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Restaura-

Diversos destacados próceres da Col-

Quanto mais se approxima não sabemos. -A Colligação, meu amigo, ligação nos vêm afiançando. ha dias.
data da installação:da Constituin- Mas ahi estão os prefeitos nereu- continua no seu posto, que os srs. drs. Nerêu Ramos. chefe

te Estadual, que por signal tanto sistas, todos auxiliares de conlian- Tem')s em 3 I, 14 deputados
liberal e Adolpho Konder. chefe colli-
gado. têm conferenciado sôbre a si

poderá ser daqui a um mês cornr ça do sr. cel. Interventor e que .onjurados pela honra e que, na tuação política de Santa Catharina,
daqui a um anno.: crerce a imra permanecem nas suas luncçõe ,em- iora de decidi,r cumprirão as de- accrescentando que por emquan-
ciencia dos politicos nos divçrse'l bora já se tenham declarado fa- .crminações da maioria partidaria, to estão se entendendo. ARACAJU', 29 (G)-On-
arraiaes, e cresce a curiosidade do voraveis á cz n lidatura do Íeadei se n a menor discrepancia, E os tem, estando em palaeio os ele-

público pela solução do intrinca- ja bancada liberal na Ca:nara iosso i deputados irão á Consti- "NO M U N D:::> DA LUA" mentos mais destacados dos par-
dissimo problema da presidenci Tudo portanto, não passa de tuinte no :)f('PO ito de se.em � teis tidos colligados, o major Augus-
constitucional do E,;tado, o ma- urna «cortina de fumaça». ,. .o E<tado, trabalhando e luctando, Numa roda. no Café Rio Branco. to Maynard passou o governodeclarava hoje o sr, Rcbnto Wendhau- ó

g ro problema politico dr1 mo:n nto, -Qual a s Iii opinã , dou' o i li amavelmente, pelo progresso e s .n, membro do directorio da Legião do Estado ao sr. Napoleão Car
em derredor do qual gravitam sobr � a propo a h entend.ment. pela Igraldcza da t rr i bar.ig i- Rzpubhcana, qse o ponto de vista do valho, declarando fazê-lo C,TI vir

quaes satéllites, as demais qu is'õe. com o dr. Nereu, o qual, trat an verde. dr, Marhho Lobo. ôntem publtcado tude de uma notificação que re

politico-administrativas. do-se do bem de S mla Catharina -A'ada uma per..;t nta, doutor: nela A Gazeta; .

vinha demonstra cebêra do cornman Jante e outros

Embora a má fé, o p:>uco es- E' que n em m esmo a arra lca accordaria com a Colligação, se', \Jão ac': a que 03 destinos dO,'
q e adue� r°!íttCO andava no officia -s da Força Pública di-

crupulo e a ausencia de lisura ve- da demolidora de outubro t -ve ( .Íesdouro, numa situação de sym E.'ta 'o delem ser confiados, no
mun o a ua.

Izendo que não o apoiariam no

nha presidindo ás acções de al- condão de translcrmar a menta ,Jlthia par a co.n os seus correli- m im -nto presente, a um elemento caso de haver luta.
guns homens d: commercio que lidade abyssinia da politica CJ �:onarios ? de cultura capaz: de orientar a I CONCURSO DE GUARDAS Enorme m issa popular esta-

se divorciaram da ethica proíissio- iharinense, sempre prornpta a sau -Isto par a mim é novidade nossa Constituinte? ADUANEIROS cionou em [rente ao pabcio dL"'
nal, existe, ainda, para gaudio dar reverente o sol que nasce ( F1� s5 m� chegou através dés -O Governador d) ES'ad), rante a celimon:a da transmisslo
das pess8as de bem, innumeros

a apedrejar impiedosa o sol qUe! columr13.s do seu jornal. não ha dúvida, deve sahir de,ltre Tendo o sr. D�rector G�ral da de poderes. Em seguida á cer:-
outros que norteiam as Sllas activi-

morre. Miaha opiniãe, e já o diss� a as pessôas capazes da alta inveôti- Fazenda Nacional determinado a monia, o major Maynarcl dirigiu-
dades commerciaes pelo rrircipio E', portanto, lógico e plausivel U:H politico liberal q le me falou dura, quanto porém á sua capaci- abertu�a de concurso para guar- se para o Rosario, acorn?aaha-
da mais perfeita honestidade.

que procuremos, no contacto com sobre accordo, seria contraria a dade para Olientador da Consli- das da Alfandega de Floriano- do da massa popular.
Porem estes, que viv{ m do

os politicos que, nesta hora, de qualquer entendimento em que h:>u- tuinte, acho que é desnecessaria polis, foram nomeados presiden- O gesto do major Mayaard
labor ins"no e honesto. não ra- qualquer modo tenham influencia vesse' preoccupações pessoaes e pois _que, a se permittir essa coisa, te do mesmo concurso e secretario é hoje exalçado pela imprensa,
ras vezes, em vista do nefando sobre a vida catharinense, escla- fôssem esquecidos os interesses col- sería adm:Ulr a intromissão do! respectivamente, o sr. Alvaro que acentúa a sua signili':J.ção
exemplo deixado por áquellesque recimentos e opiniões que levan- lectivos, as reparaçõe; de injusti- extranhos á vidl do Po:ler Le- Tolent'no de Souza, conferente e e o raro exemplo que encerra,
indevidamente adoptaram identico Lm, ao menos, a ponta do véu, ças, etc. gislativo Estadual. Edelmisson Corrêa, segundo es- na historia brasileira.
ramo de vida, têm sido victimas descido sobre o horizonte, Em beneficio do Estado, em -Acha o d::mtor que as incom- cripturario da mesma aduana. ARACAJU', 29 (G) - O
e soffrido os mais acerrimos ata- Dahi se explica o facto de ho- marcha para um novo rumo, sem patibilidades pessôae3 e politicas

d I
maj( r M:tynatd Gomes assignou

ques de pessoas que, em conclu- je termos procurado, em seu es- odios e sem prevenções, tendo-se podàriam permittir que se fizesse, Patentes e seu último acto de governo exo-

sões apressadas, erroneamente os criptorio, á rua Fdip?e S:hmidt, como finalidade a harmlmia da esquecendo-se o passado, a paci- -

t
I nerando, a bem do serviço

julgam. Anda ha dias, um ne-
o sr. dr. Wanderley Júr., drstin- familia catharinense e o bem da ficação do Estado? regls a público, o tenente-coronel colil-

gociante da prospera communa jo' cto advogado e secretario da Col- terra, sem exclusões, sem meslui- --Não p:>nho a menor dúvida -S:Ourante o corrente mês na mandante da Força Pública do
invillense ,iu·se envoho nas ma- ligação Republicana, figura mar- nharias, dentro da lealdad�, eu que, no interesse geral do Estado, Alfandega desta capital se proce- Estado. assim como O' tenente

lhas da malidicencia, oriunda da cante na opposição barriga-verde, admitto um entendimento politico. dentro de bases firmados no pa- de a cobtaça, sem multa, dos e- do Exercito que servia na me3-

mà significaçao dada pelo s�nso formando, com o sr. d�semb r3a- -Acredita o doutor, então, triotismo e em franca lealdade, molunentos sobre patentes de re- ma milicia, Enjci as Vieira d�
popular, tm virtude de um f"ct(l dor Gil Costa, a guarda avan- na ppssibilidade de um entendi- não haverá mais guaridas para gisto. I Mello_

:;:;;�i�:::�:nt�V��; ça��:u:::���: i::�::::o:::� �:;�f�;�:t�::::�I�::I:.:;a od:::. m,I�,::�;:�;.. á depu �r�'�'A
..

JC��:';""'CZ'���I��O""���A����O��""'''';-lflquellas progressista cidade do a apparent� scisão no Partido Li- tuação catharinense entregou a su- tação estadual pela Colligação � ...=q fi

Nurte do Estado. ' beral? lução do seu caso politico ao Rerublicana e nosso entrevistado

rl�
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T d
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A' h' -, d d h' d W d I J ... O dia amanheceu chuvoso e, por is o, a cid ld � � I..

tata-se e um mcen lO ven- -- mm a Impressao e e Presidente G,etulio Vargas e se
e oJe sr. r. an er ey umor

�
- ucor- ln

d'
-

d
.

d h tI t'
.

d .. dou triste para a labuta quotidiana. IUoIficado no pre lO e propne a- que os sen ores an am engana- dIa está nesse proposito, que se
es a eqUivoca o na parte em que

� I"lf d Z d d - h d d
'

- n 14 d d" Eu, por exemplo, estou carref!/ydo de el.o[>�r""l',) "_'e &l

de dosr. A re o altar,on e se os; nao a na ver a e SClsao assoalha, de harmonizar o Esta- assegura que os eputa os
r.

