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Gréve nos Correios
ata

Rio, 27-(G)-A greve geral
dos hmccionarios da Directoria
dos Correios foi proclamada pou
co antes de meia-noite logo após
a longa conferencia que com os

directores geral e regional dos
Correios e �Telegraphos teve o

ministro da Viação.
Os drs. Tavares Macedo e

Leonidas de Menezes retiraram-se
da directoria do Trafego Postal
para o ediíicio da rua Visconde
de Itaborahy, onde o primeiro tem

seu gabinete e logo passaram a

conferenciar com diversos chefes
de serviços.
Cerca de oitocentos hmcciona

rios postaes manifestaram-se em

bloco, retirando-se em calma para
suas residencias.

Bem poucos permaneceram em

grupos nas cercanias da repartição,
que passou a ser guarnecida por
fuzileiros navaes.

A' meia hora de hoje, falamos
com o dr. Tavares de Macedo,
que se mostrava pezaroso com

os acontecimentos, lamentando
que tenham sido baldados seus

esforços e os do director geral e

do ministro da Viação para evi
tar a paralysação dos serviços pos-

re�-

adhesões de outras classes. Com
esse objectivo a referida com

missão sahiu com rumo á séde da
Federação dos Marítimos, afim
de conseguir a solidariedade da
quella associação de classe.)

ual.
PARALYZADO O SERVI
ÇO EM NICTHEROY

Rio, 27-(G)--Solidarios com

seus collegas do Rio, os íunccio
narios dos Correios em Nitheroy
abandonaram o serviço, ficando o

mesmo paralysado.

Sr,
bre
aI.

Rio, 27.-(A Oa2'ela)-Es
tá esboçada uma gréve geral dos
lunccionarios postaes e telegra
phicos, com a adhesão dos Ier
rovianos.

A Directoria Geral dos Cor
reios e Telegraphos, bem como

as succursaes estão guardadas por

forças de navaes.

Hoje uma eommissão de tele

graphistas irá ao Cattete se en

tender com o presidente Getulio

Vargas à respeito do reajustamen
to.

Roupas para homens e

crianças só na CASA A.
taes. ITALDisse-nos que ia ser grande o CAP.
prejuizo do publico, principalmen- E' candidatole do commercio.

1iJ d C d·Adeantou-nos Que já os trens O r. an I-fia:
que partiriam pela madrugada não

do Ram·os ".conduziriam malas postaes,
Nessa altura chegava um Iunc- O correspondente da A-

cionario postal e informou ao dr. gencia Brasileira em Floria
Macedo que telegrammas de Bel- nopolís transmittiu para Por-

, lo Horizonte e São Paulo com- to Alegre um telegramma
lIlunicavarr a adhesão dos [une- inserto no "Diario de Noti
cionarios postaes ao movimento de cias", affirmando tudo indi-
seus collegas cariocas. car que o candidato ao go-

-

vemo do Estado será o sr.

ALUClANDO ADHESÔES dr. Candido de Oliveira Ra
RIO, 27 (G) - Os gre;istas mos, nome que aquellc jo.r-

dos Correios nomearam uma com- nal trocou para Cantidio
missão com o fim de obter Ramos.

c-

�le,

�L

Ride, pagliacci!...
rla:

'[CE.
a.

Durante muitos dias, a inquietação, a desconfiança,
uma obcecada vontade de perscrutação, estampavam-se
nos rostos dos diversos espécimens da fauna politico-parti
daria desta bôa terra em que Dias Velho, para fugir á

vergonha e á desgraça, procurou uma morte homosa.

Politicos, politiqueiros e politicoides, com todos os

seus satéllites, não souberam esconder uma gravebunda
preoccupação pelos dias que hão de vir.

Ontem, como por um milagre, os semblantes ino

pinadamente transmudaram-se e os lábios, até então re

seguidos pela febre e pela angustia, abrir�m-s.e at� quasi
as orelhas, num riso de quem se procura l11udu a SI pro

prio. E foi uma verdadeira exposição de qua.nta carie

dentaria, quanto caco enegrecido de dente, a sIsudez de
làbíos apprehensivamente fechados teimava em esconder.

O que é? O que não é? E viemos a saber tudo: por
um lado, com a passagem por esta Capital, ontem, em

hydro da Condor, do general Flôres da Cunha, aos li

beraes foi applicada um injecção, de óleo camphorado
uma promeS5a, um compromisso, ou cousa parecida; por
outro lado, carti.1S dos srs. Adolpho Konder e Arthur

Ferreira da Costa, ôntem tambem recebidas. tiveram o

condi..o de «voronoffizar" e alegrar as combalidas hostes

colligadas, em que, para animar. cada qual andava fa.

zendo cócegas na axilla do companheiro.
Como vêem, houve um armisticio de Natal pará. a

politica barriga!..verde.
Até quando perdurará? ..

..

.
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O nosso prezado amigo
sr. Paulo Posito, proprieta
rio do afreguezado Café e

•
,

Restaurant Estrella teve a

Tentando vencer o mau gentileza de offerecer, no dia"

t
· -

h· 24 último, um esplendido
empo, o aVia0 ca lU em almoço á imprensa desta Ca-

Plena floresta pital, commemorando á pas-
n sagem do dia de Natal á 25.

II II Estiveram' presentes os
Curityba, 24 (O) - Em minada pelas neblinas. srs. Flavio Bortoluzzi de Sou-

dias da semana passada a- Ontem e hoje, partiram no- za do "Correio do Estado'"
terrissava no campo de avia- vas esquadrilhas, Inclusive N�lson Nunes do "Estado"�
ção do Bacachery o avião uma de sete aviões. Todos João Souza de "A Patria"�
C. S .0.--Wacco, procedente esse� esforços resultaram in- Rubens Ra�os, pela "Repu�do Rio de Janeiro, tr rzendo frucÍlf�ros, P?rque, as n�- blica" e Jairo Callado, pora seu bordo o major Floria- vens, mamovlvels: se manti- este diario.
no Fontoura Nunes e o capi- nham. bastante baixas s?br.e I O almoço transcorreu num
tão Luiz Carneiro de Faria, o dorso da s�rra, prejudi- ambiente de jubilo e cordia
ambos pertencentes á Esco!a cando as pesquisas e rouban- lidade sendo trocados diver
de Aviação Militar. A pas- do novas.esperanças de se- sos b;indes.
seio, esses dois officiaes per- rem os t�lpulantes do «Wac- Ao distincto cavalheiro sr.
rnanecerarn nesta capital du- co" localizados. Paulo Posito, somos gratos pe-rante cinco dias, hospedan- - la maneira fidalga com quedo-se no Grande Hotel Mo- Curityba, 24 (O) - Foi tratou o nosso representante.demo. encontrado o Wacco 19, em

Quarta-feira ultima, o ma- posição vertical, dentro do
jor Floriano Fontoura e o ca- matto, a 500 metros da es

pitão Carneiro de Faria, ape- tação que vae de Curityba
sar da forte chuva que cahia a Usina Castelhana. Entre
sobre a cidade já ha dias, le- tanto, não foram encontrados
vantaram vôo ás 8 horas da os aviadores Fontoura e Fa
manhã, mais ou menos, de ria, continuando as pesqui-
regressa ao R�o. zas.

Pertendíam os officiaes ca-
------------ O sr. ceI. Interventor Federal

. Não comprem carteiras, luvas, recebeu o seguinte telegramma:nocas seguir o rumo Para-
naguá, acompanhando depois meies, sombrinhas, sem primeira- "Río, 2:',-1196 - Communico

S mente examinar o novo sortimento ao prezado amigo em , Tribunala costa até antos. Ahi, rea-

bastecido o «Wacco,), parti- NrecoebSid� pelacCAMSAf 2R6<?MA- Eleitoral, que sessão de hoje trans-

riam para o Rio. ' a rua . a ra feriu a eleição dos representantes
Para ambos se anteviam • .

prolissionaes para os seguintes
grandes difficuldades para A Patrla dias do mês de janeiro:
realizarem o vôo com sue-I Lavoura-dia vinte um, lndus-

cesso, pois as condições at- Venceu. ôntem mais um tria-dia vinte tres, Commercio-

mosphericas eram bastantes anno de Vida, toda ella em- dia vinte seis, profissões liberaes

desfavoraveis. Ante-ontem o penhada numa luta intensa dia vinte oito, [unccionarios pú
commando do Regimento de e sem tréguas, a nossa con- blicos-día trinta. Peço seja dada

