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Em agradecimento á no
ticia que demos pela pas
sagem do seu anniversa
rio natalício, recebemos
do sr. dr. Adalberto B.
Ramos, um amabilíssimo
cartão.

AVIEM SUAS RECêIT .�) NA PHARMACIA SÃO JOSE
•
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«O JV\unicipiO»
EXPEDIENTE

Assignaturas
Annualmente
Semestralmente
Mensalmente

8$000
4$000
$700

Annuncios

1 [2 pagina por 4 vezes 30$000
1[4 4 18$000
118 4" 12$000

NOTA. - Para as duas ultimas paginas
acceitamos annuncios que não
devem exceder a 5 linhas ao

preço de 2$000 por vez.

Qualquer correspondencia deve ser

dirigida a esta redacção.

Para o concurso
Quereis saber qual a

mais bella senhorinha de
S. José?
Para mim a mais bella

entre todas, a mais gen
til, a mais chie, a que mais
attrativos possue, a que
mais me seduz pela formo
sura do rosto, como pela
elegancia esculptural do
corpo, a que mais brilha
pela nobresa de alma e

bondade do coração, a

que mais me captiva
pelo pisar na rua com

uma elegancia impeccavel
'Como pelo trajar modesto
mas encantador; a que
eu mais admiro por sua

graça, por sua attitude ad
miravel e delicados ges
tos de duquesinha an

tiga; a que mais estimo por
possuir uns olhos lindos e

um sorriso a brincar cons
tantemente nos labios; a

que mais adoro por acha-la
formosa e achando-a for-
mosa amo-a é a .

Não, não digo .

Ella poderá ficar zan

gada.
PRINCEPE

(jlub Reereatlvo l° de
Junho

A Directoria do Club R. t de
Junho desta cidade, avisa e con

vida a todos os sacias da referida
sociedade para a eleição da nova

Directoria a realizar se no dia 14
do corrente, na séde social, ás
17 horas.

S. José, 9 de maio de 1929.

Pedro Mayvorme

Secretario

Passou a 6 do corrente
serão queimados

a data natalicia da gentil pelas festas do Es-
senhorita Marina Rosa, um .

it 8 tdos mais bellos ornamen- pm O an O

tos da nossa sociedade, e

filha do sr. Francisco Rosa. O sr. Joaquim Alves,
«O Município», embora proprietario da fabrica que

tardiamente, felicita-a )U-
fornecerá fogos para as

bilosamente. festividades do Espirito
_ Santo, a realizarem. se nes-

Tambem a 6 do corren- ta cidade, teve a bondade
te fez annos o interessan-. de nos informar ter quatro
te menino ]oãosinho, filho glrand91as com,posta de

do sr. cap. Virgilino Fer- foguetoes de yanas cores,
reira de Sousa, muito dig- com uma dUZIa de gra-
no deleaado de policia des- nadas cada um e que

Era uma noite assim. . .
ta cidade.

.

são destinados a subirem
Num recanto do jardim, silen- 500 metros.

ciosamente eu meditava, quando - Garantiu-nos o sr. [oa-
senti pousar de leve sobre a mi- quim Alves, serem de
nha cabeça uma delicada mão- Qual o mais bello grande effeito tais giran-
sinha, ao tempo que uma voz t d t d I t

.

d I
suave, junto aos m�us ouvidos, ornamen O O se o as e er, am a, a ém

segredou brandamente: josephense '? de outros fogos, grande
-Em que pensas? quantidade de rojões, que
Reconheci n'aquella voz se- Para o concurso de bel- estamos acerts, attestarão

ductora, a voz de minha amada. I b
. ma's

Sem responder, fitei-lhe amaro-
eza rece emos, até qum- 1 �ma vez, a co�-

samente. Com a magia do seu ta feira passada, os se- pe.tencIa com que são ra-

sorriso a entreabrir-lhe os labias guintes votos : bncados.
de coral, murrnurou-rn.:
Amo-te! . . .

