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Proprietario e Diretor Responsavel .JAIRO CALLADO
II I Florianopolis, Quinta-feira,26 de Setembro de 1935 I NUMERO 326 A Liga -- juiz severo

Sem alardes tão usuais em

semelhantes ocasiões, numa

nota pequenina e simples, a

diretoria de Estradas de Ro
dagem divulgou ôntcrn, pela
imprensa, a sua resolução
abrindo ao tráfego de auto
moveis o trecho em constru

ção da rodovia "Florianopo
Irs-Laguna", vedando, contu-
·do,-por enquanto, o trânsi
to, alí, dos ônibus e dos ca

minhões de carga e condi-
Presume-se que a arma cionada a permissão a um

com que foi ferido o sr. Ca passe, aqui obtido ou em La
pitulino Santos pertença ao guna.

RIO, 25 (0)-- Ocaso capitão Gwyer, o que, en- Resa'ta dessa última exi-

fluminense, cujo desfecho se tretanto, ainda não está con- gencia a precariedade da me-

deu ontem com a eleição do firmado. dida.
almirante Protogenes Cuima- Seja C01110 tõr, porêrn, eis
iães para governador, é o Fala o aimirante uma nova bastante alviçarei-
mais escandaloso que já se governador ra para todos catarincnses. �����"""""!,����"�.............��,a",,,,,_�

viu 110 país, O almirante Em verdade, pela altíssi-

Protojenes Guimarães foi RIO, 25 (C) - ° almirante ma importancia da rodovia,
eleito por 23 votos contra Protogenes Guimarães fez de- abrem-se, CO!1l a medida ado-
3, num ambiente de grave clarações á imprensa. tada, novos e dilatados ho-
perturbação. A maioria dos Quanto à posse disse: rizontes á nossa expansão
Jornais desta capital, hoje, - «Ela não se darà sinão econômica, acelerando- se o

pedem ao almirante que não depois da volta do sr. Getu- rítmo do progresso de uma

aceite o cargo para o qual lio Vargas, o qual resolverá riquíssima região, qual a do
fui eleito, pois a eleição de- sobre a minha sucessão na sul do Estado, integrada,
correu moralmente viciada. foi alvejado no recinto da

I pasta Ida Marinha, assunto agora, de fáto, na vida eco

O general Cristovão Barce-I Assernbléa quando votava sobre o qual nada posso di nômica da Nacão.
los candidato dos progrcs-! ao mesmo tempo o ga!. Bar- I

z ir .» Por isso mesmo, o áto da
sistas, foi alvejado em pie- I celos foi alv. jado, Nunca se Sobre a reunião da Cons- diretoria de Estradas deve

J' 110 recinto por um sargento viu no i.rasil, tamanho uso tituinte, declarou: ter a maior repercussão em

da força pública fluminense. de cap.mgada». -« E' de supor que ela não Santa Catarina, como a Se-

O deputado Capitulino dos se reunirá, pelo menos

en-I gurança que é de que, muito
:Jantas também foi alvejado, O grande respon- quaito �lã� se restabelece.r o �reve, será esplênd.ida rea-

l ,go depois de ter votado, savel s. Capitu 1 o Santos, fendo lidade uma das maiores as-
._, por Nelson Chaves, escrivão -0- durante os lamentaveis su- pirações catarinenses.
da coletoria de Friburgo. O' mO,25 (G)-Os elernen- cessas de ôntem. ° adiarnen-

S 1- ue
.

I"sargento que tentou assas tos que apoiam o general to dos trabalhos, segundo t.- a ao ommercla

sinar o gal. Barcelos fui pre- Cristovarn Barcelos continú- ve conhecimento, foi resolvi- Conselheiro. Mafra. 9 (Ei. M�rcado
'_' f O em seguida p,ir Bcnedi- am a anontar o sr. Vicente do pela mesa da Constituinte. Barbeiro e Cabel�e,I,elro
../'"...j

Àtterríe chamados a domicillos pelo
_--� to da Silveira. Por esse dois f(áo CO;ilO responsa vel prin- Phone n. 1.284.
-.,. l' LHos verificados no recinto cipal dJS acontecimentos po Novamen te os Laura Mendes

da Assembléa fluminense, liticos do Estado do Rio, tpode-se julgar do ambiente. pela intervenção, que consi- ga unos A quem possa
no visinho Estado. Hoje a deram indebita do ministro da interessar
Constituinte nã.: se reunirá, Justiça, culminante na eleição I .

Após uma tregúa de, alg.u�s Certos de que V-S. saberá
Os adver s rrios LI,) gal. Bar- do almirante Protogenes Gui-] dlils v?lt?u, novamente � atrvi - considerar devidamente n] dizeres,
celos dize m que o mesmo marães. Nos meios políticos, d�de crlml�O'�t a ,md.t1 (. Lua- caso sejam meditados, pedimos a

( ncheu Nitercí dê caoangas, afirma-se, ainda, que o sr. plOS que mfest� a .cldade. .
sI melhor atenção para o seguinte:

procurando cstab-lecer um Vicente Rao assim agiu para
Ontem, a r�sldencla do sr. GIl- V.S. decerto não igno-a, que os

regime de terror entre o povo. "conseguir a adesão de mais berto Cab�al). � rU,a Fernando �a- [armaceuticos, peritos conhecedo-
um E�tado á politica de S. chado, fOI VIsitada pelos ensacia- res de formulas, não se iludem
Paulo na próxima sucessão vels_ gat�tlos, que p�netrando no com 0& reclames sugestionaveis dr
presidencial da Republicá". p)r�o daquela moradia roubaram diversas fabricas, relativos a di-

vanao peças de roupa. versos produtos para uso popular.
DELAMBER T & CIA. Saiba V.S., que 03 Lrmaceuticos

Faz entrega com caminhão, do Brasil, fazem US) pro;v'o da

lenha s2rrada. Guaraina, desp:fs:m .lo os úll!!la�

PHONE 1100 res, porque apresentam inconve
nientes. V.S. pó le comtatar a ve-

A Rau I Leite racidach d.Aa afirmativa, dirigin-
do ao s�u faf,lJacéutico a seguinte
pergunt;-l: QU:l1 é a sua opinião

nO a :êrca da GUéiraina? E ele res

pond�rá: Guaraina? E' o meu re

m::dio, porque não deprime o co-

D"u-nos húje o prazer de sua ração, não hiperacidifica o estõ·
amavel visita, o sr. dr. Lauro mi1go nem ataca os rins, sendo o

Corrêa, ativo e diligente in�p Lur a lalgesico ideal para a dôr de ca

dos afamados Laboratcrios Dr. bF'ç'.
Raul "Leite, em vi5ita de: i0'Tc- Ao que V.S. poderá redarguir:
ção pelos Estados do Sul. Porque então o senhor vende os

S. s. que '2onosco T'1anteve in- similares da Guaraina, si sabe que
teressanle palestra, informou qw', eles têm esses inconvenientes?
dada a expansão dos negocios da- -Ora, eu vendo os similares.
guela firma, em breve ela se porque o povo sugestionado pelo5
transformará em sociedade anô- reclames, faz questão de os com

nima, sob a mesma e proficente prar, porém, si em vez de· vir
direção do dr. Raul Leite; sen- buscar tais t:reparados, pedisse um

do ainda iatenção da firma insta- c?nselho, indicaria o meu analge�
lar filiais no Uruguai, Argentina SICO.

