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Propriedade e direcção de .JAIRO CALLADO

*
*
* Hoje, o voraz lan

çador do Thesouro do Es
tado proseguiu em sua in

grata faina, distribuindo no

commercio local os já céle
bres avisos de lançamento
do imposto de Industrias e

Profissões, grandem�nte ac

crescido para attingir á pre
visão orçamentaria de ........
2.670�OOO$OOO.

E hoje, como ôntem e

como nos dias anteriores, a

falta de equidade é paten
te, notoria, meridianamente
clara e berrante, provocan
do, com toda a razão, um

justo, um grande clamor

por parte dos commercian
tes attingidos pela ira e

pela indesejavel preferencia
do fisco.

Assim, em luanto para
esse ou agueIle se cumpre o

preceito constitucional do
máximo de 20 por cento

de augmento, para os que
não usufruem as bôas gra
ças de Júpiter lôrarn accres

cides os impostos de 50,
60, '80 por cento, quando
não duplicados.

Nós não podemos, em

absoluto, concordar com

tão indislarçada injustiça,
tão chocante e tamanha dis

paridade.
E, para o sr. coronel

Aristiliano Ramos, que até

aqui veio demonstrando

grande interêsse pela causa

pública, numa administra

ção louvavel e bôa, appella
mos vehementemente, nesta

hora angustiosa para o com

mercio cathárinense, afim
de que s. excia. encontre

meios efficientes e capazes
de suster e limitar a pan
tagruelica voracidade do
fisco.

do ;Lloyd Brasileiro e outras

companhias encarregadas das bar
cas de transporte de passageiros
(Cantareira) e outros serviços dia
:·IOS.

,

U

Intranquillida
de na Hespa
nhaA
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Forças
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Curityba, 3 (C)-Por ques
tões politicas, numa das pertas do
Café Oriente, o jornalista Napo·
leão Lopes foi aggredido pelos
srs. Bento Munhoz da Rocha e

José Bento Marques, que hoje fo
ram presos pelo delegado da Se

gurança Pública.
O jornalista Napoleão Lopes,

que se achava internado na Santa
Casa de Misericordia foi ontem,
á tarde, recolhido á sua residen- ,..

-

cia, estando com um olho seria- �,,}�
mente ferido, produzido bcx, ar

ma prohibida.
O dr. Lauro Lopes, que Iôra

gravemente ferido á bala de re-

vólver, pelo "eu proprio irmão, ,>'

devido a confusão que se estabe
leceu no momen' o do conílicto,
apreEe:1ta melhoras, embora com Iabundante puda de sangue.

I

I Rio, 2 (C)-Está definitiva-
IiR - .ti. III I mente marcado para o dia 20 de
fi1llaG fA OI pago Janeiro o grande hanquete aHere-

Ime Io The 1'11
cido ao sr. Afranio de Mello

r Franco, no Automovel Club e no

50Uro mesmo salão onde· realizaram-se
as negociações para a pacificação
de Lecticia, por iniciativa da com
missão pró candidatura do

.

sr.

Mello Franco ao Premio Nobel

Tendo a Noticia de Join
ville, publicado um tclegram
ma do seu correspondente
aqui, informando que o "jazz- da Paz. Discursâlso o sr. Aggri.
band Guanabara" viéra por pino Criecco e do�s outros ora

conta do Estado para tocar dores,. em hespanho.l e. franccl.

no baile do clllbe Doze, o
I

Os discursos ser�o Irradiados pa

sr. Edmundo Simo!1e tele- i
ra toda a Ameixa e Europa.

graphou áquella nossa con

freira, protestando contra a

affirmativa feita pelo dito
diario.

RIO, 3 CG)-Falandoá imo

prensa, o ministro da Viação, sr.
Marques dos Reis, declarou que
de fórma alguma artenderá a05

empregados do Departamento dos I

Correios e Telégraphos, ernquanto
perststirern na gréve que vêm

mantendo com graves rrf'juizo3
para a Nação. Affirmou ainda
o sr. Marques dos Reis que ped.
ria demissão de seu cargo, caso

lo governo atte�dc�f: a pre.ençã J

daquelles Íunccionarios, ernquant J

perdurar a gréve.
Divu!ga-�e tarnbem qUe o m

nistro da Fazcndi:', cr , Arthi.r
Costa, abandonaria igualmente a

pasta, na hypothese do GovelT!O

.. 'DF

Scena de

sangue
c.;urit.yba
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e em
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� � �
� Ano novo, vida nova, pois bem arregaçamos as man" �
� gas e metemos mãos á obra. �.�
� Vamos iniciar, hoje, uma campanha a favor do mu- :;�
� cipio e da Capital. Florianopolis necessita de muita coisa. �
� Aí está, desafiando a argucia e a perspicacia dos [ij
� que nos governam, uma serie de problemas importantes que �
� não podem ficar á mercê do abandono ou relegados "o �

�I esquecimento. �
� Arrastemo-los para cá, espanando-os da poeira dos ��
Jti arquivos para que revivam na esperança de se concretiza- �.�
� rem em realizações fecundas e eficientes. ��
� Temos por hoje o problema do policiamento da ci- �
� dade. Ha uma necessidade imprecin -livel, gritante de ser 'ij
� creada uma guarda civil para esse serviço. Pode-se lá ad- �
� mitir uma capital sem policiamento? Mas não é só isso. Ao ��
, lado da necessidade, virão os adversarios dessa idéa. ftlJ� Dirão eles: que isso é um luxo exagerado, ·que Flo- ��
� rianopolis é uma cidade pacata, onde só existem ladrões �

N � de galinhas, não ha desordeiros; que o erario público ��Sao � municipal não comporta o vulto de tal despeza. (í�
� As primeiras afirmativas não resistem a uma critica ��
� serena. E' bastante apontar certos fátos ocorridos nos {d- ��

