,sos assumi- tambem pela L. C. B. M.ma J. FerreIra Silva 5,44. Maria L. Schiefler 7,60, Wan-
(. u'na f:ersoaaiidad:: de v�lnr, n� �ien:i,� médic� � nas letras" e que ,�los pelos jo�P?ores juntos aos �lu-I DESCONTO DE TEMPO

Literatura 40 ano da Schneider 7,46, Orlandina
leve arroJo de fundar e�sa ln,;fltll:çan Clv:co-patnotlca no 8:'asl!, com i Oe$ pelos quaB fil.eram. SU1S In, I POR ACIDENTE ,Aprovad�s ClJm di��inção Mafra 7,J8, Jamili Sadeli 7,38,
bens propusitos f' fins úteis, depois de lt-r percorrido a zona

nortelcrições
durante o a;1O que se vÊ C:>ra Coloma 9,11 JUd:te C�r- Lià T. S::>usa 7,27, Simplesmen-

do BraRil até ao Estado do Amawnas, de onde voitou profund:l- ter""inar; Ai. 60. - O arbitro ordenal2 nelro 9,08 Fernandmo �aJdelfa' te: Odete Bílk 6,93, Ligia Men-
m, nte impressionad,o pela '::::Ila-nid1.Je das molestlas endemicas e ainda COl1sirterando qu� cs;;es mesmos "desconto de tempo", em caso dt 9,04 Pl�namente.: O"�I Sdva donça 6,78, Maria M. Vdéla 6,44
ll1.lis p",lil analf.ib -ti::-,;'ç io da mliiiJ( p,'H:e dos h,lbita 1ks.

, I i Jgadores continuam filiadoJ d,ire- �a('hucar-se qualquer j�gador. O 8,86 FlavIO Ferr�Tl 8,8,5 Ange- Córa Bridon �, I 5, Odes�� Bas-
Torn:)u-5� e:;1Clcnte eS,il obra de pro;:ugan_ja, c)m ° apoiO tamente a eóta Fed,ração ate a I fiscal, em ca50 de aCidente que

la Z. SIlva 8,�J lona Andra- tos 6,27, Mana L. Amaral 6,62.
e i:1;,'ôres�� do ',Pre:iJente da H.epúb!ica, a,JI.JPari,da pelo Uecreto I e�trada do novo pedido de imcri-I o a�bitro não tenh� previsto, po- !

da 8,81. Mana C. Andra2a

nO, 21,1:J 1 r d,: I::> '1e Agosto de, 19.)2, 1,10; 5=g\!lgt� t:crmos: ça'l .par� cr)Ocorrerem por um de- dera fazer parar o JO�o, mas "�es-18.81 ":1;na J. �arvalho R�mos
«O O,�fc d) Governo !JrOVIsono da Kep,ublJca dos E�ta-I termInado Clube ao campeonato conto de tempo "so a o arbItro �,71 �Ia T. Scu�a, 8,7_J Wanda

d0' UGid0S do Brasil, uS:1ndo da faculdade fp= ihe concede! ° Art. do ano próximo vindouro; cumpre ordenar. Se a bola estiver :)c�neId�r 8,62 Cora Bfldo� 8,60
DE N

N

lo do Decrd'j n!). 19,398, de: 11 de N,)ve.,bro d,� 1930. Considerando afinal que esta em jogo quando machucar-se qual· Edu Pacheco 8,60 �afla !J. I FORMAÇOEs
Cons:cbandJ que alfébeti7.Jçiw do wn P,)'.'O con,titue t) e!e- Federação tem o dever restrito de quer jogador, o arbitro e o flcal Amaral �,48 Oclal�dlrla M::I�ra

rnen'o básico para a so;ução de !odds os problemas político 50ciais manter em fórma � sua represen- não apitarão, esperando até que a 8,1?, Mana L. Schle�l�r 8.48
A

Acaba d; ser i.naugurada,
da respectiva naci'_.naliJade; tação esportiva; e, por cletermin,l- combinação iniciada seja compte Jamllt Sadel! 7,98 Lgla Men- on\�m, nes�a CapItal, � se-

Co,-,";rLr?r'c1 ,'U� ,('n,""':'''-' • ["'�I""l't� d ,J� "SI! f' a ça-o d'o �r. presl'd�nte', '[·,da - quer dl'zer que o qllad-,o donça 7,92 Odes,a Bastos 7,91 me 1a,nça oe outras Cidades
'.'".-_" l H) .j u d u·"J'·i1{r",Q ,ejU;� '-' ,., a_." c. 'é! 10 -

7 - .-

/'" VI
'

F O'" 7 77 M
' do paln 11' b

'

lià.de, muito poderá cono.:O;ícr (om :i JitUõão di) erHillo, agindo d,� Deter!iJína o Domingo, 8 d,J com qu� estiver a bula faça um
I ana. Jlvelra, 1 1f1a I :s, ,lna em orgamza-

mo iO direto ou indi-re:o, p�rante as' a:Jtoridad,�s gov-:rnamcntais e corrente, para treino-oficial, ás 16 laflce à cesta, perca a posse da Vilela 7,48 Lilda Wdlington '?a agenc�a de serviço di::

(s núcleos populo<os do paÍ<.
.

horas, no Campo de D�sportos, bola, faça bola presa, ho!a fóra 7,19 Simplesmente: Od�te Bilk lr:.for�fçoes., A útil inova-
03 dois selecionados di! Capital, de J·ogo. 6,40. çao 111 o,rmahva, que pres-

Decreta: ta á I t
.

áque serão Cem,105tos dos seguin- Pergunta - O que se entende FíSICA
r exc_c.en es SC:VIÇOS.

Árt. 1 J.--E' pala lodo, os efe;tos, considerada de utilida- tes jog'l.do'ês: Selecionado Alvim: I por ".nanter a boI::. fóra de jogoll, fop�laçao, de Flonanopo�ls',
d" pública a Cruzada r'-.Jacinnal de Educação ,fundada nesta Capital, BÔQs; Freed e Pavão; Gato, Ca- co:no cons;a deste artigo? 2' al10 �n�lOl1a .ê.. o�ua Conselheiro
a 3 de Jane;;o de !_93? , 'I ., ri�ca e RHba; Saul, C"lico, Iv�, Respo.ta-,U,n jO.6ador m.l�-I Aprovadas plenam�nle: Val- l-::;:-a_ra:-,_n__oJ_'_. _

,

Alt. 2l.--I'IC3,In5:itU!O\:a'1uaLncnte, a Se!'1ana de Alfa· Nlzeta e Galego; re5er�as: Nezl- tem a b�la fora de Jogo quanJolmor Wendhamen. 8,51' Nilza Cada seção dos La-
bellZ!:;ção em to.do o kmtor:o naclOnl�, .entrc os dias 1,,2 : 19 de

i nh�, Oovaldo e �,1ongudho��. Se· I n�o �e eSIOrç'l. parrl tentar a obten- Speck 8,24; Aureha M� 8.23;
I boratorios Ra,U I LeiteOutubro, Jura:lle a qual, sob 0' "U>plClOS da Cruza,.:lri l'-JaclOnal de )leclO'1ado Aílurzmho: VIIatn; A�l- ÇlO da cesta ou de passar a b(__-

'd d d IJ h e' um lab t
.