Ondina Climaco 3S votos
E antes que pudesse acredi- Olga Santos 32»

tar-lhe, gozar voluptuosamente a Julieta Elias 17»
visão da felicidade que confia- Maria do C. Costa 10 »

damente espero, ella risonha aí-
Marina Rosa 9»Iastou-se ...

Chamei-lhe l Quiz rete-Ia! Ori- Thereza Ramos 4»
tei-lhe que a amava. Julieta Coelho 4»
Com um gesto altaneiro, ella, Antonieta Elias 3»

a mulher que eu adoro, ironica Aladia Philippi 2»
fallou.
-Queres o meu amor ?
Pois bem, faz e por merece-lo,

que thesouro tão precioso não
confiarei ás mãos de qualquer
aventureiro!
Domina-o com a tua intelli

gencia, com o teu valor de ho
mem, com a nobreza de teus

gestos, e, acima de tudo, com a

tua IISinceridade ! ... "

Se realizares o meu ideal, co

mo serei feliz � . . .

'

E desappareceu a visão
encantadora.
-Senti ao ouvir-lhe um abalo

subito, o coração entrou a bater
descompassado e angustioso, na

arca do meu perto.
E, cheio de admiração pelo

imprevisto da attitude daquella
mulher que, não obstante amar·

me apunhalou-me friamente com

o seu orgulho, fitei o firmamento,
procurando encontrar, na sua ma

ravilhosa trama, um decifração
para o enigma que me persegue:
"A mulher".

(�onfidencias
Meia noite
Tudo tranquillo e sereno.
Nem o cicio dos ramos, nem o

marulho do mar se ouve neste
silencio melancolico ...
A lua esparge pelo infinito a

sua luz clara-prateada.
Noite de luar diaphano.
Noite de amor ...

A habitação de Deus, crivada
de myriades de estrellas que res

plandecem, atrahem, arrebatam !..
Um céo tão lindo, tão sonha

dor.
Corntemplando-o, sem querer

evoco a visão da mulher que
amo ...

Nesta hora de silencio, neste
tranquillo momento, os olhos
semi-cerradas, deleita me o seis
mar.

o Municipio Social fogos artificiais
� �

QUE

ROMEU

FIZERA.M ANN08:

80ãO c5ou"a, e c5enbofa,

participam ás pessoas
de suas relações que
sua filha Ondina con

tractou casamento com

o sr. Orlando Malagotti.

.0 MUNICIPIO. Orlando

Qual o mais bello ornamento do
set josephense ? Ondin«

Voto em: ..

apresentam-se nOIVOS.

S. José, 6 de 5-929.
Votante ; .

Você já visitou a

Cooperativa Catharinense?
Pois se convença que :-'Quem fizer uma visita á

Cooperativa Catharinense, não mais comprará
em outro estabelecimento.

Fazendas, eccoss e molhados, etc.

Ruu João Pinto - FLORIANOPOLIS
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Mario Vieil'a da Rosa

J S. José, 12 de Maio de 1929 O MUNICIPIO

ORLANDO FILOMENO ARMAZEM DE SECCOS E MOLHADOS
C/,u,glifo dentista

---�-

Especialista em dentaduras duplas-ana
tomtcas. Attestado pelo eminente mestre

da Odontologia Brasileira, prof.
A. COELHO E SOUZA

Consultes das 8 ás 12 e de 13 ás 15 horas
,

� PRAIA COMPRIDA - S. JOSÊ

Padaria União
" -DE -

José João da Sílva

Completo sortimento de pães, biscoitos, etc.

ASSEIO E PROMPTIDÃO

São José Santa Catharina

PHARMAClA S. JOSÉ
•

- DO

Pharmaceutico formado
•

•

Joao Machado Pacheco Junior
Variado stock de producto.s chlmlcos

Especialidades pharmaceuticas nacionais e

estrangeiras

Praia Comprida - São José

Padaria Santa Cruz
-DE-

José Nactividade

Confecção diaria de pães
Aeeelta eneolDmenda. de doeetl pura

baptllladoll! ese,

FARINHA DE la. QUALIDADE

Praia Comprida - São José i
·1

---,�

GENERO DE [a QUALIDADE

P,eçes ,azoave/s

Praia Comprida - S. José

Sapataria Nico

Venda por atacado de sapatos e chi
nellos para homens, senhoras e

creanças

Acceita encommendas de calçados sob medida;
concertos, etc...

Praia Comprida - S. José

Bar Cine-York
(Annexo ao Theatro Municipal)

-DE-

João F. de Sousa
Variado sortimento de bebidas nacionais e

estrangeiras.
A.o. domingos: Empadas, pasteis, doces, etc

Asseio e promptidão

Sã,') José

EUGENIO FAGUNDES DE MORAIS
SAO JOSE' STA. CATHARINA

Fabrica a electricidade de benefi
ciar café e arroz

Casa de fazendas, calçados,
chapéos e perfumaria s

PREFIRAM.·

Contra Brochite. Tosse, Asthma e todas enfermida- O GRANDE INIMIGO DOS VERMES
'.

des do peito INTESTiNAIS

Go"t"tas Brancas

<::) rel.lledio das :familias

Es"toma<-�ais, carminativas e �edat,ivas

À VENDA EJY\ TODAS AS BOAS PHARJY\ACIAS

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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ra�plc. d. foaos
DE

_ Joaqt.:lim Alves

f«(J)(QiO§ AlR1fllfUCllAUS lE jAIPONlEZlES9 MiOlR-
1flElllRO§9 lETC.

Tem sempre grande e variado sortimento de tudo
que concerne ao ramo.- Encarrega-se de qual

quer encomrnenda para o interior

PREÇOS RAZOAVEIS

Commercio por grosso de bebidas, sal, kerozene,
xarque e farinha de trigo.-Fabrica do afamado

café I\TDIANO.
-)))))«(C_

Commercio por grosso de cereais. -- Empresa Auto- Viação
[osephense. --- Cine Vork. � Agente do Banco de Credito

Popular e Agrícola -- Transportes maritimos para
o Mercado da capital.

Endereço telegraphico : FILOMENO Codigo : RIBEIRO

SANTA CATHABINAS. TOSE s . .JOSÉ

I FO�MIDAV_EL
-----------------------------------

SORTEIO

o Tigre do Mar
A historia de um homem forte que roubou a auelacia, lVIUITAS ISENÇÕES

a intrepidez e a astucia ela raça felina.

Successo dos S uccessos Habilitem-se ! . : . Inscrevam-se! . I"'

CAPOEIRAS

l-lDfalatallPllD CrlJpd®so
Fraca 15 de Novembro

FLORIANOPOLIS
. (

.)))))(<<-<-(�

lESSA <CASA lE§TÃ lEMi <CON[[J)ll<Ç<OlES [[J)lE SlElRVlllR
AO MAUS lEXll<GlEN1flE flRlE((]lU�S

Grande sortimento ele artigos para sport, taes como;

camisas ele futebol. gorros, meias, bolas para
� volley-bal, etc.

Empreza Theatral e'

Cinematographica
f

FILOJV\ENO & ci«.

Theatro Munic pal-CONfJf WOft�
HOJE I A's 7 ll� horas HOJE!
1\\ MI_tfJPO GGn�WOOO MliDjW({tP

APRESENTA

MDUto� SO�� � ���,y l-\\sfto,
- EM-

"

BREVE: Coração Compativel
com JUAN CRAWFORD

DE

PaL1.lillO JotSé da Silva

IPAlE§9 [[J)OClESv - !BOILA<CIHIAS9 lE<C1f.

COMi IPlL lE1fO sO lR1r UMi [EN 'IrO [[)) lE 1B5O iWBONS

fAlRllNIHIÁ\ [[))lE. TI· �lUAILU[[))A[[J)1E
a

lR.lRAllA <C<O>lWlPlRll[[))A s, JOS!E.

Cr'edito 'Mutuo Predial

l-Premio de 4:480$000

l-Premio ele 500$000

l-Premio de 200$000

3-Premios de 100$000

10 - Premios ele 50$000

20-Premio.3 de 30$000

10-Premios ele 20$000

10-Prémios de 10$000

l��rão ha. como a

CREUITO MUTUO PR�DIAL
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