(; Chile. V.S., si não ollvir estas pala-
Ao dr. Lauro Corrêa, agrade- vras, ouvirà outras, cujo sentido

cemos a gentileza da visita. ha de ser cC'mpreendido.

o
GENEBRA 25 (G) - Sabe-se que o Conselho da Li�a

elas Nações, disposto a desempenhar o papel de juiz no caso abe
xirn, está emitindo uma série de recomendaçõe á Italia e Etiopia,
que as devem acatar, sob pena de incorrerem nas sanções.
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diz-se, levará
Revolução

FLU

á
A eleição: ti ros e

ferimentos

A sottdar.edade
gaúcha

ADIS-ABEBA, 25 (G) - A mobilização geral em todo
o pais ain la não foi levada a efeito afim de que não possa consti
tuir obstaculos aos esforços de pacificação que vem processando.NSE,

O Brasil A ltal ia adiou

ROMA, 25 (G) - A decisão do gabinete, adiando a

mobilização fascista marcada para a noite de hoje, deixou os italia
nos convencidos de que logo que for ordenada a referida mobiliza
ção, significará a guerra e a retirada da ltalia da Liga das Nações.
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a luz do Estreito,5. José
e �,iguassú
----00----

Segundo somos informa-j mo restabelecimento de luz
dos, por esses quatro ou. ás localidades em causa, que
cinco dias será restabelecido I muito vinham sofrendo pelo
o fornecimento de luz no vi- ato atrabiliario do ex-Inter
zinho distrito do Estreito e ventar.
ás sédes dos municipios de
São José e Biguassú, servi-
ço público de que é conces- Inaugura- se
sionaria a Companhia Tra-

aman
L a- ação, Luz e Força de Floria- II

nopolis e que fôra interrorn- 'Radio Tupipido por lhe ter sido tomada , 'I

a usina de Maroim, geradora' r
��O, ,25 (G)-A �adlO Tupi

tambem de força e luz a Fio- s��a �n�ugu�ada amanha.

rianopolis, agora a cargo �de
DevIdo a mudança forçada do

outra empreza.· progra�a de re�e?ção, o se,nador
A Cia. Tração, Luz e for- MarCI)�l tr.ansfenu apara as 20

ça num gesto bastante - 10Li- horas CIo �'a �� do corr�te a

vavel, ante a violencia da apresentaça? obc�al. da RadIO T.u
então Interventoría Federal, �l, que sera presidida pelo genial
procurou remediar a situação l_n_'Ve_n_t�_r_. _

decorrente da recisão do con- A -I • -

tráto para o fornecimento de ue,.ftl!iSaO
luz e força á Capital do Es- do cap. Fe
tado, que lhe deixára na im-

I t M Ipossibilidade de fornecer luz in o u ler
á Estreito, São José e Si
guassu, por ser uma e única
a usina geradora, --contra�
tando o fornecimento de luz
a essas localidades, a titulo
precano, com a firma Fett,
estab2;ecida em Coqueirus,
passadas as instalações pró
prias da firma pelas necessa

rias reformas e adatações,
Agora, noticia-se o próxi- O monumen-

to a Santos
Dumont

As comemo";',
.

0--.
-

f RIO,. 25 (G).-E'll reunião

raçoes ar- da Comissão de FInanças da Ca-

raup i Ihas mara, foi resolvida a abertura de
um crédito de 250:000$000,
destinadô á ereção de um monu

mento a Santos Dumont.

�IO, 25 (O)-Está sendo Ren unciaram
mUlto comentado o telegra-
ma que o gal. Flôres da
Cl.nha passou ao general
Barcelos e no qual diz o se

gulnte: Ante o desamparo
em que ficaram os amigos
desse Estado com vizivel e

comprovada intervenção in

debita, manifesto ao presa
do amigo, mais do que a

minha simpatia a mais inte- Prêso O cap. Gwyer
gral solidariedade».

RIO, 25 (G)--O deputa
do Bernardo Belo disse que
o caso fluminense levará o

Brasil á revolução, pr is, no

Estado do Rio verificou-se
um verdadeiro assalto ao

poder e acrescent�Ll: .

«Ao observador ImparcIal,
não escapa que de ambos

os lados foram praticadas
!.,iolencias. Se o almirante

Protogenes Guimarães foi
eleito por pressão e certo é

que o sr. Capitulino Santos,

�ue pertence ao seu grupo,

RIO, 25 (O) -Nos meios
pcliticos, volta-se a falar que o

sr. Felinto Müller aguarda ape
nas o regresso do sr. Oetulio Var
gas para deixar a Chefia de Po
licia, onde seria subslituido por
um deputado rio-grandense. pro
vavelmente o sr. Demetrio �.
cio Xavier.

RIO, 25 (O)-Os represen
tantes da União Progressista
na Camara dos Depútados,
Jogo após o discurso do sr.

Prado Ke!ly, renunciaram aos

seus lagares nas comissões

permanentes.
instalará f! I iais

estrangei ro

RIO, 25 (G) -
•

° capitão
Cwyer Azevedo chegou ao

cáis Pharoux acompanha de
tres investigadores cariocas,
constando que teria sído prê.
soo

Interpelado pelos «Diaríos
A s s o c i a dos», o c a p i tão

Gwyer não confirmou nem

de .J11cnt"u. Disse, en�retdnto:
- «A ILlta está declarada.

Os fátos de ôntem marcaram

a :dec!aração de guerra. °
almirante Protogenes Guima
rães e a culigação não go-

PORTO ALEGRE, 26 (�)
-Hoje das 1 6 ás 1 8 horas,
realizar-se-á recepção a bordo do
cruzador Uruguaí e ás 22 horas,
baile oferecido pelo governo do,
Estado.
A inauguração do ohelisco o

ferecido pela Colonia Libaneza
foi transferida sine- die.

Foram inaugurados ôntem os

pavilhões do Distrito FederaI e

Paraná.

Alemanha
convoca a
classe de1S15

BERLIM, 25 (G)-O go�
verno convocou a classe de 19 I 5
afin: de iniciar o «serviço do tra"

balho» em 1 o de outubrc de ..
1 935, antes de começar o serVl

ço militar.vernarão» .
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Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



A iJAZETA

"'IJI. - ...
"

mente o programa, para que seja
elogiavel o seu festival. Provas de
atlétismo serão efetuadas entre mi-

VAE PASSEAR do

r[DIU DEMISsAO

Lira Tenis Clube
Florianopolis

Pela nossa historia
- 1

(Compilação de L. Nazareth)

o grande certame da tar
de de 29 próximo
--00--

Tadas as equipes militares e ção, diz ele, que vem recebendo
'civis já estão se preparando para de alguns dirigentes da entidade.
a disputa do torneio que será le- Roservamos os comentarias dos a

vado a efeito domingo próximo, contecimentos para mais adiante,
por ocasião do festival do Atlético por não conhecermos ainda qual o
Catarinense. Os diretores do tri- verdadeiro motivo da demissão
colar estão preparando, cuidadosa- daquele desportista.

�G,ª��Iª.
Desportiva

, Redator CYPRIANO JOSE'

sport ílorianopolitano. Aproveita
ainda aquele diretor o momento

para convocar os jogadores Bôos,
Carioca, Antenor, Borba, Choco
late, Gato, Galego, l'araná Tião,
Freed, Calico, Nizeta, Damata,

O Avai F. C. excursionará no
Secura e Pereira, para o treino

litares, cujos premies estão mere- I' d d dpróximo dia 5 de Outubro até que rea izara na tar e e segun a-
cendo a atenção de todos. Tam- f

. ,. d F dlta)'ai, levando um forte quadro eira prOXlma no campo a e e-

bem, ao c1ub que passar maior nú- , 16 hde foot-ball e uma salada musi- ração, as oras em ponto,
mero de ingressos sera conferida T daré F C

d
.

d S' ti cal Esta informação ainda carece
contra o aman are . ,

Uma taça enornma a Impa ta. .

, ,.
_

Oportunamente daremos () prc)gra- I de fundamento, entretanto, e quasi I , ,

ma cOTpl�to da brilhante tarde verdadeira. yTamandare Futebo I

desportiva de domingo. C lu b

A estação alemã DJA, onda
3 J ,38ms., irradiará amanhã o

programa abaixo, para a Ame
rica do Sul.

A's 23,15 corresponde às

3, IS hs. no Rio de Janeiro e

7,15 às 1 I, I 5 hs.
23.05 Anuncio DJA (ale

mão, espanhol). Canção popular
alemã.