I� 1 J '

d
' , A Id C I CL I

' .

f I um JOJa ar o GJua ro LJ mac u- ora ono em':.C!uu'ção, pC'(_l.�i ão ser auga,la 05 os lecurws necessanos a creação tenor e ma o; iH os, [lC'CO- a para p031Ção mais avorave a
" ' •

e rnal.u�enção d� escohs dem,:ntares" lat� e Aquino; Daniel, Damata, essa obtenção,
ca-se. pessoal técnicc-autonomo, iC!5"

F Pro R P U d d O jogador de posse da boia de- IArt. 3');-Revl)gi\.m-se as disposiçôes em cr:;ntrarÍo. éza, araná e ;:,aruá. eserva�: ergu�ta - m joga or o qua- ta ações proprias;
P 1\1 c d A b I d seja, por cortezia, facilitar ao ad· IhRio d� janeiro 15 de Agosto de 1932 (111 da Indepen- ereira, ansllT_ e _',�cura. ro está com a .) a. q'_lar. o , d'. d apare amento c.:Jmp!elo de·

4
---- versarIO, pe Ir Ime iatamente d d Idencia e 4 d:l Rei'llblica, d d d d

ta o e contro e cientifico não
.paz e e progresso, e. portanto, eixamos e issenções; caminhe- d�sconto de t::mpo, com::> lhe se-(a) Getulio Vargas. comparavel nenhum outro, pe-mos unidos, pLcmundo sempre o horizonte do ortmiismo, sem mo- rá possivel as�im proceder? I b(a) Pranchco Cam,:,os» a CI) a oração dos Departamen-
Ilosprczar as qual;,lades pessoais em matéria de religião, pois a to- Resposta-Ele pode manter a E I� tos specia isados.lerancia d o pOclsi�1 em nossa consciencia fará de cada cidadã<\ um bola fóra di' jogo, permitindo o

baluarte de bons ;xemplos e nob�es viítudes. árbitro apitar para consultar o Ca-
Sejamos patliota", na hora difícil em que no�so caro Brasil pitão do quadro B se d s�ja d':!s

reclama o braço forte e o saber de seus filhos, sem distin'rão e ca - conto de tempo. Se o Capitão do
tegoria, principalmente falanrlo de Santa Catarína, o nosso querido quadro B não concordar o jogo
berço, que guarda em seu seio a tradição, e que espera que cada :;erá com ?-çado im,�diatament€ e Esta, doen te ?
um cumpla religiosa e virtualmente o seu dever, lespeitando as leis no caso afirmativo o "d,�sconto de Mandt: nome, edad� e al
constitui das e o emblema "Ordem e Progresso.1I tempo" será de�;tado contra o guns symptomag, corr, enve

seu quadíO. Em ambos os casos uppe sellado para respostas
será recomeçado pelo quadroA- ao sr. Guimarães, á CAIXA

da CNE em bola lateral- d; acordo com a POSTAI N.-23-Nict.1eroy
Regra XI art. 3,0 I E. DO RIO. '

��������w�mexm��'���'��mm����*�__�,�.�am���B��������������������I���

�i INCONTESTAVELMENTE O MELHOR CINEMA DE NOS-, 'EX- --I APARELHAMENTO SONORO REPRQDUZINDOTOJOS OS
I SA. CAPITAL E E' O PONTO DE- l<EUi"-JI.\O OlARIA DO :..:...:. ==L:SONS-COMPLETAMENTE SUB3TITUIDO -- AUMEI"JTO� «GRANO-MONDE» ,

-

DE TE'LA - NITIDA E O' lIMA PROJEÇÃO
-------------------- ,

---------

,

Usar o SABAO INOIO quet
dizer, economia sobre todu&
O� pontos de vista.

DE

CANTA DOZE TRECHOS DE OPERAS E DLAS CANÇOES, QUE SÃO O r<EPERTO;�Iü A!<TISTICO DO FAMO
SO TENÔR ITALIANO, NESTE FILME

r.;:tP. '����J������J�-:-�r:���1f��®�#;;�!C.:��i�r.:�_;���*J�1���

� tI ( , L \DU UE miil!, Cf );\iH_) t::\FEI l'E EU LENDUfWSO �
y) \." nF·\n� ÍI j--::'.C'CI"lI\N'j-'F I�CTR'�J , rü1
foi'

,j '( .. � l\. < .. I.._;· rl.. � \ lo..) 1 ... "1" L-
. \.) � �,J, I ]--\ �

n �:éV<i tf,f(.. G; [:�A e-�CH r,�E � O ER ��
j�i)' ��\.··.L)!� r-�{ !; /""1 rL\;�'r_:�"_'� l)F i'_f\I\JS :if

;::4?� .:.< r'����.S;.f;E-,[.z/;·?::i,t:;Z��";_·�';j,, v: [�-:�::.;�;�"#.� ���::·��:e,:..�;i·'�;��"'�.;t::::';�1:_��.3j� �:,t7��<faJ�:��:!

TROVADOR -RIGOLETTO-CARMEN-FAUSTO-AIDA-ELlXIR DO AMOR-TANNHAUSER_
LOHENGRIN-A AFRICANA--CONTOS DE HOFFMANN

E as lindas cançõesMNão (na Esqueças e Canção do

" Chamamos aatenção par,a o trabalho do astro de 4 anos II �! j\ft)�.I.,!J;'9 �,. �
r--'_" r-< -Y-' r-� ,..-') B (...", �:-. S�E' �nlh� .;;.;JI �� ;;;J!:"

I _!_:: ����__ . �::_� r��
,

'.� 't� �

Berço
MA,.
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ÇAZETA
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•
O� Artigos perfeitissimos e garantidos pela Casa Trê,-!!!_-'

I Irmãos, que se responsabiliza pelo que expõe a venrl·�areth)
I

G���������������������������������������)ZIO
�i T U F F I A M I N & I �. M Ai"'I O C�-ua�7de�orl
.,

� .....as, ao norte c

G � � lei,ro casal qr

• � Voo terren

" •.------.-----�. f) -------o----,ovoação ,ai

• • .�_AG é o.orgulha do povo .f-�_�O as.leguas d

:
$ ...-�

de F L O R I A N O P O L I S�-· �!loM:ll���
G correspondendo prazenteíramente a grande confiat"\ça � indíscutl'dosAçôrei
D prererer\cia que lhe dispensam os catarinenses,tornando-a o único eN?O tende

• p6rio da elegancia e da mr"')dd nesta linda FJorianopolis, está venden-Rel.�.Jo�
I os ma;s variados, vistosos e belissirnos padroes de sedas. �a:::ê:th�
: Cientificamos a nossa numerosa freguezia que os preços sert���.t�.��.��
• mantidos e permallecerão firMes pois não se trata de liquidaçã
• I tem ur

I As senhora') e senhorinhas florianopolitanas sempre procuram a famOSrfu��nt
I Uasa Tres Irlflãos, pela fldalgria do trato e pela excelencia e durblidac' Ceval �\
:' dos tecidos e por serem os de preços mais vantajosos. ::J;:'l D

.

.