S. Paulo, 2 (C)-Teme-se, � timos tempos e outros que se vem repetindo já de ha mui- �
nesta capital, um surto de peste � to, para evidenciar a falha ou inexistencia de um aparelha- �J
bubônica, tal como o que explo- � mento policial. Assim procedendo mataremos dois bichos �
diu no Ceará, mas as autoridades � com uma só macetada. Apontamos com fátos a necessi- ��l
sanitarias informam que estão peT- � dade de um aparelhamento policial e esses fá tos por si

�Ifeitamente aparelhadas para evitar � mesmo desmentem os que negam a necessidade duma cuar- �lo mal, circunscrevendo-o a casos � da civil.
o

�
esporádicos. � E' costume indecente dos nossos notivagos f�zerem �

'� suas necessidades fisiológicas nas reintrancias dos prédios r�,
E ra uma vez � ou dos muros, ou na soleira das portas de casas que fi- �

a Paz � cam em ruas pouco movimentadas. ��
Londres 2 (G) - Não é � E o fazem mais por senvergonhismo, por maldade do �J

possivel mais accôrdo para � que por necessidade, si notarmos que o mictório público fi- �
O desarmamtnto. Todas as � ca a doi� pass?s da .R�a João Pinto e travessas, da Plaça ��nações estão em completa � 15 e adJacenclas. SI hvessemos um policiamento eficaz, �
phase de reorganização de � certamente tais porcalhões dormiriam uma noite no xadrez, �suas forças armadas, pre- � e, pouco a pouco esse fedôr que o público sente ao che- �
ve�do-se a cada momento

ri
gar. em certos edificios públicos, aliáso s preferidos, desapare- �

uma passiveI declaração de r cena. �
guerra na Europa.

fi
cen.e�: �:�l:�i apedrejado o A,ilo de Orph", S. Vi-

�I; Sabe o público quais foram os autores de tal vanda� �t.
C I!t lismo? Não, e, muito menos a policia. ijonflictos r Emquanto isso, os perversos malfeitores estão se van- �em' toda � gloriando do seu jeito e zombando da inutilidade do apa- �r� relhamento policial. ,til
AIIemanha � Outra face que dificulta a solução do problema é a �IBerlim 3 (O) - Registou- � do lado pecuniario. Onde irá o sr. Almirante Prefeito bus- �
se, durante a noite de 31

ri
car dinheiro para o custeio de tal aparelhamento? Opor- �

de Dezembro para 1 de Ja- 1!4 tunamente indicaremos o caminho. Que pretenção! �)
nciro, serias conflictos neste r Um fáto é inconteste. O serviço é imprescindivel e a �
I'aiz, motivo por que pet- r cidade necessita ser policiada eficientemente porque bê)a �
maneceram todas as forças � parte do, nos�� �ovo, principalmente aquela que faz vida �
armadas em rigorosa prompti- � noturna e mUIhsSImo mal educada. �dão. E' de espectativa a si- �� BIS B I L H O T A �
tuação allemã. �����"s""�s.,.g:*"�'t......,.",,,,�����J�. - r !!!_�•• " " .�&.3••=�t....-..m�

A bubônica ern

Paulo

ele. Santa
Cruz

�

\

Ministro C'OES MONTEIRO

fazer o rcaju L:mento apenas do

pessoal dos Correios e Telégra
phos, fugindo á promessa de um

reajustamento geral de civis e

militares.

Madrid, 3 (C) - E' in

tranquilla a situação da Hes-

R· 3 ( F II -I panha. Ontem foram verifi-
10, G) - a eceu on

.cados sangrentos choquestem o Commanda�te Santa
entre rebeldes e forças ar

Cruz, pertencente a armada madas
brasileira. O Corpo de Fuzi- __

o

_

Ieiros Navaes, onde serviu Arrancada
por muitos annos esse bri-
lhante official, perdeu uma decisiva
grande capacidade em arti- La Paz, 3 (O) - Com o
lharia e verdadeiro amigo e choque verificado ontem en
animador. tre Bolivianos c ParaguayosN. R. Repercutiu sentida- estes sofreram baixas calcu-
mente, na Fortaleza de An- ladas em mais de 1.200.1 hatomiri�, a noticia do de- Prosegue o avanço bolivia

I sapparecírnento do
.
saudoso no, em arrancada decisiva.

I Comte. Santa Cruz. O Comte.
._

I desse Forte==o sr. Tet. Ma- Assoclaçao
thias Leite Torres, deu co- He Ienica
nhecimento do facto á disci- R une-se no proximo dia 6
plinada guarnição �elembran'l d; jan ·iro, ás. J 4 horas, .na sua

do. as grandes qua.lldades do
1 sede a A sociação Helemca São

official desapparecido. Constantino.

,

../
Rio 3 CC) -- Até hoje f(,

ram r�quisit'1das mais de 50:)

maças do Exercito, para fazerem "

� serviço de manipulação nos

Correios de São Paulo e RIO.

O ministro Cóes Monteiro deu

ordens para que as requisições de

praças do Ex�rcito, f�itas pelo
ministro da Viação, sejam atten

didas com a maxima presteza.

Almirante PROTOCENES

CUIMARÃES

Rio, 3 (C) - O sr. almiran
te Protogenes Guimarães, ministro
da Marinha, determinou que os

marujos, substituis�em os grevistas

Roupas para homens e

crianças só na CASA A
CAPITAL.
TOMBOU O COMBOIO

SARRAZANI

Curityba, 2,-(G)-0 trem

que conduzia a usina electrica do
circo Sarrazani, descarrilou entre

a� estações de Engenheiro Schôm-
• _ !)fr e Rio das Mortes, sendo os

plejuizps verificados calculados
em duí'.ent05 contos.

Ficaram fendos tres electricis
tas.

Ministro ARTHUR COSTA

Afranio de
Mello Fran

homena
geado

co
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Os melhores brins de linhos
para ternos elegantes

CASA PARAIZO

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o e 5 p o r tos o Instituto Pol�techni.
Redactor Sportivo CYPRIANO JOSE' CO e os seus diplomas

de Engenheiros-Geo
graphos

Os commentarios, que espintos
mal avisados vêm fazendo, sem

conhecimento de causa, á attitude
da Directoria do Instituto Polyte
chnico, relativamente, aos seus di
plomas de engenheiros-geographos,
são gritantemente injustos.

