
�----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------�----------------
Anno II Florianopolis, Segunda-feíra, 31 de Dezembro de 1934

. L INúmero 111

A

ZET
v o z

.$300

D o p O V O

I Número atrazado$2001 Propriedade e direcção de _JAIRO CALLADO

s, AGREVE
==009==

u
,

e
CORREIOS
Medidas

enérgicas
•

Rio, 31-Com o intuito
de jugular a Greve dos
funccionarios dos Correios,
que vem assumindo graves
proporções, o Governo está

pondo em prática uma série
de medidas enérgicas con

tra os grevistas, que ficaram

expostos á acção disciplinar
administrativa ante a não

adhesão dos telegraphistas
e mesmo empregados pos
taes de muitos Estados.

e

e

Suspensas as
ta.

-

promoçoes

zinho,
Rio, 31-Como uma das

medidas adoptadas pelo Go

verno contra os grevistas
postaes, foram suspensos as

promoções naquella Repar
tição.

Substituindo
São Paulo, 30 (G)-Por

motivo da gréve foi exone

rad i o Director Regional
dos Correios e Telegraphos
deste Esfado, sendo nomea

do para substitui-lo o sr.

Edgar Saboia, recentemente

promovido á telegraphista
chefe.

o "comité"
do Rio

Rio, 30 (0)-0 Comité d;

Gréve dos Correios e Telegra

phos, composto dos srs. Raul Ca

marate, Luiz Antonio Jourdan,
Cicero Pontes, Rigoberto Sá de

Oliveira, Odilon Lima e Carlos

Gaertner Filho.

Roeram a

corda

Rio, 30 (O)-Com raras ex

cepções, todo o funccionalismo do

expediente na séde do Departa
mento Geral dos Correios e Te

legraphos, compareceu á hora ha

bitual, iniciando-se os trabalhos

normalmente.

'Irmandade
desunida

bu-

Rio, 30 (G)-Dous funccio

narios dos Correios foram presos,

á tarde, na rua Primeiro de Mar

ço, quando procuravam distribuir

manifestos expedidos pelo comité

de greve. Ao mesmo tempo, a

quelles funccionarios, numa roda

de collegas, exprobravam o pro

cedimento de companheiros que

compareceram ao trabalho, enfra

quecendo, dess'arle, o movimento

paredista.
Estabeleceu-sSo! então, á porta

do Café Correio: situado na rua

Primeiro de Março, grande con-

fusão.

fstak:lia.
bor-

de

Em Nic
theroy

Rio, 30 (G)-As turmas que
fazem o serviço da noite, nos

Correios da capital fluminense,
adheriram ao movimento grevis-

Militares para
substituir

Rio, 30 (G)-O ministro da

Guerra, tomando conhecimento
ofhcial da situação do serviçc
postal, autorisou o director de En

genharia a attender, se possivel,
a todas as requisições que por
ventura venham a ser feitas pelo
seu collega da Viação, de pes
soal technico e especialisado em

commumcações.

Raptado

Todos os engenheiros formados
pelo Instituto, tanto os que aqui
labutam, como os que vão, em Reunern-se no proximo
outros Estados, buscar o pão para dia 3 de janeiro, ás 19,30
a vida, têm brilhado muitos horas, em sua séde social,
occupam hoje, cargos, que por cer- os associados da Associa
to estão aguçando o apettite dos ção dos Empregados no

usurpadores. Commercio de Florianopolis,
Sem excepção todos têm sabi- f d

do dignificar o nome do estabele-
a Im e discutirem e appro-
varem o projecto de refór-

cimento em que se formaram, ele- ma dos Estatutos.
vando cada vez mais mais alto o -----------

conceito que é tido o nosso Estado .

respectivamente.
Ora, é evidente que ha uma

grande collisão, entre o direito
conferido Pêlos referidos decretos e

a resolução do Conselho Regional
de Engenharia que tenta arrebatar

áquelles direitos.
O caso entretanto não é iné

dito. Em certos Estados da União,

*
*
* Em sua edição de

sábbado, realizada á noite,
o Conselho Consultivo do
Estado approvou o substi
tutivo c,o conselheiro João
Alcântara daCunha, auzmen
tanjo o fun:::cionalism� de
nossa edilidade.

Isso, na medida das exi

guas possibilidades orçamen
tarías, porque, sabe-o toda

gente, o rnunicip.o da Ca

pital, ao revés do que se

devia esperar, tem bôa par
te de sua renda absorvida
pelo Estado, tal como as

taxas d'agua, luz e esgoto.
Destarte, o mumcipe

barriga-verde, ao invés de
contribuir para o progresso
local, chega terra ao "mon

te", qUê: é depois dividido
com outras communas, ás
vezes de arcas recheiadas,
emquanto a Capital do Es
tado, á mingua de recur

sos, jaz á mercê da criti
ca acerba, mas razoavel,
de quanto forasteiro per
lustre estas plagas.

Mas, voltemos ao au

gmento. A insignilicancia do
accréscimo, embora seja a

única que a situação finan
ceira do municipio, no mo

mento comporta, diz-nos
bem que ainda não é feita
inteira justiça aos servido
res humildes (e a adjectiva
ção é exacta) da Prefeitu
ra Municipal.

Realmente, só agora o

funccionario municipal vae

integrando, aos poucos, no

logar que em verdade lhe
cabia entre na pública ad

ministração, pois, inexplica
velmente não usufruiam, até
ha pouco, os direitos de a

posentadoria e montepio,
sendo ridiculamente pagos.
Portanto, é credora de nos

so louvor a iniciativa, que
o Conselho adoptou sábba
do último, ainda que, frise
mos bem, não é acto de
inteira justiça, sómente com

pletada com um verdadeiro
reajustamento, consoante as

actuaes dífficuldades de vi
da.

Os diplomas de engenhei.
ros-geographos

Assernerclo

onde em número maior são os

prejudicados, já ha, e com grande
exito, a voz de protesto.
A nossa tambem lar-se-a ou vir.
O que entretanto contribuiu

para que o Conselho Regional
Regional du visinho Estado do
Sul se pronunciasse pela fórma
que o fez, foi sem duvida, a in

formação que a respeito do Insti
tuto Polytéchnico foi prestada pelos
representantes do Conselho Regio
nal no nosso E,tado.
E' por todas as fórmas lamen

tavel, que não tivesse prevalecido
na informação o critério de justiça
tão proprio dos homens rectos e,

ainda mais dáqueles que encon

tram dentro do estabelecimento
que tentaram achincalhar, meios,
que adjuntam aos seus, de sub-

O Governo do Estado A Interventoria Federal exime-

sistencia. baixou. decreto prorogando, rou os srs: João Marçal, Moacyr
M

. -

do é por mais 15 dias, o prazo Loyola Bacelar e Cyro Bormann

mai:�jl���:��o:�eat;�:�:r�ue :�f�: de apresentação das decla- dos cargos de escrivães das col-

b d d hari rações para o lançamento lectorias de São B.�nto, RI·o do
car a o ra e um os cat an- d

-

nenses maximos _ JoséBoileux- ...2����to �rritorial. Sul e B::\Ia Vista.

f�4��������������������������::nh:�;!a!:Sc���ase�a�h�;i::� ��� A':- I OA·OE'De todos que estão empenha- 1'1 � � �

dos na depredação moral da nossa "

�Igrande casa de ensino, contra to- �
.

Na ampulheta do tempo estão passando os �
dos os principies de ética prolis- � ultimas grãos de areia do ano que agoniza. �
sional, alguns ha que são proles- � Quando escoar-se o ultimo grãozinho o Tem-
sores do estabelecimento. � po: um velho rotimeiro e pachorrento, vi;·a a ele-

Esses porém se identificam. � psidra e ... na estrada da vida tudo continúa ... pas-
Mas o que é curioso notar é � sa.o ano velho, vem outro novo, com o tempo é

que a campanha está sendo movi- J'!J assim, mas co:n os homens ha uma leve diteren
da só por aoes de arribação � ça, passa� muitos anos v�lhos, chegam muitos anos

alguns dos quaes já ha velhos � novos, mas os homens vao sempre ficando mais
tempos encontraram guarida na Jt velhos.
nossa hospitalidade. � Sorvido pelo abismo insondavel do passado
O que está preoccupando séria- � desaparece na curva da estrada da vida um an�

mente á grande numero de moços � vel�o, suare.nto e cançado; a estrada fôra áspera,
lounados pelo. nosso �;tabeleci-; cheia de obíces e

. tropeços� mas chegou ao seu ter
rnents de EnSInO Superior, é a � mo,_ le�ando consigo as trevas, o esquecimento as

sórte qut. venham a ter os respon- 1 desilusões ou esperanças mortas dos visionarias
saveis pela campanha de

desmo-"I
e sonhadores.

ralização, e, muito principalmente r Na curva do horizonte do futuro vem surgin
a dáquelles que occupam cathe- � do O no�o ano, num ambiente de alegrias estri
dras e cargos de confiança da � d_:ntes, e el � recebido pelos homens, cheios de ilu-
dircc oria. � soes fagueiras e de radiosas esperanças.

