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São Paulo, 29 (G)- s funcclenarlcs pnstaes e telegraph�co{,
adheriram a gréve, tendo, em massa, abandonado o servlce. ün-

.:.

tem, a noite, as estações irt"adiadoras transmíttlram o

desses servidores da ação, concitando seus collegas
pai! a tel"em ldentlcn gesto.
Tumu �O que

E :i� �:!:a.. Segunda-feira, dia 31 d.

.G"'� t:,- &': m ft1 ?! RIO, 27 (G) - Telegrammas CAp
dezembro, pão haverá cxp..-

h
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d P t AI di I ITAL. diente nos Bancos, desta c;'

C (O ra I
Enfo rcou -5e porque ��;:�i�:e, �:���:n::�:oq:::�;:� �""''"''�'''',;.m'.''''''''''''''''���'''''2J �JC .:;"J�:. "'"'' ,

o candidataram á sidencia da Republica e julga, r,�
A

�'L
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I politica mesmo que o Rio Grande não � C I0_ �,:r:,,�:_-,)) l� d
� � deverá pleitear a futura presidencia .

- 9 =--- ..

Paranaguá, 28--A fé move as montanhas, diz o popula I PADTS 28 (G-) U
. h' h E d I � .......'Ni 'W=::W�;; 'i

d
.

A di I"
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I
. f\ I ' -- m mte- para nen um gauc o. ssa ec a- .� N d I da agro. cren Ice popu ar e mvencive e dahi o ver-se todas a; . .

'

d
I� • este apagar e uzes um ano que agoniza, arras

r I

d
.

I d d .1' D
. ressantissimo caso vem e aconte- ração causou sensação nos meíos �5 t d .

d d
� l�

tar es a romana ao tumu o o r au 050 me'llco r. Leocadio Cor- L.II d id dã I l!'!J an o consIgo to as as ecepções e deixando co-n o', Lo- :1

cer em I e, on e um CI a ao po iticos. r.� m t d
4

rera, "
ens o ravo amargo as esperanças não realiza.Ía-, nos 'I

de 30 annos de idade enforcou- ��
f·

. ,

O povo procura fazer dJI� uma segunda edição do tumu- Communlstas � Ica�o� tnste.s e pezarosos porque os Pnpae ,No I na D,)'- "jl

1 d P G
se por ter sido mettido na politica I ver- r.� t I I

• .l

o e onta rossa, que movim zntou multidões. I �
sa JUs. Iça e eitora estão muito sovino, e nao (jUl rem d ir ' 1

contra o seu desejo. $HS estudantes

I
d1, b d I d

J

Já de ha muito que est.i exploração se faz e não alcan- - L_ I L "os nnque os a meja os aos n06SOS meninos simpaticos li IC ,�i
.

d I d 'd ff"
Esse cidadão, que era pae de -- � brincam de politica.,; >'1

çamos ain a se os seus resu ta 'os teern SI o e rcientes ou não. t4' ,

O ' 'd
.

d di
duas crianças e gozava a fdicida- RIO 28 (G)-Telegrammas � E' d d 1 f' i �

que e certo e que to os os que a ISSO se e icam, co- d '� ...

ver a e que esses peraltas oram muito traquina- I!j
lbem com o auxilio de algumas grammas d'agua, provavelmente el

do c�samentto, nutrial_i_nvenci- de Fortaleza , no Ceará informam � e irnquietos, comportaram-se muito mal, fizeram muitas J
accumulada nos intersticios do bello mausoléo, recolhendo-as sagra-

ve aversao co� ra os po ==. I que apezar da prohibição policial, � diabruras do arco-da-velha, deixaram muita gente de:: mio- )

damente a uns vidros, iniciando assim a cura ,de seus males phy Quando souoe que havia sido appareceu affixado um quadro � lo quente e se mordendo de raiva. "�
sicos, ungidos pela fé céga. apresentado o seu nome como com o retrato de Lenine, acom- � Mas que tem isso? Não é todosl os dias. E' lá uma

�

O Dr. Leocadio Correia foi um nome que até hoje vrve
candidato á proxima eleição com- panliado de um boletim insultuo- � vez que outra. Agora com o Código Eleitoral então de- ��

cercado da admiração e do respeito deste povo, a quem elle pro-
munal de sua cidade natal, ficou so contra a Santa Sé. � mora .muito �ais, é só de quatro em quatro ·anos que a : J

digalizou uma assistencia muito sincera, desprezando os interesses p.rofundamente desesperado e sui- Alguns estudantes--accrescen- r� rapaziada sal para a rua com seu aramei para ver si ga- ,I

pecuniarios para só attender ao bem estar do proximo.
Cldou-se por enforcamento. ta a informação--procuraram re- � nha diploma. • �

Dahi nasceu esta aureola de carinho em torno de sua me- Jazz G liana llli1J
tirar o cartaz, com o que não � �iante disso, apelamos para o Papae Nut! para que J�

moria Este registro na-o tem valor d c 'itica
.

I concordaram (S autores do bo- �1l não se.Jam tão carransas, tenham pena dos rapazt., e não '�l
. e I ,para o que nos JU

-

Íetim, travando-se VI'olentardiseus- "�.��
" ... ,_U

�"�lgamos muito insignificantes, porém tem em si a propriedade de [a- bara �
os pnvem de uma noite de S. Silvestre bt-ln ai•.rre bem 11

zer publico a crendice do povo simples, que alimenta uma fé sin-I
são, obrigando a policia a intervir

�
gozada e bem regada.

q ,

��
cera, porque é nascida d� singeleza .de seu sentir. CONFEITARIA

para serenar os ammos,

'W U� �ocuchinho de suavidade, SISo Papae Noel, na- ��
_ Este assumpto esta sendo objecto de estudos das pessôas CHIQUINHO � da de. nS�ldez e carr��ca p'ra cima dos). meninos, pois ��

aprofundadas no espmtismo, que esperam obter uma conclusão Clube Recreativo �� aos coitadinhos basta J� � cruel e torturante suplicio de ��
exacta se este phenomeno tem vinculacões divinas ou é producto da Annita 'Garl'bald'l ����� esperar. Como são hornvels os suplicios! ',-�":t Hoje das 20 horas em diante ri' A I d T

!'l

mente apaixonada da gente simples. Th CONVITE
,

..i d
que. ed

e antalo, depois de t�r banol�teado os "'�'1o sr. eodoro Ferrari, propor- �
'J.�

., f Dr' 01'de111 do SI'. presl'den- ?.u.�
eus�s, cOita. o, devorado p�la fo:n: e àbr.:lZ1d) pela" sê- ,H

Clonara aos seus reguezes oppor- � "d d f I
'

Natal dos "uli o Thesouro do Es- tunidade de ouvir o magnifico te, convido a todos os srs. i
e, ven o as rutas a. he fu�:rem dis mJo, f' a agua a �

taào, contrariando preceilv jazz-band «Guanabara», que o socios deste Clube, para � escapar-�e de seus lablOs res' F1id03. O de Pro n ,t\�u, en- ��
Pobres t·t· I d'

. �� tio, agnlhoado na montanha CmcClsica, com o v',nt','e r.�
cons I uClOna que e(ermma «Clube Doze» contractou para o comparecerem a sessão da 'W b b d

a- ;,�
fiO 'seu art;go 185 que «['F- B I d S I A""'" bl' G I l"� erto e o a utre evorando lentwlpnte suas 'I' '<'ras a't'e' "�, l� ai e e ão Si vestre. _"01...111 ea er� para a e el- :� h

' , �,�
nhum imposto podclà ser A h d 10' 12 d çao da nova Directoria, no I.�

á c ega:la de Hercules que o livra, conforme a traQ'edia ,"�m<;lil ã, as as 'e as ", de Est hyIo.
'" •

elevado alem de 200[0 do 20 horas em diante o J'azz-or- dia 2 de Janeiro proximo, ás rij1 T J �
I t d 2 I 'd.