Jamais foi descurada a causa

dos portado.es desses tit.]:is scien
tificos, conquistados, atrav�z de

������������ um curso regular, de accôrdo com

os programmas o�ficiaes adopta
dos.

Decretada a Regulamentação
federal da Profissão do Engenhei
ro, que não reconheceu os diplo
ma, conferidos, anteriormente, pelo
Instituto, tomei, como Director do
Estahelecimento, promptas e dicisi
vas providencias.

Primeiramente dirigi-me á pre
sença do exmo. sr. CeI. Aristilia
no Ramos, dignissimo Interventor
Federal. Surgindo, ao mesmo tem-

po, as questões da validade dos
diplomas de Er genheiros-Geogra
phos, da Iiscalização dos cursos

de Agrimensura e de Pharmacia
e da subvenção federal, esclare
ci cada caso a S. Excia. solicitan
do a sua prestigiosa interlerencia,
dizendo tratar-se da questão de
ser do nosso Ír.stituto, que tão re

levantes serviços tem prestado á
mocidade catharinmse.
O exmo. sr. cel. Aristiliano

Ramos, que semp e (em assistido
a minha administi ação c im o seu

leal e valioso apoio mor<lI e ma

teria], acolheu com a rmis viva
syrnpathia as minhas suggestões,
oromettendo providenciar.
Ainda pugnando por tão justa

.ausa, que tanto me tem preocu-
pado e os meus dignos compan' e'
r)s de Directoria, escrevi \ m

detalhada missiva, via aérta, ao

,r. dr. Nereu Ramos, eminente
leader da bancada catharinense
na Cam fi dos D-.: U tdos, então

na Capital da Rep: bl ca.
Ao brilhante r ar'amentar, a

quem o Instituto Po yt :chnico deve
Roma, 2 (G) - Em Cagliari, a primazia da iniciativa do acto

um automovel precipitou-se sobre da sua reconstitucionalização legal,
um agglomerado de 200 crear:- pedi, o seu franco amparo ás quC's
ças, ferinco doze gravemente. O tões, que, corno disse acima sur

motorista e o auxiliar sahiram gu�m ao mesmo temço.
iII�sos. S. Excia. respondeu-me que

Attribue-se que a causa do agiria e pediu-me que aguardasse
desgovêrno foi excesso de veloci- h dRio, l.-(G) -Impressionan- a sua cega a.

dade. Effte desastre victimou o gerente do
I

ectivamente, ao regressar, o

café, restaurante e bilhares Tria- sr. dr. Nereu Ramos, com a fran-
non, na rua Chile, em frente á

" queza qu� o caracteriza, disse-me
Galeria Cruzeiro, no sabbado, á Perfumarias extrangeiras do bom encaminhamento dos seus

noite. Trabalhando no bar Tria- e nacionaes, por preços ba- propo,itos em bem sPrvir os altos
non desde os 9 annos d� idade, ratissimos. interesses do Instituto Polytechnico.
Constantino Penna Rodrigues, CASA PARAIZO Dedicado sincero, ás grandes
actualmente com 29 annos e d,> causus da sua terra e da sua gente,
nacionalidade hespanhola, [oi su- o sr. dr. Nereu Ramos, estou cer-

bindo gradativamente, até que ac-

P f to, não deixará de pleitear com

���,��,��l�M'������� tualmente exercia as funcções de ara azer o seu reconhecido e i 'contestado
�1 CO·NVENCA-SE � gerente daquelle e"tabelec:mento.

gorar a prestigio os sagrados direitos que
[I) 5 �1 Ante-ontem, a noite, verifícan-

_

,
assistem ao Instituto Polytechnico

�
que nos receptores PHILIP? são aproyeit�- �§ do que o letreiro externo lumino- greve e aos moços que nelle se diplo-

das todas as importantes conqUIstas da sClencla � so da casa estava com defeito, maratIl antes do Decreto da Re,
do radia, razão porque recom111endall1o-10s.

�
Constantino subiu a «marquise» gulamentação da Profissão do En-

�j para concertaI-o, quando perdeu genheiro e do Agrimensor.
tJ.I1 AOENTES:- COSTA & Ca. o equilibrio e cahiu, des;e laçan' Rio, 2 (G) - Foi abérto um Homem politico e chefe de

ru RUA CONSELHEIRO MAFRA 54 - Fl�rianopOl_lÍS �� do o craneo de e::contrJ ao as- crédito paca o reajustamento do pntido, S. Excia. por motivos de

�\� _.

�j I phalto da rua, em freflte a porta pessôal da Central do Brasil. Q ·de'll politica, tem-se deixado fi-

�����T��������:��� do estabelec:mento. car no Estado, nesses ultimas mê-
�������====��==--�----------------�=---------------------------------'----

AmanhãTE1b
til

I
�� COLOSSAL SOR-

utuo Predial

------ ---_---__ -_---�.--_.--_._-

A_GA;!:ETA

Uma
dia

trage-
III

no rio

OrART!) INDf:PENDENTE

Termina no proxirno dia 7 o
.

'

prazo estipulado pelo Juizo da
2a. Vara, para apresentação do
réo João Virginio Martins, para
respoader processo criminal, pelo
delicto previsto no art. 267.

Redactor-chefe
Martinho Callado J�.miar

REDACTORES DIVERSOS

Agentes-correspondentes em

quasi todas as localidades
do Estado.

Collaboração

AVIAÇÃO BOX

Tob.as Bianna, detentor,
do titulo de campeão brasi
lheiro dos médios, por mui
tos annos, foi convidado pa
ra disputar partidas de box
em Florianopolis. O seu ad

versaria, segundo negocia
ções, virá de Porto Alegre.
As preliminares serão or

ganizadas com elementos mi
litares e civis, em número de

3, marcando essa data o ini
cio da pratica do sport de

Dempsey neste Estado.