�u _, �], "

acha �tabl:!lecido o abastado entre os liberae�. Apena� arrufos do, quem sabe se, vendo de Jon- col,ligados estão '

conjuradoos �I
n�ste dia, de atmosféra pesada! f!,

Z I I
.

d " Num dia assim, é mu'to certo, eu fI'c t b p'?- �commercial João attar, e que a entre a guns e ementos por mte-
ge e encarando o problema poli-I pOIS, em nosso �o er eXiste � o am �'11 -

Companhia de Seguros, ainda por resses pessoaes... e ambição do tico, catharinense em perspectivas ,�Im� carta. de um deputado �,� sado. fi
. .

d' d II d I I " Muita gente implica com esses dias tri5tonho·. �

neglicencia não qUlZ m emmzar po er...
,

mais amplas, aquelle Presidente co Iga o e elto, na qua o mesmo

�
lU.l

II d I -, - dl-' t t'" E ha razão para isso, porque a Humanidid.:: anda I
os prejui�os, a egan o para ISSO ss�, porem, ,nao e SClsao, q,uan- possa realizar esse entendimento ec ara que ass�mlra cer a a h-

fi

'

aleivosias. do mUlto, um, Simples prenuncIO de garantindo-o com a sua autori- tude. Podem�s afiançar que esse �
ruim a mais não poder. Aindl o tempo ur3andó complica �

Apelar do valor indiscutivel que termmara CQmO em regra, e I dade. gesto do refendo deputado con- Jt mais o negocio e o pobre mortal fica como mÍôlo de san- �
e insophismavel das provas todas esperam ?S �roprios arrufados, -E a Colligação?.. traría a affirmativa do dr. Wan- t dwiche: espremido por dois lados. i
colhidas pela autoridade compe- pelas translgenclas ...

' derley.
,

r A cidade anda já, de ha muitf', sob persp�;::li 'Ias de

tente' e como bem· apreciou o -Acha e�tão o �enhor que o

Como o homem
Não declInamos o nome do � chuiJas ...

Esperam-se chuvas, trovoada3, etc.

bastou à Companhia de- Seguros, não 5ão meconCllIavels como affw pU n e o c ri me d o q�e, conforme d�3eJo expresso,
II Nós, pequeninos, agachadinhos a um cantinho da vida

'em q'ue o predio se achava re' mam os proprios companheiros? homem essa s�a attitude sópoderá 5er' que passa, vamos ouvindo a fala gróssa dos que sabem e

IfI�d d d P b d MONTREAL 3 O (O h d .. dos que pódem falar.
'gisirado, como ver a e certa. .

o ,- ara quem o ,serva o e,- ,)_ _ coa eCI a em momento opportuno. &l�1 d I R I " E é só. Nada mais.
fael.", e que estribada, n� oplm�o s:nro ar os aconteclme�tos po 1- ea izou-se no pateo da prisão L
viciada de.-popu.larescontIBua;"ffu- tlC?S de S�nta Cathanna, un�a de Bordéos um tríplice enforca- Chora a [Si a gente soubesse epudesse tambem falaria ... Sim, �
mar a eXlstencla de fraude, cOIsa lhe fica de prompto, eVI- mento sendo executada Oamasina r porque falar é bom; faz muito bem á alma e é um bom �

Não bastaram então á dita com- denciado: a minha conclusão: é Corso, de 5 1 annos de idade, con- Naçãabra. r treino para a lingua... r"J

panhia tomo provas plenas e con- q�e aquelles do�s politicas que:e demnada á pena de morte por _.
_ � • �

vincent�,
- aquellas que foram co- ,dizem adversanos, ptocuram nao ter planejado o assassinio do seu S I e I ra r Com o tempo assim tristonho, eu tenho vontade de �

lhidas no inquerito .policial, onde dynamitar as pontes, prevendo, já marido para receber o seguro de r fic?r como aquele homem distraído que, ch�gando á casa, ��"�d d f
. '" h th d '

'd T b f f d RIO 30 (G) C fi deitou o guarda-chuva na cama e atiro:.t-se a um canto daficou. comprova o e que não 01 se ve, a ypo ese e uma ma- VI a. am em oram en orca os , -A amara por

IIintencional o incendio, tanto que nobra de juncção. os autores do crime dG! Leon 1 16 votos contra 26, approvou" parede, como si fôra o próprio guarda-chuva!... (�1
a peritagem com as. provas te,S" -E a exoneração do doutor Gaggi�rdi de 38 ann03 e Angelo a redação final da lei de s€guran- � Num desses dias tristes é melhor a gente bancar o fI�

ff I ) O f d 19 E f I O b" guarda-chuva: estar abandonado a u n canto da vI'da. ��
temunhaes são unammes em a Ir- vens. lona la e annos. stes oram ça naciona. projecto SJ iu á � ,

�"J
mar a completa falta qe vestigWs .

O doutor Ivens foi exone- [amarrados pelas costas um para sanção do pre&idente Getulio Var- , BI S B I LH or A II \ i
aue possam calecterizar o facto? rado a pedido e por motivos que outro sendo assim enforcados. gas. La "Z"=n �""""ll! ..... H
:..

.. - ���.- ........j_A*#.=*���lfiC�������..

Secção de Santa
Catharlna

Segundo circular que recebe
mos tomou posse o novo Conse
lho da Ordem dos Advogados
ne;te Estado, constituidos dos se-

N a- O h' a' se IiII S a� '"

guintes advogados: presidente: dr, �

Fulvio Coriolano Aduccí; vice- ódios e sem prevenções, sem
presido dr. João Bayer Filho; lo. '

secret. dr. Pedro de Moura Fer- sães e sem mesquinharias, eu admitI0
ro; 2a. dito dr, Affonso Wan- t dia t .-t- "
derley Junior; thesoureiro: dr. um en ell Imen o pu I ICO.
José Rocha Ferreira Bastos;
membros: dr. Vasco Henrique
Avila e dr. lvens de Araujo.

Completam o Conselho. na for
ma do Art' 65 § lo. do De.
ereto na. 22.478, de 20 de Fe
,ereiro de 1933, cs presidentes
das sub-secções de joinville, Blu
menau e Porto União.

Oque rJOS disseodr.
-Wanderley Jor.-

INSINUANDO

-

çaomonar..

chica
BUDAPES1', 30 (C) - O

o.gão nacionalista «Magyarsag)},
estreitamente ligado aos circules
legitimistas hungaros, pública uma

mlormação especial do seu cor

respondente parisiense dizendo que
a França e a ltalia conseguiram
chegar a um entendimento sobre!
a restam ação dos Habsburgos na

Austria depois da conversação que
mantiveram no último sabbado eS

srs. LavaI e Suvich.

entre os liberaaes. "Sem
exclu-

Nos meios palítícos foi muito com

mentada a transcrfpção, em machet
te. na edição de ôntem da A PATRIA.
orgão collígado, da seguinte nota do
O GLOBO. do Rio:

44A fórmula de pa:íficação política
dos pampas evolúe para uma allían
ça entre as oppostções e tOlOS os go
vernos:' Será íusínnação ? ••

POR EI\AQUANTO ...

o incendio
na Casa

Combate

Sob a amea

ça da Força
Pública

�
"

"

.....
, 'f

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Centro avante: Lins. Ala esquer
da: continuará em estudo, pare
cendo, entretanto, que será ainda

experimentada a ala Calico-Piep
per. Dois optimos meias aguarda
rão sua chamada: Nizeta e Me
deiros. Os elementos do outro

combinado não teem compareci
do, tornando sacrificada a árdua

as bellas defesas de Nery, aquel- missão da direcção téchnica da
las tiradas de Arnaldo e a «es- F.C.D. Compareceram e treina- A propó ito do servico com- já possue campos construidos por

córa» de Carioca. Esse triangu- ram bem: 36, Damata, Numas, mercial recentemente inaugurado téchnicos de renome, e oHerece

lo é um dos melhores da cidade, Zé e Aquino. Campos, juiz da pelo Aéro L10yd do Braál, o mais vantagem, sem comparação
carecendo tão sómente que Ca- Federação, assombrou de back. sr. Tte. [orge de Arruda Proen- mesmo, nJS preços das passagens.

rioca defina o seu jogo. Borba, O director téchnico da F. C. ça, que viajou ha pouco naquella Têm ainda vida para duas mil

Gato e Moacyr por certo, já D. agradece �o comparecimento linha aérea, prestou-nos, em pa- e tantas horas, bastante para que

mais acostumados, tudo farão pa- desses disciplinados spotimen. \ lestra, importantes declarações. Dis- o bom povo catharinense possa
ra inutilizar os passes da terrivel se-nos s. s. fazer u n juizo da segurança de

vanguarda itajahyense. Paraná e FO�UINHO CHE<?OU - «Como piloto aviador naval vida qu � o Aéro Lloyd offerece

Calico, jogadores de mnumeros
Fogumho,. que ,devera fazer

que sou, penso estar em condi- aos seu; passageiros. 03 viajantes
recursos, assumem a leaderança parte �a eqUipe. gaucha qu: en-

ções de bem dizer da capacida- de Pa aná a S. Paulo e vice-ver

da artilharia alvi-negra e Secura, [rentará os paulIsta: amanha, �_m de e do coníôrto, que uma com- sa se npre superlotem os aviões,
A

' .