O::lOS esperam: Tanlalo, apanh,ar lima f . �
seu va ar ao empo o au- chestra Freyesleben-Barbosa far- O 10ras, em sua se e so° � f d

- ru 1, que ml- '�
gmento», tem lançado arbi-

se-a OUVIr. cial á rua Conselhe;ro Ma- � ttgue a orne evoradora de suas entranln'-, ou S,)I'ver 11m �,�
trariamente o imposto de fra. � gole de agua que sacie a sêd � abrazado:;1; Pr�' n " ht>u al- �
industrias e profissões para Caso não haja l1umero �� g�em que lhe poupe a ferocidade: dorida de ser cOi�ído r.,�
o prOXlmo anno, com o ac- PHARMt\CIA DE legal, proceder-se-á a eleição, jt��

VIVO; e, os nossos ra�azes, diploma que lhes tnnljuilize o :r
crescimo de 80, 54, e 48 PLANTÃO meia hora depois, com o nu- � sono e garanta uma digestão calma á luz do subsidio. �
Por cento, conforme hOJ'e '11"1<0 de soc:os . t • Os rapazes todos estão apre"!nsivos, m:\s paraclu-xal- :.i1

I ....... ..1 pi esen es.
. ii' d 11

verificamos, por avisos, em Estará de I t- h- Secretana <.lo CI b R·lI mente, to os estão ou �ingem estar contentes porque, ainda .�
mãos de diversos commer- Pharmacia P�)�ra;� si;ama� �ra� I Anniía Garibaldi, em

u Fforia� t,� paradoxalmente todos dizem que ganharam.
'

��
ciantes. ça 15 de Novembro. O serviço nopolis, 29 de Dezembro de ��

E q�ando se fala em ganhar, logo nos ocorre á lem- :�,�Pejado de impostos de nocturno está a cargo da Phar- 1934.
. �

brança o Jêgo, mas jôgo f�no, �legante, barcarat, por �
que mal e mal se pôde de- macia Christovão, á rua João M. Dzas. 2. Sec. exerci-

'�I
ehxemp!o, com �ano verlde, hchas de madrepcroJas, casacas, ';�

sobrigar, o êommercio local p.
. � c ampagne, perfumes, uzes, etc. etc. J.I'

Intu. CIO, rif E d �\
vê-se em situarão precaria � "stão ven o os leitores que tudo isso IJarece m.�s- 1.1'

":t

2 ��It"'� mo um baccarat?
�

�,�.�,��pam attender m'lis essa exi- C lube I ...e AgostlR : 1

gencia do fisco.
U...,

rw
Nos dois ramos da rr.e3a todos os parceirOS estão ��

Amanhã a Federação do �1I risonhos só, o banqueiro está preo:upado, todos e;it:'i.o ga- r;,r
Commercio, Industria e La- A Direct1ria do Clube Doze de Agosto, dado o grande in- �I nhando. �
VOUfét 'se fI�unirà em sua sé- teresse verificado na aquisição de meZélS reservadas para o sumptuo- � Vae correr a derradeira mão. Todos :,orricm, a ale- ��
de, afim de deliberar a res- so Baile com que vae fechar brilhantemente o anno de 1934, re-

�I gna dama em todos os semblantes. ,��
peito. soiveu attendendo aos insistentes pedidos de innumeros socios, ven- � O banqueiro tira suas cartas, chóra, e, um raio de �

Appellamos para a In- der todas as mezas que comportar o seu vasto salão de dansas, sem!� {'ontentament� desanuvia a sua carranca, vilorio�,o (frita, ba� ,�
terventoria afim de que evi- distincrão da collocarão, a exemplo do que foi feito por occasião � tendo as cartas na mesa:

'"

I�
":t ":t � .

N d !'ffte a consumaç"J d ".; los Bailes Carnavalescos do corrente anno. � -I ove, para to os! "�
surdo, que in.;viiave·'TI nte O" interessadas queiram procurar o sr. José do Vale Pereira, � Tableau! �
accanetarà enormes transtor- 20. Secretario do Clube. � BIS B I L HO T 1\
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$20°1 1 Número atrazadoPropriedade e direcção de _JAIRO CALLADO

de

Declara ção Roupas para homens e Os Bancos vão rechar
sensacional crianças só na CASA A

Subscripto por uma commis.
são de asyladas do Asylo de Or

phãs «S. Vicente de Paulo» re

cebemos os sinceros e confortan
tes agradecimentos abaixo:

«Irmandade do Divino Espirito
Santo e Asylo de Orphãs «São
Vicente de Paulo». Florianopolis,
29--12--934.

Exmo. Snr. Jairo CaHado.
Dignissimo Director do jornal
fi Gazeta. Saudações.
E' com o coração ainda em

festas que vimos agradecer a V.
Exa. e aos illustres companheiros
de trabalhos os valiosos mimos

que no:, offereceram por occasião
do Natal do Infante Jesus. A
EIle, creiam, rezamos todos os

dias pela felicidélde dos nossos

bemfeitores em cujo numero pas
samos a contar com especial a

grado V. Ex. e todo o pessoal
da bem trabalhada A Gazeta.
Por todas as asyladas d commissão

infra--assignada: Senil" Tonéra,
D�s:l C,)3ta e E'llma &� Souza». ,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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A GAZE!A ·-Florianopo1is, 29 -12 -934

DIARIO

A. GAZETA M@d2
FemininaINDEPENDENTE

A nova tollette

AcoÃa INTEGRALIS- Junta
TA BRASIL.EIRA commercial

(Departamento Provincial da Propaganda)

Pelos "cre
ditas espe
ciaes"Provincia deSta. Catharina

RE�UMO DAS ACTAS DAS
142 e 143 SESSÕESDA JUN� O Thesouro do Estado effectouTA COMMERCIAL DO ES� ôntem pela rubica <Creditos EsO que quer o Inte,gralismo TADO, REALISADAS EM peciaes» os seguintes pagamentos:Serviço da F. B. L, espe- O Íntegralismo não pretende erigir o Estado em fetiche co- 15 e 22 DE DEZEMBRO DE Empreza Auto Viação iCatha-cial para A GaZeia. mo o socialismo, nem tão pouco reduzil-o a um fantoche, como o 1934.

rinense Ltda, passagem fornecidasSão bem differentes as tenden- liberalismo; ao contrario de um e de outro, quer o Estado vivo,
M' Ed pico do Estado 45$000; Empre-Não será devolvido o original, id tili d

.

N -

P id
.

dcias modernas da toilette leminí- I en I ica o com a propna açao. resi encia o sr. aJor u- Colonizadora Rio-Caçadorpublicado ou não.
na das que precederam a actual O lntegralismo não. admitt� .que nenhuma Provincia se �u- ando Otto Horn. Presentes �s ;��. de 84:553$100, da construc�O conceito expresso etr arti
estação. Os hombros cahidos for- perponha ou pretenda dominar politicamente as outras. Não admitte srs. Eduardo Otto Horn,

presl-,
_ ais 5 kilometros de estra-go de collaboração, mes.'7V soli

mam uma linha, recta que deslisa que o regionalismo exaggerado se desenvolva em qualquer ponto dente; João Octavio da Costa A- �aoR
m

Caçador-Curitybanos e dacitada, não implica em tespon I d t it
'

d Patri ,

'1 J ' F Gl R b to
a 10desde a garganta até os cotove - o em ono a ana., VI a, ose . avam, o er

construcção de 2 pontes sobre os
sabilidade ou endôssr cor parle O I t I' -

t p'
. .