Será disputada, domingo
proximo, em Santo Amaro,
a partida de foot-ball entre
esses dois clubes.
E' a primeira vez que o

«Cruzeiro F. C.» vae se de
frontar com os n0SSOS maru

jos, que ha pouco venceram

o Athletico e o Iris, cam

peões locaes.
Uma caravana cruzeiren

se se prepara para acompa
nhar o «onze» de sua torci
da, erriquanto os marujos
treinam sériarnente para o

embate.
Não ha duvida que a po

pulação de Santo Amaro, do'
mingo próxmo, viverá ho
ras de grande alegria e sen

sação.
E esperamos que o prélio,

seja qual fôr o resultado,
termine CO.1S ante a s regras
do bom e.sporte.

Omnibus
incendiado

S�$, mas esta circunstancia não nos

leva ao desespero de causa.

Tenho confiança serena na sua

acção.
03 diplomas d� eng�nh�iro-geo

graphos, conferidos pelo Instituto
Polyt echnico, o foram por lei es
pecial. O referido curso obedecia
o prograrnma adoptado pelo Go
verno da União.
O Dec�eto da Regulamentação,

ora em vigôr, não pôde envalidar
os diplomas de engenheiro-geogra
phos do. Instituto, ao tempo da
sua publicação.
A lei não retroage, como é

do senso jurídico.
Esperemos e confiemos na ac

ção dos homens que estão depen
dendo os altos, os sagrados inte
resses do nosso Instituto. Tenho
pie na certeza do seu triumpho fi
nal.

Possuindo como possuo um

diplom� de e?genheiro-geog/apho, r

não veJo motivos para desanimes
nem desespero de cama. Em San
ta Catharina, conforme communi
cação official da Associação Ca

tharin.ense de En5enheiros, que
recebi nos princípios do mês de
dezembro, o. Conselho Regional
d � Engenhana, desta Região, com
séde em Porto Alegre, que não
tem absolutamente faculdade para
alterar c'ispositivo do Decreto da
Regulam entação Federal, consi
dera o diploma do engenheiro- geo
grapho do In t tuto Po�ytechnico
como Licença do Estado.
.

Ta,es são a, explicações que
Julguei opp r unas p blicar sobre
a momento a questão, que está 0-

riginando ju zos apaixonados e in
justos.

A�rad cendo, sr. Redactor, a

publicação das presentes linhas,
sou com a to apreço e cO:1sidera
ção, servo ao dispôr.

Flcrianop)lis, 3 de janeiro de
1935.

O Director do Institj�o Polyte
chnico.

Eng. Frederico Selva

O melhor sortimento de
a -tigos para homens::;o na
cIsa A CAPITAL.

o "papão" das fi
nanças nacionaes

RIO,2 (G)-Foi sancciona
do o projecto de lei que autoriza
o governo a fazer operações de
crédito até trezentos mil contos de
réis, afim de supprir o «deficit»
orçamentario.

ClTAÇAO DE RE'O

"

Hoj;:: uma preoc rupação me

absorve, á guiza de penitencia dé

peccado antigo: - solidariedad,
Não será devolvido o original, com os meus co'} �gas musicos.

publicado ou não. Não supponham que .0 peccadc
O conceito expresso en arti que um dia cornmetti tenha sidc

go de collaboração, mes:nr soli I mortal: hi áp"mS venial, mas foi

citada, não implica f:TI respnn peccado. 1530 já se passou ha,
sabilidade ou endôssr tsot parle fi não me falha a memoria,-30
da Redacciio. armes, mais 0;1 menos.

Asslgnaturas Na cidade de São Fra'lcisc

ANNO 44$000 do Sul, mas qUe hca no Norte

SEMESTRE 24$000 existiam duas bandas de musica:

TRIMESTRE 12$000 a «13 de Maio. e a «Ihbiton-

MEZ 4$000 ga». A minha carreira artística

A correspondencia, bem como iniciara-se na primeira, como toca

os valores relativos aos an- dor de triangulo (ferrinho ); era

nuncios e assignaturas devem então muito criança. A disputa
ser enviados ao Director-Ge- entre as duas charangas era um

rente Jairo Callado. caso sério, geralmente acabava em

Caixa Postal 37 pau.
Certa vez, quando viera ao sul

Cartazes do d ia o presidente Affonso Penna, as

duas nhihrmonicas foram tocar no

CINE CENTRAL - Rony banq�ete, que se realizou na re-

às 8 horas. sidencia do sr. Reynaldo Tava

res, em homenagem ao illustre es

tadista. Terrninada a festança sa

hiram as bandas de musica, em

direccão ás suas sédes.
CINE ODEON-Modas de Nio sei por que artes do dia-

1934, ás 7,30 horas. bo, houve um encontro entre eI-

ClNE IMPERIAL -Escan- las e, o que foi pior, vinham as

dalos de Broadway, ás 7,30 duas em sentido contrano. O con

tra-baixo mette os queixos, o

trombone racha, o pi- 'o 1 berra e

até eu lá no couce da «Treze»
não poupei o [errinlio, Um ver

dadeiro inferno! De par:e a parte
o enthusiasmo era enc rme, Não
se conseguia encobrir l ma á ou

tra.

Nós, tocando o cobrado «Ca
lheiros da Graça» é a «B"biton

ga" o "Saudade de Porto Ale

gre!!. No [arte então não se en

tendia nada, e o trombonista da
IIBabitongall, não podendo dom.
nar o nosso, o M:lTco:;, dono de
um pulmão Iorrnidavel, não teve

m(nte examinar o novo sari'mento duvida: transformou o trombone
recebido pela CASA ROMA

em instrum�nto de ta cadaria c ...o

N_O_S_,_á_r_u_a_C_._M_a_f_ra_2_6_.__ jJáu comeu.

Nessl oecasião não t;ve duvi
da, larguei o triangulo e disparei
em direcçi'io á C.l a. Foi a primei
ra vez que faltei com a solidarie
dade.

ClNE ROYAL - Arsene
Lupin, ás 7,30 horas.

