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aconteci
mentos de

Maceió

o "U ba" In
cendiado O actual na-
__

morado do
�IO. 1.8 (G) - Verificou-se Brasil

um incendio a bordo do vapor
Ubá, que se achava carregado
de carvão. A acção dos bombei
ros, entretanto, foi' por tal forma
elíiciente, que conseguiu salvar o

navio de uma destruição quási
certa.

Mais uma ten
tativael

•

assassinar
o gal. Góes

Monteiro

uerem

o
RIO, 18 (C) -- O general Góes Monteiro. muustro da

'sl1Crra, falando ao Diario da Noite, disse que, tomando sciencia de
diversos factos graves que attentam contra a vida e tranquillidade na

cionaes, conseguiu conhecer o conjuncto de individues que querem
assassiná-lo.

Entretanto, continuará firme no seu pôsto, no propósito de

repellir toda e qualquer acção nociva ao Brasil.

NEW YORK, 17 (C)-Vae
ser feita, por i.iiciativa dos paizes
sul-americanos, mais uma tenta ti
va para a pacificação continental,
com o terminio da guerra do
Chaco, entre Paraguay e Bolivia.
O sr. Oswaldo Aranha, em

baixador em Washington, repre
sentará o Brasil n:;ssa intervenção.rrl

Gara!le Americana
RJa Francisco Tolentino tr I

TELEPHONE 1.577
o delegac�o MirY)oso Ruiz, de �.Joinville!
n! '11,- � �":�� l i: '7.'>" .-� i I "I ry-en ," i"�' a '--..o r"a-' tO° ,....,jO "I..t:'-...-,." _,_ " """'" ga

"
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aporer,ler1de:L,1 o rnachinario �.,. gf:'��nae
q LJ (::) �-''i ti c� ad c:> d E� t"l 1.":) t,as fi31 S3as .-�� 1::.:.•n 'v r) Iv:-
c�os t.,J íl'"') r'tJ t:::,:�,Ol l..! 1'1'1 i rid lJ. S t_�-ia I d (3 _J..- i n-
\/ iile, e (.:Jcli�. corn t'"1iercia r-)tes do f".:(io Os

Joinv:1L::, 18.-Urge.rzte pelo e João Moreira I\tlaia, cornmer-] Na mesma occa.ião foi appre-

ielephone.s-Do enviado e:;pr- cia, tcs estabelecidos na praça do
I

hendida grande quantidade de

ciol de A Gazeta.- RIO de Janeiro e que, segundo moedas Íalsas em poder dos re-

_', Não s1btmos bem porqu�, o informação em poder do sr. Mi- feridos commerciantes.

Brasil vem sendo o paiz de pre- rnoso R�iz, eram os p�r�adores O papej+-mceda de Ialsarics é I D itte-
Lrencia ercolhido para campo de do rnaterialrpara a Ialsilicação, dos valores de 10, 20,50, 100,1 em� e se o Sr.

acção de quanto meliante perigo- expedido clar;destinamente a bor-
I 200, e 500 mil-réis, notas es·

Edgar Goes

so, das cinco partes do mundo, do daquelle paquete da Costeira.' sas muito bem trabalhadas, diffi-

é arremessado ás nossas praias cilrnente distingui veis das verda-

com a sillsugem do Atlantico. A D i ["ecr��úIlHr�a deiras.

Os moedeiros [::.]50S, então, Um capitalista de JoimilIe
vêm se succedendo com uma Ire dle lo1l'�!f� � � �àH� acha-se envolvido no escandalo

quencia espantosamente alarmao apprehendeu 8.000 so caso.

te
�, O individuo russo Ab 1-

. can1aroes pererecas
ra rao

Ainda ha pouco, em B!umenáu Dando acatamento ás nos-
5ch::eider acha- se preso em [o- O comte. do 20 B.

c [oinville era o commercio inun- inville.
I I 1 d

sas 110t;:iS, respeito ao abu- C.... e' o·Interventor
dado por incalcu ave q rantida c: ,I João Moreira Maia e Marti-

so sempre crescente ua vcn- 00• R 18 (C) P d
de moédas falsas de dois mil réis. da de camarões deteriorados, nho. I llih,CJro �arques foram :e-

io, - or eterrni-

Pouco d-pois, nova tentativa
O sr. Director de Hygiene fez colhidos a cadel,a de S. Fran�is- nação do sr. Getulio Vargas, pre-

,00 me nlO S0.,t·G1.,
a d d b FI sidente da Repu'bli'ca, o sr, Mi'-

.1 rnesr _,," <r, apprehender hoje 8.000 cama- C?, e:.I�n o em _arcar par� 0-, " ....
l'
-,

Ha pouco mais de um mês, _

.

' d d' !llanopo!Js amanha ou d�pois para
.1lstro da Guer.a, Gal. Ooes

d c,
roe:; pererecas e lvcrsos -,

i\1r
.

d d
mostrava um amigo esta J.;Ji-' vendedores. I

<eréffi entregues á Justiça Fede-li 'lonteHo ,OI enou ao comman an-

tR! á reportagem de A Gazeta c bd- d f t . 1\/1, ral. te do 20 B. c., aquartelado em

d d II ,Ja e OI o ac o, o SI. ma- M '
., b'

uma carta, proce ;ente e flespa- .

C ti· P '1 t' A reportagem de tJ Oa-ela ,,_eiO, para rece er a mterven-

1 f d
no ou o, ze oso

. reste en e J7. ..
• 1 d - d

nha e que lhe ôra envia a por -< .....

d
-

d P
. continuarà tra,sm;ttind" todos os

t a a,agoana as maos o sr.

h 'd 'd'
ela re eraçao e esca, 1111- ,

o J"
v

O, L' d' d-
um antigo COD eei o que reSl na

d' t t d'
,. , lélformes soore o rumoroso ca'o

�man OllreIrO, que pe lU e

em Florianopolis, próximo á sua
me la amen e se !rígm a-

.' , ,

mIssão.

quelia Repartição, onde de-
casa, propondo-lhe entrar numa

--------------------

1 p\o,is de fazer uma exposição O melhor sortimento de A «GARAGE AMERICA-
grand� or9'Danização intemaciona C Co- ao dr. armosin<l armago, t' h

'

de {alsario5, com agentes em di-
ar °ígOS para omens �o na NA» attende a qualquer hora do

B.\
scientificando-ihe de que os casa A CAPITAL. di'a ou da nOI·te. Phone. 1.577

ver50S paizes e, no raE!, em
camarões pererécas não são

meitas cidades já. Estava nossa
nocivos a saúde pública, qlian'

reportagem em campo, quando do em bom estado. foram)
comeguimos apurar uma outra pis

por isso, os camarõ':.s aprre-
ta. hendidos, entregues aos seus

O jornalista Mimoso Ruiz, donos qUe voltaram a mer- iiiS
actual delegadC' de policia de

cadejal-os na cidade. Aliás
Joinville, demonstrando o seu ze-

da visita feita pelo sr. Mario
lo e sua actividade, acaba dt

Couto á Directoria de Hygie-
descobrir uma gra:1de organização ne resultou um accôrdo com
de falsarios com ramificaçôfs em f:JIO 18 (G) O I P d A d

O respectivo director, o qual :'\., - genera aes e n rade, commandante
todo o Brasil, mantendo presen- será amanhã dado ao conhe- da 1 a. Região Militar, expediu, em boletim do Ministerio da
kmente filiaes nos Estados de C d h b fcimento do público, Este ac- uerra, ór ens pro i indo as mani estações e agglomerações milita-
Pernâmbu;::o, Rio, S. Paulo, e

côrdo visa uma bôa e sevéra res, salientando que as reuniões do Clube Militar têm occaslonado
Mattu Crosso. Pretendiam os crio, I d d d I Ifiscalização na venda de ca. cxp orações, em etrimento a iscip ina mi itar do Exército Na-
minosos agentes, ainda agora, es-

'

I E d l'b d I A d d d
� marões, O que trará com I)leta ClOna. 'ssa e I eração o genera n ra e teve approvação o

tabele:::er-se em Sta. Catharina, t
I �, M d G 1

tranquilladade á população. genera Does j outeiro, ministro a uerra.,

E7!:�;�:�{��t::.';:��::��u,::�� -m�;=;;;;;���mw7 do SF IIe rwiff "tO
já algum tempo se achava naquel-

o.,..ayg tL--�g a f'i' &li& ar- es

Ia cidade, estudando o ambiente

de aplainando difficuldades, o indi- mlin O
viduo Abrahão Schneider, natu

ral da Russia. O sr. Mimoso

Usar o «SABAO INDIO» quer
dizer economia, sob todos
os pontos de vista.

o

TOKIO, 18 (C)-A Agen
cia Rengo annuncia que já está
definitivamente estabelecida a lista
dos membros da missão comrner

cial japonesa que a 8 de abril
próximo embarcará de Yokohama

para o Brasil.
A' frente da missão está o sr.