10'" AI S dOI'los. As capas até os joelhos, negra isrno nao consen e que as rovincias escravizem nveira, varo oares e 1- rios Castelhano e Gervasio . . .

da Redaccõo,
apertam 03 hombros; e seu corte os operarios, que o Capital estrangeiro escravize o nosso povo, que veira, deputados e João Tolentino 20:000$000; Odorico DemetrioAs!; i gnatu ras é severo. o, agentco cornrnunistas pretendam escravi,",-nos a Mo","u. Junior, secretario, é aberta a ses-

M.galhãe" correspondente á 2a.ANNO 44$000 A linha do collo leva

ador-I .' ç? Integralism? não. perrnitte que os dema�ogos incultos ou são e approvada as actas das ses-
prestação do seu contracto paraSEMESTRE 24$000 nos: <drapés» ou babados; n II- ?e ma re explor�m a mgenu�dad� das .turbas, muito menos �ue a sões anteriores.
execução das obras do GrupoTRIMESTRE 12$000 guns modelos uma costura no col- Imprensa suborhn� a sua directriz a interesses de argentanos ou EXPEDIENTE:-Memoran· Escolar de São José 15:000$000.MEZ 4�$OOO lo abre-se e deixa ver uma blusi- poderosos em detnmento da Nação. dum do sr. Alvim Schrader, en-

A correspondencia, bem como nha de «Lroché» ou «larné». As O IntcJralismo não tolera que os lentes d:: escolas superio- vianda o distiacto da firma "Schra
os valores relativos aos an- saias justas, sobretudo nas cadei- res, princ:ipal? nte as .de Dir.eitod, co·lnhservem

.. se

nOb obscuran�ismo der & Cia", da �raçadde Blumh�núncios e assignaturas devem ras, conservam a linha afinada em que a rn:ll�: parte VIve, recitan
.

o ve os textos se entes, e Igno- nau, para ser registra a e are 1-

(}er enviados ao Director-Gc- té em baixo apezar dos baba- rando a marcua do pensamento umversal. vada nesta Junta; archive-se. Cir-
rente JairD Calladu. dos nas bordas, ou os ligelTos O Integralismo não concede o direito de se denominarem re- cular n' I do sr. presidente da

Caixa Postal 37 <godés», vo[ucir:nado,: a .uelles q�e revela.rem incultura e simples temperamento Junta Commercral do Estado da
f��������;:g:�����-r;'lt;:;: As mangas que se inspiram nos de aventurerros ou. de ll��,:ub.ordmados. . Par�hiba, communicand? ter as-Iffi D E A R T E � «f.. nos' japonezes são quasi O lntegralismo .� !g � que a mocidade não se en.regue sumido o cargo de presidente da�� ,

-

�
I prnpre largas na sua parte inie- aos prazere: m itenaes, mas cngnihque a sua Patria no trabalho, no Junta Commercial do referido Es-� ...... rre .....--- � s�m e

no estudo, no aperleiçoa-nenro moral, intellectual e physico. O Ínte- tado; agradeça-se e archive-se.� REDACTOR � no�s télas rígidas têm pieleren- gralismo dará um altissimo relevo aos pensadores, philosophos, scien- Memorandum dos srs. "Schra-� -

M BARBOSA � .

d d
. tistas, artistas, �xhnicos, proclamando-os supremos guias da Nação. der & Cia.", da praça de Blume-�� JOAO .

� I cia: os setms �rma os e antiga-
u

"
II nau, enviando documentos releren-:r.õii"T=o�... ,:, "#"��'á....� mente são muito usados; obser-��""""'''".".. .,""""'"""'''''''''''''"..

va-se um grande cuidado na li- "Se eu pretendesse chefiar alguma coma; se eu fosse um po- tes ao distracto e novo contractoOntem, á noite, fui ouvir
nha e na harmonía das meias Etico sequioso do poder, procuraria agradar todo o mundo; seria da firma; archive-se. Dito dosno «Clube Doze» o «Jazz- tintas. Os conjunctos são primoro- transigente, am::>leceria a disciplina, ouviria a vozdos lIinteressesll do mesmos srs. enviando a importan-Band GU1nabar,h, O magni- 'd d d d Ih ' movimento, temeroso de tudo e de todos. cia necessaria ás despe:zas dos do-sos e o cU! a o o eta e e

fico conjuncto que ora nos
muito apurado.' O marrocain, o Estou neste posto de Chefe contra a minha vontade. Não cumentos enviados a esta repartivisíta. Sempre esta secção velludo, o setim são os tecidos m,! afastarei uma linha do principio da autoridade. Serei inflexivel. ção; idem. Dito do� srs. IIVictor

preoccupou-se com a sobrie-
mais em voga, para a noite. Não quero legar aos postews a herança de uma semente pôdre. De Probst & Cia". da praça de Bludade de elogios, procur'.1J1da Os costumes para a tarde fcuctas bichadas o Brasil está cheio. Se os brasileiros não fôrem ca- menau, pedindo registrar uma alexprimir so aquillo que real-
têm capas com enfeites de p�llc pazes de di�c;plina, tenho minha consciencia tranquilla porque tenho teração feita no seu contracto somente sente, mesmo assim
e cintos largos, ajustados na cin- cumprido o meu dever. E digo francamente: prefiro os 300.000 cial; idem.depois de ascultar a 0.0 inião, :icé'.misas-verdesll disciplinados do que 40 milhões de anarquistas. REQUERIMENTOS: _ Dostura.

de toda gente. A, linhas magf.'stosas são muito Este movimento está sendo forjado em aço puro. Este aço resistirá srs. IIJoão Musse & Ciall., da pr:,-Todos os que ouviram os
d

.

I ás investidas contra as idéas de D.�us, da Patria e da Familia. Não ç:l de Laguna e com filial nettaproCUT.l as, espeCla m�nte nas Sê-
nossos patricios fic::":'::un jus- h d d b'l U b

.

d commando polemicas de literatos nem discussões byzantinas. Não praça; pedindo para annotar noi as e a1 e. mango �
tamente encantados.

noite, de seda vermelha, termina permittirei, de nenhuma fórma, a menor restricçãó ao nosso pensa- seu contracto social, o cancella-E não foi fa vôr.
com uma immensa golla, alta, mento leal, sincero, franco, de disciplina consciente e de sacrificio mento da dita filial; annote-se. Di-Si O dl�speito de algum I d U h'd pela disciplina. S� essa é a nossa força, será com ella que um dia to do sr. IIJorge Miguel Musse",ame.) an o o rosto. ma sa 'I a

profissional, fizer uma críti-
de theatro de velludo verde esme- governaremos a Nação.1I da praça de Laguna, pedindo an�ca menos elogiosa, tres cau-
ralda, exibe mangas hieraticas e PUNIO SALGADO notar no seu registro de firma, a tas».sas a podem .originar:, igno- solemnes. A' noite predomina o

"
II
"

mudança do genero de commercio
_ranCÍa, invéja ou cabofinis-

preto e aJo.uI'1as tonalidades sua- PE L.OS MUNIC I F» lOS de torrefação e moagem de café, Facu Idademo
'

1;:> para «Fazendas, armarinho, cal ..
.

ves, azu, «gris)}, rosa, etc.
FI' r d D- -t

Os collegas que nos visi-
A ultima novidade para os orlanopo IS çados, etc. idem. Dito dos snrs. e Irei otam mesmo depois do suc-

vestidos de tarde é a lã «lamé». Transferido da Provincia de Paraná para o Nucleo de IIBach Irmãos", de Porto União,cesso alcançado, procuram Florianopolis, apresentou-se ao Chefe Municipal, o companheiro no logar Rio de Areia, pedindodiminuir os seus meritos. E'
Os melhores brins de li- bandeirante Pompilio Cunha, sub-officiaI do Exercito.

para registrar e archivar o seuridicula, é indecente, é beo-
I t Haverá hoje, ás 20 h'lras, instrucção aos milicianos. contracto social; registre-se e ar-nhas para ternos e egan e�

cia uma apreciação menos
Casa P A R A I Z O -0- chive-se. Dito dos srs. "Schraderjusta sobre o valor delles. CATHARINENSE, queres vêr abn�goçãor disciplinas & Cia. n, da praça de Blumenau,Esse negocio de mentali- consciente, verdadeiro patriotismo? pedindo para registrar e archivardade provinciana nos retrata Vêm assistir os exercicios dos camisas-verdes-os soldados o seu distracto social; registre-semuito mal. Re I ig ião noVos do Brasil que vão construir uma grande :J\[ação! e archive-se. Dito dos mesmos srs.Depois do aranzel, trans-

11!.1!111'.11:1__ pedindo para registrar e archivarmitto aos que me leem a mi- Nomeações Aggredida o seu contracto social, sob a mes-nha op:nião sincera, segllra- Chrisma na
sem saber ma firma, bem como ainscripçãomente a mais il1supeita e Cathed ral Por actos de ôntem da Interven- po r quem da firma; idem, idem e inscreva-quiçá aquella que pode me- toria Fderal, foram nomeados: se. Dito dos srs. "Sternadt Irmãos"recer mais fé.