PARA IIARMONIZAR
SPORT

Rio, 2.-(G)-Na Avenida
Rio Branco, defronte a Galería
Cruzeiro um ornnibus da linha
«Rio Comprido-S. Salvador>,
que se dirigia para esse último

O logar, incendiou-se, ficando total
mente destruido.

Rio 2 (O) - A C. B. D.
attendeu da appello da li

ga de Sports da Marinha, re
lativamente á situação do
sport brasileiro. O sr. Pro

tó;-;enes Ou i 111arãe-, ministro
da Marinha, foi íenz na sua

intervenção, opportuna para
a pacificação do sport na

cional, Reina contentamento
em todos os clubes da capi
tal paulista e do Districto
Federal.

horas. Tampico, Mexico, 2.-(G)
Uma chalupa que descia do rio
Panuco em viagem para esta ci
dade bateu num obstáculo occul
to sob as aguas e vr .u.

Ainda não é conhec do o nu

mero exacto das victimas. Cal
cula-se que, pelo menos, 25 mu

A- Iheres e creanças foram carrega
das pela correnteza e pereceram
afogadas.

Os homens que Viajavam na

embarcação lograram alcançar a

Gado as margens do rio.

A insania por
toda parte

S. Salvador, 1 (G) - A's 17
horas de ôntern, em uma das prin
cipaes ruas da cidade, o dr. Oct -

vio Barreto, ex-deputado estadual
e concunhado do ex-senador Mo
niz Sodré, foi aggredido por tres

CAMPEONATO SUL
lVIERICANO

secretas, conlra os qu::!=, reagiu,
disparando o seu revólver. Buenos Ayres 2 (O) Do

mingo próximo, inic a <se-á o

campeonato Sul Americano
de Ioot-bal', com o irnportan
te jôgo Argentina x Chile.

A' dispara de,
O auto pre
cipitou-se
sobre 200
crianças

Não comprem carteiras, luvas
meias, sombrinhas, se n primeira,

• •

ImpreSSIO-
nante

o raptado
mysterioso

A C. Telephonica Cathari
nense acaba de instaIJal' um

apparelho automatico no es

cíiptorio do dr. Francisco Vi
eira Boulitrau, que tomou o

n. 1601.

Sedas, e odras novidades para
verão, apresenta por preços nunc3.

vistos, a CASA ROMANOS.
a rua C. Mafra, 26.

Belem, 1 (G)-O «Impacia:»
publicou em placard a noticia de

que o deputado Genero Ponte e

Souza, ha pouco raptado por des

conhecidos, reapareceu em sua vi
venda de Taperebá, no bairro de
Marco.

. Mas, tambem cu ô n�rei pa
ra 'iTrezt" p' ra tocar fe rinho ...

Desastre
Telep!1àne

PIANO Vende-
se um piano Winckelmann, nove.
Informar-se nesta redacção.

VENDE-SE
uma confortavel casa, sita na rua prin.

cipal do districto «João PC6sôa», com undos

para Q mar. _

TRATAR NESTA REDACÇAO

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



�

I

I

I

r

t�
-......._,.

..,

'.

, .

{,I.�

\J.'1

r
,
,

�----------------------�---------=--------

�i"-
"'

A G \ZETA -Florianopolis. 1- 19" 5 •
,TELmEFUNKEN
I Typo "Super-Bayreuth"

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

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

Mostruario permanente em Cruzeiro do Sul

/Companhia da Bahial
I

AlliançaPROCURE LER
o

"Calendario Blu
menauense para

1934"

Organizado por J. Fer
reira da Silva

Um trabalho magnifico
Variada collaboração
Fartamente illustrado
Informações uteis
Indicador Commercial

--- funàaàa em 1870 -.

SEBUROS TERRESTRE5 E mARITlm05
Incontestavelmente A Primeira no Brasil

repital realisaào
Reservas mais àe

9.000:000$000
Receita em 1933

36.000:000$000

'Jmmoveis 17.762:703$361

Respo b'l'õ
13.472:299$349

(Est�<;� I I aà!?5,a,S5umiàas em 1933 Z.3ú9,93B:43Z$S316
fOBa ;�ponsablllàaàes referem-se sómznte aos ramos àe

a rompeanh' AN�PO)RTES, que são os DOIS UNlrOS em que
Ia opera

Agentes Sub-A tEstaàos' à B g.en es e Regulaàores àe Avarias em toàos os
o rustt, no Urugua" (Succursal) e nas prinripoes

praças extrcmqctr-cs
Agentes em florianopolis rAmpaS LOBO & ['lA.

T
Rua r. marra ri' 35 (sobruõo) I'nlxc postal 19

elzqr-, ALLIANÇA T'elzp h, 1.OB3

Escriptorios em Laguna e ltajahy Bub-Ftqenrea em

Blumenau e Lages
PREÇO 2$000

na LIVRARIA
CENTRAL a.

.

,.
������������������������

� Laminas Gillette Legitima -�
� �

! PREÇOS AO PUBLICO AZUL �
� 'NOVA, �

:I 1 (10$000 PROBACK, :I
� i

AZUL 5$500 VALET e GOAL F.'.-�� i ( 1$200 �

�, VENDE-SE NA �
e NOVA (8$500 ��
e PROBAfK 4$300 Pharmacla e Drogaria da FÉ ��
e VALET (1 $000 f.9.t.l.�� A' Rua Trajano N. 8 �(Sl'

, ( 6$000
- �

• BOAL 4$300 \
A REVENDEDORES �

li :: (700 Preços exeepclenaee =
����b�@,_flJ.� �'W[�"''Õltf1J.��f.Sít.l-� 5'(,) � �1l'. S� iY��� &?1,��

�����'rQ���������� �;r.r;;� m'�Jõ&J���1i1&

FR

Refrigerador 7

,,.,,j,l cC;lfcrto j.'l liri • I", , tlmbotm I.
; F"d:;3 d'!! e��l.Ido.

E,,; ��(:�;l dll p05sL!irenl tL<dQ o que L, d.
� m í€Íri::;p.ra(ão cl!!c.�ric4, 61U C !'li f na muc.