•

Entre elles está comprehendido � �Mas com o correr na jornada da vida as de-
um conhecido Fronlin' com ares � cepçoes surgem, umas após outras. Vem � desen
cavalheirescos, um sorriso eterno � cantamen�o, �as o. home� é um. animal que gos
e nojento, e, mettido a dar gol- � ta de se Iludir a SI próprio, por ISSO confia no tem

pes á [osep]: Fouché. . . � po � a ele entrega o seu destino cheio de revezes

O grande engenheiro cujo di- � e triunfos. .

plo>.na-ninguem não sabe de que �. O ano que morre e'
r.

o responsavel pelos re-

atelier é-vêm fazendo diversas � vezes.

investidas contra o patrimonio e � O ano que vem é o responsavel pelos triun-
a moral do estabelecimento, desde � fos.
o tempo que era acreditado pe- I"

Vai nisso um profundo engano cabe ao ho
rante as altas autoridades eccle- �I

mem pela. s�a orientação firme, ser�na e segura
siasticas. 1'1 f�zer a felicidade sua e não ao ano que passa in-

Po,itivamente s. s. selá agora �� diferente,. I?onotono, rotineiro, cabe a missão de tra
convidado por sua consciencia, si I!" zer a felicidade do homem.
não o lôr pelos alumnos e ex-alum- � Infelizm��te a felicidade está muito aquém de .

nos, a deixar vago o cargo que � onde a ambição humana a colocou.
occupa e que lhe dá �m desa- r �ara remate deste fim de ano abroquelo-me
perto de dllzentos e oItenta bi- r ao pensamenlo de E'mile Souvestr�s no livro Un
cos por mez, bem como desinfec- r Phzlosophe sous les Toits.

'

tar do corpo docente onde occupa r. «Adeus, ano querido, que ha pouco acusei in
uma cadêira, sentindo-se tão á r ]ustamen.te! O que eu sofri te não deve ser impu
Gommodo. . . r tado, pOIS fo�te apenas um espaço onde Deus tra-
O capacete não deve adaptar- ·1"

çou .meu caml11ho, uma terra onde colh'
-se só áquelle que perdendo seus" meel.

loque se-

biscates vae morder s.�us conhec.i-: �

Amar-te-ei pelas horas de alegria que me vis
dos, mas, tambem a os demais r fl�_ prtovar, amar-te-ei até pelos sofrimentos que me

que estão empenhados na impa- t L..es e passar.

triotica campanha. \!t
f

Alegrias e sofrimentos não me vieram de ti

Fiquem certos os depredadores; oste-Ihes apenas o teatro.
'

do patrimonio catharinense, que a

�I" b d�esctança pois em paz na eternidade e sejas
res.:>lução do Conselho Regional," en 1 O,. u 9ue em troca da mocidade me déixas
não prevalecerá e que ha de" a expenencla, em troca do tempo a

.

recorda ão e

ressurgir da memoria do glorioso: em pagamento dos beneficias a gratidão».
ç

José Boiteux, o bom nome e o con- r
ceito. que deve goz�r o nosso esta- �Zí BIS B I L HO T A �
beleclmento de ensmo superior. �&� ............

�"!
�",=".....:e:J�toe.otio:!!olllli!5..ii.iT�_"*�"zc�z�· ..������oo��:I''''

Henrique Abreu Fialho

Leilão de
predia

Os diplomas de e igenheiro geo

grapho expedidos pelo Instituto
Politéchnico de Florianopolis, em

virtude de resolução do Conselho

Uma turma de investigadores Regional de Engenharia e Archi

que estava proxima, em um auto- tetura do Rio Grande do Sul,

movei, dirigindo-se ao grupo que passaram a ser considerados sem

discutia acaloradamente, prendeu, valor.

por desobediencia e desacato, os A expedição dos referidos ti

funccionarios dos Correios Fran- tulos, conferidos pelo nosso esta

csco de ASSIS Cavalcanti e R�go I belecimento superior está ampara

Bastos, os quaes foram conduzi- da pelos decretos nos. 1.080 de

dos para a delegacia de- Ordem 29 de dezembro de 1917 e lei

Politica e Social. 1 .169 de IOde outubro do
mesmo anno, do Governo do Es
tado e pelo Fêderal 4.765 de
13 de dezembro de 1923 que
reconhece de utilidade pública,

Um deputado ele:to

Belém, 30.- (G)-Um gru

po chefiado pelo gaúcho Cíbelle,
invadiu a residencia do deputado
eleito José Pingarillo, raptando
ahi o deputado eleito Genaro
Pl nts de Souza e conduzindo-o

para logar ignorado. O deputado
José Pingarillo rompêra com o

interventor e pedira garantias ao

commando da região militar.

II

grev�
no Lloyd

O melhor sortimento de
artigos para homens f-O na

casa A CAPITAL.

No proximo dia 5 de ja
neiro, ás 14 horas, será ven

dido em leilão o predio n:

27 da rua Crispim Míra,
avaliado em 5:200$000.

A

O Sr. Guido Belens Bezzi e

mais dous directores do Lloyd
Brasileiro, estiveram hoje, pela
manhã no Ministerio da Marinha"
em conferencia com o almirante

t

Protegenes Guimarãe,. Podemos
(,

informar que dessa conferencia:
resultou o gearnecimento das of-]:ficinas do Lloyd Brasileiro por
uma força do Corpo de Fuzilt:i
ros Navaes.

Falando a respeito do 11 Clobo ",
o ministro da Vidção disse:
-Ainda ha pouco, o direc

tor do Lloyd me communicou que
ia partir para a ilha de Mocan

guê, afim de vêr se conciliaria
com o serviço os funccionarios

díssidentes, pois o motivo que os

leva a uma parede é bastante
des:mazoado. Como jà é do do
minio público, elles se queixam de

que o pagamento está atrazado.
Não é b�m isso o que succede.
O Lloyd já pagou a primeira
quinzena de dezembro e deve

pagar no proximo dia 2 de ja
neiro, a segunda, de accôrdo com

antiga praxe ali observadÇ\.

Imposto
territorial EXONERAÇOES

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



SABÃO jOINVILLE
Caixas pequenas 4$000
Caixas grandes 5$000

Lontras média uma

Graxaim do matto uma

Graxaim do campo uma

Catetos médios uma

Porco do matto uma

Largatos grandes uma
Veados mateiros kilo

A GAZETA--Florianopol1s, 31 -12-934

FARINHA DE TRIGO
Cruzeiro 44 kilos 35$500
Surpreza 44 kilos 35$500
Cuzeiro 5 e 2 kilos 4$500
Indiana 28$000

ACOÃO INTEGRALIS- A

TA BRASILEIRA OIARIO

.