Bacachery recebia inquieta- freira A Patria, órgão politi- ampla divulgação decisão Tribu
dora noticia: o «Wacco» da co e de combate. nal para sciencia dos interessados.
Escola de Aviação Militar não Os �� A Gazeta com pra- Cordeaes saudações (a;s.) Aga-
chegára ao Rio. zer felicitam-na. memnon .:xlQgalhães.1I
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�_,A' tarde do r.l""-='O�� .............���_..-.-.."""""��.-ns:ns:jj'&;- .._"-«�mesmo dia, i!t ..
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xaram o campo de aviação �
_
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�do Bacachery, rumo ao litto- � .�ral, á procura dos aviadores ij Hontem choveu pedra em Timbó. Parece que as �
perdidos. E nelles se depo- i cataratas do alto se abriram em muitos pontos do país. I�sitaram todas as esperanças. � Em S. Paulo choveu ou chove ainda a cantaros. Em Sa�- \
Entretanto, . depois de al- � tos, de Mont-Serrat nova barreira se despensou, felizmente ,

gdumas thoras de vôo,

lutall-IH
sem desastres a lamentar, apezar do panico causado, pois �O con ra O máu tempo os 8 ainda todos se recordam da catastrofe de 1928. �-Corsarios, attingiram a Ser- U Parece que tambem as condições meteorologicas não �

Esteve ontem, na Delega- ra dr Mar, debaixo de chu, � andam regulando bem. A tendencía é francamente revolu- �cia Policial, Osmarina Fer- va, encontrando nuvens bai- � cionaria. Aliás é sediça a noção de que: «das previsões as- �
nandes, de côr branca, com xas e vencendo espessas ne- � tronomicas dependem as provisões gastronomicas> . Agora, I�20 annos de idade e residen- blinas. � com este calor que por aqui faz, si chovesse pedra não faria '�te à rua Lages, onde quei- Extenuados, regressaram �I mal, pois as vezes o gêlo mingua, ha mesmo escassez de

1xou-se

d
de dque está sendo os aviadores dD 5. Regimento, � agua cristalizada e então a população teria um gelinho cô-

I�H
ameaça a e espacamfnto sem lograr, toda via, avistar c.. modo e balato, caído do céu. E seria só o trabalhinho de "

por seu vizinho Casemiro o «Waco» na referida região ii juntar.Zacheski. devido á invisibilidade deter- � Agora com estecalor ... onde ha tanta gente esquen- 8'G------------·- "-O �.� tada, um sorvete seria uma delicia.

��.Ch
II!, Desastre, seria si chovesse fogo... viraria tudo a sorve- ".

egou m te, ou si envez de granizo caísse tijolo, ficaria tudo chato. �
� Depois anda por aí a fóra uma chateação insuportavd: ,�" fim de semana, não ha assunto, ou melhor ha até de mais ..

I� pois estão por aí de braços dados tres raparigas sapecas' i" e levadas da casqueira, pintando a manta á la diable: Poli- �U tica, Politicalha e Politiquice.

r� Mas que coisa horrivel, que m�ninas de máo gosto. que� modos feios, e que costumes desengonçad')s!� Quando será que estas tres endiabrada; e:ltrarão nos ei- �
SUa :I�!

xos, passando para o rói da gente séria? mcasa r Meninas, vo�ês tom�m cuidado, abram o olh::> si não "

DEMONSTRAÇÕES SEM CO.VlPf�OMISSOS �
a casa cae. D�ixem de chateação. �

COM. 'ti A' falta de ;nelhof assunto, A CIDADE de boje está '8
• ��. I'Jovita Gandra e Casa Miscellanea I' �0------------1-----------0 l�..,..,..,>D�_..,IC:�;��::::JC ..� 1

A VO'Z DE OURO

Atwater Kent

Quem ven

ceu o pleito?
Almoço á

Imprensa

Ontem, pela segunda vez

não houve número no collen,
do Tribunal Regional de Jus
tiça Eleitoral, para o julga
mento de recursos referentes
á renovação do pleito, não
se sabendo mesmo quando
se conseguirá reuni-lo.

E virá' São Sylvestre, e

virá 1935, e talvez nova

mente São Sylvestre, e o

impasse continúa ...
E o Tribunal, atarantado,

mergulhado num aluvião de
papeis, de protesto, dos mil
recursos legaes creados pa
ra entravar a acção da jus
tiça, hesitará confuso, e' não
saberá responder á pergunta:
Quem venceu o pleito?

Perdidos na Serra'
do Mar!

Adiada a elei
ção dos clas

sistas

*
*
* Si realmente uma opi

nião juridica insuspeita póde
ter algum valor e merecer

acatamento, devem os es

cripurarios do Thesouro. es
tar atisfeitos, quanto á pre
tendida equiparação de ven

cimntos aos dos escriptura
riosda Contadoria Geral do
Estado.

Não só.
Devem considerar, tam

bem, victoriosa sua justa pre
tenão, pois, nos requen
mentos dirigidos ao sr. CeI.
Interventor Federal, foi exa

rado pelo sr. dr. João Da
vid Ferreira Lima, procu
rador fiscal, notavel parecer
em que, após extranhar uma

disparidade tamanha entre
os vencimentos dos escriptu
raros do Thesouro e da
Contadoria, reconhece aos

primeiros direito á equipara
ção pleteada.
A hora é bastante pro

picia para a execução de
um acto de lidima justiça.

Execute-o o Chefe do
Executivo Estadual e se terá
to nado digno da estima e

reconhecimento dos esforça
dos empregados do fisco

Ameaçada de
espancamento

o Radio

o mundo em

de Qualidad,e

r
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HO RI ZONTAES

o Fascismo e a violenci&4' To rne io "Proclama-se que o fascismo, supprimindo a liberdade. ini.
CIOU a pratica da violencia.

E' que os homens estão acostumados a accusar de violencia
toda medida que attenta contra a ordem vigente, contra o habito rei.
terado. "Esquecem voluntariamente que esta especie de cofistran�.
menta póde perfeitamente ser equanime e libertadora para aquelles
que no conduziam um fardo muito pesado � vida", como observa a
lucidez de Berdiaeff.

Pois, quando o homem se achá privado de direitos ele
mentares, quando campeia a injustiça social, quando uma classe sub.
juga e explora as demais, quando se desconhecem instituições e idéa,
essenciaes á vida das nações, ahi sim, num regime desses. é que ha

\ o arbitraria, é que vigora a violencia, toda a liberdade sendo fict�
cia e illusoria.

Contra uma organização viciada, contra a iniquidade de uin
systema politico e economico, contra o mal, não ha violencia.

E foi porque Mussolini, estando de tudo isso bem convenci.
do, em um dos memoraveis discursos da marcha sobre Roma, o de
Udine, pronunciou a grande verdade: A VIOLENCIA QUE
RESOLVE UMA QUESTÃO GANGRENOSA E' MORAL,
SACROSANTA, NECESSARIA."

ANTONIO GALLOTTI

VERT ICAES
1 Deseja
4 manàa
7 Horne õe mulher
9 5atisfeito
lO Talhe
11 Ave
13 Tempo àe verbo
1"1- Planta
17 Arvore pequenU
18 Pira
19 rhefe 5upremo
20 Acho graça
22 frota por tú
24 mogestaàe
26 Ilha inglesa
27 Uogaes

1 Pref.) 5ig. partes iguaes
2 6enero C)e roeàores
3 Quadrupeàe da America
4 freguezia de Portugal
5 Bastiàores
6 Prep, a unida ao art. pi. 05
8 firma
9 mulher
12 Daàiva, dom
15 5uff. offlclo, occupnção
16 Pref. A roàa de•••

II 18 meàiào àe Amsteràam
21 Intimo

tP.iiii��_N! 23 Unira
25 6ranàe numero

URANO (A .. C. L. 8.)
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Estava eu a rabiscar uma carta

aos moços que promoveram a

vaia, em retribuição á considera

ção e gentileza com que sempre os

distingui, quando um amigo, en

trou satisfeito pela redacção a

dentro, dando-me parte de um

grande successo alcançado nos

exames do Instituto Nacional de
Musica, por uma nossa

conterra-,nea. Ora, entre o conversar com

os distinctissimos moços, que tão

amavelmente me brindaram com

as suas bôas festas e dizer dos
méritos duma genial pianista ca-

· tharinense, uma grande promessa
·

da nossa arte, eu preferi a segun
'd�hypothese. E, assim, não fala
'rei mais aos moços, direi da me

nina' que tão alto está lá fóra,
alevantando o nome da sua terra

'n�t�l, de que será em dias bem
proximos, um justo orgulho,

Aleyda Ferrari da Silva, com

14 annos apenas, acaba de ser

promovida, não por média, mas

por exame, á 8a. série do curso

de piano do Conservatorio Na-
. _

cional.
Creio que muitos poucos são

·

os' que me leem, mas embora
\eduzidissimo o numero, alguem a

manhã se lembrará, -quando os

louros do triurnpho ornarem a

:jfronte de Aleyda, -se lembrará
«lizia, que della e dos seus méri
Jos, um musico catharinense já.

previra o resultado: "sua viciaria
indubiiaoel. "Aleyda triumphará
e nós teremos mais uma figura au

reolada na galeria das artes barriga
verdes.

Aleyda Ferrari da Silva, é
filha do distincto clinico capicha.

ba dr. Coryntho Cézar da Silva
e de d . .Julieta Ferrari da Silva,
e nasceu em Florianopolis.
A sua vocação artística sempre

foi uma esperança dos seus paes.
Com que prazer náo vê a fa

milia Ferrari o brilhantismo com

que a sua descendente vem con

quistando, a golpes de talento, os

degraus da consagração futura?
A' Aleyda, lá no Rio, mando

o meu jubiloso abraço desejando
lhe tudo para que o nome da ������������-������������
sua terra, pelo seu talento e pelo ���������� ������ ;;;������,��seu valor seja elevado bem alto, � � �

muito_alt_o._____ CONVENÇA-SE

I
Para o Natal e Anna bom, os que nos receptores PHILIPS são aproveita-

votos de bôas festas e feliz entrada das todas as importantes conquistas da sciencia �
de anno novo, já não obedecem do radio, razão porque recommendamo-Ios. �
aquelle systema antiquado e serem

formulados em cartões, Hoje é
feito pelo tel<::-phone ou por pho, 0-
gramma: E' mais chic, mais prati
Cc.O, social e moderno!

Logogripho 43
(Ao Rogéro)

De bom graà0 nccettcrernoe
qualquer rallaboração.
a Toàos os enlqrnca õeverão ser

õcsenhcõoe a tinta nanRim. em

àuas vias, senõo uma com a nu

meração das chaves e outra com

as respectivas eotuçõcs. No seio dos associados do que-b) A relação das chaves, com
d CI b D .J fias soluções dos enigmas a publl- ri o u e oze ae gosto, um

cor, õzuzm inàirar na frente os enorme enthusiasmo para o baileõtccloncrtcs de orrôz foram extra-
de São Silvestre.Iões,

c) Hão são aàmitiàos conceitos A tradicciona] sociedade quecapciosos, nem palavras partidas, d fanagrammaàas, etc. representa, e é e acto, um ex-

e) Quando os conceitos se refi- poente do que de distincto e selec-
ram a termos geographiros ou

h bi Ihistoricos àeverão dizer: riàaàe to a no nosso am lente sacia, CO' n'5'0 I.·!da' n d IÍ\do Brasil, serra de Portugual, rei contractou para a commemoração. .

.

, � .da Dinamarca, escrtptor francês, d d ������������"I'a passagem o anno, um magni- =etc.
, ,e) Quanto aQS termos da giria e fico jazz-Band, do Rio de Janeiro A' Directoria de Obras'os estrangeiros, são perrnlttlõoe b di -' d h id 'p ibli f' t'a

.

aórncnte os que se possam verifi- so a Irecçao o con eCI o mu- U Icas OI pago a quan I
'

cor I'IOS õlcctoncrtos adoptaàos. sico Guanabara um dos melhores de 858$500, para pagamenI f) Toàos os enigmas àeverão
di

• J' d C
.

I d I dter os cruzamentos ligados entre. irectores de azz a apita a to ao pessoa occupa o n
si, afim àe evitar que um enigma Republica. O enthusiasmo dos do- consolidação da rua do gruse transforme em àois ou mais. .

,
.

d
..

I I d d' t
.

t nJ ã '

g) Hão são permittiàas mais àe zistas e In escnphve.
.

pO esco ar o IS rlC o o'
duas casas mortas. Pessôa",h) Os enigmas a pvbllccr, ou õe
cifraàos, àeverão trazer o nome I'ou pseudonymo, se usar, ào aut0r
ou decifraàor, com a residencia.

Torneio

Charada
Pequena povoação - 2
Alem da Serra se avista.
Entre mangueiras gigantes,
Sob as quaes passeiam

amantes,
Na mais galante conquista.

São cor�ções abrasados
No fogo duma paixão;
Ledos enganos da vida,
Mas a «posse» é resolvida-I
Veem bello templo pagão.

T. Labaça
----

Casaes
A minha ronda consiste

em um passeio - 2
A mulher que perdeu o ma

rido deixou o filho abando
nado - 3

ACCÃO INTEGRALIS
TA BRASILEIRA

Provincia deSta. Catharine
(Departamento Provincial de Propaganda)

" n
II

Pelos municipios
NUCLEO DE FLORIANOPOLIS

Presidída pelo Sr. Chefe Provincial, realizou-se, ontem á
noite, a regulamentar sessão doutrinaria pública. Com a solemnidade
do ritual integralista, prestou seu juramento de fidelidade á A. I. B.
o distincto official do Exercito, Capitão Paulo Vieira da Rosa, re

cem-inscripto neste Nucleo. Usaram da palavra o Companheiro Ca.
pitão Paulo Vieira da Rosa que, num brilhante improviso, explicou
as razões que o levavam a ingressar nas fileiras do Sigma, e o Che
fe Dr. Othon d'Eça que, em magistral conferencia, 'dissertou sobre
«A S'4Cilicia lntegralisia e o Gxercito».

O Nucleo de Florianopolis está de parabens por mais essa

valiosissima adhesão.

Os campos estavam cobertos de flores,
Recordo-me, sim; .

As «aves» cantavam seus lindos amores,-I 0-7 -8-4-2
Em béllo festim ...

Toda mulher brava deve
casar com homem forte - 2

Em casa de pasto não se

vende estopa grossa - 2
O roubo da carteira ser

viu de assumpto a muita

gente - 2

Urano-(A. C. L. B.)

Palavras
cruzadas

Regulamento

"
u u

Biguassú
A offensiva desencadeada pelos <camtsas-oerdes» de Bi

guassú, sob a chefia do companheiro João José Múller, assistida pe
lo Secretario do D. P. P., iniciada na primeira quinzena do
mêz corrente, progride alem de' toda a espectativa.

No dia J 6, cahiu em poder dos soldados do Sigma a lo,'
calidade de' Antonio Carlos (13 kms. da Villa), onde foi installado
um Nucleo com J 7 inscripções, Domingo ultímo, dia 23, os ín
cançaveis milicianos de Plinio Salgado avançaram mais doze kms.
para o interior, assenhoreando-se da localidade de Santa Maria. A
população, anciosa de se libertar' do jugo liberal-democrata, acolheu
com satisfação os portadores da Bôa-nova. O Secretario do D. p.-p,
fez a doutrinação e o companheiro Tte. Jeremias o seu dis.curso vi
brante de fé integralista e são patriotismo.

Bellissimo foi o resultado colhido: fundação de um Nucleo
com 3 I inecrípções, ficando a chefia do mesmo entregue aos campa
nheiros Antonio Schmidt, (chefe), Antonio Rothstein (secretario)
Nicolau José Müller [thesoureiie]. c

d
p

A brisa soprava de léve, fagueira
Naquelle logar;-8-4

Gemia o riacho na sua carreira,
Sem nunca parar.

No valle cantavam jaçanhas, formando
Um côro festivo,

Emquanto no matto, deplora, piando-3-6-7 -10-9
O urú pensativo.

Estava eu colhendo dum ramo vergado,
As flores do ipê,

Quando por sorte, te vi ao meu laJo,-9-5-4-2-7
Sorrindo, de pé ...

Os torneios de "Palavras cru
zadas" abrangerão àois nume"
ros de "A 6azeta", que publica
rá a secção todas ás quartas-fei
ras.

fica instituido um prêmio para
0S àecifradores. Havendo empate
àe concurrentes, nos premias.
far-se-á sorteio pela Loteria ào
Capital feàeral em di,a previauen
te designaào.
Toda a corresponàencia'lrelativa

a esta secção deverá ser enàere-

çaàa a "URANO".
Praça 15 de Novembro n' 6.

Pelos
Clubes

Temi no momento que tu me querias
Espanto causar;-2-1-10

Sózinha, indefesa, ali tu me vias ...
Que pude julgar?

Eu quiz, em seguida, Rogéro querido,
Gritar e fugir,

Porém u'a voz me disse no ouvido:
-Não deves partir ...

Tua Nice.

CINE CENTRAL - NOll
de Nupcias, às 8 horas.

.

CINE ROYAL ......:. O'Bam
.

da Zona, ás 7,30 horas.

CINE ODEON - Ave di
Paraizo, ás 7,30 horas.

CINE IMPERIAL - Mari�
dos Rivaes, ás 7,30 horas.

LOGOGRIPHO 44

Clube Doze

Ao Soromenho (RETRIBUINDO)
Caro amigo Soromenho,
Dê licença que lhe diga,
Que aqui no meu cantinho
Vivo livre de intriga.

De trapaça sempre fujo,-1,2,3,2
E por isso tenho «sorte» ;-312,6,7
E de ser assim esquivo,-7,5,6,4
Na pele não tenho córte.

Caro amigo Soromenho,
Um presente de Natal,
Modesto embora, lhe mando,
Para o vosso festival.

As Cocegas ficam commigo,
Pois, nem um frango pelado,
Para o Natal consegui,
Ficando bem magoado.

T. LABAÇA

AGENTES:- COSTA & Ca.
RUA CONSELHEIRO MAFRA 54 - Florianopolis

Clube Lyra

,

ce

na

de
fu
da'
no

cor

dif

va

Perfumarias extrangeiras
e nacionaes, por preços ba
baratíssimos

CASA PARAIZO

Os torcedores e torcedoras do
sympathico e querido Lyra não

descansam, fazem tudo para o bri
lho e exito do seu baile de 3 J •

Fazem coisas do outro mundo. O _

blóco das graciosas senhOlinhas,
que faz a torcida está em verda
deiro delirio e prepara verdadei
ras surprezas. Ontem encontrámos
o Victor Busch e abordamos-lhe
O estimado e distincto presiden
te do Lyra garantiu-nos um bri
lho excepcional no baile de São
Silvestre.

Conselho Consult:v At
seg

Reune-se, hoje, ás 16 horas,
Conselho Consultivo do' Estado,
afim de discutir o orçamento d
Prefeitura Municipal de Floria
nopolis, .' para o -exercicio . d'
1935-.

Fi
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Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



A GAZETA

Ordens de
pagamentosPela posse de uma

fazenda, homens
lutam e se matam

.'----
PONTA GROSSA, 26 (G)-Do prospero município de

Reserva chegam-nos noticias de graves acontecimentos. A situação
ali é de absoluta insegurança e inquietude.

O prefeito local, capitão Sady de Britto, com 25 homens
armados. teria atacado o acampamento dos trabalhadores da medi
ção de terras da Fazenda Campina Bella. Motivou esse ataque
uma velha questão, mantida entre Sady e o cel. Frederico Blum, a

qual teria por origem a posse da Fazenda. Os homens de Sady dis
punham de fuzis Mauser e Winchesters.

Como os trabalhadores reagissem; travou-se violento tiro
teio. Afinal, o piquete do capitão Sady conseguiu dominar os con

tendores, prendendo o engenheiro Henrique Rosse e mais tres ca

maradas. O facto occorreu ás 5 horas da manhã.
No local onde se desenvolveu a lucta, ficaram grave

mente feridos o CeI. Blum seu filho Otto e Manoel Justino

Entre ondas, '

qUe era rn mon -II Informações complelpH��E,a J�2nrlheiro Mafra, 82

I ou com o corrector EDUARDO NICOLICH

tanhas ...:__'-------

«---})
I

U
ENDE-SE uma confortavel casa, sita na rua prin-

Anseias augustiados deI' cipa! do districto «João Pessõa», com fundos

• .' para o mar,
_

uns' abnegação e heralcl- TRATAR NESTA REOACÇAO
dade de outros.

Por fim, no aconchega
do lar, a festa de Natal

XXII
Hamburgo, 22 (G)-Naufra- pestade ainda se achava intensa.

gou o vapor norueguez <Sieto», O <Commodore» Kruse e sua

na costa da Irlanda, depois de uma equipagem tencionavam chegar a Iprolongada lucta cont.ra a tempe�- Hamburgo, ontem, sabbado, antes Idade. Por essa occasião, dezeseis de Natal, trazendo os 16 paes
marinheiros desse navio foram sal- de familia que a�ora poderão com

vos pelo <New York», da com- memorar as festas de Natal com

panhia Hapag. seu; filhos.
O cargueiro norueguez «Sisto», ����!!!������������!"������������������

que é um vapor de I. I 20 tonela
das, fluctuava ao sabor da tem

pestade.Já na terça-feira a a condi
ção do vapor era desesperadora.
estando destruida a ponte de com

mando, as fornalhas extinctas,
emquanto que tremendas ondas,
formando altas montanhas, amea
çavam engulir o vapor a cada mi
nuto.

Attendendo ao S. O. S. (soe
corro 1) expedido, oito «gigantes
do mar» accudiram, mas nenhum
poude se approximar, limitando
se apenas a deitar oleo no "mar,
num esforço para acalmar as on

das, ao mesmo tempo que o «Eu
ropa» projectava sobre a scena a

luz de seus poderosos reflectores.
Unicamente o <New York».·

da Companhia Hapag, aproximou
se o bastante, e com enorme pre
caução e um trabalho de longas
horas, conseguiu realizar a obra
de salvamento. O «commodore>
Kruse, do «New York», pergun
tou pelo radio: «Desejaes ser to

mados a bordo quando o tempo
estiver mais calmo ?», ao que res

ponderam: <Acreditaes que aguen
taremos até então ?» .

Tal resposta decidiu o com-I
mandante Kruse, não obstante as

vagas tão altas quanto arranha-jcéos, a se encarregar dos infelizes
naufragos, que,

o obed�cendo á or-/dem de seu capitão, tmham se reolfugiado na prôa. Depois de iníin- I

daveis horas de árduo trabalho. os I
norueguezes foram postos a bordo, I
com grandes precauções e enormes I

. difficuldades, uma vez que a tem- i

------------.----�-------!
SE QUERES ANDAR DE I

AUTO commodamente e com
I

segurança chama o

,. I
I

Ford V8.200 IPhone. 1212
IE NADA MAIS I

,

a

do

ri·

I,

Sociedade Immobiliaria Catharinense Limitada

Villa Balnearia

Se ainda não tem um LOTE de terreno na

VILLA BALNEARIA procure hojo mesmo o nosso

Escriptorio e adquira UM 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 lerreno da Villa Balnearia é

o melhor presente de Natal que V. S. pode brindar seusfilhos.
Linàa Vista Panoramica.

Esplenàiàa praia àe banhos.
Qptima nascente õe agua potcvel.

Terrenos completamente planos.

A VILLA BALHEARIA DISTA a:

1000 metros õc Ponte Hercllio Luz.
�

800 õo 6ranàe Quartel feôeral, em construcção.
600 ÔO 6rupo Escolar José Boiteux.

Ha séôe ôo Distrirto Joao Pessôa.

Servida pelas Linhas de Omnibus de Florianopolis á João
Pessôa e Florianopolis Biguassú.

Prestações mensaes desde 30$000
A 50cieàaàe se enrarrega õo construcção ôe Prédios

nos lótes cõqutrtôoa.meõtcnte o pagamento õe umojentrcõc á
uista e o restante em pagamentos meneaes.

IPellaria
Argentina

I

,-
I !

� I
I

I

,
,o

t

AVISO

A Secretaria da Fazenda
autorizou os seguintes paga
mentos: S.A, Casa Moell
mann--5:822$400, 1 :484$400
e 1 :305$300; Carlos Hoep
cke SIA.-2:101$000 e.. o o

1 :867$400; Carlos Reinisch
85$000, 35$000 e 840$000;A proprietaria da Cha-
Eduardo Hornl-'-- 2:060$000;pelaria Chie, estabeleci-

I Alberto Entes-175$500; .Ioda a Praça 15 de No- I sé Abrahão Francisco-. o' o

vembro n. 11, avisa á D
.

sua amavel e distincta 902$500; [oão egenng-
500$000; Bonsfield & Cia-

freguezia e ao publico ,4:413$900 e Ernesto Riggen-em geral, que acaba de I

56$ 00
regressar de sua viagem I back-5 O .

ao Rio de Janeiro, onde I i .... _.
.. . ,

adquiriu os ultimos mo- I

I' Luvas as maiores novida-
delos em chapéus para des recebeu a

senhoras, senhoritas e CASA PARAIZO
meninas, de accordo com

a presente estação, e as

ultimas novidades em flo
res, fitas e quaesquer en
feites para o mesmos,
proprios para a estação,
esperando de sua ama

vel freguezia a mesma

preferencia de sempre.

Fpolis., 26-,11-934.

Escola Normal
de Lages

Ao sr, Antenor Vieira
Borges o Thesouro do Es
tado pagou as quantias de
50:000$000 e 11 :348$400,
respectivamente, referentes a

2a' prestação da construc

ção do prédio para a Esco-
Sedas, e outras novidades para la Normal de Lages e ao

verão, apresenta por preços nunca excesso de material empre
vistos, a CASA ROMANOS, gado no levantamento dos
a rua C. Mafra, 26. alicerces da mesma.

'Domingas 'R. .2Jrüggm::_1

Financiamentos sem Juros
PELA

Carteira Previsora do Lar
---------------------------I��------------�

-DO-

Banco de Credito Com
mercial e Constructor SIA

COMPRA-SE PELLES CRUAS DE GRACHAIM,
GATO DO MATTO ETC,

,

Curte-se, Lava-se e Reforma-se pelles para agasalho
-Rua Geronymo Coelho 38-

o
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SucceSSilr da Casa Bancaria Economlladora do Lar
de A M. La Porta & Cia. e da Economlladora
do La' Organização de Angelo M. La Porta & Cia.

Esta organisação da Carteira Previsora do Lar
se rege por lei especial do .GOVERNO FED�
RAL, que fiscaliza as soc�dades de �c.onomla
collectiva para o bem publico, garantindo em

prezas e particulares.

PROCURE QUANTO ANTES CONHECER CO�
MO SE OBTER A CASA PROPRIA PAGA
EM PRESTAÇvES MENSAES MENORES QUE

O ALUGUEL, E SEM JUROS

Agencia de FLORIANOPOLlS�EDIFICIO LA PORTA

Séde: Rio de Janeiro - Rua do Rosario N, 109
(Entrz Quitanda e Avenida)

1��l��í_
I 8

Festas de Natal e Anno
Bom!

O proprietario do Café e Restaurant ES�
TRELLA, avisa á sua distincta freguezía e ao

público em geral, que como costuma fazer todos
os annos, terá á venda excellentes e saborosos
assados, como sejam, leitões, perus, gallinhas e

frangôs, tudo por preços razoaveis e ao alcance
de todos.

Bebidas finíssimas: Champagne, Vinhos
branco e tinto, francez, allernão, portuguez, chileno,
italiano e Liz dos melhores fabricantes da Europa.

Grande e variado sortimento de vinhos
nacionaes fabricado com esmero.

Conservas, queijos, presuntos, mortadelía,
salames, tudo vendido por preços baratissimos.

Acceíta-se encommendas com antecedencia.
Não deixe de visitar o Café e Restaurant

ESTRELLA.-Praça 15 de Novembro n. 24.
Telephone-I.420

Paulo T. Posíto

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



A Gt\ZETA -=Florianopohs, 12-""191.4

TELEFUNKEN
Typo "Super-Bayreuth"

O mais bello e mais aperfeiçoado receptor da actualidade
A ultima creação de TELEFUNKEN-ondas curtas e longas

. A g�ntes'
Carlos Hoepcke, S. A. Matriz' -,Florianqpolis
FILlAES EM :-Blumenau-Joinville-São Francisco-Laguna-Lages

�__� M_o_st_r_ua_r_ro__p_e_rm_a_n_e_n_re__e_m__c_r_uz_e_ir_o__do__S_U_I ��

Refrigerador?
UM r�,'!.,.do, • um !fln�. con'orto p.r. o I", _

emprego d. capital que precise d••stu�••

Os refrige,.dores G. E., além de ponulr.m tuel. O ..... ,. ..
Jft.&;, moderno e p.rfeito em refrigeração .'.ctrlu, "'UII, .. II.""
Gener.1 Electric, uma suprem. I".nti. �. qll.lld•.,., .,...,10 • "._

Ao comprar um rerrigerado" •••e.ur•••• .,. 41" • • ....
•• f.bricante conhecido e de conEl."" - ...... reIftt., CL &

'eça Inform,ç6& IIl11a cI.mon_..,., ..........
...... •lIxili" ""'11 o •

", .•> ,

I

eucm aFiança
o seu

MATAI ,
•

Com .-500 podereis comprar um

frasco de RODAX, extinguindo com

pletamente moscas e formigas.
Destribuidores para o

Brasil: a Industria Chimica Cura S, A., Blumenau.

Fabrica de Moveis Catharinense
DE

Paulo Schlemper
nsrosn o E ESCRIPTORIO

Rua Conselheiro Mafra, 126 - Esquina Pedro Ivo
Telephone n. 1632

lultimas edições da
vraria do Glob'o

Li-

-: - á venda na Livraria Cen
tra I de Alberto Entres

Campo Fóra-Cyro Martins
Colecionadores de Gmoções-Dante de Laytano
O "Chesouro do Arroio do Conde-Aurelio Porto
O "14" -Hormino Lira
Seu Paulo Convalesce-Telmo Vergara

.

E agora seu moço I -Hans FalIada
�oque González-Affonso Rodrigues Hansen
O Divorcio no Brasil-OtheIo' Rosa
Festa de Luz e de Côr-Damaso Rocha
lniroducção á Sciencia do 'Direito-Djacir Menezes
.flventuras do �io da Prata-Carl May
Lincoln-Emil Ludwig
Ginecologia Pratica- Ernst Runge

Latomia e Physiologia Pathologicas - Gonçalves Vianna

PROCURE LER
O

"Calendario Blu
menauense rpara

1934"

Organizado por J. Fer
reira da Silva

Um trabalho magnifico
Variada colIaboração
Fartamente illustrado
Informações uteis
Indicador Commercial

PREÇO 2$000
na LIVRARIA

CENTRAL

AIR r.
�...

,.,

FRANCE
"... . _

.

CO��EIO AEREO

Fechamento de
malas

Para SUL-P. Alegre-Rio
Grande-Uruguay-Argentina

Chile-Perú-Bolivia
SABBAOO 12,00 simples

10,00 regs.
NORTE---Santos-S. Paulo
Rio- Victória----Caravellas-
Bahia-Maceió-Recife-Natal-

Africa-Europa-Asia
SABBADO 20,00 simples

18,00 regs.

Delambert
e nada mais

PHONE 1.100

I Uanfeitaria Chiquinha
Especialidades em caramellos, bonbons, empadas,
conservas, vinhos finos etc.

Fornece doces de todas as qualidades para ca

samentos, baptisados e bailes.

RESTAURANT A LA' CARTE no primeiro andar

THEODORO FERRARI
RUA FELIPP SCHMIDT n' 10 (ESQUINA DA

RUA TRAJANO) Telephone 1.194

Syriaco T.Atherino& Irmão
COMMISSÕES-REPRESENTAÇÕES E CONTA PROPRIA

Agentes das IndustriasReunidas F. Matarazzo--S. Paulo
Standard Oil ;Company Of Brasil (Kerozene marca

"JACARÉ", Gazolina "MOTANO")-Panair do Brasil
S. A. (Serviço aéreo)-Marcas de farinha de trigo

LILY e Cl.AUDIA, premiadas com cheques de
50$000 até 1:000$000
Gordura Selecta (cõco)

RUA CONSELHEIRO MAFRA N. 29
End. Tel.: "Atherino"---Caixa Postal, 102--- Teleph. 1026

Café e Restaurant
"E S T R E L L A"

... o E···

Paulo Posito
Elegantemente installado com confortaveis compar

timentos para exmas. famílias
Restaurant á la' carte

Almoço, com cinco pratos variados, todos os dias,
das 11 ás 14 horas por 2$500 sómente

Bebidas nacionaes e extrangeiras-Conforto-Hygiene
e Moralidade-Casa de primeira ordem

Praça 15 de Novembro, 4 - Telephone, 1420

Prefiram sabão
"
I

Companhia Alliança da Bahia
••• Punaaaa em 1870 ._

SESUROS TERRESTRES E rnaamrnoe
Incontestavelmente A Primeira no Brasil

repita I realisaao 9.000:000$000
Reservas mais ae 36.000:000$000
Receita em 1933 17.762:703$361
1mmoveis 13.472:299$349
Responsabiliaaaes oaaumlõce em 1933 2.369,938:432$816
(Estas responsabiliaaaes referem-se sórnente aos ramos ae

POSO e TRAH5PORTES, que são os DOIS UHlrOS em que
a Companhia opéra)
Agentes, SUb-Agentes e Regulaaores ae Avarias em toõos 05
Estaaos ao Brasil, no Urugua" (Succursal) e nas prinripaes

praças extrangeiras
Agentes em Plorianopolis rAmpaS LOBO & ClR.

Rua C. mafra n' 35 (aobrcõo) Caixa postal 19
Telegr. ALLIAHÇA Tcleph. 1.083

Escriptorios em Laguna e Itajahy Sub-Agentes em
Blumenau e Lages

�
Laminas Gillette Legitima

PREÇOS AO PUBLICO AZUL,
NOVA,

(10$000 PROBACK,
5$500 VALET e GOAL

I.( 1$200
VENDE·SE NA "

HOVA (8$500
PROBACK 4$300 Pharmacla e Drogaria da FÉ
VALET (I $000 A' Rua Trajano H. 8

( 6$000
4$300

t 700

AZUL

SOAL A REVEHDEDORE5

Preços excepclonaes

r GARANTIDQ
e CUSTA 6$

"

(J DISSOLVENTE NATAl.
ACABA COM AS MANCHAS. CRAVOS•

��RIiAUGAS
E POROS ABERTOS

I I I�'tI • I' ' I f

RUA.
_

cmAof fJfADO__
t'- r.., mi

Senhoras e Senhorinhas!
Usem o infalível preparado de effeitos surpreendentes
Orvalho do Oriente
Sardas, pannos, manchas, do rosto, espinhas, cravos,

rugas, tudo desapparecerá ao contacto deste mirifico Orva
lho, que communicará á vossa pele a frescura e o encan

to das manhãs rociadas da primavera.
VENDE: - PHARMACIA E DROGARIA DA FE'

Rua Trajano n. 8 Florianopolis

PASCHOAL SIMONE S. A.

LIVRARIA MODERNA
Punaaaa em 1886

�VISO

Rua Felippe Schmidt n: 8
Caixa postal129 Tel. auto 1004

Codigo Ribeiro End. Telg,
SIMONE

A oficina Xavier previne á
distincta freguezia que os

chapéus para reformar para
as festas de Natal e Armo
Novo, devem vir com antece
decia.Tvpographia, Estereotypia,

Encaaernação, Pcutcção, Tra
balhos em Alto Relevo etc.

Filomeno & Cia.
End. Tel. FI LOM ENO

F L o R 1 A N O P O L I S - S A O J O 5 E'
Santa Catharina

Agentes'[autorízados da

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

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

Eoonornico e • ,

• (I

N C I O" de (Curityba) para lavagem de roupa e mistér
res domesticos --- Em caixas de 27 tabletes

.. ... Optima QualidadeMasas consistente ...

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



TI'JJCAS

A GAZETA

A GAZETA .INDICA:
Médicos

I
Nas grandes luctas que desde-

�����������_ bram no campo da actividade so

cial ou commercial, o espirita mo

derno e bem equilibr ado utilisa o

telephone como a mais inprescin
divel das necessidades!

Unico estabelecimento capaz c1e satistazer o mais exigente UNI C O (Gu�a Geral do Brasil
profissional, mcntenõo sempre compléto stoCR c1e proõuctos õcn- ( GUla Geral do Estado de Santa Catharl'natarios noclonues e extrangeiros. -; Executa-se qualquer traba-

lho em ouro, (Refinaqem, laminações, etc.) 90 ANNOS d d bli
- ..

t t T'Esta 'loclhnrlc avisa aas seus freguezes cirurgiões c1entistas que
e e pu Icaçao mm errup a - lragem

resolveu õestc õctc em õtcnte fazer qrunôz reüucção c1e preço 32.000 COLLECÇÕESnestes artigos. .

volu me -- Districto fec1eralNão compre antes de visitar este estabelecimento 2' .. -- 5ão Paulo. minas e ?araná
JOALHERIA-RoBERTO MULLER-Rua I_rajano, 4 C 3' -- Demais Estac10s c10 Brasil

"""''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''', e mais 2.000 exemplares do volume especial do Estado de

C 'B·
- , ���������AmAm� Santa Catharinaasa e I rao - - e�����"�D���... CIRCULAÇÃO: Nacional-Em todos os Municipios. Capi-

em ��ic;�I:���D;�;� Fabrica de Moveis I Volume ":;;i�/l�:��odJeB�:�:a Catharina
de solteiros e casaes, tra- , :: �e1a primeira vez Santa Catharina terá u.na completa
vesseiros de primeira qua- � d

DE

v.t •. •
fonte d� inlormações sobre o E,tado e todas ai> suas activida-

C I i n ler M ed ica ' !idade, pastas commerciaes Pe ra I a I �
des Industriaes, Comrnerciaes e Profissionaes.

e escolares. Arreios de to- I Redactor neste Estado:-A. M')rlten2�ro de Otiveir-t

I' da especie e todos arteía- �
ACEITA Et'",,-CO�MENDAS EM QUALQUF::.R � Director-proprietario da «Informação Commercial')

ctos de couros.
I i ESTYLO-ua [oão Pznto, : I B-Telephone, 1693

� Rua Esteves 1unior, 16

==__�==�=. Rua '?;iradentes,
__

s _-_fp_ol!!s,ll.a.'••••••••�•••D��••D•• : _!__L O R I A N O P O L I S

, COVlPRE--OS rr"elt-,c.)es cak;;adc.ls das O ,NATAL A PPROXIMA-SE! ! !
melhõres macas No .

tMIIscela, ,
' Brnquedos e artigos para p re sen

- -

'So.PATO 01-110 ", 'MI.. ,
. . nea. Sóe sempre NA Iscelanea.

PELISO F. Schmidt, 2 onde a varíedade e os preços são ademlravelsl

Accacio Mo-

- Advogados
Dr. Cesar Avila

Ex-assistente do

Dr. Cesar Sartori
Clinica cirurgica-operações
Das 3 horas em diante dia
riamernente á R. Arcypreste
Paiva n: 1 -- Phone 1.618

Residencla:-R. Esteves Ju-
nior, 179-Phone, 1.285

Drs. Nerêu Ramos
e

Aderbal R. da Silva

Advogados
Rua Trajano, n 33. Tele
fone 1631.

Dr. Henrique Rupp Jor.
E

Dr. Oswaldo Sulcão Vianna

Escriptorio R. Felippe
Schmidt n: 9 Phone 1483

Dr. Ricardo Gottsmann

Médico - Operador. Es
pecialista em alta Cirur
gia e Ginecologia

Res. Rua Esteves Juntor.26
TELEPHONE 1131

Consultoria: Rua '?;rajano 18.
TELEPHONE 1284

Dr. Fulvio Aducci
Advogado

Rua João Pinto, n' 18
(sobrado)

Das 10 ás 12 e das 14 ás
17 horas

Dr. Arthur Pereira
e Oliveira

CLINICA MEDICA

Doenças de Crianças
Systhema Nervoso

Anályses clinicas

ADVOGADOS

Dr. Gi I Costa
E

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

Bacteriologia, sorologia,
chimica

Dr. Pedro de Moura Ferro

RESERVA ALCALINA

Hemosedimentação
Consultorio:-Arcypreste Pai
va, 1. Consultas: - Das 15
ás 18 horas. Phone. 16J8

�esidencia:-Visconde de 0.
ro Preto. 57- Phone, 1524

Advogado

Rua Trajano, rr 1 sobrado

Telephone n: 1548

Dr. Salgado de Oliveira

Advogado
RUA FELlPPE SCHMIDT N' 9

Dr. Antonio Botini
Medicina Interna- Syplllls

Vias Urinarias

Consultorio e Resideicía

Rua Trajano, 21

Consultas ás 17 heras

Telephone 1.658

Escriptorio de Advocacia

Dr. A. Wanderley Junior

Cathedratico de Direito Com
mercial da Facuidade de

Direito

ArADEmlrD

João José Cabral, provi
sionado.

CUNICA MEDICO-CIRJRGIA
DO

Dr. Aurelio R.tolo
Com pratica nos hcspítaís

da Europa
MOLESTIAS DE SEJHORAS

-PARTOS
Diagnostico õcs m,le.tias
Internos pelos RA05 X

Tratamentos com as :{adio -

Ondas Curtas e Ulta Curtas
Radias U. Violeta e Infra-Ver·
melhos--Completo Obinete de

Electricidade Medica

1?,. Fe!ippe Schmidt, 9-sala 3

Tzlephonae :

Escriptorio
Residencia

1.620
1.274

•

re I ra tem seu escrip-

tório de advocacia á rua

Applica o ?neumo:horax Ar
tificial contra a Tubrtculose Pul
manar, com control,rac1iologico

Visconde de Ouro Preto

Consultoria: R Felippe
Schmidt rr 18, (fiS 9 ás 12
e das 14 ás 17hs.-�Telef.
1475 - Res. Vsconde de
Ouro Preto 75Telef. 1450

,
.-.,

n. 70. - Phon>- 1277.-

Caixa Postal. J • .J.

Dr. Si2ríando
Telxein Netto

Artigo Dentario Artigo Dentario
Só na Joalharia MUller

Dentistas

Arnoldo Suarez
Cuneo

CIRURGIAO DENTISTA

ProcessaI modernizados

Consultoria á Rua Arcypreste

Paiva-Telephone 1427

'Rua Trajano, 7 (sobra do

Consultas:-2as., 4as.,5as.
e sabbados-das 7 ás 1 2

e das 14 ás 20 horas

Pharmacias

Pharmacia e Dro
garia Moderna

Praça 15 deNovembro, n' 27

Telephone n' 1375

Pharmacia
IPOPULAR

DE

Antonio d'Acampara

Praça 15 de Novembro 27
TELEPHONE 1170

Av isa a dístincta 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

literarias
A Educação na Russia Sovié
tica - Por S. Fridmann

Furumdungo - Por Souza Ca-

Refinação de Assucar ::::finalYse=PorGastãop:
de

-

JOAO SELVA
reira e Silva
Cassacos - Por Cordeiro de
AndradeTenho o prazer de communicar aos meus distinctos

freguezes, que mudei meu estabelecimento para a rua Edições de Adersen - Editores.
Bocayuva n. 154, podendo fazer seus pedidos pelo tele- Êdificio d'A NOITE - 14'

I phone n. 144 J ou nos depositarias CASA SAVAS e andar RIO
FERNANDES NEVES & Cia. á rua Conselheiro Mafra.

Joao Selva
Compra-se qnalquer quantidade de nozes.

Pelles

Gravatas em lindos. pa
drões. Variadissimo sorti
mento CASA PARAIZO

Fabrica de Massas

Compra-se pelles

crúas de Gato do Mat-

Conv"�n9a-se
Experimentando

MACARRÕES E MASSAS PARA SOPA
OIV NA-OS MELHORES

to. Graxaim, Raposas RUA CONS. MAFRA, 68 PHONE, 1180

e Zorrilhas.