Hachisaburo Hirao, presidente da
Kawawaeo Doçk Yard Cornpany. o

A missão deveria chega: ao

Brasil a 1 7 de mail) próximo não

tendo nenhum caracter ollicia],
mas se propõe a uma livre troca

de idéias com varies homens de
Estado e grandes industriaes brr;
sileiros com o objectivo de me

lhorar as relações comrnerciaes

nipo-brasileiros.
Adianta-se, comtuJo, aue e5i::l

missão vem ultimar neg�ci]ções
de cacáu, aigoJão, café, madeiras
e outros productos brasileiro"-,
bem como tratar da venda de
productos e materiaes japonêscs
ao Brasil.

Maceió, 18 (G).-Demittiu-se
o sr. Edgar Góes Monteiro, da
Chefia de Policia ,do Estado,. s.em I

Prefiram sempre o�egua-
qualgu�r commun�c�çã? offlcia.l. vavel SABAO
A situação aqUi e ainda duvi- I ND IOde Curityba.

dosa.

JoinvilIe, 18 (G)-O 13' B.
C. aquartelIado nesta ciJade, em

virtude de ordens recebidas dire
ctamente do Ministerio da Guer
ra, acha-se de promptidão, assim
como, a guarnição do Forte Ma
rechal Luz em São Francisco.
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� AC #11 _>b_OE �
r � �
� Florianopolis que é uma cidade abeira-mar, circundd

-

�

I" da de agua por todos os flancos, não possue, propflél- ��
ti mente, uma praia limpa e digna de ser vi:,.ta. I,j

reu l.I E
�J

• r ,

o a�pe.cto de uma cidade m.uitima como a nos�a, �o�
r e ?ello, e digno de attenção, quando as praias são bem �
t Cludadas e apresentam condições de attractivos. ��
MI A� c�n,str�cções com fundos para o mar, são, de in;c:io, �

IH ? maIOr Imm�go da belleza da nossa capital. Quem chega �
, a nossa Flonanopolis depara, desde logo, com esses hc'o- ��
!fi res de fealdade. Pela bahia do norte, os fUéld03 elas CJ.S:1.; í�J
1 e, na maIOrIa, dos casebres com os Seus tub')s-respirJJores �

8:1
de Water-close�s ... pela bahia do S.ll o mal éljmlbi";::j.,) �.�Largo 13. de M�IO com a sua infinidadE d� cousas f.:;i�3. �
As praias são, dess':! modo, prejudicaJJ.s na SUJ b�:- ��

� leza, sem contar�os o desleixo que ha da parte hygienica �J
, (em gera.I), pOiS que todas as immundícies são lançadas às �
� nossa5 praiUS, tornando-as sem aUractivos. �

1......1
E' pena que assim aconteça porque numa terra lincla �

banhada de mar �or todos os flancos as praias lilflf)as � �
Rio Branco, (Acre), 1 � - O bem tratadas havenam de dar uma infinita graça e um ver-

�Iinterventor do Acre, que vem

18�1
dadeiro encanto à cidade. �

sojfrendo grande opposição, de-"
.

A nossa Praia-de-Fóra, por exemplo, é uma próva bem �
terminou á policia que agisse de fnzante do que acabamos de dizer. �
qualquer fôrma contra todoos quan- 1 Praia suja e mal cuidada, apresenta aspecto bastan- ij
tos tentarem perturbar o seu go-, te deploravel.

. lia
vemo. It E. é. pena q�e a.ssim seja, porque a Praia-dt�-Fora é um �
O 13. B. c. de: �os. bairrOS mais chlcs da nossa capital e bem merece estar r(�

�
a altura da attcnção que todos nôs lhe dispensamos, mór- �

promptidão t mente n�ste tilmpo de .verão abrazador. .-

�
�

.

E assim como a. Praia-�e-Fóra, ha outros pontos prai - @r

�I elT�s da nossa FlonanopolJs que poderi ..m apresentar uma �
� vista melhor. I ��
t Póde ser que algum dia vejamos Florianopolis 'Como de- :I�'H' ve sêrl

1"1 �i fu s�
o

� BIS B I LH O T A II �'
L����*:*::.u.:"Z''Z"''ra'"""*'"ra'...,._..� ....� �

._., M n �.___*..��.��

cancro do
cangaço

JOAO PESSOA, 18 (G)
Verificaram-se no interior do Es
tado, zona sertaneja, violentos
choques entre cangaceiros e ser

tanejos e a policia local, occasio
nando diversas baixas de ambos
os lados, assim consLltadas: tres

cangaceiros e oitos policiaes mortos,
além de muitos feridos.

i11anifestações e

Iliões militares

Prohibidal,s

�i�tl, e�'R �[f;aOCaalna a inualda-
Ruiz, ciente de que acuda mo- &&'"'" ::8

mento deveria chegar, via mari- dfade a�{1nlas de guerra paI
���a�t:�dgoar: m:ch�:�rr\��çã�uit�,: I ��a a iS 9��a rides fPotenc ias
moeda falsa e conseguindo, num BERLIM, 18 (C) - O Fuehrer acaba de assignar um

tour-de-force, determinar o na- decreto, tornando obrigatorio o sGrviço militar e proclamando o di

vio que o conduzÍa-o «Itatinga» reito de igclaldade de armas de guerra para todas as grandes poten
da Costeira, dirigiu-se immedia- Clas umvaôaes.

tam�.nte para o vizi lho porto de A noticia na America do Norte foi recebida com natural
.

São Francisco, acompanhado em alarme, tendo se reunido o ministerio em Casa Branca. Houve

todas as diligencias Pêla reporta- tambem u::-na reunião em New York, de altas individualidades da

gem de A Gazeta. Republica, para estudar as consequencia desse decreto.

Ali chegado, eHectuou, a bordo Tambem a imprensa de Londres e Haya diz que a Allema-

do dtatinga», a prisão dos indi- nha prepara-se febrilmente para a guerra, considerando, ainda, esse�

viduos Martinho Pinheiro Marques jornaes que a paz não mais reinará na Europa.

.,.' "Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Na vida dos grandes homens ha sempre um pon- tambem, com elIe. E na proporção que os annos lôrarn C03S:1CO e a-nou Íoucarnente a 'celebre cossaca Mariana
to accidental que os colloca acima do co:nmum. O su- passando, Tolstoi começou a sonhar com uma mulher qu- tanta saliencia tem no seu Romance; Cossacos.

'

per-homem de Nietzsche tem uma particula de sua Ian- lide trança larga e Qegra, busto alto, sempre triste e Ma,�as circunstancias o obrigam novamente a voltar
tastica existencia em todes elles, bella, com os braços nus que abraçavam fogosamente". á sociedade. A morte de Se!Ü irmão, chocou-lhe! a sen-

O genio é um phenomeno que se manifesta nos Mas 1110 a encontrava. sibilidade. 03 tropeços da vida e os seus fraca,sos no

corpos que são nervosamente desorganisados. 0.1 me- Aos quatorze annos os seus irmãos vendo a sua amor pelas mulheres simples, o levaram á casa do dr.
lhor: nos homens onde a dupla personalidade vive e melancholia o encaminharam aos braços de! uma m er B_:rs onde conheceu a Sophia Andreewna, filha mais
têm a força de se manifestar livremente. cenaria. F'ji o primeiro pa3SO para a sua tragedia. N.) moça de dr. Bers.

A theoria de Freudhoje n03 esclarece isso. P0.'ê.n momento elIe a se.itiu mas não a cornpreheadeu. Pois ao Elia era urna menina-moça de 18 annos, Leon
a dupla personalidade, n ío é privilegio so.n-n:e dos satisfazer o seu d"sej:) d� ho.ne:n, cah.u de joelhos ao Tolstoi tinha então 36.
artistas. Todas as pessôas cornmuns podem-se desdobrsr lado da C,EIl1 onde possuiu a primeira mulher, cho.a i- Ella amou em Tolstoi o autor de Juventude e ln-
sob a influencia da hypnotisrno, embriaguez ou loucura. do. O seu instincto sentiu-se combalido, ante aqu-ll � [ancia. EHe e-n Sophia a simplicidad- de mulher e

O Artista, no entanto, não têm neces sidade amor comprado, E\lê sonhava com um amor puro, qae fez-lhe a côrte. ElIa contundiu á SU:l admiração, pelodessas influencias Iorç idus para se desdobrar. A SUl o correspmdesse silcerrn�;lte. Não sabia explica]-o, artista e acce.tou-Íhe a offcrta de amor. Casdfam-se. Se�
organização é muito sensível e delicada. Para eHe o porque era muito jo\en ainda. mma s depois Tolstoi, reconheceu o seu erro. Sophia
desdobramento é necessario, A mais leve impressão faz M15 o que se lhe apresentava não era a imagem de SéC] não era a mulher que havia sonhado. Começou, então, a
com que o seu sub-consciente se manifeste tornando-o soiho, rms o epectro do qu� sonhar 1. E foi depois da- sua traged.a sCXU11. •• a tragedia de sua vida.
um criador de arte. quelle dia que o seu desejo de possuir a mulher "de Joseph Kalinikov, em seu livro A TRAGEDIA

