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RIO, 24 - o ministro
da, para � abertura do
á construção do porto
VOLTA A INSISTIR-SE

da Viação solicitou providencias ao da
credito especial de 2.782:712$692, afim de atender
de São Francisco do Sul, no Estado de Sta. Catarinag.

na intervenção federal
no Rio Grande do'Sul

1l;;Q;;IJi";;'i!.'T:
9

��
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PORTO ALEGRE, 24, - Aproximando-se a conclusão dos
trabalhos da tomada de contas do governo do Estado, relativas ao

exercício administrativo de 1936, por uma comissão especial desig
nada pela Assembléia Legislativa,
avoluma-se uma corrente de boa
tos e rumores de toda a ordem,
chegando mesmo, agora, um ves

pertino carioca a adeantar que as

bancadas oposicionistas pretendem
apresentar uma denuncia contra o

governador e todos os secretários,
afim de precipitar a intervenção
federal no Estado, e que, nesse ca

so, o sr. Flôres da "Cunha sería
afastado do poder, conjuntamente
com os seus auxiliares, sendo no

meado interventor o senador Simões
Lopes.

GAL. FLORES DA CUNHA

que a inter-

O sr Pedro:Os Sindicatos
• CONTRA OS EX..

E .m. TnE�fJ§MOSrnesl.o S. LUIZ, 25 (Band)-Com o

d fim de combater os extremismos,

processa o por um 25 organizações sindicais do Ma-

• II ranbão acabam de organizar-se
Tnbunal Especial em frente unica, sob a direção

do padre AstoJfo Serra.

�
, ,

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

RIO, 25 (Band)-O presidente O
" ..

da Côrte de Apelação, desembar- S COmiCIOS
gador Morais Sarmento, ou vido RIO, 24 (Band) _. Tendo em

hoje sôb�e o inquerito pr�cedido vista a atual campanha eleito
na Prefeitura e em que sao acu-

ral, o capitão chefe de Policia
sados os. srs. Pedr.o Ernesto, D�b-

.

baixou uma portaria determinan
ney �rClre, J.erommo Cerqu�Ira: I do algumas providencias referen
Mayr�nck V�Iga e o.utr?s, disse:

tes á reuniões e comicios de ca
�A lei orgamca do Distrito Fede-

rater politico.

Dr. PEDRO ERNESTO

raI determina que o prefeíto nos

casos de crimes comuns. será pro
cessado pela Côrte de Apelação
e nos crimes de responsabilida
des, que é o caso em questão'
será processado por um tribunal
especial composto por 3 desem

bargadores e 3 vereadores sob
minha presidencia. No entanto,
estando fechada aCamara Muni

cjpal, tenho dúvida quanto a íór
-na de organi:wç80 do citado tri
�lUnal. AS�-Úll, na próxima sessão,
levarei o caso ao conhecimento
da Côrte para que reso: v a o as-

unto,

DO PO'VO

Fazen-

T
A voz Sem quaisquer ligaeões politicas

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

ANO

Proprietario e Diretor Responsavel J A I R O � A L L A D O
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o provincial do
defende o

Sigma
A

governo
O sr. Oton Gama d'Eça, chefe

provincial em nosso Estado da

I
Ação Integralista Brasileira, este
ve na Secretaria da Segurança
Publica, afim de requerer a ins
talação de um microfone, em lu-
gar aberto e acústico.
Alegou o sr. Gama d'Eça a ne

cessidade dessa instalação, para
responder ás investidas dos par
tidarios da U.D.B., por interme
dio do « parlante » dos altos do
Café Rio Branco, não \1nto con

tra o integralismo, mas sobretu
do contra pessoa, que êle, sr. Ga
ma d'Eça, declarou muíto admi
rar e respeitar.
E' que, na palestra mantida

com o sr. dr. Claribalte Gaivão,
o sr, Gama d'Eça deu largas á I
sua indignação pelos ataques di-

'I'rígidos pelo microfone.da U.D.B.,
não contra o sr. Plinio Salgado,
mas contra o sr. Nerêu Ramos ... l

A U. D. 8&1
em Antonina

Constava, ontem, nas rodas dos cafés, que o
atual coneesslenarlo da Companhia Fíl)rça e Luz
de Flertanepells, "aí requerer ao governo do Estada
a recisão do contrâto, solucionando assim raplda
mente êsse rumoroso caso.

a
Acrescentava-se que essa deliberação fÔra aCon-

Despiram selhada pelos .srs: coronel Aristiliano Ra�1)s e José
,

• Moelmann, devldo a terem estes cenhclmeente de.,

a camIsa verde
que existem pessôas devidamente habilitadas, que
se propõem eenstrulr a Usina, sem necessidade, por
tanto, de sacrificar o erario, nem a população e
evitando-se que os Impostos venham a ser aumen

tados, no ano vindouro, ainda que parcetadamenta,
pelo governo do Estado.

'" A noticia da nobre resolução do dr. João ACâ'"
cio Gomes causou em todas as rodas, sem distin�
ção de cêres nem de parttdes, uma impressão agra �

dabilissima, por vir testemunhar que não só o com �

petente engenheiro patricio como os seus nobres
conselheiros, colocarão os interesses sagrados du
povo, aelma dos seus proprlos interesses.

Aliás não é para surpreender
essa indignação do sr. Gama d'
Eça, que assim comprovou, o que
tanto se têm propalado, do apoio
dado pelos integralistas aos go
vernos democráticos, legalmente
oonstituidos.

RIO, 25 - Interpelados pe
la a impronsa os deputados gaú
chos Vespucio de Abreu, Vitor Rus
somano e João Carlos Machado
declararam nada saber a respeito
do boato de intervenção no Rio
Grande do Sul.

O deputado Pedro Vergara disse não dúvidar
'fenção no Rio Grande do Sul se fará.

'Nobre gesto

DIDATO DO P

PLINIO SALGADO

• •

sronarro

DR. ARMANDO DE SALES
candidato nacional

do conces ..

Luzda

Morte misteriosa Santander rendeu-
LOS ANGELES, 24 (Band)- t

,.

17 30A morte da jovem Jane Weir, se on em as ,
conhecida <estrêla» cinematogra-

hfica pertencente ao <cast» da, oras
Paramount, ocorrida no sabado, I _

acha-se cercada de denso mis-] .L_O_NDR�S, 2.5-Informaçoes
terio, tendo a policia entrado! OfICIaIS aqui recebidas �izem q�c
em investigações para elucidar o I Santander se rendeu, ontem, as

ocorrido. 17,30 horas.

RIO, 25 (Band) - Anuncia-se

que acaba de ser organisado em
,

Antonina, no Paraná, o nucleo l RIO 25 (Band) A chefia da
da U.D.B., cujo diretorio é cons- Ação I�tegralista destribuiu aos

tituido de elementos de grande jornais uma not� �omun!cando que

Prestigio político daquela cidade. acaba de ser proíbída ate �egunda
_____________

, . . ordemo uso pelos adetos do sígma da

VO
camisa verde e dos distintivos ínte
gralístas.

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

foi a Paulo OS DOIS PUNGUISTAS
encontraram o dinheiro no

embarque do sr. José
Americo

Está sendo preparado
novo Estado de Guerra?