RUAJERONYMO
COELHO, N. 3R

Adrni-

Almanak Laemmert
fUHDADO Em 1844

Annuario Commercial, Industrial, Profissional,
nistrativo, de Estatistica e Informações

geraes sobre todo o Brasil

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



A perspectiva de uma grá.
ve dos pastaes, tel e ..

gráphicas e ferraviRrias

A G A Z E T A Floria:oPoliS, Quinta-feira 27 de Dezembro de 1934

A VOZ DO POVO I Ultimas Noticias
NATA�

OOS
POBRES

-0-

A commemoração do Na-I elevado fim de Humanidade
tal dos Pobres, iniciativa pa- firmo-me na espectativa do
trocinada pela A Gazeta foi grande exito da nobre inicia
coroada do mais completo tiva de s.s. Sem mais sou

exito. com a mais alta estima e Rio, 26 (G) - O ministro da
E t' t 'o dr Armando Durante o dia 24 foram consideração. De s.s. Am. Viação sr. Marques dos Reis,s a en re nos.

I f .

di t ib
. -

A Ob ( A h d
'

de Carvalho Ramos, abalizado eitas as IS n u:çoes aos tto. roo a) rt ur e ouvido pelo O Globo acerca do
clinico residente em Lages. Asylos �e, Orphas, Asyl,o Aquino» , I reajustamento dos ,vencimento,s do

de Mendicidade e Materní-
AI d F

°

d pessoal dos Correios e Telégra-d d ey a errar! a ,a e.
. SOl pho:, declarou que encaminhou �No ,dl,a de Natal o traba- I va pedido ao governo, o qual, depois

lho, fOI, ll1,te!1so; começamos da inlor nação do Ministerio da
a dlstnbu!çao pelas 7 horas Segundo noticias particulares, Fazenda, prometteu solucionar o

da manha estamos informados que a nossa d d b diProcedente de Herval, está nes-
.,

caso entro e reves las.Fazem anilas hoje:
ta cidade o sr. cap. Antonio San- A multidão estac�onada já graciosa conterranea senhorinha fi {JI.[oite diz que os hmccio-

R h L aquella hora, obstruiu o tran- Aleyda Ferrari da Silva, filha do
na rios dos Correios e Telegra--a exma. sra. d. ut 0- tos.

di
,

d' d C CA sito, em frent.e á redacção isnncto me JCO r. ezar oryn- phos organizaram um
I Icomité"bato Tolentino, esposa do sr. ry dd d deste')ovespertll1?, tho da Silva e neta o nosso

para estudar a attitude a tomar,Tolentino de Souza, agririensor : Acompanha o e sua exma.
- l' F

o

I Feito O cordao do Isola- presado amigo sr. 1 ennqu,e, er-
em face do rumo que o caso-o sr. João Costa; familia, encontra-se nesta capita, f d d

-o sr. João Pires Machado, o sr. prof. Antonio Epiphanio dos mento, os serviços se fize- rari, oi approva. a com r.tmção assumiu afim de provocar enten-

habil encadernador: Santos, director do Grupo Lebon ram na maior ordem possi- I nos exames de promoção ao 80. dimentos com todos os elementos
-o menino Epaminondas.San- Regis, de Campo Alegre. velo e penultimo anno d� cNurs� dei da classe, O director dos Correios

Foram a}tendid?s f1!ais de piano d? Conservatorio aciona
e Telégraphos, sr. Tavares Ma-tos.

Procedente de Lages, está nes-
1.700 pessoas, pOIS alem dus de MUSIca. I cedo declarou á imprensa:

Gente nova ta capital o sr. dr. Jorge Maiso- que possuiam cartões, mais A' gentil senhorinha A Gazeta _liNada de anormal ha. T0-

nette, illustre prof. na Escola Nor- de 200 sem cartões. felicita, I dos os funccionarios se conservam

mal daquella cidade. Temos a grata satisfação p , I ����������o��
de registar, todos os pobres erVerSDS. Sejam mais

que compareceram á redac- comedidos
ção de fi Gazeta foram at- O Asylo de Or-phans
tendidos. foi apedrejado
Terminamos a distribuição

quasi a uma hora da tarde, Nota-se que, tanto mais civili-

Agradecemos ao sr. cap. zado e culto se diz o individuo,
João Cancio de Souza Si- paradoxalmente mais e mais se a

queira, digno delegado au- pura em requintes de perversica
xiliar e diligente cornrnissa- de.
rio de Policia sr. Juvenal E a confirmação disto tivémo
Farias pelo efficiente serviço la ontem, ainda uma vez, quando
de manutenção da ordem. o nosso estimado conterraneo sr.

A gratidão da A Gazeta Manoel Pedro da Silva Junior,
vai estender-se mui especial- provedor da Irmandade do Espi
mente á distincta commis- rito Santo, teve opportunidade de
são de graciosas senhorinhas narrar-nos, justamente indignado,
que sob a presidencia da o apedrejamento do Asylo de
encantadora senhorinha Nair Orphans São Vicente de Paulo,
Wendhausen, Rainha da Pri- na noite de sabbado ultimo, por

mavera, muito contribuiu, um grupo de rapazes de maus Os melhores brins de li- Com a Cidade de

para o exito do Natal dos instinctos, embora filhos de dis- nhus para ternos elegantes Dona Bisbilhota e o

Pobres e aqui permaneceu tinctas [amilias e que, por serem Casa P A R A I Z O pastel do côco com

durante toda á manhã do fICOS ou remediados, vem aulerin- dois accenios circum-

dia 25, auxiliando a distri- do os preciosos beneficios de uma Presen tes e [lexos ...
buição . instrucção secundaria.", f I-

-

t
-

S I
-

Dentro de poucos dias pu- Quando, com os pnmeiros fios e lei açoe
·

A Ciddle estava linda!

blicaremos O balancete da de barba, devêra repontar-lhes Dos srs. Campos Lobo & Cia, Valeu pr toda a
.

semana,

receita e despeza. tambem o juizo, reunem-se esses agentes do Moinho Fluminense; E collocu na berlinda

Do sr. Arthur de Aquino, rapazes, em indesejável compa- agente do Moinho d. Joinville; O Alcids àa... «Bahiana- ...

diligente viajante da impor- nhia, e numa truculencia que director da filial das Casas Per

I tante firma commercial Dau- muito os avilta, acomettem um nambucana, recebemos lindas fo
Apóz ligeira enfermidade fal e-

dt Oliveira & Cia., recebe- estabelecimento pio, onde apenas lhinhas para o proximo anno.
ceu ho)'e, ás 10 horas da manhã ,

Ih' B d C d' P Jmos a seguinte carta e as hahitam mu eres e cnanças or- Do anco e re Ito opu ar
em sua residellcia, á rua Arcypres- .

h f I' t' A' I d' t t f' maoffertas na mesma menclO- p ans e, com eroz a egna, a 1- e gnco a e a Impor an e Ir

te Paiva, a exma. sra. d. Deme-
d b 'd C I H k S A fnadas: ram pe cas, que ram VI raças e ar os oepc . , nos oram

tria Paladino, viuva do sr. Roque d' t f IS' ff 'd d tDigníssimos srs. lrec or quasi erem a rmã upenor. o ereCI os ca ernos para apon ,,-

Paladino. A t d d 'd'
.

d
' e redactores de Gaze a. O peor e tu o, entretanto, ,e mentos lar,lOS. , ,A inditosa senhora elxa os

I d C f ChNesta. Presados srs: que esses factos se passaram as A conceItua a on eItu�a 1-

seguintes filhos: Letizia, Vice?te, Tenho o grato prazer de 21 horas, quasi defronte ao Quar- quinho nos offertou 10 kIlos de
Adelina, Gladstone e AdelaIde,

P bl d' 'b 'dcomo representante da imo - tel da Força u iea, sem que nozes que foram Istn UI os com

e era sogra dos srs. ma)'or Anto,- I f" d d d d
'

IPortante firma commercla os ferrabrazes ossem SIquer Im- a garota i ven e ora e jorna,'nio Marques de Souza; João MI-
d d dDaudt, Oliveira & Cia. o portunados, A' to os os nossos agra eCI-

ragaya, alto funccionario, ,federal; f b' t h' \
'

Rio de Janeiro, a ncan es Têm a I os eItores -as garan- mentos.
e Osman Torres, machInIsta da

d d t 'b t R
- d d

'

dos conheci os pro uc os tias que os attn uem ao paca o
- ecemos cartoes e ese)an-

Com a graciosa senhorinha Y0- Marinha Mercante.
Odol, [Bromil, Saude da Mu- cidadão, numa cidade dita poli- do Baas Festas e Fdiz Anno Novo,

landa lconomos, dilecta filha do O sepultamento da inditosa se-

lher etc" associar-me a hu- eiada, I das seg:lÍntes pessaas:
A

'

