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Depois de violenta batalha,
lado a lado, Makalé caiu, hoje
em poder dos italianos.

Santini e Birolli
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voz 00 POVO Sem quaisquer ligações politicas.
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encontrar-se-ão ao

de Makalé
ROMA, 8 - As colunas Santini e Pizzio Birolli encon

lrar�se-ão amanhã ao sul de Makalé.
O avanço, que tinha sido suspenso ao meio-dia, recomeçará

amanhã pela madrugada. .

As tropas do general Pizzio BiroUi, compostas de efetivos

incligenas, avançaram através da região de Gheralta, atravessaram o

desfiladeiro do Rio Gheva e atingiram o centro habitado de Saint

Cinleres, vinte quilómetros ao norte de Makalé, instalando-se no

mente Mososo.
A ala esquerda do general Birolli avançava em lig'.tção com

a ala direita do general Santmi, cuja coluna principal não se dirgie

para Makallé, mas para �olo, vinte quil,ometros .a l:ste de Makalé.

Os caminhos seguidos pelos dOIS generaIS Juntam-se ao sul

de MakaJé. .

Estas colunas serão reunidas á esquerda da coluna Manot-

ti, que desce de Renda, seguida da coluna do coronel Lorenzini,
e das tropas indigenas "dankaille".

,

Ignora-se se haverá algum combate importante ou se o InI-

mizo continuará a retirar-se.
o

Os últimos vôos realizados sobre Makalé indicam que na

cidade não ha tropas, mas é certo que os guerreiros do ras Seyun
estão ocultos nas proximidades.

O combate travado ôntem no monte de Gundi mostra qu

o inirngo começou a adotar o sistema de guerrilhlis, pois atacou.;
direita da coluna do general Biroli depois da passagem da maio

parte das tropas italianas.

sul
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RESTABELEDICA Um importante projéto de
lei do ExecuiiVlo cata-

. ri51lense

EM PODER DOS
ITAUAl'\OS

o NEGUS PARTIRIA

O COMBATE DE HAU3EIN

FRENTE DO TIGRÉ, 7-
A respeito da ação verificada ôn
tem a sudoeste de Hausein soube
se que houve um encontro entre
um batalhão de eritreus do corpo
:ndigena do general Pirzio Biroli
� 250 etiopes armados de metra

hadoras pesadas, que se encontra

Iram na encosta do Monte Gundi.
O combate terminou á arma br in
.a. O inimigo pôz-se em Iuga a

Sandonancio no campo os mortos
� feridos. As tropas italianas hze
.arn prisioneiros.

rem boatos insistentes, .nas qu
não foram confirmados, de que (

Necus partií;� n"y? H:U"H

RIO, 7 -- O dr. Leonidas de
Siqueira Menezes, diretor geral
do Departamento de Correios e

Te.legrafos astnouda seg�inte por-, O dr. Nerêu Ramos, Governador do Estado, enviou

taíIa� r�a�a e�enEo
a !mhd Plt I

hoje, á Assembiéia Legislativa, um projéto de lei que to-

tda e a ra a stação a .

mou n' 24, e que está redigido da maneira seguinte: --

e Ferro. A t
. .

P d E t' tor: d b
.

«i r. uruco. r ica o o er xeCLI iVO au onza o a a rir,
por conta do saldo de 17.000:000$000 do empréstimo

COMUNICADO OFICIAL contraído com a Caixa Econômica do Rio de Janeiro, em

ITALIANO 28 de Setembro de 1933, créditos especiais para serem

aplicados em providencias de caráter financeiro, no de

ROMA, 8 -- Comunicado senvolvimento da rêde de viação e serviços de assisten
iumero 39 do Ministerio de cia, higiene social, saneamento das zonas rurais, instrução
Imprensa e Propaganda: e obras públicas, do fomento da produção, na defêsa sa

'·0 general De Bona tele-.' nitaria animal, do pagamento de compromissos resultan-
�rafa comunicando: Na ma-l tes de contrátos e em melhoramento de serviços esta
lruzada de hoje, 7 de No- duais».
veir.br J, foi reiniciado o avan

;0 em toda a frente.
Durante a sua ação de sa-

neamento, o corpo de exér- - I t-
a caixa oe um esta-

cito indígena quebrou are-I belecimente o,au list-stencia de importantes gru-
)OS adversarics instalados no �-�
uonte Gundí, na região de

-------- S. PAULO, 8-AudacioSll

ietalta. Os etíopes deixa- 6ie'n ri! PlUf:" r:�25
assalto á mão armada foi tentado,

�� sobre O terreno cerdas ,"- r&:.uu &.�'i.'J" ontem, nesta capital, no bairro co-
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, O segtlndo "arpo do exer
sua lesidwcia, com a féria do dia,

GENEBRA, 8- Uma cer .. ''''.
-

-de Siriaco Aterino & lr-
t t I t guardada numa vaI; e, foi inopi-

ta calmarl'a sucedpu á febre aqu: Cl O Il1S a ou-se no Impor an- mão, pedindo pa2:amento de d J'd d-

t t d S I 1
<..> na ameüte agre'Jl a por um es-

reinante dmante as ultimas sema- e, ce� ro e e ac ac.1, a 6:901$200 do fornecimento i
h'd Ih d f h

oeste oe Aksum. á Diretoria de Estradas'
con eCI o, que e êS ec ou um

nas,

, Continuam. a_ verificar-se -de Joa-o Nito Gas'pari, tiro pelas costas, prostrando-a.
O comité dos Dezoito separou t d b

-

t d O assaltante ainda apontou de
se depois de ter regulamfn'ado a

a os ��su 1�IS��O ,e� .� as guarda extra-numeraria do
novo o revólver sobre a cabeça Umsua tarefa. Os membros do Comi- as reglOes o Igre CI en- Tesouro do Estado, pedin- d

. .

d'
.

tal. do tornar sem efeito as fe-
a VItima e lsparou outro tifO,

té não pensam voltar a vêr�se an-
"Na frente da Somalia as rl·a.;! .õue lhe fOI' concedl·da. que ating, iu o mento de Bel�rmi-

tes do dia 18, data da entrada v '1 I d d
operações prossegJem A d C I R·

'na, e sam pe o pescoço, epOlS e
.

d
- . -- e ar os elsner pe- r

-- 'I
.

f' T dem vIgor as sançoes. aviação tem desenvolvido d· d t d 1'212$ lraturar o lllaXI ar In enor. o a-

As questõ�s de transito clearin- _
.

111 O pagamen O e: ' .

.

-
-

t t d
. uma açao constante e eficaz I f

.

'O'
VIa, o agre,sor nao eve empo e

gs e contratos ficaram regularIZo- d r
-

I -" p.e o ornecl,?e�lto a Ireto -

fugir com e valise, visto que as

das em principio. Certos casos

eS-1
e Igaçao e exp oraçao. na de O. Publtcas; . duas detonacões atrairam dezenas Ontem, ás 19,30 horas. com-

peciai: passarão para o Comité
OS SACERDOTES COPTAS -da.Casa Moellmann S. de populare;, que o ptendcram pareceu á Policia Civil, o cabo

EspeCial. -
A" pC?lI1do p3gament� de imediatamente aos gritos de [in-

da 7a Bateria, sr, João Cunha
Resta a questão da e�tensã�

TAMBEM VAO 1 :O�5$60.a p�lo f:Jrnecllnen -

cha, ferindo-o a socos e ponta-pés Junior, queixando-se de que, pau·

do embargo a novas matenas pn- to a Secl etana da Fazenda; e rasgando-lhe as vestes. Devido co antes, sua irmã,--senhorita
-

t 'I t
ADDIS ABABA, 7 - T0- da Empreza Chapero d h f Maria Cunha, quando descI·a a

mas: carvao, pe ro eo, e c.
d d d' -. .

� p0Tém, á jnt�rvenção e um c e e
o o mun o está seguin o para Peperl Ltd d d AI d C Ih d� a., pe li1 o ao go- da firma ArauJ'o Plllto e irmão

rua • varo e arva o, qua ra

as linhas de frente, até mesmo 0< e d E t d ·1' t T S'I' Fv mo (J ,s a
.

\) um aUXl 10 da vitima, os populares não con- �n re a, :nente I vena e a e-

religiosos. Os padres que oficia- de 1 :500$ afIm de poder d lt' h Itpe Scnmldt, ao defrontar a cac_a

d I sumaram o seu intento e nc ar
varo nas varias igrej iS a capita, continua� nos trabalhos da

.

1
de residencia

..

do sr. José .Jorge..

I' B T d S J -
o cnrmn050.