.

No próximo dia l' de janeiro, Pa'r,xinio Vieira Cordeiro, pa- Compareceu hoje, a Policia de Itayopolis (Mafra), pedindoOs collegas que nos visi- ás 16 horas, na Cathedral, S. ra membro do Comelho Consul- Central, d. Benta Borges dos S3n- para registrar e archivar, o seutam são artistas cO�1scios do excia. revma. D. Joaquim de Oli- tiv.) da Palhoça; Antonio José tos, casada, de côr branca e re- contracto social; idem, idem. Di
que fazem c senhores dos veira, d;gno Arcebispo MetT0poli- Henrique de Amorim, para a ser- sidente no districto do Sacco dos to d.)s mesmos m., pedindo para Para a eleição da nova direcseus papéis. tano, ministrará o Sa:lto Sacra- ventia vit ilicia do Tabellionato e Ll'mõp's, que apresentava vanos registrar a declaração de firma. I' h- , 14

-

tona, rea lza-se aman a, asSi 11m OLl outro sinão pe- mento da Chrisma. Escrivanias do C: im�, Civel, Com- f�rimentos na face produzidos por inscreva-se. Dito do sr. "Theodo-
horas, uma assembléa geral daquenino se verifica, nãl) llOS Os bilhetes podem ser procura- mercial e Fêitos da Fazenda de aggressão, a bofetadas, de que ro Constantopulosll, desta praça, Associação Helênica São Com,-merece a attenção siquer por dos desde já no escriptorio paro- Concordia e Dogelo Goss para a fôra victima, pela manhã, no por- pedindo para registrar a declara-
tantino.um momento. chiaI. serventia vitalicia do Registro d� tão de sua casa. ção de sua firma; idem. Dito doO Jazz Guanabara corres- Immoveis, Escrivanias de Orphãos, D. Benta disse, na Policia que sr. liA. Remor & Cia"., da praça oo��oo�oo��oo�oo�lponde perfeitam2nte ao que Os Ú Itim os serão os Ausentes, Provedorias, Re3Íduos sua aggressora é uma senhora a de Laguna, pedindo para fins de ij Pedro Xavier e Senhora �se esperava: afil1adissimo. e Protestos em Geral da mesma quem conhece, porém, não sabe direito, certificar se estão ou não � ��ho:nogeneo e com u n rythi- P fime; ro s

comarca. dizer o nome. registr.ados nesta Junta; certifiq�e- i' participam o nascimen- �1710 impeccavel.
CURITYBA 28 (G) _ A C t do d I"a I F�i .feito o exame medico-legal se. Dito do sr. Cesar Assumpçao, , to de sua filhinha

�I
O que se dissér eill CJntra- ,

. ..,ar azes na vlcl!ma. da praça de Rio do Sul, pedin- � �rio é tolice. installação da Assembléa ConstI-
do para registrar a sua firma; ins- � LÉA MAURA �Os meus parabe:1s ao tuinte de,ste Estado foi marcada

CINE CENTRAL - Noite Perfumarias extrangeiras creva-se. Dito do sr. IIJoaquim A. � �«Clube Doze.» para o dia 31 do corrente.
de Nupcias, às 8 horas. e nacionaes, por preços ba- Vazll, brasileiro, est�belecido n€sta � Florianopolis, 23 de De- �ratissimos. praça, pedindo que lhe seja dada ! lembro de 1934. ��_�_���������J'�r_�:::..,,- CINE ROYAL - O Acaso CASA PARAIZO a carta de negociante matricula- ij .......r.I'

e' 'Tl1do, a's 7,30 horas. d d d" Ja-'''S"''S'''a''�OOOO�OOOO����������h��h!�K�l����� 1.
o; conce a-se a carta e accor- ""....""�""��

� CONVENQ m..._�E
[t:J CINE ODEON - sessões Grupo Escolar do com o Codigo Commercial.

SE QUERES ANf'AR DE� � �}� Nada mais havendo a tratar, d�" «Zaz-Traz», ás 7 e8,30horas. "Jose" BOI"teux" d AUTO commo amente e com

� que nos receptores PHIUP� são apro�eit�- E1-� o sr. presi ente encerrou a ses-

segurança chama or.;J das todas as importantes conqUlstas da SClenCla � CINE IMPERIAL - Mari- O Governo do Estado baixou, são.
,,'� do radIO, razão porque recommenda!no-los. �1 dos Rivaes, ás 7,30 horas. ôntem, decreto desapropriando os Secretaria da Junta Commer- Ford V 8.200t"'1

E1-J terrenos e respectivas edificações, cial do Estado, em 22 de dezem�
�j

,AGENTES:- COSTA & Ca.
. � �

_

necessarios á construcção do gal- bro de 1934.� RUA CONSELHEIRO MAFRA 54 - Florianopohs �i ....... AWNk 0I Vende pão do grupo escolar <<José Boi� E1-J ê um plano mc e mann, novo. teux» e augmento do respec IV(

"ZII��,,)I���� ;;':::i ;��< )��,�:& 7ó.2���� 11 Informar-se nesta redacção. pateo.rnM������d_�';zj�� J� ��.... _:;...a.: ::.a

Redactor-chefe
Martinho Calladn Junior
REDACTORES DíVERSOS

Agentes-correspondentes em

quasi todas as localidades
do Estado.
Coitaboração,

Mlle. Rogelia

Conselho
Consultivo

Reuniram-se hóje ás 16 horas,
em sessão extraordinária os rnern

bros do Conselho Consultivo do
Estado.

São João
Evangelista

Sabbado e domingo próximo,
effectuar-se-á em Biguassú, com a

habitual solemnidade, a festa de
São João Evangelista, padroeiro
daquella villa.

Instituto
Commercial
Hoje ás 19 horas, o n:)55O co;}"

frade sr. Gustavo Neves, len�e do
Instituto Comm3rcial, fará naquel
Ie estabelecim.ento d� ensino a 3a.
palestra da série organizada, dis
correndo sobre o theml:

«Fim de an:IO, aju;te de ::on-

Effectuaram-se hoje ás 9 horas,
na Faculdade de Direito, as pro
vas finaes de Economia Politica,
dos alumnos que não attingiram
média.

Não comprem carteiras, luvas,
meias, sombrinhas, sem primeira
mente examinar o novo sortimento
recebido pela CASA ROMA
NOS, á rua C. Mafra 26·

A. H. São Cons
tantino

João Tolentino Jor.
(Secretario)

Phone" 1212

E NADA MAIS I

I�

.... ; ,

f.,Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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l-ypo "Super-Bayr-euth"
O mais bello e mais aperfeiçoado receptor da actualidade
A ultima creação de TELEFUNKEN-ondas curtas e longas

A gentes'
Carlos Hoepcke, S. A. Matriz - Florianopolis
FILIAES EM :-Blumenau-joinville-São Francisco-Laguna-Lages

Mostruario permanente em Cruzeiro do Sul

.... . .. ',�

f""'" <n, j'f:
� ",<.1

.

•
...

l-�
... 1\

�4l;l •
• -�-.,$

C·::l;-/')��O pllra I) ler, 6 lambem .l1li

j .\':� .... �. precaa de C$�U:clc.

.,. G L, ,,\ ,ri é'i'. PN;uirem tudo O 'lu" L. d.
, r. , ':';'j r,_;,.:ucr,.,;.so «kctrko, úazem, n. m.rea

ii' ':'," g.H;':1lb da qu"lidild., durlçio ... ler.

i' :_' ,;"" .... � A:, D:':�:"'ISUt'���� dil q;:-: • M�C.!úft•• �
c .

,"'.'';' '" f.L", ;:;:wfii!I'I';4I - .llÚJII .. ,,,I,lg.l.dor G. Q.