M' h ' S.' Paulo, chegou ontem de aviao panhia aérea possue Via)'ando não aconteccndo o mesmo na linha I
pnglO e agnnt o, num so, 11

•

I
.

plano, completarão a perloman-] aque a capita', de Florianopolis a Curytiba e vi- para esta e desta capital a Cu-
ce que o clube de Osny deverá TAMANDARE' F. C. ce-versa, comf mlhinhadfamilia, in- rityba, bpor ioso me

parecheu-que (Soe. Coop. Resp. Lida.)
apresentar na tarde de domingo O Tamandaré F. C., aprovei- clusive uma i a e apenas () esse 110 re povo não COD ece ain-

próximo. Por desconhecermos os tando a segunda-feira vaga di annos de ídade, conheci de per- da bem, e suííicientemente, o en- Rua Trajano n. 16

componentes do cuadro visitante, ,. "d to a seguranra, o confôrto, a ve- eraadecimer.to da companhia em (Edificio próprio].. proxlma semana, convi a os seus:Z -

reservamos para 2a' feira os com- jogadores dos I: e 2' quadros locidade e a �apaci�ade ��s seus que�tão, é o gr�n�e esforç� desse
Capital 136: 700$000

�entarios em torno de SIJ� orga- para um animado treino em con- appar�lh.os, .alilados a .pencla d: pugillo de br rsileiros. motivo por Reserva 56:424$498
rnzação, que deve ser optima. iuncto ás 16 30 hrs no campo

I um hábi] piloto. Os aVlóes-cabl- que divulgo essas informações,
- J«Adoipho K�nder» ..

, I n"e daquella
.

companhia brasileira continuando mesmo, SI preCISO, RECEBE DEPOSITOS
O TREINO AGRADOU FLORIANOPOLIS X f tem .commodld�de para tres pas- disposto a apresentar outras cara- IPA6AHDO 05

Embora com a ausencia de GUARANY sageuos,. velocidade de 200 e cteristicas da grande companhia SEGUINTES JUROS:
diversos jogadores dos clubes fi- A h- '14 1 6 poucos kilometros por hora.tocan- brasileira, orgullo maximo da nos-

C C L'
.

I d d
.

I
man a,

..

entre .as e do daqui a São Paulo em todas sa aviarão e do nosso Brasil.» I Imitada 5'1· ala.
ia os, pu eram se reunir a guns h h d d d P

:z C CA
.

P
.

6
f d

oras, na vizm a CI a e a. a-
as cidades importantes, nas quaes Eis o que sobre o Aéco Lloyd I VISO revto 'I- ala.

elementos para a armação e um Ih P C" 9 !....

oça, encontrar-se-ão em Jogo
•

nos disse o distincto olíic.al avia-
razo 1" IXO '(. ala. l'lhcombinado quási completo con-· 1 2 d Q d ['"

amistoso, os os. e os. qua ros ueren o reparar, e engraxar e
dor de nossa Mirinha de Guerra.

tra outro de elementos pegador do Florianopolis S. C., desta ca-: lavar automovel procure a «GA- u;��;;;;;���;��;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:no momento, infelizmente. Apezar pital, e o Guarany F. C. daquella GAGE AMERICANA» rua;
de tudo, os rapazes do combina- localidade. Francisco Tolentino n' l' ,

do desmonstraram disposição, pu-
xando um treino durante 40 mi- O TEAM DO MARCILIO
nutos seguido. Numa ligeira A' última hora pudémos obter Até esta hora não foi designa
analyse, ajuntamos aqui os al- a organização do quadro de lta- do representante da F. C. D. pa
tos �e baixos dos requisitados: jahy que deverá enfrentar o Fi- ra o grande prélio Ide amanhã.
Metralha esteve regular; precisa gueirense F. c.: Lauro; Corrú e Consiste isto n'uma grande falta

segurar o couro ao invéz de reba- Laurinho; Bibi-Deque e Pilha; dos dirigentes da F. C. D.; que
tf'-lo como faz quasi sempre. Titinho-Chaves - Mesquita -I por certo deixaram passar essa

IE' necessario a quéda para Antenor e André. providencia, por esquecimento. _���������������������������ambos os lados, embora preven-
do que a defesa é inutil, Pavão A E S C O. I Atreinou regular. _' a.-

Não exibiu o seu jogo habitual.
Pareceu-nos não se entender bem

ximo.

A luta que vimos incentivando com Carlos; dahi o seu jogo sol-

não esmorecerá neste momento em frivel. Antenor será expirimentado
que felizmente já està completa- com Carlos no proxrrno treino

mente a salvo! Esmoreceu quan- Carlos em franco progresso. E'

do o sr. Polly era senhor do seu sem duvida o melhor zagueiro no

«nariz» e prepotente árbitro es- momento. Carlos 20. agiu a sua

portivo, tempo em que organizava altun. Andou um pouco atrapa

sessões de BA pelas esquinas pa- lhado com Dcimata. Chocolate,
ra fazer desapparecer das hostes calmo, procurando jogar com des

esportivas catharine03es o Athléti- canço, por estar machucado. Ga

co F. C.; quando propagava las- to foi o melhor homem da defesa;
timavelmente insinuações contra o en�retan�o driblou muito, podendo
sr. Bittencourt; finalmente, q'Jan-1

umr mais a ala esquerda para dar

do refugiado n'um verdadeiro com- lhe bola
.. Se� passe,

.

em algumas
pioi de ignorantes pez por terra vezes, fOl feito depoIs,. d;! ver, o

todas as qualidades positivamente extre�� marcado. Mmnho, que

reconhecidas dos clubes que, com substituiU. Gallego, q�e esta do-

Figueirense disputarão o cam- ente, satisfez. Calmo, lmperctuoso,

Po nato de 1'935. faltando-lhe treino para melhor
eo

h' d
.

PA victoria pela causa do nosso- c�n eClmento � POSIÇã? ara-

�port não foi e nem será para nós n� entendeu-se as maravII.has com

de fi Gazeta e sim para o nosso LInS, .com quem fe� um Jogo bem

querido BIasil. Quando \) sr. Polly c�mbmado. Pen� e que Car!os
veio desejar a grandeza desta par- nao lhe deu mUIto tempo.: Lms

t· ula nós de A r'azeta J' á a ha- resolveu voltar ao seu antigo a-
IC , 'd

d' 'b'd
.

viamos desejado. Penetrou esse sr. poge�; Istn UI �r, lmpectuoso,

no nosso intimo e copiou aquillo possue co�trole, fmalmente - um

que o sr. C. José disse em carta completo Jogador.
no dia 2 de Fevereiro do corre nte Nizeta jogou a contento. Isola
anno ao illustre Aldo Fernandes. se muito do extrema, fazendo jo
Que seja feita a sua vontade... go para o Centro. Algumas ve-

Que seja es�e o unico impos- zes em que fôra observado, fez
tor desta terra!... jogadas maravilhosas e surprehen-

'dentes; finalmente Calico esteve

FIGUEIRENSE X MARCI- esplêndido. Corrigido o seu de-
LlO DIAS feito pelo director technico da F.