-

mc USlve a aSltICa � , orge, construçao de estradas de ro- um cao pohcial de propnedade
deíxaram a cidade e todo3 êles, dagem entre Malldaí e Bar- de�se senhor contra ela arreme�

com os habitas tradicionais - lu- racão. lCJ, estraçalhando-lhe as vestes e

nica brar.ca, capa negra e'turban- Entraram -:a Secretario do ,;n cfi�r.,. ���n;�� c!lusando-lhes alguns ferimento�.
te bramco --levaram, não armas, interior e Justiça, ôntem os

U ..., '" ,r' li� � -,�
.

d C Ji I!' /I ,I.' Comprae ,para vos conenv-
mas a gran e ruz que aunca seguintes requerimentos: COn 1.1:i� lia W Bn.
abandonarão, nem mesmo na fren- --de Elice Dorvalina da

cer o formidaveí e economi..

d b Ih Aeruft �'DA �-'i€l' co SABÃO INDIO.
te e ata a' Silva, pedindo para ser apro- .... 'iJ � iía fL��

veitada no cargo de profes-
sora de Pant�no do Sul, nes- RIO, 8 - Todas HS atenções

�e mun�dpio, de onde
.

fôra \ se volta;n, para 05 .'�,'m:'a;:, o:JeedUCaClOl11sta ha tempos, 10 sr. Fwrf's da Cun,v, t:l'lF'-'ga'

C·anal de 5' um:. .. e' a" gli;'eHr�'" -de lndio Catarinense da do pela «defesa da r,utonor.Ília flu
'iü'A'. s.a. Gil Costa, ex-Tesoureiro do Te- m:nense», afirma que não recusa-

souro do Estado, pedindo rá o 5e'l apoio ao general Cristó
ser aproveitado no seu anti- vam Barcelos, contIa a '<compro
go cargo ou outro corres- vada intr::venção indébita» do
pondente; sr. Mimstro da Justiça ...
-de Antonio Serapião Ven- Os boatos fão, por isso me:,-

tura, ex-fiscal de Aguas e mo, em larga escala. D.::sde os

C:sgotos da D.O.P., pedindo que afastam a simpl,:s pos:ilLilida
ser aproveitado no antigo de de um <>,tremecirnento, até aos

cargo ou outro de igual va- outros terriveis, em que 5e falam
lar. de revolu�ões. deposições, etc.

s

li

7- CoADIS ABABA,

CAPE' BOM 50' NO
..JAVA

Praça 1 5 de Novembro
.flntonio Paschoat

ASSALTADA

ASMARA,8-Infonnaçõt:s
aqui recebidas anunciam que
toda a região situada ao nor-

�.

r rh"l,')

S. PAULO, 8 -- NoticiaS
de lguape imlormam que, ãrras"
-ado por forte correnteza o va

por :13. -nio �(.artiTls ficou des
governado, sendo, atirado sobre
as pedras á altura de Jurami
rim. Os tripulantes e os cassa-

j
\..\:

t"st;;i \.,I} r «ler dr. italia �\.I.

I
- .. �

,c
';11'" (iJ,n .Jq101
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ROMA, 8- Informações
procedentes de Asmara con

firmam que os etíopes eva

cuaram Makalé.
Os aviões de reconheci

mento assinalam que, na

praça central da cidade, fo
ram estendidos panos bran
cos defronte da igreja de

Enda Marial11. Duas patru
lhas atingiram a cidade, que
ainda não foi ocupada.
Depois de instalados em

Makalé, os italianos dese

iam apossar-se do resto do

Tigré até Achi Anghice, cêr
ca de 100 quilometras ao sul,
mediante assaltos rápidos
por colunas ligeiras. No

àvanco sôbre Makalé, as

tropas italianas seguem três
camillhos diferentes. O gros
so das tropas é preced:do
dê patrulhas, que exploram
todos os acidentes do terre

no afim de evitar embosl:a-

das.

íUI i:lnastado pelas águas que
varreram o convés. Estão sen..

do feitas pesquizas para encon

trar o cadaver.

cão
feri u-a e estraça

lhou-lhe as vestes

AS SANÇÕES E ODES·
PORTO

A'S PORT !-\S DE MA
KALE'

NÃO FORAM ABATIDOS

FRENTE DO TIGRE', 7-
As tropas italianas chegaram
sem dificuldades ás portas de
Makalé onde entrarão só
mente amanhã.
Certamente aproveitarão a

noite para fazer o cêrco da
cidade.

"O fechamento do Quer agredir a
,aluna
G-O

Compareceu hoj:! á Policia Ci-
vila sr. Maximi3"1o Alvim da Ro
sa, casc.do, 36 anos, residente ('m

ltacorobí, dIstrito da rfrindade,
queixando'se de que sua vlzính"
Clementina de tal, prometeu .agre·
dir sua filho. d.:: J 3 anos, qt'! faz
só:únb o trajé[Q dimio d '-luêle
I C' ',' C JJOgar ao oleglO oração de I!-

sus, desta Capital, lue fIequ�llt",

ROMA, 7 - lnformaçõ�s au

torizadas desmentem que dois apa

reihos italianos tenham sido aba

tidos na Somalia.

ROl\: [A, 7 -As sanções eco- LONDRES, 8 - O minis!ro da Guerra, Lore! Halifax,

n{)micas estão provocando reações em discurso que pronunciou em Barnsley, declarou: •.0 fechamen

no terreno de portivo. O secre- to do Canal de Suez é a guerra». E acrescentc.u, «A SocIedade da�

tario do partido fascista resol- Nações não deve tentar deter a guerra na Africa Oriental com o

veu que os campeões ital�ano� não risco de fazer irromper a guerra na Eüropa. Penso que tal seria í

lomrá) parte no torneIo mter- resultado inevit�vel da politi�a prec�ní�ad� por certos c;�nselheir.u
nacional de It.v:mtamento de peso segund.J os quaIS a nossa atItude nao e amda bastante mme (; lul
qúe se disputará em Pans a 9\ gam que deviamos, desde o �nicio d�s .hostilidades bloqueara

.

Ca

'; IOdo corrente. I nal de Suez e cortar as comumcações Italianas com as suas cQlomas» ,

,;
.. ,
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G� E S T AMP
Seda Larné ele
Seela Pelica q50 cores de

Crep Mongol todas as cores de

Crepe Ch'ne Gloria de Seda, sortimento de 30
cores de

Crep Marrocain, sortimento de 40 côres de

Crep Mongol Superior, sortimento de 50 cores de
Toil ele Sai e C[ todas as cores de
Seda Pelica estampada de
Toil de Soie estampado de
Seda listada moderna Cj diversos desenhos de
Sultaneta, sortimento de 40 cores de
CREPE MONG6L FRACÊS sortimento completo de

todas as cores de
Seda Laqué sortimento de 30 cores de
Seda Estampada para kimonos, mais de 30 dese

nhos modernissimos de
Taffetá liso para baile 95 ctms. de largura

13$ » 10$000
8f, :, 6$000

8$ » ôsooo
16$ » 10$0)0

Casaco de Pele, tipo da elegancia, por 550$000
Capa de pele de 150$ Por 110$000Renard de diversas qualidades de 100$ » 50$000
Idem, idem idem de 200$ » 1 00$000
--------����---

Colchas de Seda
----

Luvas de pelica de cabríto da melhor qualidade
�O cetI_TI�. ge com�rimento de 35$ por 25$000Carteiras Finissimas ultima palavra de 15$, 30$, 35$, 40$, 1ft
------- ��i!1��5$, 60$, 65$ e 70$000 UI

Capas de borracha��
�� Capa de borracha para senhoras de 120$ Por 100$. )00 UJ� Idem) » » »» 160$» 120$000
� Idem) » ,) » finíssima de 200$ » J 80$000
� Idem» » impermeavel de homensde 220$ » 180$000 11ft
� ------M-e-i-a����s-s-e-,�in--------- �
�t Meias l�;ousselin ultimo tipo modernissimo 9 10'<' 11 $ I-.p, 'I' e 000
� Chiffonete, as melhores meias do Brasti por 14$000

MORIM de cores sortimento completo de 1$6 Por 1$200 �� Meias de seda natural, reclame 7$000

«'Opala fina de todas as cores de 2$ » 1 $500 � Meias para homens artigo fino de 2$3 e ] $500
Opala Superior 2$000 e 2$200 �i Meias de seda Tango 4$000

�.--�=_-G-r-a-'v-a-t-a-s-,-s-o-r-t-im-e-��m�aIPo�:-r_e_ç_O_S_f_a_n_t_a_s_t_I.C_O�S����
�u:;a feUppe Scmidt =1�t�AqJe���d�����;; II T E L E F O N E fl

22 II mercadorias 20'].maisbaratcque I 1.401 (IJI as praças do Rio e São Paulo, .

o serem as suas compras fei-IIdiretamente.

Pt. Fi I A
6$500 Por 4$5':0

7$ Por 4$500
10$ Por 7 $500

8$ PJr
9$

12�
7$5 »

10$ »

1 ? $ )

1 0$ »

9$ »

5$000
6$500
8$500
5$500
6$000
9$000
7$000
6$500

correspondendo pra�enteírarnente a gr.ande confiar'\ça � indíscutlvel
prefererlcia que lhe dIspensam os cat�rlnense:a,torna!,do-a o único em
pório da elegat"'\cia e da modd nesta II':'"ld� Florlanopol!s, está vender�do

os ma;s variados, vistosos e !oellsslmos padroes de sedas.

Cie\/ltificamos a nossa numerosa freguezia que as preços serão
mantidos e permallecerão fii"DMes pois não se trata de liquidação
As senhora") e senhorinhas fiorianopclitanas sempre procuram a famosa
l:asa Tres Irli1ãos, pela fídalguia do trato e pela excefencia e durabilídade

dos ·tecidos e por serem os de preços mais vantajosos.

IL CONTOS DE RE'IS, de stock de sedas e tecidos finos
I !I{J; �__..,.. _

_ ..... "' ,_ .........._
_ <O�&

GU RA
.�$

Sedas ultra modernas!

'rap de seda sorti menta de 20 cores de 24$
'_"'au de Gaulle, sortimento de 18 cores de 35$
Crep Podange, sortimento de 10 cores de 24$
Crcp Mate, sortimento de lOcares de 28$
Crep Arnõr, sortimento de l O cores de 24$
Crep Piqué, sortimento de 8 cores de 15$
Crep Piqué superior, sortimento de 15 cores de 18$
Crep de Seda Chilein, 14 core; de 24$
Velludo Chlffon Francês da melhor qualidade de 60$

Por 17$000
» 20$000
» 17$000
» 19$000
» 15$000
) 11 $000
) 14$000
» 16$000
» 40$000

Colchas de seda com 3 bicos 36$000Colchas de seda com franja 40$000---------------�����i--------
_

Linho Itlandez para homens
Liiho Irlandez para ternos de homens, artigo modernissimo

de 10$, 11 $, 13$, 14$�J!��$, 2()$, 22$, 24$, 26$ e 28$
Linho e Cretone

LINHO BELGA de 2.20 IIlS. de largura 16$000Linho de cores de 2.20 111S. de largura 24$ e 20$000Cretone meio linho 2 ms. de largura de 12$ Por 9$000Cretone 2.30 ms. de largura 5$8uoCretone de cores 10 114 de largura 6$000
-----------L-u-v-a-s�e�C;�t�e�i�ra-s-----------

Estamparia das mais ricas e mais modernas do RIO e São Paulo
eneemrar-se-ãe só na Casa lRES IRMAOS

14$, 16$,

13$000
12$00à
12$000

18$ e 20$000

Crep Podange Estampado modernissimo

Crep Mongol Estampado Idem

Crep lingeries Estampado Idem

Crep Estampado de
---------------���---------------

M orím de côres e opala

... aw . lJiM _,_.