RIO� 24 - No mo ..

mento do embarque
do sr. José Aanerico,
as autoridades poli
cias deteleminaleam a

prisão de dois conhe
cidos punguistas que
no momento tenta
vam ope�ale. Um de
les entrou mesmo no

"'Alelanza", navio em

que embarcou o can

didato oficiai, sendo
() contraventor prê-
so quando tentava a-

RIO, 24 (Band) _ Noticia-se
poderar-se da ear- que o sr, Flôres da Cunha, fa-

RIO, 24 -- "A Naç:io" publica, em sua primeira pagina, com teira do guarda"mõr. lando em Porto Alegre aos re-
grande destaque a seguinte nota: O b h d I

-

I I"Está sendo elaborado no Palacío do catete, para ser remetide, om "mOr a popu aeao oea, ao ter presentantes da imprensa, mais
dentr» {le PO�NS di.m.,.ã C3'!.llll.'S d03 })c;l?éad.oll, uma mensagem

.•

do' conhecimento do caso, declarou que os uma v�z manifestou-se contra os

�()Vi.!'{�I'C)' IJ<!W:�,I? a �,"s;aól(a�a� do estado ue �a�i'ra. Consta queia to-
dois pun�n.istas evidentemente esta m e�tr�mIsmos da esquerda e da

Iam. sondadas dlV�rsas �orrem_es ;j{)vernamen<ab sobre a concessao da e
,

.. •• _

va direita merecendo as suas decl _

medida, E' PH!CI.SO, pOIS, que os ü.âensorcs da democracia se preparem a procura do anuncIado dinheiro, tao pro- ,- 'f .

_ I •

a

para L"·iJel.i.r êsse ato de compressão c de víolencía contra as liberdades I d i J' A
•

I raçoes r�ncos aplausos UOS ]or:
publicas em plena campanha presidencial". pa a o pe o sr. ose merlco. nais sul-riograndenses,

-{

o

RIO, 24. -- Partiu para S.
Paulo o sr. Armando de Sales
Oliveira, que regressará na pró
xima segunda-feira. Seu embar

que esteve concorridissimo no

tando-se a presença dos srs. Ar
tur Bernardes, Antonio Carlos,
Otavio Mangabeira, João Carlos
Machado, Hugo Ramos, Sampaio
Corrêa, muitos parlamentares,
políticos e correligionarios.

Noticia-se que, nos primei
ros dias de setembro proximo, o

sr. Armando de Sales Oliveira

partirá para o Rio Grande do
Sul, em excursão politica, deven
do falar no dia 7 em Porto Ale
gre, sobre o problema da Segu
rança Nacional.

FRONTEIRA FRANCO ES
PANHOLA, 25-A entrada das
forças nacionalistas em Santander
foi um espetáculo impressionan te.
As mulheres receberam os solda
dos de Franco de joelhos, orando
em voz alta.

HENDAIA, 25-Corre :que o

general comandante das forças
vermelhas em Santander �'conse
guiu sair da cidade com grande
numero de elementos civis, tendo
.apenas ficado 20 a 25 mil solda-
Id .

mf'
'

lOs,
os qUaIS, por terem ri. icado

encurralados, .não poderamJ;:;fugir
para as Astunas._'i.f�ã"�
---------------

CASEM IRA EM CORTES, AR
TIGOS FINOS

CASA "O PARAIZO"

o gal. flôres
�OMBÀTE OS
TREMISMOS

e
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O estranho caso de uma jovem seu pais. I bordo do transatlantico <Cap

I
alemã, embarcada, ao que se pre- Nada rmis restava á jovem Arcona- , que se destinava a

.

I G 1 .,. 1 H'-urne, irregu armente, para o seu ertrude senão o exruo votunta- amburgo.
pais de origem, pelas autoridade, rio. I� foi o que fez. Tom iado
brasileiras, e que veiu ao conheci- passagem na 3a. classe de um O QUE INFORMA A PO-
menta do público pela publicação transatlantico.rumou para o Brasil. UeIA
de um telegrama de BouJogne-sur- Aqui, pensava, estaria a salvo de Assediado pela reportagem
Mer, empolgou a opinião pública, futuras decepções. anuru o sr. Emilio Romano che-
porque encerra uma dessas histo.! le da Seção de Segurança Polí-
rias um tanto obscuras, muito em ..

!
GERTRUDE CASA-SE ticn, em dizer que, de fáto, ali

hora a autoridade competente haj'l estivera detida Gertrude, por
se pronunciado a respeito. redu- Algum tempo mais tu J�, veiu motivo de irregularidade na sua

lindo os primeiros capítulos já I
Ge3tmd(; Lambrecht a conhect:r! conduta como tu.ista, perante

publicados á expressão mais sim- um moço tamben de nacionahda- .

nossas leis, pois que a mesma,

pies, pode-se assim dizer, tornan- de elernã, Allred Essinger, dêle tendo aqui aportado como tal,
do-es, ao invés de tenebrosos, em tornando -se mêses decorridos, noi- não obedecêra ás condições ex

átos possíveis nos seus devidos ve, pressas deixando extinguir-se o

termos, se, bem entendido, a razão No dia l ' do corrente, que si prazo que lhe era facultado para
está apenas com o aparelho pc'i- em segredo, mesmo para mo seus sua perrmncncia em nosso país.
cial encarregado de till assunte. amigos mais distinguidos, vieram Foi a policia, desse modo obri
Mas, mesmo assim, ainda ha mui- os dois a casar-se, pa-sando.entao, gada a observai-a por mais de
to a esclarecei, pois que no caso a jovem a residir á rua Dezêscis uma vez, não' sendo, no entan

em questão até j� [oram OU�dOf de Novembro n. 42, em Ípanema. to, atendida, o que determinou,
dois rninisterios: o da Justiça e o Não devia, porém. durar mui- por último, sua detenção e con-

I I das Relações Exteriores. to tempo tai felicidade alcançada sequente embarque.• � Pam:mos ao caso propriamente pelo joven casal. Dias após, ao

! L
..� dite. anoitecer quando ambos se prepa- O CASO NO MINISTERIO

� �� ravam para o jantar, apareceram DAS REl AÇÕ"'S
I.:, • VINDO PAR/\ O BRASIL dois individues que, procurando

-

EXTERIORES�
�� fj por Gertrude, COM ela trocaram Q,:nnto ao fáto de, uma vez$�� �, H " d t I I

'

d b d d'� "!las; a cerca e um ano e qua ro a guma- pa avras, sarn o em se- eOI arca a nas con .ções em que

��'.� G mêses, deixando a Alemanha, de- guda. a joven por eles acompa- o foi, poder Gertrude regressar
'aw � sembarcava nesta capital a jovem nhada. Eram da policia, soube B J

•

& � r.
ao rasi , pC>IS que após quatro

; � Àntonia uertrude Lambrecht, mais tarde a sra, Barbara Pai- dias apenas de detenção, não era
� • Sózinha, possuindo aqui apenas xão, dona da pensão sita áquele permitido, por lei o seu embar-O �

e
�q� alguns patrícios, que eram velhos rua. que, quer como extraditada, quer
e amigos de sua Iamrlia, a qual re- E Gertrude não mais voltou como expulsa, sem o respectivo

! a. � lFa h 0. 'ft.l! tar4
..

ra� IM)�� 'S.� � ! I sidia em Berlim, Gertrude foi pro- ao so::u domicilio. processo, o que, em ultima ana-

� ,. tlõIiII� � ..... \lõi 6llJ 10a IS..., rm 1ft
-

'Wi��� .. .� ('urá-Ios, decidindo, por fim ,residir Iise. demandaria m ris larg') tem-
O �'MMíi bW8WPM·jAA AU'! r�k" s" 'i ew: � em C.ba da família d,� um dê!es, II TAM3EM DEl IDO po.