Recebemos da Secretaria do 23.10 Romantica cantada:
ylnA" MESMO, O ATLE'- Revestiu-se de importancia a Tamandaré F. C. a comunica- Grete Fuhlendorf canta do Livro

T1CO? solenidade de ontem na qual ção a que baixo, transcrevemos: de Canções italiano de Hugo
, f t d Ih A' R d - d J I A GA Wolf. Gerhard Puchelt toca obras
Regressou, ontem, a� 12 horas, oram en regues as mes a as aos e açao o orna -

c!� Imbituba, ') sr. ten. JorQe Pro- vitoriosos da tarde de 8 do cor- ZETA, De ordem do snr. Pre- para piano de Robert Schumann,
U

t t t C b' d id t t h d 23.3 5 Noticias sobre a econo-
e,H" lue alí {llra afim d.� avistar- ren e, per encen es ao om ma o Sl en e, en o o prazer e comu-

c�. CJITl os diretores desse c1ub da Federação de Desportos Iren- nicar á essa dignissirna Redação, mia alemã.
t f t d d H '1' - d A bl G 23.40 Entremeio.

.obre uma próxima excursão a
e o ar e qua ro o erciuo que em sessao e ssem ela e-

esta Capital. S.S. foi muito bem Luz de Tubarão. Usou da pala- ra] realizada á 2 de Setembro 23.45 Ultimas noticias(em ale-

recebido pelo c1ub local, que J' á vra nesse momento o sr. Nelson ultimo, foi eleita a seguinte dire- mão).
M h d b 'Ih t t t tori terá d d ti 24.00 Concerto sinlonico: 7.

aguardava a sua chegada e, tra-
ac a o, TI an e e compe en e ona que era e gene os es l-

S tari d F d ã I d t CI b
.

d d Sinfonia de Anton Bruckner. Ma
tando do assunto, descobriu uma

ecre ano a e eraç o, que vo - nos es e .u no peno o e

t t
.

1935 1936 estro: Werner Richter-Reichhelm.
série de infâmias que não mere-

ou a pres ar os seus serviços a .

qu I ntid d m o' nunca P'd t S dí V" 1 1.15 Ultimas noticias/em espa-
cem publicação nem registro. En- a e a e 1 a e, co o � resi en e: o 1 ieira; o

tretanto, desfez as informações de prestara. Bem satisfeitos os arroja- Vice: Alcides Bonatelh; 20 Vice nhol).

gratuitos desportistas e de outros,
dos campeões deixaram o salão da Narbal Barbosa; Secretario: Egí- 1.30 Frisch-fromm--froh-

chegando à conclusão de que, ain-
entidade cantando glorias futuras. dio Taranto; 20 Secretario Arn�l- frei. Uma hora com ginasticos,

da este mês, reunirá diretores dos do V. Melo; Tesoureiro: Eusta- 2. I 5 Atualidades.
SESSAO .

d S t 20 T
. 2.30 Concerto recreativo.

c lubs daquela zona, na cidade de quio os an os; esoureiro:

I Ad Ib t C rd O d . A 3 00 Ultimas noticias (em ale-
Laguna, quando deixará nesse dia

," . .a er o a oso;
.

ra ar., n-

a mesma ligada áOS interesses da r .Havera hoje reumã� da dire- tomo ?e Padua PerelIa; Diretor mão).

Federação e, consequentemente,
tona da Federação, as 19,30, EsportIvo: Nu-as Cardoso; Co- 3.15

confraternizado L) sport catarinen-
tendo o Secretario Geral daquela missão Fiscal: Romalino Silva. (alemão,

se. Teremos pois, dentro de pou-
entidade convidado, por nosso in- Arnaldo Bonatelli e Epa'minou- (alemão,

cos dias, a rapaziada do Sul con- termedio, os membros que a com- das Carvalho. -H------lli------gregada num só blóco e depois, põem para comparecem á hora Comissão de Sindicancia: Can- ... e ró iS Foram arquivados em ses-

mais tarde, i\ do Norte. S.S., a
discriminada. dido Machado, Manoel Ribeiro são de hoje, os seguintes do-

seguir, viajarà de avião para São e Alvaro Silveira. cumentos da Empreza 'Força
Francisco com o mesmo fim. O SELECIO�ADO Comissão de Esporte: Antonio Constitucional ístas e Luz de Santa Catarina,
Atlético de 1mbituba, possivelmen- Taranto, Irineu Ferreira e AI- de Blumenau, a saber: I) uma
te .yi,i�,FP§SS o dia IOde Outubro O diretor técnico da Federa- pheu Souza. S. PAULO, 26 (G) - O copia da áta da assembleia

di,pq��r!jugo3 nesta Capital. ção Catarinense de Desportos agra- Outrosim tenho a grata satisla- Aero Clube Civil, da capital geral extraordinaria realizada 11 :40J$000, na Coletoria de
dece aos esforços dos jogadores ção de convidflf á essa ilustrada bandeirante, mandou cele- a 18 de julho deste ano; 2.) Rendas Federais de Blurne
que tão heroicamente venceram o Redação, para a posse da mes- brar, olltem, missa solene em récibo do deposito de 10J[0 nau; 4.) uma lista dos subscri
Hercilio de Tubarão, na tarde ma diretoria que efetu;:r-se-á no intenção dos aviadores João sobre o aumento de l:apital tores de ações novas. O capi-

Ptdiu demissào do cargo de de 8 de Setembro, apélando para dia 26 do corrente (data da :fun- Gomes e Ribeiro Machado, de 3:800:000$000, rs.- tal social que poàerá ser au-

tt'wilreiro da Federação Catari- Que se portem do mesmo modo dação do Tamandaré F. C.) ás falecidüs em combate em:24 380:0JO$()OO, na Caixa Agri- mentado ou reduzido a juizo
IEose de Desportos, o sr. Alba- e ainda mais invictos nas futu- 8 horas da noite em sua séde de setembro de 1932, du- cola de Blumenau, S[A; 3,) I

de Asse.nb�eia Gera! é de ....

I,lO Lucia, alegando motivos de ras contendas que tenham de to- social à Rua Saldanha Marinho iante a revolução constitu- talão d.e pagamento dosêlo 8.000:000$000 (oito mil con-
indignação pela constante humilha- I mar parte para maior gloria do n' 2. cionalista. proporCional no valor de r5.- j tos de réis.

-----------------------------------

No
d,)minío do direito público moder
no opera-se nesse instante uma lar

g� e profunda renovação. Descor
tinam-se horisontes que surpreendem

os doutriné.('ores fechados sobre os antigos compên
dios, alheios á extraordinaria transformação por que
pa�sarr. JS típos estatais contemporaneos. ,

A teoria geral do Estado não se cerra mais
dentro dos velhos moldes conhecidos. Depois da
guerra, morfologias novas surdiram cedendo aos

i!npe�"tivos econômicos_ Um série de problemas,
(,Clnt:s apenas vagé'mente :mspeltados, definiu-se ao

darei, desafiando a argucia e a inteligência dos es

tudiosos. Porém �SEes estudiosos necessitam de vas

to preparo s0ciologico: técnica sociologica moder
na, disciplina cientifica, espírito capaz de perquirir
nos fá tos a diretriz ideo]ogica d iS novas doutrinas.

Porque dia e dia mais '3e acentúam os defei
tos inerentes á revelação do direito ahavés das as·

::embléas colhídas pelo mecanismo eleitoral. O cri
teria do número nega o criterio da técnica. A ela
boração da lei exige preparo e especialização técni
ca delicadissima. Sendo uma cons�ituição um

instrumento politico-social, é instrumento destinado
a garantir processos de adatação social. O fim do
Estado está condicionado pelos fins da socieda-:le,
que êle busca realizar.

E' uma velha tése a que afirma que o Esta
do não cria o direito. Ele é um dos processos de
revelação do direito, o processo que lhe garante
maior visib:Udade. Os trabalhos de Pontes de
Mírandli demonstraram-nos exaustIvamente. Os
ritmos da vida juridica são p�rceptiveis pelo espiri-

• ,>

DIA 26 DE SETEMBO-S. CYPRIANO
---M,e�---

De ordem do sr. Presidente, convido os srs. sacios deste 1814-E' dispensado o explorador de minas-Car·

Clube para assistirem á Assembléa Geral Ocdinaria a realizar-se los Guslavo Hedberg fica dispensado da direcção do estabelecimento

domingo, 29 do corrente, ás I O horas da manhã, na séde do montanistico da extracção de ferro das minas de Sorocaha, depois
mesmo, em que 5e procederá a eleição da sua nova Diretoria. Real fabrica de S. João cio Itapema, sendo substituido pelo eng.

portuguez Varnhagem.
Orlando Fernandes 1857 -Um premio de dois contos-O governo impe-

rial sancciona uma lei concedendo um premio de dois contos de réis
aos lavradores do Brasil que apresentassem cem alqueires de trigo,
de suas colheitas, em perfeito estado.

1884-Disfrictos eleitoraes-Por decreto desta data..'
que tornou o n. 9.283. o governo, t-ndo em vista que a representa
ção da Provincia do P�rá lôra augnentada, dividiu em seis distri
ctos eleitorais a mesma Provincia.

lC;artaze�
Junta Comer- dia
cial do Estado

Mês de agosto

Arq LI ivamentos

Foram arquivados, em ses

são de hoje, os seguintes do
cumentos do Consorcio Pro
fissional Cooperativo Triunfo,
do municiplo de Cruzeiro a

saber: a) áta de Instalação; CI N E ODEON
b) estatutos; c) lista nornina- O alibi da meia noite dra-
tiva dos sacias.

I
ma de C:110çÕeS fortes, 'incri-
veis, em unica exibição ás 7

No. do arqu. 341 e 8 112 horas.
)

Data 3·8935

Foi arquivada, em sessão
de hoje, uma copia da lista
nominativa dos sócios da
Caixa Rural União Popular
de Bela Vista, sociedade coo

perativa de responsabilidade Prefiram sempre o ine
ilimidada, municipio de Con- guaiavel SABÃ O INDlO de
cordia (Estado de Santa Ca-, Curitiba.tarina.) r-F---------ALENCIA

No. do arqa- 342
O J' d

"

Data 17--8--935 UIZ e Direito da Co-
marca. de S. Bento está cha-

.

mando por edital, para re

ceber impugnações sôbre um

credito cuja habilitação re

quereram,Afonso Lepper Cia.
na falencia de Antonio Schu- �
chowski.

Assernbléa Ger.al

CINE IMPERIAL

A's 5, 7, e 8 1 [2 horas se

rá focalizado o luxuoso c

elegante film-O m 'li beguin,
com Lilian Harvey e Lew

No. do arqu. 340 Ayres.
Data 3-8-935

CINE ROYAL

Em sessão ás 7 112 horas,
em reprise, Viva o Barão, um
mundo de maluqueiras gos
tisas.

Secretario

CINE REX

Continua no cartaz, AIlIl
Vikers, a sensacional novela
de Sinclair Lewis, ás 7 e

8 1,2 horas.

Irradiaição
da Alema

nha

F. c. D.

Leitura do programa
esp.). Despedida DJA
espanhol).

resultante de concomitancia de causas, em fun'ão,
do meio sociologico, nào se repetiu n�rr. J= rep�te
noutros paísf:s.

As 511 p�rstruturas juridicas !lã,) são modelos
eternC's, medularisadas de principias imutaveis e

permanEntes, como se creou lungamente. São a

penas elaborações de determinado povo em de
terminado reriodo de sua evolução s0cial. As

constituições evolvem, como tudo o maio. Nas
suas linhas fundamentais, como na sua técnica,
elas evolverão em função das novas C( n�içêe5
dos povos, onde as correntes econômicas traba.
lham surdamente, elaborando novas premissas das
qmi5 hão de decorrer outras consequencias.

Nos antigos pactos constitucionais, por ex.,
o diréito de propriedade era formulado no capi
lula GoLre-Declaração de direitos. Traz o a::ti
go direito quiritario d<, <<fruendi, ulendi el ahu
tendi» . Modernamente?

Já o respondia a constituiçãO de WeImar:
a propriedade é considerada na sua funcão so

cial. Diz o art. I 50 § da constituição' alemã:
«Eigenlum verpflichlel. Sein (jebrauch

sol! zugleich 1Jiensl sein für das gemeine Best.»
As cons�ituições rumena, croata, eslavena,

mais outras, caminham no mesmo sentido. E
não se caia na sandice de ver nisso tendencia
extremista ou qualquer sirr patia socialista. E'
telldencia genuinamente con.;ervadora e burguêsa,
-uma transigencia inteligente, astuciosa, de ada
tação do Estado ás suas novas infra-estruturas c

conomicas, exigindo·lhe estruturas con,titucionais
mais amplas. "

�.

As tendências atuais, do direito

constitucional
por OJACIR MENEZES

(Copyright da LIVRARIA DO GLOBO. Porto Alegre)

Exclusividade de A GAZETA no Estado de Santa Catarina

to dos que se especializaram no assunto, pelos
Naturforscher do direito.

Em nossa INTRODUçAo A' CIENCIA
DO DIREITO, p. 151, já escreviamos que a

«revelação do direito pelos orgãos legislati vos he

terogeneos, resultante de processos electivos defei
tuosos operando numa mac;sa eleitoral semi-anal
fabeta, tangida pelas facções politicas, são o mais

grosseiro empirismo na técnica da adatação ju
ridica.»

No organismo social, ha uma tendencia para
a maior estabilidade e é nesse sentido que se pro
cessam as' adatações sulJeriores, mesmo atravez

das crises intensas que assistimos. O que Petzoldt
assinalou na mecânica, Miranda observou-o na

matéria social, cujas leis não se excetuam á me

r.ânica universal. O Prinzip der Bestandigkeit
foi estudado como aspecto de leis mais gerais da

adat�o.

A ampla renovação por que passam os Es
tados modernos não deixaria de se traduzir nas

cartas constitucionais. O demo-liberalismo vai con
tando os seus dias. A constituição de Weil"1ar
abriu o caminho ás socializações dentro do velho
Estado. Mas a situação mundial parece não en

contrar solução nesse espirita de transigencia. Os
elementos perturbantes do equilibrio romperão essas

tendencias conciliatori'ls.
O Estado abstinente, que cerrava os olhos

à economia, està passando. Ou êle intervem no

plano economico e salva-se, modificando-se pro
fundamente na sua estrutura (fascismo), ou sucumbe
nas rebelir.es das massas fascinadas eternamente

p �lós sonhos messianicos dum igualitarismo, que
açulam sua credulidade inesgotavd.

O E.stado italiano, unipartidario, e uma cria
ção nova na história. Debalde �onharão implan
ta-lo aiém. Fenomeno demasiadamente complexo,
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>i·i{tSl;S�:��.b��:�i.;!<!�7f.2�����f@f�J�\���i�l�f&�����c:i��!�f��2��1�2]�����l������i���a i

k:�.'.; i�'1I�� !ffi�.� ��
'1

I... .. �.
�{\'�;:;....�:Jt'lI"-i!'m=s··pmIl'Se"Fl.-'<E"'...-:.r.au;�'�_�'��'�F:s&I�m�...�.�íu'��"'iI!:il_�'���41�������_�_�"�Qg�'2��'P">�=��S'iRBG����������������������'�!nn�."I�-������������ �'--",";

1� Matriz: FL. ��
'�: /'<'.''''''''� f •

,,' .. .� e�..
Blulllenau ... _Joinville Seo Francisco L��H2:L.H'1a l_,ae::e"� �

f=A �daeS I I a
-- - �l

ô� MostrtJario permanente en"'\ Cruzeiro do Sul �]
ft��1 S.c:.cção de Secç,�-_z:;:;,o de

11'''..... - ..!
'1

�',\\1�".] � '=' . :.:"1 ,,�ecça'o C,.; i::� �,\j
� FAZENDAS: ' �Jt,.� Fazendas nacionaes e extrangeiras ;j)ara ternos FERRAGENS: MACHINAS : �;;.4