,

O mts .. de retalhos para Uqu�dar

- ':"1
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Desportiva
o REDATI�ES' ( Desportos Terrestres - CYPRiAt�O JOSE'

1 •

( n Nauticos _ EDU' CABRAL
���������- - �

1831-Liberdade dos escravos -A Ref!encia do Brasil

composta do general Francisco de Lima e Silva, Jos� da Costa Car
valho, João Braulio Muniz e Diogo Antonio Feijó, baixa um decret-

FUTEBO' L
declarando livres todos os escravos entrados rios portos do Ímper:o
vindos de lóra e estabelecendo a multa de 200$000 por cabeça d

S C� TiJ·ucas e Paissandü escravo importado, para os que reduzissem 'á escravidão pessôas li
• vres, além de impor-lhe o pagamento das despesas com 11\ reexporta

-0- '

ção para a Africa.
Pealizou-se no dia 3 corrente, reiniciou-se a lide os sendo pla- 1837-A «sabinada» -Rebenta na Bahia o moviment

nesta cidade, um encontro de erys delirantemente aplaudidos pe- popular denominado sabinada, cujo chefe principal foi o dr. Franá

fut-bóll, entre os Clubs Tijucas, la numerosa assistencia, Dada o co Sabino Alves da Rocha Vieira.
local e Passandu, de Brusque. toss aos visitantes, estes, desen- 1848-Revolta Praeira-Começa em Pernambuco a r

A' s dezeseis horas, sob a di· volvendo bom jôgo, atacaram ler- volta ultra-liberal denominada 1?_.:volta 'Praeirn, e terminada em F

reção do sr, José Baier, entra- temente a cidadela tijuquense, mas I
v ere.ro de 1849, com a morte tragica de Nunes Machado.

Iram
em campo as duas equipes, Lauro. o arqueiro de calma ad-j 1890-De ri/Ia á categoria de cidade-Pelo govern

disputantes, sob calorosos aplau- miravel, auxiliado pelos ótimo, dor do Estado, dr. Lauro Severiano Müller é elevada a villa
sos da grande assistencia. zaqueiros Tilinho e Laudelino, Tubarão á categoria de cidade. O decreto tem o número 33 des

Dado inicio ao jôgo, coube a consegue aniquilar as investidas data. O importante rnunicipio de Tubarão, que está situado á ma:

saída acs locais, que rapidamen - do atacantes. gem esquerda do rio que lhe dá o nome, é um dos mais prosper
t- avançaram contra a cidadeh A luta proseguu com as for- do Estado, pela sua extensão territorial, pela fertilidade de: seu sol

adversa, mas a sua defesa que ças adversarias equilibradas sem pela variedade e abundancia Je seus produtos, Seus antigos lirnit
estava vigilante, desfez esses ata- conseguir aumentar o score. eram, pelo Norte, o município de lmaruliy: á Leste, o da Lagun
que. Quasi ao finalizar o jôgo os ao Sul, os de Jaguaruna e Urussanga e a Oeste, o de 5, Joaquim

Apezar dos locais lutaram con- brusquenses, reagiram novamente, estava dividido em sete districtos de paz, cujas sédes eram: Pied

tr a o vento, conseguiram após com fortes invertidas, praticando de, Pedras Grandes, Orleans do Sul, Aza-nbuja, Brac_.o do Nort

poucos minutos de jôgo marcar o Lauro boas defezas, até que fI- Gravatá e Capivary. Actualmente a cidade de Tubarão é sede

primeiro tento, por intermedio de nalmente o juiz deu por termina- comarca que tem o seu lôro bastante movimentado. O antigo dist

Vitor, o veloz meia direita do CC'i- do o jôgo, dando a vitoria aliás to de Tubarão foi elevado á freguezia por lei da Assernbléa Leg
jucas. justa, aos locais, pele apertada Ilativa Provincial, n. 32, de: 7 de Maio de 1836 sob o Governo

Os brusquenses apezar de jo- contagem de I x O. commendador Fíancisco Luiz do Livramento, vice-presidente. A s

ndêm ouro no país,
Mande nome, edade e al- g�rem muito bem não puderam Durante a peleja reioo-i a má- igreja matriz, conlortave] e de bonito aspecto, é dedicada á N.

i\rnparam 5,006 brasileiros. guns symptomas, corrI enve- desfazer o diferença sendo do- xima cordialidade entre. os tlispu- nhora da Piedade. Foi o seu primeiro parocho o Revdmo. Jeã I

oppe sel1ado para respostas d f' d
..

t t s
- r' t d

...

th d S J
.

�;ão animados no maior espi- C
mina os até o im o prImeHO an e nao ae egls ran o o rmrn- cm o e . oaqum.

ao sr. Guimarães, á AlXA I
.

'd t N d
.

t 1891 O t
.

.FI ti d h I D d
rito de braeilidade. ternpc pelos seus va entes anta- rr o mCI en e. em a assis en- - ac O trrejtec tvt) O marec a eu ora-

I f' d
POS r AI N.-23-Nictheroy gonI·stas. cia, que era bem numerosa, não governador do Parà, major dr. Lauro Sodré, respondendo à 10 n

.evam pam ora as nossas E DO RIO
tonteiras o nome do BRASIL

. J . Após o descanço rGgulamentar, partiu uma unica reclamação, pois nicação do golpe de Estado de 3 de novembro, declara-se i te Li

,-=.3: a partida foi bem dirigida pejo do facto e lamenta que o governo do marechal Deodoro da Fons:
competente arbitro srs. José Baier, fosse levado a este extremo, declarando-se francamente contra-io
cuja atuação mereceu francos elo- attentado e assegurou que manteria, dentro de sua alçada, o respe
gios. á Constituição e as leis da Republica.

Dos jogadores locais salienta- 1893-A chegada de Gumercindo-Os chefes revo

rarn-ce Lauro, Tilinho, Laud-li- cionarios rio-grandenses Gumercindo Saraiva e S ,16;,do chegsrn
1:, Ante'1nr T!ão, C,ltuto ,> Santa Catharma olld� os revoltosas, COTl a eh gada JJ caj)itão
'1,(, I[ o mo) ,do: d,) g')a! do L;- mar e guerra L0rena. já tinham orgao zado um governo VOViWl
umfo. D05 vlsi!ante3 salientaram- :algado seguiu logo para a Laguna e Gumercindo para o Pac.'F:á.
Sf: o zaqueu0 e a parelha de "_

D�spertou grande inkrêsse nos de Rooario; Boca .Jun!or e obéques. meios sportivos locais, a concur- d�pondl' nt .
� R' PI' ttEm regosijo pela brilhante VI- v. \.- 1 e e, ç o Iver a e

so aberto pela A Gazeta, San L r z d'AI Etoria alcançada 03 loc3is realiza-- o en 0, magro.:;

ram a!�imada e concorrida domin-
O S. c. Tijucas, vai concor- assim desfeitas as demarches c

cer a esse conCUf60, estando tra- referen ·I·a a pa t··
- d Vgueira em sua séde, tendo compa-

'-- r IClpaçao o

balhando com afi'1co, afim de co d G d R'
.

tr.;eido os vi5itante�. ao; quais
a ama o 10 no Impor

f· f d f d conseguir a vitoria, estando os te certamen.
01 o ereci o pro uso copo e cer

seus cabos eleitorais adquirindo
muitos votos nessa capital para
fazer a descarga no� ultimos dia,;
dJ concurso.

i .;:: �C����;�D�[·�O"'<";�OO�E�-T�E=��
.e .

!:t'
. ': �

�
iJj§a" .'.

�
�.
�5 �

�� São João, 14:27. �
� �
� «A minha paz vos deixo, eu vos dou a minha paz» �
í Aos seus, bondoso, disse o Salvad.?r [esús, �
�, Prevendo em sua fé, algum fracasso, má.,... �
& 1 Nem mesmo assim, pois só, se vê, na dór da cruz! �
�l �
� F ij
I. agiram todos, de um a um, desde Caífaz, �

�� De onde, ao Calvario, o Msefre preso se conduz; �
U Buscando onde não sei, nem vós sabeis a paz, �
�il 'Deixando o Homem-Üeus: verdade, vida e luz! ��� �
l�� Eu dou da paz de Crido, assim a explicação: �
, �
�'l A paz que o mundo dá, acaba de repente, I!!.

::� 'Porque não está na alma e nem no coracão. �
'I 'I�
t� �!

1] Buscai, do Mestre, a paz, com plena liberdade, �
� O' v5s, dilacerado e ceracão descrente; �
i fi paz, filha da fé, espetança e caridade ! �:;

FLORIANOPOUS, 1 de Novembro de 1935. �I
� �

:
Tr,.lbo FILGJEIRAS �

�·(��""--e-.,r ...,.,.$.-", �=i'3:"':"�""'!�rr��r-�_...."r..,.;>,���-'........""���"'-""''''_'���
_ "'-A���'<.,� _:'::'''�__-4l4''':::-'''!.II,..:='·:�.a...;ar;;__j"!i�'''''Jrr.::.�''''__�����/'�.IQ..._'-''.Ji���''''''''_...:Do-...�i.,'!',,=-,�

Es"�a
"')S laboratoros

R.a�1 Leit,s doente?

o 'T---'
,- .�-.