MIL CONTOS DE RE'IS, de stock de sedas e teci!os fínos.::�:1�. I��

G U· E R R A '--;m�:d:��

Luvas de pelica de cabrito da melhor'qualidade
30 cetms. de comprimento de" 35$ por 25$000

Carteiras Finíssimas ultima palavra de 15$, 30$, 35$, 40$,
54$, 50$, 55$, 60$, 65$ e 70$000

--------��:.:�-,-------

Capas de borracha

I .�
.

Capa de borracha para senhoras de 120$ Por 100$.)00

$ � Idem» » » l») 160$» 120$000
Crep Podage Estampado m dernísslno 13. 000 � Idem» » h » finissima de 200$ » 180$000

g�:� 1���I;�� ��������� :��� : ���� �
Idem» » impermea���(!�ensde 220$ » 180$�)00 Oõ:r

te
Crep Estaipado de 14$, 1"6$, 18$ e 20$000 :jJiJl.. :' Meias Mousselin

� \,!,--------------���--------------- �
Marim de côres e opala Meias MOlJsselin ultimo tipo modemissimo 9.p, lO,'!' e�ll$ooo

I � Chiffonete, as melhores meias do Brasíl por 14$000
I

MORIM d cores sortimento completo de 1 $6 Por 1$200 W Melas de seda natural, reclame 7$000' �
ppaia fio de todas as cores de 2$ » 1$500 \ � Meias para homens artigo fino de 2$3Je 1$500 I' � t

" '"ipala SUlerior 2$000 e 2$'200 II Meias de seda Tango 4$000 ��\ í
fi
U -llGravatas, sortimento sew igual par preços fantasticos-- �

,� o.J�' ., 0=. - o., •
,�

:I ·bJ� J -.- • ., O· Oe(:
�,.- °R-ua t"Felippe Scmidt.� I A CASA TRES IRMÃOS, � T 'E L E F O N E (t.1'i� ._- é a única que vende as suas

X 'li \ 2 2
o�o

I ::;�:;;;a�o2����aisg�r�zr:, I 40 I ,,��, UI I visto serem as suas comprasfei�.

l(,*,:y tas dirétamente.
.

�

1.1000 mt�.�e re���:� _pa�a IiqU!dar C� red��ãO�Sr'f\cf.·1••�3. •..... , A T FI A ..J A N O

[

a

nrr.
�rv

b���.
� -- n
atista
affré--\
Chefe
ia de G
9 •

anz, ca

\ \ 111!ft!iA #l!,.G----------;------=--,-ff 0----------0
� v 0=. • •

\ \'\ ,. E S T AMP A R I A , C.ASAOOS CE PELE E ••
e.ía Lamé de 6$500 P)r 4&500 \ RENARDS �n0!i
�da Pelica q50 cores de 7$ Por 4$500 H Ra-i
<:ep Mongol todas as cores de 10$ For 7$500 !ti Casaco de Pele, tipo da elegancia, por 550$000 he ;

(�pc Chine Gloria de Seda, sortimento de �;O K Capa de pele de 150$ Por 11 0$000 �)cores de 8$ l or '5$000 � Renard de diversas qualidades de 100$ » 50$000
•

CIo Marrocain, sortimento de 40 côres de 9$ , 6$500 � Idem, idem idem de 200$ » 1 00$000
C M IS

O

ti t d 50 d 121- 8$5 '�----------oo��&: 2RO: m, iir) ongo upcnor, sor irnen o e cores e J) � 00 �

Colchas de SedaTOne Soie C( todas as cores de 7·$5 i) 5$500 H
Sec Pelica estampada de 10$ » 6$000 �
Tolde Soie estampado de 1 �,$ » 9$000 H
Sedlistada moderna Cf diversos desenhos de 10$ • 7$000 ,
Sultseta, sortim .nto de 40 cores de 9$ • 6$500
CREF, MONG6L FRACt:S sortimento completo de

todas as cores de 13$ J ] 0$000
Seda ..aqué sortimento de 30 cores de 8$ i- 6$000
Seda .stampada para kirnonos, mais de 30 dese

nhos modernissimos de
Taífet liso para baile 95 ctms. de largura

o

ld

tO

IcZEM-
. l�l -ezza,

LINHO BELGA de 2.20 IIlS. de largura 16$000 nhol e

Linho de cores de 2.20 ms. de largura 24$ e 20$000 Prof. I'Cretone meio linho 2 ms. de largura de 12$ Por 9$000 tema:

.1Cretone 2.30 ms. de largura 5$8ob

tO
".

Cretone de cores 10 114 de largura 6$000 da
\'LuvasOOe�C;;t-e-:i-ra-s------ e:�: )

�h.>1
�e�; IRo..

'

ma ,

U�!a-

r"

Colchas de
..
seda com 3 bicos 36$000

Colchas de seda com fr .mja 40$000
---------�__:���z..:.------_--

Linho Irlandez para homens

8$
16$

6$000
10$0)0

Lhho Irlandez para ternos de homens, artigo modernissimo
de 10$,] ] $, 13$, 14$, J 6$, J 8$, 20$, 22$, 24$, 26$ e 28$
______________���r�--_--------__ -

Linho e eretone

Sedas ultra modernas!

Drap J� seda sortimento del20 cores de 24$
Peau e Gazelle, sortimento de 181"cores de 35$
Crep bdange, sortirn .nto de 10 cores de 24$
Crep late, sortimento de 10 cores de 28$
Crep jnôr, sortimento de 10 cores de 24$
Crep Fqué, sortimento de 8 cores de 15$
Crep [Qué superior, sortimento de 15 cores de 18$
Crep te Seda Chilcin, 14 c. res de 24$
Velludl Chiffon Francês da melhor q.ialidade de 60$

Por 17$000
» 20�000
» 17$000
» 19$000
» 15$000
» ] 1$000
» 14$000
» 16$000
» 40$000

Eltampirl, daI m lia ricas emall modernas d'J- RIO e 810 Paulo
enclnlrar·sa·ào f,Ó na Casa TRES IRMAOS

_ ... --_.
-

... ---.. - -"�
-�."

.

.

I

I
I

I

'�NEI
Imissão
:'çJra a,
r

....
...- .. _- �� .
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CAPITAL REALIZADO
RESERVAS .\1AIS DE
RECEITA EM 1934
PROPRIEDADES IMOVEIS
RESPONSABILIDADES ASSUMIDAS EM
SINISTROS PAGOS EM 1934

1934

A II "I - , de Pu-
. "genela owern�-

blicações, com séde em �ao Paulo,
é autorizada e fiscallzada n1;lo tGover1n12oFederal e possue a carta _,pa,en e n. G

,e.TA

,M��i'2\.������������9'�'O)M�Ã.'3!$J:
'

-li �
_ °a r

_
"_ _ � �'0.0. �

�
I\lIatriz:: 1..0,· B.t�N "O��S ��
em:

Blurnsnau - .JoinvBle Sao Francisco - Laguna Lages �
�:n�daeS Mostruario permanente em Cruzeiro do Sul gj
enla� Secção ele Secção de Secç�o de t],'\l

ZENDAS:
�j

snbr'-S nacionaes e extrangeiras
.

para��tf:rnos FERRAGENS: MACHINAS: I'de � e Algodões Machinas de beneficiar "madeira
i