I
Provincia deSta. Catharina Martinho Callado Junior

tr 81a e gr Icu tu ra (Departamento Provincial da Propaganda) REDACTORES DIVERSOS
o

Agentes-correspondentes emo

O iNTEGRALISMO E' A MARCHA GLORIOSA DE quasi todas as localidadesPreços correntes na praça de Arroz em casca sacco 12$000 ARROZ UM POVO do Estado.
Florlanopolls Farinha Barreiros sacco 13$000 (Por Sacco de 60 kilos) O Integralismo declara verdadeiros héroes da Patria: os che- CO IIabO raçãoFarinha commum SaCCo 9$000 Agulha Especial 52$000 les de familia zelosos e honestos, os mestres, os humildes de todos

Farinha de milho sacco 14$000 Agulha Bom 49$000 os labores, das fabricas e dos campos, que realizam pelo espirito, Não será devolvido o original,
Café em côco sacca 25$000 ]aponez Especial 42$000 pelo cerebro, pelo coração e pelos braços a prosperidade e grande- publicado ou não.
Ervilha kilo $200l]aponez Bom 38$000 za do Fr.lsil. O conceito expresso etr arii
Banha kilo 1 $700 Bica Corrida 34$000 O Integralismo considera inimigos da Patria a todos que go de collaboração, mesmr soli
Assucar grosso arroba 6$000 MERCADO FROUx O amarem mais os sophismas, as subtilezas philosophicas e juridicas do cilada, não implica em resprm
Polvilho sacco 1 5$000 I que o Brasil, ao ponto de sobrepol-os aos interesses nacionaes, os sabilidade ou erulõssc tsor parte
Carne de porco kilo 1 $500 BANHA que forem commodistas, preguiçosos mentaes, vaidosos, alardeadores da Redacção.
Toucinho kilo 1 $300

(P , J 60 L")
de luxo e de opulencia, oppressores de humides, indifferentes para Ass ignatu ras

C" k'l 5$000 or caixas ae Icf os id d d I I I - ANNO 44c1tOOQera 10
E I d 20 k'l 115$000 com os CI a ãos e va or mora ou menta; os que nao amarem as fP IM'l d b Ih I t 18$000 m atas e 10;

f 'I' doutri f d d 'I' SEMESTRE 24c1tOOQe e ane as a a I E I d I) kil 118$000 mas arm las; os que pregarem outnnas en raquece oras a vita l- fP
N k'l $1 00 m atas e_los

1 d
'

I bl'
"',

Ih TRIMESTRE 12c1tOOOozes 1 o

I Em latas de 2 kilos 124$000 dr
a

febnadclOna
os« ases», os scepticos, os iromcos, rmseros pa aços 1 fP

COUROS ;5 I ra os. MEZ 4$000
1 $800 ' MERCADO ESTAVEL O lntegralismo quer a nação unida, forte, prospera, feliz, in- A correspondencia, bem como

1$200 tegrada no Estado, com superior finalidade humana. os valores relativos aos an-

1 $000
XARQUE O Integralismo quer acabar, de uma vez para sempre, com nuncios e assignaturas devem

1 $000 (por kilo) as guerras civis, as mashorcas, as conspirações, os adias, os despei- r;;er enviados ao Director-Ge-

2$000 tos, unindo todos os brasileiros no alto proposito de realizarem uma rente Jairo Callado.
Mantas Gordas 1 $900 N - d

'

it E t
' raixa !?ostal 37

1 $700
açao capaz\\ e Impor-se ao respeito no x enor.

������ooOO���§'tPatos e Manta O Integralismo proclama que não ha dire ito algum que se �4$000 Sortida regular 1 $600 sobreponha a05 direitos da Nação, pois só assim esta garantirá effi- r D E A R T E30$000 - MERCADO FIRME cientemente os d.reitos dos indivíduos, dos municipios, das provin- �
����� DIVERSOS

das, derimindo co�tendas: h�'moniz��do, i�teresses. , , r REDArTOR

,

O I,ntegrahs�o nao e um pa, tido, e, um.movimento. E uma � JOÃO M. BARBOSA4$000 (por kilo) attitude naciona], E um despertar de consciencia. �4$000 Cêra 5$500 E' A MARCHA GLORIOSA DE UM VOPO G���� ����
3$000 Cebo 1 $500
8$000 Carne de porco I$JOO r-����3i�s:��r*"���9

Toucinho 1 $500 � �
� Arlindo Fernandes �

CAMBIO � e �
90 dlv á vista � Rosalina Fernandes �

58$563' 58$963 � �
$785'� participam aos seus parentes e pessôas de suas r.�� relações que suafilha Ondina contractou casamen- It!i
4$790 � to com o sr. Oswaldo LehmkulI. �
1$020 � �
$530 � O Id O d' I �

11$870 � swa o e n ma �
1 $620 � noivos �3$880 � I �2$780 � �5-t2-934, �
3$450 ���������r#'_.ft_'S'�-:���������]

Extra 68$000
68$000
55$000
62$000
48$000

Limpos pesados kilo
Refugos pesados ki!o

Limpos leves kilo
Limpos refugos kilo
Cedanho kilo

ASSUCAR

Diamante
Christal
Moido
Terceira

SAL DE CABO FRIO

Sacco de 60 kilos
Sacco de 45 kilos

Moido de 45 kilos
Enc apados 2 kilos

9$000
7$500
8$000

20$000
PELES

SAL DE MOSSORO'
Sacco de 60 kilos 9$500
5acco de 45 kilos 7$500
Moido de 45 kilos 9$000

Gatos do matto uma

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

Nesta terra porque se falia can,

tando, toda a gente pensa que é
musico. Então, em materia d
critico o caso é muito mais sério
e complicado. Por exemplo: «eu

que estou com 20 e varios annos

de convivenc�a diaria �om a mi- \
nha arte, velo-me muitas vezes,'
assediado com apreciações de lei,
gos, que pelo facto simplerrime
de terem ouvido um dia qualquer
celebridade, se arrojam a criticas
que só nos causam hilaridades.

Imaginem, meus leitores, ha
gente que já quer traçar directriz
par� o De Arte!

Ora cêbo I

orvsnsos
Arroz sacco 44$000 MADEIRA DE LEI - PRI-
Kerozene caixa 35$000 MEIRA QUALIDADE PraçasGazolina caixa 55$000 Taboas de lei est. (3x23) duzia SI LondresVélas de cebo caixa 16000 38$000 P'

P d
'

58$000
« ans

Soda yrami e Caixa Taboas lei larg. 3x31 dz. 54$000
I
« HamburgoCebolas caixa 44$300 Pernas de serra lei dz. 28$000 « Italía

Vélas stearina caixas 35$000 Fôrro de pinho 14$000 » PortugalZéa Mays Fischer caixa 30$000 Taboas de qualidade 2x23 dz.
« Nova York

Côco sacco 50�000 16�000 « HespanhaFareHo sacco 6.p500 Sarrafos de lei I x5 a dz. 6$000 « Suissa
Farellinho sacco 6$500 B I

'

Farinha de milho Marialina caixa Mercado do Riu :: B� À�:es
247$$010000 FEIJAO « UruguayVélas de cêra kilo J 11 d

'1 $400 (Por sacco de 60 kilos) «h_o ao a

Grampos p. cêra kilo
ICimento Mauá sacco I-I $5 JO Preto novo 13$000 �����������

Phosphoros Pinheiro lata 21 0$000 Branco especial 25$000 CURSO PREPARATORIO
Arame farpado n, 12 rôlo 25$500 Verm�lho 20$000
Arame farpado n. 13 rôlo 35$000 Mulatinho 23$000

MERCADO FROUXO

6$200
8$065

U
ENDE-SE uma confortavel casa, sita na rua prin
cipal do districto -joão Pessõa»; com fundos
para o mar.

TRATAR NESTA REDACÇÃO

A esses cérebros estreitos e a

canhados eu mando daqui o meu
-

aviso.

Não peço endosso a ningueta
para dar a minha opinião e nem

respondo a idiotas e crelinos.
Dito isto, qu.ro mandar aos

meus leitores, e mesmo aos cele
berrimos criticos, os meus melho
res votos de felicidades no Anno
Novo.

Agradeci
mentQ

105.878 1.917 4.618 missa108.280 22.812 24.380 �������������f{�l���
ii:�i� f:lcig 1�:��f � CONVENÇA-SE t I
25.496 � que nos receptores PHILIPS são aproveita- �

I13,5GJO � das todas as importantes conquistas da sciencia �
Faltam as sahidas dos depositos particulares. �

do radio, razão porque recommendamo-Ios. �
----�-.-----,-----oi-_�-_,,-� 'i>��"/� � A�ENTES:- COSTA & C�. .

� João Cypriano de
�=��-�---�-�!5���$������ Clube Recreativo [�RUA CONSELHEIRO MAFRA 54 - Florianópolis � Souza

� Annlta Garibaldi l�� �' A familia de João Cypria,Festas de Natal e Anna � CONVITE ���������iG4I'N�'!>J� no de Souza, sinceramentet De ordem do sr. presiden-
o=:w:;"".. ..........,"'''''.......r:=o'''' """""r.=o............ '" • N

agradece a todas as pesso a

�I. Bom ! � te, ,convida a todos os srs. �j-*...._3
...*·��·*·*

..