:}� Morlns e Algodões Machinas de beneficiar ,;méldeira " �J
'l j _011a-; !:; Impermeaveis Material em geral para construcções: Machinas para officinas mechanicas �\�d I'aor-tes e trilhos Cimento-ferro em barras, ferragens para portas Machinas para latoeiros ��<',,;� Roupas feitas e janellas, tinta Machinarios em geral para a lavoura: arados ��.'� Sêdas Canos galvanizados e pertences grades, cultivadores, moinho etc. �''''j� Linha para coser e sergír Fogões e Camas" Locomoveis, Motores de esplosão, Motores l�1J

i�;� Lã em novellos e meadas Louça esmaltada - apparelhos dei" jantar - ia lhe- electricos �
i,;;��'J ASaICboolicl1(;1'toeasdeOsPeerCfuomlC�11raiasS res Material em geral para transmissões: eixos, ��1.a Louça sanitaria-banheiras mancaes, correias de couro e lona �J

@� Cortinas e Cortinados Tintas a oleo e esmaltes Oleos e graxas lubrificantes f,�l
���-

Toalhas e guarda-napos Arame de ferro - télas para todos os fins Automóveis e. Caminhões fORO Peças, acce s- t�,-�jt� Sapatos, chinellos, meias Productos chimicos e pharrnaceuticos sorios, serviço mcchsnico L,�
�: Depositarios dos afamados Conservas nacional e extrangeiras Pneumáticos e camaras de ar GnODYER ?:";f,
f.'1� Charutos «DANNEMANN» Bebidas naclonaes e extrangeiras Ma.erial electrico em geral ��
� �,
�;� Ernf.);-eza Nacional de Naveff,ação "Ho,epc�'{e"--vap(')res "Carl Hospcke", "Ann>' e "�Jlaxn ���!
�� Fabrica de Pontas "Rita Maria' _. Fabrica de Gelo "Rita Maria�' ,'_ Estaleir "A\r<.�t.ac,an !��
�a 0
�{�'�' ��,,���������:J�@hm�����i�@�J�?�}�E���������;S:;Z.����t�S'���I!�","!J,; � � __

I' ç,2,:!1 p� n h i a A i I i a n c a da B a h i a V .' �� 6. s�8��,,;asas na rua Conselheiro
,. -=� ,�".". == _=> aoam. .. • ei1U'-ira'i2�H�t;�,.\;i'Alra n. 126, 130, e 71a e

.-. Funôcõc em 1870 _.. Confeilaria Chiquinho ... '!i'l
rua Felíppe Schmidt 41, rua

5E5UR05 TERRE5TRE5 E mARITlm05 Pedro Ivo n. 3, e um terreno na fU2. íc.ippe Schmidt com

�
Incontestavelmente A Primeira no Brasil Especialidades em cararnellos, bonbons, empadas, duas casinhas, e a fabrica de moveis na rua Conselheiro

�I :},�wl r"olisu?o 9.000:000$000 'conservas, vinhos finos etc. Mafra, para informações com o proprietario Paulo Schlern-
�I :..�eslZ.r\}as rnurs ae 36.000:000$000 Fornece doces de todas as qualidades para ca- per.

II J���g�ef�n 1933

]�:.;'f:;�51i:� sarnentos, baptisados e bailes. -'""""'-,,-"".......---""""'-,-----.--.. ---=-,,-, "--P ....._

,i '''e5p��_'j�bi.liôí1ài1:s .a.:E;umi�(ls em 1933 2.369,938:432$816 S � PliSCHOAl SiMtJNE SI A.
<, (�5,a:;J, 2sponsob!llàaàes refi!rl:m-se sórnente aos ramos Cle RE TAURANT A LA' CARTE no primeiro andar li
�II."]bO (2: t:�fH'i=?PQRrE5, qU2 são 05 DOIS un.cos em qUI< T' H E O D O' R O F E R R A R I

ii

P. ':1 Comporih!c opero)j ii LIVRARIA MODERNA

I�
�g!Zntes, 5ub"Agentes e RíZgulaà!)rl1:5 C'le f�uaria5 em t0009 05 RUA FELIPP SCHMIDT n' 10 (ESQUINA DA

I Punõcôn em W86

1l:·"b�05
õo Srasll, no Uruguo" (5ucrursal) e nas prlnripaes RUA TRA_iANO) Telephone 1.194

praças extrcnqelr-cs I Rua Felippe Schmidt n: 8
Agentes em florianopoIis cerneos LOBO & era,

�I' .,.
Rua r. mafro"n' 35 (aobrcõo) CClina postal 19

Caixa postal129 TeL auto 1004
P f

I",
,elegr. flLLIA[�Ç!"1 TeI2pl1.1.083 """'_';r_ w.... __o ,Codigo Ribeiro End. Telg. ro aSSarA. norma-

E9criptarios em Laguna IZ ltofahy Sub-AgenteS! em li!
g SIMONE I i sta -� acceita alumnos.

Slumenau e Lag!iõs F'IIOman A I � CURSO PRIMARIO

ICI"""'�:=�:=:_""�--'--_�--'
...�""'_,__� I

'

t: � lú Ia" � Tvpographia, E5terealvpí E SECUNDAPU0ii Encoôernnçõo, Puuta;;ão, Tro .. � , ",-

E d T
' balhas em Alto '-""''''ua "l!' j Tf<ATAR á Rua Saldanha

I Sociedade lmmobiliaria Catlzarinense Limitada n. aI. F� LOi\;1 ENO : ��.".;:._ Marinho N� 10

I Villa Balnearia F L O R I A N O P O L ISS Ã O J O S E' e��e��� ���[�,"'!?!.�}!U;o>

I
������� --��.�.

, �!�;i�:o����!!�;�&:f��E;�{�i�r������
CIA BRAS pANgef'�TeM:t:Tu���::�pi::J Rda .1���l-_�.b!� i� ,

1
.

. . ( �L I A lCOS E L L f S,A. "{I� -

va em rnais. .

I �� O - �'S�
- 'D . rgan 'zaçao n�cjonjll de cré'11to ��Planta de urbanismo moderno devidamente approvada Commercio por 'grosso de Sal, Trigo, Farelio, �; par� a const�u'" o d $�cêpch, Prefeitura Municipal de São José, cuja cópia acha-,� Xarque, Assucar, Cereaes, etc. 57.,.1 }i

. c;;. � �,a a casa pro p r a

iiarchivada na mesma Prefeitura. AUTORIZADA E FISCALIZADA PELO C OVÊRNO FE- I

Un cvniraclo de comf.lra de terreno da VilIa Balnearia é
..,., - 1l2OiCllOUW""V"_",.........,._== DERAL, CONFO:Ul'lF: O DECF<ETO DE 23 -5-- j 917,

o melhor tJresenle e Natal que V.S. t)Odebrindarseus/ilhos. -.O"OO��.O{�oee.�'OOliI)Gg«� SOB N. 12.475
G

oveis I
•
•
••

ACEITA ENCOMMENDAS EM QUALQUER ••
ESTYLO-Rua João Pinto, : I B-TeIephone, _II
•....o.oe�••�••c,�.e�.fi

LinaL1 Visia Pancramica.
E5plenàioa pmia 011: banhos.

Optima nascente ae agua potavel.
Terrenos completamente planai.

A UILLA I3ALHEARIA DISTA a:
1000 metros ao Ponte Her'.ilio Luz

800 ao ô"a':'DI? Quartel feDeral, em ronstrurçf1o.
"-"F� upo Esrolar losé 13olteux.

a séae ào Districto loão PessOa.

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

Prestações mensaes desde 30$000
A 50cieàaae 52 IZncarrega Da ronstrucção �e Prédio!!!

06 lótes aàquirjaos, meàiante o pagamento I),e uma entraaa ó
vflsta e o resta te em pagamentos mensaes_

ln/ormações completas, á Rua ConselheirO' Ma/ra, 82
PHONE, 1521

ou com o corrector EDUARDO NiCOLICH

Fabrica de Moveis Catharinense
DE

Pau'lo Schlemper
DEPOSI1 O E ESCRIPTORIO �

Rua Conselheiro Mafra, 126 - Esquina Pedro IvoiTelephone n. 1632
I

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

Nas grandes lucras que desde
bram no campo da actividade soo

cial ou commercial, o espirito mo

derno e bem equilibrado utilisa o

telephone como a mais inprescin
di vel das necessidades!