Faltam apenas 24 horas para ,,C. D., de isolar-se do meia e

o nosso público apreciar a grande shootar sem méthodo, revelou-se

partida inter-municipal entre os um grande e insubstituivel extre

valorosos clubes: Marcilio' Dias, ma-esquerda. Como se verifica
de ltajdhy e o Figueirense F. c., faltaram Gallego, Antenor e Piep�
desta capital, que se realinrá no pé'r no combinado principal da

grammado «Adolpho Konder». tarde. Já podemos informar aos

Esse exemplo que o Figueirense nossos curiosos leitores que o tri

procurou dar, bem diz do seu angulo provavel do A será: Bôôs;
progresso sportivo e do quanto é Carlos e Antenor; a linha de hal

capaz. E assim ieremos mais ves: Borba, Chocolate e Gato.
uma opportunidade de apreciar A ala direita: Gallego e Paraná.

Concedendo o direito a al

guem para reflectirim pensa
damente as suas deducções
tresloucadas, o sr. Hercilio

Polly deseja apenas o nau

{ragio daquelles que demons
tram ser mais amigos e mais

filhos de Sta. Catharina.

Perfeitamente, comprehende-se,
de inicio, as deducções treslou
cadas do sr. P�lIy pelo Correio
do Gstado de ôntern, que nada
mais são do que as palavras de

um homem viciado, a quem, até

bem pouco, la'tava capacidade
para reerguer o SpOl t da nossa

terra, que já estava praticamente
naufragado. Acreditamos que so

mente a sua "intellectualidade
extra" poderá dizer que o sr. C.

José declarou ser o número um do

sport desta terra! Si não nos [ôsse
tão trabalhoso collocar nas mãos

do sr. Polly uma cartilha, luctaria
mos para esclarecer a esse 'sr. a

differença que ha entre a lingua
gem individualista de quem usa

ala. pessôa do singular e a

idéia de collectividade emprestada
pelas 1 a. e 3 ado plural. Assim, po
der-se-á verificar das repetidas
palavras de fi Gazela de 27 do
corrente: "bem felizes nos senti

mos por sermos aouelles inge
nuos que tiraram do atoleiro o

sport desta capital e incentivaram

o reerguimento do tradicional Fi�
gueirense F. C. com o sr. Polly
na direcção sportiva!'. Isto nos

palece bastante para provarmos o

despeito e a mágoa do sr. Her
cilio Polly, que possuindo vaida
des pessôaes, pródigo em gabolices,
tira do sacco de seus deleites os

piores para sacudi-los no pró-

.2'

Corno O Tte.

.Jorge Proença,

Adquira uma bomba para pu��'t;xar agua de poço I
'

Ideal para conSUMO domiciliar. f
Eleva a agua a uma altura até ,1
1 5 metros, funccionando conjuga.

'

da com um motorzinho de 114
HP., que póde ser ligado até��:'
num simples pendente de luz. ;'

'

Preço baratissimo-Grande aI}'presidente da F. C. D., falia
do Aéro LI.oyd cance pratico. ,

:�

IIINSTALLADORA DE
FLORIANOPOLIsn

Rua Trcljano n. 11

"

Banco de
Credíto Po
pular e Agri
cola de San
ta Catharína

Acceitamos pessôas de ambos os sexos para
representar em todas as cidade do Brasil, no ramo
de construcções por sorteios. «Plano de 3$000
rnensaes-. Qt alqu 'r pessôa poderá exercer I) car

go sem I rejuizo de suas occupações, podendo
ganhar de 5UO$000 a 1.000$000 mensalmente.

ESCRC:VER Á CAIXA POSTAL 3.522 S. -PAULO

AGENTES
OS REPRESENTANTES

M. GABRIEL

Para a A GAZETA

de fó.rm� a contrariar ou deturpar I Catholica para catholicos,ro p
sua finalidade. testante para protestantes, judia

Si se pode falar de escraviza- para judeus, deve ser a escola, (:;
ção, a unica leJitima seria a que isto sob um ponto de' vista rigoS,
torna a Familia e a Escola es- umente sociologico, para que o

cravas do bem da criança. Por- mestre, neutro ou adverso, não

q.ue amb�s não estão. c�mo duas destrúa, desageitadamente, o que
nvaes, diante do petiz, mas co· os paes edificaram de bom na al
ma instituições affins, embora dis- ma da criança, com grave dam
tinctas, que na ducação infantil no para a solidez de formação
reciprocamente se co:npletam. requerida por uma vida social

Pesta a questão neste pé, um perfeita.
uruco reglmen pode ser acceito
para as relações entre o grupo
biologico e o grupo pe.:lagogico

A preparação da criança para assim evoluida, passou a exigir,
a vida é uma das grandes íuncções para ser ministrada, um tempo e

da familia. E' s�u grave ,dever um cuidado que os paes, occu

e seu grande direito. pados em obter 05 meios de sub-
Os paes são os educadores por sistencia, não poderiam dispen

exceliencia. SozinhoS podem, de sar-lhe.
certo modo, supprir todos 05 ou- Dahi surgir a Escola, como

tros; nenhum destes, porém, póde, complem�nto da Familia, e o

por completo, supprí-los a elles. mestre, como auxiliar do pae.
Foram os paes os pnmeuos A Escola está, assim, por sua

mestres. Foi através delIes que, propria genese, intimamente liga
de geração em geração, se conser- da á Famlli:l, cuja obra completa,
vou nos povos primitiv03 o que é o mestre intimamente erlaciona
o homem gradualmente foi con- do com os paes, de cujas funcções
quistando em sua lucta millenar participa.
pela adaptação do meio á's suas Si, com o tempo, e em conse-

necessidades. quencia de uma evolução natural,
Foi por meio delles que as no- a Escola ergueu-se até a cathe

vas gerações participaram do pro· goria de grupo social autonomo,

gresso das antigas, para, tomando sua auton()mia não póde significar
impulso do estagio de civilização nunca uma dissociação e, muito
em que seus maiores as deixavam, menos, uma ('ppo.içAo entre ella

avançar mais além. e a Familia.
Entretanto, tornando-se a vida Não ha nisto nenhuma escra- Ha pouco tempo, seria uma E tão I'mportant é

.

t e
em sociedade cada vez mais com- vização da Escola á Familia, co-

e ,IS o, qu

I P
audacia fa!3r nisso, entre nós. Ho' não se deve abandoná-lo ao maior

plexa e processando-se, cada vez mo pensam a guns. o:que isto
J. e, porêm, J' á mais libertos d05 ou menor zelo e I'nt 111'

•

dosmais accentuadamente, aquella es- não signilica, absolutamente, que
,e gencla

Preconceitos laicistas que, duran- paes e dos mestrec
pecialização crescerte que acom- o mestre ha de depenler, no que

..

te quarenta annos, sacrificaram a C dpanha a civilizarão, foi cada vez é proprio e exclusivo de sua es- umpre que, por meio e um
:z educação a uma neutralidade ab-, ffi bmais difficil e até impossivel, aos recialidade, dos conhecimentos orgão e éaz, se torne o rigatoriasurda, podemos tratar, se n gran-

.

'd' d"dPaes, attenderem sozinhos à pedagogic.>s naturalmente lncom- a troca peno Ica e 1 éas entre
de escandalo, de um factor edu- 'feducação completa da criança. pleto dos paes. paes e pro essore� e que: se dê to'
cativo importantissimo -

o factor d
.

'd d· dIsto, por dois motivos. O que não im?ede que seja ° o apolO, entro, os in ispen'moral e, ,mais precisamente, o fa· .

I" , 'IPrimeiro: porque a educarão condemnavel e illegitima toda a savelS Imltc?;, as reso uções que::l ctor rdigioso. d A dtornando'se cada vez mais rica e autonomia escolar, que venha a e accor o tomar�m, no tocante

efficiente, adquiriu, com ° correr desconhecer o papd eminentemen- Cumpre qU! o ambiente reli- á educaçã() d� criansa,
do tempo, um cunho scientifico e te importante que á Familia cabe gioso da familia seja,. quanto pos� A creação de ,"conselhos" mjx�
entrou a exigir, para seu perfeito na educação infantil. sivcl, transportado para a escola, tos, de mest1'e� e "genitores, vma

acabamento, especialistas (hoje Isto seria prejudicial á propria Não pretendemos tratar, aqui, ástegurar á, fam_il� ,o perfeito e�

diriamos nté�hnicosn), tanto mais educação e a autonomia de que
mlis detidamente deste ponto. xercício' de seus de�eres e direi

númerosos, quanto deviem prepa- deve gozar, à Escola, não poden- Queremos, apenas, dada a sua tos pedagó�icQs � garantir á escO

rar, para uma vid.i s�mpre mais do ter outro objectivo sinão o de grande importa'lcia, alludir ao ú la, com a solidariedade e a coo

complexa,"crianças com tenden- lhe permittir realizar mais perfei- nico systema que consegue reali- peração familiar, um êxito mais
cias e aptidões as mais diversas. tamente sua ta efa educadora. de

1
zar plenamente esse objectivol-

-I
c )mpleto na ohra que lhe é pro-

Segundo: porque a educação,' nenhum-modo pode ser entendida o das escolas confessionaes, pri� ,

A cooperação entre a Escola
e a Familia exige, naturalmente.
pata ser effectiva, um systema a

dequado.
Deverá elle permittir, aos paes,

acompanhar de perto a educação
do menino, entrar em contacto
com o profes:.or, estudar com elle
os problemas communs, para dar�
lhes e effectivar uma solução com�

-a cooperação.
Familia e Escola devem coo

perar, estreitamente, na formação
da� novas gerações.

Dahi dever, quanto possivel,
ser idêntico, em ambas, o ambi
ente e, de modo especial, o am

biente ethico. mum.

- -... "_� ..
'

? �" '.:U�'�
� "'_. ,,�- "_'_' _
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Valiosos brindes

"

3

lCommercio Industria A. missão br�- A GAZETA

_

' S II e I ra repe III u DIARIO INDEPENDENTE
\ Redactor-chefe

e Ag rleu Itu' ra RIO, 29 (G)-O 'Diatio Ca- Martinho Callado Junior

I. ROSA
rioca diz estar seguramente iníor- REDACTORES DIVERSOS

_
mado de que a missão SOU7a \gentes-correspondentes em

Pr_.eçoa correntes na praça de Limpos leves kilo 1 $000
Costa repelliu energicamente a quasi todas as localidades

RUA D EC) DORO :9:9 FlorlanopoUs Limpos refugos kilo I $000 proposta dos banqueiros Rotschild do Estado.

FLO � I l'Wr. NO �OL IS. FARINHA DE TRIGO Cedanho kilo 2$500
de concessão de créditos median- CO II a bora � a- o

� ..... .--
te o controle do Banco do Bra- 'Y

a todas a
A ,

t d'
Cruzeiro 44 kilos 36$500 PELES si! e o compromisso por parte do Não será devolvI'1o o originai

,
s pessoas que, por seu ln errne 10, tomarem Surpreza 44 kilos 34$500

a,

I Cruzeiro 5 e 2 kilos 4$600
Gatos do m,a,Uo uma 4$000 governo brasileiro de não alterar publicado ou não.

assignaturas ou annunciarern na L d 30$00 lti bi I b O

I
Indiana 28$000

ontras me Ia uma O a po ica cam la, em como não -conceiio expresso etr aTU-

A GAZ ET A ASSUCAR
Graxaím do matto uma 3$000 adoptar medidas capazes de ferir go de collaboração, mesmr soli-

'E
68$000

Graxaim do campo uma 4$500 os interêsse� hritâ�nicos. citada, não implica em respon-

_ O jornal mais moderno e lido da Capital. D::ante 68$000
Catetos médios uma 4$000 O matutmo car�oca accr�s�en- sabilidade ou endôssr por parle

Ch
'

t I 55$000
Porco, do matto uma 4$000 ta que no relatorlo do rmmstro da Redacção,

P
, r _

ns a S C
'

eçam tnjormaçoes. Moido 62$000 Largatos gra�desu�a 3$000 ouza osla c.onsta o pa!ecer do Assignaturas
'� I Terceira 48$000

Veados mateiros kilo 8$000 sr. Souza Dantas a respeito dessa ANNO 44$000
,�i���t��l��:����

proposta. SEMESTRE 24<it000

� ��OO SAL DE CABO FRIO MADEIRA DE LEI - PRI-
fi'

� 1\\1 MEIRA QUALIDADE
Prefiram sempre o ínegua- fRIMESTRE 12$000

�1 Attentae bem' � �:��� �: �� k��l�s ���g� Taboas de lei est, (3x233)8$dOuOziOa
vavel SABÃO A �;r�spondenCia, bem4!���

�j Im

� M id d 45 kil 8$5 O
IN D IOde Curityba, as valores relativos aos an-

�
EF "'"XM � ,OI o e I, os . O Taboas lei largo 3x3 I dz. 54$000 nuncios e assignaluras dveem

��j A Agenci� Moderna �
Enclpados 2 kilos 20$000 P�rnas de ,serra lei dz. 28$000 S B Caixa ser enviados ao Director-Ge-

�1't4 de P b I·,
- ,.

d
Forro de pinho 14$000·· rente Jairo Callado. '

�\tJ
u caçoes, com se e � SAL DE MOSSORO' T b d lid d 2 23 d d E

�@ em. São Pau lo, é autorizada, e fis- �acco de 60 kilos 10$500
a oas e qua I a e i6$000 OS m p rega- i ('aixa �ostal 37

� calizada pelo Governo Federal e 1 "'ac�o de 45 �ilos 7$500 Sarrafos, lx5 a dz. 6$000 dos no Com- O B
·

� possue a carta patente n. 112 • MOldo de 45 kilos 9$000 mereio· ras II
��� SABAO JOINVILLE

Mercado do Rio

�!'
FORMIDAVEIS sorteios proprios, tres vezes: por Caixas pequenas 4$000 FEIJAO Da secretaria da -s. B. Cai- C

�� semana, todas as segundas, terças e sextas-feiras Caixas grandes 5$000 (Por sccco de 60 k.ilos) x,a do Empregados no Commer- ooperar
b�

EXTRACÇA�O
' Preto novo 11 $000 CIO», recebemos um officio com-

� com globos de crystal. DIVEnSOS Branco especial 25$000 municando-nos que, em sessão de WAS�INOTON, 29 (0)-

�
A MAXIlYlA l�sLlra e ho�estidélde, pois, os sor- � Arroz sacco 44$000 Vermelho 20$000 assembléa geral realizada em 25 O embaixador Oswaldo A-

� .teíos sao presenciados pelo povo � Kerozene caixa 35$000 Mulatinho 23$000 do corrente, foi empossada a sua
ranha o�inou que o Brasil

�f�������W�?�2Gl�"��� G�zolina caixa, 55$000 MERCADO FROUXO nova directoria, assim costituid i:
estará disposto a cooperar

�� � ��i)' Velas de cebo caixa 16000 presidente: Americo Souto: vice- nos esforços de pacificação

��[���,�������fG)�
Soda Pyra�ide caixa 58$000 FARINHÀ DE MANDIOCA presidente: Orlando Fernandes; do Çhaco des�e que a Ar-

"""" � � _ ���� M� Cebolas caixa 40$000 (Por sacco de 50 leilos) 10. secretario: �t\ldo �e Almei-I gentina � O Chile �eçam O

,

Transporte rapido �"v�las stearin,a caixas, 35$000 Fina com pó 13$000 da,; ,20• secretano: Jose Hyppolito s,e� aporo. Desmentl� as ��-
� Zs« Mays FIscher caixa 30$000 Grossa sem pó 11 $500 VIena; 1 0. thes�,uc�iro: Alvaro ticías d� que ,0, Bra�ll d�Cldl-

Florianopolis _ Bom Retiro ��
Côco sacco 50$000 MERCADO FIRME Boav�ntura de Oliveira: 20' the- ra seguir pollbc� identica á

� FareIlo sacco 6$500 soureiro: Nabuco Duarte Silva' dos Estados Unidos, renun-

ACEITAM-SE PASSAGEIROS, CARGAS E ENCOMENDf.!,S FareIlinho sacco 8$500 ARROZ 10. procurador: Lauro Francisc� ciando � c09perar ernquanto

�
Fett & C i a Li rn itad a "'\1

Farinha de milho Marialina caixa (Por Sacco de 60 k.ilos) da Silva; 20, procurador: Francis- a questão nao fosse removida

AOEN• �J 24$000, co Manoel dos Prazeres. COM- da atmosphera da Liga das

CIA-Fundos ?O Hotel Metropol �� Vélas de cêra kilo 7$100 Agulha EspecIal 50$000 MISSÃO DE SYNDICACIA, Nações.
O encarregado MARCUS MOURA � G A' • Agulha Bom 46$000 G ilhe H Ch I' -

'----------

�����4��{�]��� rampos pv cêra kilo 1$400J E 'I 44$000 �l �me,' apm,J�aoB�- Cartazes do
� -� -