&·="1� Assoclaçao dos Em- pelo confOito �restado du-
Tl 'SOCIOS deste Clube,

_

para � Pedro XaVier 3 Senhora r..' pregados no Com- rant� a enfermidade do seu

;t O proprietario do Café e Restaurant ES- ! compare�erem a sessao �a � , , . �� mereio de Flo- quendo �spo,so, pae, �rmão,

110• TRELLA, avisa á sua distincta freguezia e ao ! �ssemblea Ger�1 para a

elel-11� partIcIpam? .nasclmen- � r' anopol's sogro avo, bIsava e tIO; á�t
� público em geral, que como costuma fazer todos � ç�o da nova plrecto�la, J�O ft

to de sua ftlhll1ha �
I I

quelles, q�e o acompanharam,� os annos, terá á venda excellentes e saborosos 'dia 2 de JaneIro pro�lmo, as Pt. LÉA MAURA � -ASSEMERCIO- até a ulttma morada, bem
assados, como sejam, leitões, perüs, gallinhas e '2,0 h?ras, em sua s,ede so - � I�

_ con:o, pelas homellagens re-

frangôs, tudo por preços razoaveis e ao alcance clal a rua ConselheIro Ma-�, FI' I' 23 d De iii Assembléa Geral exlraordinaria cebldas pessoalmente, ou por
f � onanopo IS, e -

'!J
-

t I t-de todos. ra.
� b d 1934 lt1 e egramnIa, car as, cartoes e,

Bebidas finissimas: Champagne, Vinhos Caso não haja rumero �
.lem ro e.

� _

De ordem do
-
sr. �residente. ainda, aos que se dignaram

branco e tinto, francez, allemão, portuguez, chileno, legal, proceder-se-á a eleição, ����������� 510 co�vocados os associados desta enviar ao· querido morto, co'
italiano e Liz dos melhores fabricantes ela Europa. meia hora depois, com o nu- ASSOC1�Ç�0, em �leno gozo de rôas e ramalhete_s de flores;

Grande e variado sortimento de vinhos mero de sacias presentes. Os melhores brins de Ii- seus dlre�tos syndlcaes, pa,ra ,

a áa Imprensl 1 Jcal, pelas ex-
nacionaes fabricado com esmero. Secretaria do Clube R. nhos para ternos elegantes Assemble,a G,eral extraordmana, pressões de pezar e honro-

Conservas, queijos, presuntos, mortadella, � Annita Garibaldi em Floria- Casa P A R A I Z O a se realizar as 19,30 horas do sas referer.cias
salames, tudo vendido por preços baratissimos. 5 nopolis, 29 de Dezembro de psoximo ,dia,� de janeiro, afim Outrosim, c�nvida os pa-

Acceita-se encommendas com antecedencia. \� 1934. SE QUERES ANnAR DE de ,ser dlscutId? e approvado o rentes e amigos para assis-
Não deixe de visitar o Café e Rcstaurant � - M, Dias, 2, Sec. exerci- AUTO commodamente e com proJecto de �eforma dos Est�tutos, tirem á missa de sétimo dia

ESTRELLA.-Praça 15 de Novembro n. 24. �� cio. segurança chama o na c?�ormldade da legIslação que será celebrada na Ca-
Telephone-1.420 " I Ford V8.200 em vlg?r. , pella do Gymnasio Cathari�

Pau lo T. POS'ltO � � FlonanopolIs, 30 de Dezem- nense, quinta-feir,1 3 de Ja"-o � r--" IANO Vende- bro de 1934. neiro ás 7 í (2 horasG >:e um piano Winckelmann, novo. Phone. 2112. Theodoreto Ligocki Por esse acto d� religião••tH"Me���=aH�!�������_e Informar-se' nesta redacção. E NADA MAIS! Secretario antecipadamente agradece.ui

VINHO DO RIO GRANDE FARINHA DE MANDIOCA
Em quintos 11 0$000 (Por sacco de 50 kilos)Em decimos 55$000 F' , 1I $000ma com poCafé em grão arroba 20$000 Grossa SA� pó 10$500 IVassouras 5 fios dz. 22$000 MiRCADO CALMO �����������Vassouras 3 fios dz. 20$000

MOVIMENTO DE CEREAES NO RIO DE JANEIROXarque coxões arroba 30$000
Xarque sortidos arroba 27$000

Exame de admissão ao Gymnasio
As aulas terão inicio a 1 5 do

corrente. Informações à rua Felip
pe Schmidt n. 119 com o Prof.
Xavier.

Dezembro de 1934.

Pellaria
Argentina

5TOfK em (9-11 Entruõoae 5ahi�as

11 a 24-11

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

Mercado de F'lorial'!opolls Feijão (saecos)
Feijão preto saeco 15$000 Arroz ( » )
Feijão branco sacco 20$000 Farinha ( » )
Feijão vermelho sacco 15$000 Banha (caixas)
Milho sacco 1 3 $000 Milho (saecos)
Batata sacco 10$000 Xarque (fardos)
Amendoim sacco 10$000

--_-.......:.:"--------------------------------------------------------------------
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Florianopolis, Segunda-feira, 31 de Dezembro de 1934
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:-Collaboração Literaria-:
OG.O.O.$O�OG$�o.aooera��@O�G===��==�:,::::::::::::::::::::::::::::�:1l;;;r·IT.J'Poêmas intimas

Passaram annos de phantazia
Sobre a cabeça de Rosa Bella.
E a flôr foi vendo quanta alegria
Morreu-lhe á vista... que não foi della.
Tornou-se tr.ste, como enlutada
Por' esquisita, féra saudade.
E um belIo dia, quasi esfolhada,
Foi para um claustro. Que mocidade!

-

C E' U

Direcção de L. Romanowski

Como em te ver me abysmo em teu abysmo
Maravilhoso céu!-Cl)mo em olhar-te
Me orgulho de te ver... Pequeno, scismo
E pequeno procur» mais sondar-te.

Dando expansão ao meu idealismo,
Mergulho em teu azul. Por toda parte
Que te sondo, celeste mechanismo,
Exsurge, extreme, a perfeição da Arte!

E vou pelo teu seio em pensamento,
Subo e desço no espaço e, desvairado,

. Ante os primores teus, absorto e mudo,

Procuro Deus por todo o firmamento
E não enxergo Deus!-Mas, deslumbrado,
Volto sentindo a mão de Deus em tudo!

Antenor MORAES

Confissão

I

Antigamente dizem que havia
Nesta cidade gentil donzella,
Loura, rosada, sem fidalguia,
Que o nome tinha de Rosa Bella!
Si a phrase ouvia mais apurada
A linda rosa, flôr da cidade,
Franzia o labio, mal humorada ...
Amor! é um sonho na mocidade.

Do nosso Amôr.

No dia de lo. anniversario de Luiz Carlos
Outras - si víerem em pós de ti, ernbóra
Virgens tambem, lindos botões de Ilôr,
Nunca virão como tu vieste, outr'ora,
Para a grandeza deste grande amôr!

-E si vierem, hão de se ir tambem embóra,
Deixando uma saudade ou um amargôr!
- Nunca, porêm, ElIas serão, Senhóra,
O que tu foste para o meu arnôrt

Mas, não importa que venham! Não importa!. ..
DelIas, si vierem, na minh' alma morta,
Morta de tedio, de saudade e dôr,

Nem um só traço hade ficar, querida ...
Porque só tú encheste a minha vida!..
Porque só tú foste o-meu grande amôr! ...

Este dia, Querida, é o mais festivo

Que Deus nos deu, e como alegra tanto,
Dá mais alento ao sonho redivivo
Das nossas almas feitas para o pranto.

Faz hoje um anno o lindo frueto vivo
Do nosso amôr-o meu e o teu encanto.

Tanto mais belIo quanto mais captivo
Do nosso affecto que, por eIle, é santo.

Espelho em que revêmos velhos traços
De duas raças... para ser feliz

Que Deus o abençôe em nossos braços ...

=-Orgulhosos ... --se orgulho é o que nos toca

Ficamos sem cuidar, se alguem nós diz:
-Tem jà quatro dentinhos, o Lusoca!. ..

_I 934 Carlos Corrêa

João Crespo

Bailada,
de

-Jesus I Um claustro! ... que vida fria
Para uma loura, gentil donzella!
-Será que a santa Virgem Maria
Queria num claustro rosa tão beIla?
-Mas que cortejo desce a esplqnada

ê

-Quem cava a terra junto da grade? ..