T'erile Impermeaveis Material em geral para construcções: Machinas para officinas mechanícas �\f
cllraS e trilhos Cimento-ferro em barras, ferragens para portas Machinas para Ia oeiros :fj

p
s feitas e janelIas, tinta Machinarios. em geral para a lavoura: 'arados, �.

li;�'
r'

Canos galvanizados e pertences grades, cultivadores, moinho etc. �,':
(I'.!. para coser e sergir Fogões e Camas Locomoveis, Motores de esplosão, lvlotores lilJ
nem novellos e meadas Louça esmaltada - apparelhos de" jantar - talhe- eléctricos g\�jonetes e Perfumarias res Material em rgeral para transmissses: [eixos, �\i1
.olchoados e Colchas Louça sanitaria - banheiras mancaes, correias de couro e lona �J
rtinas e Cortinados Tintas a oleo e esmaltes Oleos e graxas lubrificantes. �.���.';i\lhas e guarda-napos Arame de ferro - télas para todos os fins Automoveis e. Caminhões FORD Peças, acces- i'� j

",atos, chinellos, meias Productos chimicos e pharmaccuticos sorios, serviço mechanico �
positarios dos afamados Conservas nacional e extrangeiras Pncumaticos e camaras de ar GOODYER �1.

Charutos «DANNEMANN� Bebidas nacionaes e extrangeiras Material electrico em geral :1

�mpreza Nacional de I'-Javegação "Hoeocke"--vapores "Carl Hoepcke", "Anna",e "Max' ��
Fabrica de Pontas "Rita fVlaria"�· Fabrica de Gelo aRita Maria" ,_ Estaleir "Aratacf''' tFJ 3

. Jt,1

ds?l��Vá�1A"�?�'��l�t��������������������5r�����ÂVA�B�� .n

RECEBIDAS PELA LIVRARIA CEN
TfF',AL DE ALBERTO ENTRES

Ado�ar' c�\varz
IeveéI---·----·--

Fabrica de Moveis Catharinense
DE

Paulo Schlemper
orrosn o E ESCRIPTORIO

Rua Conselheiro Máfra, 126 - Esquina Pedro
Telephone n. 1632

Ivo

Agente de \;apores
Encarrega-se de classificação, medilo e EMBARQUE de
todas as espécies de madeiras semas, beneficiadas, em tó-
ros, etc.; cereaes e mercadoriassm geral, para qualquer Iporto do NORT e SUL

Serviço garantro e rapido IPreços nodicos
SÃO FRANCISCO SANTA CATARINA r

---------===�--===---==--�,=-==��=-=======---�

f\(ITlL
r. tl'ilaade Immobtliarla Catharinense Limitada

Villa Balnealria
cJ Se ainda não tem um LO'TE de terreno na

IT{JA BALNEARIA procure hoje mesmo o nosso

'rlptorío e adquira UM ou MAIS lótes. Amanhã
.n mais.

e

n( Planta de urbanismo moderno devi-lamente rpprovada
Prefeitura Municipal de São José, cuja cópia acha-se

d,vada na mesma PrefeitUJ a ,

I
contracto de compra de terreno da VilIa Balnearia é
elhor presente e Natal que V. S. oode brindar seus filhos.
r'

.

ôa Vista Panoramica.
\ Esplenôiôa praia ôe banhos.
, Optima nascente

õ

e agua potcuel,
, Terrenos cornptetornente planos.

VILLA BALHEARIA DI5TA a:

1000 metros õo Ponte Heri.Illo Luz,
800 ao 6rarôe Quartel feôeral, em conetrucção,

nO� r" r-=, UJ:O Escolar 10sé Boiteux.
a séô.e ào Distrirto Toão Pesaõn,

iervida pelas Linhas de Omnibus de Florianof')lis á João
Pessôa e Florianopolis -Biguassú.

Prestações mensaes desde 30$000
A 50cieôaôe se enccrreqn õc conetrucçõn ôe Préôios

os lótes oõqutr-rõoe.rneõtcnte o pnqcmento ôe uma entruõc á
unsta e o resta te em pagamentos rnenscee,

ln/armações completas, á Rua Conselheiro Mafro, 82
PHONE, 1521

DR.S.

t ou com o corrector EDUARDO NICOLICH

@
Cléopctra-por Oskar von Wertheimer e
A vida de Joana D'arc-por Erico Verissirno fj
Anclzir:ta-por diversos autores �
o Cooperativismo ao alcance de todos - por Luiz �

Amaral $
Letras Riograndenses - por Guilherme Krug e G

Nelly R. Carvalho �
Democracia Liberal e Socialismo - por Egydio

Hervé
Vocabulario Sul Rio-G, ::ndense-por Luiz Carlos

de Moraes
A Invasão' de São Borja---por Osorio

Oliveira Freitas

.'�
SIPPEL E ARlMACl1DO ���
ltm::JS'f.'Ui!ll ��� p�
BÓeA. � ç... especiais c

A
" �.., horas marcada.

.. r..� Raios X

� Diatermia
Raios Víolete

;0
inov
pre

ços
.opolí
elhei

Rua�elipe Schmidt, 3r
-mp!elo ri

�ntihco nã

m outro, pe
Departamen

I ncontestavelmente a PRIMEIRA

-----OO.G.�G�$,O
�

:�
I�
� l��
oe
••
GO

dr..) Brasil -I
9,000:000$000

�

38.000:000$000
18.178:403$540
i3.496:912$949

2.436.044:063$157
4.183:406$606

AíCompanhia "Aliança da Baia"
FUNDADA EM 1870

Seguros Terrestres e Maritimos

ntce bem!
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A Gazeta
Médicos

Dr. Cesar Avlla

Ex-assistente do

Dr. Cesar Sartori

Clinica cirurgica-operações

Das 3 horas em 'iante dia
ríarnernente á R. 7 i ajano,51

ptKne 1.618

Residencia:-R. Esfeves Ju
nior, 82-Phone, 1.285

Dr. Miguel
Boabaid

Clínica Geral -- Vias Urínarías

Hemorrhoidas: - T ratarnento

sem operação e sem dôr

Resid.:-Praça Pereira e Oli

veira, 14-Teleph. 1353

Consüd .. --R. João Pinto, 13
Teleph, 1595

Consultas:
das 1 5 ás 1 8 horas

Accacio MoJ I----._----.----------�

Indica:
_ i'iz:t.:o':o...._.::·_!-., 0_' ��i......:-,,'""' .. _ .._-_

Dr. Fulvio Aducci
Advogado

Rua João Pinto, rr 18

(sobrado)

Das 10 ás 12 e das 14 ás
17 horas

,Dr. Pedro de Moura Ferro'
Advogado

Rua Trajano, rr 1 sobrado

ITelephone rr 1548

•

re I ra tem seu escrip-

, tório de advocacia á rua

Visconde de Ouro Preto

n. 70. - Phone 1277.-

Caixa Postal, 110.