� � � �� Cimento Mauá sacco 11 $500 J
aponez

B
specla

40$000
ptista Rodngut's, Eugemo LUIZ O i a

�����....?{����
PhosphorosPinheirolata210$000 i'pon� �d 34$000

Beirão, Patrício Caldeira de An-

,,����r _������ Aramefarpadon.12rôlo 26$500
ica orn a drada, Manoel Vieira de MIl CENTR

� MERCADO FRO XO ' '

e 0'1 AL- Turista o mls-

CO NVEN9A-SiE 1\{4 Arame farpado n. 13 rôlo 35$000 U Herondico Silveira d Ávila, Ju-' ierioso, às 7.30 horas
cundino WolHo

que nos receptores PHILIPS são aproveita-
BANHA

das todas as importantes conquistas da sciencia VINHO DO RIO GRANDE (Por caixas de 60 kilos)

t-'l do, radIO, razão porque recommendamo-Ios. Em quintos 125'$000 Em latas de 20 kilos 155$000

i:f. AOENTES'- COSTA &
Em decimos 65$000 Em latas de 5 kilos 158$000

�
,

,

Ca. � Café em grã� arroba 20$000 Em latas de 2 kilos 160$000

�� RUA CONSELHEIRO MAFRA 54 - Florianopolis �
Vassouras 5 fIOS dz. 22$000 MERCADO CALMO

.\'{4 ' �] Vassouras 3 fios dz. 20$000

����������ll Xarque coxões arroba 28$000 XARQUE
�$O.�$G Xarqtle sortidos arroba 26$000 (por k.ilo)

:: I ,�Elrcado deFlorlal1oPolIs Mantas Gordas

(� � Fe��ão preto sacco 15$000 Patos e Manta

� � Fel,J,ão branco sacco 1 5$000 Sortida regular
� ,;: FeIjão vermelho sacco 15'$000 MERCADO

� O Milho sacco 10'$500
• i} Batata sacco 10'$000

. DIVEROSS

� * Amendoim sacco 10$000 (por k.ilo)
f:Jlê � Arroz em casca sacco 12$000 Cêra

�

Farinha Barreiros sacco 12$000 Cebo

Farinha commum sacco 9$000 Carne de porro

Farinha de milho sacco 14$000 Toucinho
Café em côco sacca 26$000
Ervilha kilo $200
Banha kilo 2'$000
Assucar grosso arroba' 7$000
Polvilho sacco 15$000
Carne de porco kilo 1$500
Toucinho kilo 1 $500

I
Cêra kilo 5$000
Mél de' abelhaslata 1 7$000
Nozes kilo 8$000

Organisado e administrado pelo CURSO MILTON
u""

Só o profissional competente e criterioso MOVIMENTO DE CEREAES NO RIO DE JANEIRO AV ISO
�� póde executar com esmero todos os trabalhos

I
5TOCK em zo-z EntraClase 5ahiClas

J! photograpl1icos, garantindo-vos revelação, cópias ..

13 a zo-z Atter:dendo aos justos pedidos de varios d'd

;; e ampliações mepreensiveis e absolutamente FeIJão (saCC05) 89.963 24.302 10.367 será prorrogado o prazo das matriculas para
cao '. a�?s,

i';: duravcís, I Arr�z ( ») 105,759 17.945 13.434 turma da séne 3a. até o dia 5 de abril' ara

a pnm.dra

�
Farinha ( ,») 34.414 20,824 7.906 tos da Capital, e dia 8 de abril, rara o� �I) Infesri��ndlda-

., REVELAÇÃO GRATUITA DOS FILMS COMPRADOS, Ba,nha (caixas) 10.601 5.725 9.740 Os alumnos matrl·culados ate' o d' I' d b:l
G NA CASA

' � M Ih ( ) 25 496
- , "

á
la . e a n da-

m,
� I o saccos .

rao mmclO, s aulas ás 19 horas deste dia d A

d
�

� i! '<arque (fardos ,
13.5€0 ,

com o programma já publicado.
' e accor o

••8.0�••================,a...... (Faltam as sahidas CIos depositos paIticulares.

f

distribue

o.

ODEON-Sessão Zaz·�raz,

Usar o «SABÃO INDIO») quer
às 7 e 8,30 horas.

dizer economia, sob todos IMPERIAL-Deshónrada às
os pontos de vista. 7,30 horas.

'

ROYAL-Dada em Penhor,
Bar Miramar [à_s_7_,3_0_ho_ra_s. _

Aluga-se o� vende-se o con-I A «GARAGE AMERICA
r at� do mais bello bar desta: NA» attende a qualquer hora do

I $900 capItal; o �ar Miramar, opti-, dia ou da noite. Phone. I. 5 77
1 $700 mamente situado em aprazível
1$600 ponto, te I b R A

·

FIRME Informações com o sr. Paulo U • n n I ta
Posito, no Café e Restaurante Gar i ba I d I·Estrella á P,aça 15 de Novembro,

6 000 lnstallações de luz e força, etc'
Assembléa r:eral

1 �500 Venda de lmt-os, abat-jours e to- D� ordem do 1 �ecretar!o
1 $700

dos os demais accessorios do ra- Ccolnvbl
o a todos os SOCIOS deste

.

mo de electricidade U � para uma Assembléa Ge-
I $600 O mais bello e· 'd t'

ral á realizar·se no proximo Do-
vana o sor 1-, d'

CAMBIO mento - Os melhores preços
mmJo, Ia 31 do corrente, ás

90 dlv á vista Orçamentos, consultas, etc.
9 horas, na sua séJe social, pa·

58$563 58$963,
ra serem tratados assumptos de

$785 Rua Trajano n. 11 alta importancia.
4$790 INSTALLADORA DÉ FLO�

Fpolis,29-3-35.
1$023 RIANO?OUS

Ofilio Lisbôa

$500
2' Secr. lem exercicio.

11 $870
1$620
3$880
2$780
3$455
6$200
8$060

Artigos Photographicos
Revelação -- Cópias -- Ampliações

PHOTO

JOSE' RUHLAND
RUA CONSELHEIRO MAFRA N. 124

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

Curso
de

Catharinense -

MaduresaCOUROS

Limpos pesados kilo
Refugos pesados kilo

2$000
1$300

o Direc/or.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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A'QAZETA

"

Php���L��ia .

Ouro t��:::,m4�� le;:bri�-;Hd'�ooe�"·M"Go�vo·e'��I;·s·:galmente. autorizdo pelo Banco fi ..
Antonio d'Acampora do Brasil, pagando-se os melho- • DE .'

, Praça 1 5 de Novembro 27 i r�s preços: Unica Joalher�a auto- • Pedro Vita I i --

\ ,', TELEPHONE 1170 i rizada pelo Banco do Brasil, Re- O _..

.:"'M'EZ"�,--=- ......... ................_i berto Müller-Rua Trajano, 4C. '

ACEITA ENCOMMENDAS EM QUALQUER
ESTYLO-ua João Pinto, : I B-Telephone, 1693 fi
.••••••••00tI..ae....:..,••

�------------=---_.- ._�

Chegou
A' VO'Z DE OURO

-,

A."GAZ'E:TA

Dr. Casar Avila

Tlllllphonlls:

Escriptorio
Residencia

,_;M..--é=d=ic�0;:;;;;;õõõis��� Advogad OS

Ex-assistente do ::
Dr� Henrique Rupp Jor.

E

-o-, 'Cesar Sartori
Dr. ÔsV/aldc Bulcão Vianna.

Cliníca cirurgica-operações
''Escriptorio R. Felippe ,

i Schmidt n: 9 Phone 1483
,

Das ·3 horas em diante dia-
· ríamemente á R. Arcypreste
Paiva tr Í -- Phone 1.618

,
I

•

� ResídenéIa:-R. Esteves Ju- 'ti Fulvio -Aducci II
'

": nior, 179-Phone. 1.285 r.

Advogado' ,

I
Rua João Pinto, rI' 18 i

,

(sobrado) I

I
Das 1 O ás 12 e das 14 ás I

17 horas ./
. Dr. Rlcar do GoUsmann

Médico.- Operador. Es

pecialista em altaCiru r

gia e Ginecologia
Re:;: Rua Esteves Juntor. 26

TELEPHONE 1131
Consultorio: Rua �rajano /8.

TgLJ:PHONE 1284

==���=====�
. ,�',

.

ADVOGADOS
'Dr. Gi I Costa

E . �

Dr. Cid Campos
Escritorio: Rua Trajano,
n: 11.'Dr. "Antonio Botini

Medicina Interna- $yphills
Vias Ifrinarios

I Dr. Pedro de Moure Ferro

,
'Consultorio t Residencia

Rua Tra)ano, 21

Consultas ás 17 horas

Telephone 1.658

Adv6gádo I

I
Rua Trajano, n: 1 sobrado I,

'cÓ: Telephone n: 1548

'(UNICA MEDICO-CIRURGIA I Escriptorio'de Advocacia'

DO

,'I":!'