Finou-se a pobre flôr encarnada.
-Amôr! é um sonho na mocidade...

-ROSA BELLA
Offerta:

Esta baIlada, f1ôr de um só dia,
Fil-a tragando funda saudade...
-A dôr de agora vêm da alegria
Que tú me déste na Mocidade!

JOÃO CRESPO

--------------�----------------------�t����l���-------------------------------------

A c:>RGU 1...1-1O !l ; VerdeA Sonho

vam perfumes e sons de orchestras raras...

Via-se dali, sob a doçura extaetica da
tarde outomnal, o lago de Genebra lustroso
como setirn e cheio de evocações.

De subito descobriu, á sombra de uma

tilia, a jovem orgulhosa de outr"ora. Porêm
estava mudada agora. Ao vel-o correu

ao seu encontro. Sabia-o glorioso. Sorriu-lhe
e pediu-lhe desculpas do passado.

,

EIle olhou-a longamente num desdem
em que havia o travo da desillusão.

-Perdôa -supplicou ella.
-Perdôo respondeu elle curvandose.
-Então, agora...
-E' tarde-disse o artista. A belleza

das mulheres é transitoria como a belleza das
flôres. Só a arte é que as fixa. Tú não qui
zeste. .. Agora é tarde, muito tarde... E
afastou-se.

L. ROMANOWSKI·

(Para o pintor E. Traple)

Na fina claridade do dia ella passou
esbelta e sorridente ... O artista ao vêl-a en

volvida, assim, em tão seductora graça de

sejou-a para o seu modelo.
Porêm, eIla, orgulhosa da sua belleza

a da sua mocidade, negou-se.
O artista entristeceu-se e partiu...

u "
II

Passaram annos, durante os quaes eIle

viajou por longinquas terras. A gloria nunca

cessou de lhe sorrir aureolando cada vez

mais o seu robusto talento.
Mas apezar de seus exitos de artista,

de quando em quando, através dos loiros
com que se ornava a sua arte, vinha-lhe a

lembrança o perfil esbelto da linda mulher

que desejara para modelo e inspiração.
" "

u

Conheceu o mundo e o mundo o co-

nheceu e admirou-o e glorificou-o.
u n
II

Voltou um dia á Morgens.
Convidaram-no para um chá dansante

no castello de Bonson-Rion, em sua honra.
Acceirou o convite.

n "
II

No ar festivo do amplo jardim boia-

.!lo talento do poeta OCTAVIANO RAMOS

Nestes dias de verão os campos são verdes ... verdes ...
como é verde a côr do meu sonho!
E vendo-os, assim, supponho,
--como seria bom,

ter o sonho
sempre verde,

tão verde,
como são verdes os campos no verãol

A vida seria uma ilIusão.

Mas como seria bom!
Mas como seria bom,
não sentir a realidade,
não suspirar de saudade,
nem ter maguas no coração!

Ah! meu Deus, como seria bom!
Ter o sonho sempre verde,
tão verde

II "
II

A orchestra iniciava um [ox-trot exci
tante. Os pares avançaram sorrindo,

A tarde morria num deliquio sobre o

espelho immenso do lago ...

••
e como são verdes os campos no verão!

L. Romanowskl

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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NKEN PROCURE LER
o

"Calendario Blu
menauense 'para

1934"

Organizado por J. Fer
reira da Silva

U,» trabalho magnifico
Variada collaboração
Fartamente illustrado
Informações úteis
Indicador Commercial

1- s c e:»

ypo ;;;:::>uper-Bayreuth"
O mais bello e mais apertei çoaclo receptor da actualidade
A ultima creação de TELEFUNKEN-ondas curtas e longas

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

Mostruário permanente em Cruzeiro do Sul

T·EL.E

Quem r·
.

anança

PREÇO 2$000
na LIVRARIA

CENTRAL

FR
IR
NCE

CORREIO AE�EO
o seu ReFrigerador?

U \A rd�i(i(>ri!dor é wm gr:1ndg conforto para e lar, • bmbem ••

\!1l1;,ritgo de c"pi{"l que precisa ds estudo.

o� ri!H3i.fiSdOfi>t G. E" a!ém de possulrem tudo O que ta. d.
m�is m lemo e p�d�ito em r�frige;ação electrica, 'num, IN mire.
r. I v-s •

. :,cr.'<'.i, ",�çtnc! uma suprcme glHlnti. d. qualidad., "uroçio • v.for.

.,.\0 compr,H um refrig'uador, luegur.-•• 4. que • ..cLt"•• �
." G í..lbr:.:�nr.e C:Of1hgddo • de confi.nç. - ...... reM,.,._ G. fi,

Fechamento de
malas

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

Chile-Perú-Bolivia
SABBADO 12,00 simples

10,00 regs.
NORTE---Santos-S. Paulo
Río- Victõria-c-Caravellae
Bahia-Maceió-Recife-Natal-

Africa-Europa-Asia
SABBADO 20,00 simples

18,00 regs.

!,,;e�.!l !dorm"çõu 041 ume! d«ifI€indr�lo, • lIII.alq:JW_
""'11tH 1O",.iH�r<t= ". *=1«1>11__ (II\M. iii � •

MAT ,
..

Com I.SOO podereis comprar um
frasco de RODAX extinguindo com

pletamente moscas e formigas.'
Destribuidores para o

Brasil: a Industria Cbimica Cura S. A., Blurnenau.

Fabrica de Moveis Catharinense
o E

Paulo Schlemper
DEPOSIl o E ESCRIPTORIO

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

Sociedade Immobiliaria Catharinense Limitada

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

VILLA BALNEARIA procure hojo mesmo o nosso

Escriptorio e adquira U!�1 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. eode brindar seus jilhos.
Llnõc Vista Panoramica.

Eeplenôlôu praia õe banhos.
Optima nascente ô

e agua potavel.
Terrenos completamente planos,

f9 VILLA BALHEARIA DISTA a:

1000 metros Da Ponte Hercilio Luz.
800 ÕO BranDe Quartel Eeô ernl, em ronstrucção.
60000 Brupo Escolar José Boiteux.

Ha séõe õo Distrido João Pessôa.

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

Prestações mensaes desde 30$000
R 50cieàaoe se r nccrr-eqc 00 construcçõo de PréDios

nOIi lótes cõquirtôoa.meôlcnte o pagamento õz umalentraoa á
vista e o reetcnte em pagamentos mensaes.

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

ou com o corrector EDUARDO NICOLICH

Companhia Alliança da Bahia.

luonfeitaria Chiquinho
Especialidades em cararnellos, 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 FER-RARI
RUA FELIPP SCHMIDT n' 10 (ESQUINA DA

RUA TRAJANO) Telephone 1.194

--- f'unônõn em 1870 ---

5EBUR05 TERRE5TRE5 E mARITlm05Incontestavelmente A Primeira no Brasil

IICrpltal realis�õo 9.000:000$00Q�ese.rvas rnors õe 36.000:000$00Q
1
ecelta �m ]933 ]7.762:703$36]
m:;,ovels . . 13.472:299$349R(E���c;ablllõaões assumiDas em 1933 2.369.938:432$816 l

fOBa
s responsabiliõaoes referem,s2 sórnente aos ramos ôe I'

a rompea Th�AH=?PO)RTE5, que são 05 0015 UHlr05 em que "I, In Ia opera :

Agentes 5ub-Ag t r» I .
�

Estad
'

o (7
I .en es e negu cüores de AvarIas em toõos os

os o �rasJ(, no Llruquu- (Surcursal) e nas prinripaes
praças extrangeiras I'Agentes em florianopolis camecs LOBO & era.

I'T IRua r. m:lfra n' 35 (sobroôo) raixa postal 19e eqr, ALLIAHÇA Tcleph. 1.083
Escriptorios em Laguna e Itajahy 5ub-Agentes em

Blumenau e Lages

ii����"��.t.ii!ie�_�I,i!ii)íiii!!ei!iii$!i,,,,"_'�!i!i,->.i!i!D��!!i,l'1,ii!!G!iiii��iiiiii,���i!Iii"'G�''''ii!i!��!il!ifJ�,.,�iiii",.,iliiG�_"i
I: Laminas Gillette Legitima I• gPREÇOS AO PUBLICO AZUL,

•NOVA,
•
•
•

VENDE-SE NA O
e HOVA (8$500 •
• PROBArK 4$300 Pharmacla e Drogaria da FÉ tU

I
VALET (I $000 A' Rua Trajano H. 8 .,

• (6$000 A REVEHOEOORE5 ::
• BaAL 4$300 •
O

I 700 Preços excepclonaes G
·�ae�.�.�o.....e••••••

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

( 1$200

r GARANTIDO
�� E CUSTA 6$ •

a DISSOLVENTE NATAL !