.; !, ?i?t;�;·_t�� c�, ��":-:ú dr:.r:;·,on$t?Q��, ti �U1:rqR'CI" d..
... ,,,.. "'_' ',,.,.. ....�t,,.)t_<f' [':'I�d" � m:':l.:l":f'I-!'",�c.b •
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III

Com I�500 podereis comprar um

frasco de ROOA.X, extinguindo com

pletamente moscas e formigas.
Destribuidores para o

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

Fabrica de Moveis Catharinense
DE

Paulo Schlemper
DEPosn o E ESCRIPTORIO

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

Sociedade Immobiliaria Catharinense Limitada

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

VILLA BALNEARIA procure haja mesmo o nosso

Escriptorio e adquira U!"l ou MAIS lótes. Amanhã
valem mais.

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

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

Esplenàiàa praia àe banhos.
Optima nascente

ô

e agua potavel.
Terrenos completamente planos.

A VILLA BALNEARIA DISTA a:

]000 metros àa Ponte Hercilio Luz.
SOO ào 6T'anéle Quartel feéleral. em consn-ucçõo.

600 õo Brupo Escolar 10sé Boiteux.
t+c séàe ào Districto 1oão Pessôa.

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

Prestações mcnsacs desde 30$000
A 50cieàaéle se �ncarrega àa construcção àe Préélios

noe lótes aàquiriàos,meàiante o pagamento éle umaíentraéla á
vista e o restante em pagamentos rnensuca.

Informações completas, á Rua Conselheiro Ma/ra, 82
PHONE, 1521

ou com o corrector EDUARDO NICOLICH

Ni é.S":::_:' conslster')te ' . ,

PROCURE LER
o

"Calendario Blu
menauense rpara

1934"

Organizado por J. Fer
reira da Silva

U.-:1 trabalho magnificoo

Variada collaboração
Fartamente illustrado
Informações uteis
Indicador Commercial

PREÇO 2$000
na LIVRARIA

CENTf\AL

.... , "

Fechamento de
malas

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

Chile-Perú-Bolivia
SABBADO 12,00 simples

10,00 regs.
NORTE�--Santos-S. Paulo
Rís- Victória-c-Caravellas-«
Bahia-Maceió-Reciíe-Natal-

Africa-Europa-Asia
SABBADO 20,00 simples

18,00 regs.

II Uonfeilaria Chiquinho
\. Especialidades em caramellos, bonbons, empadas,
I 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 Industries Reunidas 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 CLAUDIA, premiadas com cheques de

50$000 até 1:000$000
Gordura seteeta (cõco)

RUA CONSELHEIRO MAFRA N. 29 •

End. ra, "Atherino"�-�Caixa Postal, 102--� Teleph. 1026

Café e Reslauranl
"E 5 T R E L L A"

I

• •• DE·..

Paulo Posito
Elegantemente installado com confortaveis compar

timentos para exmas. familias
Restau rant á I a' carte

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

I
Bebidas nacionaes e extrangeiras-Conforto-Hygiene

e Moralidade-Casa de primeira ordem

L__:aça 15 de Novembro, 4 - Telephone, 1420

.. • Econornico ... -

I� Companhia'" funàac1a em 1870 •••

IEBUROS TERRE5TRES E mARITlm05
ncontestavelmente A Primeira no Brasil

repital realisaào
Reservas mais àe

9.000:000ioOO
Receita em ]933

36.000:000ioOO
1mmoveis 17.762:703i361
Responc; blilõ e

13.472:299i349
(E- t

a I I a 125 assumiàas em 1933 2 369 93S'432<11:S16
s as respo hilíô

• • . -II'

fOBa �RA
nsa I I aàes referem-se sômente aos ramos õe

a rOmp�nlh' H=?PO)RTE5. que são os D0I5 UHlr05 em que
Ia opera

Agentes 5ub-A tEstaàos' à g.en es e Regulaàores õe Avarias em toàos os
o BraSil, no Llruquc- (5uccursal) e nas principaes

praças extrangeiras
Agentes em florianopolis cnrnr-os LOBO & na,

T IRua r. malra n' 35 (sobraào) Caixa postal ]9
12 cqr-, ALLIAHÇA Tcleph, 1.0S3

Escript '

orrca em Laguna e ltaiahy 5ub·Agentes em

Blumenau e Lages

Opii���t�r������·T'!l.������4���.���.�m!!ii'1.��!iii�-,�iiiIii!Giiiiii�.,i.,",���iiiiii�;;;;;��-.:;),iiiiiim·;;;��iiiiii.-'��)�Oiiiiiii,iiiii!;lijjiii.iii!!�!ãlr.��,.,
= Laminas Gillette Legitima I
I PHEÇOS AO PUBLICO AZUL, :
� NOVA, �
� (10$000 PROBACK, G
� AZUL 5$500 VALET'e GOAL •
• ( 1 $200

VENDE-SE NA G
e HOVA (8$500 ..
• PROBAfK 4$300 Pharmacla e Drogaria da FÉ G
e VALET (1 $000 �

• A' Rua Traiano H.:__S_ i
� ( 6$000

-

�

• BaAL 4$300 A REVEHDEDORE5

i
e

I 700 Preços excepclonaes é
ee.....G�.G�.eGeo�.o.eou.

Prefiram sabão
U
I N [) I O" de (Curityba) para lavagem de roupa e mistér
res domésticos --- Em caixas de 27 tabletes

Alliança Bahiada

f GARANTIDO
E CUSTA 6$

O DISSOLVENTE NATAL

•
-

ACABA COM AS MANCHAS. CRAVOS.
RUGAS E POROS ABERTOS

RUA _

CIOADI: I�TAOO__

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

rugas, tudo desapparecerá ao contact o deste mirifico Orva

lho, que communicará á vossa pele a frescura e o encan-

to das manhãs rociad as da primavera. _

VENDE: - PHARMACIA E DROGARIA DA FE'
Rua Trajano n. 8 Florianopolis

PASCHOAL SIMONE S. A.

LIVRARIA MODERNA

funàaàa em 1885

Rua Felippe Schmidt n: 8
Caixa postal ]29 T�I. auto 1004

Codigo Ribeiro End. Telg.
SIMONE

Para o Natal e Anna bom, os
votos de bôas lestas e feliz entrada
de anno novo, já não obedecem
aquelle systema antiquado e serem

formulados em cartões. Hoje é
feito pelo telephone ou por pho.io
gramma: E' mais chie, mais prati
co, social e moderno!I Tvpographia, EstereoJ-ypia.

Enccõer-ncção, Pautação, -Tra
balhos em Alto Relevo etc.

Filomeno & Cia.
End. Tel. FI LOM ENO

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

Agentes autorizados da

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

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

- Optirna q'Jalidade

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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• �t
ii Festas de Natal e Anna �i@:
� Bom! @
• •
� ��
�.,(.'tJ,�

o proprietario do Café e Restaurant ES-
(�,,'o,,�

�d
z,mr TRELLA, avisa á sua distincta freguezia e ao l!'lN

� público em geral, que como costuma fazer todos �� : .' !l

�
�

� os annos, terá á venda excellentes e saborosos ��i j
! assados, como sejam, leitões, perús, gallinhas e 11'1-i

frangôs, tudo por preços razoaveis e ao alcance I COl71l71LlJllC I

de todos. : dente=ApurrBebidas finissimas: Champagne, Vinhos

I '!--A
pro-una L.

!

branco e tinto, francez, alIemão, portuguez, chileno, Escola Ir :
italiano e Liz dos melhores fabricantes da Europa. Cooperador.,Grande e variado sortimento de vinhos t do as as Cuir!
nacionaes fabricado com esmero. �.b, Esteve !'E",� Conservas, queij os, presuntos; mortadelIa, w.� do cOl"'''_11 P

: salames, tudo vendido por preços baratissimos. ;� ,,'xccut:v 1 C.
, , Acceita-se encommendas com antecedencia. ��) qual o I re., Ir� Não deixe de visitar o Café e Restaurant ",,� sas c

.