Dr. SYLVIO B. II Dr.
FERRARO

EL.EGANCI E BOM �OSTO
---------------------------------------------------------------------------------------

Capital

es,

ne

Clinica de Crianças-Mo
lestias de senhoras - Vias
Urinarias-Doenças do Co-

ração e Pulmões-Sifilis

Electroterapia - Ralos
Ultra-Violetas

CONSULTAS:

Das 9 ás 11
Dus 16 ás 18

Rua Trajano, 21
Fone 1384

=

I Dr.ArminioTavares
Especialista em molestlas de

GARGANTA-NARIZ - OU

VIDOS-- CABEÇA--PESCOÇO
(Pormcüo p z!o faculàaàe àe

meàirina à 1 Universiàaàe ào

Rio àe "urie lro. Ex·interno,
por concurso, 00 Hospital àe

Pronto 5e c .irr-o e 00 Assisten
cio Publica ào Rio àe Tanz lro.
rom alguns anos àe pratica nos

serviços esperializaàos no Pro
tessor 50nson, no Rio àe 10-
nelro-vnc Policlínica õc B.otofo

ga -- no Hospital àe 5ão Tofio
Batista ào Lag6a e no Hospital
!"1affré--6uin le).
'I Chefe de clínica e cirur-

gia de ouvidos, garganta,
nariz, cabeça e pescoçc)
õo Hospital de Caridade
de Florianopolis.

Gabinete adaptado para
exames da sua especialidade e '

com sala de cirurgia propria.
Consultas diariamente no

Hospital de Florianopolis.
RESIDENClA Hotel La

Porta-Fone particular 1426

[)entistas

,Luiz Freysleben
Cirurgião Dentista

-kJA DEODORO, 30 --

CONSELHEIRO o

Para Natal
e

Ano Novo

�JA

A estação alemã DJA, onda

136:700$000 31,38ms., irradiará amanhã o

56:424$498 programa abaixo, para a Ameri-
ca do Sul. Estação de Roma 2RO: rn,
A' s 23,1 5 corresponde às 31,13 -9635kc.

3,15 hs. no Rio de Janeiro e

7, 1 5 às 11, 1 5 hs.
23.00 Anuncio DJA (alemão,

CIC Limitada 5·r. ara. espanhol). Canção popular alemã;

ri I
C,C. Aviso Previoô]. ara. 23.05 Radio infantil: Hãnsel und
Prazo Fixo 9·r. ara. GreteI. Uma sequencia de lendas;

�iíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiõiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiill__iiiiiiiiiiiõiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii� 23.40 Entremeio; 23.45 Ultimas
Advogado noticias (em alemão); 24.00 Para SABADO, 7 DE DEZEM-'

Rua Cons. Mafra, 10 (sob.] I ���J�������������oo������ o crepúsculo do Domingo; 00.15 BRO DE 1935.

.

Fones 1631 e_I=290 � � Concu r'so de - SELEZ� � o nosso concerto para o Domin- Marcha Real e (,inoinczza.
.

_.
- 1

\l'!I � go; 1.15 Ultimas noticias (em es- Anuncio em italiano, espanhol e

, )es, Salvlo de Sá �
dos CI N ES "COROADOS"

; �:nt�?�z������ �:n:nd�;��o��� ��t��u�s�rr;;:t�,ers:���ed: �;:�;
Gonzaga � VOTO na Senhorinha � ErzgeblTge; 2.15 E co desportivo; "O automovel a "gassogeno II.

E � M : 2.30 Combate de Bach: Chrislum Transmissão de alguns trechos da

jDr. Osvaldo Silva

I � � Iwir sollen lobe.n �chon. Coopera- opera: Fedora de Humberto

Saback I �I Assinatura [ff dores: Ema Dletnch, soprano:Em- Giordano. dirigida por Lorenzo
r. �� my, Daehne, contralto; Hanns Molajoli. Noticiario em espanhol

ADVOGADOS II! � Coupon d'A OAZt:TA �� Flels�her, tenor; Fr�nz Oett.el,c�n- e português. Trechos de operas

I � '� trabaixo: Prof. Gunther Ram:n, para soprano e meio-soprano: a)
RUA TRAJANO, 32

I
��oor���oo����oo����������� o�gão; a Thomane�côro de Leip- Mascagni: "Amigo Fritz (Ro�

Telefont., 1287 zlg canta sob a direção de Pro�. manza de. Beppe] (por Emma,
. •• .

D. Dr
..C.ar! Straube; �,OO UltI- Naricê). b) Hoffenbach: 1I0S

��
Dr

-

Renat=--
.

O rlgoroslsslrno e Inexcedí- ma� notIcias (em alemao); 3.15 contos de HoHml1nn(Duet0) (por t
-=-

. O
-

! ve I apare I ha rnen to d e con Leitura, d� program� (alem., esp.). �ugusta 9�ar�n�a � �mma Na-I__Barbosa _., t I d L b t·
o mais Important ... da semana. nce) NotIclano m It�hano Mar.. I-

ro e os a ora orlcs O d'd D,TA (I -

. .
I

AD�OGADO RAU L L E ITE nh�lr
I a J , a emao, espa· cha Real e Gi(}vine... i

Rua Trajano, 2 (sob.) I
.. ...

Dr. Pedro de Moura Ferro .

Fone 1325--Atende cha- Analtse préVia de toda matena prima, fabncada Rheingantz .

Advogado
mados para o interior Oll comprada. Rua Trajano n. 1 (sobrado I

_
.

_ ...
- -

.

......_. Aliasede toda partida acabada de fazer para ve-
-

. _ L
PASCHOAL SIMONE S. A. rificação das preparações rigorosamente exátas das subs- LANS PARA BORDAR Hormonlo.s e nao li

tancias. não tem rival. Gral1de lorti- mais Extratos ILIVRARIA MODERNA Prova de atoxidex, pela injeção ou ingestão por mento de cores firmes. Entre a moderna terapêutica
'

func)ac)o em 1886 animais, acompanhando-se a ação farmacodinamica, de pelos HORMONIOS estandar-
Rua Felippe Schmidt n' 8 cada partida. MARCAS dizados rigorosamente e dosadas

Prova de constancia do PH. por métodos electomé· :
em anims�a e a antiga, empirico

tricos, de cada partida.
.

ALICE, AMELlA. AURORA, e hoje ridicula medicação OPO·
Prova de esterelidade bacteriologica por semeadu- MARIA, MARINA, TERAPICA pelos extratos e

tras e culturas de cada partida. MARGARI DA pós de orgãos, ha a mesma di·

Tvpographia, Estereotypia VARIOS DEf'ARTAMENT0S TÉCNICOS ESPECIALISA- ferença que entre a QUIMICA
encaàczrna"'õo, Pautação, Tra- DOS ATENDEM EXCLUSIVAMENTE AOS TRABALHOS DE A' venda nas bôas MODERNA e a ALQUIMIA me..
bolhas em Alto Relevo etc, CONTROLE. casas dievaI.

Ivo d'Aquino
Advogado

BLUMENAU

Escriptorio :-Rua 15 d.e
Novembro n. 50

I (Eàificio Caixa Agricola) I
I_TELEPHONE, 58 _j

.

�a
Dr Aderbal R. I

da Silva

Caixa postal1Z9 Tel. auto 1004

Codigo Ribeiro End. Telg.
SIMONE

Pela nossa 11istariaGrande cOncurso desporti ..
vo de "A Gazeta"

SE,RIE A:-AtIético Avía, Figueirense, Iris e Tarnandaré
SE'RIE B: -Clubes do Estreito: Coqueiros, Saco dos li

mões, São [o'sé Palhoça, Biguassú e Tijucas

I Qual o melhor jogador I Qual o melhor jogador \de futebljl? de futebol?