',' "1;' 8�rafltio d. ql.i .. lided l, dur.ç';o • '1�IOf.

r c',;?, �<�"'3lJf.-�. d. qU$ • maddn•• �
1 "d� �·�di�r.ç$ - .n!j., i' te/ri#cr.d� G. rL

Fechamento de
malas

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

Chile-Perú-Bolivia
SABBADO 12,00 simples

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

Africa-Europa-Asia
SAEBADO 20,00 simples

\8,00 regs.

f GARANTIDO f' ,,;;t'.
-�:;. I: CUSTA 6 $, J; .��':"_I .�.:

a DISSOLVENTE NATAL
ACABA COM AS MANCHAS, CRAVOS.

RUGAS E POROS ABERTOS

",· .. ·ÇI'J.!3 "''' ""'i.l cl"",..,n.b'iç�e, 41 q .. , 11'0101 111",.
....... j,,-'�""��'A',,,,,(!' �:iõ c;. '1.:..:pj.:t-,,!,,� �

Com .-500 podereis comprar um

frasco de ROOAX extinguindo com

pletamente moscas e formigas.'
Destribuidores para o

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

Fabrica de Moveis Catharinense
D E

Paulo Schlemper
orrosn o E ESCRIPTORIO

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

Sociedade lmmobiliaria Cat/wrinense Limitada

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

VILLA BALNEARIA procure haja 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. oode brindar seus filhos.
Linôn Vista Panoramica.

Esplenàiàa pr'8ib àe banhos.
Optima nascente àe agua potcucl.

Terrenos completamente ptcnon,

fl VILLA BALNEARIA DISTA a:

1000 metros àa Ponte Hercilio Luz.
BOO ào Branàe Quartel feàeral, em c:onstrucção.
600 õo Brupo Escolar 'José Boiteux.

Na aéõe ào Distric:to 'João Pessôa.

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

Prestações mensaes desde 30$000
A 50c:ieàaàe se (ncorrega àa c:onstrucção õe Préàios

nos lótaa cõqulrtõoa.mcõtonte o pagamento àe umaitentraàa á
vista e o restante em pagamentos rnansues.

lnformações completas, á Rua Conselheiro lvlafra, 82
PHONE, 1521

ou com o corrector EDUARDO NICOLICH

" IT'refiram sabão I

I UonfeitariaEspecialidades em carameIlos, bonbons, empadas,
I conservas, vinhos finos etc.

Fornece doces de todas as qualidades para ca

samentos, baptisadcs e bailes.

RESTAURANT A LA' CARTE no primeiro andar

THEODORO FERRARI
RUA FELIPP SCHMIOT n' 10 (ESQUINA DA

RUA TRAJANO) Telephone 1.194

RUA ..__'-- _

(IOAD( ESTAOO
�Chiquinho

Senhoras e Senhorinhas!
U sem 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

Syriaco T.Atherino&lrmão
COMMISSOES-REPRESENTAÇOES E CONTA PROPRIA

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

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

L1LY e CLAUDIA, premiadas com cheques de

50$000 até 1:000$000
Gordua Selecta (coco)

RUA CONSELHEIRO MAFRA N. 29
. __ . 11

End. Tel.: "Atherino"---Caixa Postal, 102---Teleph�

PASCHOAL SIMONE S. A.

LIVRARIA MODERNA
Funõcõc em 1885

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

formulados em cartões. Hoje é
feito pelo telephone ou por pho. o
grarnma: E' mais chie, mais prati
co, social e moderno!

Rua FeJippe Schmidt n: 8
raixa postallZ9 T'el. auto 1004

Codigo Ribeiro End, Telg.
SIMONE

Tvpographia, Estere olypia,
Encaàernação, Pautação, Tra
balhos em Alto Relevo etc.

Café e Restaurant
"E S T R E L L A" Filomeno & Cia.

End. Tel. FI LOM ENO

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

--- D E ---

Paulo Posito
Elegantemente instalIado com confortaveis compar

timentos para exrnas. familias

Restaurant á la' carte
Almoço, com cinco pratos variados, todos os dias,
das 11 ás 14 horas por 2$500 sómente

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

Praça 15 de Novembro) 4 - Telephone, 1420

Agentes autorizados da

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

Commcrcio p ar grosso de Sal, Trigo, FareIlo,
Xarqu e, Assucar, Cereaes, etc.

N O I O" de (Curityba)
res domesticos _ .... Em caixas de

para lavagem de roupa e misté
27 tabletes

�-

Masas consistente I I I ", • Eoonomico, Optima qUé;:llidade.. .
I •

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



A

Faz annos hoje, o sr.· coronel
Eugenio Trornpowsky Taulois,
brilhante official do nosso Exer
cito.

Festeja hoje o seu anniveisario
natalicio o sr. Armando Cuneo,
10. secretario da Imprensa Offi
cial do Estado.

Fazem annos hoje:

a exma. sra. d. Julíeta Wen
dhausen Carvalho, esposa do sr.

Lucio Carvalho;
a menina Adír, filha do sr.

Boanerges MaLhado;
o sr. [Natalino Lopes, fune

cionario dos Correios;
O sr. Euclides Carreiião, func

cionano do Telegrapho Nacio
nal.

Fizeram anilas ôntem.

A ephemeride de ontem assig
nalou o anniversario natalício do
sr. Crispim Gomes Pinto, digno
e activo gerente da filial dos La
boratorios Raul Leite, nesta Ca··

pital.
S. S., por este motivo foi mui

to felicitado,

Chegam uns ...

Acham-se, nesta c ipital, em

�o.w de férias os jovens acade
micos Francisco Gottardi, Jorge
Lacerda, Savas Lacerda, J\ffomo
Ribeiro e Salvino Fonseca.

Vindo da Capital da Repu
blica, acha-se nesta cidade, em

férias, o sr. Haroldo V. Neves,
alumno da Escola da Marinha
Mercante.

Chegaram do norte do Estado:
Gentil Albano, Esidorio Marques,
Jorge Sant'Anna, Fair Faiad,
José Viera.