_. c

AlliunC;:1 ,1;1 11:lllia
t�nl.if;lliz:lçii•• s. A.�

II'
,

Companhia Brasileil'O para incentiva' odes·
envolvimento do Economia

6.000,000$000 - Cl!.pltaJ rfl&lls&do: 800;0001000
Sede Social: a.h1a •

Sorteios men-!
saes de amor-

tização, com

I ;n:�:��o:�o 1 .1
ii nu \.ero s,.r-IJ

i kaJo. de) I,
!O U P L OI
do ca?Ítdl Inominal.

!

cm1STANTE partIcipação le 50 °10 nos lucros da Sociedade,
do final do 10' anno e:n diante, TODOS OS ANNOS

R2SULTADO DO SORTEIO DE AMORTIZAÇÃO REALIZADO A 30 DE
OUTUBRO DE 1935

1.'1
NUM E R O S S O R T E A O O S

, 2.603 -- 12.363 !1.240 -- 10.910 -- 0.564

Se está triste e sem animo para viver, não
recorra aos 8aes laxantes, etc., na espe-

rança de um allivio milagroso. Nada con..

O 13R Ãseguirá. Taes remedias estimulam os intcs- ASIL N O PARTICI-
tinos sem tocar a causa-o seu FIGADO. pElle deve destillar diariamente quasi um ARA'
litro de Li!es nos intestinos. Se a bi!es não Foi divulgada a tabela do Tor-flue normalmente, os alimentos não são
digeridos, apodrecendo nos intestinos e for· neio Noturno de Buenos Aíres
mando gazes que farão crescer o seu esta.. dmago, e o seu paladar ficará desagradavel; O qual não participam os bra-
surgirão manchas pela pene e uma dôr de °1' D d

II
cabeça impertinente o atormenta'á. Todo SI elros. e acôr o com a mes-
o seu organisn1o ficará envenenado. . .•

dma, os prr:nelfos Jogos serão isAs pilulas de CARTER são infallivei3

Cam pOS lobo & C·la para activar o funccionamento do Hgado. putadosentre O Rosario Central e
,

1
.l">

'

� • Contêm propriedades vegetaes notaveis.

Ij Experimente um vidro. Custa pouco, Peç2 O Nacional, de Montevidéo; 0

�__������§::§�����������������������������_\l=il:UI:""�C:'A:R�.T=E=R=e�m�C�jU;al�ql�1er�p':,armncia R· N I
r.��rr:-lJIlC--...D .. - ____...._ anclng e o eve Is OIds Boys}

RESFRIAC·OS?

-U A 1-

D. Ignacia Argollo Salazar, Recife - PERNAMBUCO, contemplada
com CAPITAL DUPLO Rs.

Sr. lf/zamar Mendes Garcia, Belem-PARA', contemplado com Rs.

.Sr. Walther Seewafd, São Leopoldo, RIO G. DO SUL, contemplado
com Rs.

Sr. Luiz Lopes dos Santos, Rio de Janeiro - D. F., conte,nplado
com Rs.

D. Maria Olinda Costa, São João DeI Rey -MINAS GERAIS, con-

templada com Rs.

Sr. José Alarques, PISlfiih.') Srnesto, Minas do Butiá -- RIO G. DO

SUL, contemplado com um titulo liberado de Rs.

Sr. Simeão de Camargo Varella, Bom Jesus-�IO DO SUL, contem-
plado com um titulo liberado de Rs.

Sr. 'Romano Crfpaldi, Marllia ·-S. PAULO, contemplado com um ti-
tuJo llberado de Rs.

� Dr. Francisco jardim do Nascimento, São Paulo-S. PAULO, con-

templado com Rs.

I nformações com os Correspondentes para o

Santa Cathaina

.A.

OOR ?
•

RIo E. ,

·r.

12:000$000
6:000$000

6:000$000

6:000$000

6:000$000

6:00J$000

6:000$000

6:000$000

12:000$000

Estado de

3

Pela nossa

(Compilação de L. Nazareth)

DIA 7 DE NOVEMBRO-S. FLORENcro

(Correspondente)

O BOCA NA FRENTE

Para que possa tomar parte fiO

próximo c�mpeonanto da FCD
dessa capital, o S. C. Tijuca�
vae requerer áquela entidade m[.

XIma a sua mscnção.

Com o seu novo triumfo so

o Ferrocaifil Oéste, por 2xO
Boca Juniors continú{ na lea
rancia da tabela do {am,.eon

PELO AMERICA aigent;no, com uma vantaaem

OAbre o Independente, que"venmcrica F. C. do Rio re-
110 último jogo o E'itudantes

Kistrou na Censura Policial, G L PI
.

a ata por 5x2. Domingoscontráto do novo centero foward
f. ,

tou ao seu apogeu e vem se!'

que 19urara em sua turma d � pro- f t d' ·t·
.

. "

I'
o a or as VI oflas succs,lvas

ot!5SlnalS, () exce ente pmyer Moa - d 'd d, .

'

campeao a CI a e.
CIr, que produziU destacada atua-,
ção no Carioca S. c., com o

IBftXqu�l ha pouco,
.

rescindiu ores-

.

U

petIvo compromISSO.
TEMPORADA DE BOX

Domingo plOXlmo tecemos ou·

tra peleja inter-municipal com o

adextrado Urbano Salles, de Bi
guassu, reinando grandes amml

ção para esse encontro.

.-----------------�

�[StWfilE O
F�GADO SEM TOMAR

CAlOMELANOS
EM LISBOA

JEAN POU?
JEAN POUP nasceu no

negaI, naturalizou-se italiano e

pois argentino.
E' peso pena. E' dotado

extraordinario mobilidade no 1 i
o que torna suas lutas interess
tissima. Empatou çom Julio C
Fernandes, Hugo Cartelle,
tonio Castroviejo e Fri1ncisco
gnelli_ E' vencedor de:-GcIll
Gola, AlfreJo Tieri; Manuel
:-ado, Sheli Janos, Domingos S::
raffia (atual campeão argentin
Pedro Garcia, etc.

Conlinúa na 6a. tJág

Os resultados em Lisbôa n(J

ultimo domingo fôram Bemfica 2
e Bairreme I. Sporting 4 e Car
cavellinhos2. Belenenses 6 e U
nião 1.

E Saltará da Cama Sentindo-se
Bem e Cheio de Vida

c o.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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� � _. �
� � Matriz:. FL.ORIANOPOL.�S �
� � F1111·aes et"""V""'\ ..

Blumenau - ..Joinville Sao Francisco - Laguna Lages �r � I I I Mostruario permanente em Cruzeiro do Sul �
�

� Secçao de Secção de Secç;:jº de ���FAZENDAS:
Fazendas nacionaes e extrangeiras ·,'\ara ternos FERRAGENS: MACHINAS:

� Morins e Algodões
�t'

Machinas de beneficiar .madeira �
[t;l Lonas e Impermeaveis Material em geral para construcções: Machinas para officinas mechanicas

���1� Tapetes e trilhos Cimento-ferro em barras, ferragens para portas Machinas para latoeiros tj

�. Roupas feitas e janellas, tinta
.

Machinarlos.ern geral para a lavoura: arados, ��.•�
Sêdas Canos galvanizados e pertences grades, cultivadores, moinho etc. . .

.I. Linha para coser e sergir Fogões e Camas Locomoveis, Motores de esplosão, Lv1otores

� Lã em noveIlos e meadas Louça esmaltada - apparelhos de" jantar'- talhe- I eléctricos �
�; Sabonetes e Perfumarias res r Material em ;geral para transmissões: eixos, �ll� Alcolchoados e Colchas Louça sanitaria - banheiras l mancaes, correias de couro e lona ri]

�

���'� Cortinas e Cortinados Tintas a oleo e esmaltes Oleos e graxas lubrificantes

[���.",( Toalhas e guarda-napos Arame de ferro - télas para todos os fins Automoveisj'e. Caminhões FORD Peças, acces- �
l Sapatos, chinel!os, meias Productos chimicos e pharmaceuticos sorios, serviço mechanico
li � Depositarias dos afamados Conservas nacional e extrangeiras Pneumaticos e _ carnaras de ar GOODYER

�€ � Charutos «DANNEMANN» Bebidas nacionaes e extrangeiras Material eléctrico em geral ��

� Ernpreza Nacional de Navegação "Hoepcke"--vapores "Carl Hoepcke", "Anna" e "Max' �l

s � Fabrica de Pontas "Rita Maria" .. · Fabrica de Gelo õ'Rita Maria" -- Estaleir "Ar�)taca" �
i���AV�VPA�� ���� :W4 .��

,

. ,�:2'+'

Centro d;-Di;ersões Ji4V"-'!

����.G••e 0-- .GGGG�����
� .�Companhia "Aliança da Baía" i� fftentce bernl �FUNDADA EM 1870 • � � t::.. � m
•• �

Seguros Terrestres e Maritimos : I I
Incontestavelmente a PRIMEIRA do Brasil 0I Agencia Mode���a �� Pllm =CAPITAL REALIZADO 9.000:000$000 bl·

- ,

d S P IRESERVAS :vlAIS DE 38.000:000$000 ICaçOeS, corri se e em ào au 0,
RECEITA EM 1934 18.170:403$540 e' autorizada e fiscalizada pelo GovernoPROPRIEDADES IMOVEIS í3.496:912$949 ' t,c ,

RESPONSABILIDADES ASSUMIDAS EM 1934 2.435.044:063$157 • � Federal e possue a carta patente n. 112 ��.SINISTROS PAGOS EM 1934 4.183:406$606

I
"

Agentes, Sub-Agentes e Reguladoras da Avarias am iodos os Estados
do Brasil, no Uruguai e nas prln�ipajs praças estrangeiras.