� ",'t) ct , om
-

u.u»:
r,.� ESTRELLA.-Praç'a 15 de Novembro n. 24. ('J,�J tancia entre ,

= PaU�eOlePhTone-pl.4020s'to �� �:ni�a_ç[�� -1 r I

�
.,

B • I � .vnnucipa: (C

t� �� 26, e da C. r

�����}�����:':::;::-...

'�

..--_._�-_.....;J�i-,---"'��$�� �i;e�9, �1vu�'
tem sido fI .t

U
ENDE-SE uma confortavel cr s i, sita na rua prin- ,,' .

cipal do districto «João Pessôa», com fundos
a fua Vj� 1/

para o mar. '

co ares� I;, c t

TRATAR NESTA REDACÇÃO Lauro j�,./[I '

da funJa�(l(1
_________________________

las de alp r :'

proxirno 211 I, .

As lista'
buintes e l'"

foram él) ,
� •

um resulta i"
150�W()') 11

mostra q �1P, I'

de esforco a

sivel cm brcv
quantia.
Ficou entã

dar a escola
bct.zacão de
serà LIa' � I

de janeiro, �I'

mercia., �(I')
Prof. I'üq';,,'
S0I11:11'2r, !lO'I.
missão Px
escola St"'j r

selheiro M(
desde já ab ,

Ias.
Afim de "j;

attribuir- PS ( ,

directoria, foi
projecto que
foi organ :1(

te da Comm
Ficou tamb

creação de L I

perador, COl1�
IS a 20 111..:(

,

os sócios ql :
maior infere- �

Cruzada, e

consistirá em (

mente com a

xecutiva na i. I I

alphabetizaç,
c.

territorio d .

-ReJ .za- ,

A lnterventoria Federal, por te, em dia t'

resolução de ôntem datada de- rão opportu 'c ,

slgnou o sr. dr. José da Costa ciados, a s(

Moellmann, para responder pelo de propagano
expediente da Sf'cretalia de Estado na qu il o

do� Negocios do Interior e Justiça, Cornrnissão
emquanto durar o impedimento do Eliezer c JS '- u •

respectivo titular dr. Placido Olim-I discorr�rú s I

pio de Oliveira, que em objecto «A tttütor de lf/�••

de serviço publico seguiu para o n/zas civicas»
interior do Est..do.

ante-ontem !i r
.

, ),

netrararr , pelo t • "", 1-

zens da imporl Ir t, I
•

r,e cor

cicl Filomeno (:' 'I VI

cidade de S 10 .,'

EntrdJ t)

conseg iu;n'"
riem a f;J J,

,

ler, os LiGO O

'lado co:-rF,ig0
,--------I----------,��\ d: L.�� .. _--l� .

,- 'i-!..�J..}; l:1�1'"'j..L0 u'"' P�)

A GAZETA
- -- --�--------

- I
,

1
,

Pellaria
Argentina

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

Curte-se, Lava-se e Reforma-se pelles para agasalho
-Rua, Geronymo Coelho :3a-

1 Ajudando
a "lyra�9

No balancete do municipio de
Tubarão, referente ao mês de
outubro, e publicado ôntem pelo
«Diario OHicial» , na rubrica
<Auxilios Diversos», o seguinte
pagamento: Subvenção á Socieda
de Musical Lyra Tubaronense,
mêses de junho e julho-80$OOO.
O sr. Marcolino Cabral, pre

feito daquelle municipio, e tam

amigo da «arte» deveria attender
com mais solicitude aos paga
mentos áquel]a sociedade musical,
pois, caso contrario, isto é, atra

zando-se por tanto tempo na

entrega do dinheiro, acabará emu

decendo a «Lyra».

AViSO
A proprietária da Cha

pelaria Chie, estabeleci
da a Praça 15 de No
vembro 11. 11, avisa á
sua amavel e distincta
freguczia e ao publico
em geral, que acaba de
regressar de sua viagem
ao Rio de Janeiro, onde
adquiriu 0S ultimas mo

delos em chapéus para
senhoras, senhoritas e

meninas, de accordo com

a presente estação, e as

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

vel freguczia a mesma

prefercncia de sempre.

Fpolis., 26-� 11 -934.

Secretaria do
Interior

Camisas

Renards

o Radio de Qualidade

Atwaler Kent
o mundo em sua casa

DEMo.NSTRAÇÕES SEM COMPROMISSOS
CO

Jovita Gandra e Casa Miscellanea

- ,...
.
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Bactl?riologia, sorologia,
chlmlcu

A GAZETA

A GAZETA

Ex-assistente do

Dr. Cesar Sartori
Clínica cirurgica-operações
Das 3 horas em diante dia
riamemente á R. Arcypreste
Paiva n: 1 -- Phone 1.6H

Residencla:-R. Esteves [u-
nior, 179-Phone, 1.285

Dr. Ricardo G�ttsmann

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

Res. Rua Esteves [utuor, 2(

TELEPHONE 1131
Consultorio: Rua -:r:rajano 18

TELEPHONE 1284

• Dr. Arthur Pereira
e Oliveira

CLINICA MEDICA

Doenças de Crianças
Systhema Nervoso

Anályses clinicas

RESERVA ALCALINA

Hemoseditnentação
Consultorio:-Arcypreste Pai
va, I. Consultas: - Das I:'
ás 1 8 horas. Phone. 161 é

1?,.esidencia:-Visconde de Ou
..o Preto, 57-Fhme, 1524

Dr. Antonio BotinilMedicina Interna- SYPhilil1Vias Urinarias

Consultoria e Residencia

Rua Trajano, 21
Consultas ás 17 horas

Telephone 1.658

)

1

)

1

CUNICA MEDICO-CIRURGIA
DO

Dr. Aurelio Rotolo
Com pratica nos hospitais

da Europa
MOLESTIAS DE SENHORAS

-PARTOS
Diagnostico õcs molestias
Internas pelas RAI05 X

Tratamentos com as Radio -

Ondas Curtas e Ultra C:.:rtas
Radios U. Violeta e Infra-Ver�

melhoe-Completo Gabinete de
Electricidade Medica

Applic:a O Pneumo-Thorax Ar
tificial centro a Tuberculose Pul
monar, com controle raàiologico

"Consultorlo: R. Felippe
Schmidt rr 18, das 9 ás 12
e das 14ás 17 hs.i.Telef.
1475 - Res. Visconde de
Ouro Preto, 75-Telef. 1450
==========�======�
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Dr. Sizenando
Teixeira Netto

Clinica Medica

TIJUCAS
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Drs. Nerêu Ramos
I

I e
Aderbal R. da Silva
I

I Advogados
Rua Trajano, n: 33. Tele
fone 1631.

Dr. Henrique Rupp Jor.
E

J)r� Oswaldo Bulcão Vianna

Escriptorio R. Felippe
Schrnidt rr 9 Phonc 1483

Dr. Fulvio Aducci
Advogado

Rua João Pinto, n' 18

(sobrado)
Das 10 ás 12 e das 14 ás

17 horas

ADVOGADOS

Dr. Gil Costa
E

Dr. Cid Campos
Escritório: Rua Trajano,
O' 11.

ür, Pedro de Moura Ferro

I

-�-

.�

CLINICA

Pharmacia e Dro
garia Moderna

RUAJERONYMO
COELHO, N. 38

AV isa a dístincta freguezia que acaba de re

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

RUA JOÃO PINTO N. 21

Phar-rnacias Furumdungo - Por Souza Ca-

eflnação de Assucar :::::finaly,,=parC"'ãoPe.
de

-

JOAO SELVA
Tenho o prazer de cornrnunicar aos meus distinctos

freguezes, que mudei meu estabelecimento para a ru:! Edicões de Adersen - Editores

Bocayuva 11. 154, podendo fazer seus pedidos pelo tele- Edifício d'A NOITE - 14'

phone n. 1441 ou nos depositarias CASA SAVAS e andar RIO
FERNANDES NEVES & Cia. á rua Conselheiro Mafra.

..Joao Se.lva
Compra-se qnalquer qUantidade de nozes.

Praça 15 deNovembro,:n' 27

Médicos
1====����AdvogadosDr. Cesar Avila

I

Casa -,8ei rão' �e��o.eIG��G�.®@'���JG.eG.e
•

.