Do norte do Estado, chegaram
ôntem pelo omnibus da Empr�za
Darius: Edmundo M -rtins, Ray
mundo Fonseca, Adolpho Stolz,
Maria de Souza, João Nemi,
Gedelfi Malaquetta.

Outros vartem ...

Dez. ANTERO _DE ASSIS

Em companhia de sua exma.

esposa seguiu hoje, para Porto
União, o desembargador Antero
de Assis.

St;guiu piua Herval, onde é

commandante da 1 a. Cia. da

Força Pública e delegado Regio
nal, o sr. cap. Antonio Martins
dos Santos.

Em companhia de sua exma.

familia seguiu para Mafra, o sr

Jovino Lima, tabellião naguella
cidade.

Partiram hoje, para o Norte
do Estado, pelo omnibus da Em

preza Darius: cap. �enedicto
Fleurg. Maria Fca. Medeuos, Ar-

DO

Para o norte do Estado, par
tiram: Roddpho Ebert, Cantidio
Alves GetLlea Campos, Olindina

Campos e Carlos Casalette.

E,tá em festas o lar do sr. ma

jor Cantidio Regis, pelo nasci
mento de menino, que receberá o

nome de Roberto João Baptista.

I

Plorlanopolls, Quinta-feira,3 de Janeiro

mando Amorim, A, Gallotti, Ma
ria G. Alves, Mario Fragoso e

sra, dr. Antero de Assis e sra,

Antonio Dias Donato Outra e sra.

Custer Nicodemus, Olga Lima,
Transcorre hoje, o anmver sa- Jovinil Lima ]or., Maria Cordova,

rio natalicio da sra. d. Genete Nilton Liberalo, Maria WIldi e

Dutra, Mendes, esposa do 10. To:n Wali ]or.
tenente da Força Pública sr. João
Eloy Mendes.

Rio, 2 (G)--Corria hoje á
tarde que, em conseque,!cia dos
fáctos verificados em Petropolis,

Para Joinville regressou hoje, o o interventor federal do Estado
sr. Joaquim Wolff, industrial na- do Rio, sr. Ary Parreiras soli-

quella cidade. citara exoneração.
Em nota a interventoria flu

minense informa que ha em tudo

grande exploração e que oppor
tunamente o governo explicara o

que realmente aconteceu.

E/l/ace

GOULART - CARLOS
ORrUA

Constituiu um grande aconte

cimento social, nesta cidade, o

consorcio no dia 3 1 dê' dezem
bro último, da graci05a e gcntilis
sima senhorinha Lili Goulart, ele
mento de realce da nossa [eunesse
-dorée e dilecta filha do nosso

distincto conterran-.o sr. Pedro
Goulart, do alto comrnercio desta

'.J
. .

praçô, com o estimado patncio
sr. Carlos Orilia, competente en

genheiro.
Os nubentes, logo após o enla

ce, seguiram para o norte da Re

publica, em viagem de nupcias.
A Gazela embora tardiamente

envia ao novel e distincto par os

seus votos de felicidades.

Religião

IMAGE.M DO MENINO
.

JESUS

A Associação da Catechese
offereceu à Cathedra] Metropoli
tana uma linda imazem do Meni-

_,

no Jesus.
Haverá domingo, dia consa

grado aos Reis, o benzimento da

imagem e, ás 1 6,30 horas, u.na

procissão, ao .redor da Cathedral.

Povo con-

POVO Noticias

tra extrem
Inislas

Sampaio lnstallou-se a Cons
tituinte Estadual do

Paraná

Rio, 2 (G) - Verh:ou-se
grande conflicto entre extremis
tas e populares em Itajubá1

Esse conflicto originou-se num

comicio promovido pelos extre

mistas. Itajubá está sendo policia
da por patrulhas do exercit?

Exone rou--se
. O Interver.tor
Ary Parreiras

Denlittiu ...se o pl"'ocurador
Daria,

Antecipando a

erelcã

Curityba, 2.-(G) Reuniu-se
ôntem, em sessão preparatoria, f:.l

Assembléa Constituinte do Esta
do. A mesa foi presidida pel
sr. des, Bruno Arruda.

porque no Tribunal Eleitoral funcclona uma pessôa de con

fiança e dependente do sr. Ráo

Os

sr. Sampaio Doria, solicitou ao

Governo exoneração de seu cargo,
allegando que naquelle Tribunal
luncciona urna pessoa de confian
ça e dependente do Mini,tro da

Justiça sr. Vicente Ráo. O sr. Sam-

paio Doria permanecerá no cargo
até sexta-feira.

O facto causou a maior sensa

ção nos meios politicos e na Jus
tiça Eleitoral, servindo aos mais
desencontrados commentarios.

, Curityba, �.-(G)-05 vi,nl
..

.

deputados eleitos pelo Parhd����������������
Social Democratico, estivera

A S
II

S· M
� ôntem, em Palacio, onde reaffir

Inger eW Ing a ..

'

�aram a sua solida.riedade a

, 1 mterventor Manoel Ribas.

chine Company ao

público
concha

vos fôram
abolidos •••

«---})

Rie, 2.-(G) - ChegaraPrevenimos não ser nosso empregado um desconhecido que
a qui, para a grande reunião do

perco. re as ruas desta cidad � offerecendo peças para ma,china d
interventores, convocada pelo pre

costu,ra, oleo, agulhas e outros accessonos, abaixo preço cUJa proce- sidente Getulio Vargas, os srs
dencia e quah�ade desconhecem?1. , I' JurclCY Magalh."'.es e Lima Cavai

Advertimos que nosso umco representante �m Flonano; O,lS c inti, respectivamente intervenlo
é o sr. Antonio A. Abdu estabelecido no predlO n' 16 da rua

res da Bahia e Pernambuco,
Tiradentes, (esquina da rua Saldanha Marinho) com stock perma
nente de peças, oleo, agulhas e aecessorios legitimas a preços LXQS
de conformidade com tabella de pre;os em vigôr para todo o Brasil.