� •. 1 Fo rmi·dave iS "orOel08 proprios tres vaz:' '

J1StAgentes em Ftortancpo! Is : �
iIII , ," :es I ��

� • • por semana, todas as s�gun- tU
C L b & c, A A das, terças e sextas-feiras, íSt.!l.

: ampos O O la� ;; ii ;
• Rua Conselheiro Mafra, 35 (sobrado) Caixa Postal, 19 O fi Extraçao com globos de cristal. �

f.G�'.""'1õl. TELEFONE N. 1.083 END. TELEGRAFI:O ALLIANÇA 0., �\1
A maXI'I'""Y""\,B' ���

� �j I I I lisura e honastidade, pois, �$ ser- �]

G Escrítórios em Laguna e ltalal ;: � tei;s são pfesenci:'l�os p�l� peve, I ��
• .� _j �
� Sub-Agentes em Blumenau e Lages • � �
�••'O••••G------------.---------""••,,,.I ���GeOe------��--Oea�GG����

h
Sociedade lmmobiliaria Catharinense Limitada

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

VILLA BALNEARIA procure hoje mesmo o nosso

Escriptorio e adquira UNi. ou MAIS lótes. Amanhã
valem mais.

Planta de urbanismo moderno devidamente approvada
pela Prefeitura Municipal de São José, cuja cópia acha-se
archivada na mesma Prefeitura.

Um contracto de compra de terreno da Villa r alnearia é
() melhor presente e Natal que V. S. code brind, r seus fillos.
Linàa Vista Pancramira.

E5plenàiàa praia àe banhos.
Optima ncscente àe agua potcuel,

Terrenos cornp letnrnznte planos.

A VILLA BALHEARlA DI5TA a:

10:10 metros àa Ponte Hervlllo [ uz ,

BOO ào 6ranàe Quartel Feô s rcil, em construcção,
"-Dr .,' upa Esrolar 'Ic sé Boiteux.1

a slZàe ào Distrícto lcão PessOa.

S'!rvida pelas Linhas de Omnibus de Florianopolis á JoãO
Pessôa e Florianopolis -Biguassú.

Prestações mensaes desde 30$000
A 50cieàaàe se encarrega õo construcção ôe I?riZàlos

05 lótes oôqulr. àos, meàíante o pcqcrnento ôe uma entruõu á
ur.etc 12' o resla te em pagamentos meneaee,

Informações completas, á Rua Conselheiro Mafra, 82
PHONE, 1521

OU com o corrector EDUARDO NICOLICH

Fabrica de Moveis Catharinense
DE

Paulo Schlemper
orrosn o E ESCRIPTORIO

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

Dr. Pedro de Moura Ferro

Prefiram sempre o ine- Advogado
[ualavel SABÃO 1010 de
Curitiba. Rua Trajano n. 1 (sobrado

lYIOLESTIAS �
DA.

. �� Jl�:
BOU.ti. ��, especiais e

o��
horas marcadas

• A'-' Raios X

�� Diatermia

���'V Raios Violeta

� Rua Felipe Schmidt, 38

Autorizado a funcionar pelo Governo
do Estado, Decreto n. 558, de 20

de Março de 1934.

Otiiino servjço de Bar
Ambiente seléto

Ao som do repertório do
"J ava ..Jornal''

Fiscal--..JOSE' MARTINS

Praça 15 de Novembro

Ado�ar Schwarz
Agente de Vapores

Encarrega-se de classificação, medição e EMBARQUE de
todas as especies de madeiras serradas, beneficiadas, em tá
ros, etc.; cereaes e mercadorias em geral, para qualquer

porto do NORTE e SUL

Serviço garantido e rapido
Preços modicos

SÃO FRANCISCO SANTA CATARINA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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azeta Indica:
Médicos
�---------I- ��� ���

.

Advog'ados

Dr. Cesar Avi la

Ex-assistente do

O Cesar Sartorir.

Clínica cirurgica-operações

Das 3 horas em 'iante dia
riamemente á R.TI ajano,51

P;lcne 1.618

Residencia:-R. Esleves Ju
nior, 82-Phone, 1.285

Dr. Miguel
Boabaid

Clínica=:Geral -- Vias Urinarias

HemorrllOidas: - Tratamento
sem operação e sem dôr

Resid.:-Praça Pereira e Oli
veira, 14-Teleph. 1353

ConsULt..--R. loão Pinto, 13
Teleph. 1595

Consultas:
das 1 5 ás 18 horas

I Dr. SYLVIO 8.
FERRARO

Clinica de Crianças--Mo
,

lestias de senhoras - Vias

Urinarias-Doenças do Co

ração e Pulmões-Sifilis

Electroteriipja - Rair.s
Ultra-Vic!etas

CO�\]SULTAS :

Das 9 ás 11
Dus 16 ás 18

Rua Trajano, 21
Fone 1384

«

Dentistas

Luiz Freysleben
Cir lirgiãc :Oentista

- RUA DEOD(�Rí), 30 -

LIVRARIA MODERNA

Funi'lai'lo em 1886

Rua Felippe Schmidt r.' 8

Caixa postal129 TeL auto 1004

Codigo Ribeiro End. Telg.
SIMONE

Tvpogrophia, Estereotypia
encaàernação, Pautação, Tra
balhos em Alto Re!evo etr.

------�--

Rua rr 18

Dr. Fulvio Aducci
Advogado

João Pinto,
(sobrado)

Das 10 ás 12 e das 14 ás
17 horas

=== t

J
Dr. Pedro de Mmus rerrO

Advogado

I Rua Trajano, rr 1 sobrado
I

Telephone n' 1548 I
Accacio MoJ

•

re i ra tem seu escríp-

tório de advocacia á rua

Visconue de Ouro Preto

ll. 70. - Phon-: 1277.-

Caixa Postal, 110.

I 'Dr.
I

Ivo d'Aquino
Advogado

BLUMENAU

Escriptorio :-Rua 15 de
Novembro n. 50

(Eàificio faixa Agricola)

TELEI?HONE, 58

Dr Aderbal R.
da SilVá
Advogado

Rua Cons. Mafra, 10 (sob,)
Fones 1631 e 1290 11

===========_- J

I -= Dr. Renato=

I ==Barbosa==
ADVOGADO

�
Rua Trajano, 2 (sob.)

Fone 1325-Atende cha�
mados para o interior.

_)e5, Salvio de Sá
Gonzaga I

Dr. Osvaído Silva I
Saback �

r
i

!
ADVOGADOS

RUA TRAJANO, 33
Telefone, 1287

I
Lojas Ga reia

Rua 15 de Novembro, 70 SLUMENAU

Seção de vendas por atacado e a retalho para
SANTA CATARINA

ATOALHADOS - BRINS - CORTINAS -- CRETONES
TRICOLINES-XADREZES-ZEFIRES

(Tingimento a Indanthren -- cores firmes)
Tecidos p�ra:- Reposteiros, cobertas de divan, roupões

etc. Colchas, guardanapos, lenço5, toalhas de
bal1ho de rosto e de mesa. Confcção de ca
misas, calças, etc. Linhas para bordar.

I

- I

�.

��=-<� -==-

Grande cOncurso desPorti ..
w c» de "A Gaze"ta"

SE'RIE A:--Atlético, Avaí, Figueirense, Iris e Tamandaré
SE'RIE B:- Clubes cio Estreito; Coqueiros, Saco dos Li

mões, São José, Palhoça, Biguassú e Tijucas
AS BASES PREMIOS -0- .

Diariamente, publ iccr-zrnoe qUQ· Serão c:onferiàos aos primeiros �eg� C;;��'fl:i tPJenesio PachecD
1'0 couporis, oiviaii'los em õuus e sequnõca lugares. Poro a séri" fIlI_ r. 1\ � ...n,.. fi\ fi m1I �.".A;Autoseries, ccberiõo aos 5 clubes i'la A, i'la quo! faruo parte Atlético, w-;,j��L�·:...eL� �e tuJ'U f.Jl1iiI!i��U;!ft tirapita!, ou sejam os filiaàos á Avai, figueirense, lr-ls e I'ornun-
f. r. O., a série A; 12 aos clubes i'laré," fi 6azeta" conferirá umi ®"�® � �" lm!II tr"21, iii � :; �� � lfi'M deào Estreito, faqueiros, 5aco aos rica taça, com gravação em ouro; k!�.� (5'j: (d III� Ifioii Iii � i'il LIgj '"�
Limões, 5ão ')osé, Palhosa'f,!�i- 2. IIuh9ar,l bOaI a tàipo ing!�SI o. Ao -0-guassú e Tijucas, toi'los nao 110- me ar 'oga ar e futebo ... 1. lu,
àos, a série B. qnr, urna rncõolho àe ouro; 2. lu- Ha doenças que se transmitem tos ou parasitarias são, por exern-Assim, R 6R2ETA quer res- gar uma meàalha àe prata. Para de um individuo a outro, isto é, pio, as sarnas, as tinhas, as verponôzr aos seus leitores essas os .clubes e jogaàores i'la série S
interessantes perguntas: pub llccr-ernos oportunamente 05 que são contagiosas, e ,doenças ninoses e outras.-·Qual o melhor jogaàor õe tu- premios que estão aenõo cuiõ o

'1'ue se não transmitem, não sendo O d bteból? àosamente !2stuàaàos. oenças provoca as por ate-
--Qual o clube i'le futeból mais NOTA·-Os ;ogaàores aos clubru portanto, cont1\giosas. ria= "B.O a peste, a disenteria, asimpátic:o? filiai'los não serão conalõercõoe !\s doenças contagiosas são ;ebre tiloite, etc.f'l'eent:hii'los e remettõcs a esta àentro àa sl2rie 13.

Rei'lação os coupons que publico- causadas por seres vivos e as não Causadas por virus são a pa-m05 àiariamente,-·aos àomingo5'j UM FESTIVAL contagiosas podem ser ou não ralisia inlanti], a ruiva, a vario-ás 9 horas, íor-ee-ó a apuração, ! "I
'

com a presença àos int?I'essaàos. causacas por e es. la, a febre amarela, as febresNOTA: Os coupons
ô

z uma sé·' Para a entrega i'lesses premias. O '

d d .s seres VIVOS causa ores e exantemalicas e outras.rie, quz fôrem erraàamente pr cen- que se i'lará no àia 29
õ

e De-
chlõos mm o inàicação

ô

e clube ou zembro ôz 1935, "A 6azela" orqc- rnolestias sãc de três ordem; Antigamente a palavra tifo ser-jogaàor oe outro série, serão inu- nizará um excelente festival i'les· I 10)-parasitos, seres de tarna-l vi d
'

d d ftilizai'los na apuração. portivo [Om atraente programa. I via para esignar to a oença e-

I I I I
nhos varies, em geral pequenos, bril acompanhada de estupôr ou

SiE'R IE A. S e-:'R � E lB até m�ninos, o ponto de só se- estado de inconciencia, e de Íon-
..... F& --.......,. -"'""""",..""=..,."..,..�......... rem VIstos com auxilio de um apa- ga duracão. Com isto se con-

Qual o melhor jogador Qual o melhor jogador relho que aumenta extraordina- fundiam varias doenças ao mesmo

de futeb fi ? de futebol? riamente o tamanha dos objetos tempo, até que se chegou a dife-
invisiveis a olho nu,-o micros' rencia-las urnas da outras, A febre

tiloide fai parte dess : grupo. Es
ta doença é vulgarmente conhe
cida entr., nós por tifo, nome que
na Europa e America do Norte,
serve para designar uma doeuça
de virus.
A febre tiloide é uma doençe

exclusiva do homem, ao contr��
rio de muitas doenças contagio
sas que atacam tambem os ani
mais domesticos ou os animai"
selvagens. Este conhecimento é
importantt: para saber 'se defen
der da doença: uma vez que ela
só existe no homem, só neste e

nos seus dejetos, urina, fezes, es.

carro, etc., pode existIr, e é
evitando Eeu contáto que se pode
defender da febre tifoide,

continu'a

propriamente, seres só vistos C0m

auxilio do microscopia.
1 30}-ultra-microbios ou virus,

I I I d I seres que não são vistos nem CC:1

( d) (nome o votante)nome o votante auxilio do rmcroscopio, mas cuja,--------------- �------.------

existencia é seguramente provada.
Doenças causada por parasl-

I I I
Joseph Von Sternberg, o fa·I (nome do votante) I (nome do votante) moso diretor dos films de

'--.------------ Marlene Dietrich, aC2.ba de
ser contratado P )'J Columbia

II�O'S-' P �.'ft �.�.��,�.'A. i.�•.�.�,

'"

._.� �;��:2�·� gi�ii�\:�One;��cci�e
�

Iiil U�1j �� ,�= h i � i fOS) panhia será Crime e Castigo,
� o imortal romancc de Dostoi

evsky, vertido para atéia
por S. K. Lauren. ° principal

I
papel masculino ficará a car

go do famoso (lhr europeu
I
Peter Lorre e a estrela será,
provavelmente Ana Sten.

�1

c lube a que pertence o jogador

1ré�@ OU f
u �WO�DE

(nome do jogador)

I SE'RIE A

qual o ciube da fuie!J,1
mais simpatico?

(nome do clube)

(nome do jogador)
microbics

Costa
Rua Conselheiro Mafra, 54

COplO.
20)-baterias ou

(clube a que pertence)

II S'E:lRaE ma II"__�
Qual o clube de futebol

mais simpatico?

o general Góes e
os ministros da
Guerra e da Jus ..

t!ça

(nome do clube)

Processados

Radio· .. Larnpadas e Cinarnâ Falado

RIO, 7 - Os acontecimentos
em que e tiVeram envolvidos o ge
neral Gu�des da Fontoura e o

cO"cnel Alvaro de Alen�astro,
:!c:-Jil;dos do c.omando que exer�

Cit'!,l, :espectivamente, na Plimei
i eira Brigada de Infantaria e n�
Segundo Regimento de Infantaria.
voltam a Jóco com a atitude
que acaba de assumir o coronel
Alencastro, que baseado no resul
tado do inguerito do Conselho
de Justiça Militar e com a just;-

A estação alemã DJA, onda She married her Boss é O ficação de I)utras provas que ar�

31,38ms., irradiará [manhã o nome do segundo film de rumou ,acaba de oferecer queixa
programa abaixo, para a Ameri- Claudette Colbert para a Co. crime contra os gencrai� João Go�
ca do Sul. lumbia. O diretor é Gregory mes, Góes Monteiro t� o ministro
A's 23,15 corresponde às La Cava, uma das mais va-

Vicente Rio.

3,15 hs. no Rio de Janeiro e Jiosas e recentes aqui�ições E'Tl virtude de sua atitude o

7 15 ' 1 J 15 h da conhecida produtora amc-
coronel Alencastro foi mandado, 23,ôà Ànu'1ci�' OJA (alemão, ricana. Secundando Cbudettc ldir ao Esi'adú Maior da presi-

h I) C 1 1 Vc.'l.nlos ver Mrd"vvll Douglà�·s, o
dencia dél ReDubli.::a.espan o. anção popu.ar a ernã; Cl

-

J L

23.05 Radio da Juventude Hide- galã elegantissimo e jJlicha, I
A propósito da denúncia, o

I riana: Comen1_?rando o. �ia 9 de
I
Bartlett, O joven tenür (pe g(;n';fal Gó.:s MOilt(�ir:.J, declarou

Novembro; 2j,35 NotIcIas 30bre por sua atuação em Lo 'e Me
ao" ]OfilaI3 que a inL�ira reSpOl)'

'1 23 40 E L'o/'ever, ao lado de GI"ace sêbiL:ladc sobre o ass'mto cabeiI economia aiemã; . ntre- 1'1

melO; 23.45 Ultimas noticias e MJore, é c �clalmente O ldolo
a êle, general Góes, não saben·

j<elatorio da Alemanha (em ale- das norte-americanas. d� conJo o coronel Alencastro
mão); 24.00 Concerto militar; envolveu C' nomes dos �rs. João
I. J 5 Ultimas noticias e Relatoria

E por faiar em (ave Me I Gomes e Vicente Ráo, que nada
d I Forever... Sabe você que esse têm que vêr com o caso, a me-a A err:anha (em espanhol); 1.30 .

�

O glganLesco super-film de Gra- nos que a denuncia renjuse sc-rqueslra de dlmara HaSfe toca I"'
ce Moore está em sua tercei- bre novos fundamentos.2 serenatas para instrumentos de

d C;; ra semana de exíbição no Ra-cor a ....,erenata Nr. 2 em fá-maior d:o City Music Hall, de New1---- _de Robert Volkmann; Serenata em Y k?I ar , E' a primeira vez na. C �so -menor de Carl Reinecb;2.15 historia daquela I_;.;._ ;osa �asa I ada s.eçao dos La-E',o da AI,maoha; 2.30 Fala o I de diversões, q'lC um filllll' �oratonos RaUl Leitepoeta: Josef Magnus Wehner;2.45 fica esse tempr) E',tl cartaz! e um iaboratorio em:Peças ligeiras para piano de S,hu- !Vi
'

as e que ·Lc.e ... 2 ['c,"e- .
',.mann e S hubert. Toca R,ühI' I ';)"SSOfll t t:'�I f' Jt� bat("ndJ o "e ord de L l" d� c". ��rJ�o-au onomo, 105-Cbristensen; 3.00 Ultimas neli· Bld�et}na at� d U· .

I
alaç,k:> p,opoas,.

R' .

d I
I' '"' ç e m 1 nade ... � II _'

elas e \elatoP) a,..\ e d nú
..

I":I ae Amor e a critica de toda .

ap",e namClI[O �on:pleto do-alemão); 3" 15 Leitura do progra' ti Am"rica ,,, �J1 li. 'i
tado dt.! controle CIentifico nãoma (alem., esp,). Despedida DIA,' ,0\,.,'. .lIa U'l.l'a

I
com' 'l�-",,1 ;

( 1
J Jlscoi'?ancia, diZ que jamais la '��lalbClLi : lL:nnum outro, pe-a emão, espanhol). nada Igual foi produzido! E or?ç�o dos Departameu-

. tos speclallsados.

& Cia.
-- flOfUANOPOllS

P. B, Schulberg, o celebre
produtor de tantos film$ me

l11oraveis, està agora na Co

Ilumbia. George Raft, baiíarí
no de renome internacional ,
será o prohgonista de sua

primeira produçãl). Tay Gar
nett dirig;rá esse film, que se
chamad Rich Men's Daugh
ters (Filhas de homens ricos)

SÃO RECONHECIDAMENTE OS MELHORES DO MUNDO,
TANTO PELA FABRICAÇÃO ESMERADA COMO PELA

MATERIA PRIMA EMPREGADA.

ANTES DE ADQumlRDEs UM RADIO PROCURl.E OUVIR
OS AFAMADOS RECEPTORES PH 9 L B PS

Banco de
Crédito Po
pular e Agri
cola de San ..

ta Catharina
(Soe. Coop. Resp. Ltda.)

