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pronunClar-se-ao, l lOJe,50 re a crise

do eecretorloôo gaúcho
A G A E

P.- ALEGRE, 22- Foram entregues ôntem, pela manhã,
aos SIS. Firmino Toreli e Mauricio Cardoso, as cartas do presidente
do Secretariado, sr. DarcÍ ;\ zambuja, comunicando aos dois che-

-

fes da Fre ite U'nica a resolução do governo, de não aceitar os pe.
<!idos Je e xoneração dos srs. Raul Pila e Lindolfo Colar.

Esses importantes documentos têm ambos a mesma redação
qu-, na integra, é a seguinte:

«Porto Alegre, 21 de outubro de 1936.-Atenciosas
saudações.

Exmo. sr.

Tenho o prazer de comunicar a V. ex. que o exmo sr.

gc neral Flores da Cunha, governador do Estado, tomando conhe
cimento do pedido de exoneração dos srs. Raul Pila e Lindolfo Co�
lar, secretarias da Fazenda e da Agricultura, respectivamente, re

solveu não aceita-lo, pois os dois ilustres representantes da F rente
U'nica no Secretariado continuam a merecer-lhe integral confiança.

Em obediencia, no entanto ao modus-vivendi de I 7 de
janeiro, dados os motivos determinantes daquele pedido, que vêm
expostos nas referidas cartas e são do dominio publico, á Comissão
Diretoria Central do Partido Liberal, ontem reunida, concluiu una

nin-em- nte que pára a permanencia dos srs, Raul Pila e Lindolfo
C(\lor, nas respectivas pastas, se faz mister que a direção dos dois
partidos componentes da Frente U'uica declare continuam êle:l sen
do seus representantes no Secretaria do.

Submetendo essas decisões á consideração das direções par
tid irias da Freote U'nica, rogo a v. ex. transmitir-me respeito, a

res rlução que viér a ser tomaria p �Ll direção do Partido Liberta
dor, na carta do H. FIrmino Toreli; t=>artidJ Republicano, na car

ta do sr, Mauricio Cardoso.

A voz DO POVO

ANO

Proprietario e Diretor Responsavel JAIRO CALLADO
------

III I Florianopolis, Quinta-feirC:___:2 de Outubro de 1936 I NUMERO 609

Na tarde de õntem, _O_d_e_c_r_é_t_o
criando

capatou um. aparelho da
Bas� de Aviação Naval

de Florianopolis
Notas & Fátos

DECRETO N. 104

Cria o municiplo de Rodeio

A Assembléia Legislativa do Estado de Santa Catarina
DECRE .-A:

Art. t '-Fica criado o muni.ipio de Rodeio, com�l ,

to dos atuais distritos de Rodei,) e Benedito- Java, é _,�

uma pequena faixa do distrito de r imbó, que as sim, ,��

desmembram do município de Timbó.
Art. 2'-0 município de Rodeio terá os seguin.es 1'

mites: Ao norte, com o município de Itaiópolis pela Serra
do Mar, até encontrar o divisor das aguas dos rios r)ctlC
dito-Novo e Cédros; ao léste, pelo divisor das :.:.gU:1S di!)
rios Benedito-Novo e Cédros, até eh �bar a mais alta ca

beceira do ribeirão Rosa, continua 1\j ) daí. pelo travcssà..
dos lótes da margem direita do ribe.rão O, Clara, até ('II·

centrar os lótes
-

do rio Benedito-�.)-\IO. scguindo-,e p,>�o
travessão deste, até o ribeirão O, Clara. Por este abaixo.
até a sua f6z, seguindo pelo rio Benedito-Novo, até ao

lóte n. 43, pela margem direita, Daí. pelo divisor dos ló
tes ns. 43 e 42, até encontrar os at-ais limites de Ro
deio, que vão até ao lóte n. 131, no rio' ltajaí-Assú; ao

sul, pelo Itajaí-Assú, co.neçaido pelo lote 11, 13 � l até 80

lóte n. 161 A, e, daí, pelos atuais limites de Rodeio e

Benedito-Novo, com o distrito de Ascurra; ao oeste, \;OiH

o municipio de Hamonia, pela Serra do Mar.
Art. 3-0 novo município ficará judíciariarnente su

bordinado á comarca de Indaial e terá por séde a vila l�e
Rodeio. *

Art. 4'-0 municipio de Rodeio assumirá, em pro
porção correspondente á renda de que desfalcar o de TiITl
bó, a respor.sabilidade de parte da divida que sôbre ê le

pesar, na fórma do art. 6' e seu paragrafo único, da lti
n. 55, de 30 de dezei11bro de 1935.

Art. S'-Revogam-se as disposiçõe� em contráriC'.
Palado da Assembléia Legislativa do Estado, e

Santa Catarina, em F!orianopolis, aos 21 de Outubro c'e
1936.

Ontem, á tarde, o avião
da Base da Aviação Naval,
pilotado pelo tenente Elis, E' descon�ecido e�tre nós o lobís

após algumas evoluções sôo h?l11em e a influencia, na �ossa so-

-. , cíedade, de semelhante mamífero,
bre a Ilha, ao ,aterns�ar, apa- Saindo sémente durante as noites.
nhado de improvrso POli no pleailunío, êle é sem dúvida uma

violento tufão, desgovernado, adaptação perfeita do homem á atíta

capotou, d: e ás fôrmas do lobor herdando

O aparêlho. aviãu de ca- nao, por que não nos serve o term?
.r. _c

mas assemelhando ou melhor asslmí-
ça, vlulen�amente arre�\..,,- lasdo na postura. ás que são comuns
sado-se sobre o mar ficou ao lobd.V. ex. as seguranças d 'f'completamente aru icado, Os grandes estudíosos das origens e

salvando-se, providencial- das causas das co�sas S� es�uectram
mente o piloto. tenente-avia- do Iogar ,iue cabia ao Iobíshomam,

,

f I na. transíçâo entre este e o homem.
PORTO ALEGRE, 21- Ontem, á tarde, rr ahzouse, na

dor EIIS, 9ue_ so reu a gu· Erro que se perdôa aos mestres.