Continuamos a ollerecer a todos os nossos clientes o SER

VIÇO SINGER para todas as rnachinas de costura de nossa fabri-

cação, motores, etc., afim de evitar possiveis enganos e a conse-I Está aberta a matricula
quente exploração da bôa fé do público desta cidade.

curso preparatorio, dirigido pe]
SINOER SEWING MACHINE COMPANY prof. A. Xavier

de admissão ao

RIO, 2 ,'C.) - O procurador
do Superior Tribunal Eleitoral,

receita
Estado

do
Exanle de

admissã
A Ll�r-hn'0ria Féderal, por

decreto publicado ontem no 1)fa-·
rio Official, fixou a receita do
nosso Estado em .

18.880:000$JOO.
Comparando- a com a do anno

passado, chega-se á conclusão que
� auzrnento foi de 880:000$000.
A: rendas dos impostos: de

industrias e profissões, de expor
tação, de expediente, taxa judi
ciaria, sobre movimento cornrner

cial, industrial e taxa" Je diversões RECEITA
[oram augmentadas, respectivamen- Producto da venda de

te, de 150, 670, 20, 30, 80 e ingressos
5 contos de réis. DESPESAS

Figuram essas novas rendas: Impress�o de �rogrammas
taxa de consumo de energia ele- Impressão de 1I1gressos
ctrica com 440:000$000 e Ím- Cal

p-e1sa Official com 150:000$. Pago aos trabalhadores, pre-
Soffreram modificações para par� d� campo

,

menos as sezuintes rendas de irn- Conducçao de material: ca-

postos; paten�e por venda de be- �eiras, �aterial sportivo,bidas, 30 contos; taxa de heran- Ida e vol.a

ça e legados, 5 O contos: de Soccorro a
A

um doente

transmissão de propriedades e de Pap�l de cor, ,20 fls.
.

embarcações, 100 contos; sobre Bebida offerecida aos
�

convi-

capital hypothecario, 35 contos; dados,
.

10 garraras de

sobre consumo d� gazolina, 10 agua mineral

contos; renda da ponte /-lereilio Compra de du.as taças: pelo
Luz, 10 contos; divida colonial sr., ,Cyprlano Jose, sub-

e v�nda de terras, 5 cont?s; do I offlcl�1 da Armada, of-

S. rVlço de Expawão Agncola e ferecldas aos vencedores,
Pastoril, 5 contos; indemnizações, das provas «Oover�o �o
restituiçõ�s, dons gratuitos, renda Estado.» e «Ass0claçao
dos prorrios estaduaes, juros de Catharlnen_se de Impren-
depositos e auxilios diversos, 340 s�» ,. por nao as terem os

contos e multas diversas e descon- homenageados, offertado,
tos por infracções regulamentares, como de praxe.
100 contos de réis. SALDO

Balanço do festival pró
"Garoto do Jornal"

tharinense,

1'1 "

JlS greves ....

419$00 ) Gréve, gréve, gréve, gréve!
1

E' do dia o prato fíno;0$000 E'
2

o nome que se escreve
0$000 N d

.

7$500
um constante esatmo.

Correio e Lloyd pegaram
E bem a cousa não céssa
Oréve Monstro apregoaram ...

J' A' •
,

a se ve, sena promessa ...

·6$000

I
16$000
10$000
2$000

Com a Cidade
Dona Bisbilhota.

7$000 Mythologica a Cidade
Bisbilhota ora nos dà
Pira nos dizer, com verdade,
Muita cousa que ha por cá ...

A tal vacca f1Tcamentivora
De tê tas magras: chupadas,
Faz muita gente carnívora,
De bôccas insaciadas!

Aggrediu a beijos
um homem ... ("CeIe
gramma de Boslon.

50$000
290$500

Quando o Zé Florencio ltou
A noticia da. aggressão,
Um longo suspiro deu
E no rosto poz a mão

Dizendo:-Si fosse em mim
Eu não deixava beijar ...
Ai! Crédo! Uma cousa assim
Até dá p'ra envergonhar ...

Para attender
a pretenção
dos maritimos

419$000 419$000
o saldo de duzentos e noventa mil e quinhentos réis

(290$000), dividido pelos cinco jornaes da capital: O Es
tado, fi Patria, Republica, Correio do Estado e.f! Ga
zeta, dá para cada um a importancia de 58$100 (clllcoen
ta e oito mil e cem réis).

----------------------------------
Rio, 2 (O) -Procura-se dar

solução á gréve dos maritimos.
Os armadores propuzeram ao go·
verno a creação da taxa ad va

/o;'em sobre os artigos de luxo,
para fazerem face ao augmento
pleiteado pelos maritimos.

Reforma dalnstrucção
Falso Mendigo,. Nota
Policial, de A Gaze
ta de 2-1-34.

brasileiros nos Estados Unidos,
dentre os quaes se destaca o ii·
ustre prof. Anisio Teixeira.

E�sa reforma será inicialmente
restrictd à Capital do Estado com

a installação do Instituto de Edu

cação.

Mais tarde e pouco a pouco,
dIa se extend�rà aos municipios
do iaterior, consoante plano es

tabelecido.

Ontem, na sessão do Conselho
Consultivo, foi approvado o pro

jecto de reforma da Imtrueção
Pública em Santa Catharina, ela
borado pelo sr. professor Luiz
Sanches Bezerra Trindade, dire
ctor da Instrucção, e calcado nas

normas pedagogicas da recente re

forma eHectivada na Instrucção
Pública do Districto Federal, re

sultantes de acurados estudos pro
cedidos por di versos professores

A receita de
Florianopolis

Um falso mendigo! E' bôal
Mas, ... no fim, ningue.n o estra

(gue
Que o «tal» lá de «João Pessôa»
Quiz bancar o «DeUS lhe Pa

(gue» ...
Pela resolucão n, 1 o sr. al

mirante prefeito c1., r1:,ital orçou
a receita, para ê L .:mno, em

976:378$500. Saraplão í

"

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina




