
Diverge_!lda I
no governo IIboliviano. I

!

LA PAZ. It (AM) - Re�
I.

I nunciou o ministro do Ex
terior. sr, Ostia Guttierrez,
ex-ministro da Bolivia no

---o_o

_

aio de �anNeiro: 9 motivo I ,A su�eSS�10 10da damíssãe iOI discrepem - ,-

li 1# I
cia da opinião sobre algua preSidenCial)
mas medidas de carater . 'I.iiiiiiiiiiiiãiiiiiiõiõiiiiiiiiiiíiiii------iiiiiiiiiiiiii;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;iiiiimiiiiiiiiiõiõiii-iõiii;;;;;;;;;;.iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii-administrativo adotadas nos EE. uu. E Mpelo govêrno.

-

..
"'wASHINGTON, 4-0 sena-

.

LA PAZ. (AM) - O pra- dor Robert Taft, de Ohlo, filho,Rsldanla Germano Busch a-I do antigo presidente da União, Itendeu o pedido de demis-'I sr. .Willi�m Taft, pleiteará a
i

são formulado pelo sr. I presl.dencla ?c: Republica n�s I

üstía Gutierrez O mínís- proxlmas ele�çoes, com? candl-I_iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_iliiiiiiiiiiiiiiiiii-= iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_�_
• o;;j dato do Partido Republtcano.

tro do Petroleo -e das Mmas, i o senador Taft ao ser inter- ROMA, 4 - O exercito azul completou com assombro

sr. Dionio Foianini ficará I

rogado sobre sua decisão decla- sa rapidez, as manobras necessarian no vale do PÓ, para se lan

como chanceler interino. irou: çar, com todo o seu poderio, sobre o inimigo, isto é, o exerci-

_ I «A tarefa que está reservada to vermelho, que similou ter invadido a ítalía, As unidades azuis

_

' ao futuro presidente é desagra- se acham tão poderosamente motorizadas, que receberam a de-

I
davel.

'.

nominação de «inferno
.. sob�e rodas».

IA 1/1 1/1 Nenhum homem sensível de-
.

aSsistenca3 i ve sentir ancíoso desejo de em- BUCARES_T, 4. -:- O exercito rumeno já iniciou as. ma-
.

I preende-la. A menos que se dê nobras, que durarao ate fins de setembro, pondo em armas mais de

a escritores·: nova. direção a toda � atual ten-1300 mil homens.
I dencia do governo nao podere-I-

I" ea I mos manter per muito tempo a
. SHANGAI, 4 - Em virtudes das chuvas torrenciais dos

O Clu'be e·1orna IS as II nossa responsabilidade finan-II ult�mos dias, 150 aldeias, inclusive a �oncessão britanica Tien

.ceira, nem haverá empreendi-, Tsing, que se acha bloque i.Ia pelo Jaao, se encontram alarma

mentes livres, nem liberdade, das pelas enchentes.

Aldo Luz PO_RTO ALEG�E, 4 --:- A, individual nos EE. UU». I .

r�spelto da creaçao de um In�-l
0---- -.-- -.---------

. MADRID, 4 �,- Verificaram-se tres desastres, de doloro-

h
,III htuto d� ASSl.stencla aos �SCrl- II li! � .. consequedcias: um de onibus, virando um desses veiculo:",

omenageara (} seu tores e jornalistas, que esta d�-IInetltfi iii I�a' a i fepleto de moços e moças íarangtstas, ficando 8 pessoas mortas

p�ndendo de despacho do m.l-j �;.:,;, U ii! U I
e diversas feridas; outro de trem, chocando-se dois comboios,·

ben feitor, sr. dr. nistro da Fazenda, O. <Correio '"ft .,.,._; d I com grande numero de feridos, e, por fim, um terceiro de avião,

•

do �ovo» de PO!to Ale�r�, en-I '--uruem e, em Malaga, �sp�tifando-se um avião militar contra a serra, mcr-

A derbal .R. da lva tievistou os e�crttores rto,.._gr.\ini-! • I rendo tres oficiais.
,

.

l4U denses. O projeto desse Institu- unn .... !:a- da li -I' .

.

-

to fOI elaborad.o pelo P. �E:'N., ���.: '. , J!III1J'·�:,
�. . �S.r-4,..-,.�. e.Xerclcios de defesa aérea a se'

Clube do Brasil com a colabo- �

nha S·
.

realizarem nos próximos diàs 7 a 10 tomarão parte 1.300aviões.
ração .da _

Academia Brasileira.,' ueg"" .'

-
o

• _,_:
Associação B. de Imprensa e'l II PARIS, 4 - Foram ordenadõs-c.pela justiça íranceza,

I S. 8.. de Autores Teatr�es, e a
i fr Ied" cinco jornalista.s, I;>0r terem .es�rit? .

artigos conrra.a
__

soberania da
respeito dele pronunciaram-se i França em territorios a ela jurisdicionados, ---.

longamente os entrevistados, po- i
�

____

dendo-se resumir suas opiniões' BERLIM, 4-0 sr. Hitler ins- VARSOVIA 4 - Foi assinado um acordo éomercial�- o

nas seg�intes flases:
'

'ti!uiu a <:Ord�m de H?nra da com a Russia, par'a compra de fardos de algodão para indus-
De Viana Moog: «Sou franca-. LInha Siegfried», destinada a trias textis, com o qual a Polonia vai economizar 4 milhões de

mente favoravel. A mim sempre re.compensar os que se distin- zlotis.
me impressionou o desamparo guiram ou distinguirem na cons- - .------- ----.---

em que ficam os escrit xes e trução da Iin ha fortificadá do
.

Ijornalistas. E' preciso que o oéste.
.

fo; I·mnron·une·lado A greve é um reeui"-

govêrno acuda a essa situação ». i As insignias dessa ordem wn- a t' ,

I
80 anti ..soelal

De Atos Damasceno: «Se sisíirão em uma medalha de
houver boa vontade, o problema bronze, onde será gravada uma O secreta,lll rOlo do .

. .'

terá solução favoravel. A taxa pá e uma picareta debaixo da ·RIO, 4-Foram denunciados

sugerida é o caminho». Aguia Germanica, no reverso
• �.

d S·
ao Tribunal de Segurança Na-

De Manoelito ameIas: «Se O trará a inscrição «Pelo hab:lIho munlClpiO e I ... II cional, os promotores da greve

presidente Getulio atender ás

'I
e proteção da Alemanha». na estrada de ferro Dona Tere-

jl.istas solicitações de todas as guassú - I za Cristin�, em Santa Catarina.

classes, é logico que tambem o _ -- __

.

I A denunCIa fundamenta-se na

f
.

d' constituição, que considera a
ara com a nossa, e cUJo con-I I k
vivio partiu um dia para os ClfTRSO I Em 10i1ga e bem fundamenta- i greye e .0. «Io.c -out»

. re�urs()s
grandes e destacados postos da 'U I da sentença, o integro juiz de I antt-socl�IS e �ncompahvels com

politica nacional.» I i Direito 'da cO.narca de Biguassú i
os �uperlO.res Interesses da pro-

. I?o jornalista Arqu.imedes For- INFANTIL 'acaba de it?pronuncia.r.o nnsso, duçao naclOnal.

ELIZABETH, Nova Jersey, 4 ttnt: «Sempre entendl que deve- 'I
. I p.rezado all!l�o sr. E�I.dlO Amo-I' ... -"' .. -_ ... -- ...... _-_ .. - .. _-_ •. - ...

_ Completamenta cansado pelas Será inaugurado no proximo mos ter nossa Caixa de Apo- rtm, secretario do. vlztnho mu- -

imposições de sua esposa, que o domingo, ás 11 horas, na séde sentadoria e Pensões, como já I Acha..sa aberta na Ins-; nicipio, na ação criminal qu�
:\

•

f -)-
llJialtratava muito, o sr. Jobn do Clube de Regatas Aldo Luz, possuem outras classes». petoria de E'ducação Fisica : lhe .vêm .se�do intentada pela • mparo as am. Ia!;

W'anwyck, de 49 anos de edade, o retrato do nOSSJ ilustre con-
-

té' O d- t t' Justtça Publtca. I JlUmerdSBS

tltsolvea ir morar num galinbei- terraneo e abnegado despor�isté) B -I d
a I.. e agos o corren e, a I Foi. advogado do sr. Egí,dio I

roo pottlue considerava que nes- sr. ?r. Aderbal ��m?s .da Silva.' ai e as I matri�ula para. _o Ç�rso Amortm o sr: dr. Renato l,ar-
I RIO, 4-Consoante já noticia-

se local estava molhor acomoda-, �Igura p�eshglosls5lma nos Infa�tll de �ducaçao Flslca. bosa, no�so Ilustre colaborador, mos, o governo do Estado d·)

<lo que em sua propria casa. meIOs esportIstas o dr. Ader.bal destmado as crianças de. e. co�hecldo advogado nos aU-.Rio, vai amparar os chefes d'�

Contudo, o tribunal de rela- prestou ao Clube. Aldo Luz .Im- FloA.res It a 9 anos.
dltertos do Estado. familia numerosa, tend0 já sUo

q,;ões domesticas, que tem a tare- port.antes e valtoscs serviços instalado seção destinada ao le·

ia 'de 'resolver todas as quarelas motIvo porque lhe fazem essa D S I R De regresso da gistro. Apezar do grande nume�

jfamilares, não quiz deixaI-o viver t�od':lenagem chom? protva de gra- r I) au o amos Capital da Re-. �o de documentos que os in-te-

messe Iogar ., o obrigou a regres-
I ao e recon eClmen o. Poucas. as reuniões sociais publica, reabriu seu cousul.torio médico á ru� João: ressados' são obrigaJo� a �P:'�-

ISar a seu lar. ------ que, em Florianopolis, tem me- Pinto n 7 Di-riamente: das 13 ás 15 horas' ! �cntar,. o numero?e lnSCrtço�s.

Ge""'lo-Fone 1 587 i recido prep�ro tã? cui�adoso
,.. a •

I
e conslderavel, pOIS todos COIl-

• 'como o baile amversano do

Imlenen'.te a adesallilllo'
. -Ifiam em absoluto nas promes-

NOMEADO --.------- Clube Doze de Agosto, a efe- O lisas ..

dO. governo.

Empreza Fu- tuar-se em a n?ite de 12 do. cor-

COVEI,RO
'

;I ����eie�a��ss:rt:er�� ��f��d��� I Ã��i�;-S;;;�;i;d�-l;�h�
nerarla retores daquela distinta socie- Jap.a"'"O ao el·xo· I Fone 2.100

_dade, em combinação com ex-

Ortiga mas. damas e musicistas cbnter-

.

O roubo da aJfao-

ra�eos, gara�tirá ao Baile das BRRLIM,; 4-Um porta-voz do Ministerio d(! Propaganda, de�a
Flores o mator e o mais

retum-I
comentando a iminente adesão do Japão á a Iiança militar italo-a - �

bante êxito social. Uma parada lentã; que «não ha nada de surpreendente nissn. Era de se espe- RIO 4-0 ministro da Fa-
de elegancia, .num a11_1biente de, r?r. Alem do f!1ais as 110S.S�S re.lações com � Japão 1l�0 são exa-, ze�da. 'mandou gratificar os po�
f1ôres .e alegrta, son.oflzado. com I tamente platonlcas». O Mlnlsterto das Relaçoes Extertores recu-11liclais que cooperam pelo bom
as mais belas mUSicas, . eis a I sou formular qualquer comentario enquanto não fôr notificado so- êxito das diligencias em torno
festa do dia 12. bre a decisão do governo de Tokio.

. ·1 -do roubo da' alfandega.
.

r

Infaneia forte e
sadia

Muítos dos males que hoje se insurgem como obsta

culos á grandeza nacional, tem suas origens em deplora
vel falta de' previdencia. Vesta forma, além dos problemas
proprios de cada país e de cada época, temos pela frente,
outros de ordem particular e que demandam, com? a�ue
les, solução urgente tornando, assim, cada vez mais com

plexa a ciencia de governar,
Antes de ser motivo de esmorecimento, entretanto,

esta circunstancia se deve impõr como mais um estimulo

ao patriotisma dos nossos administradores public��. Cum
pre-lhes, com maior abnegação, que se enqua?ra, altas, den
tro de sua perfeita visão das �ousas, neutralizar .da melhor

forma possivel as consequencras do passado, Visando em

todos os atos, preparar, para o futuro, um povo forte e

-sadio capa : de defender para os nossos filhos, a patria
dos �ovos avós-na sintese feliz da frase merecidamente'

premiada em concurso do Mínisterio �a. <?ucrra. _

A' infancia portanto, se devem dirigir as atençoes ca

rinhosas dos poderes publicos. F' ela a Patria de amanhã.

E' ela que se terá de haver, mais tarde, com resp.onsabi
Iidades gravissimas, dado o rum� atual dos acontecimentos
internacionais.

, Não basta porem, instrui-Ia. Não basta incutir-lhe um

grande, um profundo sentimento d� brasilid�d�. E' prec.iso
também, facilitar-lhe um desenvolvimento ftSICO perfeito,
trenando-a tecnlca e constanterriente, para que cresça sadia
e forte.

Saude e força não são apenas atributos de interesse

indlvídual. Eles mantem Uma intima e indissoluvel liga
ção com os superiores ínteresse da nação, por serem a

melhor e a mais pocerosa garantia de independencia, de

progresso e de glorias.. .,

Sobejam razões, por conseguinte, para nos regosijar
mos com a providencia do nosso Departamento de Edu

cação, instituindo um curso de educação fisica infantil,
para crianças de 4 a nove anos.

Eis ai uma geração que será um dos mais fortes ba
luartes do futuro. Merece, por isto, todo o apoio, todos os

aplausos. Apoio e aplausos, principalmente, dos srs, pais,
que devem ser, sem duvida, os grandes colaboradores nes

sa grandiosa e necessaria campanha de revígoramento da

raça.
'

Melhorada a

iluminação
pública

Mais um grande me

;fhoramento vem de se

verificar na
o

iluminação
pública desta capital.
Por ordem do ilustre

secretario da Viação. e

Obras Públicas,. sr. dr.'
Celso Fausto de Sousa,
foram colocãdos elegan·'1tes fócos de luz eletrica
lêm toda a extenção da
rua Felipe Schmi -Jt, a

mals elegante arterta Ho

Irianopolitana graças ao

(dinamismo do sr. prefeito
Mauro Ramos.
Assim de hoje em di-

8Dte teremos feericamen.
te .iluminada a rua Feli
pe Schmidt o que dará
,um aspeto surpreendente.

,Acabou indo mo

rar . no galinheiro

o sr o prefeito da capUal
.omt�u c �r. Heitor Xavier·
de Sousa para exercer o;

A b d d' 'd I
d

.

d mi-
.

ca a e ser a qutrl o pe a

ca�go e ,coveiro .0 c�_,_ Empreza Funeraria Ortiga um

lérlo da sede de R�belraOr possante caminhão Chevrolet, em
·llercebendo OS vencunentos cujo chassis foi colocado um

marcados em Lei. J belo carro funebre.

. Diretor-Prt\prietario JAIRO t::ALLADO
----------------------- ----_._----------- ._---------

VI Florianopoll�, Sabado, 5 de Agosto de 1939 I NUME�O 1509
-----------_.

PARA o
Fina Conteção em Lãs. PELE§� Angorás. etc.
TAILLEURS-CASACOS-CAPAS

e

TUDO QUANTO AGASALHA DO FRIO

MO·OEL.AR"

MUNDO
"

íiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíi_

EVISTA

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



de Sant Cat
a

t� • -

,--,ornlssao Organiz'adóra
Afilú de ,1.\;' ;; ai;;r »npulso a08 trabalhos da Exposição Fei

ra de Santa Cai r in«. f, i r'rt.initivamente instalada a Comissão Or- Ig.iuizadora, que .(·JI: ;j"SJill composta. N t CaPresiden " ri" H(,r,r>l: Dr. Nereu Harn..s. I
O as •

Vi" pcei,"", d:��:�;s��:�:"
Harnos II toUcas I

1----
---

Ii Congre=,aeã 1) M'aria- A direção tecnica do grêmio

I na' N. S. d.J Destêr••o
«aivi-negro» péde por nosso in-,
termedio, o· comparecimento de!

I' todos os jogadores e reservas do I

Sob a direção do rvmo. padre esquadrão principal, para um

I
Emilio Dufner, reuuem-se hoje &9 ensaio com o seu co-irmão Ta-
18,30 horas, na Egreja da Vene- mandaré F.C.; hoje ás 16 horas.

"V
. ravel Ordem Terceira de S. Fran-ITenente Arlindo Pinto da Luz, dr. Ant )[Ji) J >oi � V .Ll'rga •

b d C
de Oliveira e dr. João Moritz Junior.' CISCO, os mern ros a ongrega- I Tam'aodaré F. C.

. ção Mariana' N. Senhora do I' Desterro, .

I Para a referida reunião são

IMedeiros e Alva'ro' CdolJvi�adost'dtot1dos o� membros Afim de se submeterem a um.
. aquela en I a e manana. ensaio com o Figueirense F. C.,!

a direção tecnica péde a presen-
'

.

de São Bom ça, hoje ás 16 horas, no grama- IJesus do da ,rua Bocaíuva, de todos.
os jogadores e reservas da equi-: . _

pe principal.
---

Pre.idenre efetive: Vitor Busch
L' vice presider,Le: Manoel Morais

Ultima hora!
.

esportiva ?�:,�:�!�"�:��n�
Serviço do Prof. Brandão

Filhci--RioFigueirense F. c,

2 dito: OI laudo Fernandes
Secretario: Lotario Paulo Hothfurhs
Tesoureiro: Alberto Bruggmann

COl\HSSÃO TECNICO DECORATIVA

COMISSÃO RECREATIVA' CONVOCAÇÃO

Tenente Lecvcgil '0 Amaral, Francisco
AC'i(,ii Vusconrellos

.

Publicidade: Jairo edis_do
Seção Ar tistica: Carmelo Prisco
Imprensa e Radio: T\..U03 os diretores de jornais e

18�ÕCS de radio,
A Exp_?sição _F'?irH,. que B�rá inaugurad.aa_15 d� Ni)v;;:r:�)rd i Com grande afluencia de fiéis,

em, come�ora_çao do .:>0 33iVerSa!1O da Proclarnnçãe da Hvpubtica, estão sendo celebradas na Egrp.ja
"era a mais Vigorosa demoost raçao tI.J n.iss» progresso arn t ,;lll; 0'1 da Veneravel Ordem 'Terceira de
a-tores da atividade humana, comercio e industriais, flrlel e �:iellci1'! Sã« Francisco ás 133'0 horas no.

Justifica-se, assim,o sxtraordinaric interesse que (J grand io- venas sm louvor a são Bom Je-'
FO certame de�(}e já eatá. despértau Io em to:o 03 raculto;._ do E�-! sus, cuja festividade se realizará
talo � qu� fará ?onverglI' para Santa Catarina, as atenções das domingo 6 do corrente. Comera-se por bom preço
demais unidades da Federação. J íd ,.I •

-.-------

L e .- 1 a""'" o
qua quer quann aae e vanc'j,.

d
dade de marmore, bem COIT.('

.

• a Terça feira dia 8 ás 19 horas cascas de marisc.�: . , "'" I
Praça Getulio Vargas n. 24.

. �ara meJhor�s hhi m ÇOLS
i

i Moveis diversos, Vitrola Ga' 'dlrIJam-se os ínteressad is ;'1

if,binete, Louças de Porcelana de Fabrica de Ladrithos do sr.
.

DOENÇl\S DE CRIANÇAS·· REGIMES ALIlI4ENTARES
mais d� 100 anos, �CrYRtaes, Yi': [cão Cunha, á R:ta víaria. ,; TUBERCULOSE INFANTIL ,. PNEUMOTORi\X

dros Grande quantidade de Mlll-! - a: Consultôrio: R a VI'tO:� f:' I � 28 d 14'
d - O I" C I

.....
, I !;' j • ,U . ",elre el:>, > .as as 18.

e�as, _Lla(:,,�; .orunas, mno-:
.Ao �. RfS. AVENiDA H,::R"'!L10 LUZ 155

cuos, Moveis Laqueados, 1 gru- Gelo fone 1 587 � L;,
.

pfi de couro, Muitos livros.' '.
•

.)���l!iI!""'Q"'� ..d4éM' mliBU ,

';'@$��at=4 & 4 W . Z2 'o" '"

_.
• �.P - 0:<. _�_ '-7PM:&�nmti'5ten t

tt-j''''r±fW=hi)tH;�''N.!?)ft,:·-
1 .

P

I '�.; Dr. Biase A. Faraco �í Dr. P.edro (atalHo Clin!ea m�die9.
i

" tf ' eu·urgu�a
1 ;' Médiço chefe âo Dispmsário de Sífilis do Centro de Saúde H ;' das molestias da t.�:lbe�AA e do i)eseo�(t

de Florianópolis. Exiderno,' por concurso, da Assistência II EsnECIAL' "T E'
púbr." de Po:toGt.�e!:l�gi�xJ:t�::t/ê.;1:nic. médica

R i I O hOS, Na' j;, Ga�:aAnta\� O tl v fdos
CLINICA E CIRURGIt\ . H:' CONSUlTORU): Rua Trajano, 18

S I F I L I S �
� I Diariamente das tO ás 12 e das L.t ás 6 horas

�I�I' . ResidEH1cia:, fone 1565
• I

�. i
��'I�uif!!iiii8hmr� 'PW7��!iii d!i���

I i I D-r ·A.rm;n;o Tai/'2. �.:� _Ouvidos, nariz,
I I •

_.

� .1 v (�t �S g�U""�uJta r
�����!!�������������������ã' I

CIRURGIAO·ESPECIALISTA A�si�3tente do prof. Sanson I

MOV'-E-IS-t-inos e bem trabalhados, I !�;:�lt��a�;;���d·�;��;":"���'�;IT�;��l
só

I' -Festade es·

Atenção

Em brilhante coxim d'ouro franjado,
Pendente a fronte em mole travesseiro,
lJ rn tipo de mulher-[� nio fdgueiro
Dormitava sereno, socegado.

De quando enhvez no· labio nacarado
Bdncava a f1ux um riso feiticeiro,
E entre as Borrbns d'um 8{,nbar facf'iro
Pensava ver o bem idolatrado .• ,

Mas, fugace ilusão! fremente, esquiva,
Ela Acorda em s' )Iu�os. delirante,
Vergad3 ao p�so de uma dôr, üativa ...

Procura p.m balde o deilditoso amar,te

Que á mente despertou lembrança. viva
Do passado de amor, perdido errante!
1876.

Consultas das 16 ás 19 horas

Felipe Schmidt. Lt6 Fone 16ltB

FI.OBIANOPOLISJuv· ncio Maltins da Costa,

ANH'ERSARIOS

IDR. LAURO RU�P
I i
I

I

Faz anos hoie ú sr. dr, Laur" I I '

Severiano Rupp, distinto enge- i 1
nbeiro patrici\i, reeidindo atual-Ijmente em CampQs Novos. _I .

Vê pa�Ear hoje, o seu natalici0 J
a galante menina Leoni Maria.
Machado. i
Senhorita faça com que seu!

seI! namorado chapéu
RAMENZONI

Fazem anos li9je:
(l, exma. viuva Sofia OpuSéka I

Nl uscovicz;
l) sr. Domjngo9 Gonçalvss Neto; i

a senhorinha Diamantina Alves;!
.

a
���ma. viuva. d. Leonidia

G'll.e lVL.r.lllda Frotas.

!
.

Senhori ta exija que seu neiVO !

LSP- chapéu .

I
RÁMENZONI

VIAJANTES
VITOR FARIAS

Encontra se e�" FloriBnopolis o

l.i.'SO distinto conlerraríeo sr. Vi
t f FalÍas, dedicado gerente da
í ,derosa companhia de seguros
j i nço da Babia em ItajaÍ.

I'
(.:
r1
j

na

que
mantem 'exposição permanente,

rua Trajano n. 33.

Todos os nossos moveis são recebidos direta
mente da filbrica Zipperer & (ia., de Rio Negrinho.

Vende-se ii prestação

Diplomado em 1933 pela
Faculdade de Medicina da
Universidade do Brasil

Dr. ALJ!�elio
R<"'"'Jtolo

MEDICO - OPERADOR
-PARTEIRO

Partos-c-mêtrorragias=-cirur
gia plástica de perineo
cirurgia abdominal-vtrau

matologia .

Hesidencia: Rua Visconde
de Ouro Preto 11.

RAlOS X

Clínica ài! Tuberculose
Pulmonar

Diatermia em ondas curtas »

Raios Ultra Violeta e Infra'
Vermelho

Infrazon-c-Terapia - Cistos
copia- Uretro+Bcopia
Consultorio-Rua Deodo

ro - Esquina . Rua Felipe
Schmidt. Das 9 ás 12 e das
Hás 17hs. Telcfone-1475.

"A biliaria9'

Molestias de Senhoras:

Hesidencia - Rua Nerêu
Ramos 26 - Telefone 1450.

TELEFONE 1009

Consullorio: BIIa João Pinto
7. De 1 ás 3 hrs. Tel.

1641

�

���.·�""��mRMa..e�--�±.��� Naw-a =7"�

CLINICA D� CRIANÇ.:\S . i
do

Dr. M. S. CAVAl-CANTI
Formado e com o Curso de Aperfeiçoamento em Hiàién"! Infantil

e Pedíatrta pela Faculdade de Medicina da Rio de-Janeiro.
Chefe do Serviço de Higiene Inf 10tH do Centro de Saúde •• Ex·

As istente dos Sanatórios "Infantil de Nogueira" e
"Bela Vist:}" (Corrê as)

:r.IEDI�A

Ex assistente do serviço de gint�cGlogia d0!'l hospitais da Gam
Ma, -Fundação Gaffré-Guinle e S. Francisco de Assis do Rio
de .laneir,). Ex·Ínterna· tio serdço de Pediatria da Pulicl1nica
de Botafogo.
!Especialista em df}eo�as de Senhoras.

e ereaneas .

Tratamento moderno das afecqões da aparelho genito-urinario
da mulher.-Disturbios da esfera sexual femiuina.-Tratamento
positivo nas infecções g(mococicas. - Parametrites-Anexites -

Clínica Pediatl'Íca e Higiene Inf'lntil. - Regimens aliment.ares.
�iaterinia - Raj�s Ultra-Violeta e 10-

fra..Ve.·melhós

o
� 1E C UlT 1E� 10 (Q)

'"

a

�ONSULTORIO

Rua Felipe Sehmidt, 39 Sob.
Consultas das 10 ás 12 e das 14 ás 11 hDras

FLORIAt-wOPOLIS

ela.

-

'I
S�NC II N iii R t t Especialista do Centro de Saude .�. Afisistente do prof. Sanson

'I"""" Ii!,

_r_'!J__le.pllllÍriileiis••e_._n••all_l!l!nll_�'�._IEI_Il_Ilil!_._III__li_III��&��iiI'=I!...Co;;nllils""li;u...ll1t....a.sw"",S;d;il!la""':iIII....ia;:;d;alll!ls...<",,4;á;:;-�iE�.l2_I$�R_+III·""'·ilV7ií...ti�1&r�M__.""'ei·l...·r:i.....eil...ei&js'ia,_2.4"jjil..Tiit._.e_I...ij1.....4..,4.....
7

.. 1 _

Ha

_:
.

Joinville MARCA REGISTR�L\DA

'-.-,,---"

o
" ,

I�eC,la I
--''-'-.--_._----_._----

tanto para roupa fina como para roupa comum
r

l' "u j �E '.
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A GAZETA

Aviso- importante
�,Dagrande casa de tecidos

"A M U N D I A L·'
ESTE GRANDE E COLOSSAL ESTABELECI

MENTO DE TECIDOS, A' HUAFELIPE SCHMIDT,
ESQ. DEODORO, TERMINA DE RECEBER AS
MAIORES NOVIDADES EM TECIDOS FINOS.

ESTANDO A FAZER PROPAGANDA DE SEUS
ARTIGOS, SAO OS MAIS BARATOS DA PRAÇA.

SEM COMPROMISSO FAÇA UMA VISITA E
VERA'.

�� ��,�����b--�"�w.--,m·mã_zzar--_·__

Clube Doze de
�gosto

Assembléa Geral

�
4

i

Ordir'leria I
.

-

-

,
�

De conformidade com a letra BaR, do art. 56, dos Estatutos'
em vigor, são convidados os senhores �(1Ci0S, em pleno gozo de seus

i

direitos, a tomar parti na ASSEMBLE'A GEH'AL Of(D�NA ..

;

RIA, a se realizar domingo proxímo, dia 6. ás J O horas da manhã, �
na sede deste Clube, afim de elegerem a Diretoria que deve presi.;
dir os destines deeta Sociedi},de lJO penedo social de 1939 a 1940. i

Caso não haj'.! numero !eg&l para ser realizada a Assembléa I
em primeira LOn'lOCaçÚI, será feita segunda convocação mela hora I
após, funcionando e .. ta corn . qualquer numero, • coulcrme estatue o!
art. 39, do referido Estatuto. I

Osesf s!c�ê�a��am. I

So�iedade Ca-j
tarlnen·se, de i
Medicina I

63a. R.6uniãc)

Presentes os doutores Jorgei de ovos e manteiga.
de Banos, Nelson Guerra, Pe- I Por ultimo pediu a palavra
dro Catalão, Miguel C�valca�tj, lo dr. Arminio Tavares, que

Augusto de Paula, 'tiebasllâ0 i apresentou duas observações da

Franc? da Rocha" Feruando jsua �lil�,ica particular, sobre «Apo
Wenchausen, Saves Lacerda, I plexia da uvula ou Molestia d��
Armando de Assis e Paulo Ta.! Hosvie]», concluindo, com doeu
vares, re.alisou 'se, na �!tima s�·ll1lentação bíb!iografic�. pela rar�
gunda-Iena, a 63. reunião crdl"! dade dos casos, pOIS até hoje
Mría. da S.C,M.: sob a presi- I

havia ap�"a!) 25 casos publica
dencia do dr. Djalma Moelmann I dos na literatura mundial, desta
e secretariada Relo dr. Arminio l curiosa e interessante entidade
Tavares. ! morbida.

Lidá e aprovada a ata da Eata sessão se prolongou até
�-=ssão anterior, foi, na hora do as 23 horas.
f. xpediente, por proposta do dr.

• __ _ III .._ !"_ ..

Fernando Weodhameo, aceito

por unanimidade, para socio, da
S,C.M., o dr. Sebastião Franco
ela Rouha.

Ainda na hora do expediente Compra·se por bom preço
a Sociedade Catarinense de Me- qualquer quantida1e e varif.

dicina, deliberou, por unanaml- dade de marmor�. bem como·

dade, oficiar ao "dr. Alfredo ca�cas de marisc? _

Porfitío de Araujo, felicitando-o Para melhores wformaçoes e o

pela passagem do 500. aniver- �irlj�m-se os int�re,ssados á Os
�ario de sua formatura. F abnca de Ladrilhos do sr.

Inscreveram.se para filiar na, João Cunha, á Rita Maria.

proxima reunião, os drs. Fecnan
do 'vVendhausen e Pedro Cata
lão: o primeiro sobre «Aspetn
medico-legal da tuberculoselt; e I
o segundo, «,Contribuição brasi-
leira á cirurgia da ,etmoide»; RESIDENCIA: Rua, Viscon-

Encerrado o expediente falou de Ouro Preto, 57 -

Io dr. Djalma Moelmann. que Fone 1524.

�presentou magniftcas radiografias
II CONS.: Vitor Meireles, 22 '

..de vesiculas biliares, nas quais Fone 1248.

se viam. com perfeição de con
trastes, as mais variadas le�ões
Ve. j( uhres e numa delas quatro
calculos loca lisados 'no cok:doco.
Fez o dr. MoeIlmann uma bri
lhante exposiçãO téc.,nica e leI

minou a sua palestra, mostrando
um perfeito esvasiamento vesicu

lar obtido á custa da inlestão

.Atenção

Dr ..Artur Pe
reira e Oli.

veira

Doenças internas de crianças
e de adultos.

Doenças do sistema nervoso

Laboratório de análises
clínicas.

Diariamente das 10 ás 12 e

das 16 ás 18 horas.

�' "

: .'. �
1,1

Pregrama rJir,rrfl@
De 6.15 ás 17.30 bafas

Programa noturno

, De 17.30 ãs 23.00 horas

•

•

Florianopolis, 1939

UôDl�Jinaeões 30rteadas
Em 31 de Julho

.

Z O H F Q D, D P

341X U 31C S '!

O V N Z F N Z K 28 A. V 17 Z O 31

I
Do 7.. ao 12.'

U Y Fj F E V

_-::
V Q & A M 41�Ol�

U Y IJ I Z M I T N 21 F M 341 V U 11

.!nlormações e Prospectos
.

-
"

MACHADO & Cia.
.Rua João Pinto n- 5- Florianopeiis

_"---

"ui_a natur"'l' Lenba Dela';b';;'--
. l Fone 1.100
'nas 1-------

�

, Fatos inte-
Português, inglês. francês, '

italiano e al-emão" arltrnetica. ressantes
geometria, geografia, Histo-
ria do Brasil e ciencias fi ..
sicas e naturais.
Informações á rua F;; ire

Roma n. 38. das 6 á: (; 110

Plane ,'�"

Orlanüo 5i1ua
Almirante
C5uiomar !3anh�s
Emilinha Borba
CTlQwro õe Ullu!!lra
ROSE Ln
relEste f'li�g
Orquestra oe Dcnsce
Orquestra rarioca
Regional o�' Dante 5entoro
Rom2u 6h;;:l�rncn com a orqueatrc ih!

roncl2rtos ,

fi'5 noros certas, 'ornais falaôos co rn no
jjcios em primeíl'a mõo, forneci{}a!':
pela A NOITE, sob o �atrocinlo
do SAL DE fRUTA EHO E DA
emULSO DE SCOTT.

'"

A's 21,25 rANcAo no DIA •• Escrita
.

e tnterpretcõo per Lamartlne Babo,
uma aferia õo casa de louças "O
DnAGÃO.

5pelli'ter' õe atudia: Celso '6uimarães

A's 13,30 - TEATRO EM CASA .• cpr-cscn'
,

to a peça em 3 atos "Odio de uma

Rar;a�', em uma adaptação rodiofoni
co oe UUo,r rO'ito, na in1er,.retcção
ôe: ... Zezé Fonecec, florlano fois'
sal, &An�onlo L�c, Eur-ico 5i uu I(

DU�l'OS, urna gen;ilezl:J- õcs Lojas
Brasileiras.

A's 15,30 • Reportagem Esportiva.

A's 1.2.00.,..,.,.Taroe dan���te.' do" :�S ABO
NETE TABAR l\Á".

-

A's 20.00 - A PRE-8 EM BUSCA DE
TALENTOS - Um progra
ma para calouros.

.

f

I

PROGRAMAS DE HOJE:j
Odeon, O lider dosl[eineDl8S

A's 5, 7 e 8,45 horas: IRash Cmigan e Sob Litví'losky
fem

Ouro escondido

A's 21,15-CRITICA ESPORTIVA - O
.

• panor.ama esportivo da cidade.
� e e�e.O®eeOOGee.00.".êe.®�.@

CARTAzr� Ih{.rd�:
�� 1 Daqui a cem anos cem Ray

DO DIA' moud Mags, y e i:<alj h- t(i-
chardsou.
Pre�o: 1$000.

com

Kay Hughel
inicio dã •• iado

bandoleiros do vale do
fogo
com

Johnny Mac Brown

Preço: 1 $000.
Galeria-$600.

CINES COROADOS
,)

Rex, às 7 horas: 1"

O segredo de 'Lady Helen I
com LoreUa Young e Fran- i
chot TOD

•

I
O amor é como o jogo com I

Akim Tamirdf e Claire,
Trevor. I'Preço-l$OOO. I

Imperial, às 5, 7 e 8,30

Amanhã:

UMA ASSINATURA MENSAL Judah P. Benjamin, serviu co-
DE «A GAZETA> CUSTA a

APENAS 5$000
me sena Dr, secretario da guer-

������_�....�'_�..������nm ra, e procurador geral do go
verno no! te-americano, na vigcn
cia de deis governes e no', t
tanto, Hão era cidadão no.t. _

americano. Atravez de toda sua

vida fOi sempre inglez.'

raso

Dr.
.

Hernigio
CUN!CA MEDICA

Moles tias internas em gerai de
IJ Senhoras e Crianças.

I

t·· CONSULTORIO: Rua Trajano n.
I--SobraJo--Fone 1592.

CONSULTAS; das 9 ás 12 e'
das 14 ás 17 hords.

RESIDENCIA: Avenida Hercílín
Luz 186-Fone 1392. Atende

a chamados.:

,,·DEPRESSA ESTA DOR TERMINA
SE TOMAR CAFIASP,IRINA!...

�
. t

.'

ll'��� �

� (.C
"

1..'1. \l7
G Não é motivo. para V. desesperar-se, porq\le
ua;.a d.Oi' de cabeça cu uma clxaqueca, subita
I::e,:.:.:e a atacou. Tome Canaspirina; verá com

C1.W r::nidez eI!a nR.,) soreente lhe allivia a dor,
��mo lhe rest.i.lue a bôa disposição de corpo e de

espirito.
ti Seja pl'ecavid!1: te�a sempre á mão eafias
""iJ"iua.

rl-r.1 01' co�!prir.t!áos ele
Cr:.'."ast-'idna prr,f.JgidoJ
cO·:Jt iJapcl CELO
}:'tl::'.f...NB.

. ", �� . .

';".,-;J . .,•• -;�
r. ..... _!'

,

"

-.:; ..
'

'.:�' ,

"Plano "B"
Do 1: 80':6..

o senador norte - americano
Joseph T. Robinson, de Arb.n
sas, foi deputado, governador e

�ena',!or. suceseivamente, durante
uma semana.

Em 1927 roi
brll cascave] na

.

: tinha 30 guizos.

morta uma LO'

CaJifcrnia qU!

o a lemão iv1 ali: .Hinl,
I � 29 correu em Berlim,
ovos em 10 e 112 mioutos.

em

75

o porteiro Johannes do Pal
que de PortoElizvbcth, na Urino
Sul Africana, é imune ao veceno
das serpentes.: Foi �ord,do 14
v. zes, por serpentes venen: fas
'em nada sofrer.

Theagenes de Thasos, gí31 de
lutador da antiguidade, ganI ou
l.400 lutas. .

Em Haogchow Bvre, na eh:.
da, verifica se uma vadddtHt
marav.ilhi:l da Naturezã. To (;� .

>$ dias forma·se no riu Tsi,",-
I »

ang em muro a agua com cerca
rre G mel.;c g �e ahura. () ba u.

lho das vagas e da marcha des_'
'a muralha liquida póde ser ou-
',J

.

hVI�O a uma ala de distancia.
, Um, cidadáo . do ESlado do
Ttxas conseguiu transformar uma

simples farinha em biscoitos fi
;�cs no COito espa&o de 17 mi
nutos e 3a segundos.

.

Ó ca�alo «Rival», de pro.
p�!{;dade de John Madded, 80r

te':'am�rica.oo,- ganhou duas rOl ri.
das l.1I,.lInà tarde. em pistas dife
lentes.

o carr,aleão é o unico animaJ
que pode olhar ao me:;mo temço
para a frente e para traz. 08
seus olhos me,vem'se independeq.
temente um do outro.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



Pela cultura física da raça
)

Estão de parabéns os esportistas flori�nopolitanos com o

vel gesto do sr, prefeito' Mauro Ramos, determinando a construção
gante pavilhão no estadio da Liga florianopolitana de Futeból.

---,,---_.

Notas· Cato ..

Itcas
��:ri��D�,a�:n:r�I����J ��o�:�IA 'nolole russa de hOJeenacional. Ela reflete. toem alardes .: .

.

,

'

.'

patrioteiros, a integração da nos,

sa gente numa religião. que t em

O·O LI·ra"ido fator constante da unidade
O SENHOR BOM

I
da pátria. pois é a religião do

JESITS povo, da tradição 6 da historia I
.

brasileira. E' finalmente hoje. com inicio ás 20lJ2 horas, que se rea-

Ir
- --. Uma devoção nacional II

.

.

lliza
nos aristocraticoa salões do Lira Tenis Clube a esperada

III Para a M'uli"er:1 pri'r Helio Damante
NOITE RUS�A, a que [á nos reíerinos pormenorisadamente em

.'

SI I M O V I M 1= N T O nossas edições anteriores. •

II li, .

I L I
Para este grandioso festival artistico e recreativo estão con-

I (� It.. d I F -- OC(jrre�d(l domingo próximo" vidados os sr eios dos Clubes mais representativos da nossa capital,ouso orlo e ,i la fp;.:ia do i:li'nllC'r, Bom Jes.ug.. ASSOCIATIVO los quais poderão reservar as suas mesas na Joalheria Boettcher,

II MIJe. z). '11. tra�>creHr�(J� aqut () exple?dldo II I' a rua Felipe Schmidt esquina Trajano, ou na propria sêde do
art ig» publicado, sob a epigrafe,

.

Lira. .

�-- _.lii acima, no O APOSTOLO de lo, '_o---- ----- O magnifico programa da original noitada de hoje obedece
." tio corrente. á seguinte ordem:

Poll-over de lã aZIl� {lma das mais populares. tra- Noite russa
ma.oinho, pa.oa ,jo 'OJg dicionais e sugestivas praticas

de lã àOÓS religiosas do nosso povo. do nos

80 c bom povo'. é a devoção ao

E', I '
. Senhor' B@mJesus.Omêsde

ste e egante pull-over e de lá
t ( di 6" di d B

azul marinho, bórdádCJ de boquets �gos o) ,ola dedo Ia o o�
�'fIartinho CaUado Jor, multrcores, A. ,ol� 'ó guarúecída I �su.s e �gua� li o c?m ancI:

d trssê Ir A ' nit d 'I em mumeras vilas e CIdades, tu-
e rsse mu teor, 1001 an o pas- teladas do Senhor Bom Jesus,samanaria.
MATERIAL NECESSARIO- Aqui e ali. desde a Lapa, nas

barrancas do S. Francisco,' até
Pirapora, ás margens do Tieté,
além e aquém, á beira dos rios,
nas encruzilhadas dos caminhos, Lblloense E. Clube
no alto das montanhas, sucede-

Ise um incontave! numero de san 'A f I
.

Etuarios, igrejas '

e capelinhas •. de
s estas Que o _lmO'e.�se "

dícadas

l:IO, milag.Joso
Senhor Bom

I
C. oferece a0S seus associados, I

Jesus, E com elas as pitorescas são sempre Iranebordantes dI" ale- I

denominações ;:egionais: Bom Je- gria e de entu-iasmo. E é por ,I200 d 1- � C'
sus ,�o Bom l'lm. Bom Jesus dos I este motivo que a de hoje á

.
gramas e a se Ir»

•

azu Perdões, Búm Jesus de Iguape, .

I' "

�arlllhQ; uma� gramas de rgua de Tremembê, Matozinho, Mon nO'I�e. evara aos 5818€s daquela

IIa vermelho VIVO, branco, ,ama, te Alegre. Cana Verde». Igrejas, entidade,
. �umero grande de

relo ouro e v�rde para o bú[(lad,t I
e Capelas suntuosas ou paupêrri- e.xmas. familias.

�os bO'uqu�ts. 2 agulhas de 2. rm mas, todas sem excepção alguma, Ihmetros e 2 agulhas bem finas nestes dias vibram de religiosi CI II 6 d J I Ipara as gaitas. ! rt;de. com a incontavel multidã� n e e ane ro
I,

A parte �rtistica da f�St.1 está a _cargo do e�cel�nte Con·

"
dos romeiros, que resplendemem. ! Junto Russo-�kralD� Zaporojetz, que tao extraordinário

_ I!luces�o·
ExeclI�ão

1
Dado o interesse que se nota obteve na noite de ontem no CIIl.e Rex, e as danças serao abri

"
' ..(a� -rodas socil1is I.) baile que O' Ilhautadas pela Orquestra de Bal&t'likas do conjunto.

COSTAS - Comi'cemos por bai.1 ./

Clubr. (5 de J�neiro reaJ;zará I _

A cSoirée dan&ante� se pr, langará até ág 2 heras de aIT'anhã,
xo do braço. fazenJ() o . trab::dhú I '

h" á't 'd \

I'd d I "I I oJe n01 e um sua se e se- IuosentlO aa_t.!!r!L'--L��{)n!,fJmosl--'_· ,,,,.!

L-
III

S h Id70 malha!;�sõbre as 'ag;dhas de 2 CI8'�' se. tOlnara um e�pre5Slvo I I IV j'a ri�
, cu'·t .

milímetros. empl'l'gan�l) a lã Sim.] ae�nteclmento de alegfla e en- I t; 18 �

pie:,; façamos o ponti> de musgo tU5lasmo.
(todas as carreiraa pelo direito)

I
,..,

durante 6 c:arreiras de 2 agulhas (;Iube 12 de Adosto
cada uma (figura 1) e depois au- sun hnmildade toàa a exuberan' e

mentemos 10 vezes 1 malha da te fé de um povo cri�tão.
cada lado Crava). Juntemos, de Aos 6 de agrsto, por todos os

seguida. sempre do mesmo lado, ree:mtos da grande Pátria, pal-
56 malhas para chegarmos á ai· pita unissono o coração catolico
tura da. espl:ldua, Façamus 14 da no�,u gente. O pOVO baiano
carreiras. ludo direito. aumente- I converge para' Bomfim; gente de

A c0rrespondenciB.· bem como mo!'! 2 malhaê, sempre do lado A:agl)a�, rl'meirc& ce S. Fltlncis·
de valOIes relatiYOs aOR anúncios da espadua; l4 c ,rreiras. tudo co e dos Cariris. buscam a Lapa.
e (lS8inaturas devem ser enviadus direito, aumentemos 2 malbas; Minpiros e paulistas demandam
ao Gerente FLAVIO FERRARI. 14 malha�, tudo direito, e au- Pirap<Jra Gil Perdões. Em Con·

".

I
- mentemos ainda 2 malha!!. na gonhas dd Carro po confundem S'

L e I a o espadua (o viés da ,espadua de, cariocas e mineiros da serra. Por
. ., I ve ser da Om.IO, depois de feitas toda '1' parte, de todos os lados.

n Terça-felf� dIa 8 as 19 haras. 14 carreira. tudo direito). Feche. desde O' alto sertão
.

até as capi-
• r��a �etu�JO Vargas,.n. 24. mús agora 10 malhas para o peso tal9. saem devotos doBom Jesus.

,

,,, oveis dIversos, VItrola Ga' coço e continuemos sempre di. A pé ou a cavalo. da auto ou

llloete, Louças de Porcelana de reito. durante Om, l4 .. Aumente, de trem, na ,anôa ou na janga
:�'1ais de 100 anog. �rystaes, yi' mos 10 malhas

-

para .chegarmos da. o povo todo vai-3e reunindo
(lfOS Grande quantIdade de �lU-, á altura da fl'guO'la espadua; aos pés de seu amado Senhor

ceza,s, Quad�ús. Colunas, Emo· terminemos a segunda espadna,l Bom Jesus. E'.1 povo todo vi- Clube Noutico A.ldo
culos, MuvelS La�uea�os, 1 gru- depois o segundo la.!o como o

I brando numa das suas mais ano Luz
po de couro, MUItos hvros. primeiro, em sentido invêrso. o I t�gas e qut'ridas devoções-a de

que quer dizer 14 carreiras e 11 voção nacional ao Senhor Bom

diminuiçã? de 2 ma lhas paru a I Jesus. .. .

espadua. ISto 4 vez,�s, a 14 car.,
A<1 espmlo laICO do homem

reiras de distancia. materialista. hodierno e com .ten-
• .,_ ... _ ... ....._. ..... _."' .. A I dêucia3 futuristas, tudo isso po-

BICICLETA de não ter significação alguma.
Que beleza encontra na fé !tuem.
limitado num egoismo feroz, em

nada crê � Mas aqueles que não
se poem no terreno da intoh'ran
cia materia J. 'Mão forçados ares·
peit'lr e mesmo admirar ('stas
cenas. A alma do povo, dé um

povo como o brasileiro, simples
e bum, forte e humilde. ostenta

da nessas práiicas. é oIlde melhor
se retrat:\l!J bem vivas as maio·

I
'IC, visludes morais e civicas.

CUN�CA GERAL- E' nessas ocasiões que vive Convite para Q eava-
VIAS U RINARfAS intensamente a tradição nacional. ra ,,� li'fiCed ftr I

Um povo s�m tradições é um po' �h... � "II �

Esp. em molestias p!eufO-pul- vo sem ahcerces para GS grandes D� ordem do sr. Presidente, RIO, 4 (p- N) - Amanhã
monares (Bron 'uitf', As�a,' 1 embates e sem forças para tie ver tenho a honra de convidar os I d

'

l' .J
1

livre e honr3do Quando se trata senhores ISiiociad0s do Club Nau. será (!sputa o no r- .,ipodromo fla

Tuberedose,etc.) G d' BRA dduma tradição religiosa, ainda tico cAld0 Lup, para assístirem avea, o gran e premIO - ,."'> '. e segun-
Cf)nsíJltr;J.,� 2 ás 4 lm.--R melhor para o paiz que p091!Ue; a sessão solene a realizar-se· no SIL, numa distancia dI' 3.2QO I �,,-mpra·se. da mã J.

joao PinK, 1'1--Fon"!, 1595 revigora,se então o mas excelente proximo dia 6 do corrente mêz, flletros. cabendo ó premio de um piano ou um orgão ou

Residencil'i� R. João Pinto, I
cerne da nacionalidade - a coe- ás 10 horas da manhã. 300 contos ao cavalo vencedor. ainda um harmonium. Tra-

-Sobr.-Fone 121, 4 ,I são. el�piritual. h D'I d S h' 'dt Estão inscritos na prova tres ca· ta; na Rua 7 de Setemb' fO'Fe lzes somos na presente ora I ermRn o c ImI

., __�_.._�_ �_______ de divis0e3 e conflitos, em po:ler- Pelo lo. Secretario val0s naCIOnaiS.
. J

n. 7 .

Dir�tor ... Proprietario JAIRO CALLl\DO
-----_...

----------------,

Fiorianopolis, 5 de Agosto de 193';
------

GA

�xpediente
REDATOR-CHEFE:

K�dator - Secção de assuntos
tntemacionaís-c-Dlê. GIL COSTA

Redatores J. OTAVIANO RA,
IviOS e JOAO DE FABRIS

Redato;-artistico- CLEMENTI,I
NO DE BRITO.

GlERErJTE:

PLAVIO FERRARI

Chefe-da, publicidade
NILO NOCETTl

Reda�ã:) e Oficinas

R. COl1seiheiro Mafra, 51
Faorianópalis-S.Catarina
Agentes-correspondentes em to

das as localidades. do Estado.

Colaboração
� conteito expresso em artigo

Je f c.lauoração, mesmo solicitada.
não iroplicn em responsabilidade
ou efldôsso por parte da .... �Reda-
ção.

'

..
��

.

A�sióatll".qs
Àno 50$000
Semestre

.

30$000
Trim lstre 15$000
Só para ti captial:
Mês 5$000

Coluna In
forntativa
ASSISTENCIA PU'BLICA -

j\ tende pelo telefone n. 1038.
CORPO DE BOMBEIROS -

Fone 1313.
CONSULADOS: Alemão, rua

Artista 3itencpurt, 7; Italiano,
í�lél Almirante Lamego, 26.
DELEOACIA-AUXIL IAR-CHE-
FATURA-Fone 1647.

.

CORRESPONDENCIA AE'-
REA-O fechamento das malas
para a correspondencia aérea é:
Domingos e quartas-feiras, para
o norte, ás 8 horas da manhã.
Para o sul: terças e sabados. ás
i 1 horas da manhã.
REGISTRO DE ARMAS - A

Seção de Armas e Munições, á
p, venida Hercilio Luz. n. 20,'
(altos do Albergue Noturno)dará
todas as informações necessarias
do registro de armas, todos os

dias uteis, das 9-12 e tias 14-
17 horas,
FARMACIA NOTURNA-Rua

telipe Schmidt n. 7. Fone 1144. �

...

a rcrova':
Club� 12

I

! ------------,---------------
I A rotulagem
dos produ�
tas

-

sujditos '(
a selo

Esport��t.:::o lã de Ginasio Catarinense

A

J
Está anunciada para' hoje á Inoite, no Lira Tenis Clube. a.

grandiosa festa Noite Rmsa, d,
-iue d�mos ampla noticia em ou

tro local.
. P,�nhO'rados pela delerencia,

. onda á disposicão da A GL\
ZETA. uma mesa.

Conforme convocação "ue es

tamos publicando em outro beal
desta fQlha, se realizarão ama·

nhã 85 eleiçõee ,para
ç.ão da Diretoria do
de Agosto.

Eóta simpatica sociedade rea

lizará, amanhã, 'uma ses&ão so·

'ene, com inicio ás 10 horas.

Vende-se unIa bicicleta
por preço de ocasião.
Ver e tratar nesta reda

ção.

Amanhã, ás 9 horas, haverá
na lede do E. C. 1 j de Outu
bro. um cock·tail, oferecido aos

socios pela diretoria, e que pro·
mete transformar'se em um1\ reu

nião de grandé cordialidade.Dr. Mjg�...;Jel
f.3�:;;absid

..

louva
de ele-

Ia. Parte

1. Ipotoibik Gora. Popuri Ukraina,
2. Saudade (Molitiva), coro

3. Sarafan, orquestra de balalaikas
4. Bojares, antiga dansa russa.

e coro

pelo coro

, 20. Parte

5. ViJlga-volga, coro

6, Dai' mili drug, remanso cigano, L. Chigrin, eoro

7. Popuri 101'., orquestra de balalaikas
8. Densa ukraina, Tamara von Bradke, acomp. coro.

9, Slavnoe more. canções da Siberia, coro

10. Olhos negros, coro

11. Stenka Rasin
12. Rumbola, dansa d,; ma.

Soirée UjlDSaote

o. LIGOCKIde H.
Livraria, Papelaria, Tipografia, El1cadernação e Fà

bric1 de carimbes de borracha
C!f.s.

Artigos para escritório-uvros em branco -Arf.
60S escolares-Artigos para prcsel:tes-Brin=tued( s

=.::=
I'c, 'Iam se e!;comendas ue. «cliché»,
sinekS e carimbos de da tar, de metal,

tilizar Estampilhas
fiua Felipe Schmidt, 27

CAIXA POSTAL, 169 Telefolle 1.257
Florianopolís 5ta. Catarina

chancela�,
para inu-

41 P.

RIO, 4 (AN) - O minisllo
Souza Costa dirigiu uma circular
a todas as repartições subordina·
das ao seu ministerio, comuni-

Os alunoll receberão hoie o sé.
cando'lhes que fica prorrogaJo

timo cartão quinzenal de com- por mais DIlven·a dias o prazo
portamento e aplicação com as para rolu!agem dos prorutos su

not�s �en:ail!! do mês de iulhg jeitos ao impO'sto de, consumo.
e lOdl'caçoes sobre a seglln<!la' -----'------.....;,----
prova parcial.

300 contas

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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'ii, ...

. ;

MO
DE IOTEL
ERNO

Laguna .� Sla. Catarin.a

Proprletarlo :
.

J O ã e .!< u h m
E,' o MELHOR D ..I\ PRAÇA E NÃO E' o MAIS

CARO. .

BAi\HOS QUE1\lTES E FRIOS A QUALQUER
HORA.

LUZ E AGUA CORRENTE EM TODOS
.

OS QUARTOS.

Traternento fidalgo �'.,
Asseie) e rJ,rontldêo.

Dr. Joaquinl Madeira Neves

1,1 Forma�.o pela Faculdade de'�tMedicjna da Univer�
11. sidade de do Rio:de Janeiro

Tratamento clinlcoje cirurgico de todas as moles-
tias dos olhos

.

ümo de aperleiçoemento na especialidade, com o dr. Pau�
}ooFilh0, no Serviço do ProL Davíd Sanson, no Hospital

da Fundação GI1.Hrée-Gui"le do Rio de Janeiro
Chnpleta apall"e�halgem para lJJ sua �speciandade

. [Ietrecid�de Méd�c�� tC��nRca Geral
Consultas diariarneute das 15 ás ! 8

CON��ULTORIO Rua João· Pinto 7 sob. releíone 1456 '

RIiSIDENCli-\: Rua Tenente SHveira 57 Telef. 1621

mr. Augusto
iBe Paula
irvH�DICO

DOENÇAS DE SENH(.)v
RAS-P.C\RTOS
Operações

[Consultori0: Rua Vicor
.
Meireles 26 .

/t's 10,31 e das 2 as 4 h;,.

Resicllncia: Rua Visronde
'�. de Ouro Preto, 42-
Pone: Consultorio, 1405
FõntM Residencia, 1'155

rasll
Capital 10G.000:000$000

FUíld(J de ireDerVI!I 259.746:1@03000

bi'UTA TODAS AS OPERAÇOES BANCARIAS

A�@A! B G�RRESPONDENTES EM'TOD0 o PAIZ
AWN(iIA L0eAL RUA TRAJANO, No 13

Abona. em conta corrente. os segúintes juros:
Dep. com ]urIJs (CQi\'l.ERCIAL SEM LIMITE) 2% ala
tlep. limitados (limite de 50:000$) 3% ala

Dep. populares (idem de 10:000$). .

4% ala
Dep. de aviso prévio (de .quaisquer. quantias, com retll'adas tam-

• bem de quaisquer lmportancta.s).
com aviso prévio de 30 dias
ein de 60 dias
itm de 90 dias

,

DEPÓSITOS APRAZO-FIXO:
po 6 mêses
por 12 mêses'
'Com 14Jllfa mensal

LEt'RAS A PREMI6S
por 6 mêses
por 12 m,scs

Sujeito ao sêlo proporcional.

Exped13nte: das 10 ás 12 e das 14 ás 15
Aos sabrdos: das 10 ás 11,30 horas

._,�"

Endereço telegrafico:, SATELLITE
TELEFONE 114.

4% a. a.

5% c

horas

Curso de . Maquinas e Pilotag�.m
__ o_·_._· �

PREPARAM.SE ALUNOS PAH '\. EXAMES' A 3&. MA
QUINISTAS, PRATICANTE�: DE MAQUINAS, MoTo

RISTAS E� A TUDO MP- 1, QUE SE REFERE A' .

MECANICA \�ARITIMA.
l

----------"1
Uma assinatura mensal'/ lho :1.' .. , , .; ;;SADOS DEVERÃO DIRIGIR-SE AQ SR,./·.,.

\ULAMPIO DOS REIS VALEDr-.Osvald·() de A GAZETA t LARGO 13 DE MAIO, 41
R. Ce b r:,a i ' cus a

FLOR9ANo�,pOLms I.
RUA VlTOR MEIRELES,26 . apenas 5$000

. ;êiiiõdEã7UMi4"'íii&ií1i_ifiiiiiííilíííim UI"IIO....'MS 00iJ-.3iiiio ãiIIt, 'PBEM;

Das 10 ás 1 2 e das 14
a's 16 horas dia-

.1
riamente.•

,Vantagens do Fogareiro de Segurança!
� I G' d OI C' (D� I

I
�, �: � a, sz e eo· ,(·f U lese 'I,.

RaR�ldG-Ecl!)nomico--Comodo .. ·ltratico-Higienico - SE�UIC- A!sQii\.dI�·B.(U;� I
!
I

I

I
I·
.!.'

ii
�'MI
�ili
�1
�.1

�l
�I
n. ,NIII
gl
�I

f
� j
�I

--------,---------- �I
i1 TEM EM DEPOSITO UM GRANDE E VARIADO 3TOCK PARA SATIS-
�i

.

FAZER TODO E QUALQUE.R PEDIDO DE VENDf\
;i�
�j�)
�l
I�
�1

O !\i1ELHO'R TG-NICO f. �l Diversos tipos e .tamanhc.s- .. Com forno adaptável- -E já com uma grande ven-
I �J da .na praça.e-Peçam demonstrações e catalagos, ao unico vendedor na I2'rilça:

Cumu�le áS: Tessss, �i ����� T'
'

� ,.,�ta. - B_ ' ".ae
Bl'otdüfes, �j �.f��fi· , l.' Pia'. 14
Ct>.fh' t' !".,L��':;:;l""� . . -'ll" .."n�'lI<'�' ."" """�!

hfi�!� P�����l�S.; �j _"\'/''t r� ;:;.,c�'t. :!5 C'), O-r�'"""u-'���;: � a"O_'I�"
�

-�'II· � Dór nas cestas �l \1;. � .... "'�� _. �"1 ,......... .......... I a I

L", '

e no pzHo

j
ii SEGURt),NÇJ\ -. RAPlDEZ - COrvl0D!Df:\DE I·

Não confundir - Peçam só .

�] Dh'iMr5.,�dD�' �elo soe� .:J..,�.. S�,' . M;�.�!
..M(�'0VINHO- CR_'E.. _O.. _S_�_!�?t-

..·,� �.,.I. T'(/tll. ..... OR'''E DE p""··S'·{ iR'S E C A'''' AS
__. ._"

o,' f,i"\l',._;"... 1 ...... 1;,) ... f1,��t'. \..1 � ,t\\.._L.
--"-'

"1 ENTt<E ARARANGUA' E fLORIANOPOUS
Clarno G. GaUetti ' �.....e.Ht$"••"',"!�: FAlentb pür Forquilhinha, Mãi Luzia, Cresciuma, Coca!.
Ad vogad q' I

SociudadeCoope.rativa i 1,:!.1 Umrisrnga,Or!.'1!.ilS, S. Ludgero.Blaço do Norte e Capivarí
RUA FELIPE SCHMIDT, 9 i de De"l!!\ Lim &a...'la I""

re DUf-\S VIAGENS SEMAN -\15 em combinação com a�

(Sobrado) , : n•.",,.. h. Q '�i . linhas de orubus Araran(suá-Porto A.ltgre

I. I' Te!. -1468. :, I'
.

li I! SAI'DAS de Florianopolis ás terças-ftiras e sabados
r.��_"", ibt+díííii,rn;iê'ií 6<' Banco de Cre,dito Po- I �,i ás 5 horas da manhã

'i pular e Agru::ola de g 11 S ..t\.I!DAS de Areranguá ás quintas-feiras e domingos.

�'I -'1' Santa Ca.tarina : lj ás:; horas da manha
.A fifi f ..: .. A linha de Porto Alegre chega em Araranguá ásDr. Ps�b-'o Cle � ©ura ifJn�

I
Primeiro Banco Fundado ti quartas-feiras e sabados e' parte para Porto

em Santa Catarina I! Alegre aos domingos fi quartas-fe.iras
Advogado I. • hi I .� ..'lGENTES-Araranguá: Bernardillo Maximo- Forql..l;-

I
. Fundado em 26 de ,v .... ,O 3 1 Ibinh5: Gabriel Harns--- Cresctuma: Ado Faraco Filbo--

Rua Trajano, n' 1 sobra..:lo
I : de 1927 I J Cocai: Zeferino Burigo & Irmãos-UrussaDga: Posano;

I Telephone n' 1548 1= . � o'" DE"" 18 ! Damiani & Cia. ,,-Otlram'; Irmãos Piz7.olauí--Braço do
- .

i
EMPRI<..STIM" .,- I N AI j S d

' .

.. .., .. d......... eONTê� �OBRANÇAi' Cite: exanGre n nm
-

o

L_ : 1 t\GENTE El'VI.FL(�RIANOPOL[S

I-
DEPOSITOS. II' . João Neves !

á vist.a, 8visGI previ0� liroi- I &' , RUl� FeUpe Sehmldt, 38-!F�nue, _lG5. Ijtada, prazo fixo : �1 BOTi�L DO�'iVIAJANTES--çiOcurem para se ho�pedarem ! I

.

R T J 16 I ai '-s�=.'"T'��í;MA;'''f��!���!��!!!!!ilfj &.�,��mD .ui
�--

:.

II
na ra ano. . -�

, .�--,� �, 1.1.'ll

EdlflC.
ie proprio lI-f'i. �'i li: .•)[,"rt,-:��

....

��:e:a.�·"':-;9'l\l�:!WW!J!III!JIIBII'::'''!:i �

.7:"::::,=:= � I_� er,�, II I��a�__

I' IleI� [
I' Dr. Camará '" *0,01' EOOrl0rY1ia I
I Martins Só nas Trabalhos do I

. .

IC.nsultElrio Técnico de

!I,IIVO A. CAUDURO PICCOll
Enge .."helro i�t}ivil' IIP:::»roflss1onais h gkDili'c a j ;:); p as ra· todo

os rarnos de �ng(:�"nh'er"id
Administração: construção e ,re�or.rna de predios

pagarnentós em prestações

Gustavc,8,
,Siiv.eir·'s

CIRUi�GIÃO DENTIS'fA

Rua Anita Garibaldi sn.

(ao lado da Credito ME
tuo Predial)

FLORIANOPOLlS

!empêldm,I�;; r�r')��rCla

I
A CASA ".I� ELE'TR�OA�� RECEBEU U:v1
GRANDE E VARIADO SORTlMENTO DAS AFAl'viADAS LAMPADf"S

MARCA TOl=tDNC�;
}\tlAIS ECONO\lICA, MAIS BÀRATA E DE MAlü,� DURABiLIDADE

DESDE 6 t\TE' 220 VOLTS __ o TODOS OS WATTS
fOM EXCLUSa'VIDA�E INES'IA rJRAçA

il pnpl r. :l.. � lH.' wr� III n
i \fdHdu L!lLUiJiplíi:h U
.

De )çije:; ela Silva Silv�irtJ'

-��"'-----'

o- Oleo Crú par� () fogareiro "REI" custa 800 rs, o litro e produz .ma chcma
de gaz azul e de calor elevadíssimo, durante 10 horas.

O SEU CONSUMO é, pettauto, apenas de 80 rlis por hor�.

I
.

Clinioa em-'

geral
\

, I

parGJét •.,�·s erl.... geral
, :.. :r .,.'.Escriterio central: Rua. 7 de Seterrl bro, 47

,

MP.rt��Uni ã'o ". .

.

,

.. '. -' I
" !L.}$AWa'r ..:'±illiYllit1&t�=:? LA

_,
.._�==�

'.

I Medico especialista em
I

. Mole5tias do Estom�,go,I

'II InteltlnQ, Fígado e

Recto
I

.eRA 'RA0ICAl\.
.

DAS
HBMORRHOIDAS B .,.A

lUZ. 5BM OPIRACÃO
:I SBM DOR
CGNSlJLTAS:

A' Rua Trajano n. 1
Diariamente oas 17 âs 19 hs.

• t "9'"" "i';Í t
. ,.. '" ·e .,.

., I
.

Dr. Pedro de Mou.ra Ferro
Advogado

Rua· Trajano 1. (sob.)

"

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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•

Artigos de Inverno para homens,
�riàdo s(�rti�ef1to.,

,

na Casa
8

)�... .

:
r

Blufften.U, OruJEaire do S�Ji(t
J••""lle, Lages, Lagu'11a, 5�1fG:,;
'Francisco d. Sul

/

M.trizl Rua CDns�ell�eijr�� Mafra n.
".

Restaurante

aVlgl-

Freies de

o Paquete ITATINGA sairá 2 ! 2 do
corrente para:

Paranaguà, Antonina.
santos, Río de Janeiro,

.

,

-

Vitória, Baía, Maceió,
Recife e Cabedelo

C argas c .passageiros para os demais por
tos sujeitos a baldeação no Rio de Janeiro. I

o Paqu.etel:rAQUATfA' sairia 12 do
corrente p<1ra:

.

(I:phituba
Rio-Grande

Pelotas e
. r\ ..rto Alegre

"Avi'sR Recebe-se carga', e encomendas até a véspera das saídas dos paquetes
K VI € emite-se passagens, nos dias das saídas dos mesmos, á vista do a

testada de vacina. selado com Rs, I $200 Federais.. 11. bag,alz,eri1 de porão deverá ser

entrfgue, nos Armazéns � da Cornpan hià, na véspera .das saidas ate as 16 horas, .

péHB ser conduzida, gratuitamente pa ra bordo em ernbar .scões es pedais.
[$0mTflAHJ·-PR"ÇA 1:) DE NOVEMBRO, 22 SOB. (FUNE 1250i
At�MA!ENS-CA.IS BADARÓ N. '3--(FONE·1666) -END. TI!LE<J. Cr)STE!Rl\

Para mats Infcrmacões COOl O. l6.g·entf�
J S:I\. NTC-" �..::t ,r·..,_A � c-"\ (') c:» C�) ,

e . .. ' .f1"" _II.;;::.:;r \�_. ,'''''
.
..J '_' .."::').�

..c=:':
__ � .. �A""'''' ......... '.,.__ .• H� _ �"

.