G
ESPECIALIDADE, em O Fabrica de OV8iS o

em colchões para camas I � I '1iI �
.

�
de solteiros e casaes, tra- e DE �
vesseiros de primeiragua- � P d V·I!!IEl! �
!idade, pastas cornmerciaes O e ro I a.1 �
e escolares. Arreios de to- G _ ii
da especie e todos arteía- •

ACEITA Er:.J_CO�MEN?AS EM QUALQUER �
ctos de couros. G

ESTYLO--ua [oão Pznto, I I B-Telephone, 1693 iIi
"""=""""""'..",.,"""""'="""""''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''_ ! Rua cr;iradent�s, 3 -F� .e.�oe.se��O�"G,,����.e�G

-

COMPRE-OS rrlelhoes calçadosdas O NATAL
melhores rnacas No

.

"
O C' 10 "BrinqUedO, e artigos para pre'5ente�SAPAT H

.. nea.sóesempreNAMISCelanealPELUSO F. Schmldt, 2 onde a variedade e os preços são admlraveisl

Nas grandes luctas que desde

�����������. bram no campo da actividade so

cial ou cornmercial, o espirito mo

derno e bem equilibrado utilisa o

telephone como a mais inprescin
divel das necessidades!

Advogado

Rua Trajano, rr 1 sobrad:

Telephone rr 1548

Dr. Salgado de Oliveira
I

.

Advogado IRUA FELlPPE SCHMIDT N' 9
,

Escriptorio de Advocacia

Dr. A. Wanderley Junior

Cathedratico de Direito Com
mercial da Facuidade de

Direito

ArADEmlrD
João José Cabral, provi
sionado.

n. Felippe Schmidt, 9-sala 3

T'elephorics :

Escriptorio
Residencia

1.620
1.274

Telep 'tone n: 1375

Pharmacia
POPULAR

DE
Antonio d'Acampara

Praça 1 5 de Novembro 27
TELEPHONE 1170

Pelles
Compra-se pelles

crúas de Gato do Mat-

A Educacão na Russia Sovié�
tica - P�r S. Fridmann

v' "

Accacio Mo-
• I

re I ra tem seu escrip-

tório de advocacia á rua

Visconde de Ouro Preto

n. 70. - Phor=: 1277.-

Caixa Postal, ) .0.

to. Graxaim, Raposas

e Zorrilhas.

Artigo Dentario Artigo Dentado
Só na .Joalharia MUller
Unir:o estabelecimento capaz àe scrtetozer o mais exigente

profissional, mcntcnõo sempr-e romp láto stock àe proàudos
ô

eri

tarios ncctonces e extrangeiros. -- Executa-se qualquer traba
lho em ouro, (Refinaqem, laminações, ctc.)

Esta Joalharia avisa aos seus trequez es cirurgiões
õ

enttstcs que
resolveu �esta àata em õtcnte fazer qrnriôz r-eõucçõo õz pr-eço

nestes artigos.
Não compre antes de visitar este estabelecimento

JOALHERIA-RoBERTO MULLER-Rua Trajano, 4 C

reira e Silva
Cassacos - Por Cordeiro de
Andrade

Oravatas em lindos pa-
drões. Variadíssimo sorti-
mento CASA PARAIZO

Fabrica de Massas

Conv·t�nça-se
Experimentando

MACARROES E MASSAS PARA SOPA
D IV NA-OS MELHORES

RUA CONS. MAFRA, 68 PHONE, 1180

-- Pp., lrr1'BiiPJ"5Y&'

Almanak Laemmert
fUNDADO Em 1844

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

geraes sobre todo o Brasil

UNI C O ( Guia Geral do Brasil
( G'lia Geral do Estado de Santa Catharina

90 ANNOS de de publicação ininterrupta -Tiragem
32.000 COLLECÇÕES

Admi-

•

volume .. Districto feàeral
2' -_ 5ão Paulo. minas e Paraná
3' .. Demais Estaàos ào 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 especia I do Estado de Santa Caiharina
Pela primeira vez Santa Catharina terá uma completa

fonte de inlorrmções sobre o Estado e todas as suas activida
des lndustriaes, Commerciacs e Profissionaes.
Redactor neste Estado:-A. Montenegro de Oliveira

Director-proprietario da «Informação Commercia]>
Rua Esteves Junior, 16

FLORIANOPOLIS

APPROXiMA-SE ! ! !

lV1iscela-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Florianopolis, Sabbado 29 de Dezembro de 1934TAA
I. UltimasA. voz 00 POVO

CON ONTEM

Noticias
SO'

São simplesmente alarmantes os

com que a reputada Casa Trels Irmãos resolveu
corresponder o favor público, que jamais. lhe
faltou.

Confrontem s,o': toile de soie
5$500 o metro; sêda listada para camisas, de
6$800 a B$ o Metro; Meias completslV\ente de
seda natural que se vendia a 12$, a 7$000.

VE DADEIRA LOUCURA

preços,

finissima.
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"
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politana, será levada a pia bap-lO BAILE DE SÃO SYLVES·
tismal a g11ante menina Liene," TRE NO LYRA
filha do sr. João Silva. j

J Como nos annos anteriores,
1 reunir-se-ão na noite de São Syl-
1 vestre na aprazivel séde do LY-

Deu-nos hoje o prazer de sua RA TENNIS CLUB as mais
visita mantendo comnosco uma distinctas familias pertencentes á

insinuante palestra, o sr. Ernani Si- nossa alta sociedade, afim de
niscolchi, digno representante da commemorarem em um ambiente
Todly do Brasil S. A. do Rio de suprema selecção e elegancia
de Ja:1eíro. a passagem do anno.

O sr. Siniscolchí excurciona os Desta vez-temos plena certeza

Estados sulinos em propaganda -o tradicional baile do victorio
do conhecido producto Toddy, so club da collina constituirá o

tendo nesta praça affixado, em maior acontecimento social a ser

vários pontos, sugestivos cartazes e registrado neste fim de anno,

disbribuido por toda cidade lo- pois a directoria do sympathico
lhe tos contendo explicações scien- cercle se acha em plena activida
t:ficas sobre as optimas qualida· de, no que diz respeito aos pre
des alimentícias desse producto, parativos da promissora festa.

que hoje é universalmente conhe- Aliás, é sobejamente sabido,
cido e sem similar. que as realizações do LYRA
O sr. Ernani Simiscolchi, brin- sempre primam em brilhantismo,

dou-nos com uma lata de Toddy, originalidade e animação, de sor-

pelo que somos gratos. te que o nosso mundo social se

sente naturalmente attrahido para
as mesmas, o que, em grande
parte, contribue para as constan

tes e insuperaveÍs vi .torias recrea

tivas alcançadas pela prestigias]
associação,

Accresce ainda, que o LYRA

possue um conjuncto orchestral de Já não tenho mais quem

primeira ordem, capaz de fazer Cartinhas ao meu amor

brilhante figura em qualquer sa - O Correio es'á em gréve
. -. . . I celebrar missa, em commemora- Ii:,o de danças frequentado pela As cartas criam bolôr ...

HOJe serão olficiados os segum- cão ao 1700. anniversario de' mais exigente e escolhida assis-
tes casamentos religi.osos: sua fundação. tencia dos grandes centres do nos-

-de João JoaqUim Lourenço e
50 paiz, o que significa mais uma

Maria Othilia Olivei· a; Na Cathedral Metropolitana serão: preciosa garantia para que o baile
-de José Simeão e Maria celebradas as seguintes missas i de São Sylvestre obtenha um exi-

Julia de Gouvêa. lenebres: I
to completo e in-gualavel.

-Dia 31 de dezembro, Sé- Finalmente, o facto da festa do

gunda-leira, de Roque Paladino; proximo dia 3 I ter um caracter

dia 2 de janeiro, quarta-feira de carnavalesco, contando com o

Julio de Souza Avilla e Maria concurso de va.ios blócos e cor

Ignez Rachadel, ás 7 horas; dia dões, que se apresentarão em Íin-

3, quinta-feira, de Maria do Car- das fantasias, nos co.ivence que
mo C. de Andrada e João Gomes vamos ter uma noitada de alta re

de Oliveira, às 7 horas; dia 4, creação e alegre convivia Iami
sexta-feira, Apostolado da Oração liar.