(Compilação de L. Nazareth)

DIA 7 DE DEZEMBRO-S. AMBROZIO

1837-Instal/a-se um governo municipal-Em Por!
Bell0 é festivamente installada a Camara Municipal. Sua séde é �.
tuada na magnifica enseada das Garoupas, a 12 leguas, ao norte c

capital. Antonio Corrêa e Maria de Reióla, foi o primeiro casal q�
habitou essa localidade, sendo então possuidores de todo o terren

comprehendido desde o sitio onde está assentada a povoação ,ai

a ponta grande des Bombas, em rema extensão de duas. leguas d

frente mais ou menos. A povoação regular de Porto Bello começo

pelos annos de 1752 a 54 sob o governo de D. José de Mello }\'lI
noe], vindo então se estabelecer alguns colonos, naturaes dos Àçêre
na forma da Provisão Regia de 9 de Agosto de 1 747. N�o tende

porem, maior incremente essa eolonia, por ordem de EI-Rel, D. Joã
VI, foram aposentados 101 pessôas de ambos os sexos, vindas d

Ericeira, de Portugal em 1819, quando governador de Santa Cath�

rina, o coronel João Vieira Pavor de Albuquerque. A construcçã]
de casas, para os colonos, custou á Nação, alóra o terreno, ..

5:333$548.
Como já dissemos em outra descripção, Porto Bell� tem UI

excelente porto, de grandes profundidades. Está em verdadeiro p�nt
estratégico. Em 1777, quando a Armada portugueza para fugir '

caça que lhe dava a frota hespanhola sob o commando de Ceval

'\los, ali refugiou-se, escapando
á vista do inimigo. .

1843-Joaquim Murtinho=Ss« Cuyabá, Ma�to Gros�o,
�--.---------------� Nasce o dr. Joaquim Duarte Murtinho, notavel engenheiro, medlcl:i

"""""""""""""""''''''''''''===''''''''''=''''''''''"' ����������� homeopatha, ministra da Viação em 1897 e ,da Fazenda em 1898

Dr. Ricardo B d 1864-0bombardeio dePaysandiz-Antes de recomej
Gottsma n n

an�o e
çar o bombardeio contra a praça oriental de Paysandú, o commanl

Créd lto PO. dante do navio inglez Dolorel, aconselhou ao cel, Leonardo Gomez!
a entregar a cidade, cornpromettendo-se a conseguir as honras d�1

pU Ia r e Ag r i - guerra para a guarnição. Gomez não só recusou como mandou re]

CO Ia de San _
ceber a tiros de espingarda um parlamentar de ·Flores.

ta Catharina Irradiações]
(Soe. Coop. Resp. Ltda.)

SE'RIE
-

(nome do jogador)(nome do jogador)

(clube 2. que pertence)clube a quepertence o jogador

(nome do votante) i
'.(nome do octante)

Qual o clube de futebol
mais simpatico?

SE'.RIE.B

Qual o clube de futeb&1
mais simpaUco?' ,

SE'RIE A

(nome do clube)(nome do clube)

(nome do ootanie} (nome do votante)

Ex·chefe da clinica do Hospi
tal de Nümberg, (Professor
Índórg Burkhardt e Profeswr

Erwin Kreuter)
Elpeclallsta em cirurgia

geral
Ente italiano:
audiezoni Ra-.
diofoniche
CE. I. A. R.)

Rua Trajano n. 16
(Edificio proprio)

Da Alemanha

(Hora do RIO DEJANEI-:
RO 21,/5-2/,45). ,

d t
.• i

Programa e ransmtssaoi

radtoiõnica especial para a'
América Latina.

alta cirurgia, ginaecologia, (do
enças das senhoras) e partos,
cirurgia do sistema nervoso e

operações de plastica

CONSULTORIO---Rua Tra-I
jano N. 1 e das 10 ás 12 e

das 1 5 ás 16 112 horas.

Capital
Reserva

,
.

I

RECEBE DEPOSITOS

PA6ANDO 05

TELEF. 1.285 SEGUINTES JUROS:
RESIDENCIA-- Rua Este

ves Junior. N. 26

TELEF. 1.131

MAN D E confeccionar seus ternos na acreditada CASA
valendo ...se dos lindos padrões
RENNER

MAFRA ESQUINA DA RUA T N
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Procedeu-se, ôntem, no Institu

to de Educ;;çào, a solenidade da
colação de gdu das novas proles
saras de 1935.

Recentemente transferida Com a presença do sr. dr. Ne-
para as suas novas instala- rêu Ramos, Governador do Es
ções á Rua Trajano n 8, dis- tado, dr. Manoel Pedro Silvei, a,
pondo de um grande e varia- Secretario do Interior e Ju�tiça,
dissimo sortimento de brin- deputado Altamiro Lobo Guima
quedes para o Natal, tem o rães, Presidente da Assembléa
pcazer de comunicar a sua Legislativa, major Olívio Amorim,
distinta clientela, que atende Prdeito da Capital, tenente-coro
qualquer pedido ou informa- ílPl Cantidio Regis, Comandante
ç�o, pelo seu .aparelho telefo_: da Fôrça Pública, dr. Henrique
I11CO autornatíco. No. 1.42::> I Fontes, P�c:cUii:dor Gera� do Es..

lado, LUIs TrIndade, diretor do
, ..

Departamento de Educação, I'ITIã
Benwarda, diretora do Col�g;o
Coração de Jem�, corpos docer.te
e discente do Instituto, e inúmera.

I figura.s . r�prê'sentativa: familié)r�l
teve IniCIO a cercmorna cem o I-h
no do Estado, ..antado pelos alu
nos.

Em seguida falou o paraninfo
da turma das diplomadas, pro],
sr. Luís Trindade, concitando os

recem-lormados a trabalhar em

pró] do progresso de Santa Cata
rina e do Brasil.

Após o discur:o da ora kra
oficial fez-se a entrega dos di?lo�
mas, terminando a festa e&cuh.r
com o Hino Nacional cantado pe
los alunús.

Nossa Vida AOASA
Miscelanea

I Conferencia Naval de

I
Londres

LONDRES, 6- Chegaram
hoje a esta Capital os mem

bros das delegações Irancê-
sas e italianas á Conferencia
Naval de Londres.Aicndc.ndo-nos COL cavalherismo, o sr. Narciso Gonçalves

di se-nos o stg\iinte, a propósito da sua honrosa missão neste

Estado:

LOURAS E, mORENA5

Três por dia
o Marquezi do Tescuro

Nunca perde ocasião
De mostrar toda a grandeza
Do seu puro coração.

Alba Grijó
De lindo vestido com abanico,
T fazias todo o frescor daquéla tar

de p11,(;:1a de verão,

R b No céu mm uma nuvem, dos qua-
- cce i com slecria a incumbencia de realisar em F 10-' d

'_ .. ' 1'. I •f, �. .

_, . I
rantes nem t�m sopro.

,n»n. 1;0,1, os tr ab a.hos (:irei minares para a instalaão ca «Caixa <o E O sol brílhaado sobre o ledo da
Deparmento Regional do Ímtitutc de Àposcntadcna e Pensões dos estreita rua, deixava estendido um

Comerciariaos» , existente em Cu(\tiba,-traLalhos constan.es c!a t liud I tapete prateado, onde. pisavas
lormação do cadastro dos euabelecimentos ou empresas que pos-

com o garbo de um
r boíái'd�.

d d
' .

d f' d
flj,l sombra era tao faceira que

� uam emprega ores em Emprega os, mSCnçÜI) 05 mesmos, a In) c
se tornava de vários tamanhos. o.a Morrêu Felix Pacheco

sue possam gosar as vantagens proporcionada pelo Instituto dc s S� zfastandc de ti. ora beiiando teus RIO, 7-Faleceu õntcm cm
C. mcr ciarios: destr;bu;ç;\o d,� guias de recolhimento d IS contribui' rés. dê

.

� sua resi encia em Copaca
ções, ioslrtlç?�s respectivas, =. . �sta? ma fi�()tí tão :legre com� tua

bana o ilus tre escritor e jurna----l-c'1 tarnbern cornerciario? p issagcrn, que as magras calçadas . .

P h�.'; "'
_ I.

1 d'" J U' d pareciam cachínar sob agudos tc-,llsta Félix . ac eco, que, 110
- im O:iran'c muitos anos, te 00 mgl l:) a nl')j "�

ques de saltos dos sapatos de qcerr
I quatrienio Artur Bernardes,Er:l; rcg?d;s ,!n Corncrc!() JiVf>f' as vez '�, (orno seu r(esid .nrc e eo por elas transitavam. )CLlPOU a pasta das Relações

c.utros cargos da Secretari>, deb recebendo o titulo de Bellcmerito e de F r-ma !;rda�:.e íu.oflsmavell Al� :xteriores.
B, lmeitor . Antes de ingressar no Instituto, sempre trabalhei n: � Levda TI'lel0 sao duas oeouenas

Cc.mffcio, nele sentindo as aspirações de numerosa classe de tra Du':s p.qu.nas que sã; duas d

L Ij ! dades,
a.uac I...f..�.

Carne congelada para a

Italia

SANTOS, 6- Pelo vapor
Mar Bianco seguiram com

destino a Gcniva 12 mil

quartos de carne congelada,
com 550 mil qulos.

Dom Neça
Fesiividade
reliljiosa em

'oãD Pessôa

POl simplíssima tristeza,
Mesmo pequeno pezar,
O Marquezi em qualquer parte
Põt:-se de f,;lo a chorar.

-Que tem o dizer-nos r obre :) instituto?
--Q,.e já é uma poderosa organização de beneliciencia. Crea, fAZEm AI-I05 !-lOJE:

(lI) reCl'nt 'rner.t', �f'US resultadus excedera11 a expedativa. Com'
a exma. sra. d. Maria Calldíi O '1' I"( eve saber, o sentimento da previdencia não tem sido muito apura- (. vera rea izar-se 10JC, a

I.;: A!meid�; 't I
-

d t t d(O em todas as classes sociais do Brasil. Mas os trabalhadores, co- 101e, e élm 3.n la ura 1.e o

dagentil menina M1ria da Cor d' f t' 'd d
.

n t'fciais ou in ustriais, em virtuci,· dos sofrimentos, decorrentes da ) la, uma es IVí a· e reil·

d d eição, filha do sr. Julio Vieira· b f·' d 1tI is ria, apre �ram a ;:ir valor a pr2videncia, sobretudo aos resulta- �LJ: a e n :ne ICIO as o )ras
<'riturario do TesoUto d0 Esta .

d I"'t d J
-

dc's 1e uma coopefâçào bem fundament!\da, Antes do Imtituto (]o,
d

ia igrej a o (ISr n ) - e 00.('

Ccmerciarlo" outfO� já tinham sido creadoô. E depois do Instituto )essôa, constando de barra
(lOS Comercinrios vid o dos Industriuios, já em eLboração no I;OlIJADQ !uinhas e leilão de prendas M. T.
�.fin'5 er:ú do TIi:b .lho, a cuja frente se t,ncon:[l U TI blasileiro

C'l
As comemorações serão 'F��fiL""'._�-·��-����,����-���������� "�

due a�:: �����:m:�0�av'I���ir�::�as3�:i:1�r�u�03S�e�1��:id(��:w Í����;I��: Ilr.ia, D�íha
a d�e:�� F::;:�:;�:a�:_ ��1��;��ta���daC2%u�\'�:,s�X III�rã35;� -----I�\a (

I b· �
.. ,

'1 d'
.. iO Ias, contratou ca,amento c 11'1 � �� 1m� reet' te o a pnnClplO, meieceu, ogo .epOi::, as f>lmpat13s e o

L' C l' d S .1 (f'193
-- í1l -----------

d d d d P· I' Si. li10 ustOGlO -= ,luza. COm'I)I'aepara VOS conven- i'I�' h'!JI----- -----------l,- pre�o os emprega os e os emprega ores. ar 13S0 m�; mo e e '� -

. ......, �! liE"
.

IB

d
. .

N I' (( .. "
I

','cr O formidavel e ecol1omi- l �� �� r F �"m 6f.ll. #f'àS8I, nl O r.omc ,e comCfOélrlO. I o flêO oglsmo,� :20mtrclilrJO , COm-j5EHTE
!--JaVA '� ���::f�::X;:.� I III � ii ��!e

I rf'ende's� o emprego e o ernple�_vdor comerCIaIS. A arrecadação E' f I d J'
co SABÃO INDIO.

j DAULI ,gElR �
,

I 'd d '1" d
. sta �m estas o âl o sr. oa(

:

I n 18 I " �(
(as quotas ef!a SfoWO opera a com mtl'i:genClil, e o grao e orga- D' I S'I I

.

L"
·

.

"" ,

. I'" J 1 j" I I nrnmgos aa . Ilva oe o naSCI' nm 1ft!.UZ 11 !Il1II a:lIõ
J Il:mo aorrllm�trahvo, rfprnentaoü I cla aomlnl:trilç�o centra e pe os .' .

b
..' lU 1I11Hil tWa'

I.
Farmaceutíco: -- RAU LI NO HORN FERRO

{Ieparlamer;to� regio:-:ais, j3 ad\juí: iu perieita mobílidi:ld,�, aluando ,!'lento de maIs um ro usto rr:enl-

D K W F L O R I A N O P O L I S
gu

,ôrretamente em sua complexidade ativa. J:í foram pagos diversos
110.

;,ux lias. O primeiro a ser beneficiado no Distrito FfderaJ foi uln "HEr"Flm UI- "'I

I'
,:...\c, � ...

[MilE-SE uma !10r preço'
_'omerciante .)ubre, o qual f"Jeceu após ter pago apenas tres contri- li

bu,':.t)l'�, em vaiar inferior a 5 $000. Em onibus da Emp'fza At.:to de ocasião. Tratélr com

P· b f '1' b '1' I Viadio Catar;!1�nse chegaram on- Any" Muzar 110 MOURf\

�IOIS em: sua .am':la pa3St li a rece er um a:JX1:O mên"a,
::s

§
I 0-·

.

d d km os �eQ'li;!1tes lê.'a'sil(1eiro�: !\1a- HOTEL. I·I astante va :0-0. pes�lmi:mo, demo inimigo 'e to as ai ccu'as u- '" <:,

'ei<, sédi! logar a evidência d0S LI:)5. Os pequenos dJeitos do Ins- rino Rafo, Jo:ef Amola, haura
Alves, Francisca Bc.!sini, Lindol:o I mini" du. U,Jião em nocSü E�la-IItitulo estão sendo san,1do" 1'450 ha ebra perfe;!a, 'principalmente d� dCardow, Ramiro S"rafim, José o.