Secretaria da P-gricultura, uma demorada conferencia. na qual to.
mas edsconaçoes na perna O que -não se sabe e o que é in-

d
- .

d
".

R' FI l esquer
a teressante para os que se dedicam a

mararn parte os OIS secreianos ermssionanos, SfS. aul I a e

At
.

f f d estas coisas é que. como sôe ser na-
Lindollo Color, Co o sr. Firminio Toreli, presidente do Dire�orjo

B
O con lIlUO ��r.l:a� � tural, as faculdades da íntelígencia

Central do Partido Libertador, A reunião, que teve inicio cêrca Jas ase sOforrfs; ingm 10-s", e os sentimentos nobres deveriam ab-
15 horas, prolmgou se até 17 horas, tendo-a assistido, em grande Pf�r� ,o oca. hel1_1 escal, erles sorver ou até extinguir. no homem

parle, tambem o sr. Mem de Sá, chefe do gabinete do secretario? dlclals e marm erros a 1 a 0- que se transmuda em lobo, os instín-
.

Ja os tos deste.da Agricultura. . .

.

N d
.

d 'I f
.

d' id d id Uma vez retirado o tte. E isso não se dá. Onde a explica-
a a transpirou o que ne a 01 . enan o, sen o eVI ente

EI' d êlh ção. Não ha.
entretanto, que a conferencia girou em tôrno da recomposição do IS

f
.0 apa�e .�' O mes-

Entretanto o que se póde admitir
C; tari d mo OI con UZI o - para o é o seguinte:... ecre ana O.

h f' d fTalvez mesmo á reunião não tenha sido estranho um assun- angar a im e, so rer os re- Saindo somente á noite tem 010-

f' d I'
, . .

f d d paros necessanos. blshomem nas trevas e m mudançato que se a Irma, em ro as po incas lJem 10 arma as, estar sen o

objéto de cogital;ão: o estabelt'cimento de determinada condiçãú pala
afastar a po�síbilidade &'! novas clises, condição que não afetará
ôS bases do modus-vivendi e, sim, apenas se referirá ás relações
entre os secretarias da oposiyão no govêrno e as eotidades partida.
rils que represeni:am, quando tenha de ser, por estas, assumida al

guma atitude politica capaz de se refletir na estabilidade do acôr
do de janeiro.

Dada a urgencia que o assunto requer, ouso esperar que v,

ex., no mais breve prazo possivel, me habilite a transmitir á Cernis
�ão Dirdora Central do Partido R.Libcral.as respostas daquelas dirc
ções partidarias.

Valho-me do ensejo para apresentar ã

de minha elevada consideração e apreço.

(a.) Darci Azambuja.

o consul es

panhól em

Floriaonopolis
ade. iu aos revolu-

o Congresso das Che

fes de P\)licia, .

no Rio
Os estados maiores do
Exército e da Mari",",ha par
ticipararn dos trabalhos do

. conclave

A resposta ao sr. Darci
Azambuja

PORTO ALEGRE, 22 - 1\' noite, possivelmente, fi·
cando a hora dependendo das reuniões {m separado dos Partidos
Republicano e Libertádor, deverão reunir��e os SISo Firmino To·
telt Mauricio Cardoso, Raul Pila e Lindolfo Collor, para a

,
.

aprovacação definitiva Ja resposta ao dr. DarCI Azambuja.

fil/amiro Guimarães, presidepte
Francisco Barreiros Filho, l' sêcretirlíJ
Silvio Ferrara, 2' secretário

A reunião plenaria do P. R. L., convncada para ôntem,
talve2. só possa ser realizada hoje d ,>loite cu aman� ã, pois que a

Comissão CentIal do partido situacÍunista aguarda apenas a respos
ta da Frente Unica, para efetuar a sua última sessão plenaria, e

encerrar, definitivamente, a clise politica. .

de hábitos e de costumes. lógica e

racionalmente.na falta. da luz e no há
RIO, 21-lnaugurou-se, ôntem, no Silogeu Brasileiro, bito. influencia para esta aberraçio

O Congresso dos Chefes de Policia e secretários de Segu-j das leis naturais � o homem_ que ,se
ranças de todos os Estados. t:ansforma em lo{nshomem nao raclO-

. . . V' Rá'
.

t d Cina• ..:onfunde e baralha tudo: núme-
.

O áto fOI preSidIdo pelo sr. Icente o, m�ms .ro a
ro, homens e fátos. perdendo as fa-

JustIça, o qual falou demoradamente sobre as fmalIdades' culdades da inteligencia. assimilando.
do conclave.
.' Id? lobo. apenas a astucia ea auda- cionarios

Os estados maiores do Exército e da Marinha par�

I
cta.

__ O sr. Wenceslau Frej �'s-
ticiparam dos trabalhos.

D I d l�be:1, pediu demissão do
Varias comissões foram Ilomeadas, para �studar, em' e ega o

cargo de vice-cons ii da
reuniões sec�ét.as, as téses .de magna importancIa, apresen- reg i o na I Espanha e assumiu a dire-
tadas pelo ministro da JustIça. ... çào dos negJcios oa Junta

A •·ncorporação do abana A federr.l.lização das policias não ser� .0bJéto de dIS� FOI exone�ado o ,se�undo te� OíidaI Nacionali�ta Espanhó-cussão na conferencia dos chefes de PoliCia, de vez que nente da Força Pubhca, Jubal I·

t h d J D I d a, como seu delegado espr-
aos venclmen os se considéra que ela viola a autonomia dos Estadus .. , Couti� o,

I

o ca�g? e e �ga.o c,,!l neste Estado.
Possivelmente se tratará da federaliução das poltclas EspeCial loe PoliCia do mUrJIClplO

dos m i I i tares maritimas. de Cruzelrú,e nomeado para exer·

RIO-21-Espera-se que o presidente da Republi� Uma das principais téses é a questão das cart�s de cer o de I.?�le,gado Re�io�al, do , .

ca sanci0ne, no próximo dia 24, o projéto, mandando in- chamadas, que tem dado margem a entrada no pals de mesmo mumClplO, com JunsdlÇão e,? Herval, distrito des;e

,orporar O ab')no aos vencimentos dos militares. elementos indeseiaveis. no J� Call1pos NQvo$ e com séde pIO.

A reunião plenaria (jo
P. R. L.

L

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



ESTAMPARIAS E MAIS ESTAMPARIAS COM OS

MELHORES DESENHOS E QUALIDADES POR PREÇOS NUN
CA VISTOS NA PRAÇA DE FLORI <\NOPOLlS ATE' APRE'
SENTE DATA.

ESTAMPARIA A OLE) E CRISTALIZADOS

SÓ na Casa Três Irmãos

Sêc:.ias e C�épes

Crep Miss (Chine Gloria) todas as Côres 3$800
Crep Marrocain 4$500
Crep Mangol-sortimento de 35 côres 6$800
Idem Idem Idem artigo superior 7$500
Crep Mungol estampado-artigo ílnissírno - 11 $000
Idem Idem Idem - 10$000
Idem Idem CI petit-poístbola) 10$000
Sêda Listada para camisas 7$000
Sêda Laqué [aponêsa (sortimento de 30 côres - 5$000

L__ .

.

Casaco de Peles de 800$000 por 5001,000
Renard legitirna-Argentorde 2:500$000 » 1 :500$000
Idem Idem Idem 2:000$000» 1 :200$000
Idem Idem Idem 1 :800$000 » 1 :OCO$OOO
Renard da Alasca de 1 :200$000» T50$000
Idem ,,»» 800$000» 400$000
Idem

__

»

__

»

__

» 7_0_0$_0_00_�_>__3_50$000 I
Mais de mil contos Linho Irlandês para

homemem stock
Sortimento .completo

todas as preços
dePreç'JJS sem

competidores

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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FAZENifA�oÇãO de Seoção de Seoç�o de i
Fazendas nac'onaes e extrange'ras ciara ternos fERRAGENS: MACHINAS : �
Morins e Algodões Machinas de benerícíar madeira �
Lonas e Impermeaveis Material em geral para construcções: Machinas para officinas di'echanica8 �Tapetes e trilhos Cimento-ferro em bai 'as, ferragens para portas Machinas para laoeirus ,�
Roupas feitas e janellas, tinta Machinarios em geral par a a lavoura: :- idos, .�
Sêdas Canos galvanizados e pertences grades, cultivadores, moinho etc. f�
Lnha para coser e sergir P00'6es e Camas J ocornoveis, Motores de esplosão, v1,otl::{$ ; ....

,

Lã em novellos e meadas LO�lça esmaltada - apparelhos de jantar -:talhe-- electrtcos r"iI�1Sabonetes e Perfumarias res Material em geral para transmísscr: j-'.(' i
I,

A.loolchoados e Colchas Louça sanitaría - banheiras mancaes, correias de couro e lena I

Cortinas e Cortinados Tintas a o!eo e esmaltes Jleos e graxas lubrificantes ���
..toalhas e guarda-napos Arame de ferro - télas para todos os fins Autornoveis e. Caminhões FORD r 'ÇlS, "I -\.-cs- �

S-apàtos, chinellos, meias Productos chirnicos e pharmaceuticos sortes, serviço mechanico �
�. Depositarios dos aíarnados Conservas nacional e extrangeiras Pneumaticos e carnaras de ar C, úDYER

�.I;:."''};•.�,.'..� Charutos «DANNEMANN- Bebidas nacionaes e extrangelras Material eléctrico em geral �� Empreza Nacional de l'Javegaçâo "Hoepcke" ..-vapor�.3's "Carl Hoepcke" uAnn8" e Max" �J

� Fabrica de Pontas "Rite rVJaria" � Fabrica C .... Gelo õlt::,(i�':a r\/la�r;a" - EstaleIro '/��"'�:-''-,aca�' ••�
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FUNfOADA

Seguros Terrestes e

Incontestavelmente a

CAPiTAL REP,LIZADO
RESERVAS MAIS DE
RECEITA EM 1935
PROPRIEDADES IMOVEIS
RESPONSABlUDAJJES AS5UMiDAS EM
SINISTROS PAGOS EM�1935

1935

9.000:000,'000
38.üOO:'JO\j�OUu
18.792.553$358
14,161 :966$549

2.717.044:063$157
4.280:652$970

n. 70. _. PhO.HP·, 1277.-'

l<;aiX:l Posta), 110.

IDr. �e"r. do Mcura '.rro I
I

Advogado

CONSULTORIO-··Rua Tra- a neva revista editada pela S.
ano N. I e das 1 O �s J 2 e A

..
A NOITE, do Rio de J,,-das 15 às 16 112 horas. neiro.

TELEF. 1.285
'

.

\fENDEM SE duas casas no

RESIDENCIA- Rua Este-l 'f1I distri!o «João Pessoa»,
I

ves Junior N. 26 Estreito, com agua enca-

I IIIélra, rhacara, muitas arvo-
TELEF. 1.13 J res frutíferas etc. Onibus á
-

porta e perto do quartel do
Dr. Artur Pereira 14. B. C.

e Oliveira
EM FLüRIANOPOLIS: as

casas no. 3 J e 35 do Largo
CHnica médica de erlan- General Osório e um terreno

çau e �dultfJS á Avenida Rio Branco, no.

90, c. m 18 metros de frente,
por 30 de fundos.
NO DISTRITO DE SACO

DOS L'�YlõES lima cara e
terreno de 12 x 24.
Os interessados deverão

entender-se com o proprieta
rio.

João Bmbato
Distrito «João Pessôa.»

!ndica:

PRIN1EIRA
•

ao

Rua Trajano, rr 1 sobrado

I Telephone n· 1548 I
I � Dr. Renato=
==Barbosa

ADVOGADO

J\dvogado�
&'� Rua Cons. Mafra, J O (sob.��

���) I Fones 1631 p. 1290

�I--,,---_.-----

I Dr. _Ricardo
Gottsrnar1n

� Ap,entes, Sub·A�eí!h'ls c Re�lJla'.!üre� dl?�' t, (U rla9�lem� �todol [ollEstados
"".

r:lJ Brasil, Im Unlgi.l�í e n:..� pri�c:�' �aiiJ prdças e2íi'GH1\!�iral.

Agente� em Fiof'ia,nopolis:

Campos Lobo &. eia.

Partos - Molestias de
Senhoras e

Molesíias de crianças
Dii'�ior d� Maieri1ida.deJ
Medico do Hospital

Ex-chefe da clinics do Hospg
tal de Nümberg, (Professo!:'

I Indórg
Burkhardt e Professor
Erwin Kreuter)

I [, peciaiisZa em cirrur�ia
g®nJI

Ru?

Dr. Carlos Corrêa

alta cirurgia, ginaecologia, (do.
enças cI<lS senhoras) e partos,
cirurgia do sistema r.ervoso e

operações de plástica

"

CLINICAS DO DR. ARTUR
PEREIRA E OLIVERA

Consultas diariamente das
4 horas em diante

Cor;sultorio: Rua João
Pinto 11' 13

FONE-1595

Rt!ôic.1ência: Rua Visconde
de Ouro Preto n' 57

FONE-1524

LABORA��'ORIO DE
ANALISES

-

Curso de eSFfcializlção em

Bactroriologia no Lab. de
Saude Pública do Rio de

Janeiro
Executa analises para eluci

daç50 de eFagnosticos

CUNICA GERAL

Vias LIrin.inas-1·Iemcl I oides
( onscltJS:

lus 13 ás 16 horas
Pela manhã:

com lioi a marca da
I I Consulí.-R. joão Pint�, 13
, I ') cldonc. ! 595

O HUj\t'.O,�ISMO, nas c:ais

c�r';r i tucsas anedotas I histoi .etas
comicas I ara rir, é cultivado nas

paginas de

Vamos Lêr!

V':iE
:>;:)"I<l pt:;1.E-· c;� �'"1 VJ. -� L.J 4it...�.�. .: i;..:;:;;,u'.

a SJS�_�!t� á rU1 VITOR
1\1t..lRJ:::LES n. 15, com

bôas acomodações parJ pe
quena familia.
A tratar com o seu pro

prietario EDELGARDOWEN
OHAUSEN, no Largo 13 de
Maio n. 7.

� lfend..::."'se uma bem mOD�ad,a� ALFAIATARIA no dlstn
to de João Pessôa (Estreito).

Melhores informaçõeo nesta re

di'.;ão.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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As Serrarias Serratine, Arno Brincas e Garcia si-

tu idas nes � Capital tendo resolvido para melh?r.. eficen- Sumula dos julgamentos da
cia do S�V!ÇO de fornecimento de lenha a domicilio Tl�U· sessão de 16 do corrente
nir os seus serviços trabalhando atualmente sob a deno
minação de

Empresa de Fornecimento de Lenha,
Recurso de habeas-corpus A Gazeta I cional dos Esportes Terreõtres e silera, será punido com mult,

da comarca de Campos Novos, I ;. Maritimos terá em cada Estado suspensão e cancelame to da in ..

corrente o Suplente do Juiz de Desportiva um delegado regional.que de- cnção.
Direito e recorrido Mario Alves verá ser sempre uma autori- Paragrafo unico-0 m-ml ro

de Araujo. Relator o sr. des. Redator-AcfoU de Vasconcelol dade militar do Exercito ou de urr a organização e /' rtiv I ' ue

Presidente. da Marinha, e, na ausencia desta, tiver a sua inscrição canceli.ia

A CARRADA. Negado provimento ao recur- Esporte afi .. um funcionario federal por propos· por falta grav"!, não poderá t-
50, para confirmar a sentença que C i a I izado ta do Departamento, sem onus mar parte em nenhum d s espo «

atendida com a maior concedeu a órdem impetrada. para os cofres publicos. tes praticados no terrítono nacic-

Recurso crime n. 2.526, da Para elucidar os nossos leitores Art. 5'-A esse delegado nal.

comarca de Bom Retiro, recor- dos passos que estão sendo dados caberá organizar e ter sob Art. 140.-0 Dêpartam�nfo
rente o Suplente do Juiz de Direi- na Camara dos Deputados para

sua guarda a inscrição de to- Nacional de Esportes, para rea

FLORIANOPOLlS _
_ St\NTA CATARINA

to e recorido Osvaldo Leal. Re- oficialização do esporte nacional, dos os clubes, ligas, federações, Íização do Campeonato Brasileiro

������������������������� lator o sr des. Tavares Sobri- acabando de uma vez com a bal- etc., que pratiquem qualquer es- de Futebol. devidirá as socie-

nho. burdia que atualmente existe, pu. porte de natureza terrestre ou ma- dades disputantes em dois gru·

.

Foi con�irmado a sentença de blicamos abaixo o projéto apre-
ritirna, remetendo ao Departamen' pos.-c-amadores e profissionais,

rmpronuncra. sentado .no Congresso pelo depu- to a relação dessas associações, podendo, no final, fazer medir

Recurso crime n. 2.527, da tado Caté Filho: nomes dos seus diretores.indicação os quadros campeões do amado-
comarca de Florianopolis, recor- «Art. I'-Fica creado o De- de sede e esportes que praticam rismo e do profissionalismo, de

renle o dr. Juiz de Direito e re- partarnento Nacional dos Esportes os seus filiados. modo a ficar com um ou outro,

corrido Manoel Francisco de Terrestres e Maritimos, que supe-
Art. 5'-De todas as delibe- o campeonato brasíleiro.

Oliveira. Relator o sr. des. Me- rintenderá os esportes no territorio rações da sociedade, clube, liga, Art. 150. --Na or .anl�aça,)

\ deiros Filho. nacional, sendo nele inscritas as
ou federação, csb �rá sempre re- dos quadros para representação

Confirmada a sentença que de- entidades existentes ou que vierem curso para o delegado regional internacional, serão indistintarn-n-

cretou a extinção da pena contra a existir no país. dos esportes e deste pala o Oe- te escalados esportistas amadores
o recorrido. Art. 2'-0 Departamento Na- partamento Nacional de Esporter, ou profission liso

Recurso crime; n. 2.448, da cional dos Esportes Terrestres e
Terrestres e Maritimos.não só dos Art. 160.-As organrzações

comarca de S. Francisco, recor- Maritimos [uncionará na Capital atos de sua econo-nia interna co- esportivas nacionais poderão rnan

rente Curt Schult e recorrido Ju- da Republica por uma diretoria mo os que resultem de suas rela- ter filiação iut-rnacicnal, desde

venal Eleuterio Maurer. Relator o constituida de 2 oficiais do EJCer' ções com outras asse c' ações. que ela não contrarie as disposi
sr. des. Carneiro Ribdro. cito, 2 oficiais da Marinha e um

Art. 7'-0 Dep3rtamento Na- �õe� da presente lei. nem do

Negado provimento ao recur-: civil, nomeados pelo presidente da cional instituirá anualmente o Cam- r;>-'I!am""o que c vm esta -biíx H.

so, para confirmar a sentença, Republica, que não tenham filia- peonato Oficial arasileiro de Fu- . vrt. 17 J. --Tadas as so:ie-

do dr JUI'Z U' é' 'd' I d I b
. . tebol.organizando-o numa ou mais I ld 'S II· I b f d -

. a q o, que Jun I- ção a qua quer os cu es inscn-
t, .. �, gas, cu es, � eraçOêS

ca. tos no Departamento. divisões, de acordo com o regu- ("I concder'lções quP. Iicarem ins-

Recurso crirr.e n, 2.529, da Art. 3'-lvão poderão fun- lamento que baixar com este de- cutas II) llePilrtam/>nto Nacional
comarca de S. [osé, recorrente o danar no territorio brasileiro ereto. de Esportes' serão considerados

dr. Juz de Direito e rocorrido as associações ou clubes [i- Art. 6'-Os campeonatos por cip. 'ltilidi\fle publica.
Arma�?o .SLhmitz. Relator o sr. gas, federações ou confedera- Estad 'S, municipios ou cidades fi- Art. 1 7,). _.- A presente Jc.i
des. S.�velfa Nunes. ções que não estejam inseri- carão a cargo exctusivo das entrará cm vigO! 30 dias depois

, Confirmada a sentença recor- tos no Departamento Nacional dos organizações esp ortivas sem inter- de sancicnada e publicada, di
I ri(�a que está conforme com o di- Esportes, sendo consideradas clan- ferencÍa alguma do Departamento, vendo, dentro desse prazo, o Jl()�

retro e com a. prova dos autos. destinas as sociedades que prati- nem dos diretores regionais,a não der Executivo, regulament"l�a.
Recurso crime n, 2.530, da quem os esportes marítimos ou ter-

ser em caso de recurso, quando Art. 180.--0 Departarue !t'l
comarca de Tubarão, recorrente restres sem que estejam inscritas as deliberações das diretorias de organizar á um conselho ccnsulu VI)

. o sup�e,nte do
.

Juiz de. Direito e na forma do presente artigo. entidades esportivas que. os orga - de 10 me.nbros, constituído de

recotuoa LUCInda Mana Rabp.lo. Paragrafo unico-Em hipotcse nizarem ou seperintenderern. esportistas de reconhecida idonei
Rda�or o sr. des. Gustavo Pi- alguma será permitida no territo- Art. g'-Em todos os jogos dade e conhecimentos. ouvindu

za. rio brasileiro a cobrança de in- esportivos, com entrada paga pelo os sohre as questões que li ver de

ACarte ne20u. provim�nto &0 gressos a clubes que disputem par- publico,dois por cento de sua ren· delibelilr.

recurso, para confirmar a sentença tidas de qualquer esporte sem que
da reverterá para a caixa do Oe- Ait. 20o.-Revogam-3c as

pel.os. seus fundamentos que são I se achem inscritos no Departamen- parta'llento Nacional de Esportes disposiçõeS em contrario. »

! ]lllldICOS. to Nacional. Terrestres e Maritimos,para os ser· I
SApelação crime n. 5'516. da Art.4·-Q Departamento Na .. viços de suas secretarias, os caru- emana

comarca de Urussanga, apelante peonatos que promover e olltras 'E-I 'b. Jt Q

Tranquilo Tasca e apelad" aJus- Reforma no iniciativas de interes.;e pam o es-
uuca ..�va

tiça. Relator o sr. des. Medeiws I t porte nacional.
Filho 1ftpUS O sâ- AtI o) N I I b J' Na proxi.na semana o DcD ,c-

. r . .-1 ennum c U e, 1-
•

Anulado o prossesso desde abre a Renda ga, federação ou confederação tamecto de Efilucação realzará na

I pronuncia inclusive por não terem poderá tomar parte em jogo ou
cidad:: Bru3�ue um cüncentracão

sido ouvidas testemunhas em nú- Visando simplificar disputa com quadros ou conjun- de tod�,< os Drobso�es dlCjl;e!e
mero legal. OS metodos de co tos de oullos países, sem que te- município para a� palestras peda-

Agravo n. 865, da comarca bra nça nha préviamente sub�etido � gógicas qu� ali vão ter lugar.
de Campos Novo!, agravante o aprovação do Departamento' Na- Além dos elementos que naqu=lé\
dr. Promotor Público e agravados RIO, 21---Dentro de poucos cional os seus quadroil, conjunto cidade emple�tarão o seu apoio
Cipriano Rüdrigues de Almeida dias dará entrada na Câ:nara um Oll representação individual. ao certame, seguirá desta Cap"
e outros. Relator o sr. des. Ta- ant.:-projéto para uma nova refor- Art. 11o.-Quando a repre-

tal uma ca�iivana composta p(;

vares Sobrinho. ma no :mposto sobre a renda, sentação brasileira fôr reconheci- los srs. profe :S1les Luís Sanches
Foi dado prcvimento ao agra- trabalho êsse que está s-endo ela- damente inferior com conjunto e

Be'l.erra de Trind::de, Diretor do

vo, para anular o r rocesso por borado ás vi3tas do ministro da em técnica, á representação es- DcpartJmento de E::lucaçã', E

ter ocorrido violação do artigo Falenda. trangeira, o Departamento lecu- pidio Barbosa, sub�di(etor técni·

1.831 § 10 letra K do Cod. Serão mantidas integralmente sará a licença não só para jo- co, Ba; reiros Fdho, lente da F �,-

Judiciario. as taxas óra em vigor, plira cál- go em territorio brasileiro como
cola Norm31 e João dos Santos

Agravo n. �66, da 'comarca culo do imposto.
.

para disputa em outro país. Areão, Inspetor Federal dJ En-
FLORIANOPOLlS I de Porto União, agravantes Ni- A Ifi será modificada, unica Paragrafo unico-A policia s() S101•

-�;;;;;;;;;;;;;;;;.�.;-;-;_;_;-;_;m;n;-,.....�';;;;;.;;""�..;-;;;-�=;-;;����i' colau Codagnone e slmulher e mente, para simplificação dos me- concederá passaporte a nlembros ----M-e-d-ei-r-os
� agravado o Banco Nacional do todos de cobranç'i do imrosto, I de delegações esportivas, para F I_ 'I

d C
.

R d" I
trmento masl eiro - melhr'r

o omerclO. e!alor o sr. des.!
toman o-os maIS práticos e ra- qua quer país, quando estes exi- que estranjeiro.

Medeiros Filho. [ionais. birem licença do Departamento
Negado pro�imento ao agra-I����:-����� Nacional dos Esportes.

vo, pa�a confirmar a sentença � Clem8�ti�o F. B. de Brito ij Art. 12o.-Para qualquer
que eda certa com o direito e a �� particIpa a seus

pa-I�
campeonato ou disputa de espor-

prova colhida nos autos. � rentes e pessôas de � tes terrestres ou maritimos, sem

) suas relações o con- � que se empenhe o nome do país,
! Roubaram 2 � trato de casamento de � a representação espOltiva será or-
.

_. � sua sobrinha ZILÁ com � ganizada pelo Deparlamerlto Na�
mi contas � o sr. DEMERVAL ROSA. � cional de Esportes, que f'scolherá

.

S. PAl!�<?, 21-As auto-l ��I � os seus componente; Ii 'remente,
ndades pohclals levaram a efeito F l' 18 10 9 ) 6 � s�ndo estes obrigados a figurar

_l'I" d
ti po IS., .- - J.

I�
.

Iuma allgencla, pren endo um � , nos conjuntos, sa vo mOlivo justi-
agiota, um corretor e um alto � H����I , ficado, examinado e decidido pe-

�u:.d:::::do�ed;::ud�sf�lqu�S�� � n ZILÁ
e � �

lo ��f.8Tlt3��ntO membro de uma

Secretana da Fazenda, de cêrca a��� DEMERVAL 'ilOO�� delega�ãl) esportiva que por ne·

de 2.000 contos. Supõe-se que ii . g gligencÍl\, suborno ou recusa, con-
ha outras. pessaall envolvidas no I" nOIvos ij I;orrer para a derrota ou enfra-
escandalo�o C8'0. ".,

' ..�..:.#���!j quecimento da representação bra-

Lenha a domlclllo

tem o prazer de oferecer ao distinto público consumidor
excelente lenha em tóros, artigo da melhor qualidade ao

preço único de

RS. 12$000
A distinta freguezia será

presteza pelos telefones.

1341--1300-1088

Café e Restaurante
BOM OlA
Em Flortanopolts é a casa onde

mais barato come-se

Grande variedade nos

pratos

Visitem
RUA

pois o Bom
J. PINTO,

Dia:
27

�T�������������������l
PREMIOS MENSAIS

UMA CASA PARA VOCÊ
CAPITALIZAÇÃOCOOPERAÇAO ECONOMIA

Novo plano proJetario da

"Carteira Previ,sara da
Lar"

Autorlzaôa e legalizaôa pelo 6ouêrno PeOeral, Oe ccõrõo com
o Dec. 24.503, Oe 1934 (rarta Patente n. 9)

COUPON3 para Bonificações di! CAPITALIZAÇÃO-QUITA
çÃO, em sorteios mensais pela Loteria, Federal (último

sabado de cada mês)
Pelos 4 últimos algarismos ganha o valor do contrato

Mensalídades
11$000 para uma casa de 5:000$000
22$000 » li> li> li> 10;000$000
44$000 li> » li> » 20:000$000
55$000 li> li> » » 25:000$000

Quando 0$ prestamista� não sejam sorteados, a Capitalizaçllo
é completllda pelo Funda Coletivo, trimestralmente. depois de
efetuado o pagamento de 50 mensalidades seguidas, na con

formidade do Regulamento e de acôrdo com o decreto 24.503

POR ESTE PLA�O, O CAPITAL NUNCA PRE·
TERE A ANTIGUIDADe:

Em nenhuma hipotese os prestamistas perderllo quaisquer direi
tos sobre os seus depositos realizados, os quais, em casos de
desistencia, 5erão devolvidos nas condições regulamentares

Angelo M. La Porta .. Diretor presidente
Rua do Rosario, 109-Rio de Janeiro-Telefone 23-0770

Inscrições com os correspondentes

Angelo M. La Port. "Cia.
EDIFICIO LA PORTA

Casa de Diversões

Familiares
Vispora Imperial

o MAIOR E MELHOR CENTRO DE DIVERSOES
FAMIL!ARES, SUPERIOR AOS DAS GRANDES

CAPITAIS

Cobrança feita por gentis senhorinhas. Fiscalizado

pelo govêrno do Estado: .'

Não deixem de ir ao Vl.'ipora Impenal pOIS, nele

encontrareis grandes vantagens. confôrto, honetis

dade e ambiente seléto o que muito lhe agradará

I i\u� i:iltoS da Farmacia f-upular, á l-raça
de Novembro

ICôrte de IAApelação
A
GAZET
voz D õ��p�·�o��v��o�·�·
FLORIANOPOLIS, Qulnta-feira, 22 de Out-ub-r-o-d-e-lg-3-5------

eligião
Festa em

Ribeir-ao
Realizar-se-á nos dias 24 e

25 do correate na localldi:.ld::: clt!
Sa!lto Estevão, em Ribeirão 11

festividade de Santa Terêsl:lha,
com as seguintes solenidades:

Sabado á noite novena com

queimas de lindos fogos artlflc'dls
e dommgo pelas 10 horas nH"a

cantada pelo o caro das irn às
da referida imagem, e á tarUr

pejas I ó horas, pr'Jcissão.
'

15
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_já rnorrerarn 175.000
...-..

pessoas na ESFJanha
HENDAYA, 21 - o primeiro semestre de guerra

civil custou á Espanha 175 mil mortos, dos quais menos

.íe um terço nos ca rnpos de batalha, sendo os restantes

por meio de fuzilamentos, trucidamentos, etc.

Prêsas pelos legais mais. de 1.000 mu

lheres em Valencia
LONDRE.S, 21-0 enviado especial do «Times» co

munica de Vtiencia que os marxistas de Madrid p-ende�
'PMor

.

...-u: na-

ASSO
de tecidas finos da Case

p

ram na semana passada mais de mil mulheres. no bairro f Os maridos e filhos não se pódern
Je Salamanca, onde ficaram detidas em suas casas. eS81S mulheres.

o
FLORIANOPOLlS, Quinta-Feira. 22 de Outubro de 1936

A excelente banda musi
cal -Arnôr á Arte» fará hoje,
no jardim Oliveira Bélo, re

treta, das 19 horas em dian
te, observando o seguinte
programa:

1 - Marcha Siníonica
Alba O diretor técnico do Avaí F.

2-Valsa--je t'aerne I C. solicita o comparecimento.hoje
3 -Polka -Carlos Gomes I ás 16 horas, ?o estadio Adolfo
4-Fox-trot-Sírio Konder, de lodos os players afim
5 -Marcha-Venha vindo de proceder rigoroso treino.

6-Va!sa-Elza
7-Tango-Cítnto da chuva ALUGÃM-SE quartos. Tra-

Fundou-se em Berlim, o Sbl- 8-Chôro á moda p:ua-' r

Clube, que faz parte da Asso-
naense tar pelo fone 1436,

" 9-Dobrado-Vitória
ciação Ínternac onal do Sbl.CI:.I-1 10--Valsa - Teodomira
bes.

d'Avila
A séde da direiroria é em 11--Marcha -Ah! não

Paris, 12-Salnba -- Entra em

íórrua �(raco
13-S;lmba-Flôr de li

mão
14-Samba-Aí I não pa

ra, não!
15-Tango--Clu!Je Marti�

nelli.

Nossa Vida G
comunicar com

ZET,A---

LISBOA, 21 - Foi iniciada a grande ofensiva
AHIVERsAÀIOS

contra Madíid. As forças nacionalistas avançam, não obs-
tanto a grande rcsistencia qu : encontram. O campo da
luta está. repleto de cadaveres.

GUADALAJARA, 21 - Continua o avanço das
tropas nacionalistas em direção a Madrid, tendo sido
ocupadas pela coluna do tenente coronel Marzo as locali
dades de MoratiJla de Henares, La Cabrena, Viana e [Ire
gJe de [adrauquelor, contra a avançam pelo flanco direito enzern nHOS t-i01E

As forças governistas acreditam que ainda está o professor Americo Vespu-
risistindo no interior da catedral de Siquenza o batalhão cio Prate" diretor do G. E.
marxista La Pasionaria, tendo, por isso, tentado três ata- José Brasilicio, da vila de B. ..

ques violentíssimos com o objetivo de libertarem os sitia- guassú;
.'os. Eritre�anto, os leg�listas foram r�peiiJos pelos re-I o sr. José Soares Glavan;
b .ldes, apos terem sofrido pesadas baixas. a exma. sra. d. Arnelia N:·

O tenente-coronel Mal zo foi promovido ao posto I colich;
de coronel em chefe das operações. I a exrna. sra. d.