Leon Tolstoi foi, paeceme, uma dupla organiza- trança larga e negra, busto alto; sempre triste e belia, SEXUAL DE LSON TOLSTOI, expõe magistral-
ção mais singular dos artistas mundiaes. Um corpo com os braços nús que abraçavam fogosamente," come- mente, com todos os seus detalhes a vida desse grande
perfeito physicamente vivia em Íuctatitanica e s·Jrd.l çou augrnentar. Porêm a duvida o torturava. Nã0 sabia ruS30, qu� Miximo Gorki chamou Homem da hurra�
com o seu sub-consciente. Era contrario d� Dostoje- como poderia conquistar essa mulher. E!le era muito nidade.
wski, e é differente de Nietzsche, que luctavam com as feio para impressionai-a physicarnente. Resolveu, então, E'itefan Zweig o biographou de um modo ma-

enfermidades dos corpos e a exuberancia dos espiritos, conquistai-a pela notoriedade de cultura e talento, A1Jdn- gistral; Joseph Kalinikov foi mais longe: descreveu no

Nestes o genio veio da precuedade physica e moral, e donou a alta sociedade e foi viver em jasnaia-Poliana seu livro todos os detalhe, intimas desse genio que acha-
em Tolstoi o vigor do corpo e a sua situação de fidllgo a vida de Diog:n es moderno, e itre montes de li vros. va e sentia a mais violenta das tragedias: fi iragedia
rico o tornaram um doente vigoroso que deslumbrou o Vestin:lo a bata d� philolopho, não quiz ser fidalgo e de alcova ...
mundo. Era artista dos raros, e era homem comJ ha começou a sorrir irónicamente para alta sociedade e seus O livro de Kalinikov é indispensavel na estante
poucos. preconceitos. Nos mujikes estava a sua amizade. No de todos os que se intere3sam pela vida dos grandes

A sua maior traged:a, foi a tragedia s=xual. No seu intimo, cont;naan ainda a allsia das caricias da homens. ElIe é bem escripto e documentado co�n tre�
entanto, essa tragedia foi o que mais influiu para a mulher sonhada. chos de auto-biographia do proprio Tolstoi.
organização doartista. E assim, tórnou-se amante da Axinia, a ca:npo· A MARISA-EDITORA teve a feliz idéa de

AJS dois annos de idade faltou-lhe �s carinhos neza, de quem g03tava e a l,ml lhe deu um filho. mandal�o traduzir para o nosso idioma, contribuindo,
maternos. Cresceu sobre os cuidados das creadas. A Com a mesma theoria á Rousseau de amar a na� desta fôrma, para o enriquecimento das nossas biblio�

1 ma sêde de um amor puro e verdadeiro foi ere"endo, tureza, Tolstoi seguiu para o Caue.so, onde se tórnou thecas bio8caphie.s. l0'0••eee.e!l1í".HH��••eeeH$ee.eHGIIJ.KHeeellJee••H"O�"aOa��ee.�a�011

e �

I'ollobo
�

Literoric
$ e�F

roccc� � � �
oe Direcção de L. Romano\IVski �O $

Pállida, qual luar de noites bellas,
Tendes na face o sonho das balladas
E todas luzes vivas das estrellas,
Brilhando em vosso olhar, maravilhadas

As vossas mãos, tão brancas e singelas,
Bernditas e sublimes! Nem as fadas
Possuem as graças tão iguaes áquellas
Que em vós resaltarn, puras, deslumbradas!

Como sois bella: Em vós que mais encanta
E' essa alvura de uma alma que supplanta
Todo resplendorl Branca redempçãol

Quem pode vêr-nos sem ficar captivo
De um grande amor, que ha de trazer altivo
A vossa imagem, como um coração? 1 ...

Ma�'ia Mathilde M. Hoffmann

ph K lini
l3:1WU'U�smr

"A iragedia sexu2J1 de l.euo
Tois'loi" • r���arisa ... Editora iii Rio

por L .. ROMANOWSKI

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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�
� eMrna'lt�\��,e��2�!A�9r�i�L.I�una Lages �� Filiaes Mostruario permanente em Cruzeiro do Sul �
�\1 Secçao de Secçao de Secçao de ��J

fazel�:a�E����:�es e extrangcíras para ternos FERRAGENS: MACHINAS : �
Morins e Algodões Machinas de beneficiar [madeira �
Lonas e Impermeaveis Material em geral para construcções: Machinas para oííicinas mechanicas ��� Tapetes e trilhos Cimento-ferro em barras, ferragens para portas Machinas para latoeiros �1'{4

� Roupas feitas e janellas, tinta Machinarios em geral para a 'lavoura: arados, �
tl Sêdas Canos galvanizados e pertences grades, cultivadores, moinho etc. �
� Linha para coser e sergir Fogões e Camas Locomoveis, Motores de; esplosão, Motore s

l�M��.�1� Lã em noveIlos e meadas Louça esmaltada - apparelhos de jantar - talhe- electricos
,

-f�
� Sabonetes e Perfumarias rGS Material em geral para transmissões: eixos, �
I�,� Alcolchoados e Colchas Louça sanitaria - banheiras mancaes, correias de couro e lona

r;��,,",rf11J
Cortinas e Cortinados Tintas a oleo e esmaltes Oleos e graxas lubrificantes �"

�� Toalhas e guarda-napos Arame de ferro - télas para todos os fins Automoveis e, Caminhões fORO Peças. acces-

ll� Sapatos, chinel!os, meias Productos chirnicos e pharrnaceuticos sorios, serviço mechanico
� Depositarios dos afamados Conservas nacional e extrangeiras Pneumaticos e camaras de ar GOODYER �

� Charutos <DANNEMANN» Bebidas nacionaes e extrangeiras Material electrico em geral �.'.� Empreza r-�acional de Navegação "Hoepcke"--vapor-es "Carl Hoepcke", "Anna" e "Max" �

� Fabrica de Pontas "Rita Maria" - Fabrica de Gelo "Rita Maria" - Estaleiro "Arataca" �
����S:w:::&��� '���_{'t4��l��� �l�Wt����i��������fi&������N!�����

_' ,I'GI M 3'ttn�' �r R5 mm..7TnTVt

COmPanh i a A II i a n ç a d a B a h i a

-I t:anfeitariaEspecialidades em caramellos, bonbons, empadas,
conservas, vinhos finos etc.

Fornece doces de todas as qualidades para ca

samentos, baptísados e bailes,

RESTAURANT A LA' CARTE no primeiro andar

THEODORO FERRARI
RUA FELIPP SCHMIDT n' 10 (ESQUINA DA

RUA TRAJANO) Telephone 1.194

••• Funõcõc em 1870 •••

5EBUROS TERRE5TRE5 E mARITlm05
Incontestavetmente A Primeira no Brasil

('epital realisaoo 9.000:000$000
Reservas mais De 36.000:000$000'

I
Receita em 1933 17.762:703$3611

, 'Irnrnouais 13.472:299$349
Responc;abiliDaoes casumtõcs em 1933 2.369.938:432$8161
(Estas responsabilioaàes referem-se sórn ente aos ramas DelfOBa e TRAH5PORTE5, que são 05 0015 UH!rOS em que

a ('ompanhia op
é

rc) IAgentes, 5ub-Agentes e RegulaDores De Avarias em toõos os
EstaDOS 00 Brasil, no Llruquo-: (Succursal) e nas principal<'s!

praças extrangeiras
Agmtes em florianopolis ('Amp05 LOBO & ('IA.

Rua C. mafra n
'

35 (sobraào) Cclxc postal 19
Tcl eqr. ALLIAHÇA Tcleph. 1.083

E5�I'iplori05 em Laguna 2 I'rajahy Sub-Agentes em

Blumenau e Lag2s

Sociedade lmmobiliaria Cat/wTÍnense Limitada

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

VILLA BALNEARIA procure hojo mesmo o nosso

Escriptorio e adquira U!"i. ou MAIS lotes. Amanhã
valem mais.

Planta de urbanismo moderno devidamente approvada
pela Prefeitura Municipal de São José, cuja cópia acha-se
archivada na mesma Prefeitura.

Um contracto de compra de terreno da Villa Balnearia é
o melhor presente de Natal que V. S. oode brindar seus filhos.
Llnõc Vista Panoramica.

EsplenDiàa praia àe banhos.
Optima nascente o� agua potavel.

Terr-enoa completamente planos.