E' a unl'ca I

dque garante os seU3 associa os e of-
ferece a maior vant8.gem com garantia em

beneficio do Lar
CARTA PATENTE N. 115

Fabrica de
DE

Pedro VitalE -

Inscreva-se hoje mesmo na Cl)Ii�iI'Ut�gra do lar lida" .!1!P1
�

que obterás uma cilderneta pela quan ia tle lotaDO com ç,:!�
y ���

direito a um sorteio pago, $l�
S �
i a sorte lhe PlO't>gér no decoaer do sorteio adquirirá ��

uma casa pe:a insignificante quantia de: 3$000.

Realiza-se todos os !11ezes� um sorteio, t:uja ex

tracção será realizada pela Laieria Federal do BrasilPARA ACQUISIÇAO DE UM BOM RADIO

São necessarios 3 qualidades
SELECTIVIDADE-SOM E MATERIA PRIMA

Essas somente são encontradas
nos novos typos de radio

PHILIPS

PEÇAM CATALOGOS, PREÇOS, ETC.

COSTA & Cía.-RUA CONS. MAFRA 54

INf'ORMAÇÃO:- Dirijam-se ao Repre-
sentéJnte, nesta Capital, sr.

f� J�ãí.l Manoel Nascimento, ��
� que se acha installado, COlTI ��
- -

I�,. .

escriptorío, á PRAÇA IS DE ,e
�. NOVEMBRO N. 15. •

�
• MATRiZ: RUA 11 DE AGOSTO 25 A (sob.) S. Paulo é� GiO.OG��----- .$.eeG�

QUALQUER

o Sabão INOI de (
é dar valar ao que é bom, é economiCD e rend-ôso

E _RIMENTE SLJPERIOR

•. �.'" -,-*'""'\"

E VERÁ ,.

EQUE
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/�Corações
carítativos!

�GOG.G���G • o�e�cGe.ol ������.�.� o ••O.G��·�;�

f.,�
FUNDADA EM 1870

O G
w ��

ii Seguros Terrestres e Maritimos I: I
• Incontestavelmente a PRIMEIRA cío Brasil G �� A Agencia Moderna de Pu- �

�mlt�R�litt�O 3�:ggg'ggg�ggg I � biicações, com séde em São Paulo
�

��6���D�E19f�oVETS ��:l���ª����:g é autorizada e fiscalizada pelo Govern�
RESPONSABILIDADES ASSUMIDAS EM 1934 2.435.044:063$157 (.'}ei!.:i� Federal e possue a carta patente n. 112
SINISTROS PAGOS EM 1934 4.183:406$606 r

'ii' @

Agentes, Sub-Agentes e Reguladores de Avarias em todos os Estados -

do Brasil, no Uruguaí e nas prin:ipais praças estrangeiras. I
F I • FOrrn idave is sorteios proprlos, tres vezes �

�
Agentes em íortanopo Is : � � por semana, todas as legun- tt@'

- -- .
O Campos Lobo & Cla, � • das, terças 8 eextas-felras, �J
� eG E t ��

..�
b d) C P t I 19 � -Õ) X ração com globos de crlst�l. ��

,I Rua ��n;�J�ii�� /jJ8�fra, 35E��oT��G�AFIC;i;fLIA��Aa ,

I ; A ma�irna lisura (hOnestld:de, pois, os ser- ;
! Escrítórios em Laguna e ttajaí o � telo. são presencIado. pelo povo. I �
,!ij Sub-Agentes em Blumenau e Lages II

o

�:.O.��GtM)----.----O''''''''':���_.- ._--.---��

A GAZETA-Plorianopolis 25 -9-19.35 2

QUEREIS fazer do vosso terno velho ou cha
péu, um novo, mandai hoje mesmo a TINTURARIA E
CHAPELARIA CATHARINENSE sita á rua TRAJANO, 12
-PHONE, 1.418.

SchwarzAdolar
SIPP�:;�I MACHADO

��\'�
MOLESTIAS �"

DÁ �� ��:
BÓUA lt. \) ,

especiais e

C) "'"'J
horas marcadas

• Â.� Raios X
�'-V Diatermia

�....��
"'\- Raios Violeta

� Rua Felipe Schmidt, 38

Agente de Vapores
Encarrega-se de classificação, medição e EMBARQUE de
todas as especies de madeiras serradas, beneficiadas, em tó�

I,ros, etc.; cereaes e mercadorias em geral, para qualquer
porto do NORTE e SUL

Serviço garantido e rapido
Preços n',odicos

SÃO FRANCISCO SANTA CATARINA

DEVEIS CONTRIBUIR PARA MINORL\R OS SOFRI
MENTOS DA COMPANHEIRA DE UM

POBRE OPERARIO
�"-%�OO
r�����

Augusto Silvano, o r obre e infeliz operario que falleceu em

consequencia do horrivel desastre occorrido na chata Comandan-
te Souza deixou sua de,oladi'l companheira d. Francelma Vieira �iiíiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiõiDiõõiiíiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiii iiíiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiii___

f' e,lgUIIS filhos em completa pobreza, sofrendo as agruras do desti-

[;0, que lI.es reservou dias de tristeza, de dôr e de tortura.
.

Bem compreendendo e�se transe angustioso, porque está

passando a infeliz companheira do honesto, laborioso e zeloso ope

rari� Augusto Silvano A Gazeta a?re em suas colunas, u-na s'1-1bsenção em favor daquela paupernma mulher.
Com esse gesto, assim pensamos, poderemos lhe minorar os

sofrimentos.
Agente e funcionarios do Lloyd 100$000 Dentro de 24 horas o devolverá completamen- VENDE�SE uma pequen� ca-

praClsa-s8 alugar um ca-

POI alma de Maria (enviado anonimamente) 20$000 te reformado, com elegancia e perfeição. sa na Rua General Biuen- sa com relativo conforto.

Contribuição da EstaçilO Te!tgrafica de Florianopolis. 27$000 court n. 67; mais duas pe- para casal de tratamento

Contribuição de Iuncionario= dos Correios doutros 46$000 Não esqueçais J rr. do Telephone i. 41a quenas e um chalet grande á rua Tratar no Largo General
X X X 5$000 Duarte Schutel, 25. Osorio 38.
Leonel Euzebio de Paula 1 $000 A tratar no CAFE' ES-

Manoel Rosa 2$000 ! .

TRELLA.
Antonio Conrado 1$000 �O.�O�� O� .OG.�Ge.
Manot! Andrade 2$000 � � pA.RA chamar uma L 1-

João de Oliveira 1$000 �

4 d' O t b
f� mcusine é só discar i)

Ben!oNascimento 1$000 S ,� e
.

u U· ro ��.n �.222. o unic :

JoãoFranci�cü Ramos 1 $000e· �� tepphone das Limousines·

S. Carreirão 1 $000 �� �.;
João Lobo Habelbeck 2$000 O ra ----------

Castanna 2$000 ! C O L L O � � A L S
Q VENDE-SE a quinta casa

João Ovidio 2$000 � :9 ;;;tI O R T E I O t� da Villa Affonso Mi-

Leboj 2$000 -fj cholet, no districto João
Um amigo ,7$000 pessôa. Tratar com o pro-
NN 20$000 NA prietario Pedro Cardoso.

cerc�-m-f�-�.�-e-ig-:�-�-lv-�se-��-g-�-�l-I��-I-D-r-.-'-V--O-d-'A-q-U-j-n-o "C; E nre UTUO P iAl" -G-u-i.--d-_---
SABÃO INDJO, Advogado . saude
.����������

BLUMENAU Querendo receber este

Banco de Prerníos ern mercadorias precioso livrinho, sem qual-
E

.

torio R 15 d I quer despesa, mande ende-

C âdit PO scnp:- ua e

I (.J)�

re i O .• Novembro n. 50 ?� 5 III575$000 reço certo ao sr. Oliveira,

Pu Ia r e Ag r i _ I
(Eàificio Caixa Agricola)

I �
.

III . $ para á CAIXA POSTAL n.