ACABA COM AS MANCHAS, CRAVOS.
RUGAS E POROS ABERTOS

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

Azentes das Industrias Reunidas F. Matarazzo--S. Paulo
St�ndard Oil Company Of Brasil (Kerozene marca

"JACARÉ", Gazolina "MOTANo")-Pa�air do Br�sil
S. A. (Serviço aéreo)-Marcas de farinha de tngo

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

RUA CONSELHEIRO MAFRA N. 29
_ _ _ _ _ IIIEnd. TeI.: "Atherino"---Caixa Postal, 1 02---Tele�

. II

Café e Restaurant
"E ST 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 o� dias,
das 11 ás 14 horas por 2$500 somente

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

Praça ]5 de Novembro, ,4 - Telephone, 1420

RUA
_

CIOAO� 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 rociadas da primavera.
VENDE: - PHARMACIA E DROGARIA DA FE'

Rua Trajano n. 8 Florlanopolis

PASCHOAL SIMONE S. A.

LIVRARIA MODERNA
Funõcõc em 1886

Rua Felippe Schmidt n: 8
Caixa postaJ129 TeJ. auto 1004

Codigo Ribeiro End. Telg.
SIMONE

Para o Natal e Anno bom, os
votos de bôas festas 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, 0-
gramma: E' mais chie, mais prati
co, social e moderno!

Tvpographia, Estereotypia,
Encaõernação, 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 - SÃO J o S E'
Santa Catharina

Agentes autorizados da

elA. BRAS. PNEUMATICOS P I R E L L I S]A.

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

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

\r

M,,,.ae consiatente, ,',

��Br::t',/
... , .....

- - Econornico . , ,
.. Optirna Qualidade

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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A

Dr. Ricardo Gottsmann fMédico - Operador. Es-]
pecialista em alta cirur-I"gia e Ginecologia IRes. Rua Esteves [utuor,

261TELEPHONE 1131 ':
Consultoria: Rua '"Crajano 18."

TELEPHONE 1284

IIDr. Arthur Pereira ",ie Oliveira 'I
·1
I

Doenças de Crianças II
II

CLINICA MEDICA

Systhema Nervoso

Aná/yses clinicas

Bacteriologia, sorologia,
chlmícu

RESERVA ALCALINA

Hemosedimentação

Consultorio:-Arcypreste PaJ1
va, 1. Consultas: - Das 1 5 I
ás 18 horas. Phone. 16181�esidencia:-Visconde de Ou-ll
ro Preto, 57- Phone, 1524

Dr. Antonio Botinil\
. Medicina Jnterna- Syphilis

'Vias Urinarias I
Consultorio e Residencia i

1\

Rua Trajano, 21 I i
Consultas ás 17 horas ,\

Telephone 1.658

CLINICA MEDICO-CIRURGIA
DO

Dr. Aurelio Rotolo
Com pratica nos hospitais

da Europa
MOLESTIAS DE SENHORAS

-PARTOS
l::. Diagnostico àas molestias

Internas pelos RAl05 X

Tratamentos com as Radio -

Ondas Curtas e Ultra Certas
Radias U. Violeta e Infra-Ver
melhos--Completo Gabinete de

Electricidade Medica
Applica O Pneurno-Thcrcx Ar
tificial contra a Tuberculose Pul

monar, C0m controle raàiologico
.

Consultorio: R. Felippe
Schmidt rr 18, das 9 ás 12
e das 14 ás 17 hS.--Telef.
1475 - Res. Visconde de

lOuro Preto, 75-Telef. 1450-'"

Dr. Sizenando
Teixeira Netto

Clinica Medica

TIJUCAS

i Dr. Pedro de Moura Ferro
\

I
I

Rua Trajano, rr 1 sobrado'l
Telephone n: 1548 1'1

" rll

Advogado

r
Dr. Salgado de Oliveira II

II

Advogado Ir
RUA FELIPPE SCHMIDT ;\j' 9,!1

_ __

tii
=->

I Escriptorio de Advocacia

Dr. A. Wanderley Junior

Cathedratico de Direito Com
mercial da Faculdade de

Direito

ArADEml['Q

João José Cabral, provi.
sionado.

1(. Felippe Schmidi, 9-sala 3

RUA JERONYMO
COELHO, N. 38

Florisbelo Silva
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

Furumdungo - Por Souza Ca-

Refinação de Assucar ::::: finalyse=Par Gastão Pe-
de

-

JOAO SELVA
Tenho o prazer de cornmunicar aos meus distinctos

freguezes, que mudei meu estabelecimento para a rua Edições de Adersen - Editores

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

phone n. 1441 ou nos depositarios CASA SAVAS e andar RIO

FERNANDES NEVES & Cia. á rua Conselheiro Mafra .

.Joao Selva
Compra-se qnalquer quantidade de nozes.

�ua Trajano, 7 (sobrado
Consultas.-Zas., 4as.,5as.
e sabbados-das 7 ás 1 2

e das 14 ás 20 horas
I
_- -

Pharmacias
-

Pharmacla e Dro-
garia Moderna

I, Praça 15 deNovembro,:n' 27

Telephone n: 1375

Pharmacia
I

I POPULAR
DE

Antonio d'Acampora
Praça 15 de Novembro 27

TELEPHONE 1170

I

Casa 'Beirão' $"�.���I��Ge�@GG�$�.a••t)�

em ��l�;�l:LJ��D��r:� II Fabrica de Moveis I
de solteiros e casaes, tra-I • •
vesseiros de primeira qua- I�, Pedr!E V.tllal.- ii
!idade, pastas con:merciaes I õ

� &
e escolar�s. Arreios de to- e �
da espécie e todos arreta- e ACEITA Er-..JCOMMENDAS EM QUALQUER �I
ctos de. couros. I ii ESTYLO-ua João Pinto, : I B-TeIephone, 1693 :;?,.,

eeeeeeeeeeeeeee="""�===== !
Rua '"Clradentes, 3 -Fpolls.

I ••G����O�.��.�$��O•• f.Í
�

.OOMPRE--Os rYlelhoes calçados das O NATAL APPROXIMA-SE!!!
melhores macas No MI I
"SAPATO CHIO

Brinquedos e artigos para presentes Isce a-

ELUSO
"
nea ISóe sempre NAMiscelanealP F. Schrnldt, 2 onde a variedade e 0$ preços são adrntravelsl

Telephones:

Escriptorio 1 .620
Residencia 1.274

1I1����_�_����_�����-�' b
Nas grandes lductas 9�ed ddesdo.= ram no campo a activi a e so-

cial ou commercial, o espirita mo

demo e bem equilibrado utilisa o

telephone como a mais inprescin
divel das necessidades!

Accacio Mo-
• I

re I ra tem seu escrip-
'

I tório de advocacia á rua

Visconde de Ouro Preto

n. 70. - Phone- 1277.-

Caixa Postal, no.

Pelles
Compra-se pelles

crúas de Gato do Mat-

Novidades

literarias

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

reira e Silva
Cassacos - Por
Andrade

Cordeiro de

to. Graxaim, Raposas

e Zorrilhas.

Artigo Dentario Artigo Dentario
Só na .Joalharia MUller
Unico estabelecimento capaz õe satistazer o mais exigente

profissional, rncntenõo sempre ccrnpléto stOCR àe proàuctos õcn
ta rios nacionaes e extronqzü-oe. -- Executa-se qualquer traba

lho em ouro, (Refinaqem, laminações, etc.)
Esta joalharia avisa aos seus freguezes cirurgiões àentistas que
resolveu àesta àata em àiante fazer granàe reàucção àe preço

nestes artigos.
Não compre antes de visitar este estabelecimento

JOALHERIA-RoBERTO MULLER-Rua Trajano, 4 C

Gravatas em lindos pa
drões. Variadissimo sorti
mento CASA PARAIZO

Fabrica de Massas

Conv�nça-se
Experimentahdo

MACARRÕES E MASSAS PARA SOPA

CIV NA-OS MELHORES

RUA CONS. MAFRA, 68 PHONE, 1180

• volume -- Districto E'eàeral
Z' .- 5ão Paulo. minas e Paraná
3' •• Demais Eatuõos 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 eszecia I do Estado de Santa Catliarina
Pela primeira vez Santa Catharina terá u.na comp leta

fonte de inlormações sobre o E·,tado e todas as suas activi da
des lndustriaes, Com-nerciaes e Profissionaes.