A VILLA BALNEARIA DI5TA a:

1000 metros ao Pcn+e Harcillo Luz.
80000 6ranolZ Quartel feDeral, em construcção.

600 õo Brupo Escolar "José Boiteux.
t-lc 5éàe 00 Di5tricto João Pcsaôu.

��rvida pelas Linhas de Omnibus de Florianopolis á João
Pessôa e Florianopolis Biguassú.

Prestações mensacs desde 30$000
A 50cilZDaDe 5e enccrr eqo Da construcção De PréDios

I:.d lótas côqulrõoa, rn eô lnn te o pagamento DIZ urnaentroõc á
ur.stc e o resta1te IZm pagamentos rnerienes.

Informações completas, á Rua Conselheiro Mafra, 82
PHONE, 1521

ou com o corrector EDUARDO NICOLICH

Rua

Chiquinho

PASCHOAL SIMONE S. A·

ATTENÇAO
Yaurt da.Gra nu·a Rua :����: S�h��� rr 8 ',:i:;,;:'.':�·;�.:�;?�A> '

��

Z ina ���:oos;:��:or�n��t.�:�g4 ';i�;�i�tLtE' o melhor medicamento das enfermidades do esto-
SIMONE � NE , GORA NJl

mago, intestinos, rins e figado. Cura e é o preservativo Tvp:J]ra;Jhia. Estereotypi '5
.

, EcERA A LA

d f"d d trc i tinai I' di b Encadernação, Pautação, Tra II
� 'APPAR .. .4BALAGE'�1as e'1 errrn a es g as ro íntes mais: co íte, la etes, apeno balh_o:__�m AI_toRele_v_o etc.

__ � ,� NO\/A_ EIV'
MICAdicites gastralgias, ulceras, constipações, intestinais, dis- -. - --

-

�

I
y ..

pepsias e demais enfermidades do apparelho digestivo, H} AIS EcoNO �
p.or su� acção sed�nte, a Yaurt alivia as enfermidades dos

II
- ·

-III :�� MAIS r.>RATICAA-:z;:::d:;
nns e figado, por ISSO o melhor e e embeleza a cutis. �\, M IS PERfEIT
,A Yaurt é fabricado com le:�e esterilizado, o qual AlcRol ',.:- ��-J;t. J-:

esta fermentado com culturas extraídas do fermeto bulga- U ," :,)}L�l,;l�, l . .r.: .i�.:::::;__�
ro Meyer, a uma alta temperatura. Por esse processo con-

_

.:._�,�_:---
segue-se uma grande quantidade de acido lactico" e b�- Atacadistas U Iysséa

.
'

I .

I .' .� C-;
Fabrica de Moveis Catharinense xilas bulgaros que a faz agradavel ao paladar mais eXI- & Sobrinho ��Siq�a�
Pa u Io S�Eh lempe r

gente
Peça Yaurt da Granja Zina, recomendada pelos srs. R. CONSELHEIRO MA- I

'--'",:�:._>--�.";-:-,- ,.u,J'"-�"""
.,; li'

DEPOSIl O E ESCRIPTORIO medicos de florianopolis. Evite falsificações. Procure no FRA N. 7O Vi rgi liO >J2JJoséConselheiro Mafra, 126 - Esquina Pedro Ivo involucro a marca: GRANJA ZINA.
Telephone n. 1632 VENDE-SE: Café Gloria, Café Commercio, Café Na- �FLORIANOPOLlS II GarCia-RuaTiraQa.==:=======================================: tal, Café da Ilha e Hotel Metropol. den tes 1I'--

. n. 0-Florianopof 8

CAPITAL

Filomeno Cia.
End. Tel. FI LOM ENO

F L O R I A N O P O L I S - S A O J O S E'
Santa Catharina

Agentes autorizados da

CIA. BRAS. PNEUMATICOS P I R E L L I S/A.

Commercio por grosso de Sal, Trigo, Farello,
Xarque, Assucar, Cereaes, etc.

r GARANTIDO
:��"i? E CUSTA 6 $
a 'DISSOLVENTE NATAL

-

RUA.
_

CIDAD' epADQ__ �

r. I
SE QUERES ANPAR D;:'

IMod I- S ta
AUTO commodamenle e com

segurança chama o

UA 28 DE SETEM- Fo;""'d li 8:m2(DtJ
BRO N. 16 Phone. 1.212

E NADA MAiS!
• ... �.,' -J �

.....

LIVRARIA MODERNA

RTIGOS PARA HOMEN�,
R I A N ç A S Rua Conselheiro Mafra (esquina Trajano)

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

E_
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A CAZETA 3

Uma
car�ta

.

ann��ig���e,lu�;:o:;�::��oco�� A falta de energia electrica Commercio,posta dos snrs. Antonio Francisco TEM CAUSADO GRANDES PREJUrZOS AO COM-
Schmíid, Germano José Schmitz,

'

MERCIO DA CAPITAL --
Leonardo José Yunkes e João Acha-se á venda, no predio n' 56, sito á rua C011-Prim Junior, membros do Syodi- OTTOcelheiro Mafra nesta Capital, um excellente motor ,cato da Igré:ja Catholica e respei-

com força de 6 HP, muitissimo económico e Iunccionan-
taveis proprietarios residentes em

d-do admriravelmente, em perfeito estado e conservaçao.Santa Maria, no quarto districto
k p t d 1 L' I L'lO motor em apreço é movido á gazolína" 'erozen,le ou ,a reços corren es na praça e impos eves 1(10de Biguassú, accordaram de abrir
I 1 t FI' i' L' f kiloleo-crú. Substitue com vantagem a energia (e ec rica, pOIS enanepe 15 Impos re ugos 10

uma antiga escola parochial lá e-" "

. lf t FARINHA DE TRIGO C d h kil'

f id d d E e mais eCOnOl11iCO. Optl1110 para movei o reinas ypogra- e an o 10
xistente na con ormt a e os S-.

h
. .

t .: d � .: t
'" '

44 kil 36$500'd C d N' I d ! phicas, mec arncas, serranas, sorve erras, pa anas, e IJ- Cruzeiro· lOS
tatutos a ruza a aciona � 1

, "�

ind d
"

44 k'l 34$500Ed - d d d da e qualquer fábrica aue nao possa presem er c cor- ourpreza - lOS ,.
G ucaçao para entro o gran e 'I ' í'

'

5 2 kil 4$600. :,
d C d rente para as suas mac unas. . �ruzelro e lOS

sentimento patnotico a ruza a,
L b G - do Estado emadquiril-o Indiana 28$000'I' di

,

do ensi em ramos ao oveI no ,
auxi lar a issemmação o ensmo, .

If
,

t 'I ;

I f I, r'd d pOIS que se presta para as suas o ICmaS ypgrap LCaS
n e izrnente a menta I a e po- I'

,

ExtraI' ,

d - ou mec 1alllCaS.
utica e nossos tempos, nao se

P d 5 r-'00$000 Diamanteconformando com tão aceitada e reço para a ven a o:o ,

Christal
sincera ,deliberação, :l�rudl!hou-se $":"'i<>�$'�4�"7'::J�����,��������� Moido
no covil de suas paixões, azeda- \ �1��""� � �_?::� �� � =-�(-tJ Terceira
do por uma ideologia em putr�- � l�

�:;J: ,�J�:ç�� d:o:�m�:te��:: �� ,Attentae bem' ���
SAL DE CABO FRIO

não o completo fechamento da es- �� _ """"""'"" ==�".__ !!. � Sacco de 60 kil,os 9$500
cola, que se achava funccionan- �� �t� Sac,co de iS �Ilos 7$500
do com a freguencia de trinta � A Ag(-"�ncj,;::-) fVloderna l� I MOldo de .5 kI�os 8$500
alumnos de ambos os, sexos, � de Pu b I i ca c;o es, com séde � I

Enopados 2 kdos 20$000
porém que esperasse mais tres �� em São Paulo, é autorizada e fls- �� -�":lias .. , (J que veio chegar no �M calizada pelo Governo Federal e l\�. SAL DE �O,:)�ORO �

nesrr:o reduzidíssimo cri,terio e � possue a carta patente n. 112 � �acco de 60 k�los 10$)00
1epols voltou ao seu covil, como � � ..)ac�o de 45 �lJOS 7$500 Sarrafos ,

se nada houvesse acontecido. (� FORMIDAVEIS sorteios proprios, tres vezes" por ��I
MOldo de 45 kilos 9$000

A dita escola continúa fecha- � semana, todas as segundas, terças e sextas-feiras r1� SABAO jOINVILLEda desde aquella data, obedeceu- � �� I C
' '4$000"

- d' EXTRACÇA-O 1 b d t I aixas pequenasdo as mJuccoes entorpecente a ,�, com g o os c crys a .