TELEPHONE, 58
� f� 23, NICTHEROY - E. DO

coladeSan- íl--·�---�-- ...� Ror 1$000 ORlO.

e h"
�

� �Dr. Renato=

��c. co�\e�r��� 'III ==�D������==
Rua Trajano n. 16 Rua Tíajano, 2 (sob.)
(Edificio proprio] �

Fone 1325-Atende cha

�_ �<0os para �_�n�jor.
Dr. Pedro de Moura Ferro

Advogado '"

R.ua Trajano n. 1 (sobrado) � Exige apenas A cont 'b
. -

d.

- 'I. 1$000 p�ra cada ao· t'l
ri ulçao e li

Dr Aderbal R. ·1 �
d .....- r e o •

d S ·1 � ti Mande nome, edade e aIa I va I

�.... b' I rt
li

'I
�

I � � I a a I vos nse
!li

, V guns symptornas, com env i-
Advogado e à i n

iii
.• reVe I-VOS. • loppe sellado para resposta;

Rua Cons. Mafra, 10 (sob.) I � ., ao sr. Guimarães, á CAIXA
Fones 1631 e 1290 I � G POS I Ai N.-23-Nictheroy
MuAM'__ _.-:",J' G��.�.-------O.O==============e.�.D.� E. DO RIO.

A maior montagem em

Com esta insignificante quantia podeis habilitar-vos á felicidade na

CREDITO MUTUO PREDIAL '!
A CRECI�q. MUyUO PRE-

I:) IAL, destaca-se das mais senas e vantajosas sociedades porque:-
a joia de entrada é accessivel á todoS-2$OOO

serraria.
DELAMBERT & CIA

PHONE ) .100

136: 700$000
56:424$498

Capital
Reserva Está

doente?RECEBE DEPOSl TOS

PF.6fll"CO 05

SEGUil�TES JUROS:
J

CIC Limitada s·!. ala.
elc. Aviso Prcvioô]. ala.
Prazo Fixo 9·1. ala.

..

"". ""�','" "I' � '.- ... ,,�., .. �. � •......•• .. ,_ �
__ •

:S?t�:",:,:r:, -, ..�.:
1

-r:",' '"

I.
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Festa da Primavera

FlHIVER5ARI05

Regista-se hoje o aniversario
natalício o sr. dr. Pedro Câmara
SImões, diretor do Posto Profila
tico, de Santa Catarina.

Prosseguem com entusiasmo os

preparativos para a grandiosa Fes
ta da Primavera, organizada pelo
veterano Club de Regatas Ria
chuelo e sob a direção da gentil
senhorinha Nair Wendhausen.

Numeros interessantes de mú
sicas e bailados completam o bem

organizado programa para a nOI

tada de sábado.

frlZEm At-105 H01E:

a exma. sra d. Amelia Sch
midt Cabral, viuva do gal. Al
cebiades Cabral;

a senhorinha julir.da Avila Sil-
va:

a senhorinha Ada Livramento;
o sr. Justino Brito, Iuncionario

,;<)s Correios e Telegralos:
a menina Waldir, filha do sr.

o Carrcírêo Junior;
ú sr. Manoel LUIz, professor;
a e.xma, sra. d. Lidia Bayer,

I 'ia do sr. Augu to Bayer, resi

(I nte em Tijuc'lS.

ENE'ERmGJ

Recolhpu-3e, hoje, ao Hospi
tal de Caridade, a exma. sra, d.
Julia de nlbuquerque, dignissima
espo sado sr. Cipriano José, sub
oficial da Marinha d. Guerra e

nosso apreciado colaborador.

De cinemaFez anos ontem o galante me

nino Osní Costa, filho do sr.

'.:_',dmundo Costa.

HEEiAm UN5 ...

Noites Cariocas

«Noites Cariocas» é a primei
ra cine-revista, produzida em es

tudios nacionaes. Apresenta lindas
canções, tangos envolventes, estes

cantados por Carlos Vivan, o

galã do filme e aquelas por Lo
dia Silva, as «Síngings-Babies» e

até pelo endiabrado Mesquitinha.
--- Sua musica é deliciosa.

- -, Lindos bailados das 20 «J:1r-

P.rocedente de Laguna,
encon-I d I G'

.

f 't I' I.

A I b
e - HlS» eo ei am a pe ICU a na-

Ir a-se nesta capital, o sr. ta I a .

I t d
.

t
,

.

d 1 Cloná, ornan o-a mais a raen-
drasll, do comercio aquela pra- t

.

dO' teri ã Ie aIO a. S 10 enores s o uxuo-

sos e elegantes, e o filme, anali
zado em conjunto, põe em evi
dencia o valor de Cadicano, o

m i n u tos homem que o dirigiu: Mas o que
mais vai seduzir ás nossas mul-

Cl-egou a esta capital o sr. cel.
\atonio Palma, influente politico
r.aquele mumcipro.

E tá entre nós o sr. dr. Fla
io Tavares, Juiz de Direito da
.c '1;a�ca de Malra.

ça.

"Cabocla Bonita"

,300 murros
enl 8
NOVA YORK, 26 (G)
Joe Louis falando á imprensa

a respeito da luta com Max Bacr
declarou o seguinte: "O ultimo
murro que dei, teve a impressão
de ler esmurrado uma muralha de

d "

pe ra .

Calei.la-se que Louis desferiu
de 250 a trezentos murros em

Baer aurante o breve combate de
cnt<!m, pois golpeou seu advers<!rio
durante todo o decurso de luta.
Louis e Baer receberão cerca

de treZf'ntos mil dolares cada um,

pela sensacicnal luta de ontem.

tidões em «Noites Cariocas" é,
sem duvida, o seu enredo cheio
de encanto, muito brasil-iro. His
tória tramada com gosto, trans

portada para celnloide com arte.

Vai .queimar
carvão na

cicilal

*
>I<*Quem é o maior amigo

das criancinhas paulistas?
E' Campos Oliveira, ins

petor Escolar. Pode-se di
zer sem errar que ele adqui
riu o prestigiu da classe
infantil sómente cuidando dos
seus dentinhos e ensinando
os a escovarem os den
tes.

Ele sabe, ele tem geito
para ISSO.

O seu consultorio denta
ria é um museu para crian

ças. Tem de tudo, a mem

nada ali, brinca, aprende e

sae com os seus dentes obtu
rados.

Ha dias o Radio, anun

ciou, vai falar Campos Oli
veira,

E ele disse: «O' mães

brasileiras cuja solicitude é

inegualavel, daí o condão da
vossa graça aos pnmelros
cuidados de higiene bucal
dos vossos filhinhos, e ficai

seguras de que, entreaber
tos os olhos, antes de soli
citarem o cavalhinho, ove
locipede ou a bola vos pe
dirão eles todas as manhãs
o brinquedo:

«Escovinhas de dentes.»
E Campos Oliveira tem

razão. Não se pode crer na

robustez de uma raça que
não tenha bons dentes.

Agora diz o A. D.-O'
mães catarinenses, cuidai dos
dentes dos vossos filhi
nhos, mormente aqui qu� á
carie dentaria é um flagelo.

Fazei desaparecer esse

[astasma dôr de dentes, dos
entes queridos.

Dai todas as manhãs um

copinho com dois dêdos de

agua e algumas gotas de
dentifrício, esperimentai e

eles gostarão.
Comecem hoje mesmo e

daqui a um mês em vos

quero perguntar o resul
tado!