Redactor neste Estado:-A. Muitenegro de Oliveira
Director-proprietario da «Informação Commercial>

Rua Esteves 'Junior, 16

FLORIANOPOLIS

Almanak Laemmert
fUHDFmo Em 1844

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

geraes sobre todo o Brasil

UNI C ° (Guia Geral do Brasil
( Guia Geral do Estado de Santa Catharina

90 ANNOS' de de publicação ininterrupta -Tiragem
32.000 COLLECÇõES

Admi-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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I Ultimas Noticias..A VO co

-,

Noivados

Futebol
FL�-FLU X S. PAULO

de que são cercados e a tra

dição invejavel, actualmente
em situação de destaque.

Os nossos rapazes, si não

esmorecerem, serão serias

concurentes, no anno vindou
ro, ao titulo de campeões do
Brasil, Qualidades não lhes
faltam, isso bem o attesta
a sua ultima actuação nas

aguas de Santos.

propõe em favor do Iuncciona- Ilismo municipal. Dt!pois de ligei- j
ras explicações, o presidente pÔ7 ,j

em
.

votação o substitutivo, que ���
approvado por 3 votos contra t �e /;

Desta fôrma, o Iunccionalismc- �
I:

municipal foi augmentado, obseros
.

vado o seguinte: hmccionarios da S

Administração (serviço interno), ):50$000 mensaes, cada um, in- .�
distinctamente; serviço externo tra

balhadores de jardins, cemiterios,
etc., 30$000 mensaes cada um,

indistinctarnente: os trabalhadores
da limpeza e obras públicas para
4$500 a diaria; alem disso, foram
reajustados os vencimentos dos car
gos de Thesoureiro, Chefe da Fis-

A sessão de sabbado :�:���o e admini,trador do Ce-

DO
Ordens de
pagamentos

-, \:::.�ht;"'::.O."!''''''�'''Ili:':;d.i!'I!!'��

Conselho Consultivo

Chrisma

A Secretaria do Interior e

Justiça autorizou os seguin
tes pagamentos:
Vasco Gondim-212$900;

Trogilio Antonio Mello-
201$000; Francisco Pedro
de Amorim-50$OOO; Carlos
Leyendecker--527$300.

Fazem annos hoje: horas;

Desportos Amanhã, das I 6 horas em

diante s. excia revma. d. Joaquim
Domingues de Oliveira, piedoso
chefe da Igreja Catholica neste

Estado, ministrará, na Cathedral,
o Santo Sacramento do Chrisma.

Redactor Sportivo CYPRIANO JOSE'

Contractou casamento com a

senhorinha Ondina Fernandes, fi
lha de sr. Duarte Fernandes, o

sr. Procopio Dario Ouriques, em
pregado da Companhia Costeira.

- na Capella do Gymnasi�
Catharinense, quinta-feira, dia .3
de janeiro, ás 7 112 horas, será
rezada a missa do selimo dia, de Num prelio bastante mo-

João Cypriano de Souza. vimentado O Fl i-Flu venceu
__o. =mm .

fi ' 7
O combinado S. Paulo-San-

e h ronicaC ine- tos pelo score de 2 x 1.

t h· A linha deanteira do FIa-
ma ograp li I ca Flu foi composta de 4 arü-

iheiros do C. R. Flamengo e
A ingenua no de 1 do Flu ninense, tendo

ci neilla Sá se aprese irado como um

dos melhores, em campo.Serviço dI F. B. 1., especial O ··1· t
.

s pau rs a) conseguiram
para A Gazela. b

.

a nr o score. por intermedio

Helen TWêlvetrees foi Íancada pc El Tigre e Arthur empa
com grande publicidade, mas� em

tou de fôrma magnifica.
materia de cinema, só adianta Ia- Os cariocas melhores ori

zer publicidade para as mulheres entados dC3; npataram por
·fataes. E Helên Twelvetrees foi intermedio de Jarbas que

Acha-se, ha dias, nesta Capi- classificada a "ingenua" mais per-. receb�u u n excelente_ centro
tal, vindo de Pomerode, munici- feita de Hollywood; creio que

de Sa, par� a conquista do

pio de Blumenau, o sr. Ernani chegou a tirar premio na Acade- tento.

Sayão dos Santos, funccionario mia de Sciencias e Artes, ou pe-
do Ministerio da Agricultura e lo menos menção honrosa. J VASCO X 8TOAFOGO
nOS50 esforçado agente naquella O certo, porém, é que nunca

localidade. chegou a alcançar a popularidade
das "glamorous girls'' .E' muito dif
ficil, nos tempos que correm, lan
çar uma outra Janet Gaynor ou

uma Dorothy JOIdan. Estas, mes
mo, pouco apparecem. Não ha

Do norte do Estado chegaram trabalho para a ingenuidade, a

pelo omnibus da empresa Darius: graça e o recato, As creaturas
Pastor Schlieurann, Benjamin hoje têm sêde de realismo, de im

Rampinelli, Carlos Orilia, Adria- petuosidade e vibração. A "inge
no Coutinho, Jota Vargas, H. Re- nua", embora sincera, não deixa
guly e sra., J03é Miranda, Zema de ser um producto artificial de
Sebalda, Paulo Tavares, Arrnan- um ambiente artificial. Transpor-
do Assis e Savas Lacerda. ,tada para um meio differente, ou

- I um tempo futuro, a ten .lencia é
De Laguna chegaram pelo Max, I para desfazer o encanto.

o, seguint�5 passa�eir�J; ,I A «ingênua» representa uma pha-
Saul Pimentel, Ansteu Avila,

I se da mulher, e não uma mulher.
Calistrato M. Salles, Catharina E a curiosidade moderna não

Medeiros, LUIZ Dalsosso, Leandro se contenta com um só aspecto
SeH, Albino Pomplona, Helena do personagem, deseja fixai-o em

Conim, Vergilio Mandardo, Gui- todos os anguloso especular todas
do Costa, Veronica Pacheco, Ar- as possibilidades, enveredar por
no Herter, Clemente H e r t e r, hypotheses desconcertantes como

Paulo Reis, sra. e filho, Willy Pirandello em'lComme tui me voi"
Woss, Oswaldo Bianchini, Ange- quando estabelece a duvida sobre
la Bianchini, Luiza Lima, João a identidade de Zara ou Jeaa
Pereira e sra., Manoel Forte, cap Giradoux em "Siegfried et la Li
Tte. Francisco Moraes, Walde- Mousine." O desejo de descobrir a
mar Franco, Augusto Medeiros, verdade, de tão intenso e subtil,
José Souza, Manoel Ferreira, Isai- leva ao proprio aniquillamento da
!iS e Joôé Ferrari. verdade. Não importa. Os apeti·

- - - tes modernos não aspiram a sere-

De Brusque chegaram: I nidad;�, mas a sociedade pela es-

José Wendhausell e sra., Glli- peculação,-a "recherche" e o es

lherme Schefer, Nicolau .Pertter- gotamenta.
-

fender, Irmã Arth, FranCisca Ge- Helen Twelvetrees teve a co

vaerd, Anna Sing, João Sing, Ge- ragrm de ficar co:n as "mousseli
orgina Ramos Luz e Maria Por- nes", os organdys e os pequenos
teposse. laços de fita; as tranças sobre a

fronte pura e o gesto eloquente
de juntar as mãos sobre o peito. :D========================--I_-_-_-�--�--_-:--------_::--'-----�-------O

d E d Esse"typo" realmente, parece ser o
norte o sta o segui-

b d
seu. E' preciso, porém, accrescen-omni us a empresa tar-lhe uma nota de meIancholia,
sempre presente nos seus lindos
olhos claros.

o sr. João Serapião de Almei
da, funccionario aposentado:

o menino Itamar Ferreira, fi
lho do sr. Geraldino Ferreira;

o sr. ]<Jão Raphael Sardá, in
dustrial residente em Biguassú;

a menina Cecilia Lobo, filha
do sr. Octaviano Lobo. lunccio
nario da lnspectona de Vehiculos.