�r' C' d 5$000' '��1 \ aixas gran es

pohtI.ca de q,uem enx,o�� a golpes �� A MAXIMA lisura e honestidade, pois, os sor-,�
,de 19nor�ncla a civilisação de �l� teios são presenciados pelo povo [� DIVEflSOS

nosso Palz. l�'{4·
" Arroz sacco 44$000

Tudo quanto desejo dizer-vos, ��:'���!$J���&�j,������"�! Kerozene caixa 35$000
por ernquanto neste partícula. ahi

� ,� �.
Gazo1ina caixa 55:])000

fico e afirmo que o movel que ����t�����������l��h» Vélas de cebo caixa 16000
b�ssu.lou a rota de toda ,�uestão � Transn��"i}'t1:e ra Iõ3do � Soda pyramide caixa 58$000 FARINI--lA DE MANDIOCAfOI slmple�mente a pohtlca de ��.;;-,� !1,g� P R

�� Cebolas caixa 40$000 (P d cO L" )II'
�

I V I
.

'35$
or sacco e:J {'(llaSquen. co oca os mteresses PêSSO- ,}

FI' ,. Bom Retiro é as steanna caIxas 000 F
as acima dos enteresses collecti- �� onanopo IS � Zé<A Mays Fischer caixa 30$000

,ina com pó
, 13$?0?

vos,

�� ACEITAM-SE PASSAGEIROS, CARGAS E ENCOlvlENDAS �.�� Côco sacco 50$000
Grossa se: �o 11 $)00

Q 'lI
' 1

•.

\11 F II 6$500
MeRCADO F IIUv1E

ue pensa o I ustre conClua' � .l� are o sacco

dão � respeito?, " � Fe-tt &. Cia. I_irni·tada � Farellinho sacco 8$500 ARROZFo: ou não fOI a polItIca que �;F�'
AGENCIA-Fundos do Hotel Metropol

� Farinha de milho Marialina caixa (Por\\lf U MOURA Sacco de 60 Lilos)prevaleceu no caso? IJ ,

O encarreJado MARC S 24$000
A I'

I(

�t�:����->':J���-':-,����"""'.':.����'�S!:;l. gun E 'I ]"0$'000Aguardamos serenamente o de � ,... � ... ,,��(,,�·h""""""'�����J�!.�'%�l�)',j Vélas de âra kilo 7$100 a speCla
I d

' ,

G 1\ k'r
.

$400 Aqulha Bom 46$000senro ar os pontos, Ja que os
'� �" ,

_ " ,-�-'7 ,,,,.. rampos p, cera lO! .

I T
:=>

E
'

mesmos se conduziram por tão es- �����t���'���'����(��N��\/�1 Cimento Mauá sacco 1 1 $500 I japOIieZ
� specla! 44$000

cobroso trilho. � CONVENC� - !lEi �:: � Phosphoros Pinheiro la�a 21 0$000 �i�:ne�o��d 40$000
Pedindo desculpas pela minha

�"�'
.::J

� Arame farpado n. 12 rolo 26$500 rI a 34$000
�.. , J,,, DHIl IpC'

-

't I 1\fraqueza sou: admirador gratissi- I\\; que nos 1 eccpLor�S 1 " .._) sao aprovei a- I Arame farpado n. 13 rolo 35$000 MERCADO FROUXO
mo. � das todas as importante:-:; cO:1quistas d::t sciencía �

lenenle ]. p, de Oliveira.

�
do rad

i:GI:��E��rqu����n�nd�m�:s.. � ��N�?t�O RIO Gf2��fo� Em(fa�:,cd;;:d�110 It��oOl� [1J Em decimos 65$000 Em latas de 5 kilos 158"000Avião sem � RUA CONSELHEIRO MAFRA 54 - Florianopolis � Café em grão arroba 20$000 Em latas de 2 kilos 160�000
pigoto� �����@j�r���������� �::::��:: �f::s ��. �6;��� MERCADO CALMO

Xarque coxões arropa 28$000 XARQUE
Xarque sortidos arroba 26$000

lndustrla

e AgriculturaRecebemos a seguinte carta:

npresado sr. Jairo CalIado.-Sau
dações.

Solicito a especial fineza da
publicação desta, agradecendo o

obsequio.
Sr. Elezier dos Sanctos Saraiva,

insigne presidente da Commissão
Executiva da Cruzada Nacional
de Educação, no Estado de San
ta Catharina, na cuidadosa apre
ciação de vosso bem elaborado
artigo, cheio de viva fé pátrio
tica, raridade nos nossos tempos,
inserto no vespertino A Gazela
de 14 do mês fluente, occorreu

me a ideia de esclarecer-vos algo,
para a bôa marcha dos vossos u

tilissimos trabalhos no Estado de
Santa Catharina.

Permitta-me antes de mais na

da, illustre sr., declar ar-vos que
grande parte de pessôas respeita
veis desta terra, deixam de coo

perar nesta grande e esplendorosc
movimentoso de organização Na
cional, pelo motivo aliás tão pre
judicial, da feição politica que
tomou.

Talvez vos pareça isso um dis
parate ou ilIogico, no emtanto a

verdade, que é luz, não póde per
manecer offuscada pela ignorancia
de bastidores, como objecto tro

pilho.
E vejamos um só exemplo, pa

ra que a vossa consciencia possa jul
gar com completa ausencia de e

goismo, o que adiante se segue:

1$000
1$000
2$500

PELES
Gatos do matto uma

Lontras média uma

Graxaim do matto uma

68$000 I Graxaim do campo uma

68$000 Catetos médics uma

55$000 Porco do matto uma

62$000 Largatos grandes uma
48$000 Veados mateiros kilo

'4$000
30$000
3$000
4$500
4$000
4$000
:$000
8$000

ASSUCAR

MADEIRA DE LEI - Pl<I
MEIRA QUALIDADE

Taboas de lei est. (3x23) duzia
38$000

Tabo�I�IMg. 3x31 dz, 54$000
Pernas de serra lei dz. 28$000
Fô�ro d,� pinho I 4$OOQ
Taboas de qualidade 2x23 dz.

16%000
1 x5 a dz. 6$000

Mcrc:allJ do Rio
FEIJAO

(Por Sl.'cct) de 60 kilos)
Prdo novo 1 I $000
Branco especial 25$000
Vermelho 20$000
Mulatinho 23$000

MERCADO FROUXO

A GAZETA
DIARIO INDEPENDENTE

Redactor-chefe
Martinho Callada Juni�r

REDACTORES DIVERSOS

\gentes-correspondentes err

lluasi todas as localidades
do Estado.

Collaboração
Não será devolVido o original

publicado ou não.

O conceito expresso en arti

go de coUaboração, mesmr soli
citada, não implica ('m resprm
sabilidade ou endôssr por parle
da Redacção.

Assignaturas
, ANNO 44$000
SEMESTRE 24$000
TRIMESTRE 12$000
MEZ 4$000

A correspondencia, bem como

os valores rel.afivos aos an

nuncios e assignaturas devem
ser enviados ao Director-Ge
rente Jairo Calíado.

MADRID, 16 (G)- O aviãe

I �'�C�S��·_-------- e�e�$ i�
de passageiros de5tinado á linha � O
regular Paris-Madád realizou on' � �
tem nesta capital as suas primei � $
ras e::periencias, conseguiw:Io al- � �
cançar a velocidade de 335 kiIo- � ��.
metros por hora. Um sy, tema ,de e ��
pilotage:n automatica pe mi�to-lhe U �W
viajar só, com mais segurança do � �k
que governado flor Wll hO.ll�m. Q

(por kilo)
Mercado de FloriaT!opolia Mantas Gordas

FEijão preto sacco 15$000 Patos e Manta
Feijão branco sacco 1 5$000

I
Sortida regular

Feijão vermelho sacco 15$000 MERCADO
Milho sacco 10$500 '

1$900
1$700
1$600

FIRME

Batata
Amendoim

10$000
10$000
12$000
12$000
9$000
14$000
26$000
$200
2$000
7$000
15$000
1$500
1$500
5$000
17$000
8$000

DIVEROSS
(por kilo)

sacco

sacco

Cêra
Cebo
Carne de porco
Toucinho

Caixa Postal 37 Arroz em casca sacco

Farinha Barreiros sacco

Farinha commum sacco

Farinha de milho sacco

6$000
1$500
1$700
1$600

Artigos Photographicos

Inte Café em côco
Ervilha kilo
Banha kiJo
Assucar grosso arroba
Polvilho sacco

Carne de porco kilQ
Toucinho kiló
Cêra kilo
Mél de abelhaslata
Nozes kilo

sacca
'CAMBIO

Praças
51 Londres
« Paris
« Hamburgo
« ltalia
« Portugal
« Nova York
« Hespanha
« Suissa
« Belgica
« B. Ayres
« Uruguay
« HoIlanda

90 d[v á vista
58$563 58$963

$785
4$790
1$023
$500

11$870
1$620
3$880
2$780
3$450
6$200
8$065

Pelo Drilfleiro navio da Costeira, a chegar do norte, regres
salão a Florianopolis, os componentes da representação Catharin�nse
..ao lo. Congresso Integralista de Petropolis.