Rua Trajaria n. 16
(Edificio propri8)

IrraJiãiiõ
da �ae;rtf.. all:.1

nha

ROUPDES DE BANHO

(Melhores que os estrangeiros)
Fundição:-SIN03 DE BRONZE, maquinas de forragem, fa�

bricação de maquinas em geral, (agricolas e in
dustriais)-moinhos de fubá, arados, businas pa
ra carroças, chilpas de fogão, etc.

FUNDIÇÃO DE PEÇAS SOB MODELOS

Capital
Reserva

136:700$000
56:424$49-8

RECEBE DEPOSlTOS

PA6At-"lDO 05

SEGUINTES JUROS:
CIC Limitada 5'1. ara.
Cle. Aviso Previo6·1. ala.
Prazo Fixo g'l. ala.

AL U G AS E ,confurta.vel
bungalow, a Avemda

Hio Branco. Tratar nesta gerrn·
cla.

Na� grandes lutas que desdc,
bram no campo da actividade so

cial ou commerciol, o espiríto me

demo e bem equilibrado utilifa o

telep�,one como a mais mjprescin�
divei das necessidades.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



GENEBRA, 7-0 Comité
Bebidas Nacionais E Extran- de Coord�nação das San·

geiras No ções recebeu a resposta do

CAFÉ JAVA governo do Brasil á l1ot,J T Ad·Praça 15 de Novembro 26 circular dirigida aos Esta· res po r Ia
.J1nlonio Paschoal dos não membros da Socie-

--------------_--- dade das Nações a propo-
Marja Mandalis Atherlno,sito da aplicação de sanções

,á Italia. A nota do governo

Agradecimento br�sile�ro declara: «o Bra�i1,
II pais nao membro da Socie-

dade das Nações, deseja
manter indeper.dencía de
ação, afim de agir em toda
eventualidade de acôrdo COin

os seus interêsses e ob! iga- Ne;t�s versinho sem rimJ.,
ções internaciolí.ais, no qua- De linguagem pobre, ilhõa,
dro d?s principias que �em- Nos quais tenho at,� agora,

'J

pre orientam a sua POlitiCaj Brinr:ado com gente bôa. Iexterna». T. .M
..

"
- BOA PRODUÇÃO

�., Espera-se que o padrão de

� jôgo seja superior ao do cam-

peonato anterior. Baiano, flu
�_�.�_�������.�������'�������!����������������� Ininenses, mineiros, e para

náenses muitos têm progre
dido, ameaçando as associa
ções de cariocas e espirito
santenses, consideradas os

concorrentes de maior res

peito.

"'�?""\'!;:_",,?,
�

-

J.
,

voz co POVO

A Associação Austríaca de
Lawn-Tenis respondeu ao

telegrama que a Confedera
ção Brasileira lhe remetera
em 28 de Setembro e no qual
adeantava que o tenista aus

triaco Artens pretendia se

exíbir no Brasil sob os aus

p.cíos de uma outra entidade
filiada internacionalmente.
A carta aérea chegada de

Viena à Confederação, e en

viada pela Federação Aus
triaca de Lawn-Tenis diz que
Artens fôra recomendado a

i.ão tomar parte em encon

tros sem autorização da enti
dade brasileira oficial.

O tenista-diz a carta-rés
pondera do Rio de Janeiro
acrescentando que tivera per
missão da Federação Brasi
leira de Tenis.

Essa entidade, por sua

vez, confirmou a licença á
entidade européc, através um

telegrama assinado pelo sr.

Roberto Peixoto. Pe-le, por
isso, a Federação Austriaca
novos esclarecimentos.
A carta chegada á Confe

deração provocou a maior
extanheza, pois só a ela com

petia dar permissão a Artens
para atuar nas quadras do
Fluminense F. C. em face des
sa comunicação, julgada, pe
los seus aspectos, bem gra
ve, a C. B. D. enviará á Fe

deração Austriaça uma carta
aérea em que esclarecerá a

situação da Federação Brasi·
leira de Teni'3� que não é a

entidade filiada à F. 1. L. T.

SÃO CONSiDERADOS
LIVRES

O presidente da Liga Cariocl),
ha bem poucos, <ad-releredum>
da Federação Br&sileira de Fu
tebol deliberou con .iderar todos
os jogadores dos c1ubs que se li
cenciaram LO campeonato, como,

por exemplo, sucedeu com o Je
quiá e o Palestra Italia, ambos
filiados à Sub -Liga Carioca.
O Conselho de Administração

da F. B. F., em sua reunião de
ôntern, afrovou áquele àto.

Desportos
c.ontinúação da Sa: página
Jean Poup deverá est.ear em

nossos rings enfrentando o portu
gu61 José Liberato.

MEFISTOFELES TIERI

��ossa Vida

E' possuidor de um sôco vio

lentissimo, que lhe tem valido nu

merosas vitorias por K' O, Fer
rari é vencedor por K. O., entre

outros, de: -- José Cardoso Kid
D'Agostino, Henrique Wilson,
Ramon Àrijon. R?mon Moya,
José Carrizo, José Bargola, An
gelo Hennan, Alfredo Capiel'o,
Vicente Cerdan, Aldo Cessati,
Francisco de Haro, Maximo Be'
rutz ,

Ernesto Furari estreará sabá-
do, enfrentando Rubens Soares. O campeonato brasileiro

São estes os lutadores que aca- dest.e ano,' que a f. B. B. vai

b de c! R' d Janel'ro realizar dentro de pouco tem-
am e c legar ao 10 e

t êxit
.

d
.

para a tem orada de box de po, prome e eXI o am a mal-

1936.
P

! ar que o alcançado pelo. c,er�

I tame precedente; aderira a

PAULlNO OLHA PARA Fegeração B,rasiJeir.a �e bas-

TR.AZ quetebol, daaa a vitoria, em
. .

São Paulo, do movimento

pró-especializadas.
Nesse caso, o sucesso, do

Campeonato da F. B. B. serà
excepcional.

F. B. C. não se julgando
com tempo bastante para o

basquétebol bandeirante parti
cipar do magno cotejo, este
reunirá caracteristicas capa
zes de assegurar um aconte
cimento marcante.

A:--IIVER5ARI05

jor. Godofredo Marques TENIS
A EXIBIÇÃO DE ARTENS
EM QUADRAS BRASI·

LEIRAS

Ocorre hoje o aniversario na

talicio do sr. Godofredo Marques,
nosso colega de imprensa, diretor
d' fi Cidade, de Laguna.

Mefistofeles Tieri é meio mé

dio. Tem mais de 40 combates
como profissional, embora seja
ainda um joven d e 24 r nos, E'
vencedor de:-Santia\;la Pacheco,
Carmelo Militello, Armando Go
mes, José Tomasiello, Juan Len

cina, Juan B. Pathenay, Antonio

Cingarelli (K. O. no 60. round).
Lino Paes, Ramon Ceja, S llva
dor Ceppi, etc. Estreará entre

nós enfrentando José Carmelino.

Festeja hoje a d rta aniversaria
natalicia

'

a graciosa senhorinha
M rza, {ilha do sr Gilberto Gheur
[uncionario da filial do Banco dr)

o

Brasil nesta cidade. A FILIAÇÃO DA ASSOCIA·
çÃO CATARINENSE
ACEITA PELA F. B. F.

O Co; s lho de Administração
da Federação B, asileira de Fute
boI em sua reunião d� ôntem, acei
to o pedido de filiação da"A so

ciação Catarinense de Desport(,�.
concedendo-lhe o prazo de sessen

ta dias para a apresentação dos
documentos necessarios ás formal i
d ides.

Salão "Commercial"
R. Conselheiro Mafra. 9 (Ed. Mercado)
Barbeiro e Cabelleleiro

Lauro Mendes

Anível:aria-se hcie o nosso

contcrraneo sr. Eurip�des Schmidt,
funcionano da Duetoria dos Cor
reios e Tdegrlfos, nesta capital

ERNESTO FERRARI
f,'1zr m AliOS {-IOjE'

o sr Florentino Carrninati, mo'
torist., ;

;> sr. Euripede-; Schmidt;
c sr. Boaventura Costa Melo;
a Senhorinha Dulce Vieira

filha do H. Itargino VL:ira. PARIS VENCEU

(rlEGAm Uli5 ... O Selecionado de Paris ven

ceu o de Viena, em partida in
ternacional de futebol, por 6x5."ra. joão de Oliveira

Encontra .. se nesta cidade, che-
1 d !

gnu 1, ontem, e L'1guna, a exrna.

sra. J. Maria Elisa Oliveira, es

Fo.a do sr João de Oliveira, d •

puta.io à Assembleia do Estado

Basquete

Chegou Nova YOlke para
�eu encontro de deze'l1bro vin

douro, contra o formidavel esmm
rador negro Joe Luiz, o famoso

p g lista espanhol Paultno Uzcu
dum, que fr:zou em iuas pales
Ira� ('om os jornalistas:

<,NãO tenho medo de Louis.
Nunca fui derruba rio, e muito me

nos posto knockout, é o menos

que lhes posso lembrar a respeito
de meu combate contra Louis».