, ; onde tudo lhe era facilitaJo,sendo·1 I No Pd!acio d·) Itamllratí, ');l-

;: E' D I F E R E r� T E, E' U' N I C A ! • lhe até arranjado um empH!go de Mais trê5 dias rtecor,j lus, e de igualmcnt<! pro.:ura.n03 mfor
� � datilografa numa casa comercial, eis que Alfredo Essing·r é t'llTI- -lles, nos foi dito gu� o c.aso ah

� LOÇÃO BEL!::M, é diferente de todos .os outros "prepa'i"ad03 para fazer nas� ! logo que principiou é\ compreen- berll detido e cO'FLwd,) á Po se rewmw ao encamin�ane1t.) ao

�'� cer 0_ cabelo" qu� apareceram até hOJe.
� r' f ��r e a fahr um pouco tio nosso licia Central, onde ple5t.r:'l de- nosso consulado em Bulongne-� LOÇAO BELENJi, e - realmente - A MAIOR Dt..SCORBE I A DO SECUCO � Id!uma: .

darações. SJr-\t1er, por ondê dev:a pas,ar
, XX, pois virá demonstrar que não é verdadeira a afirmativa de que "não ha � I 0ss1m, começou a }ov�m al�mã Incomunicavd, ali eskn Al� i a joven alemã, de u� pd'd{) d,�

(� nada que faç<:t nascer ° cdbêlo!" � I a vI,ver uma nova VIda, IstO. e, a (redo cêrca de dez ho,as segui- retôrno da mesma ao drasd, eíU

G � habituar-se a um novo ambll:nte das, sendo, depois d� devida- virtude de ter SIdo re.conher.;ido Ü'

I em que parecia �oder respirar mais menie interrogado, posto em li· erro, ou que aCIrro nome tenL,.,,,
I amplamente, pois que, de onde berdaJe, pala aida li n� ....

ez.j da policia que a embarcára.
viéra, poucas saudades tralia. dois dias passados voltar :1 Cen-

trál de .Policia, onde ainda outros OBRAS ILPOR QUE SE EXILA'RA esclareCimentos prestou obtendo,
novamente, a liberdade.

Sua mãi, que era tudo em sua

vida, lhe fôra arrebatada certo dia, EMBARCft.DA PAf�A A.
h!l doi� anos passado�, por agen- ALEMANHA I RIO, 24 (Band)- Noticia�se,
tes de policia, e enviada para um

-

segundo informações de origem
campo de concentração, onde ao COlDO di�iscmosl Gertrudes, [inglêSa, que o jornal "Financial
qUie' C0nsta, se encontra até hoje. depois de prêsa. não mais regrl�s- TlInesn p.m artigo editorial, refe�

I
O motivo era unicamente este: :;0t.: á sua residcnci.a. N, m o �)O-I rindo-,e à situaçào econ3mica dos

.

I monaiqu:sta imperterrta,por átos e ,.ia fa7<':'r, pois que, após ;u&..roji !;::lses
sul-am::ricÜ!1IJs; declara que

,[ palavras se mao�festava, s.empre noites �e detenção �L1ma d.;�s de- o Bra�i� é sem �uvida o mais .rico
que se lhe ofereCia oportullI dade, pendenclas do palaclO da rua da de todos, seguindo-se depOIS o

eee�oee--------� contraria á forma de governo do, Relação, foi trllmportada pafa! Chile.

��e·�,�e�-----��SG�fi�---------�

, 'IE
o QUE TODO MUNDO JULGAV/\ L\I\POSSIVEL: "U,\1 PREPARA.OJ QUE

FIZESSE NASCER CABÊLO", ESSE PREPARADO APPA�ECEU:

MAIOR. DESCOBERTAA DO SE'CULO xx

Faráy de fato, nascer o cabêlo!

Já está a venda

todas as Casds do Rarnoem

Distríbuidares:

ck/ Carl
I.
�,-----�.GeflOQ--

E' eleitor,

sHre
,

ou n o
Para seu

ºua_f}d2._S�'�M�'�:"��W�êEhava
caminho da �iernanha
Un�a jove�n €D�t�l�g��fi� en<�b��c�da a

pedido da <tr��'iia d�� R��ch, ��ec�be, na
Fr�811ça, aut:o���Z��ÇãD para ��í81i!1

g�\jl'Gssa�1ê ao Bras� •
.....,,! � '!'- r"! ;p t'� C'" -::o

j 'i I (::> ".... �-::'?, I L�"" {-"V i �"_,f� "" t ..",. d .,..... l' t;::, f-- '.' .... -; ç;.;;; ",.t .J I � .

!!'" e� i <;'::.7 e. <':.", I � PI.·_"" !.. � ,_
., '::C:lJ � _ . I ,

ni�:lt'et'ic')sQ- :�)(�j esf.:>r'ço 3 d,3 rep o to t.9ge íY"'\

pêH�a {3sclar""eCêr o caso

A

o mais rico
de todos

importa!r?�
uso ou para ii

Modet�nos ,
sua f.milia, telHOS

baratos, Und\Js
tecidos que 11unca

a resistentes
,;

desbotam

s
FELI ·1 , IS
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1lllAdolar Schwarz�
Endereço Telegr.: DOLAR Caixa Postal, 32

S. FRANCI�:O DO SUL- STA. CATARINA

AGENCIAr DA
Sociedade de Navegação:Paraná- Santa Catarina
Limitada.i+Rio
Companhia Salinas Perynas=-Río
Pring Torres & Cia. Limitada -Rio
Vandenbrand & Cia.-Santos

Viagens dirétas para RIO DE JANEIRO: Posn
tões Paraná e Santa Catarina, navios-motor Buarque
de Macedo, Eva, Perynas, Aliados; viagens dirétas pa
ra SANTOS: hiates-motor 'Piratininga, Saturno e Braz
Cubas.
Encarrega·se de. classificação, medição e EMBARQUE de
todas as especies de madeiras serradas, beneficiadas e em

tóros etc. cereais e mercadorias em geral, para qualquer
porto do Norte ou do Sul do País, bem como para o Exterio

Recebe Cdlrgas d. importação, do País ou. do Ex
terior, para desembaraço e redespacho para

as praças do interior

SEF'VIÇO GARL\NTIDO E HAPIDO

Alfredo P. de Araujo

itf
�
�'

',�' J:';,' '�'1í j .;:� h a �,� e 1)", ,fr� � Isus ,"

e
"

Leão da Serra �

Empreza de Transnorte de Passa I
ge e- e r.:: ':�rne"J,1a� G '

Itl
t:' nt Q ( , .Ó.: ".J

. ,., o" �'" -r- '".> ' i ,.,. (\ R � ,'....., ,., <e!' A I
•

,,'.
- c �.:. : J ';.�J� 'C":' ' '''' .

'"

! 1\ � '>.':; <,c
' , ,tJ,.�C_.o f� I

A� :
"�' � I

EM C01V\;\u'-JAÇAo COiv'j ,) í +l�\ ,_':(� (_ '-\,j.L'\S ,*. �I
de ORTIGARA & �ENERALLI �, �'-v-

Passará a funcionar, do dia lo. de Ou. e
--"'�----"�--iiiiiiiõiiiiiili!õ�;;;.s;,;;;__iiiiiiiiliiiiiiiiiiD=-__a;;;;;iiIiiiiiiíi_

trubro em diante "
DIARIA�ENTE, saindo de Coucordia ás 7 horas •

.�a manhã, regressando ás 4 da ,tarde " , F�����������������es�,
Para íacilitar ti boa marcha da Empreza, scra colocada em � -

Dr I I,. 011

11cada povoado uma agencia para vendas de passagens, como � == • VO ii n IIUU IIO
Iabaixo descriw: ramos: rS AdOVgadoCone: ( �:-Eõcritório Mosele • ISuruvI-Casa ComercialBoscatto. Flortanopolts

Tama 11duá -Casa Comercial Julio Schn • -••*IiIil@...·iiij5riiiiiiiiiiiiiiiiiiiiijiiiiil...iiiiiiifiiiii'iiiiiNiãiill'MIIMIMiiiIi!:iii!JIiij_llIIiiiiiiiiiiiiiiiiiii#iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiõiiiiiiiiiiiiii__�
Rancho Grande-c+k.el de Maximo de Secco •
Barra do Verdo-r Case Comercial de Irmãos Poy •
Bela Vista-Botequim ROEse • I--Vila � f3.ica-C'asa Comer�i�l.Ma2.1:ti G Dr"
Marcelino Ramos-EsCfltOrlQ Mosele ••

ti ----�MEDIC:;O
Preços: CONCORDIA {, M. RAMOS 15$000 , Especiatista em molestias de creanças, nervosas,

IDA E VOLTA 25$000 = tmpatudismo e molestias da pele
Empreza DALLA COS fA ê Tratamento do ernpaludismo e das molestias da pe-

• Ie e nervosas pela .Autonemotnerapia
N. B. Em caso de temporais ou de estradas em máu O

estado, as passagens terão o acrcscimo de 20010 e Consultoria e reetdencia -Praça 15 di! Novembro, 13

• I Telefone, 1.584

I•••••••�it)........... Cons_ultas:-=.f?as 8 às �L�_das] 14 ��"�. horas _

C�dito M:-t-u-o-p-r-����l_','����C�-'����"n'�dE���?�=�����'T�pa'�So;�J��I�J�������;���;���:�j�ie:�,�
= _",-",_,;;;;;11 � cola de S',inta

: de ser sua pa"l Catarina

I
aa 1""'1, (

• .J tO � ,.- .. ('" '�'''. �,:::::.., S I (Soe. Coop. Resp. Ltda.)
e.; 1 ii .....J . �"""'� r...

J ......p/ '_f;;::t.
.

'::.:)'J I !

I !

E' INCONTESTAVELMENTE UM DOS MAIORES CLUBES DE SORo
TEIOS DO BRASIL, SO' EM PRE\UOS FORA�A DESTRIBUlf10S A' MAIS
DE MIL DUZENTOS CONTOS (1.200:000$000), EXIGINDo APENAS PA
RA CADA SORTEIO 1$000 PS. E' FANTASTICO ... , PROCURE�V1 HOJE
MESMO A NOSSA SE'DE PARA OBTER UMA CADERNETA, PARA
PODER CONCORRER COM OS SORTEIOS DE 4 E a DE CADA

MEZ.

Frernlo maior 5:175$000, e muitos
•

premies menores

E' A UNICA SOCIEDADE DE SORTEIO QUE DA' ASSISTEN
elA ME'DICA, QUE PUBLICA O RETRATO E HEcmos DE:'j SEUS
PREMIADOS E QUE ENTREGA PON rUALMENTE OS SEUS PRÉMIOS.

•
• m ,Ftt.,.,..tw*,f'N' "m5.' .......

� ALUGA-SE Dr.
�� . quartos para crsat,

• Informações pelo bne D.

-----.-.---�---..&J..fJ••• 438

Rua Visconde de Ouro Preto N· 13

5$00c') 10$oc.)o (��_J :::>0$
--

por r--r-Ies r�\ a

Empresa Construtora
Universal Ltda,

f

107 I
DEP�SITO

II' REE���fH'mo 05

I
SEGUINTES JURUS:

r i elc Limitada � � s,

CC
.

P
. �ctSctS

I . AVISO revlO,..:.,..:. •

.

Prazo Fixo u-) r.Ó ;
� 'i!Rijii tnft 'dESfiE ri 't 1 ih,,*, .�
� " Q."

,

_ .-

, " , li

RUA FELIPE SCHMIDT N. 2 - (SOBRADO) iALUGA:.�E, O c0.nfort�-
g vel prédio de resídencía

t ,I ld95$''M@# *35*,,*& á Rua Spivack, no dis-
Pedro de Moura Ferro trito de «João Pessoas.

A' tratar no Banco Agri
cola, Rua Trajano n. 16
nesta capital.

Matriz: - LIBERO SADARO' I 103
S. PAULO

Os melhores preces
Ao alcance de todos

INSCREVA-SE PARA O PROXIMO SORTEIO
PROCURE O NOSSO INSPETOR LOCAL

I

•

..... :>-' i!l::t}
Sr. A'bano de SOllza Lnc ío

Dr. Osvaldo Silva Saback
ADVOGADO

Cons. Mafra, 33
Fone-I.191

Capital
Reserva

136:700$000
56:424$498

Rii3. Tra)antl n. 16

(Ediicio proprio]

t
I •

Advogado
Rua Trajano n. I

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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$••cpiio de
I
'AlINE> AS:

P"z�ndas nacloues e extrange'ras alara tcmot
MOfins e A�d�es
Lonas e Imperrneavell Material em ger.a! para eoustrucções:
Tapetes e trilhos CirneRto-ferro em barras, ferragens para portas
RGupas feitas e jan,elhas, tinta
S�as ' Canos galvanizados e pertences
LDha para ceser e Ul8k Ft>f!ões e Camas
LI em ncvellss emui. Louça esmaltada - apparelhos de jantar -:talht}-
3abonetes e Perbnari., res

,,:r�lchoados e Ctlchas Louça sanitaría- banheiras
nas e Cortinados Tintas a oleo e esmaltes

'"
has e guarda-napos Arame de ferro - télas para todos os fins
tos, ehínellos, melas Proéuctos chimicos e pharmaceuticos

lJI»<uuurios dos éJlamadg� Censervas nacional e extrangeiras
Cilarutos cDANNEMANN» Bebidas nacionaes e extrangeíras

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

E N· I de 140..1 �'''H ",
. rnpreza eOl0na �avefif,açé�o oepCi«e -"'va�:>or(�s

Fabrica de Pontas "�it2 rv1aria' ... Fabrica de Gelo nF�ita f\;lIaria"

Jv1ACHINAS: J . •

Machinas de beneríclar madeira
Macllinas para offici'1i'as mechanicas
�1ach;llas para laoelrês
Mathinarios em geral para a lavoura:

grades, ctsüvadcres, moinho etc,

Locomoveis, ,MQtores de espIosão, 'Y1otc zes
eléctricos

IMaterial em geral para rransmís-zes: Lo i
•

mancaes, correias de couro e lona r ':

.)Ieos e graxas lubrificantes r
Automoveís e. Caminhões FOHD F -ças, �I..:ces- [

sorios, serviço mechaníco ��
Pneurnatícos e earnaras de ar GC'ODYER �M,aferiaJ electrico em geral �
"Carl Hoepcka" "Anoa" e Max.. I.- Estaleiro 'Arataoa" I

1fT...",�_4Y4A�����t�J;{i?i����;�í}�����y,&1Â.VaV��:it

FUiae&

'�- C, ve f2.
(,ilnlfHJ m;;,h:;íeJ;,r: U!$ Cf;�!l·

ças e adultos

LABOJ1ATORIO DE
ANALiSES CLINICAS

Consultas diariamente das

4 ás 6 horas

Consultorio: Rua João
Pinto n: 13

FONE-J595

R<!�iJência: Rua Visconde
de Ouro Prelo n' 57

FONE-1524

Dr. rVl igual
Boabaid

CLINICA GERAL
Vias Urinarias

7ratamento moderno das
molestias do Pulmão

Consult.-R. joáo Pinto, 13
'1 elefone. 159.5

Res. Hotel Gloria-fone 1333
Consultas das 13 ás 16 hIS.

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

I Dr. Carlos Corrêa

Partos - Moléstias de
Senhoras e

Moléstias de crianças
DIt'et�r da Maiernidalfa
MeiUco do Hospital

(Curso de especialização em

molestias de senhoras)
Atende na Maternidade
até ás � 1[2 da manhã

. e á
'

!a;�e -- C'>nsultorio:
ANÍTA GARIBALDI, 49

81wr�tenau ,. JoinviUt1t �::�f.;§o Francisq'Q - Laguna -

Mostruari0 perrrHSàr\ente em Cruzeiro dG Sul

Secção de Seco�!o de

ii , .4•._ Erre ..

"/I_triz::
em:

Indica:

I Dr. Aimin�o
ar'p tI;:':� r .\;�.; ��;.I!.. 11 'i,J-I'r ..... ',,-><lo

MEDíCü-LSPECIALISTA

Ouvido - Nariz - Gar
ganta - Pescoço

Consultas das t O ás J 2-
das 16 ás 18

Consultorio: Rua João
,Pinto, 7 "'- Tel, J 456
I �1:��.��;��, ���s·;;;.. '·.,.�.i?:t(.�r}!;�[�,:;' ��YJ

I
�Res. Rua Bocayuva, 114

í TeI. 1317

1lli.-RioardO I
I (.3ott,sma n n

Ex -cheíe da clinics do Hospi
tal de. Nürnberg, (P.ocessor
Indórg Burkhardt e Professor

Erwin Kreuter)
Especlal!sia em

-

cirurgIa
gerríll

alta cirurgia, ginaecologia , (do.
enças elas senhoras) e partos,
cirurgia do sistema nervoso e

operações de plástica

CONSULTORIO···Rua Tra�
ano N. If! das 10 ás 12 �

das I 5 as j 6 112 horas.