Telepbane

Missas: j
I

A C. Telephonica Cathari
nense acaba de .instal!a um

apparelho automatico na re

sidencia da sra, Irmã Mund,
que tomou o n. 1286.

Chegam uns ...

Está nesta cidade o sr. QJiri
no Kretzer, cornmerciante residen
te no municipio de Bom Retiro.

Rio,31 (O) - Na parti
da de foot-ball entre o Vas
co da Gama e o Botaíovo

<:> ,

verificou-se LL11 empate de
Ix1.

O Conselho Consultivo realizou,
sabbado último, mais uma das suas

sessões habituaes.
Presentes os srs. conselheiros

Altamiro Lobo Guimarães, presi
dente; Armando Ferraz, secreta

rio; João Alcantara da Cunha, Cle
mentino Britto e Sizenano Teixei
ra, foi aberta a sessão com a lei
tura da acta anterior, que a mesa

approvou sem qualquer alteração.

I Constou o expediente de oHicios
da Interventoria subm ettendo ao

Estão q .r.isi concluindos os conselho um projecto d� decreto
trabalhes para a íunsão do sobre diarias aos escripturarios do

sport nautico com O terreste, Th':!souro, abrindo créditos supple
graças ao esforço e bôa von- mentares de 30:000$000, e en

tade d.i actual presidente da caminhando, para o devido pare- ORÇAMENTO ESTADUAL
Federação. Com essa resolu- cer, o orçamento da despeza esta"

. "

çã.i teremos, no anno de dual para o exercicio de 1935; Do conselheiro Clementmo Bot-

1935, uma phase importantis- officio da Prefeitura da Capital I to, �pprovando o .o�-çamento esta

slrna no sport, com a dispu- subrnettendo ao Conselho medidas dual para o exerciciode 1935.

ta dos diversos campeonatos que julga o sr. Prefeito proveitosas LUZ PARA A ESCOLA DE
da cidade e do Estado á administração, e um outro em ARTfFfCES
Voltemos, assim, aos au- q ie faz ponderações aproposito

reos tempos da verdadeira do parecer elaborado sobre o or

cultura physica. çamento municipal de 1935; of-
Os nossos remadores tu- ficio do sr. Manfredo Leite, en

do farão para honrar a fama carregado do expediente da Di-

� ---O
I

rectoria de Obras Públicas, pe
dindo equiparação de seus ven

cimentos aos dos encarregados do
expediente das Directorias de Es
tradas de Rodagem e de Terras
e Colonização.
A seguir foram lidos os parecer:

TYPOS, MACHINAS,
PAPEL

REMO
Do conselheiro, João Alcanta

ra da Cunha, favoravel á abertu
ra do crédito supplementar de
21 :700$000 para a compra de
typos, machinas, papel etc., soli
tado pela lnterventoria,

A Federacão de Com
mercio, lndusiria e La
coura reúniu-se para
trai Ir do caso do au

gmenio dos impostas
(Gazeta -- 29-/2-34).

Radio Qualidade

Do conselheiro Sizenando Tei
xeira, tambern approvand, a ::les
peza do pagamento de luz do
Estado por parte da Escola de
Aprendizes Artihces, e concor

dando com o crédito supplemen
tar ás sub-consignações n. 377 e

382, numtotalders. 30:000$000.

Commercio, Industria e Lavoura,
Agora em Federação,
Stão vendo que a cousa estoura

Com tanta tributação!
E as tres forças reunidas
Querem ver no orçamento
Si são mesmo as preferidas
P' ra supportar esse augrnentc

o mundo em sua casa

Gm Paris enforcou-se
um cidadão, por ha
Verem indicado o seu

nome como candidato
a um cargo politico.Chegou-

A VO'Z DE OU'RO,
o de

Passou a ser discutido, a seguir,
o Clrçàmento municipal para o exer

�icio de 1 935, de que foi relator
ô conselheiro Clementino Britto.
a conselheiro João Alcantara

da Cunha, que havia pedido vis
tos ao processo, fez entrega de
um substitutivo, na apreciação do

qual a mesa se deteve �m demo·
rado estudo. Devido. porem, ao

adeantado da hora, o s�. presiden
te resolveu suspender os trabalhos
para final discussão, ás 21 horas,
quando se realizou noua sessão.

ORÇAMENTO MUNICIPAL No Brazil ninguem faz isso;
O cidadão, jà tarado,
Não vae morrer enforcado
Si lhe fazern tal feitiç.o ...

Atwater -Kent Porque ser um candidato
E' causa que vale a pena.
Tem gente que se depenna
Nessa historia e... banca opa·

(to ...

Outros partem ...

DEMONSTRAÇÕES SEM COMPROMISSOS
COM

. Jovita Gandra e Casa M iscellanea

Acha-se em completo restabe
lecimento da enfermidade (me o

fez aguardar ao leito, por alguns
dias, o sr. Domingos Filomenô,
industrial residente em São José.

Para o

ram pelo
Darius;

Augusta Neumann, Tte. AI
cebiades S. Freitas, Zuri Cunha,
M&.rio Oliveira, Eugenia Olivei- ���::'���5t:100r�� l:II!I!IlII �

ra, dr. Oliveira da Silva, Alice � C' � A's 21 horas, reunidos os srs.

Moers e filho, Carlos Kasting Jr, � .

Ine-Theatro

I�.I
conselheiros, o presidente decla-

Athilio Poli, Gessi Ramos, Au- � ROVAL � ro iniciados os trabalhos, passan- Anno Som! Quanta Saudade,
gusta Tomari, Maria Gertmann. � fi Demetria Paladino do a ser discutido o orçamento Quanta Dôr, quanta Tristeza

� 12 DE JA8ElRO II
II
II

da receita do Estado para t 935. A nossa alma toda invade,
Restabelecimento � ti Vicente Paladino, Gladstl)ne Paladino, senhora e Com a palavra, o sr. João AI· Em lendo na singeleza

� ? � filhos, Antonio Marques de Souza, senhora c filhos, João cantara da Cunha solicita alguns Do teu soneto doirado

� . •. ..

� Miragaya e senhora ,e Osman Alves Torres, senhora e esclarecimentos sobre o projecto. As máJoas de teu Passado;
'-":8..... "'*"""*...,.rs''S-,r:,.�--..'"*'.,.......,.''á �......... P d

.

f é'" "'.:._ ",,,,",,,.=..0"'''''''''''''''''' "'''''''''''''''''''''' ."",....,.._-.. filhos, agradecem a todos quantos tiveram a caridade de resta os os m ?rmes, o mesmo Do tempo em que tú menino,

PHARMACIA DE confortaI-os com a sua presença e com o envio dei tele- approvado unammente. Já sentias do D�stino

PLANTÃO grammas e cartas de pezamcs e fl�res, por occasi,ão da AUGMENTO AO FUNCCIO-
t\ mão fria que hoje ainda

morte e enterro de Slla adorada mae, sogra e avo DE- NALISMa MUNICIPAL
Te conduz por essa infinda

METRIA PA�ADINO, e convidam aos seus parentes e
.

Estrada escura da vida,
pessôas de suas relações para assistirem á missa que, por

. Voltando á discussão o orça- Em que vaes, humildemente,
sua alma, mandam rezar quinta-feira, dia 3 de Janeiro, ás mento municipal € o substitutivo Caminhando tristemente,
7 horas, no altar de Sant'Anna, na Cathedral, anteêipancto do conselheiro João Cunha, este, A soffrer,.,.d'alma ferida!
sua gratidão a todos que comparecerem a esse actode r.e- com a palavra, justifica o crit�rio

ligião. I observado para o augmento que
;,

Mas, por i:.so se enforcar,
Quem é no Brasil que o faz?
-E' melhor, diz o Thomaz,
Ficar no osso a gozar!

.
,

APPROVÁDO O ORÇA
.

MENTa DA RECEITA
ESTADUAL

Com allusão ao lindis
simo soneto «Anno
Bom», de "Crajan
Margarida, o poela
da Saudade!

Estará de plantão amanhã a

Pharmacia da Fé, sita á rua

Quinta-feira, dia 3 de janeiro, Trajano.
na Cathedral Metroroli�ana, será O serviço nocturno <;erá feito

celebrada uma missa pela alma pela Pharmacia Christovão, á rua

de d. Dem€tria Paladino, ás 7 JãO Pinto.
I

Sar.plão I

/
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