Dcp. Marcia Portela

Estado,
Malha
Assem-

P gres50u do sul do
r ·di.' r' o sr. di. Marcio
do Purtela, deputado á
II í \ L"gislativa.·

Cap. jacó Tavares

C,f á entre nós o sr. capitão
Jacó Lameu Tavares, operoso pre
leito municipal oe Tijllcas,

NO RIO

Dep. AI! aro Catão

I) cem ssou de Irnbituba o sr.

dr, Al�aro Catão, deputa-:lo á

Ass(�mbJeia do Eetado.

dr. Oscar 'Barcelos
OS CONCORRENTES

RODRIGUES E BRASILINO Cariocas, paranáenses, mi-
VENCEM NOVAMENTE I neiros, capichabas, baíanos,

. .
fluminenses e a Liga de

O boxer AntolllO n.odngue�. Sports da Marinha, disputa-,campe�o de portugal da categona rão O campeonato. O EM IT I U -S E O I N-d03 melO - pe<ados, venceu o holan-
TERVENTOR AR I 'dez Beb Docnards, por pontos. AS PARTIDAS

O match foi disputado em dez PAR R E IRAS
as .!tos. Rodrigues pesouF 4 kl s Capichabas e baíanos pe-
e Donnards, 73 kilos. lejarão em Vitória.
O brasileiro Brllsilino Fino, O herói d :sse embate luta-

p�·sancd 76 kilos, derrotou Iglesi- rá com a seleção do E. do
as, que acusava o mesmo peso. Rio, em Campos.
A vitoria foi alcançada por knoc
k ut no primeiro a:alto.

Milhares de pessoa assitiram á
reunião esportiva f plaudindo de
mor",damente os vencedores.

S guiu hoje, via aerea, para a

capi ai g.lucha o nosso dlótinto pa
lr;c.;) sr. dr. O:;car Barcelos, di
Leto, d E,\rdd1 de Ferro Santa
el' arina, e que ali vae represen
tar o nosso Estado no Congresso
d� TI ansportes.

PEL05 CLUBES

Cllbe R. Bras.[
RIO, 8 - Deixou, ôntem, a

interventoria fluminense o sr. Ad
Parreiras.

Após a conferencia dos srs. Ge
tulio Vargas e Arí Parreiras, foi
aceito, afinal o pedido de demis
são do Interventor fluminense, tan
tas vezes reiterado.

O Pahcio do Ingá tem um n)

vo inquilino, o Coronel Newton
Cavalcanti.

n.ea:�zar-se-á, amanhã, na no

veI 50ciedade Clube Recreativo
Brasil, com séde á rua Lages,
lim animado baile oferecido aos

associados pr la diretoria daquela
agremiação clamante.

fJ
dO Equitação

No RIO, o scratch do Pa
raná medirá forças com o qua
dro ganhador do match Mi
nas Gerais x L. S. M.
Surgirão, depois, as semi

O team do exercito dos Es- finais, de que tambem parti
tados Unidos, ganhou a terceira ciparã.p os cariocas, defendi
série da: prova.s de salto�, _do I

dos pelo scratch da L. C. B.
concurso mternaclOI de eqUltaçao. Usar o SABAO INDIO quer

dizer, economia sobre todos
o� pontos de vista.

Miguel Atherino e filhos, Miguel Mandalis, Seriaco Athe
rino e familia, Dcmetrio Camburis e senhora, Jorge Atherino e.> fa
mília, esposo, filhos, irmã, cunh3dú e sobrinhos, Je Maria Man·
dalis Atherino, falecida em 3 do corrente, agradece:n do fundo
d'alma a todos aqLlêles que os confortaram por teltgra 11a5, cartões,
be:n como a todos que enviaram flôres e acompanharam o corp)
da ioesqutcivel morta até a sua últim� morada.

CINE IMPERIAL, em ses

são ás 7,30 heras, Shirley Tem

pie-, a garota Plocligio,- Queri
dinha da famila.

Futebol
CINE ROYAL, as 7,30 ho

ras, exibe dois filmes escolhdos
-'1J_haixo de l\lusica e o Mis
lerio das Pero/as.

FOOT8ALL EM BUENOS
AI'RES

Iniciou-se a rodada final do
campeonato nacional rro provin
ciél.s, nela tomando parte os ven

cedores das zonas em que fomm
efetuadas eliminatorias.

Ob,ervaram-se os seguintes re

�-Illtados: Santiago deI Estero, 0-
Concord:a 2, Baía B!f\llCa 2-
Mendn3 1, Cm'doba 4 - Cha
co I,

C!NE ODEON. o líder, fo
caJisJ, ás 7,30 horas, uma notavel

1- J 1 1-

pe,:n;.a (. de grande exlto com

RicLarú ��·al thdmess- Fome por
V/oria.

Cpd� EEX, lerá novamente

t>a tela, ('� 7,30 horas, Vívendo
pn sonho.

Sociedade
Ci! III •

mnaclou a

do

Imobillaria
cOa1strução
hHmtel

O surto veranista, entre nós,
nestes últimos anes tem sido apre
ciavel.

Dadas as condições naturias
em que se encontram Florianopolis
e arredores-ás margens do Ocea
no, que distende nas areias fulvas
das magnificas praias cheias de
sol e azoto, a espuma alva da,
suas terriveis convulsões, a vida
balnear surge num incremento vi-

como, tambem, nesta Capital,abri
gando nos dias do verão câlido
os fugitivos do calor queimante
da cidade. Agora, nos chega a

noticia assaz alviçareira, de que
a importante "Sociedade Irnobi
liaria Catarinense Limitada, pro�
orietaria da melhor e maior área

litori!.nea, em Estreito, iniciou, ha
dias, contratando a planta e cons

trução, do mesmo, com os abalisa
dos arquitétos Francisco Treska e

Paulo Albuquerque,-a edihca

ção do magnifico e conlortavel
hotel para servir a imponente Vi
la Balnearia,que ali irrompe [orrni
daveL

Grande melhoramento represen
Sumula dos julgamentos da ses- ta esta lelicissima realização da

são de 25 p.p.. . Sociedade [mobiliaria, que, além
f �. •
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do mais, vem trazer proveitosa

de São Bento, requerente o dr. cO,:1tri?uiçãO ao nosso progresso

Augusto Cezar Veiga. Re!ator o urbanista.

sr. des. Urbano Salles. E----n-
-

fe--.-t-a-!-;-�n-�-A Côrte concedeu o mandado, .. li!I III fiG ....

para que o requerente seja rnanti- Audizioni Ra ai

do na disponibilidade em que se

diofoniche
(EH I. A. R.)

Estação de Roma -2RO:
metros 31,13, kc. 9635.
(Hora do Rio de Janeiro

21,30)
Programa de transmissão

especial para a Americu La
tina.

Sexta-feira 8 de Novembro de
193j.
Anuncio em italiano, espanhol

goroso.
Numerosas habitações praieiras

se tê:n construido no Continente:

Côrte de
Apelação

encontra.

Recurso crime nO. 2.253 de
Florianopolis, recorrente o dr.
Juiz de Direito e recorrido Pdro
Luiz Borba. Relator o sr. des.
/XCedeiros Filho.

Confirmado o despacho de im

pronuncia, que está conforme C0m

o direito e com a prova dos autos.

Recurso crime na. 2.241 de
Bllmenau, recorrente o dr. Juiz
de Dileito e recorrido José Silva.
Relator o sr. des. Silveira Nunes.

Negado provimento ao recurso, e português.
para confirmar a sentença de im- Blanc: "Giovinezza".

pronuncia que tem completo apoio Conversação de PERICLE
na prova dos autos, PERALI, conhecedor de etrus-

Apelação crime na. 5.1 07 de cologia,. sobre o temr :

Itajaí, apelante o dr. Juiz de Di- "O enigma etrusco nas suas

reito e apelado Emilio Melatti. ultimas revelações".
Relator o sr. des . .J([edeiros Fi- Execução direta do Estud;o ,

lho. de Tunm de trechos d:l opera:
Negado provimento a apelação, "IL MATRIMONIO SE.GRE-

para confirmar a sentença g.Je ab· TO" de Cim'\rosa, sob a dire
solve u O apelante por ter apoio ção de Tullio Scrafin.
nos autos e no direito. Notici�rio em espanhol e por-

Apelação crime nO. 5.282 de tuguês.
Bom R ::tiro, apelante Tómaz José Concerto da (anista Ju'-it
Padilha e' apebd) o dr. Juiz de Sartorio:
D·· R I d M ) R '"

."

trelto. e ator o sr. es. e- ale!1-- f.uonatma .

deíros Filho. b) CaseIa -"tocata".
Dado, em parte, provimento á I· Noticiaria p-m italiano.

apelação, para condenar o apcJan- Blenc: IIGiovinezza".
te no grau minimo do que foi PERICLE PEt{AU é um dos

p
. dido na denunciaj maiores conhecedores de etrusco·

Apelação crim� nO, 5.261 de logia. Na indagação dI) misterio
Cruzeiro, apelante a Justiça e ape- de um povo morto, do qual �es·

lado Americ,J Silveira d'Avila. tam na Italiz. as mais estranhas
Relator ° sr. des. Medeiros Filho. lembranças e os mais impre�si.o·
A Côrte tão tomou conheci- nantes monumentos, sem kr sido i

mento da apelação, por ter sido porem nunca passivei resolver o

interpmta fóra do prazo legal. enigma da lingua falad3 por esse

Apelação crime nO. 5.235 de pôvo, o Perali levou sua canstan·

Tubarão, apelante o dr. Juiz dt: cia e seus conhecimentos. Pode-se
Direito e apelado Nilo Araujo. dizer, por isso, ser êle um conhe·
Relator ° sr. des. Silveira Nunes. cedor da materia que soube d�s-

. Confirmada a sentença absolu- cobrir, na profunidade dos túmu·
toria por estar de acôrdo com a 105, os caracteres de�sa civilização
prova dos autos. milenária.
------------

I
Essas suas emoções de estu·

A atãtude dioso, como tambem (J conhe=Í-
!'I mento da existencia dos Etrusco>

reconstruida em base dos do:::u·
da B ras i I mentos, foi exposta numa serie

de publicações, algumas de cara·

ter. simplesmente arqu�ologico e

outras vivas com;) romances.

E por isso e desde J;,
Pode ficar dcscançad.),
Que o s::!u perfil cJilhecido,
Nunca será publicado,

Declaro a certo senhor,
Que tem fama de valente,
Que na secção IItré'l por dia,"
5à íalo em gente decente.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina




