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V O Z O p O Vdo estu • o seriamente p�B nElS8(1S teCnIC08 e que o Impor an e
,

fenomeno será perfeitamejê visivel em Pernambuco, onde se loca- ---------------------

lizarão as missões estrangras que vierem observá-lo. Proprsetario e Diretor Responsavel J A I R (J (; A L L A D O
- 0-

.__

a Unive!i!�de7deU�b:�à�a '�:i ����:��t:�ial�s�,o���nf�:�:di��� I �NO_�------IVT�:�� !'I���anop��is, __�exta-��ira__�__'!.���I��_�!__�!38 �!!MER� ll8�
ao .Brasil, chefiad� por u de seus professores, afim ds o?serva!' o,
eclipse total do <;01, que aquela. ocasiao aqlJ� se observara.. lo novo s�cretal"io da I

''OO· moetas«O Globo� pl'OC10U maiores esclarecimentos com o diretor
i Ed

-

d S? lU Crla04r3S fi... & &_ii:ii'
,-ln Observatorio Nacionalque declarou que o assunto está sendo I

ncaeao e aIO i
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"L,jeto de sérios estudos or parte dos DOSSOS técnicos, devendo o

I
Paulo Iimportante íenomeno ser)erfeitamente visível em Pernambuco.

I !COBE, 7 Foi otíetalmente
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0_- ouro ·e-p,.,.n�I--n---o----:----CO-NFERENCIOU -! AdS, PAUdLOB, 7-0 interventor' ::!n�ia��j�U�a�sa��r::.Po���e��o�n; RlVGRi!IG'S�"''' O INS (ti ire : COM o �lllN.iSTRO
1\ ernar e arrns nomeou .para seis mortos c quatrocentos e um

m. n ""YilI'IIUl -

I ,ocupar o' cargo de seervtano da desaparecídos nesta eidade. TED:1VEN'I'OR po-

Banco de Ianca I DÁ\' AGRICULTun",," : Educação o dr. Alvar« Guião,! 9 am.blente é de profunda.deso- 'rIGUAR
J �U I

� medico aqui residente. .raçao, remando, em toda a cidade,
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A' te
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A (I b do
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grande confusão, observando-se epí-
.

l., ": sr. . tino ISD CS: pJSS; (,� novo mem ro. sodíos desoladores, prtncípalmente
PARIS, 7 - A prir�ira ca-I confel'ene�o� com Q sr. �frnaDdo. �oYerno ,oe ,):)0 Paulo teve lugar, nas zonas pobres.

mara do tribunal de lris des-I Costa, ministro da Afll'lcultul'a., ontem, as 14 horas.
_ .. _ .... - _ .... - - - _ ...... _ .. - - IM _ .. _ .._. I '�__ h�_._ .. __ .__ .. _.�_. __ �� . .__..

raeatiu que t.anto os r;)eldes co- ... &i �

mo os governistas tenam ime- Util retuO'lo. lia JÍ�.-�lnerlCa
diatos direitos a. aproxnadamen- �9 "6

te, 4,0 milhões de d:areil em ,...11ft SUtJ na�� �� elniG'rarllouro espanhol, depotado no Uu .I, ir'" A D U� 8
Banco da França. A amara de-

d d t �
eidiu que a questão ds proprie: OS OS cen rOfi Ue perse- TOKW, 7 Noticias de Kobe, .. O

.tarios tio ouro' demsiadamente rccebídas ás duas horas de hoje, in-I
uI, 7-0 medieo da Arma- homem que o agarrara.

delicada para ser con�erada por, "u.ic�,o ��Ui�oneUS íormam que a cidade não está des- da, Joaqsim Medeiros, atirou-se Sabe-se que o suicida sofria de
ela, e sômente o podae ser por I B ��, tr: traída, embora muitas ruas estejam do alto do Pão de assucar, Sen- uma moléstia incuravel e saíra
um tnbunal mais autrizado: As inundadas. �?n&ta que ,erecer�m do notada a sua falta e encon- de casa, dizendo á sua esposa quecinco esrranjetros, tendo morrído .',' M'" .autoridades legais deClraram que EVIAN, 7 - Um ex-leader na possibilidade de tornarem as duzentos e seis japonêses, cnquan- trados na amurada vanos doc'l-, ia ao inisterin da Marinha.
fi questão sômentepoderá ser austriaco, refugiado lia França, nações latino-americanas, parti- to quatfGC:>IHOS con nnuarn dtsapa- mentes, a gerencia da compinhia I -------

solucionada dentro e um ano, declarou aos delegados norte-ame- cularrnente na Arneríca do Sul, recídos, A :;'}!l"íi':sç[l;o [la agua rem- I cientificou a policia. Iniciadas as
I A pena de ».uor�e na

tempo necessario pra que um noanos que acreditava que dois I o refugio para os emigrados que pen-se, ruas reíni O!'��,",i1 na cldr�:le.1 diligencias, auxiliadas pelos bom- Espanha
mais alto tribunal Sf(l constitui- milhões de austríacos fugiram ao I fogem dos centros de perseguição beires, as autoridades desceram
do e rlelibere I) resplto. Durante dominio nazista se a Conferencia I dos europeus. TOKIO, 7 O rtl!.nisterio do In-

com cordas fazendo toda a espe-..,
.

I t,�riur anUtictoll que, seàunuo os . '.este tempo o ouro !lCa,8 no! oa! tril'lta e duaR nações, fl berta

I calculos, as tempestades no Japão I c�e de ac!,obaclas e expondo-se a

eofres d. Banco Fratês, onde foi ontem cons!:guiSse encontrar pu- --------_.--- .. -- --- -. _.-. - .. -,. - --_.-----

! OI'i.I�k1tal causaram cento e oitenta i nscos, ate encontrarem o corpo do
depositado pelo Han) E!;panhol, l'a ile� urna nova patria. ° sr. I I e um mort(Js� cento e mH'cnta _e Illedico, que caira a uma altura
em 1931. II Artur Hesen�)eq�, rep�esenLando 'I p. d C·d d

: un� feridos, tres desaparecidos, m_lI de cincoenta metros. notando que
, I li Federação dos Refullados Aus- er, eu a I a a-' ��!�hentas e oitenta casa� destrul-

o infeliz ainda se movimentava. Atrone II
OI ncidente fi) fron,,· I triacos, disse que 75% _dos ha�i-.I •

Um dos bombeiros aproximou-se t" I U O
! tltntes da pequena naçao que fOl nla Brasileira -------.-- e o medico disse-lhe qlle !'!e man-

h
II

ht· f I�! absorvida pela Alemanha, aban- tive�se ú dii:!tancia, pois queria cac OrlAln Oeira rarco· ta- ! d(lnllriam sua patria se conseguis·
O I) "

h �) o morrer porque era um homem
_

I.
.11 trazer cem êles uma parte RI�, 7---'\ bordo do �AIsin�>,.', h.e!C e o r- nn ... inutilizado. Num suprem et-iorço, f

lanl I suhstauci,]f das suas propriedadr.3 procedente de Büenos Aires, vla-! I () tresloucado dobrou a borda da I RIO, 7�Urn automovel, diri-

"
I pessoais. A delegaçãu dos Esta- ia Luiz l\h�chiorlatti _ re_sid�nte Ilf'dn-::tA.o de l;l'n'! ribanceira, alirsndo se novamente I gido pelo scu prcpI'ctarÍo Fradi-
,doI Unidos tomou o encargo de em Santos, {duo de mae ItalIana �!lP(Ii!U n.. -I no abismo e quasi arrastando o que Go.mes, apanhou e matou um

PARIS, 7 - ° ornaI "Paris conduzir as negociações para Iml e ')ai bralilileil'G, qlle combateu

t t
G 1 cachorrmho de nome Lulú, per-

Midi�, Darra um cidente, que acôrdo a respeito do problema como voluntarie na Abissinia, não ens eln I " .... ._ .. _ .. _ ... tencent.e a Alberto Hiheiro dos
Sf) teria dads na f nteira franco- dos refugiadOlI q.u.e l:ie tornou G- tendo, por isso, permissão para Sant03.
italiaIlIl, na re,iã de Cal de gudo com o An�ch.luss. Estas Tl<l- desembarcar, em "irtude 9a nos- " lO'd ..