Vieira, esposa do
O goverr'lo da Madrid torna Vieira.

medidas para reprimir as t'HE6Am ui-s

'--;ênaL; in)orais etitre rniHcía", Pedro K:ISS
I,C)S e milicíanas nas fren ..

tes de batalha
TETUAN, 21 - - A's 12,15 horas de ontem a

broadcasting local divulgou o seguinte: "lníorrnoções de
Oviedo dizem que a população dali recebeu com indiscri
i vel alegria as tropas nacionalistas, Ao terem conheci

.vento, segundo' as noticias chegadas, de que (\S trepas
c .legas sob O comando do general Martin Alonso haviam
e nrado em Oviedo. a popu'ação manitestou grande rego
sijo. o mesmo verificando-se nesta cidade, onde 10-
rrm improvisadas manifestações, tendo o povo percorrido
as ruas, precedido de bandas militares."

Segundo as ultimas noticias, no setor de Huesca a

situação das forças nacíonalistas continúa sendo excelen

te, não obstante as informações divulgadas pelas estações
de radio do govêrne de Madrid, as quais afirmam que a

cidade de Huesca acha-se quasi totalmente em poder das

tropas governistas.
O certo é, entretanto, que as tropas legalistas atas

t iram-se mais de 60 quilometros de Huesca, depois da ranguá.
derrota que lhes foi infligida em Perdiguero, derrota essa I rrad iação de
que as desmoralizou completamente.

No setor de Biscaya o avanço dos nacionalistas rea- ROma
Iiza-se lentamente, em virtude d.i violento temporal rei-
nante. A Estação de Roma 2. R.O.

Noticias de Madrid, porém, manifestam a existencia m. 25,4, kc. 11810, irradiará,
da diminuição do animo em face da convicção da entra- hoje, ás 20,20 horas, o seguint-: C .4_ RTAZES
da dos nacionalistas. que está proxima. Anúncio em italiano, e!:opa- DO D IA

O jornal La Voz disse, õntern, que para .1 defesa nhó! e português. CINE REX e CINE IMPE-
definitiva da causa govE'rnamental é necessario que todos Marcha Real e Giovinezza. RIAL, simultaneamente, ás 5, 7
mantenham -se nos pontos que Ih �s forem indicados pelo

.

Noticiário em italiano. ê 7/30 horas, um sensacional ro-

sr. Largo Cabaliero. que voltou a visitar as frentes de Concerto siníonico. mance de aventmas-Motim em

batalha e, ao regressar a Madrid, determinou que fossem Conferencia de S. E. Ferruccio alto mar, com Ann Sothern e

severamente castigados todos os milicianos que aba-ido- Lantmi, Mieistro das Co�.'oraçãe� Ralph BeIlamy.
narem a frente de batalha sem autorização, assim como' sobre o téma: "Flavio Gioia ':! a CINE ROYAL, ás 7 ,30 ho-

sejam igualmente reprimidas as cenas praticadas entre navegação de comercio". ras, uma hilariante comedia,Gozar
rnílíclauos e milicianas, nas frentes de batalha. Duetos abbruzzesi executado a vida, programa Art.-

por Nhlia Barata e Guilhermes CINE. ODEON, ás 7 e 8,30
Badani. horas, uma excelente pelicula da

Noticiario em espanhól e por" Univ�rsal-Mulher admiravel e Representante:
tuuês. mais um Complemento nacio-

Marcha Real "Gio·,inezza. nal. CAIXA POSTAL, 354

R
A I Z O
I

_� Rua Felipe Schlnidt n. 21

ADr. Carlos Wendhausen
Transcorre hoje o aniversario t,

natalício do estimado cont rrâneo
sr. dr. Carlos Wendhausen, di
retor da Telelonica Catarinen�e.

DA ALEMANHA Retreta

Treino do Avaí

Fornaram parte no Congresso
Internacional de Eneraia em Was-

o

hington, grande numero de re-

presentantes alemães, sob a di
reção do Presidente da Coníe
rrncia, o Diretor Geral dr.
Dorp'MüIler.

Maria Cost� O team flue foi a Varsovia
sr, Rodolfo ganhou o tearn da Polonia pelo

score de 1 xO, pois a Polonia
apresentou- se,
surpreendente.

como advaesario

Aposentadoria
Sabemos ter o sr. dr. Julio Re

naux, Juiz de Direito da Comarca
de Brusque, requerido sua aposen
tadoria.

Foi tornada sem efeito a no

meação do dr. Alfredo Frederico
de Noronha para exercer o cargo
de Promotor Público da comarca

rle Orleans, por não ter assumido �
o exercicio no prazo legal.

Encontra-se nesta cidcl.:le, o

sr , Pedro Kuss, operoso prefeito
do prospero municipio de Mafra.

países,

Tornada sem
efeito

Luis Araujo Roslindo

Chegado ha dias, encontra-s e

em Florianopólis o distinto con

terrâneo sr, Luís Araujo Roslin
do, que exerce emCuritiba alta
função federal.

Houve urna grande festa com

o acabamento da construção do
maior navio de pesca de baleia,
que levantará ferro para a primei
ra viagem á região antártica.

..�

ml5SA

Sabado próximo, ás 7.30
horas, na Ca(�dral Metropol'tana,
será celebrada missa de 7 di 1
em intenção á alma do saudoso
conterrâneo sr. Alcebiades Seára,
barbaramente assassinado em Ara-

Houve um acôrdo economico
austriaco-alemã >, cujas clausula,
são ti exemplo vivo da mais

perfeita cordialidade entre os dois

A' venda nas boas farmacias

Foi lançado ao mar ° novo

na VIO da Companhia Hambur
gueza, Belgrano, de d6.OOO to

neladas, que deverá seguir via
�em comerciai ainda este mês.

Romano Mattioli
CURITIBA PARANA'
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