I capI'taII'sta nhora tera' lugar amanhã, ás 9 hG-
'I 'd

"

H h S AS'sr. gaplto conomos" manitaria e sympathica inl- E, si, até á, alll a eXIstu o Carlos oepc e .. ., yna-
contractou casamento o nosso es- ras, no Cemiterio de N. S. dos

ciativa de S.S. O Natal das haLeas-corpus, que bellos espéci- co T. Atherino & Irmão, Fran-
timado conterraneo sr. tenenteAb- Passos.

crianças pobres. mens políticos nao darão esses ra- cisco Bittencourt Silveria, dr. Pe-
d S a:_

,

I d E rCI'to A' famI'II'a enluctada apresen- F Albon enna, ameIa ° xe
: Para isto tomo a liberda- pazes! dro de Moura erro, erto

Em regosijo po� esse acontecl- tamos pezames. de de offerecer 400 amos- Appellar? Para quem? -não Entre, Panair do Brasil S. ,:.,
menta ,e ?elo baptIsmo de s�a ga-

r����oooooo��oo� tras de nosso conceituado nos dirão os leitores? Syndicato Condor Ltda" Socle-
lante hlhmha, o casal �gapIto ,I- .. Pedro Xavier e Senhora � producto Odol e 200 doces A dade «Oms.» Ltda de Santa Ca-

�onomus, offerec�u ,no dIa 25 ul� � � para que sirvam doe conple- gal. Flores tharina, e do chauHeurs que man-

t�mo, �ma festa· mtlma em sua re

�I participa\m ° nascimen- r�� mento a esta feliCidade que da Cunha tem o telephone 1.212 i ponto dos
sIdenCla.

d �8 to de sua filhinha r fi Gazeta tão nobremente se autos). Agradecendo a gentileza
E:ssa festa, que, ,ecorreu num

8, � propõe a proporcionar a,os Passou ôntem, poro_este port�, retribuímos de coração os votos

�mblen�e �e cordIalidade e ale-
8 LEA MAURA ij pequeninos infelizes que p- á bordo do �ydro aVI�o da COI1- de feliz Anno Novo.

gria, fInalizou c,om dansas, ao' � mal's sentl'ram O bafeJ'o da dor, com destInO á Capital da Re-
deb d d 14 ��

d D �� I FIA d O melhor sortimento
som do afinado jazz- an o � Florianopolis, 23 e e-, ventura. publica, o sr, genera or;es ,a à na IB. C.
". �l"lembro de 1934. � Certo de que o meu O?S- Cunha, Interventor Federal do RIO artigos para homens !'

S')mos gratos as gentilezas dls- 11 J curo concurso prehenchera o Grande do Sul. casa A CAPITAL.

pensadas ao nOS50 representante. ����::C!'iiÇ!'iiÇ�����

em seus postos, na mais absoluta
calma, sendo de esperar que tudo
se resolverá, dentro dos pri ncipios
daórdem.

N

MANOEL CARDOSO Chegam uns ...

Festeja hoje o seu anniversario CAP. GENTIL BARBATO
natalício o nosso estimado conter

raneo sr. Manoel de Freitas Car
doso, commerciante.

Regista-se hoje a data anniver
sana da exma. sra. d. Maria Flo-
rencia da Costa, virtuosa esposa
do sr. Manoel Pereira da Costa,
sub-ofhcial da Aviação Naval.
,

Faz annos hoje o sr. cap. te

nente Maximo Martinelli, residen
te na Capital Federal.

Acha-se em festas o lar do sr.

Wenceslau Pacheco, ofhcial infe
rior do Exercito, com o nascimen
to de uma graciosa menina que,
na pia baptismal, tomou o nome

de Valnice Natalina.

Noivados

Com a gentil senhorinha Euri
dice Carneiro, filha do sr. Edgar
Carneiro, digno Inspector Regio
nal do Trabalho, neste Estado,
contractou casamento o sr. Ar
thur Tietzmann, industnal em

Brusque.

Âjustou nupcias com a senho
rinha Lelete Costa, filha do sr.

Laura Costa, o sr. Gilliati Schet
tini, representante commercial.

Com a senhorinha Nelly Ca

rioni, filha do sr. Jonas Carioni,
contractou casamento o sr. Mario
Rosa, praticante de machinas.

Contractou casamento com a

senhorinha Olga de Almeida Coe

lho, funccionaria da Secretaria da
Fazenda, o sr. João Pessôa.

Com a senhorinha Nair Firmo,
filha da exma. viuva d. Olindina
Melin Firmo, ajustou casamento

o sr. Placido Lopes.

Com a senhorinha Hilda Con

ceição, filha do sr. Alcides Con

ceição, contractou casamento o sr.

Liberato J. dos Santos.

Festa intima

Sem motivo plausivel, o Governo protella
o reajustamento dos postaes-tete-

. gr-áphicos, medida prevista em

regulamento baixado já ha
tres annos

P
I

Da Capital da Republica acha
se ha dias, nesta Capital, o sr,

cap. Gentil Barbato, illustre offi
cial do nosso Exercito.

c.;oncessao
de auxlíos

Na pasta do Ministerio da
Educaçao e Saúde Publica
foi assignado decreto que
tomou o n. 10 concedendo
auxilios de 2:500$000, ao

Hospital de S. Jesus dos
Passos de Laguna e de ....
5:000$000 à Maternidade de
Florianopolis a cargo da
Associação Irmão Joaquim,
relativos aos primeiros se

mestres do corrente anno.

Vindo de Tubarão, acha-se
nesta cidade o sr. Marcolino Ca

bral, prefeito daquelle municipio.

,

tae

dis]
as

zes

[un
go,
rec

ver

ad<
dec
gra
nal

Chegaram ontem, do norte do

Estado, pelo omnibus da empresa
Darius:

Dickmann, dr. Johnsen, Carlos
Kasting e Vezando Schmidt,

Foram
nomeados

I'or decreto de 30 de No
vembro ultimo foram nomea

dos, o remador da Alíande
ga de Florianopolis, Bibiano
Vasconcellos, para o logar de
servente da Alfandega de
Manaus, no Estado de Ama
zonas e o remador da Al
taídega de S, Francisco,
neste Estado, Pedro Maca
ric da Silva, para ° logar
de marujo do Corpo de Ma
rinlelros, da Alíandcga de
S' Luiz, em Maranhão,

um

bo
rea

CIO

í\SS

per
rei

seu

cas

qu�
pti,
Ro

Lamentamos que alguns mo

ços, excedendo-se em suas ex

pansões de alegria, prpmovam
di�turbios na Confeitaria Chiqui
nho, prejudicando o bom nome

que desfructa aquella casa com

mercial. Causam assim contra

riedade e aborrecimentos ao dis
tincto proprietário, sr. Theodoro
Ferrari, tão gentil no tratamento

que dispensa á todos os seus

freguezes.
Appelamos para esses moços, �:;!tr�oo�������

na convicção de que comprehen- � - 'i"ldendo a Razão des�a solicita�ão, � Estilhaços....
8

sejam doravante mais comedidos � fi
'f - d

.

bil ���� ����!1'J
nas suas mam estações e)u 1 O.

Outros partem ...

co]
d.:>

Seguiram hoje, para o norte

do Estado, no omnibus da empre
sa Darius:

Gustavo Nicodemus, H, Mo

reira, R. Estenberg, Moacyr As
sis, Tuffi Mussi, Raul Scheide
mantel, dr. Teixeira de Freitas,
dr. Norberto M. Ramos, dr. Fla
vio Tavares, Abelardo Sartorato
e Walter Fernandes.

m�

Restabelecimento

Acha-se em franco restabeleci
mento, da melindrosa operação a

que foi submetida, a sra. dona
Lelete Campos Gentil, consorte

do sr. cap. Gentil Barbato.
A Ga1eia faz votos de com

pleto restabelecimento.

ca

po
rei

A,
de
de
te

lis
Fallecimento

Apear de atrazado,
Saroião apresenta a

seus leitores BOAS
FES'AS e rELIZ
ANfO NOVO.

Distribe risos e flores,
Com bas Festas ... (que tal)!?
Descre�ndo com dulçores
As benzas do Natal!

Cl(

Sb

Mas... vim .. lá um pastél
Que nos dtxou bem :perpléxos:
caco escripb (que papel!!!)
Assim: com dois circumfléxos ...

Inda escrifo com um só
Eu como e qualquer geito,
Mas ... com dois? E' triste nó

Que engasg a qualquer sujeito!
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Estilhaços, atrazaos,
Esquecem a obrijição
De trc:l.zer aos sel amados
Leitores a saudaçã

Que ora fazem com carinho
Desejando a tod o povo
Festeje, rega,ndo \ vinfo
O Natal e Ânnl Novo!!!
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