"IIão alto vulto e de tanto alcance social, destinada a uma classe -

('e mais de um milhão d:.! pessoa,. Já está em estu&'s a calteira L\mancio e Amelio Nunes. Em oni!Jus da Auto Viação Ca-
<ler, elD}J:e·ii.;:ous dest!wdo5 a cO'llrução d-.: lares. A 50ma do din- OUTR05 PARTEm t.uinense, segu-�m hoje para o Hor-

Deiro arrecad ,rje., ?tê é)�;oril, sóbe a aigumas dezenas de milhares de te do Estado os seguintes passa-� Sra. Batista Pereira °conl�,,,. PiC\'C-S'': que o Imt;iu:o sná um cr15aniS[(D imensamente po- grifa0: Edwige Traple, !gd Gre·
d r fO.- Acoam3nhada de sua genlilis· ks, José Assis, Flaneis.;') A�sis,

r' C· r l' FI'
"

)
1

II C Id' M' d L J
--r., qu;.'n!o a aiXiI �()ca d: :orl;:;nor-,olt�. ,ima filha Aimée, seguiu hojf' ton a, eIra, ena e OUftlc'S

-Terà o m� mo 3par;-lh;lffio,nto d"s /)rga lisações congeneres E a cai-
para Joinv:Ie a exm,'. sra. Naií A.:néHal. Zd.á Amaral. Edgar ��.

) a atend�là as neces�idad�s dos socios do Insti:uto, em Ha'monia Pereira, esposa do sr. Batish feIra, 5udl B.tkncourt, L1gla

IIcom as le:s e regulament!:s que ihes são proprios. ::>erc:i!a, diret,)r de fi Rc,'::ublíca, Melu" �.urico A. Monte, Arman- I
E o mr. r"Jllfciso �jcnça!ves CO!1CIUlU:

._. • �o F. C�rdoso, Naí� Pereir� e II I
_ Estão de parabens os comerciarias de�se grande e valoroso estado,

I
Em aVia0 da Pana'f segUiu para filha, AIIna e G. Moura,

han-II(,ue tanto honn o pogresso do nosso paiz. Porto Alegre, o H. Sd::,!o Dld' c sco Morgues e família e Ante- IIFc'rnaíld�", alto funcionario do Do-I flor Sc'gui Sobrinho. I
_j�����������"""'_��$���������_���'"

O.:tem len]o na Gazela,
Da Revoltl a tr;ste sorte,
Poz·se a chor ar por silber
Da Lei da Pena d� Nlo,tf;.

ci
Completando nJ �orrente ':lês 100 ano:rg,
de franco e proveItoso fl:!lCLOna:71ellto, g:ra: I
ças a hoarosa preferencta da Elustre CtaS- I
se médica, fannGceutica, odontológica e do
poro em geral. vimos manifestar publi
camente os nossos sinceros agradecimentos
a todos quantos nos honraram com a sua

distinção, fazenc'o desta farmacia a sua
casa de confüinça, de respeito e sobre
tudo de honestidade.

Empenhadas em sempre bem servir a nos
sa vasta clientela, e em comemoração do
1.0 Centenário desta sua casa, esftpula
mos o desconto especial de 5 ola para as

compras á vista, e mais 5 alo para todas
as receitas méd;cas confiadas á nossa es

crupulósa manipulação.

I I
I

Colação
[te �ráu

no Instituto
de Educação

DR. GOEBBELS
No Congresso do Partido em Nurenberg em 1935

dar os princip'os mais essenciais e fundamentais do Na
ciQnal .. Socialismo e do Bolchcvismo. Fixa-se a puras apa
rências exteriores, e nem mesmo os traços car(1ct�íÍstlc)s
dessas ar'arências êle consegu2 aVélliar e classificar com

aquelas cl:ss:ca objectividade jornalística que, noutros
caSfJS, a imprensa ml1ndial honesta tanto gosta de exibir.
Didicando a esta exposição tão completamedte fa:sa, um

compassivo encoíher de ombros, poderíam03 talvez pas�ar
á órdem do dia, caso se não tratasse, nos dois problemas
focaJos, dos fenó,JlcnJS p::>liCcos mais ess�nciais e que,
em L{_-las as circunstâncias, maior importância possue n

para o futuro europeu) e caso esta apreciação, tão fund 1-

mentalmente enada, fôsse apenas um Cí';SO isolado e não a
maneira de pensJr de vastos e influentes meios intele
ctuais da EnfOpa Ocidental.

Continua no próximo numero

No pr'ncipio de Agôsto deste ano, publicou um d03
mais autorizad,ls jornais ingleses, sob titulo Duas Ditada- semelhantes na sua estrutura essencial e igual em limitas

ras, uni artigo ele fundo, no qual- tentiva ingénua e, como da_luelas leis, que constítu�m de fáto a sua base. Essa
não podia deixar de fer, completamente falhada -se pro - semelh nça ir-se ia tornandu, de resto, cada vez malor».
curdm demo :slr.;lr as seillcih ulças evidentes que exisL.I11, E explica: «T:m ambos os países existe a mesma censu

f:egundo o autor pretende, entre o b dchevismo russo e o I ra para a Arte, para a Literatura e, como é nat�ra�1 para
I acional-soci<lli�:mo alemão. N,� di,cu:-;sào i!lternaC!o:lal a Imprensa. A mesma guerra contra a Intelegencla, os

provocou eSle artígl) basta'lt.2 scn::;aç.ln, se I)Cill qU2 ê!e mesmos ataqu:s co�Jtra a Religião e, quer se -realizem na

drv.1 apena� para provar a fa!ta d_: cUlllprecnsãe), COII] qu' Praça V,'rilL'iha quer no Campo de fempelhof, a� mes-,

certos agnlpamentus intelectuais imf)Ortanks da EUL)pa mas exib;çàes cm massa d;� armamento,» Com um espan
ocidetlt3� encaram ainda hoje, clcp:Jis d 1 experi0ncia hor- to simulado venfíc3. êle «o fenómeno surpreendente e as

rorosa e saguinária que h1 18 anos dura I1d Russia, esse sustador de ter síd ) pos.5!veI educar duas nações, outrora

fenómeno ( o Comul1:smo que põ:.: em perigo a vida e a t&O difprentes uma elas OUtt'1S, p:Uél uma formCl e recons

integridade dos povos. trução extraordinariamente semelhante, e impor-ihes essa

O autor deste adig') de fundo jidga ter verificado forma.»

que os dois esLlI1dartcs opostos d\) Bolchevismo e clJ Na- Como se vê, qua:ltas palavras tantos os disparates,
cionaI-Socialismo «tremulam hoje sobre formas Li: gover- O a�ómino aJtor n?m sequer se deu aI) trabalho de estu-

-. � ...(. -
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