"
u u

O nucleo municipal de Florianopolis, que ha tempos procu- jrava um prédio aprrJpriado para sua instaIlação, acaba de instaI!ar�
se definitivamente no 20. andar do predio na. 24, á Praça 15 dé:
Novembro.

Na quinta-feira, da semana passada, innumeros camisas-ver
des trabalharam até altas horas da noite arrumando a nova séde.

" "
, u

Lentamente, porém, com solidez granitica, o Integralismo
vae, pela beIleza de sua doutrina e p"la violencia das aggressões
de que é victima, pela.s explorações e pelas c8'radas humanas que
se lhe faz, conquistando a sympathia dos brasileiros de caracter.

O Integralismo quer, de fado, fazer uma conquista, qu::r o

Poder, mas, por direito de conquista. "

Conquista de um povo que está despertando pelo milagre
do nosso sacrificio e principalmente, por uma predestinação qUe não

lhe de.ixou faltar na hora das angustias e do desalento, a palavra de

fogo de uma idéa em marcha e Lma nova bandeira, que se des
fraldou por todos os recantos do te 'ritario brasileiro.

.Revelação -- Cópias -- Ampliações
PHOTO

JOSE' �iUHLAND
COUROS

Limpos pesados kilo
Refugos pesados kilo

2$000
1$300RUA CONSELHEIRO MAFRA N. 124

Só O profissional competente e criterioso MOVIMENTO DE CEREA ...

� póde executar com esmero todos os trabalhos E:) NO RIO DE JANEIRO
[® � 5TOCK em 20-2 Entraàase 5ahiàas� photographicos, garantindo-vos revelação, cópias ��

13 a 20-2� e ampliações irrepreeí1siveis e absolutamente � Feijão (saccos) 89.963 24.302 10.367<& duraveis. � Arroz ( ») 105.759 17.945 J 3.434e $ Farinha ( ») 34.414 20,824 7.906� REVELAÇÃO GRATUITA DOS FILMS COMPRADOS �'Banha (caixas) 10.601 5.725 9.740� NA CASA f� Milho (sac.cos) 25.496
� �, Xarque (fardos 1 3. 5�O
Q.G8GeG.e--------.��� (Faltam as sahidas_ dos depositos paIticulare�.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



de Qualidade

.. -

Dr. Cesar Avita

Ex-assistente do

Dr. Cesar Sartori

Das 3 horas em diante dia
riamemente á R. Arcypreste
Paiva n: 1 -- Phone 1.618

( Guia Geral do Brasil
UNI C O

(G'Jia Geral do' Estado de Santa Catnarina

90 ANNOS de de publicação ininterrupta -Tiragem
32.000 COLLECÇõES

Dr. Aurelio RotOlO Cathedratico de Direito Com

mercial da Facuidade de
Direito

fUHDADO Em 1844

Annuario Commerclal, Industrial, Profissional,
nistrativo, de Estatística e Informações

geraes sobre todo o Brasil

Adrni-

:�!����II
Dr. A. Wanderley Junior I

CUNlCA MEDICO-CIRüRGIA
DO

Com pratica nos hospitais
da Europa I

Clínica fVledica

TiJUCAS

�2!n>iU� 5' p. U 4R M. -.-

U
ENDE-SE U1l!a �onforta:el casa, ASlta na rua pnn-
cipal do districto -[oão Pessoa», com fundos

para o mar. _

TRATAR NESTA REDACÇAO

Nas orandes lucras que desde-
I bram no

o

campo da actividade so

cial ou commercial, o espirito mo

derno e bem equilibrado utilisa o

telephone como a mais inprescin
;,\ d;vel das necessidades!

Chegou
Radio

Atwater ent
o mundo em sua casa

DEMONSTRAÇÕES SEM COMPROMISSOS
COM

Jovita Gandra e Casa M iscellanea

o

Palleleria
Argentil�a

Compra-se pelles
crúas de Gato do Mat
to, Graxaim, etc.

Curte-se, lava-se e

reforma-se pelles para
agasalho.

RUA JERONYMO
COELHO, N. 38

• volume -- Distrido feàeral
2' .. 5ão Paula. minas e Paraná
3' -- Demais Estaàos ào Brasil

e mais 2.000 exemplares do volume especial do Estado de
Santa Catharina

ArADEmlCO CIRCULAÇÃO: Nacional-Em todos os Municipios, Capi-
:foão José Cabral, provi- taes e Estados do Brasil

MOLESTIAS DE SENHORAS sionado. V<Jlume ospecia] doEstado de Santa Caiharina
-PARTOS; :

�

I <J?,. Felippe Schmidt, 9-sala 3 Pela primeira vez Santa Catharina terá uma compjeta
elUO de iniormaçõesc sobre Estado e todas as suas activi da-

Diagnostica cas mo12stics i
Telephonl25: P f

Internas pelas RAI05 1\ ustria, Comerciaes e ro icionaes,

Tratamentos com as Radio -, Escriptorio 11 •. 62724° R;d;�tor neste Estado:-A. lvlontenegro de Oliveira Florisbelo Silva
UI C Residencia d I f C

.

IOndas Curtas e tra urtas Director-proprietario a « n orrnação ommercia »

A
·

Radios U. Violeta e In�ra-Ver-' I

� .� I
Rua Esteves "Junior, 16 visa a dístincta freguezia que é:h..:-b:a_ de re-

m,lhE;�;,%:d��: �:�i::te dei 11 Accacio Mo-! ef nFaLCOl1a� 01
A

NdOeP AOLSISSucar ���!���{::���i�gsJe��s�o�����li��O, n= �i�:�a a�:
Applica O pneumo-Thorax Ar·

I� I
.

b

tifi�ial contra a Tuberculose r?ul-

\ I
· � RUA JOÃO PINTO N. 21

m�ar.comcontroler�i�I09i�l 'r��r� tem seu escrlp-l �.���������
.���������� ������������������._-.��--

Consultorio: R. rehppe.� I I = de=l
Schmidt n: 18, das 9 ás 12, tório de advocacia á rua

.� das 14ás)7 hs.--Telef.'

I ==João Selva==
1475 - Res. VIsconde de Visconde de Ouro Preto

Ouro Preto; 75-Telef. 1450
.

,.. I Telephone 1441 Caixa Postal 105

___,;;;"�
..
I·I ,'n. 70. - Phorv: 1277.-

_-

I
Fabrica: Rua BocayuvD, 154

.

-

.11 I Caixa Postal, nu.
.

Deposito: Mercado, 36

Dr. Sizenando
�

. ---��---

'Teixeira Netto
--------- FLORIANOPOLIS Est. de Sta. Catharina

�-------------------------------------------�

Novidades

A EducaçãJ na Russia Sovié
fica - Por S. Fridmann

Furumdungo - For Souza Ca'
margo
T'syco finalyse-Por Gastão Fe
reira e Silva
Cassacos - Por Cordeiro de
;)ptllpUV
Edições de Adersen - Editore�
Edlficio d'A NOITE -/4.

andar RIO

de (Cu ritiba) "",!"""!,,fa�b���i�ca�d�o�'�c�o�m�O�I�ei�n�a
é economico e rendôso

É' SU PER � OR

I.

,

"

e bom,
E

,

VERA QUE
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nel'i", achamos asado o ensejo de
Po� acto assignado hoje pelo indagar quaes os certamente pon

ceI. [nterventor Federal do Esta- derosos meti vos que levaram o seu

d f· • d
. clube a não comparecer ôntern emo, OI aposc.n.a o, com vencirn.n-

t03 integraes, n sr. João Dias de raia, para a primeira eliminatoria

Oliveira, lunccionario da Directo- de seleção para o Ca-npeonato
ria de Hy,�i;::n:'!, nesta Capital. 3,'asileiro do Remo e tanto mais,
___ o --------.------ --

quanto e:;sa attitude martin ellina,
Féra da pfj� somo a do Aldo Luz, era desla-

voravelmente commentada nas ro-[:1 � J'.; � � trl'll r:.r;'l.' � ""'!1'..PI' �
L.I � l� iití �� [ltl!>�..s!li � tjj!131 das esportivas.
f,"'� " "" >li '" � -lIHav'a sido, com antec >��r��� �lJ�� ��

dencia, -disse-n03 Eduardo Ca-

Si!r p�O X� bral-r-resolvido pela Liga Náu-

CIDADE DO VATICANO) tic� que as elimi,natorias seriam

17 (G) - Sua Santidade o' adiadas, ca�o a ag fação do I?,ar
Papa Pio XI, dirigIndo-se aos t:JUdes;e preJud:car a prova. Abas,
representantes de vinte e duas essa e uma norma que vem �endo
associações reunidas em Ro.- aduptada por aquella entIdade

----------------

ma durante uma semana, afIm O Dorn i ngo sportivo
de estudarem a acção catho de onte rn
lica, p l'mnciou um i3CU�'30

O SUL-AMERICA VENCEU
do qual se destacam éí::' se-

guintes palavras: E:n jogo amistoso, defrontaram«A acçãJ deverá exe 'cer
,e ontem em TijUC1s os 10. e 20.

se comp!etal11ente fóra da�
quadros do Tijucas local concrJ. olutas politícas partidarias. Se

SA?TI5A005: Su:-America, formado este com

Sabbac10 u'ltl'mo foram levados
toc!avi:t a politica fôr enten-

I ' t s dI', F C N 201 di da de ;lccôrdo com o sen
.:: emcn c o m .

r..

os s.