Ih
° dono do cãosinho viLimado

Ubine, fl aGre�cent ter sido in-- gociaçães foram form'llmente (1-. sa Constifllição caHsar a n'a�i(l- ,B�HL+M. 7 - Sob�e os J'UIlJO- ulO ve O apresentou queixa á polieia e vai
formado de Crenole, que mili- b€'ftas ontem na conferencia oon- n,a�idade dos brasileiros. que par-!

res clrcILl�ado� em Pans, n : Deu� I mover ação contra o autor do
_ciãnos italianos la:�ados em per- vocada por Ro()seveit. Informa- tlclp.m de �uerr. estran]eu'as gem ; t!!che Nêlchllchten Buero de

. I atropelamento.e
.

-o de ai turistas fran D d U'd " " -

d c1:1ra: Ha tempos que Nicolau Furta- --------------_.
_s gmça gum -

�e que 08 .&sta QS !li os crem autonzaçao .) !lO�SO governo. O' [ I d do residente no Pantanal vinhaceA�e!l tranllpuzer m a frorltet'l-a ' S HI oemes pro[);-j ae ('lS na es- ,
- .

'

A 1-"• , , ,
, .. " d A' h, ! de resmga com LUIZ de �al. ao que S re �çc.. �Spenetrando no

te�.
itoriG francês.' o. ---- 1f.:njeI o e que a lealaIl.a �e

I
se <!iz, por motivos de Ciumes. An (i;.I!l ....

O jornal acres nta 4fue Dume-: (,,�á pI'eparando para ocupar rol- te-ontem, os dois desafeto:; encon-

dl!!l llIi 11\1

rosDl capsulas de :8rtfichos 'foram: FUNCIONARIOS A f. t 1- B iI lítarmenle o principado Lichtens-. traram-se �la Ponte �erciIio Luz, inrnomat�casf>neontradas, a v: te e cinco me-
Iii O a �_e •

orce 09ft. tein são classificados n03 circulos 'I tendo o prImeiro. agredIdo o segun,
I

� i.:i .., . <-

DEMITIDOS imnOS!lllbih�ada de .-

"
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I
do a l_?unhal, fermdo o no lado di-

I "'*'I ros IIqut'm da ftonteira. pr, lLIn l!)Ít.;( rnado'3 como mvenclO-
I reito a altura do fígado e abando, f71'IlII!I!!55ft � áC.!l'1Ha�

.---- ------ -._-----.--------- - ---- operOl.1l· I nico" de uma propaganda eviden- i nando a vitima dirisiu-se para esta r.l Y' OU' g � � Ití Iil! �

O t·
· n 10, 7-0 mini�tro da Gue['- '

t,';nentr� a serviço da pertu!'ba�1ío : Capital.
sex O !:l11l'VerSarIO f' • • •

d J 'I' i, I . f I'
" i Momentos ar.;6s á prática do de-UI li r'a ('_lC'lOU ao mmlstro a 11S l- ROMA, 7 - -II Me8:�a<rero�

..
t ,.\ ca ma atmos era po It1(,;a quI"! llt' 1·, '18' I I AI BERLIM 7-0 .b

"

, !" d l'
-

d "'.
I E f' d' .,c�,ca oe ,lOras,O c nu eur. - ., novo em an_a-

de '�'3: 5nj,cttsa!l () ,a ?emdlSSaoc o pre-, falando sobre I) bombardeio da preva ece IJU
.

ür.Jpa. a 1m e berto Costa, dirigindo 11 Ambulan-, dor russo, Alexi Mr.rekalow, fez,leIto (e ao LUIS e aCel'el, frota republicana e�panhula, diz P['(lVOCar nerVOSISmO). Cbi� dJldSecretari:1 d,e S�Bura�ç!l Pu'- i hoje, a primeira visita oficial ao',Dipgo GRrcia de Sousa; do gu.ar- "ue o cru:2:ador «Cervantcs� 10-' bca, eregr�%() de Sao Jose, dep.a-I M'n"t .

d E"' t·· dd t d I D I
. .

C t Dla�', "1.. •
I .

rou com o fendo quemrecolhen'do no
1 It; eno o. x enor, on e se'

a es a ua U CIOlO os a � f fi aV'arla" nas maqu'nas "no I - -.,---- ---..-.. ••

t R 'bb!
,-

._
r._u "A _. ,. "

; carro. Ao chegar na Alameda Ado} aVlS ou com von I entrop e
: do coletor estadual. Ernesto VI castelo de proa, nao podendo na-, io Konder, encontrou o criminoso, tambem com o secretario de Es-

I
•

: la� Boas; ,d� pr�motor .de BeJa! vegal' duran�e cinco n;tê8e�.? P d !' f..
·

_

' �o� as �ãos ensan�l�entada�. 'pan- tado. Espera-se que Alexi visite
LISBOA, 7,_ A presldencI8, VIsta, TeofIlo DIaS Cruz, do fun-, couraçado �Llbertad» fOI atlllgi-' O era unclonar o uo Imedlata1!'ente voz de pr�sao ao Hitler afin d t Ih. . I' .

d P f't M" II .

f'
. autor e apos' deixar o fendo no ., I e apresen ar e asele Conselho tim recebld� mu- i

ClOnaflO a, re eI ura
,
UnIClpa : do na Jrôa e o «Jalm� 'nemeI-

R'
o

C' b � Hospit21' de Caridade, apresentou-o suas credenciais.
meros telegrallal, de dIversos' de Corum�a, Carlos Jo�� de Aze- j f(P, que aa tempos fOI b.mbar- otarl eU e f ao sub-delefJeão do distrito do Es- i ---------------._- ._._

paílles, .umpri,ilentando �alazar I vedo; de, fl'sc�1 da �relellura de
i !.leado pela frota n�ci.nali!!ta, ain-

�

trei.to,. po.1' _ter,se v"rifi.cado o crime II
.

C� 1Z\1!i"lla·�a depela ps.sage. lo sexto alllverS8-· �orumba, !08? Batlst� de Arau-j da está DOS estalfmos, de forma i � .. �la Junsdlçao daquela autoridade. UI i � . �
rio de 81Ul inv••tidura no cargo

I JO, e de VItono FerreIra de Arau-, que a e!quadra do �0verno de' RIO, {-Um ve'pert.Io\} dIZ que °sferidOcqUe s�_ acha internaddú I II:. b d d P f't d C
.

,..»' C·I b '··d ,na anta asa, ,,''11 apresenta o Rea tde chefe d. gevorno. I J�, co ra or a ce eI ura e O-I Ban:elona esta pratIcamente Im- o uotan � .

e est.� VIVen o um. melhoras. Foi ab::ru rigoroso ln"

I
. J lUS a-

I XII», todos de Mato Grosso, por possibilitada de .perar. momento Gntlco, nao se sabendo querito.
.-

- - 'não estarem quites com o servi- se é uma socieda.de estranjeira ou

m ,&

N 1'0 militar, s.licitando, aillda, pro- br"ilei", Acrescenta que, em I en 111.0
OVOS encontros I

videnc.ia! para que Oi. chefes das virtude ?8, lei �83, que p�oibiu I '
'7 •

1 repartlCoe� responsaveIS pelas suas

81
· aes braglleIl'os pertencerem a so-

A d
RIO, ,-A Camara tIe Realu8-

angl t I nom�açõf.l�, indeni�em os cofr�s lOCO germanlco ciedade com séde �o. estl'anieir�,! posse o I tamento, iulgou: hoje, os seguintesS en OS na publIcos dos venCImentos recebl-
• grande parte do� SOClOS se demI- I processos do HlO Gi'ande do Sul:

P I t·
dlds por aqueles funcionarias. nos Estadas Uru'" tiram, inclusive os !Irs. Vicente presidente I Credor, Banco do .I!io Grande

� es Ina ; Piragibe e os juizes Afranio COSt3 .
do Sul; d�vedor, Baslho Avila Bi-

I

d '" ,- e JoRé Duarte. d C I .b
lia I ca, concedIdos 2:500$000; Cangus-

osr WM.,��<'.,�w,� ... �� .. "'m_mD_ .... • a o om Ia sú: credor, Rafael :Antonio Coe-
LONDRE�, 7 - l�fQrma.ções I �LANDESTINO, NO I' li

O ln·oeesso referente Ilho; devedor, Silvino Nunes Cu-
procedente�.<Ia Palestma dIzem I "ALMIRA.NTE SA.L- ao alssalto do Guana- RIO 7-0 residente da He-! nh�, denegado; Cachoeira: credor,
que se verIfICo'" novo e sangrento T" I WASHINGTON, 7 - O con- .' .

P
. GuIlherme Pl'eussler' devedor At,,-

ehoque entre tropas britanicas e I
DA�DA ,!;I'essista !;\-inS declarou qu� O! na- bara pubhC'la balxo.u. ut

m odecr;-toF?elhSI- liba Chaves Lima, deneaado'; C�-
"r-be·, morrendo do lado destes ! xistas estao tentandlil cn!lr um gnanc o os mmlS ros tavlO 13 0 ch '. d G 'lh

b

P..... "
.

'
.

. F"lh J I' L' ° F <Jelra. cre ar, .:fUI erme reus-
8 homen". WASHINGTON 7-0 cAlmI-· bloco germamco nos Estados RIO 7 - Ja' se acha no TrI-' 1 o, u 10 1ma e scar er- si . d

.
d L' CIG"

'i.. . ..'
. d o' d '. J' er, eve 01', UIS ar()s arske,

rante Saldanha., partiu para No I U�IdQs, p�ra atlvldadel p0htlCa�. bunal de Segurança NacIOllal o nan es e o se"u� o secretano aI-
denegado.

va York, onde deverá chegar á Afumou .amda que «a Aleman?a processo sobre o assalto ao Pa- me Ca�doso, pa.a representarem -------
._,.

9 do corrente. Segue a bordo do· Eliio terá permissão para CrIar lado Gmmabara, por oca .. ião do o BrasIl na posse. do novo presi- Esteve emnavIO o clandestino cubano Ma- aqui o prcblema das minorias'. movimento íntegralista, em maio dente eh Colombla_

chino Seguiu-se a declal'ação de Hull ultimo. Foram àpontados áquela
L- bde que a. atitude ofiçial dos Es- Côrte, como responBaveis pelo:'

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

I
IS oa O ga I atados Umdoll será revelada na a- assalto á residencia particular do IHENDAIA, 6-0 roarquez de bertura da conferencia. sr. Getulio Va�gas, os ��-tenentes A remodela- Pelllear;n.-Carbajal, figura de alta significa-

b
I Severo FOllrmer, NaSCImento e . I li a ii

ção na Eipanha, foi acusado, em I Mais um mem ro -- ---------- 20 e p0UCOf.! acusados. -

d RII d Idecrete oficial do crime de alta I _
-

� .

O presidente Barros Barreto çaO O 10 e LISBOA, 7 - Procedentes detraíção, pelo general Franco. Es-
na �a a deiegaf'ao o i\NIVERSAUIO DA I mandou jUJ.ltar afilS autos ore-

-

iii Saragoça, chegaram de aviãe> oiie nobre está sendo procurado, tu � B � MORTE DE CASTRO 8.ultado d.o inquerito .pohcial-mi- Ja!!lem1�O Ig.er�era.l p.elegrini da aeronáuticapeloll nacionalistas, acreditando-

-I
• AlLV-VS li f M h a tU I t I K f

oe qUt êle se encontre escondido brasl el·ra .t1l, � tar, elto na ann a elqdue C�VI I a 13na, e unge!', l_um do�
.

RIO, 7-Em comemoração ao já se encontrava no Tnbuna e

I
dIretores da Ala Litoria.

lJtl caia de algum conhecido 0\1 d
. . . RIO 7 ° f 't t PI" f

I

640, aniversario da morte de Segurança e eSI�nOll o JlllZ cO-. '-. pr� elO, em en re- - e egnm con erenciou com (Iami,o da sua estirpe em Sevilba'l L B t
I sta aos o I t ô t di"

.

I'O d RIO 7 Foi assinado oeere-' Castro Alve�, realizou-se uma ro- mandante emas �s OiO. pa.ra .re-I
VI J rna IS as,_ .exp

s .0 o mUllstro I�a �no .s�br� as. at.ivida-marquez e Carbaial era um ,-
. . .. . lator. O processo fOl dBtnbmdo, o plano de remodelaçao da cIda- des da aVIaçao C1VII ItalIana emdOIl maiores antagoni9tas do ge-' to nc'meando o mIDlstro Hllde-: mafIa ao tllmu!o de P?ela, com

ao procurador Hymalaia Virgoli- I de, inclusive a transformação de i Portugal. Jantou na legação ÍLu-ueraI Franco, dizendo que este se brando Pinto Cioli. membro da a preÓtença de d. .Ad.elalde Alves,
no, para dar 0lassificaçã0 do (le- i toda a, rêde de energia elétrica, líana, seguindo ao entardecer parasubmetera aos estranjeiroB � por delegação brasi!etra, á Conferen-. Entre .os 0�ad?res fIgurou o sr.

lito dentro de 48 horas. I que sera lIubterranea. 'Malaga.i&SQ fuia"-Üle "Ilad. Q)ifiéiçiQ. I eia da Paz do Cbaw. I Joaqmm RIbeIro.

----_._----

•

SUmarMO

Processo

s. FRANCISCO, 'l Pi "elo, o

be Wiriless" anuncia que I) paque-
-----

te "Presidente Chveland" radíogra- Attli'il'Q�_,ulIiII�e dnIou de I<obe, informando que as Jitl.1]. U i:lI V
inundações destruíram o distri.to
comercial daquela cidade, causando Pa-o denumerosas vítírnas.

NATAL. 7-Regressou o inter
ventor, que andava inspecionando
interior do Estado.

IUO, 7-0 juiz Lemos Bastos
foi designado relator do processo
sobre o assalto ao Palacio Gua
nabara, o qual, imediatamente,
será distribuído ao procurador,
que dará a classificaçâo do delito
dentro de quarenta e oito horas.

alto do
Assucar

BURGOS, 7-0 gabinete na

cionalista aprovou lima lei resta
belecendo a pena de morte na Es
panha para crimes graves, ,,;;,���;�

da inves:idura
Salizar

Aeusado do erlme de
alt, trai�ão

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Dando inicio ao S$sgunde turno do campeonato d,�!l cidade e,hc(:;)r"'t.�ar·",
se-ão, G:lomingoç em UrY"\ dos mais ser)sacionais jógos da ternoor',ada de 38 os e� ..

quadrões representativos dos alvi-azuis e rubro-negros.
------------------------------------------------

Os brasileiras já dispu-
taram cincoenta e tri.
partidas internacionais

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

REDATOR: Osmar Cunha

• ai IRIS,
x

Corner�cío,

ca RLAUTH

RESUMO-'Jógos efetuados, 52; vitórias do Brasll,26;
derrotas, 18; empates. 8; tentos pró-brasileiros. J 04; contra • .93.

,Jógo. uÃe oficiai. da seleeAo 1110-560 Pau
lo eOlltra quadros 8_trãuleiros

é o creme que revolucionou o

mundo velho, e, óra revoluciona a

Amei i�1\ do Sul.

o movimento do comércio
mundial, durante o mês de
Fevereiro último, esteve igual
ao do mesmo mês no ano

passado. i1914-Rio-São Paulo 2xExter City 6 - RIO de Jan�iro Em valores, êle está. ·tr!
Local 1914-Seleção Extra OxArgentinos 3-Buenos Aires inferior ao movimento de la-I

l' 17 -Rio-São Paulo OxDubhn O-Rio de Janeiro neiro. Convem, porém, notar II-Buenos Aires
1917 -Rio-São Paulo 2xBarracas ó-»» »(ue u�a dimin�ç,ão no vo-] he extingui'1 ;IS sardas, panos.1918- Rio-S�o Paulo OxDublin -0;1)

.>

(U» )
um,e os ne� CIOS, neSie! cravos c e$� .nhas, sem a minima1923-Seleçlo Extra 9xDura,mo 0- urasmo rug, período, e habitual, mas ago- I I' it � d

-

d Ih ti-Mo»ntevl'o'é»o 1925-Seleção Extra 2xRosario 2-Rosario I ra ela é maior que foi ha um
I im aL� \'.lan,

0-

fe a cu IS

1928-Rio.São Paulo 5xMoth,�rwell O--Rio de Janeiro ano. I ....."P1l ,UJ6e'10 e resca.

4-C. Sul Amer ,
»

9 R S P B 3
'

1 29- in- ão aulo 5x arraces - '!)>> » As Importações e expor- I

ó=�: ;�L�::;: »

1929-Rio·São Paulo 4xRampla 2-,.» »tações cresceram enquanto :
......

·�laJ·
.....·�..·,....•..·i

3-Avulso : 1929-Rio-Sâo Paulo 2xFerenevaros 0--»,. » decresceram em 14 países, I S A X ,O f O N 1= :
1931-Rio-São Paulo 6xf'erenevaros l-São Paulo entre os quais a Argentina, : L :O-C. Sul-Amer. -Rio de Janeiro dá I Cd:l-C. Sul-Amer. '):1>)) NOTA-I!>epois desse último jogo realizaram-se outros,

Cana ! A eI?an!1ia, , os.�a G O I A B O L I C O •

2-C. Sul-Amer ,
-» • ]lo desse caracter, no estranjeiro e no Brasil. .Tai� jógos foram os que

Ouro, Filandia, índia Irlan- II :
o-c. Sul-Amer. »»» os nossos jogadores efetuaram em Montevidée, após a Taça BRio da, Letonia .• Reino Unido, I :
3-Avulso '\) » » Branco", em Portugal,lugoslavia e Espanha, após a nTaça 1\1un- Suecia, No�a Zelandia, ,I::'.s. I Merõde

'

prático para se I
O-C. Sul-Am�r. +-Valparaiso dial" de 1934 e contra o River Plate, De Rio, em 1935. tBadlo� unOIdos da America,

-

8bPren,der a1f, executarscom :e glca e . inamarca. a soluta pe erção, ftO axo-.6-C. Sul-f-\mer. }) J:ssa segunda estatistica a publicamos somente á titulo de •
2 C S I A d d d fd' fone, ou CI r inete, 05 maia

I-

. u - mero » curiosi a e, pois não se eve COO un ir êsses jógos armstcsos com ._•••• -._••••_ ...---------- \
I C S 1 B A d variados .

-

. u -Amer. - uenos ires as parti as internacionais. Trucs;"ac1robatlcos e:O-C. Sul-Amer, » »

I Em Strasbergo (França), em 5 de junho de 1935; Brasi·
imitações comlcas I2-C. Sul-Amer. » » leiros 6 x Polooêses 5,
Preço do olume 12$000 il-C. Sul-Am'�r. -Rio de Janeiro v.' -, r'·)E S'�

,

r Peü'l'dos ao autor'. -IC » V"
\I - c, uma maquina ALUGA-SE uma esplendida sala1- . Sui-Amer. l>))

de escrever «Woodsto- para. escx:itorio. com 2 janelas, • Antonio L les GuerreiroO-C. Sul·Amer. »»»
C'k., por 600$000. Rua I

nos altos da �ivr8ria. Moderna, : Vila de San as. 55-S. Paulo oO-c. Sul-Amer. lo) lo»)
Saldanhú Marinho n. 10. de Pedro Xavler "Cl�. .

: 0

o-e. Sul-Amer. ,." lo)

I Tratar na meiwa LIVrarIa. ............ 4t4MH.......4�
I-Taça Roca -São Pa�lo CARTAZES �

1- Taça R. Alves - lo) .,

I-C. Sul-Amer. --Montevidéo DO DI'A2-C. Sul·Amer. »

2-C. Sul-Amer. »

O-Taça Arg.Brasil-.Buenos "ires PROGRAMAS DE HOJE:
O-Taça R. Alves - -fAontevidéo
2-Taç", Roca -Buenos Aires .D.l:ON, O IId.r .....
2-C. Sul-Amer. »� .
4-C. Sul-Amer. » »

1-- -C. Sul-Amer. » » A'S 7,30 HORAS:
2-C. Sul-Amer. • » O emocionante filme com Ro-
2---Camp. Mund�al-Mootevidéo chtlle Hudson. Robert Kent e

O-Campo Mundlal- ,» • Jack La Rue em
2-Avulso -RIO de Janeiro
l-Avulso -»»» FUGINDO AO PASSADO.
3--Avulso -»»»

O-Taça Rio Branco-» 1> »

l-Taça Rio Branco-Mootevidéo
3-Camp. MundiaJ-Gc:nova
8-Avulso -Belgrado I
2-C. Sul-Amer. -Buenos Aires
4- C. Sul-Amer. lo) lo)

O--C. Sul-Amer. - lo) li>

2-C. Sul-Amer. » »

l-C. Sul-Amer. » »

2-C. Sul-Amer. -» »

A GAZETA publica hoje interessante estatistica sobre par- Ano
tidas internacionais, nas quais intervieram os brasileiros:

€••_rte. . Ii_paza Dr. Pedro de Moura Ferro
de

.
maquinas de escrever, Advogadorádlo�J e aparelhos em geral'

Rua Conselheiro Mafra n' 66 Rua Trafano 1. �b.)

Ano

1914-BrasiJ, 1 xArgeiltina
1916- » I xChile
1916- » 1 xArgentina
1916- ,. IxUruguai
: 916- » 1 xUruguai
1917- » 2xArgentína
1917- » OxUruguai
1917- » 5xChile
1917- » IxUruguai
1919- » 6xChíle
19 I9- » 3xArgentina
1'19- lt 2xUruguai
1919- » IxUruguai
1919- » 3xArgentina
1919- » 1 xChile
1919- » OxUruguai
1920- » OxArgeotina
1921- ,. OxArgentina
1921- '/) 3KPara�uai
1921- » 1 xUruguai
1922- » I xChile
1922 - » I xParaguai
1922- » OxUruguai
1922- '/) 2xArgentina
1922- » 3xParagulli
1922- » 2xArgentina
1922-- • 3xParaguai
1923- lo) OxParaguai
1923- » 1 x L\rgentina
1923- » I xUruguai
1923- ,. 2xArgentina
1923- » 2xParaguai
1923- » OxArgentina
1925- » 5xParaguai
1925 -lillt 1 xArgentina
1925--

.

,'/) 3xParaguai
19�5- '» 2xArgentina
1930-·

»1·
'<2: 1 xIugoslavia

1 930-f' »','�4xBolivia
1930- '/), ·'3.xF!ança
1930- » 4xIugo!lavia
1930- li 4xEst. UQidos
1931- li 2xUruguai
1932- » 2xUruguai
1934- » 1 xEspanha
1934- » 4xlugoslavia
1936- » 3xPerú
1937- '/) 6xChile
1937- lt 5xParaguai
1937- ,. 3xUruguai
1937- » OxArgentina
1937- » OxArgentina

LocalResultado

não é m creme comum

Resultado Competições
eH) RLAUTH

O-faça Roca
l-C. Sul-Amer,
l-C. Sul-A(oer.
2-C. Sul-Arner.
O-Avulso

lo)

» »

Gruposestofa :os
,EM PANO COUR�

legitimo
Gobelim

Velu,.do

Couro .,
I

I
Preçus-l $000.

desde 320$0
fR:r.-lEti t;OIlOA••S

REX, á� 7,30 horas:

CANTANDO SAUDADES
com Bobby Breen, May Robson I
e Charles Butterford.

Pr�o: -- t $500. s O' NOS

MOVEIS I

GUELMA�N
ROYA�, ás 7 e 8,30 horas:

O HEROE DE SEMPRE
com William Boyd, George Hays
e Evelyn Brent.
Preço-l $000.

".

SALOMAO
--�-----------------------------

Caixa Postal, 19

Curitiba Est. do Paraná

nopr•••ataote. nesta eapi..1

MACHADO (1 Cia.

Rua João Pinto :; t::ab:a Postal :17

(
I
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ps C:�"'!ifF""'!'fT�:ti!iE&19 ;ii.��!:S''';_:i. �_�._-_�-__��_

l---í:, dt*'�(?��� Sch\.' '7-_1 � F vo ritaIS."�A�'��O-q[:�·s0L_:��A����i;:�i�A3l � � ._. I� _

A"flNCIA DE VAPOR� , �
't11fanhia Salinas Perynas=- J:{jt) • �� Em ff1"g Toçres & Cid. Límitada+Ric \'1 loteria til sua avorlta
vt,açao Cabofriense Uda.-·-·-Cabtl Frie ,ti
denbr,.a.nd() & Cia. -- Santos ,v,

I
f\_NS DItfETAS PARA C PCRTO 00 RIO DEJANl.lRO !

I

_' ""ação entre BUC.ALEIN (joinvile) e: SANIOS. " ,�... � c-'
..

t .�� t d l '" 1'�G�A DOS F<EIS e ;'{IO DE J/-\NElRO, diréta- i
__

�''''>1 c" �':',.s'tr " .. :,�� ..

(:,) ; on;a e .ea

mente, sem transborde �(�
Tem sempre vapores em porte, cflrre: ..ni,

'""'

.

,carrela·se de classilicaçã«, medição e EM!AFtQUi. .te
.

,"as as especies d� madei: ;c3 serradas, ben-eliciad�s e ellll

lJ:\ ....res etc. cereais e mercadorias em geral. para qg$lI�\Jer
it. 09 Norte su dQ Sul do Paí�, bem como para. e Extt:ricn

leeebe cargas dL importaçãe,' do País en dfi Ex'
, terier, pata desembaraço e redesoacho para

as praças do interior
, 5VIO DA E. DE FERRO ARM,AZEM P�OPRIO

�RVIÇO GARANTIDO E RAPIDO-PRE .os MODICOS
"li ' • tt ! '?WS1Wi7WWfFIfi?Si'W2F ' .

: _ • a .al. II p....... 6

i a munllo

,.._ _ II 10••0.. 0 ,...••
.r

__1 ..- nA. 00••0l1li8 baterl. (1,5 )
'...m..... d.r r,;a ...

•

••nda em toda ....
•••a. d. ra .

Banco do Br�alil
Oapltal
D d� reserva

10i."'IO:f.tI@$IOI
"251.74G:lellJ$eH

I

I!CUTA TCD)5 AS nfitERAçÕES BANC:\RIAS

)CIAS :ti: CORRESPONDENTES EMc�TODO O PAIZ
rcn tocar, RUA TRAJA.NO, N. 13

'bana, em conta corrente. os segúlntes juros:
'm Jur)$ (CO!IÍERaAL SEM LIMITE) 2% ara
lIutados (limite 4e 50:000$) 3% ala
fapulares (!delll de 10:000$) 4% ara
, aviso prévio (de quaisquer quantias, com retiradas talD

.

em de quaisquer ímportancias).
avtSQ prévio de 30 dias
de 60 dias
de 90 dias

RITOS A PRAZO-FIXe:
I .s mêses

" Ir J2 mêses
un I enda nii.l. ',.,1

L:S A PREMlOS.
r 6 mêses
t 12 mêses

Snjeü;) ao sido proporcional.

4% a. a.

5% <

EN1 STA� CAT'

CK

atriz FL

em:
/

8IMm8R"., Cruzair.

Joinvile, Lages,
.

L·uu ... ,SãD
Sul

MOSTRU!\,RIO EM:

Tulaar#.>ÍÃG

---·-·c.,·-·_-�--
... ). .... 4.' ...

D. Fama Mundiall..,..-:.m A·

, ,

A EI��ãl
I�
, ;�

I
TEM SEMPRE EM STOCK R A' VENDA, Pc\H

'IPREÇOS SEM COMPETIDORES 1"'1 A PR'\ÇA. iMATERIAIS ELETRICOS, LUqTRES E ABAT· '

JOURS ELEGi\NTES E MODERNOS l'
NOVIDJ\j)ES.! VISITEM 4\. E'ile'"�.gj<4I·ca I�
Rua Joao Pinto n. 14 .Ir& .ii 1,.&...

!IACABA DE REC"-BER UM FINISSIMO SORTI- :�
.

MENTO DE CHUVEIROS ELE'TRrCCS, NOVl I'
DADE NO RAMO-/U1 nco GARAr'·rnDO f

I

#tI f'% -w- 1; .,. :a1ãk;�Q,..=;;rBfbQMiIj* íí' , tm

PÀRA 1 IN5tALAÇ<:5EsTIE'"LõZ,F'IR'ÇÃ E-i��
TENAS DE - RADIO, CONSERTOS E AUMEN·

TOS PROCUREM

ELE�TR I C:: /:,)"

Rua Felipe Schrnitd n· 7 e 17 a

..

.IL.HET ••

:;a:32S!JZ....:s;:::a:sc::_ _!":=-"""""""".:!!!-�lTZ ,- __

C'1

'til
,

F.tleral e Sant1'\ Catarina .,

I Motocicletas
I

NOS CL�SSICO!. ENVELOPt!5 FE:CH ..&JilOS

importadores .. Distnbuidores

João Prosdoclmo & Filhos I)
. i

I
�

, � I
1'1
I�

NSU BMW T· h r,-':I k

:'III:r�,.
.,.. nump - uuer OPP

.

BífW.dcletas: .. NSU "" Duerkopp ..

Opa; � Bauer
Radlc�5: - Arnerican ..Bosch e Los- "

we-Opta I,�Heâor®§: ·-ILO para bicicletas e motocicletas, �

para iluminação de cflsas.-Elpo-E- dI
clipse=-Evcrtrude para botes. I

'

A_5s.ri••: - para bicicletas e motocicletas.
I

Forn1idavel !
Grande vendas estão sendo feitas das siaqul

nas de ccstures e bordados marca ME I EOR, (In
dustria alemã). N20 adquira sua maquina sem 'el.
nheeer nOs50$ preços e condiçitb de venda.

Llçies de bordados grátis
Intormaçêes eorn o representante J. Braunsperger.

e [osé Galli.ini.
RIl41Consdheim Mafra; 66

FLORIANOPOLI5

tsceíanea
I

-,��_._------------�

não precisa de reclame, visite suas exposições e

vrifique os seus preços

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



A GA��_�Df. Alfredo P. de Araujo I I Accacio Mo- �� Cálculo de qualquer Planta,execução, fís- �MED I • (.) ret ra . estrutura em con- calízação e direção �
:", Especialista em molestias de creanças, nervos

tem seu escrip- � ereto armado de ob. as ,___�
impaludismo e mo/estias da pele e ferro Aparelhamento com ���'tériG de advegacía á rua ��

Tratamento do empaludisme e das malestíss da pe- IIleto para. constru- \
Y'

,,'
le e nervosas pela .Jlutohemotherapia Visconde de Ouro pret.o] cees de pontes em "( "

:.l,
.

concr-eto armado I
Consultorio e residencia-Praça 15 de Novembro, 13

n. 70. _ PlwrlP' t 277. _._Telefone, 1.584 JConsu/las:-Das 8 às 11 e das f 14 às 16 hora. l:aiU P��lal, 1:0.__j
Dr. Camará Ma rt I ns �;;::::ep::t�!� Engenheiro Civil

.

i j ",W-BiP:IClALIST! DI .":L.TIAi D••Te- dade Cile -o ••dfM. �
1tl!H, INT_TING, FURADO K. RiGTO I Balu

�I!WterRQ e alSillteote d. 86.'1••'1. da Caixa Ec·ano·mlca I'.R� :ItADI'lAJ. 1)Ai :a:IlMOl\l\1I0I»Ai, S� QPji..
r e�.Si'0" Mel&ee Ir' 6\'1 .

ltAÇÃ. � IEM .'R Ex·interne de Dispensaric

I�ONSULTORIO á Rua Trajane n. 1, sobrado, Síln Lima 1· Andar • Apartamento
diariamente das 5 ás 7 da tarde Ex-adjuete .0 Hot,..J

.

I GraH.. Guilllf e Sanatofi.
_.,'------------ Manoel VitorillG Caixa Postal, 784

. ' 1-Oiaíea mUica li,tvrglca w .

aolestias ia.
M@lestias e Operações W..BÇABPIliQeOg

OL.HOS JlAIIli�:�!��':TA. � Curitiba parana:�"
... �.rOUVIDOS, NARIZ E GARGANTA I

..DfilJLT.JU. I ��'\ o

II J _

18- Rua Trajane -1. \'?l '�r·
. r. o ã o d e A r a u j"

I. H��!�··G��!.rla f1
Suoursal:

� ,;:;

::s�����d::����;.��fo:r��.R�odU:t��i��. ;.��: II .l.ri....... úolí áa lB'·1 í F lorianopolls di ração: Engr o. OMAR RUPP �
os,

de Florianopolis! • PÀV�À��7A�A�Â9"&��.
M.maro na Sociedade de oto-rhino laryngologia do Ritit.
Consultas diarias das 4 ás � J 12 - Fone I••"
ftua Visconde de Ouro Preto, 11 - FLORIANOPOLIS Dr. Pedro Camara Simões\

i

I
; I

MEDICO··OCULiSTA .1
Ferma10 pela Faculdade de Medicina da Univer- '11sidade de do Rio de Janeiro

Tratamento clinico e ciru.rgico de todas as moles
tias dos olhos

C.uo .Je aperfeiçoamento na especialidade, cem " dr. Pau·
I. Filho, DO Serviço do Prof. Davíd Sallson, no H••pital

da Fundação GaHrée-Guinle do Ri" de Janeiro
Cempleta aparelhagem para a sua especiallda", !

Eletricidade Médica, Clinica Geral I '

Consultas diariamente das 15 ás I a
.

I
CONSULTORIO R.ua João Pinto 7 sob. Telefone 1.0151 I

•!"!!iI!I!I!D!E!N�C!IA!:�R�ua!!!!T!en!e!n.,te!!1s!i1V�_!ir�a!6!7�T!el!ef!.!1!62!1!!!!! I
�-���----�------------�

-Dr. �I••r� Companhia Nacional de Nlv,gl-
I �':�=.::::�: çã" Costeira

Ru.a Trajado no. 29 tal de Nüraberg, (P.__ . .

o

-------- Inàól:(� Bur�ardt e Prgf.uor uMovimento Maritimo ..P.rta FI.rian.,.II.EnVl. Kreua.r)
'8' d � ...,

o -.' 0.9 .tt'!ilo.
. ....J•

.""

•..,,_.:r•.V.·.·�C> r-
..$.$•..•�.a���.�.'.r �

..
� (.�.·..\.�.•�rdE••••��..,",..... 81D _......

,A..

..,81

Dr. Joaquim

Dr. Augusto
/ d. Paula

.

MEDICO
DO!NÇAS DE SENHO

RAS-PART05
OperaçO••

C.n••lterlo. Rua VitorlMeireles 10

A's J O,JO e dai 2 as 4 ha.

Rl8idlncia: Rua Vis" onde
de Ouro Preto, 42-

'.ne: CODsultorio. 1405
Fone: Residencia, ) 155

. Dr. Claribal
te Gal"ão
ADVOGADO
Avisa aos amigos e

antigos constituintes que
relDrhl seu elcritorio de
advosatia e continua a

aceitar ehamados para
trabalhar em qualquer
comarca do Est2do.

'1', E,critorio: R. Deodoro D· 15
.

FONt. 1.665
�----------------

Madeira Neves

Dessm ba rgador
Saivio Gonzaia

ADVOGADO

Advogede
J. Bayer Filh.

Rua Trajano. 11
(esquina Felipe Schmidt]
Telefone 1.172
Residencia 1.686

ptara O Norta

CLINICA MEDICA

�sma, Reueatísmo, Artrite, Ciatica, Lumbarge,
Nevralgias em Geral.-Doenças Nervosas e �cntael

CLlNICA ME'DICA � Cirurlica da. Moleatias da
Péle.-Sifilis.- el��orraiia. e suas complicaçõe.-

ema lnsuliníca da rnagreza-« A_iimen.
obesidades. diab.tes e mel"stlas da nutriçlo

Er.E.T�ICIDADE MEDICA: --- Alta Frequencia-Fo
toterapía; (Possante aparelho de Raios Intra-Ver
melhos, tipe grande de dr. Oeken). Banhos de

Luz, Ratos Violetas • Ultra-Vleletas

CONSULTAS: Dal 9 ás 12 • dli .01 ás 8
Atende a chamados

�ua Tiradentes, 1.01 - Sob .

Telefone, J 167

alla cirurlia, paacceJetia, (Il10-
e�all �as !euh.ras) • INrtos,
ántrtia d" si8llaaa o.neso e

opera�ões de plutiea

Dr. Miguel
Soa.ai"

CLlNICA GJ.&:RAL
Vias Urinarias

.Dr. P'edro deipAoura ,�
t' "

. Advogado

rRua Trajano,.' 1 s.araJ.

Telephsne n' 1458

1retsmente mederne «as
m,ltsU.s iI Pulmão

Ccnsult.-R. joiO Pinb, 13
1 eletcne, 1595

Red. HotelGloria-Fone J 333
, Consult4& &. 13 ás J é hrs.

Dr. Osvaldo Wanderley da
Costa

Bacharel em Direít.
AdvI'lga na capttal é ne interior deste e clt> Estade de San

ta Catarina.
Escritori.· Rua MarechalAorian. PeixGtG, 131

9GlHadQ sala Q' I
I

- SANTA CATARINAPARANl\'

Para o Sul

Fretes de > cargueiro:

Es

I
o ....... ITAPURA .ini á 9 40 cor. O p...- 11'AQUERA saiJl 4 7 fi. RUA
rente para: ...rente para:
Paranlga. Antotain,
!autos, Ri. de Janeir.)
Vitéria, Baia, M-aceió,
Ruife e Calte.iJo

Carcas e passa,eiro& para �i demais:�.r.
t�s $lljeiwi a baldeaçao nG RIo file Jan61ro.

A• Recebe-se cargas e enc$'mind�s até:la �espera ída$aídas do� lülqUete���':·l.€'V I50 e emite-se paiiageps, nos dIas dai saldai dOi mesmos, á vIsta' clQ a'l/ ,_

testado de vacina. A bagagem dt porão deverá ser entregue, nOi �mazens. da
R. I Companhia, na vespera das saida, ate �� 16 horas, para SiC condu.luila. gratulta- �

menté pa r a bordo em embarcações eipeclals.
ESCRITORIO,-PRl\ÇA 15 DE NOVEMf3RO, 22 Sfi>2. (FONE 1250)
ARMAZENS-CAIS BADARÓ N. '3--(FONE'1666) -END. TELEQ. COSTEIRA

Para mais informacões com o Agente
J. SoANTOS CA·RDOSO

CONiULTORIO-ftua Tra
alIO N. le. M. JI ás 12 oe

GU I 5 ás i 6 112 horu.

TELEF. 1.28;

Rf.sIDENCIA- Rua Iate-

I
.

ve.
s Junior N. 2.
TELEF. 1.131

�'J' t '!I:Pf"_Eí�_� __ s.,""

Dr. Aderbal
da Silva
;:Advo,ado

P. 15 de Novemb.ro, 3 sob.
Fones 1631 P- 1290

Im.t�ft
Rio Oratlllle

Pet.tas e

P8I1e A1ecre
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confecções para meninas e lI_rõtos
A CAPIT

Ruà COllse'�heiro Mafra

na

Pintn, 12
.

--ij
. I

so

�

F 101 ianopolis, -19�6

'(urso de Maquinas e Pilotagem

�I'�EPARAM.SE ALUNOS PARA EXAMES A 3&. MA
QUINISTAS. PRATICANTES DE MAQUINAS, MOTO
I RISTAS E A TUDO MAIS QUE SE REFERE A'

MECANICA MARITIMA.

Das 18.00 ás 20.�" o ,.o" - "1 �- ?�. 'l" "'�.

os Ir,TERESSADOS DEVERÃO DIRIGIR-SE
EULAMPIO DOS REIS VALE

RUA GENERAL BITENCOUT, 98
FLORIANOPOLIS

AO SIl.
">\.�::, ""' .... í;.�

Nestor Amaral
com

Regional ÔI? PereIra filho
Orquestra c)e Dansos
Ra rcrnés e a Ali 5tars "-

Romeu 6hip'5rnnn com a Grquestt'cl ae
("enrerros

Eõucr ôo Patonê e sua Tlp íco ['ar lentes
I

II!:fi ,

lW

["'5 horas certo5, [o , nnls 'o:üjO'3 com n,'
tlcloa em prtm e ír-o môo. fJrnecl \1>1.-' ANal
TE, e cferta àa rosa 6uí '<arii '3 Ue';

Fh5 18.00 - PROBF':i'l (,' fJIT
à:c futuros cetr-o co i.: [ j •.

Dr.
A'5 lq,�,!O - meLODIAS UNIU <'\3fll5 - 1 Jrn

programo (12 qrcmôas c -ri o 25 e OI'qU .�5-

trc, ofer-to ao fORO mo "DR com t'AHY

A's 21:30 CAi"lÇÃO 00 D19 • - por La
modine Babo, _

escrita i2 ínterpr-eruôo: uma
oferta õo DRAGA0

A's 22.00 'Ü Teatro em Casa, apresenta a co
meõto em "3 atos õe Oõuuctüo Via
no, SEGREDO, na interpretada por:
mesquitinha, Ismcn íc õos SQn'mi,
Abigail maia, A '121 Pera. An onlo
Laia i2 Roàolfo mayer.

A's 23 hs. CLUB 005 fíiNTFiSmA5 com La.
rncrttn e Babo i2 5ilvino -Neto

A mala ft cha todas
AS

Quintas-Feiras
á& ia ilLF",b na Carn!a
'ás 9 íI.,jj".u na J\g90tla

infor

Sindicato

�!:V:1:i���k ! I
ESPECIAL PARA A ESTA(;ÃO INYEHNO:;,\, CUI- I i,'DADOSAMENTE FABRICADA PELA CONHECIDA

Cervejateia �atarillleDse. IEXPERIMENTE O PRECIOSO LIQUIDO QUE .TA'
SE ENCONTRA A' VENDA EM TODOS OS BARS E
RESTAURANTES.

REPRESENTANTE: J. BRAUNSPERGER.
ESC. E DEPOSITO: CA'IS FREDERICO ROLA.

F L O R I A N O���_� il--

1:?yOt:�� :

Condor Lida.
/

Agentes: Carlos Hoepcke SiA.

Partos - Molestlas de
Senhr.ras e

Moléstias de crianças
Dlf'(�tor d& Maternidade'
Medico do Hospital

Rua João

-------._. -��-

Sua carta chegará
C'�!omingo na Europa

(Curso de especialização em

molestias de senhoras)

RUA CONSELHEIRO MAFRA, 34 - Floriancpolis I I
Para seu concerto. procurai a

Casa Musical, que conta com i::

oficina melhor montada na ca

pital.
I

.---------�--- I

Atende na Matemidaâe
até ás 8 112 da manhã
e á tarde - Consultorio.
ANITA GARIBALDI, 49

•

BEM SEUS FILHOS
Lindas e

esquina da Trajano
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RIO, 7 - Publica o O GLOBO:- misso com o C. A. Paris, que lhe
<Não está afastada a hipotese de facilitaria n apcrfeiçoamentc médico.
uma deserção de CRACKS que parti- O clube francês ainda adeanta a

cíparam. do Campeonato do Munóa. missiva envlará novas instruçõesAlguns Jogadores prometeram uma antes da chegada dos jogadores ali
resposta d�finitíva dcpcís do rezres- Brasil, par i que as negociações se
so ao Brasil. Tal é o caso de IVlar· iam iniciadas imediatamente.
Um, de Nariz. de Valter. Todos os Observa-se nas entrelinhas. que a

elementos do SCRATCH brasil-iro cs- organização franceza conta como �
tão presos por contrato. Alguns, po- certa a aquíescencía de varies CRA
rém, termíaam os seus compromissos CKS.
em 31 de dezembro e ísso constitue. •••1» ..
ce certa maneira, um perigo. GUARDA-LIVROS AUXILIAR

As k:s da F. I. F. A. garantem
a permanencta de um jogador em
determinado clube até a terminação
de seu contrato.

E agora, podemos assegurar, que
um antigo esportista europeu, que
se encontra entre nós, como repre
sentante de uma compa.nhía francêsa,
recebeu uma carta de um clube fran
cês dando mstruções para manter
entendimentos com alguns jogado
res do SCRATCH. que figurou no

Campeonato do Mundo. Por essa car

ta. rertíka-se que o CRACK que obte
ve mais alta cotaçãs foi Tim. com

�ma proposta �. 300.000 francos.
O mda tricolor apenas disputou um

MATCH do certamen mundial, mas

causou uma impressão tamanha qee
os crsnístas francêses chegaram a

acusar Pimenta de ser o causador
-------------- .. ---�--.

\ da ierrota contra a Itália por não AdOraçãOincluir Tim na peleja decisiva.
Além da proposta a Tim, a carta

fala de que Nariz tem um comere-

Tian recebeu
300 lDil

A Festa do
Moinho

Nobre gésto do dr..
WilIy HoffmaoD

Atendendo ai) apilg da Comis
sã. Angariad0ra para a« Festa
do Moinho,., a realizar-se ama

nlll; e .Iepois na praça Pereira e

Olinira, pró-Preventorio, o sr.

dr. WilIy Hoffmann. c;lhefe da
secção de maqliil'ilas 4a Casa
HOflpcke S. A., teve um Dobilis
simo gésto que lião se p"cle dei·:
xar sem reparo. Além de atender
s.lícito ao pedido feito, . s. S., de
forma que muitr, o dignifica e

enobrece, expontalleamente, an

,ariou entre os empregados da
inaportaate firma Hoepcke, um

brinàe para tão caridosa .bra,
cOD.eguinde algumal centenas de I

.fortal.
Tal fato diz bem alto dos sen

timentol!! altruisticos fJ cristãos do
diltillto eDlenlteir. e d.radoura
será a cratidão dOI infelizes, que
••• .a.1 prece. I. io elquecerão
se. b••feitor.

Vidro refra-
tario

MILÃO,�6-0. esforços da Ita
lia para obter 8ucedaneos rece

beram hoje um impulso quando
'oi anunciado que OI quimico�
concluiram, com pleno êxito aI!

experiencias para a fabricação de
vidro de resina sintetica. O novo

produto • superior ao vidro, por
ser inqulbravel, tendo li!! mesmal

qualidlides de transparencia resis
tindo ao frio, ao calor e a08 aci
do!, não permitindo a formaçãe
de vapor dagua em sua superfi
cie.

use l1lais fóssas anti...higienicas:\)

a oferta deAfrancos GAZET
����������������-����������

'Proprietarlo e Diretor Responsavel
JAIRO (;AL oPOVODOVOZA L DA

A divulgaeão de ti- ATE.tulos protestados o FOI Nossa V i d aDEFUNTO
______________ ,""'= ...It'l,.".�_.�----:;i.u.a-------

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

-

Traascerre, hoje, o aniversaria
natalicio da sra, d. Ondina Silva,
esposa do sr. Joãe Silva.

i
�II. '1,

Faz anos a sra. Cousuela Ca
pela. Dotada de um espírito ve�
dadeiramente cristão, possuindo
muitas amizades. será, hoje, vi
vasaente felicitada.

PARA o 1'-ADREZRIO,7-Sob a presidencia do
sr. Raul de Araujo Maia, reali
zou-se a sessão semanal da Dire
toria da Associação Comercial de
Rio de Janeiro.

O sr. J. de Souza, aproposito
de uma publicação do <Monitor
Mercantil>, sobre a divulgação
dcs títulos levados ao aponte e ao

protesto, fez vêr que se torna ne
cessaria a interíerencia da dire
toria junto ao ministro da A,ri
cultura e o ministro da .A:gricul
tura e o ministro da Justiça, no

sentido de ser colhido tal proce
dimento por parte dos cartórios,
pois a divulgação vem abalar o

credito a conceito de comercian
tes responsáveis. Na mesma ses

são foi objeto de apreciação o

aumento de exportação do café
com a nova politica caíeeira ado
tada pelo governo, a qual foi elo
giada.

• •
A.NIVERSAJUOS

•

_M' 'j , . , ii

.

RIO, 7 - O chamado enterro' Estava de serviço da delegacia
de São Pedro já � �a ccisa do 9' distrito o comissaric Pisar
tradieioaal no morro da Concei- ro de Morais. ao qual foram to-

ção. Todos O! anos, findos os dos apresentados.
.

fl.teios [oaniaos, variesmoradores A autoridade queria sorrir,
dali, tendo á frente <t Cocó l> o mas resolveu não quebrar a sua

conhecido palhaço de circo, se austeridade. E, depois de ouvir
reunera caraterizados e Iórmam 011 apresentados, mandou que o

o cortejo Iuaebre, a meia noite. prontidão recolhesse ao xadrz os

Varias voltas são dadas no fi,urantas da farça. Antes, porém,
morro e depois se recolhem ao • comissario fez o � defunto» ar

<tumulo s sem novidade. rancar as barbas • o «padre>
Este ano, porém, a historia remover a corôa, que, pintada

foi mail aDlpliada. com verniz muito fez sofrer o

Os guardai ianuicipais 1.116 e <Cocô>.
\

1.503 não concordaram com a Ouvimos o «defunto» antes de
<eerimonia», tirar as barbas, na delegacia.
Achavara filue aquilo era irre- - Estou <pesado» - disse-

verencia, Não estava certo. E I nos ele. No dia do jogo «Brasil
por causa das duvidas... iltalia», quando Romeu vasou as

,
O cortejo acabava de descer a I rêdes italianas, fui atingido por

GÓe. ladeira João Hometa. Chegando I estilhaços de uma bomba, ficando
á praça Mauá, depararam todos i queimado no pé.
com os polieiais. l No dia de Sio João, fui pular
A' frente o .: padre>. Era Car- fogueira e cai quebrando o bra

lo! Teixeira Sampaio. I) <Cocó», ço. Agora, vou para o xadrez ...
andando o rezando. Hoje o *>naissario Pizarro de PELOS CLUBES ,>
A' sua retaguarda o caixão Morais resolveu libertar os ra- II

com <São Pedro», ou melhor, pazes. E (;)s mandou embora, Amanhã, o R. C. Corintia��
com José de Souza. com urna condição: levaram o Catarinense, do Pantanal, realí
Atraz deste seguia inconsola- caixão e a corôa, zarâ um baile em sua sede lociofr

vel a <viuva » - ne easo, Ar- Cocó. não gostou da historia ,,�:::*�:#�,-;���....
'"'

mando Borges, levando uma �o- deixando o caixão na dele,acia.;it
rOa autentica.

I
Mas não conseguiu exito. � Jorgo Salum -

Os acompanhantes eram em � Esposa
numero aproximadC' de qllinhen- .---------------- ..-----•• � �
tos quasi todos com grandes I

FILTROS...
li.tocha.. Para motores trifasicos e mo- b�

_ Quem foi que morreu? -

I
aofasicos, 08 mais eficientes, pro (t

perguntou um dos guardas. '1
curem na casa �

_!. Foi «São Pedro», respGn- A MUSICAL ��
deram diversas vozes. Rua João Pinto, 12 �
E �ã t t d com o srs.n. o 'Vamos en lilrrar u o ._-.--- •••_--.-- 'H�

no distrito - retrucou o poli- "O MAIOR DOMEM ��
ciaI. DA HISTORIA DO . � José Garcia

Enquanto os poli;iais escan- BBASIL�'J �...... ...... _ ,_

dalizados como le pode compre- RIO 7 O B d F'
���"""_����.A ..e ..!l:J.,

•
.

. ,
- sr. ento e ana.

D t·dender,. pela chocante occorrenCla le,pondendo a enquele sôbre o esmen' I Oque tmha lugar em seu posto de maior homem da historia do Bra
serviço, falavam com energia, o sil diz que foi D Pedro Primei-
«defunto», dentro do caixão,

' .

roo
resolveu arriscar uma olhadela ...
Abriu o esquerdo e espiou des

confiado os municipais. De tão
imovel parecia morto ...

Mas, quando o policial gritou:
e levantou o «casse tête:> o

'l: defunto» não resistiu e pulou
.to caixão.
Entretanto, não daude fugir,

e, com o «padre:> e a "viuva»,
foi parar na delegacia.

que tenha competencía na matéria
acha pronta colocaçãs,

Ofertas á:
S. A. Metalurgica Otto Bennack

Caixa Postal 43 Passa hoje, o seu aniversario
natalíeio a professora normalista
Julieta Pires.JOINVILLE

Leilão
Terça feira dia 12 serão vendidos

em leilão, no prédio da rua Felipe
Schmidt n- 48, a's 19 horas, moveis
para sala de visitas, quarto de casal.
di.o solteiro, louças, vidros, armaríos,
guarda. roupas com espelhos. fogão
economíco e me-tas uiudezas e uma

maquina para fazer meias.

Deílue, na data de .ojt, o ani
versario natalício da (enti! se

nhorinha Alciria Melo.

Ocerre, hoje, o aniversarie na

talieio do sr. João Inácio Zomer,
comerciante.

(l sr. Percilio Silva;
o sr. João CUAeo;
o sr. João Reinaldo GuinCelàt;
• menino Joãe Machado.

Fazem ano!'! hoje:
Enfermo o .al.

Monteiro
é a marca que domina na atuali-
dade e dominará sempre.Qualque- RIO. 7-0 gal. G6es Monteiro.

que seja 11 sua oecessidade de chefe do Estado Maior do Exér·
perfumarias, prefira sempre cito, não eompareceu hoje a esse

as da. marca
I
Departamento, por se aeaar . en-

Adoraeão Iermo, guardando o leito.

li Dr. A�minio Tavares -Oav!!::;.:::z,
'I

CIRURGIAO-ESPECIALISTA Assistent': do �rof. Sanson
Consultas das 10 ás 12 e das 16 ás 18-João Pinto,7sob-Tel, 14,56

Comunicam aos seus pa-'
rentes e amigos o noivado r.

de sua filha.
Ora. JOSEPHINA SCHWEIDSON

(Especialista om doeo.ç3s de
e crean�as)

(;ONSULTORIO

Sellhora. Martha Salum

Rua Felipe Schmidt, 39
HORARIO: das 10112 ás 12 e das 2 ás 5 horas

a venda em todo o Brasil
.otadamente na Capital da

Republica.

• •

nlpOnlCOInter�sses no Rio de Janeiro
SHANGAI, 6-03 circulos na

vais niponicos de'!lmentiram (

informes se�undo os quail teriar
sido enviados naviol de guerr
niponicos para as ilhas Parace
ocupadasmilitarmente pell! Franç

Dando as melhores referências, tanto no RÍo como em

Florianopolis, o DR. MANOEL MARQUES HENRIQUES
advojlado-com escrit6rio á rua do Carmo n' 69, Sob.-Caixa
Postal n' 3.688.--encarrega-se de: Advogacia em geral. Rf'gis
tro de Mar�as e Patentes de InVenção, Análises, Montepiol
(l Subvençõee. e todos os demais serviços atinent�s á sua pr.)-
fi�ã� �

PÓ de arroz 8 rOIl".
(:Qmbinação feliz;

A.dora�ã.
--.r

_.!MCQtII;

COlllpre agora
sua

.

Esta ti maior prova de sua aI
qualidade.

------

Dez ..erto8 e vlat
ferido.

RENAROFINISSIMA
APROVEITE A ESTUPENDA

Baixa de Preços
S ,0' D U R A N T E o M ES D E J U l H o !

BARCELONA, 6 O bombarde'
.

de ôntem desta cidade danific
vinte e sete Cisai, infor.aado·.
não oficialmente, que .orrera
dez peSIQaS, fieando vinte ferida
A's 8 horas. Barcelona foi II

vamente bombardeada par trt
aviões Junkers, que lançaram i
zena. de bombas. 'Uma bom
incendiaria de cincoenta quil
atravessou a claraboia de uIll

fabrica de tecidos, matando do
operarios. Numa oficina de cu

pintaria, dois t rabalhadore. fora
morto!!, quando construiam ce

xões para o sepultamentQ dai Y

timas do bombardeio da pavlre
na "A MODELAR"

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

• problema da depuraeão das aguas de esgotos está definitivalluen� f') resolvido.
Se V. Exoia. quizer resguardar a sua familía de doeneas ir.,deceiosas intestinais ntio deve descurar um momento.

Compre imediatamente uma instalação OMS para a depuração racio-
nal e cientifica das suas aguas domesticas.
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