Dr::" Aurelio' Rotolo
'.1 ",:'

. .

Dr. A. Wanderley Junior
r

" volume -- Districto feôeral
"z' -' 5ão Paulo. minas e Paraná
3' .- Demais Estaôos õo Brasil

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

'

CIRCULAÇÃO: Nacional-Em todos os Municipios, Capi-
taes e Estados.do Brasil ;

'Volume óspecial doEstado de Santa Catharina
Pela primeira vez Santa Çatharina terá uma compjeta

elUO de informaçõeso sobre Estado, e todas as suas activi da
ustria, Comerciaes e Proficionaes ..

1.620
1.rz� 4 ' Redactor neste Estado:-A. Montenegro de Oliveira"

, Director-prop'\"ietario da «Informação Commercial>
���-���������e,� I F L oRitIEÃevN õnpor8't IS

..

�ccacio Mo-
Refinaçã O de Assucar

re I ra tem seu escrip-

"Catfiedr1.ti� dê Direito Com
. mercial da Faculdade de

,

D�reito
,

"

. :.,
·

CO� pratica nos hospitais
da Europa:, ArFHiEmlro .

Jõãó-José'"-'cãbrã1; provi-
sionado:

,"
�'. �

.

.• :r�

Almanak Laemmert
fUHDADO Em 1844

Annuario Commerclal, Industrial,' Profissional,
nistrativo, de Estatistica e Informações

geraes sobre todo o Brasil

UNI C O (Guia.. Geral do Brasil
( Guia, peral do Estado de Santa Catnarina

90 ANNOS de de publicação ininterrupta -Tiragem
,

32.000 COLLECÇOES

Admi-

MOLESTIAS DE SENHORAS
-PARTOS

n. Felippe Sehmidt, 9-sala 3

--�---------------- --------�------_....

o
.

Radio de Qualidade

Atwater Kent
O mundo em sua casa

DEMONSTRAÇÕES SEM COMPROMISSOS
COM

Jovita Gandra e Casa M iscellanea

Diagnostico õcs mollZstlas
Internas pelos RAl05 X

Tratame ntos cõrn ' as Radio -

Oridis' Curtas e Ultra Curtas

Radios U; Violeta e Infra-Ver

melhos--Completo Gabinete de

'EI{etricidade Medica
· p"plLca.O- Pnl?umo-Thorox Ar

tlfic1ai contrc a Tubercul?se P.ul
manar, com controle roOlolog1co

Consultorio: R. Felippe
Schmídt rr 18;: daa 9 ás 12

� das 14 ás::17.: �._�Telef.
1475 - Res.: Vi:�c:@nde de

Ouro Preto, 75-Telef. 1450,

tório' de advbc'ãda' á rua

Visconde de Ouro Preto
.. I·" �' ...

'

n. 70. _. Phot1p· 1277.-

Caixa Posta), ,\ \ O. ,

=de=;

,==João Selva==
Telephone 1441 Caixa Postal 105

G----------------- --------------0

Florisbela Silva

" ",� .

",...

Dr. Slzenando
:Teixeira Netto
l.' '

� ".�

Fabrica: Rua Bocayuva, 154

Deposito: Mercado, 36

-----��-----

FLORIANOP"OLIS Est. de Sta. Catharina

AV isa a �ístincta freguezia que acaba de re

ceber, LINHO, FRESCOT e CASEMmA na mais alta
novidade, espera, sem compromisso a visita de
seus, amigos e freguezes.

'

RUA JOAo PINTO N. 21

. ' ,.;

Navid'ades
literar-ias

, Pellel-erai.
Argentil�a '

A Educação na Russia Sovié
tica - Por S. Fridmann

Furumdungo - Por Souza Ca'
margo
Psyco .Jlnalyse-Por Gastão Pe
reira e Silva
Cossacos - Por Cordeiro de
�p�lpUV

Edições de Adersen - EJitore�
Edifício d'A NOITE - /4.

andar RIO

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

Curte-se, lava-se e

reforma-se pelles pata
agasalho .

RUA JERONYMO
COELHO, N. 38

. ',� .. _,-','. ,'.; '
.. ::'� '�,� ..-:_

';�;:':�pt"�rir; O Sabio-, ,IN010 de (Curi)�i�a) �f.�b�ri�ca�d�a�c�om�O�le�in�a
:���.'••

r �".;'�,'. ..... "�:,_._,-é. dar ·valo'.. -lia que-é. bom, é eco.noníico e rendôso

EXPE1'�lMENTE

.,""-

E QU-E É SUPERIOR

I

�
,

"Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Ú melhor sortimento de O. f.I••rias
artigos para homens � na

p,reSDS em.
1.577 casa A CAPITAL. Jainvill.

A perigosa quadrilha
agiu por muito tem

po no Rio
SÃO PAULO. 29 (G)

A quadrilha de falsarios e <gui
turistaslt, que estava agindo no

*.*-Fe; inaugurqdp r�e�1e ALBANY 30 (G)-oSe�.
'

E:.stado de Santa Catharina. com-

mente pelo rei de Ingláté,,'J. e (:om do do Estado de Nova York ado-
'

posta de Abnhlo Sehneider, M:u-

toda a pompa: em. !--itJerpoo'l; ':1m ptou o projecto que permitte á

�.'" -_

João Vicente _ Vaz e seu
- f'ilho João Didimo inho Pinheiro Marquu. João

t�nnel �or baixo da ag�a,. q�sa policia praticar a analyse do san-
Vaz" convidam aos parentes e pessõas ele suas rela- M ireira Maia. são conhecidos na

vra, de�ltnada ao trafegq:_-,,� ou- ill.C dOI criminosos. Em . certos çõç�_�Pára ':àssistirer!l '.

a missa, que mandam cele- canital do paiz, onde já desen-

tomoo r d 1 d" .' J brar. 'em' 'íntencão á alma de,' sua saudosa esposa volveram teuivel aC01'lo E L •

e s . um a o para �u�ro "o çaSQs em que o criminoso deixa 'J' .

��. ROJe

Jll.!ersey_. !1PPllrtou..en '"-..�:�s., 4�. traços de sangue depois da fuga
e mãe Augusta Horr Vaz, pela passagem do pri- melmo. têm no Rio de JanF'irC'.

O lo milh J i-t C ' ... .

I
melro anno de seu faHecimento, na matriz da ci- Ima esnecie de a� t d I'

I
. o� ue uoras. ;:lJm 'T,�f� à :.po ieia poderá ordenar que se-.

'
r-- gen e e Iga-

II
de CinCO kr!ometros 1t; .�om���?_ ja_�feital analyses comparatives

dade de .São [osé.. á,s 7.30 horas, no dia 3 de a- ção, que se chama 8enjam;nLew-
mento e .qulnze metros �e IClr-g,:,� cój:n o liqpido sanguineo suspeito.

bril p. vindouro, quarta-feira. kovicz. Um jornal carioca descre-

....iiiiiiiiiiiiiiiiii!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii,iiiiiiiiiiiiiiii,_._ , r?, permiüe a pasSQ�em de 4 .. !.59 Q� outra parte o methodo supri-\
Desdê já "agradecem a todas as pessôas que ve ..umas das trapaças executa-

carros par ho�a, a ve.toe rdafe média de �uarenta �rlometr.o�.'. No. aPir� numerosos abus�s dos pro.
comparecerem a esse acto da santa religião ca- das ha tempos no Districto Fe-

seu ponto m�ls alt� fica. a _5� metros acrma �o nioel d� .agua, cesses de pesquizas sobre a pa. I
tholica. deral. por essa malta de embru-

,

./l axecusao do audaCIOSO e"}prehendrmento exrgl,u nooe t�rl\idade.· :",'
lhos. Entre outras, ha uh. que

�Meo���2.���w. .�;��������������;������������������.=��c��-oo�&k�;:
_-

fo, um Jovem de nome Q J
Pereira Motta, foi fabordado :

um individuo que lhe propêz \ �
«optima operação, que consi�,
na reproclucç.l\o de dinheirolf• ��'
ravilhado com a idée, o rall
conseguiu de sua progenitora.:!
unportancia de 21 :600$. que ! f
passou às mãos dos multipliçat
res de fortunas. A operação
effectuada e de facto as céd
se reproduziam. Mas [a esta "

ra surgiram tres individuos I

de arma$ na mio, gritaram: - <:'

-.,« NÍl!gu.em se mexa! E I'
'

todos presos !» '

'O dinheiro ê a «zuitarra>
.