à pia baptismal da Cathedral fdI' d
"

O
lU3.dros venceu o flJucas por

1\11 ,.
.' ; ,0 C aSSlCO e «po 1'S»

� LlI2 '( 1 e nos los. o Sul-Americatardiamente. lV1etropo ,ta:1a, os segUIntes peil- s'';Ja tudo quanto se relac:one
4 2. zes:- Tycho.--B�ahe, 1ilh() do

com o bem estar Pllblico, nes- por x .

sr. Zell?n SIlva - erni:iildes e de
se caso a AcçJ:o não se póded. JY;1ana ,Capella Fernandes�;- mostrar desinteressada, mas

]uvelm�, hl�a. do sr. O,scar Sl.�a I deve antes assegurar por to·
e de o. Carolma JoaqUim da SIl· Lios os r.leios a seu alcance
va;-Maria, filha do sr. Rodo-

a realização desst bem estar» .

vaI Espezim e de d. Solüar Espe-

Regresôou de ItJ.jahy a senho
rita Walkyria l\1a:sano Ramo�,

Passou ôntem a data anmver- filha do sr. Oswaldo Ramos
saria d') nosso distindo contena- funccionario do ThesQuro do Es
neo João Meirelles, gerente da

I
tado.

f lial do Banco do Brasil em

ltajahy.

Anniversariou-se ôntem a exma. 'llm.

sra d. Fernandina Machado, es

posa do sr. Willy Gruner do fALLErImEHTO:

commercio desta praca.
Em Coqueiros, falL:ceu sabba- co SABÃO INDIO

do d� manhã, a senhorinha So- NÃO HOUVE VENCIDO

Occorl'ell ontn.m o annlver�aflO lan?,)c� Caminha, filha adoptiva do C f
. , ,

-
,. v -

on arme notiCiamos, Jogaram
natalicio da exma. srd. d' Olinda sr. Herminio Oliveira. c P 1 S Ch'Dlftn � � n�il!l6te! ontem, em u. aUla, o. ns-

Machado, esposa do sr. prof. n;t.e!t.e.��'I:l\_si-lmll\� Inu�a'i lIi:.U IiUh��iiõ3I tovão A. C. do Rio de Janeiro e

Fernando Machado, director da U III <iiíilI� lftB II w M,." S P 1 F C '1'
O pal"lanl"iento grego

nu® se com.......
o ão ailO . �., em pre 10

Bibliotheca Públicé:. II" amistoso. A responsabilidade do

fAZEm AHH05 HOJE: ATHENAS, 17 (G) - Foi padeça ,Ie iii ! clube de Fried era bem conheci-
J sr. professor Hercilio Mar- assignado decreto dissolvendo o TRENTON, 17 (G) - A da, pois, tendo sido o unico club

garida; parlamento gregJ. partir de hoje Bruno Haupt- que derrotou o River Plate de
o sr. Adolpho Leon SalIes, Roupas para homens e mann será o Ul1ico occupante Buenos Ayres, não poderia cahir

funccionario federal apos�ntado; criança só na CASA A da casa da morte, visto te- deante de um quadro qu'� vem

a exma. sra. d, Franc:sca F. CAPITAL rem os. seus tres c0!11pa�ü:,ei-1
soffrendo revés em cada �arti�a

da Silva; I.' ros abandonado essa pnsao, que toma parte. Mesmo aSSIm nao

a exma. sra. d. Celicina Mar- A mediCIna e Dois foram executados duran- se sahiu bem o S. Paulo que, por

qU�5 Schimidt, esp'Jsa do sr. Eu- impotente te:1. noite de ôntem, cOlno pouco, quasi lhe viu fugÍl das

ripedes GodofredJ S::hmidt, funr:- CAP rOWN, 17 (G) - A illsurrectos-anarchistas. POU- mãos o empate. os rapazes do S.
cionario postal; pest : bubonica toma taes e tão cos minutos antes de rece- Chrislovão puzeram em campo to-

a menina Luiza Dalma, filha horrorosas proporçces nesta capi- berem a descarga eléctrica, da «especie» de jogo para que-
do sr. Levino Monteiro da Silva; tal d circumvizihanças, que a me- um delles exclamou: brar a jnvencibilidad� do grande

dicina local se àecla.rou impotente -Hauptmann, rog8 a Deus clube bandeirante. A assi"tencia

para combater o mal. que se compadeça de ti! foi pequena, em vista do grande
embate entre o Pu.lU3Uel'l e o

3. Bento. O empate d� I x 1
coroou de f�X;tO os esforços dus
22 litigantes, devendo o S. Paulo
ir ao Rio medir força com o club
de Zé Luiz. Aralcn fez o goal.

vo

�GUNDA-FEIR:.J,., f*?* .' ,

Deflue hoje o anniversario na

t ilicio do nosso conterraneo, sr.

Armando Camisão, I' esciiptu
rario da Delegacia Fiscal deste
Estado.

Regista-se hoje a data do
anriversario natalicio do jovem
Theodosio, filho do sr. Miguel
Atherino, do alto commercio des
ta praça.

Festejou ôntem a data do seu

anniversario nataiicio o nosso con

terraneo sr. Dionysio Souza) com
petente chefe da Estação do Ra
dio de João Pessôa e nosso col
laborador.
.fi Gazela, embora
felicita·o.

Fez annos ontem a exma. sra. d.
Carmelia Ramos Ribas, :sposa
do sr. cap. Lara Ribas, o[ficial
da Força Publica Estadual.

Banco de
Credíto Po
pular e Agri
colade San
ta Catharína
(Soc. Coop .•7esp. Ltda.)

Rua Trajano �. 16

(Edificio prof rio)

RECEBE DEPOSITOS
PA6AHOO 05

SEGUINTES JUl�OS:

CJC Limitada S·l· ala.
CJCAviso Previa 6·l. ara.
Prazo Fixo g.[. aja.

11l"Ã......_r.;; ...��_-.r.:ii-;:'f;r.:õio=:.r.o......r-.....-,y........._·�r:;: ....,�,.:;:otr-_...............r;;-_,!f';"",.;\,.'�.......rs...,7:í:'.'i TAMBEM NA BAHIA� 1>�.AL�"'__�_">\"_��""S:"""��L""",,,,��L;a;_' ...:a""'''�''''''.A':'''-...A.c_dr.A��L..oJioo'.A�'''''-''''L�L::' '!".II""'" �r.: ...

�.:,:.'.'.�.:'.' � � Chegaram os prolissionaes ca�
"

.. � � � s p- n.\·
'"

T' O" � riocas a S. Salvador que vão in-
�� � � . r \:� �" tegrar O quadro do S. C. Brasil.

Z .�,."J�2..Q_�Q�Q___� �.�
.

�IDEaiII � São elles:--Walter do Ameri-
� � ca, Ney d� Andarahy, Hên�iqüe�� Redactor CYPRiA�JO JOSE' �� do S. Chnstovão, e LudovICo e

t-.....,.""""'............,..."""'."..,......,.� "'""""".... """"'��'r,lJ;....'Qj:.."*"-.P1":iii:"� Mosqueira, tambem do Arr:erica,
"_""�"�'_�_''''�'''�''''''L�''''�-'''''''''"",''_,,",,", .,..........,..,.�"""""..",!:JI"""".., "".., "'-�...."""'"""

que vão bem contractados para
a equipe do S. C. Bahia. Ínte
ressante é que esses jogadores,
no Rio de Janeiro, não encon

travam mais collocação. .Na terra
dos cégos ...

*
..,* -Para tirar do lagar mo-.'

veis muito pesados, é opiimo cal
locar--lhes sob os pés rodelas de

Encontrado
n1orto

São Francisco, 18 (G)-Nas As eUm inatorias de ôntem
proximidades, desta cidade, foi
ôntem encontrado sem vida, sobre Falia á "A Gazeta" o secretario martinel-
0.5 trilhos. d� vi� Íerrea, o ?p�ra- lino sr. Eduardo Cabral
no lerroviario Victor de Oh vena.