VAZ-ROSA às. 7 horas; dia 5, sabbado, de
Te-Deum ORealiza-se hoje, na residencia Tulio Cavallazzi, às 7 horas; dia melhor sortimento de

da genitora da noiva no districto Dia 31 de deze-nbro, ás 6 8, terça-feira, de Libanio Ribei- artigos para homens f-O na

«João Pessôa», o enlace matei- horas da tarde na Cathedral Me- roo casa A CAPITAL.
monial da gentil senhorinha Nancy tropolitana, será celebrado um

t;���OOOO�OO�::G����r:z���������rG"'S!�

Costa: Vaz, dilecta filha da exma, Te-Deum. � A r I i ndo Ferna ndes �sra. viuva d. Alice da Costa Após esta solemnidade haverá �- �
Vaz com o sr. Arthur Rosa, benção do SantissirnoSacramento, � Rosalina Fernandes 1:1commerciante. que ficará, em exposição, durante � ItServirão de paranymphos no toda a noite de 31 até as 5,30 da �� participam aos seus parentes e pessôas de suas
acto civil, que se effectuará, ás 18 manhã do dia J. de Janeiro. � relações que sua filha Ondina contractou casamen- �horas, por parte da noiva o sr. Para este acto religioso são ÍIf' to com o sr. Oswaldo Lehmkull. iJoão Didimo Vaz, representado convidadas todas as associações .� �.

pelo sr. José da Costa Vaz e a religiosas. � I Oswaldoe 0.ndinaj �
exma, sra. d. Aladia Philippi Vaz; � �
o sr. Egydio A6bade Ferr�ira e Ba ti. d J�

I
noivos

I
�p tza o:

exma. esposa: do noivo o sr , Hemo 25-12-934. [UI
Corsini e, li 1 •.T-,;;'::. sr.. ]rt', rc· Arn '!11.,., ", n· � C:,l'l'., .' T,:\ I, .',',1 ln- � ...,

�
u .� _. - _. � • � � '"""'" "F"""""""="="",..., ......."t"'.........""'.,.= ..""".......r."""'" ;;oe.......�""""'-="'....... : "t"0";ii;"I���-=::'.I .....,._....4,),._�_.,,�....�����.....a...._*'..:.t�.._���������..

Visita

Lucio e exma. sra.

G a gréoe coniinúa ...

BOM
A' memoria de minha Mãe.

presentados pelo sr. Jairo Callada
e exma. sra. d. Decia Callado
Carreirão: Tte. Albano de Souza

Pião, vapor de roda, um bote, um catavento,
Uma espingarda e um alvo ou mesmo um tambarzinho,

Tudo isso nesse dia e sem contentamento,
Promettias-me sempre e sempre com carinho.

E, eu correcto e bum, sem queixa e sem lamento,
E sem nunca invejar o filbo do visinho,

Em ancias aguardava o festival momento
De ter como presente, um carro cu um cavallinho.

E, assim, a me illudir, ditosa, meiga e amada,
Beijando-me feliz, embora com piedade,

Tú promettias tudo e ...não me davas nada.

Faz annos hoje a gentil senho
rinha Elusa Costa, 'da nossa alta
sociedade e filha do sr. Indio
Costa.

Festeja hoje o seu anniversa
rio natalicio a senhorinha Maria

Eugenia Pierre, filha do sr. Eloy
Pierri.

O acto religioso será realizado
na igreja local, ás 18,30 horas;
sendo padrinhos, por parte da
noiva o sr. Elyseu Di Bern:ll"di e

a exma. sra. d. Aracy Vaz Cal
lado e do noivo o sr. PedI'O
Goulart e sua exrna. esposa.

Fazem annos ho,e:
.

o menino D.lvid, filho do sr.

dr. Henrique Fontes, Procurador
Geral do Estado;

a exma. sra. d. Virginia Coc
ho, esposa do sr. D,J!taviJ Coe-

Noivados

m

ve

po
pr
tiç

Flplis.-31-12-934.

Com a senhorinha Nilza, filha
do sr. Francisco Büchele Barreto,
contractou casamento o sr. Alci
des Silva.

Que ingenuo eu fui em crêr no que ella me dizia!
Depois de apregoar o doce na cidade,

-Era eu que a rir _lhe dava o Pão d� cada dia.

C(;rajano .J«.argarida
-----------------------------------

O gol. Flôres é do lu-
tehól.

.fi respeito do tele-
Te Iephane

gramma de 1?,ecife O Salão Record, á Praça
sobre o bloco do Nor- 15 de Novembro, tem o pia
te. zer de communicar aos seus'

distinctos favorecedores e ao'
publico em geral, que acaba
de mandar installar um tele
phone automatico, que tomou'
o n. 1696.

a exma. sra. d. Iracema Sohn
dos Santos, esposa do sr. J. Per
mi niodos Santos;

o sr. Celso Lopes, comrnerci-
O sr. Oswaldo Lehmkuhl,

«l-LrcilioIunccionario da POllte
Luz» contractou casamento com a

gentil senhorinha Ondina Fernan
des, dilecta filha do sr. Adindo
Fernandes.

ante "

o sr. Rober:o de Senna Pereira;
a menina Eunice Farias, fiiha

d o sr. Juvenal Farias, deligente
c ommissario da nossa Policia Ci
vil.

Missas
No proximo dia 31, o

Conselho Central dos Vicentinos
mandarà celebrar, ás 7 horas, na

Cathedral, missa em intenção de
seus bemfeitores.
--No dia 10. de janeiro, na

igreja do Menino D.�us, a irman
dade do Senhor dos Passos farA

Com a senhorinha Hilma Na
poleão, filha do sr. Thomaz Na
poleão, ajustou casamento o sr.

Martinho Carminatti,
Gente nova

Acha-se em festas o lar do sr.

Arnaldo Santanna e de sua exma.

esposa d. Janice Di Concilio
Santanna, com o nascimento de
uma menina que na piabaptismal
receberá o nome de Elisabeth.

O Telegrapho não quer
Ao Correio se encostar ...
Nesse
Póde

caso, quem quizer
bem telegraphar!

Está em festas o lar do nosso

prezado amigo sr. Pedro Xavier,
zeloso hmccionario da Livraria
Central, pelo nascimento de uma

Chegam UIlS.

Acham-se nesta Capital, hos

pedados no Hotel Metropol, o sr.

Ernani Luiscalchi Inspector da
TODDY do Brasil S. A., e

I sua exma. senhora d. Christina
Pernetta Luiscalchi.

interessante garota,
baptismal receberá
Léa-Maria.

que na pIa
o nome de

Um bloco desse, assim forte,
E' caso sério, pois não,
Parece o blóco da morte,
Do bandido Lampeão!

Enlace

Ferrabraz ameaça

Não haverà tribunaes
Accordãos, justiças, leis
«O diabo que o carregue»
Tambem não ha, não ha mais!

Major Barata assim ségue
Num palanfrorio que .chóca
E termina o Ferrabraz:
«Para mim tudo é potóca» ...

QUEM AHOU?
Pede-se encarecidamente a

pessôa que achou um mólho de
chaves o obsequio de entregar
nesta red::tcção.

�, '."1:

léve

E si no jogo elle entrar
- Diz o Gi fallando ao Caide
Vae ser mesmo de arrombar
Ou faz goal ou !oH-side ...

GeneraI Fiares da Cunha
Que é politico de escól
Bello sceptro agora empunha
E' membro do íuteból •.•

Saraplão

o TEMPO

São as seguintes as previsões
da Estação Meteorologica desta
Capital, para o periodo das 24
horas de hoje:
TEMPO :-Bom com nebu

losidade.
TEMPERATURA: - Esta

vel á noite ê em elevação de dia.
VENTOS:-De Suéste a nor

deste frescos.
As temperaturas extremas de

hoje, foram: máxima 23,7 e mi
nima 16,8 registradas, respecti
vament� às 14,00 e 6,10 horas.
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