.' "

sapp,areci!{I�m.'O:i «lJoliciaes» (

cwnplices dos Pi(atas� .
.

,

! O seu apparelho de' r

funcciona mal � ',.

.. Il)c�.,pa corl�nte �Iec'
porcert6.

.,

.

"

.

é; Adquirindo ,o Estabiliz �
dé Corrente terá·.o' seu r 'L
�mpre. co� o

.

volume propri.;f
regulado . perfe�ta@ente.

' J
,

Resultado •.

'

em algumas zooas

da cidade: �QO,: '1.
i ' i :,FuQcc.ionamento 'garantido
Pr��' módico

GAZETA
A VOZ cc? 'PqVo

II'." Amarlc.na' Rua

Francisco Tolentino ir 1

TELEPHONE

Agrade:ci'mento e convite'

Crispim C. da Costa, sua tis;
posa e fami�ia. agraslecem ás '_ir; ,

V. Excia. gosta de bord�r} mãs do Convento )S'- ç_.
.

de Je::
'

:

Não se preocéupe .com so flS- sus e bem assi� t�it� as
. at.:.lD�

coso Almofadas, toalhas. pannos nas do refericlQ. :çonventõ;' as

de parede e todo e q�al�uer tra- irmãs. do Asylo. 'de' Qr�hãs' '''�
.

:
balho dtcss'! ramo, estao a venda HospItal de Cand�de e ,yxlas a�

,

na CASA "A IN�Tr',LLA- pessôas. parentes e �nd?�o�, que.,'
DORA" á Rua TraJano n. II, auxiliaram durante a 'enférRüdade
onde V. Excia. podefá encom- e acompanh�am à �\tiina,:' rn9�a�' ;'.'
mendar riscos especl8eS, para da e aproveitam �. opportunidad�
quaes1uer fazendas ou trabálbos. para convidar, pára, a mis!a, .qU.�
os quaeb serão fornecidos a seu d�verá se rellllzar' no dia � t· de : ,i"�

inteiro conten:o. àbril ás
.

7. hor.ás.,� rDàilhã." '';1.
Capella do. CO:(lvento �

_

S� C. de,
Jesus.

.,'

Laurifa, Crispirn . da CostQ
.

30--3-.35. .���������iiiiii�����������

.����al�f*"'-*'Orar.�ca""""'"

I'Nossía Vida
�
D-::-:--Y*�';s:::&:*:*=*t.;F'!

----.�������

189 MARÇO· 276 I

30"
SA BADO

Cei. Francisco Barreiros COHUALESCEtil'IA

Festeja hoje o anniversario na.
Acha-se em franca convalescen-,

talicio o nosso venerando conter. cia, da intervenção cirúrgica á,

raneo sr. ceI Francisco Barreiros. que fora submettida, a gentil se

genitor do sr. professor Barr�i(os nhor-;nha Bka Lemkuhl, applicada '

Fílhc, deputado estadual e reda- alumna do �ollegio Sagrado C�-;
ctor da nossa confreira./l Re- ração e filha do sr. Antonio

publica. Lemkuhl, adiantado industria re- .

A Çjalela felicita-o. sidante em João 'PessÔà.' . , ;,

Faz annos hoje .a menina Ber
nadette Fontes, applicada alumna
do Ccllegio Coração de Jesus e

filha do dr. Henrique Fontes,
Procurador do Estado.

CINE• 'I -

IMPERIAL..

Amanhã, o Cine . Imp�ria(
iniciará a sua excellente pro
grainmação para o próxlmo

mês de Abril, com um te�.
tumbante film, producção ;qa,
Metro .Goldwyn Mayer'i;
Terra da Palxlo.

Terl'a lia Palxlo é um ro

mance ida vida . cont�mpora�.
nea, onde, se consorciaijl, �m
harmonia p�rfeita,

.

o poder
da technica, ª arte, a musi

ca, emoções,' amõr. : e moCi

dade, para �m �p'OtHéese de
luzes e de sons, nós'i '>' óffêr:"
tar o. expl.entli4o trabalho
dos maxiinOs' .intêrptéles da
vida: Jean' Harlqw .

e� Clatk
Glab!e.

' , .
"

Regista-se hoje a data anniver
saria da veneranda sra. d. Miner
vina Collaço Cabral de Mello, soo

gra do dr. Ferreira Lima.
./l Gazeta respeitosamente cum

primenta-a.

fAZEm AHH05 H01E:

a senhorinha Fiorita Silveirâ.
dístinda professora de piano e

elemento de destaque da nossa

sociedade;
a senhorinha Lenir Moreira;
a s:nhorinha Ivette Wolf daSíl·

va;
Neuza· Guim�tãesa menma

Grijó. Roupas para homens:
.

e

CHE5Am UHS... criança·. só na CASA A
. Acha-se. nesta cidade vindo CAPITAL

de São Paulo, o jovem academico
de Direito, 'Francisco Gouttardi� T hesoureiro ..

filho do sr. Ovidio Gottardi, dos Correi,os
prefeito municipal de Nova-Tren- Per�nte o sr. José de-'Pli,,�i�a

Campos. delegado fiscal' do The
souro Nacional ne�te Estado.
prestou fiança o sr. Jo�é . Baptista
da Rasá. nomeado por . d��reto
de 25 de janeiro' último.

.

para
exercer o cargo de thesoureirQ

.

<lo

Departamento Regional dos Cor·
reios e' Telegraphos. O : 'l�é$nio
funccionario. assim -afiançado. 'as
sumiu hoje as funcções' dQ, seu

cargo, com os seus 'respectivos
fi�s, em presença de). sr. . dr .

Evaristo Pernelta, chefe ,daq\reUe;
Departamento. .

.:
. .c' ;",,: •

i
.

.

'

to.
'-

Encor.tra-se entre nós o sr. José
Felippe, prefeito-municipal de Por·
to-Bello.

Em companhia de sua exma.

familia regressou hoje a esta ca

pital, do Norte do Estado. o sr.

dr. Adalberto Belisario Ramos.
digno Juiz Federal, neste Estado.

Está nesta cidade em visita à

sua exma familia. o �r. Ary Sil
va, official da Marinha Mercante.

FALLECIM ENT,b"i
•.

. .lo';, oe

Comprae para vos conver.

cer o formidaveI e economi-

co SABÃO I:'.JDIO

Rua.. Trajano n. I I .

16

INSTALLADORA DE
FLORlANOPOLlS

Pesquizas
sobre a pa

ternidade,

-- Missa
o', _"

Amanhã: L
A

.:'" ,-',

_
..

•
'_

é�,. Dois «vulcões» num filme: A delic!osissim'\' «platinum 'bl<)Ode« e o morenis-
'::1 simo «sheik�

.

de Hollywood.
.

NUM ESPECTACULO El.ECTRISANT�" �E EMOÇÃO, ROMANCE, AMOR,
,

'.

CIUME; _ f�!3R�� . '. :

T E: "R. R 'A;�!;
�._.,.;�-,

'O,·�A,·,·- ,

N

PAI· X"A O
'Um programma da cmarca'.,que Aonanopçrlis .quér, "p'orque tem os astros

. qu,�. Florianóp�lis adóra- I ».;
"

,
.

'.

"INs;rALLADORA DE
.

F,LORlANOPOI

�i::i!!v..
. i:stilhaços.,_

'.'

Parábéni.' funccionario!
Voe' Vae ficar faceiro

.

E quasi millionario
Com a tabella "Cruzeiroi,(

Foliará á A �

ZETA o Dr. W
�erley Junior... ,'

Eu gosto, (fatrai verdade)
Duma e llrevista glQzar
Pois ha pím"nta. h.a ml"d.�
Que faz rir e faz chorar • .-..

.

Os deste lado se alegram
.

Mas dOs outros· cae a. crUl
E com

.

santos já se apeg{
Ao lêr qualquer entrevista

,

, �.

Quasi prompt.
novo Codigo
torai.

N�vo C9CIigo ( Depr�ssa
�ic(lu' logo bem patente
,Que' o outro' foi [cito á bessa
E- n_ão prestou.- diz a gentei

'. MaS �s codigOa. coit.dos.
. Ni� iam culpa da' cbi�
E � meJDnAos pecc:�
De creatul'-8S humpas r

- ,.'
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