TELEF. 1.285 �
RESIDENCIA- Rua Este-l
LI

ves Junior No 26

ITELEF. I .131

Aàvo�ados
I Dr. fJtHkc do Moura Fal'fa \
-------_._�-

Advozado�,

I Pl'cl Trajano, n' 1 sobrado

I TeJephone n' 1548 I
-:- . �_I

RUATRAj !\NO,S I O-sobr ado-n08 altos da
orveteria (jloria , ;.\

iW .

:27%--: " ,..,. "' " tt":;· IM

� ,,,,_. •

'j'"'t;r f. ,

FERRAGENS:

Formado no Brasil
Alemanha

Clínica geral e prothese da
Boca

Extração sem dor. por
ti ese e pontes em todos
os sís emas conhecidos.
Tratamen.o das moles

'tias da Boca.
CONSUL 70RJO:

'Rua Trajano tr /7
(sobrado)

Telefone; í24 (manual)
HORAS MARCADAS

- 1......... G.($II.fj••G�t
ew'''MBi1iAiM1IM&WMM��

I 'Companhia "Alllança da ��t
f� Bahia" �
�
@ FU:"�uADA EM 1870 SE'Di� B/\"HIA
� ��
;; , . �':!:'
o t egUJOS [Terrestres e MantlllloS tt��i
G 'CAPITAL REALIZADQ' -

9.000:009$'000
l

�;i;�� .., . " "

).o.ooo:OOO:liiuOO "[:1;";� RESEJ{VAS MAIS DE ...

�� BENS DE RAIZ (prédios c

terrenos), 15.;503:893$549
PROPf<tEDAD_E5IMOVEIS 14.161:966$549
RESPONSABiLIDADES ASSUMIDAS
EM 1936 2.933'949: 181$897 7�ê�
RECEITA EM -193 : .

21 .4 21 :54 S��2�0
>� SINI.gTROS·PÁ{JO{� EM 1936' 4.737:405$660

I �\'nlln�i$y S�l��AC'I�téfd ij fh.fKluhujonJ9 d�f $. �nf

II'
�nf. �€'lJilltit. í'H't E���:)dmj! rtt1 �!'u:�� I�ó Urui:ll.u�i !la
tHna!paél pr&lça� IIU\jiran�ejriils.

Agente'�- ern Floria.nopolis:. -'

�� .

,. .� .' -., . I t\ �%iJ�� �,._.. •

j

_ �

_ ........... �-
• .J. �'\1>'"fI,:� !r.�"

t
-

�w t;ampos Lobo 6. L,ia.
��%�� ��"

�� •

'III ,'d( ""')"" 'P II !UlI rii'i� RU:JI'� u;ilii;I!;'J ,ft �':"lJ .) J :tlJf LA' ;., l�,U; Cha� 5'" ��
� ;

____________

• :
.. r f:.FO�D.N1ie,:AFI(.O ALLlAl:vÇA �

VENDE.SE uma casa no dis- ut;mas instalações. No apre�I;" Escritoríos em Laguna e it3ljahí �trito «J1ào Pessôa», f strei- vel recanto da Ponta do L a· � .�

io, á rua do Nestor no. 42, Preço' especial. Tratar com )ooã � US&.AGf.,_l\fTE� E._M. BLUMENAU,:t: L.�gg� . :� ...

com2quartos, s�las de 'visitae /\Ives, no Canto do EsLIeito. � .,,;.
. "1"' .'1l"lili�!Í.' ���MI.:.��,�.•��e entar cozmha. 'C?i,J,;:•••• ·. �.- .......��.�..

-----_"._-------_ .._.---_._--------

S6 os fabricados em joiuvi'.e pela única fabrica
do E S T !-\ D O

-..,-_._-_._-_._--- ---_---__ . - -'
��.>;;.'1�A'$����'t5�l:i,;,;.1"'Pt!liPl!!'!P51fMõM� eh ft ".,..,.,..,.��.._...

.-----, -#- U _

._-

l%,dertH;li N. I I Cirurgiáo
dentista

Dr. H. Gg. S�ppel

Rua Felipe Schrnitd n· 7 e 17 a

Jockey Club FTor'ianopolís·;i·�
o mais elagantt centro de diversões· lamí- !Iliarc&.
Luxo, seriedade, conforto e distinção.
Fsplendido serviço de bar com bebidas na

onais e estranjeiras.
,.; ernissFeer camente iluminado com instalacões m

. �

mIas:

N O Estreito Ponta do LealJ\dvOfi;ado
��,ua Cons. Mafra, 10 (sob.

LO""'
1631 e 1290

\-:cc'ac�o t!\t"ilrr:l 'I1:;\ #' � 1)11'- �:I�':ts;G�!I1II

tem seu escrip-

t61 ia de advogada á rua

vís ionce de Ouro Preto I

n. 70" --- Pho»«: 12"17.-'-'

I Caixi Postal, 110
---
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A QAZETA-·-F10n?fHJjJull:-' 26-8-1937

o anjo protetor de seus filhos é a
---_._--------

Vermifugo s.iave e de pronto efeito.
Dispensa purgante e diéta !
Serve para qualquer idade, conforme o n.

, (1, 2, 3 ou �). .

Proteja a saúde de seus filhos e a sua própria !
Evitará muitas doenças e poupará dinheiro em

remédios.

_._------------

T

������������������������-������������������r,;;.,:, R T /' Z C' � i --_.-. ::t'*........ -._--

'\ . ...- H', I�

t 17CI:�);�X.á�.17': 8.3011 ��en �e- e ma e
horas-Daqui a cem aros.

I CINF, ROYAL, ás 7,30

I
ho: as-Haia de tentação.

. I

Cl'\JE ODEON, ás 7 horas �l-Destino vingador, e ás 8,30 m
horas-O W'ande bruto.

. )11CJ��SA '

�ende-ge por motivo de �a 1�����D���_�������r�·�������������I��������-����e����'����jem, abaixe do CU3to um bur;;' 6:.(.7 � . "'�i.!ll\"'" ."r W ri IS&. II IWI

galow novo, na Estrada Gera: c:::;:7� � if:;} � (fi) a da Ta-wabalhu,de São Jo;é, a pouc IS rninu
tos do Estreito com 2 salas, 3 Oespo rtiva In!""'�.....J".sb,�.. '.!��c�.-8."'.. ,.::.'" equartos, cosin'ia, bôa àg'l8, luz, 'üi{,;f-:�'V!Ii"'ü[iilwpriva-Ia e dependencias lóra.

la,l���a.se á rua Cr;sp:m rv1;· f,juma lula e(�uiiibrada o 16a.
Figueirense e Iris
medirão forças

5

Bexigas, Intestinos?Do Estornago, Fígado, Ríns,
Lembre�se eJo

Chá das 9 hervas
DEPOSITARIOS E DISTRIBUIDORES: Carlos Hospcke S, A.

��a sua audiencia de ôntem
a Junta de Conciliação e Julgii'
rnento do Município de Floria�

cotejos entre alvi e rubro-negros nopolis. decidiu o diesidio entre
O embate entre o Figueirense partes, reclamada o sr. João Per

'�H1�e�.��e� e Iris 5erá uma partida disputada fone, propnetario da Sapataria'qi;,�;i{':W�iiiI'!l,>, G com o máximo ardor. Chie, e reclamante o opersrio
� O nome respeitavel do Figuei- Orlando Florentino da Silva.
� rense, coberto de gloria de todos Pro;;osta pelo H. Presidente um'!

ii os tempos, estará domingo com conciliação honrosa para ambas
r)i.(j: um pcssaete esquadrão. as partes, regeitou-a o reclaman
e Ainda ultimamente o aI vi-negro te. Julgando então o processo,
� consegue conquistar Chocolate que I os srs. vogais acordaram. por
� é um grande center-hall. I unanimidade. a improcedencia da
� O campeão do turno da L.F. I reclamação.
f.� F. em 1937 levarà ao campo da IS F. C. D. uma onzada perfeita e Deposito feito

bem treinada.
Os rapazes alvi-negros estão O tiro �v1igud Barracat, pro-

credenciados para a conquista da pnetario do Restaurante Casca-
vitória. .

h d I

I
un a. epositou na nspetoriaO público apreciarà uma par- Regional a impor tancia uecessa

,tida repleta de j\)g<lJas de vertia- I ia ao pagamento de ferias re-
deiros mestres do association. clamadas pela sua ex-emoregad a

No esquadrão do lris militam Crist'na de SOUZd •

players de grande fama no cena-

no esporti 110 de. f lori�t1opolis. &�� 'MI� rilel!. tft,e.� iR <",Ce,de o goleiro ale o ataque •• �At W� iiaI lU � ':iWJIU

não exi.stem falhas &endo todos I Ias esta ...

verdadeiros cracks.
Como vêroos, ótima serà ala. €I li -a js·

rodada do returno na L.F.F.

C:n:pre hoje; mesmo urna «LOMBRIGnE!RA
MINANCORA» pai a seu filhinho.

i

I E' um prJduto d,}') La!nni�riul "MINAN�ORA ·Jalnvilie
·

;mEa� ------�
������ �

VE��\�O.E-'SE VENOE-'S�
uma Iarrnacia bem afre- uma chacara situada na

on -zada, n'um bom ponto Trindade, cem uma casa gran
ca linha férrea São rran- de. calesal e variadas arvores

li co. hutileras,
Para mais informações Preço �e ocasião. A' tra- Venda de moveisnesta redação. tar, no rescuro do E,tado, I

I
O ! .

1 F r,

I
r?ar preços conulôotlvos ven- F tGU E I REN ,c:_ �-:= )t"

. c m O sr. ,fiOJO emannes. õcm-se um quarto oe rosal cena- r

a "- ��= _,;. "-

SELOS DO BRASIL I tcriõo oe 5 peças; uma sala' oe Vi-I S. �3 i�a o em po f,ga n tesitas 1000 enccpaõo e uma sala DZ I d d
.

Compra-se sêto s do Bra- jantc:r com rnezu elástica, aeís e o rT1 i ngo
;i

.

I " tid d VEN DE SE d dr raDe;ras, 12 guarDa louças.S .. , qua quer qUan! a e. - a casa e mora la Parn ír-otcn- na rua 6enera! Si-
Paga se bem. a rua Conselheíro Maf!'a 11.152. . cncour-t. 103.
Rua Crispim Mira 29. para. tratar na mesma rua no. n. 87

_. �.�:
�':..�

:..�� ';:'.c.

�j
�,=-;)9

.,

�.
,.

>iJ
,.

�����
�., �.

6t")_
�.
�t��
•' ..
•,

"j(,.

l M I R A f� J E S
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.
'
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' .
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/
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Dia 29 os lans do association
assistirão a um dos tradicionais

R

(:)
V
A
L

s
C
O

T'

W
H
I

S \

IK
V e

���),..,

o ístri bu i dores

COSTA & (IA.

Ru 1. Cons.

�J1afra,

K
Flori anúpo I �s

APPIlOVAOO E PECOMMENDADO
DElA

BRITlSI-J ;NAty TICAL CONTROL. LTO
LONDQES I

.;;��,,,",,,�j

I
I:)

L.

A' �ENDA EM TODAS AS FARMACIAS

IRIS
rnatch

Junta de Concilia ..

çço e Julgamento

�nspeto'"
Regh,'?f"lal

Por decretos de 20 do ccr

rente o H. governador do Es
tado criou mais duas escolas
sendo uma feminina, no lagar
Perimbo. no mUl1lClplO de
Bom I�etiro e outra mixta, 1'0

lugar Barra do Luuenlin', no

municipio do Rio do SuL

ALUGA-SE em cal'a de - -

farf,ilia, uma �ala, um quarto E' QUANTO SE PA-
e cosir;ha. para casal sem filhos.,60$OOO GA POR UMA BOA
\ , .' R F I' co S I N H E I R A A'
ver e tnhar a ua e Ij)pe RUA JOSE' VEIGA No. 91.

Schmidt n. 98. I

V J:ND 1= S 1= a Pensão Fami

L L'" L liar, b�m afregue
zada, a rua Con

senho Mafra n. 64.
Ver e tratar na mesma.

elado
i'll

super�or,
,

de

I

i

abeihz�, ;.

:�
I.

i'
I
,

!

pir"Y'1enté'\ malagueta,
laranja�, banandas, etc.

V. Sa. encont, a no

Me�A1cadinho P@pular,
no Cáis Fededco Ro;la n' 10

I
O T
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A C A P I T A L F I L. I A -L.I
Rua Conselheiro Mafra (esquína Trajano)

.

""" .

GRANDE L.IQUIO Q O ,NU L.. h
'TODOS OS ARTIGOS A PARTIR CE. 26 DO COF\tRENTE li�=, _ -, ATE·IODES�TE��M�.�i�,�����.o��_����������J�'������.�9�����1�

===A GAZETA Florianopolis, 26 de Agosto de 1&37 ==

NOSSA VIDA Soldado Brasileiro I
E. F.

Ir

ua
MARTINHO CALLADO

NIOR
JU-

ANIVERSARIOS

Diante da gravidade do momen

to nacional, diante do ambiente
confuso em que se vive, Soldado O d J =z de D;rell.to da C'omarca, em longo despa-A data de ôntem, registou a Brasileiro,na tua humildade, és a II r. U la PJ· . _

passagem do aniversario natali-
esperança maxima da Patria!

h h
- j;J n

.fll
II _cio do esforçado chefe do Tra- Enquanto a confusão reina no:C O recon eceu nao SG J�i.ti�'·.. 1 tear a prlsao preven ...fego Postal em Santa Catarina, país, trazendo em sobresalto a fa-I ,

iornalista Martinho CalIado Ju- T b '1' permaneces ina- til d t r rl de AImellida�ior, presidente da A. C. I. ��l��el r��e��� pôsto de honra, Iva O sargen O �uca .10
Polemista vigoroso, de grande colocando acima dos interêsses

cultura e robusta inteligencia, pessoais, os interêsses da Patria.
•Martinho Callado é uma das So�dado, .ôntemA foi o teu Dia! Cumprindo•

mais brilhantes expressões da . FOI no dia de ontem que, em Iinteletualidade catarinense. 1803,-nasceu, no Estado do Rio
AindaA agora, á testa da A. C.�. de Janeiro, aquele que, mais tar

t�m-se ele revelado de um� ati- de, foi o homerico Duque de Ca-
vidade e de uma competencía no- xias, glorioso patrono do Exercito Despacho-O Delegado de Policia da Capital do Estado' cette necessité n' est pas demonstrée».-Para a concessão do man-taveis, merecendo de _tod�s os

I Brasileiro. remete a este juizo o termo de declarações prestadas pelo Sargento dado de prisão preventiva não basta, portanto, que se verifiquemseus confrades os mais iustos Rememorando os feitos heroicos Eucario de Almeida, acusado do assassinio de Ricardo Gruenwaldt. indicios veementes, ou mesmo confissão, em crime inafiançavel.-E'aplausos, aliados a uma sincera da Campanha do Paraguai, onde Esta remessa fundamenta-se em que o art. 2.018 do Cod. Jud. do preciso, sôbre tudo, que se justifique a necessidade ou conveniengratidão pelos altos e relevantes
os nossos, nas diversas etapas, Estado, em consonancia com a Constituição determina que a prisão cia desta prisão. Diz Viveiros de Castro que o Juiz, quando recorserviços pretados á classe.
provaram as qualidades excepcio- de qualquer pessôa será comunicada ao Juiz competente afim de re á prisão preventiva, ha de estar, por completo dominado, nãoOs que trabalham em A GA- nais do Soldado Brasileiro, deves, deliberar sôhre a procedencia ou não da referida prisão.-Pelo oficio tanto pela idéia de culpabilidade do acusado, mas e principalmente,ZETA, felicitam-n'o, embora tar- S ld d

.

tI' d I' b'l'd d d idenci f d f
.o a o.renovar o juramen o pres- que acompanha as declarações do acusado, vê-se que este apresen- pe a m ec ma I I a e a prOVI encia para a astar, es azer ou impe-diamente, com um abraço muito t d f" b t el o P N T di b d II'

. _
a o com e mque ran av n

tou-se, expontaneamente, ao Delegado de olicia de ova rento, Ir atos que ameaçam ou pertur am a 01' em pun ica, a instruçãoafetuoso. futuro da Nação. neste Estado, sendo removido para a Capital, no quartel de cuja do processo ou a aplicação da pena. Rev. Forense-XLIV-441.-Do
GENESIO CORDEIRO A Patria brasileira atravessa o Fôrça Pública se acha recolhido.-A lei determina que ninguem se- que se póde depreender, com segurança, é que o acusado não têmmomento mais crítico da sua his- rá prêso senão em flagrante delicto ou por ordem escrita da autori- meios nem elementos para prejudicar, de qualquer maneira, a açãoA data de hoje assinala o ani- toria. dade competente, nos casos expressos em lei. da justiça, ou mesmo exercer qualquer influencia sôbre as testem u-

versario natalicio do nosso dis- Ameaçada por convulsões intes- O acusado Eucario de Almeida, cujas declarações são-nos nhas, de maneira a impedir que elas deponham a verdade.
tinto co-estaduano, sr. Genesio tinas, pelos extremismos mascara-

presentes, não foi prêso em flagrante, e desta maneira, antes do jul- A possivel alegação de sua fuga é improcedente e não é
Cordeiro, estimado e acatado co- dos ou não, por nações conquista- gamento definitivo, só o poderá ser por decreto do Juiz, ordenando- verdadeira. E' sabido e os jornais publicaram que o acusado, logomerciante em Santo Amaro.

. doras e ainda mais pela confusão lhe a prisão prevenliva.- Para que o Juiz, decrete esta medida é-lhe após a prática do crime, procurou o Juiz de Direito da Comarcae falta de confiança, creadas por necessario que estejam provados os seguintes requisitos: responsabi- para entregar-se á referida autoridade e não o encontrando, porpoliticos sem critério, deves estar lidade do acusado, inafiançabilidade do crime, e a conveniencia ou qualquer motivo, rumou, então, para a Capital do Estado, afimprecavido contra todos os ataques, necessidade desta medida excepcional e violenta, na expressão do de apresentar-se ás autoridades superiores, sabido como é que oAniversaria-se hoje, o estima- não contaminando a caserna, que então Supremo Tribunal Trib, Fed.-em Ac. de 25 de abril de 1937 referido acusado é sargento da Fôrça Pública do Estado. De pasdo jovem Jairo Guimarães Vaz, é o teu lar, os soldados que são in Dic. Jur. Pen+-Vic. Píragibc= I' Sup, n. 4.142.-Vê-se que os sagem por Nova Trento, apresentou-se á prisão perante o Delecompetente grafico do jornal <A. a tua familia, com o virus da po- dois primeiros requisitos estão sobejamente provados, mas é preciso gado de Policia local que o fez conduzir á presença do SecretárioFlama Verde». ; liticagem e i�éias . �eformistas. e principalmente a existencia do último-isto é-a necessidade ou da Segurança Pública. Sua retirada, assim, desta Comarca, nãoI O verdadeiro militar, para que conveniencia desta medída.-Este último requisito nasce da necess- é indicio de um desejo de fuga, e parece que é apenas indicativoNICOLAU E. SAVAS I possa .de�empe�har cabalmente a dade de impedir atos prejudiciais á cau�a da J u.st}ç.a.-A Jurispru- de um desejo de forrar-se a urna possivel vingança dos numero-
DA'

.! sua rmssao.e+nao deve professar I dencia da Côrte Suprema esclarece e ensina o enterro que deve ter sos correligionarios da vítima, naturalmente tomados de exaltaçãoel?�rreud ontemd�t damversarlO i idéias politicas, aparentemente l o Juiz para ordena" esta prisão: "tendo motivos convincentes de que naquele e nos dias que se SEGUIRAM IMEDIATAMENTE AOnata ICIO o acre 1 a o comer-i bôas ou rná I' .

CR.

d N' 1
� oas ou mas.

o acusado pretende fuzir e de que IME.EClan�e e�ta praça SI':
t

�co �u! Coloca, bem alto, a familia bra- facilmente o poderá fa:er prende-o -Acresce ainda que o acusado é graduado da Fôrça Públi-ste �no
d avaCs, proSpne ano a, sileira e envida todos os esforços, com o intuito unico de impedindo ca do Estado e sua fuga acarretaria para êle ainda mais o crime deconceítua a «asa avas », I id d 1

_ .

. .' _no sentir o e que e a ��o seja a fuga, garantir a aphcaçao da pe- deserção, por que viria a responder, o que induz a crêr que sua si-perturbada por lutas fraticidas,
na si em julgamento rezular fôr í.uação é das que não prejudicará o cumprimento da pena a que,Soldado Brasileiro! Si póvos es- condenado." '" ""

por ventura, vier a ser condenado pela Justiça. Nenhum ato <lu fatotranjeir?s ten_tarem açambarcar .a I Assim a necessida�e ou co?::eniencia d? prisão �reventiva concreto praticou o acusado que demonstrasse o desejo de ernbara-soberania naclOna.l,faz do te.u pel-: é que justifica a decretaçao da pnsao preventiva pelo JIIlZ. çar, de qualquer modo, a ação da Justiça no sentido de apurar asto u'a mur�lha intransponível, e I Chaveau et Helie-Traitê de instruction criminelle-ensina circunstancias da tragedia de 13 de agosto corrente, nesta Comarca.com a, tua fe e a tua bravura, eS-1 que: « c' est la necessité qui l' stahji, elle doit donc cesser partout oú -Já a Egregia Côrte de Apelação do Estado, em Acordam, seu,CHEGAM UNS creveras, estou certo, honrando o
.

. relativamente recente, ensina que a necessidade ou conveniencia da
LEOPOLDO SCHRAMM

nome dos ?loriosos. comba.tent�s I RU P J UNIR
AGRADECIMENTO prisão preventiva é condição essencial que deve resultar, não de cir-

o
do Paraguai, os feitos mais

bn-I DR P cunstancias para as quais o réu não concorre, mas de prova de atos
E t' ta vaoit I r Leo lhantes que a Historia ha de re- •

Orlcnõo 60nçalves por si e: seus, indicativos de que pretende fugir ou de qualquer modo emba-sta nes a capi a, os. -'..
I '10 b 'iapoldo Schramm prefeito de Gas- gistrar.

. .

pe a sua fcrnl la, a o. o pz- raçar a ação da Justiça.-O gesto do acusado, comparecendoexpon-,

F t d a z I PRd J h lo golpe sofriào com o folofci-
id dti

.

id nte do aze u o, na guerra ou n pa , ara o 10 e aneiro, a c a- taneamente, perante a autori a e para confessar o crrme, a sua pro-par e pres IglOso preSI e
I d d d S menta Oe seu filho OSITlon. agro·d· t

.

d P t'd L'b I na com o pensamento vo ta o para mado do sr. dr. Arman o e a- �ecz o toàos quuntos lhe leva- fissão, as condições de vida, o estado civil, 03 antecedentes, seU3
Ire ono o ar I o I era -

C
.

1" l'd d OI" bI
. . . aXI3S, que a lava as qua I a es les Ivmra, em arcou, ontem, ram as 5U05 palavras Oe conf6rto altos interêsses pessoais, não induzem nem- deixam presumir que<jue e mUlllClplO. d'

.

d"t d d' l'- d P
,.

d I t t te guerrelr(') lU omI o,as e IpI0- pe o aVIa0 a« anmr», o sr. r. pl!ssoa men!l, por cor a ou i2 pretenda fugir, peitar testemunhas, ou embaraçar, de qualquer mo-mata e pacificador. Rupp Junior, ilustre deputado legrama, a toOas quantos com·
do, a ação da Justiça.f

'

1 f d pareceram ao sepultamento doAssim agindo, muito aras pe- federal e prestigioso c 1e e a
seu iàolatri1ao filho e a03 que Vê-se, pois, que não se póde apontar a conveniencia que10 Brasil. União Democrática Brasileira em enviaram cor6as e flores, o a· haja para Justiça na prisão preventiva do acusado, e é sabido eSanta Catarina. gradecimento por essa expontânea certo que o Juiz deve e é obrigado a demonstrar a conveniencia oue confortaàora prova de coleguis- 'd d d d d'ma, amizaae e companheirismo, neceSSI a e e ecretação a prIsão preventiva-e"demon.,trar é
aemonstraOos áquele que tão provar com raciocinio conviccnte e não arquitectar hípotéses, dando
CI!OO deixou a viGa terrena. curso ii. fátos que os autos não reveJam nem o Juiz aponta» Táb.('articularmente á familia Ha- ReI. de Minas-Ac. 4-X-929-"-m-Prisão Preventiva-Tostes Malta,tzky, óe Palhoçfl, onàe se õeu 171 N d'

�

° desenlace, quero hipotecar, pago I,. estas con lçoes, e em sendo assim, não se jusLfíca a
nestas linha", a minha imo r- prisão preventiva do acusado Eucario de Almeida, e deixo, pois, a
reàoura gratiaão. : decretar ficando a criterio deste Juizo, si elementos posteriores nãoJoÃO P. 55 lA 24·-8--937 condizerem com a situação atual, decretar, a q:.nlquer tempo, a

prisão preventiva do acusado E:lcario Alm3ida. Mlndo que s9jam
os presentes autos devolvidos á Delegacia de onde vieram para os

I
devidos fins. O sr. escrivão extréia traslado deste deilpacho e de

I
todas as �eças autuadas p3ra lhes serem, devi.da e oportunamente,
dªdo destmo legal. Foram-me conclusos no dIa 20, a tarde. OnI tem, 22, foi domingo. Jaraguá, 23 dp. agosto de 1937-(a) Eucli

A p�àiào 00 5ecção ao Im· des de Queiroz Me,;quita-Juiz de Direito Substituto.
posto àe RlZne)a neste Estaao, O sargento Eucario de Almeida, achava-se prêso no Guar
'! á gu�za ae orientaç'Jo 009 teI da Força Pública, desde o dia 1 t, e em vista do despacho supranos.os mumeros leotores, ovf- será hOJ'e posto em liberdadesomos que as 6UIA9 DF. .

PA6AmEHTO ào referióo im-
posto serão lZncantraóa na TE- O MAyr:'RIAl BE'LICO50URARIA DA ALfA�DE fi

. � .

do dia 1'. a 4 ae 51!:tembro
vÍnc)ouro. fóra àess2 prazo Oe'
aita!3 'Juias serão mA )ORAClA5
mm A mORA OE la '1.

o despacho, a autoridade
fosse posto

policial mandou
liberdade

que o acusado
em

JAIRO GUIMARÃES VAZ

OSVALDO HABERBECK

Fez anos ôntem o nosso dis
tinto conterraneo sr. Osvaldo
Haberbeck, acatado comerciante.

Procedente de Gaspar, está
nesta capital o sr. José Estefa
no dos Santos, f�crivão daque
le municipio.

Da mesma localidade, chegou
ôntem o sr. Elias Soares coletor
estadual.

OS AFAMADOS CHAPE'US
"CRESPI DE LUXO"

CASA "O PARAIZO"

Imposto de
Renda

OUTROS PARTEM

FLORINDO ISOLANI G. P. Recreio
DramaticoSeguiu para Ascurra, próspera

localidade do Municipio de In
daial, o sr. Florindo Isolani, Sábado ultimo o G. P. RECREIO
destacado prócer liberal alí re- DRA!I'lATICU que obdece á orienta-
'd

I.
SI ente. ção do· conh�cído e aplat>dído

amador sr. Dante Nativid .de, in
contestavelmente o nosso maior té
cnico na arte dramatica. levou á
cêna no featro municipal da visí
nha cidade de São José a fnte·

Foi festivamente comemorada a ressante comédia em 3 átos FAMf
data do DIA DO SOLDADO, oes- LIA ENCRENCADA, da autoria do
ta Capital. Além das cerimo- noss) colega sr. prof�ssor Clemen
nias regulamentares organizou·se tino Brito.
vasto programa esportivo prejudi- Embóra á hora do espetáwlo cho-
cado pelo mau tempo. vesse torrencíalmen'e a concurren·

No 14 B. C.. teve lugar uma da foi regular, tendo a peça e

conferência alusiva ao Duque de o desempenho que lhe deram os

Caxías. O patrono do soldado. e dfstín�.03 amadores que nela to

logo em segufd.:. um almôço in- tomaram parte agradado geralmen
timo de confraternização. no refei- te.
todo das praças com a presença de Ao que sabemos a pedido de
todos o'') oficiais e soldados. Sobre muitas pessoas, que desejam assistir
a data e seu patrono. usaram a representação do novo original
da palavra. o major Caldas. co- de Clementino Brito. FAIVIILIA EN
�nandante do Batalhão. e o tenen- CRENCADA seta' encenada no

te-coronel Francisco Pessôa Caval-l principio do mês entri'.nte no pal-
canti• comandante da Guarn!ção. co do degante CINE ODEON.

o Dia do
Soldado

��
O nobre politico catarine ns

demorar-se-á apenas alguns dias
na Capital Federal, regressando,
possivelmente, ainda esta semana

a Florianopolis, afim de ordenar
as providencias a serem tomadas
em razão da proxima visita do
candidato nacional, o qual, acom
panhado dos 51'S. Artur Bernar
des, Antonio Carlos, Otavio Man
gabeira, João Carlos Machado e

outros vultos eminentes da U. D.
B., estão sendo aguardadas nesta

capital, entre os dias 10 e 12 do
próximo mê! de setembro.

�����9����%QN�����������������a.ma

Fornecido ao Rio Grande
Juri em Tijucas RIO, 25 FalanJ.o aos jornais, o coronel João de Deus Cana

barro Cunha, caman ante seral da Brigada MilHar Gaucha, apropositodo fornecimento de material b�1ico ao Rio Grande, declarou que só ho.
je, COm o seneral Andrade Néves, entrarão no estudo objetivo dos docu
mentos. Disse que o fornecimento pO.ierá ser dividido em três período:>,
a saber: o que abrange os an'» de 193) a 19.JJ, cuja re�tituíção) foI feita
com as faltas decorrente;; d;n eKtravl()S co;n\ln� nl'> campan!u3; o qu�abrange o material fornecid.J pela 3a. Reglãa ás colunas revoluciQnar1:l'.
de 1930, o que foi feito ao ch;!!es militflres c n lO propriamente ao Estado;
e, finalmeme, o que se refere á re'l,)lução paulista, material este qil.!foi, na quasi totalidade, restituido.

Acredita o corOnel Cauabarro que até a:> fim da semana en
trante tod() o trabalho esteja terminado, estando este sendo orientado
num ambiente de calma e serenidade.

Teve lugar, ontem, em Tijucas o

julgamento do réu Gustavo Buchele
Filho, que a tiros de revolver assas
sinou Oto Till. A acusação esteve a

carso do dr. promotor Helio Leal
e do advogado Renato Barbosa, co
mo acusador particular, sendo a de
fesa produzida pelO advog�do Salga
do de Oliveira. O veredltum conde
nou o réu a 30 anos de prisão.
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