A. D.

lorianopolis,
uma vlsãc do tráfego aéreo

intenso, no futuro

POVO

,ê_[�
-------- ��'iij)r ---------

Hoje foi um dia em que pelo tendo os cinco restantes permane- mar e guerra Raul Ferreira Víei r a
céu llorianopolitano, passou um cido em POltO Alegre, por não Bandeira, vice-diretor da Aeroi'Jáu
grande número de aviões, fumo poderem proseguir viagem em vir- tica, capitão-tenente Kooler e mais
ao norte e ao sul. 1 tude do máu tempo. tres oficiais de guarnição, e que

Pela amanhã, fez as costuma-\ Rumo ao sul, passou o hidro- vão tratar da futura base naval
das evoluções sobre a cidade um avião P.M., tripulado pelo co- em Porto Alegre ou no Rio (,f a 1-

avião da nossa Base Naval. mandante Antonio Augusto Schort, de. A antiga base naval do Ro
Desde manhã, começaram a diretor da Aeronáutica, capitão de I Grande havia, sido extinta, nã :

passar de regresso ao Rio de la- ha muito
neiro os aviões das esquadrilha de Alem desses, passou rumo nor-

Exército, sob o comando do co-

36
A te o hidro-avião comercial, co S n-

ronelJoão Gomes, qw' haviam ido meses na dicato Condor.
a Porto Alegre participar das co- Russia Es�e movimento intenso de
memorações farroupilhas. aviões não será uma visão ante-

Dessas esquadrilhas, passaram cipada do tráfego aéreo, e m lutu-
por Floríanopolis dezoito aviões, Com este ritu]o, publicou o ee- ro não muito remoto?

critor comunista ',1. Rudc:lf um

livro. O autor jà escrevera diver-
sos volumes em [raneês e alemão,
em deleza do bolchevismo e co

rno propagandista ardoroso do so

vietismo era perseguido pela po
PHONE 1.100 l.ci A'

'

_____________

.cia. pos muitas avent i as, re-

fugiu-se na f�1l3,;ia, onde lhe dé
ram bôa colocação. 39 mêses de

ALHEIAS GLORIAS estada na Russia, porém, cura

ramno radicalmente do morbus
comunista e fizeram com que

Passa hoje o 25' aniver- aproveitasse a primeira ocasião
sario da instalação da usina para sair da país abandonando o

de Maroim, geradora da seu bom emprego e preferindo
íorça e luz elétricas forne- existencia incerta em qualquer ou
cidas á capital do Estado e tro país.
até ha pouco, aos municipios Em seu livro, alirrna Rudolf
visinhos.

.

que na Russia não ha cornunis-
Comemorando a data, ou mo nem socialismo, mas sórnen

pelo menos sob esse pretex- te hlpocrisia, lt ucs, intrigas e ter

to, a atual concessionaria ror. A respeito da hipocrisia,
Luz e Força Catarinense, conta-o case) grotesco da chegada.
com apenas poucos mêses a Moscou, pelo mesmo trem, de
de concessão, reuniu l�a usi uma missão diolomatica turca e

na, para uma churrascada, de uma delegação de comunistas
regada protusarnente, a fina turcos: O encarregado de rece

flôr de seus amigos e pro- ber cs comunistas foÍ saudar por
tetores e os representantes engano os diplomatas e exortou
da imprensa coligada. os á lutar com valor contra a

Pena é que o Governo tirania do presidente K�mal Pa
Estadual não tenha pago ao chá, quando chegou o introdu
dono da empreza, sr. João tor da chancelaria, que teve gran
Acacio os sessenta e quatro Je trabalho rara dislaçar e desla-

Cabocla Bonita é a primeira contos de réis, pela volta ao zer o efeito do discurso.
opereta do cinema brasileiro, pro- Sem anibus mundo que esse grande I!azl! O livro d·· Rudolf, bem do'
dução da Fiel Filme, distribuida efetuou, em avião sem mo- cumentado, será traduzido em di-
{Jela Radial Film. tor, atendendo chamados do versas línguas.
E' uma autêntica opereta com BUENOS AIRES, 25 (G) sr. coronel Aristiliano Lau-Imúsica e canções na�ionais, dirigida -Em s�nal de protesto contra reano. Com esse dinheiro, -------------

pela ccmpdencia técnica de Léo a nove lei de trasportes da cida- aquêle incontentavel se!lhorI" ' ..

Martin. Ele �oube imprimir em de,lo pessoal de onibus marcoU teria comprado mais bebi- O Zeppe a liill"
Cabocla Bonita novos rumos á a meia noite de hoje para o ini- das para a festança de hoje,

cIRm "5 a' Três po r d ia
cinematografia indígena, trazendo cio da greve geral. e talvez com as sobras do lU W s-
mdhores destinos á arte e á indus- Uma vez efetivada a parede, «banquete» se conseguisse tBca"tria de filmes no Brasil. surgirá amanhã !hio embáraço aumentar o volume d'águ�

Compõe as figuras centrais de no trafego urbano, com :1 parali- da represa, tão sequinha- BERLI�vl, 23 (G)-O "Graf
PORTO ALEGRE, 24 (O) Cabocla Bonita os nomes aureo- zação de todos os veiculos de coitada!-a despeito das úl- Zeppelin», parte esta noite para

- O sr. Mario Castilhos, slJb- Jados de Sonia Veiga, Dulce de explosão empregados nos transpor- timas chuvas torrenciais que a America do Sul e já irá orna-

,hefe da locomoção da Central Almeida, Sylvio Vieira, Dru- tes coletivos. até inundações provocaram. do com a nova bandeird alemã
(;0 Brasil, ouvido sobre a sua vi- mond Filho, Ferreira Maia. Leo- da Cruz Gamada.
úta ás minas de Sã::> Jerónimo, poldo Prata e outros.

I �������-:������oo���������� I
Nos últimos dias muitos opera-

declarou-se bem impressionado Lilenciado H Para a belleza e saude de seus dentes, � rios trabalharam sem descanso na

com o que vira e adeantou que � use sempre � pintura, no arcabouço prateado
.quêla ferrovia pretende, dentro Foi concedido um ano de Ji- � Pasta SUL B I O L �

da aéronave, das gigantescas in- Corriam a ver o conflito
(,il breve, queimar 50'1. de car- cença para tratamento de saúde � � signias cuja superfície. não mede - E ficavam admirados:

I d· d d SPd � (Formula do DR. BACHMANN) ri.i' d'i;) naciona e outro tanto e ao eSCrIvão e paz e ão e ro (.., � menos e cento � vinte metros Sabendo que os lutadorés
d d AI c''

. ..

d �� A venda em todas as pharmac.ias e casas � d d �, .

b "�r�. geno, cooperan o assim

pa-I
o to aplvan, mumClplO e

I � d f
. ��

I qu� ra os: ,'Jer.a esta. a maIOr a�- Eram os propnos Delegados,
i ll1alOr consumo de nossa hu- Tubarão, sr. Manoel Avelino de e per umanas. � deIra que Jamais enfeitou um navIO

" A
. � �������������r�������:=:�� I alemão.,·Ia. gUiar.

•..iiii_______________________ T. M
w'Ç(�" t* MF'" ....------------------..---....iiii·il1l:!I

Lavando-se com o SabãO

"Virgem E5lpecia liàaà e"
de Wetzel.& eia. MP Joio"IIDe

DELAMBERT & CIA.
Attende rapidamente lenha

em toros.

COMEMORANDO

- "
(MARCA REGISTRADA

Promotor
do Rio

Sul
Foi nomeado promotor! .ub lica

da comarca de Rio do Sul o

bacharelando Francisco Co tardio
Para o cargo de adjunto foi

nomeado o sr. Walt-r Prol s:

Usar o SAdA01NDIO quer
dizer, economia sobre todos
os pontos de vista.

Feriu-se, grave nen

te, quando br cava

Ontem, á (arde, quando b.iica
"a, despreocupadamente, nas pro
ximidades do gichet da Ponte!
Hercilio !

.uz, lado do continen
te, o menino Pedro, filho do sr,
Horacio da Silva, re ,id ente no

distrito João Pessôa, num descui
do qualquer, rolou pela rampa dJ
grande pilar de amarração, lerin
do-se gravemente.

Soconida, incontinente por po
pulares que ali se encontravam a

infeliz criança, banhada em san

gue e apresentando pt ofundos fe
rimentos, foi removida para o

Hospital de Caridades, n'�5ta Ca
pital, 011de se encontra recolhi
da. sob cuidados medicos.

O Estreito que por calmo,
Tinha uma Vida ditosa,

Ante-ôntem, passou mal,
Viu-se em grande polvorosa,

Pois, por causa de uma Vara
Fina ou grossa não sei bem,

Mulheres, homens, creanças.
Num terrivel vai-e-vem,
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