H' I 1 _

Ignora -se a causa de sua mor- 0J� pe a man .ia, encontran-

t I do-nos com o dedicado esportistae.
sr. Eduardo Victor Cabral, secre-

F-O i apose rv- tario do C. N. "Francisco Marti-

tado

em con�'çõ�s idên,ticas. Por isso,: Querendo reparar, engraxar e la
o Milrlmelh, habituado a essa

var S�tl autornovel procure a «GA
plaxe e em face do mar dura- R/'\GE .6J\1ERICANA» rua
mente encrespado de ôntern, não Francisco Tolcntino n' 1.
rompaceceu á raia, dando, cornlu-

d '
. . , I!lR � .....�""o, previamente as neCLS:U a, ms lUm eS'·l.a��O

trucções ao seu representante jU:1-1
to á conmissão de raia. pa��a c.ães

Quanto aos comrnentarios qlJe RIO, 17 (G)-Foi autoriza-
a respeito fervilham na cidade, da a construcção no morro
devo a dizer que e!les não se arri- S. Antonio, de um estadio para
m im em nenhuma razão séna, corridas de cães.
pois os Estatutos da Li3a não Ao 111 �snlü tempo íar-sc-ão
obriga:n o clube iii .cripto a com- a!i sumptuosas construcções
par ecer. incluindo thcatro, estação de:

. ---:-E que tal a gu r lição ma= radio broadcasting, televisão
hn::llll:,:? pefgJ.lnta�03. . I estúdios p�ra producção cine-
-haca, depOls que Getu!1O I mau g:aph!ca envolvendo ca

adoeceu. Osny, SeU substituto, pitaes supt.:;riores a milhão e
embota um excellente ro:ver, não meio de libras.
pód,> co:n vantagens integrar um

ccmjuncto, que so:nente agora vae

c ;n!1.ecer.

batatas cruas.

Ha muita gente que tem receio
de chupar uma laranja. Faz mal,
dizem. A laranja, o puma de ou

ro, é um [rucio magnifico, com

um sueco saboroso e rico de vi

taminas.

Estás pensando, é filho de San-
ta Cüharina, na e,plendida op
portunidade que se te depara, nes-
ta epocha providencial de surto

da Cruzada Nacioml d� E·jw:a- :;.'

ção, d.:; fazer ab;u:11a cnisa em

pró I de seus nobres objectivo�\?
Vamos! Não hesiks! Inscreve-te
como socio m:mtenedor ou contri-

a exma. sra. d. Urania Gentil
Bé�stOS, prolessora normalista.

(,HcôAm UH5 ..•

Acompanhado de sua cxma.

familia, acha-Se nesta capital pro-
cedente de ltajahy o sr. Orlan:l.o 1
Soare� Pires, co:nmandank n1 J
Marinha Mercante.

CAMPEONAfC)
LEIRO

Dcfron'.aram-se em disjJuta do
camp.:.onato brasileiro dc- foot
ball as repr:::sentações do Rio
G, do SJl e de Minas Geraes,
No l' tempo o score era de
1 x ° favoravel aos pampas e no

2' não houve alteração do pla
caldo

BRAS1-

Acha-se ncstJ. C'·pital o sr.

coronel Sevc:riano Maia, deputa�
do eleito á Ass�mbléa Constituin
te Estadual. buintE.

Cart,azes de...}
Dia

CENTRAL--O rei dos men

digos, ás 7,30 horas .

IRIS F. C.
Da directoria do rubro-neg:'o

solicitam o comparecimento de
todos os jogadores dos l' e 2' horas.
quadros amanhã ás 16,30 hrs. no

campo «Adolpho Konder» para
IMPERIAL-Cavalheiro 50-

um rigoroso treino em conjuncto. lilario, ás 5, 7 e 8,30 luras.

ODEON--Sorie negru, ás 7
F. C. D.

Realizar-se-a hoje ás 19,30, a

primeira reunião do ConsJho té
chnico da Feder:;.ção, sendo con

vidados todos os representantes dos
clubes filiados a comparecer, Im

preterivelmente.

A PORTUGUEZA VENCEU ROYAL - Nascida para o

São' Paulo presenciou uma e .. �����������:-��
mocionante luta de foot-ball, en- 'i� r,�

�

E "I
�

tre dois quadros novos que abri- �
.

st I haçoS. II. �
ram a tem{)orada sportiva da Li- 'í� �.�

� �
ga recentemente creada, ali. O ;� �
São Bento não se deixou abater ::.�_:],���� �����

com facilidade, conforme reculta'
do do primeiro tempo: OxO. E'1-1tretanto, a Portugueza de S. Pau
lo com uma linha bem treinada,
nos minutos finaes rompeu mais
duas vezes a defesa adver�.aria pa
ra marcar, sob applausos, mais
dois bellissÍmos tentos. Procurou
sempre r,�sistir para tirar a diffe
ren�a o tradicional São Bento,
mas em vão, porque a' s 17,58 o

juiz deu por encerrada a partida
com o resultado d� 3xO hvoravel

Comprae para vos conven

cer o formidavel e economi-

O general Góes
Monteiro enviou
«carpideiras» ...

L3.crimogmeas granadas
Manda agora o General. ..
Teremos chôro ás carradas
E o choro é bom; não fal Mal...

à Portugueza de São Pa.ulo.

Isso tudo quer dizer,
(E' facil de decifrar)
Que já vae longe o Plazer
E o momento é de chorar. ..

Pólo aquático
No jOgO in'ernacional ont,"!m

realizad.) em l'vbntevidéo, a equÍ
p� b,asiL:ira vense:l a urugllaya Bisbilhota 111 Avenida

1 I ..., Procura bisbilhotarpor x I •

Com «A Cidade»,
do Bisbilhota ...

BernD
AINDA NADA!

E'111Uanto os gaúchos proce
dê!:n a sua 2a. eliminatoria em

P. Alegre e os paulistas dão-se
como promptos, nós c')ntinuamos
no atoleiro, agó.rrados a um co'1-

vcn:::imeuto enfadonho, e abraç::m,
do um partid .J'iS:110 gu� só poje:
dC3truir o que já possuimos. Nês'
sas ultimas 24 horas, a impressão
é de que se preparava U'IIl guer
ra trpo Boltvia x Paraguay e

não u:na eliminatoria de remo, taes

fôram as ilTitantes noticias an:i

sporti vas) j::llnais cabiveis no seio
de uma direcção nautica. QUFm
saberá p�rd r, finctlmente? Porque,
e:n verdade, não compare<::eram
as guarmções do Martinelli e do
4ldo.

./�gradeciil1�nto
il

e nllssa

E de maneira sabida
Faz a muitos «vomItar» ...

Q<le quer? o bom Bisbilhota
D<: curar conhece a arte

E o vomitorio, se nota,
Da medicina faz parte!Eurípedes Gonçalves Ferro SANTOS x s. CHRI3TO-

Viuva, filhos, mãe, genros, nóra e netos do saudoso E'lri- V",O

pedes C')n:;alves Ferro, vêm, por me:o d�st� tornar publico os sem Defrontar-se-à') am:1nhi en S.
agradecimento3 aos humaniLlri03 médicos 0:5. Bj�cào Vlan:J.J, Alfre- Paulo os quadros acima. A P:lf
do Araujo e Djalma M')tllmann, pela solicitude e esforços com que tida será considerada sellsacional
orocuraram salvar o inesquecivd morto, b::m assim ao Dr. Evaristo em vista do empat� que o São
David Pernetla director regional dos Correio3 e Telographo3, p�las Christovão obteve ontem frente o

homenagens prestadas á memoria do Sf;U antigo collega, e a todas a, S. Paulo, e o S:mtos ter venci

pessôas amigas que nllnifestaram seu pêsar por C'lrta', cartõ�:;, e te- do o Corinthians, domingo ultimo,
legrarrmas, enviando corôl<, flore, e comparec�i1do ao fun�raes. por 3 x 2.

Reaffirmando sua g a idão. convidam aos s�us amigos e pes- O clube carioc:a e3tá di;posto
sôas de suas relações para a missa de 70. dia, que em Íntenção á a manter a parformance anterior,
alma do in�squeciveI e querido esposo, pac, irmão, filho, genro e avô, para regressar ao Rio, como ha
mandam celebrar, dia 22, sexta-feira, ás 8 horas, na Cathedral Me- muito tempo os clubes da C.B.D.
tropolitilna, �elo que desde já m1.nif,(!stam s�us_ agradecimentos aos 1 não. regress�vam, isto é, vjctorioso.

que comparecerem a este acto de Pleaade chosta. O Jogo sera nocturno.

Segunda-feira!

ESSe dia é amargoso
Para qu�m quer escrever

E o cidadão preguiçoso
LOiSO fica, sem guerei.

. Es�e dia é um caso raro.

Nelle a gente se conso;ne

E diz uma cousa (eu pára).
O Fiavio é quem sabe o na

(me ...
�

� '!- -

.
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