, �

.c.5RUSE.NTANT••. 11:

c
pt L.

'I n�
'DO C-·�·" H'..'D ..
'· .

,
,

li")' .. 6 16 .li'll!�. 1lI11lF'.la, lIIeM_ "
.. _�'�.f' d. .1III11�.

--..... - iii. ii. 'MlIlIIS • 1'1&11"8... CaM -_lIalllHMlltJtD
...........� IOfliM.',UQC !iS',,�;',.t. (iI!I a.p.)i,•.

.

Iilftlmoi!t... «hllr�Ilr"II8'"
,

;

..."uad� allflrl to ......
lil,li1iUII' II� '

III "IlC811il

MOSTRUARIOca EM:·

TuIDar-iil.!

·,J':..Y V � S O �.. ,,o' p O V ·C)
C A·T A R I N E N S E

Linha Direta PtOrto ;{\Iegre�fiorianópolis
A emln�e8. Jaeger, Irmão§, de PttUeto

'.
.

Alesre, eODiuDiea: ;�! §ua di§tint� Ire ..

',gnezia '1ue iU,RugUI"OU a �nul I.Juha di ..
reta de onibns, de' II"orto A!egrre a esta

.

.

CapHal

SAIDAS de FiorianopoL, ---1erÇ.as e sabados
:. de Araranguá _o. qU1Wl" sabados e domingos

Agente em Florianopt;Us - DAVlü SILVA

., ..._------

eu

,

........

f!lf, Aderha�· -R.--C-I
�a SiiV�l
tulvoga.do

Rua Felipe Schrnidt, 34
FiJ'le 163 i

I

I
I ,

11
I·

\ . Rua Feltpe Schrnidt. Edl

I ficío Amélia Neto
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a peleja empolgante de
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�AnIa Um �om!;;�� com scude perfeito está sem .

�I' pro orsposro poro o trabalho; e dessa boa
disposição resulta que o trabalho se terna
cem por cento produtivo.
Mas n60 é de e�perar, uma tal disposi
ção, d>l q'Jcm sofre dos rins e da bexiga.
As dores lcccis, os micções crdentos e

dificeis, a Iormoçôo de areias e deposi
tos tornam a vida um suplicio.

Ql�
Felizmente existe à mão o remedio pro

G ra tifibação exce pc ion a I \(�11 � vi1encial: H::'UV\II,TOL de Bayer. A sua ação
soare o cpcre no renal é rcpido e se-

RIO, 4 - O América �ratíficou os seús jogadores com gura. Lirnpcndo e desinfetando os rins,

00$ I itori b C7'la<'co HELM!TOL Çjarant.... o bern-estor atual e "".. ·.0 eh'
, ,

-

pe a vnona 50 re o v.� . !:10S �mSVÃnBHl I
-

�
- ega a constituir um pengo para o pnncrprante li vito: ia

ve hice sadia e livre de cchcqucs.
• _

A(jS:�UDEÉSÔA
no primeiro certamen, E' -que não raro o principiante vitorioso cu

O Vasc o vai se r ·rrú.J I tedo' rr-. melhor o "novissitr.o", qualidade qu- adquire com o pontinho di

RIO,4 - Retirando o seu team de ernadores de campo, Y-HEI l!.J� iT:()i ��:j vitoria., n.Q dia jmedia.t� ao d!l competição ju�g.a-.e. invarisvelmeote

o jogo com o America, o Vasco incorreu na multa de
_ 200$1 .-��

�_
.t ,li" �Jl I ti' ,�:.� f"

,_.- '.m fenomeno, o melhor .do· mundo e passa a olhar os companheiros

). 2:000$000.
-

, .' '"'1:C�G���w�r:J;;:jll.,.;: ,,>. com certa wperioridad�, ,

.

,

Independente dessa penalidade, é possive] que a Censura
�

_ Chega a- constiünr um peflgo porque, confiante nos s u:

eatral multe a Liga de Futebol em 500$000. penalidade que I _•••� musculos! que julga -inveacivcis, p-r de o entusiasmo, rel-ga a pia! o
'everá Il?cr.i.r no clube cruzmalti.no, o verda.deiro infrator. I i . II s�cu,n�arlo_ os tn:sios, não, os jU!l>(ando mais necessarios dianamer.t "

,
O Jogador causador do incidente fOI o centro-avante Durvblll Instituto de DIAGNOST ICO CLiN ICO le

diz: «n30 precisamos tremar, venceremos» ...

ereira da Cruz, que atingiu violentarcente um back do America. I do

I
Reside aí o inicio das dihculdades que se vão apresentar, 10

arbitro, lr. Alfredo de Oliveira, ordenou a retirada de campo do. D D· I M II
1
aos treina,lotes..

,

gador violento, no que. não foi obede�i 1". Um \5u'.lfd.a-civil que ir. J_a n'la oe ma n n o ptin�jpiante antes tão obediente, Zd.J50, observador, é'i-

ntrou em campo psra ret ru Durval, fOI per este agredido. • Formado p-ela Universidade de Genebra (Suíssa)
vora= e em tcCDJC(i!

II ° primeiro cuidado do ;.éo-tecnico é o tamanho do r&'I1),

Os jogos deMta semana: Com pratica nos hospitais europeus lide ,sua pá, (acham-na muito Ii.lCiS') e a alavanca do remo mu ro

RIO,4-Tlês partidas habituais marcam a tabela de re- I Clfnlca médic� em gera', pedíatr!a, doenças do I
curta ...

urno da Liga de Futebul, na sua 7a, rodada. da qual se destaca o: sistema nervoso.
Diz ter estudado um sio�ema de remada .. dilerente pro lu-

Flamengo x Fluminense-Este encontro devia ser reali- _I tiva e d,ficilmente superada..;
'

ado dommgo, no campo da Gavea. porém, devido ao IIGrande I ASSISTENTE TE'CNICO:
Passa a não [pais desej 'f pôr o barco ,nlgua e diz-se s .n-

.emio Brasil". no Jorkey·Clube, foi antecipado para sabado à aoite, I DR. PAULO TAVARES I pre adoentado,
.

-

o stadium do� Vasco. ; Especializado em higiene e saúde
-

pública pela Uuivrr-
A disciplina deve imperar em quaisquer circun,tancias.

Vasco x Madureira .-Domingo, no stadiutD de São Ja-: sidade do Rio de Janeiro. O m(u clube, o novo Remo Clube do Brasil, ()nbenjam;,.�
uario, entre as três categorias.. dos clubes D!luticos do Ri;), com s,:us quatro MOS dé t'xistenc'il,

Bonsucesso x S. Cristovão -No campo leopoldinense, I:.
GABINETE DF. RAIO X i tambem tem seu quadro de remadores novos. Todos L itos tiob a

_

r,tre os tras 4uacJros. E' o segundo jogo do dia. Aparelho moderno SIEMENS rara diagnostico das do- bandeira azul-ouro. Pois bem, c,m!v'cendo as minhas de gara6'!'

I enças internas: Coração, pulmões, visicula biliar,
-

rstowago, _, nunca deixei, m �drilr entre os
_

pri.)cípianks essa id�ia· d� superio(!'
etc., Radiografias osseas e radiografias dentarias. • ,dade, do deólilteresse c da dl�p"c'Cncla.. '

.

: N d'"
•• ELETROCARDlOGRALIA CLIN1CA

_

unca JEtJngUl o tlôtaw,,:'!o entre o vellceJor e o br,)'
·tado!

•
o (Diagno.sticj preciso das IDoJestias cardiacas por meio Continúa
: de traçados eletricos). !íí� M f��7"6""'ie,*t nurr"'Wiii'iiIiIi'lI2.i>Yi;'

I: Concurso -- I LJpes Ferrdl, JostJorg,: de Md",
METABOLISMO BASAL -

IJOrgi' Fornrro1i, Julio Alves 8/-

• (Doterminação dos disturbio8 das glandulas"de B'ecreção pa ra fiU li r .. Z�l,,:, loL,(l W.lscn [iJlalo,

Rema' :1 interna). da-sani- l�aud�lino Manoel VI�ira. Lu l

-.
f errelfa, Manoel Marcos Ramn<,

.\ Os gaucho,sSírão ao Espí- '..
SONDAGEM DUODENAL tarias Manoel Jo.aquim Coelho. Nl1r-_

ríto anto (Exame quimico e microlcopico do suco duodenal e da berto Perna; Osmar Gonçalv(·s
PORTO ALEGRE, 4-A Liga Nautica R�6IaDdense:1 bilis). Relação dos candidatos ins<:ri-, Ca(Jlargo, OJilio d'Avlla, Old'

:I1íceitou o convite que lhe dirigiu a Federação �sportiva do .Es�i. t�s �o concurso para guardil-sa- 'I- vio Timoteo Aiv:s" Osva�d)
r\to Santo pflra concorrer ás regatas que se realizarão em VI tona. I- GABINETE Dl: FISIOTERAPIA mtano do Departamento de SI.IU - Bumm, Osyaldo Cmtlano \\'it,
1'0 dia 29 do corrente. A entidade nautica riograndense enviará à I Ondas curtas, raio. ultra viQJetas, r�ios infra vérmelhol de Publi:=ll: ..

Ihoro, Osvaldo Lopes dos Rtis,

c.a�ital espi�ito-santeme. dois conjun�os a dois remos, c�m e sem. e eletricidade medica. l'ntoDlu Viena Neto •. An�onio OrIade5 vom Leíte Otilio Ne..

'I LABORATORIO DE MICROSCOPIA E ANALISES Gandinho Filho, Antoniõ BJ.tlto, I
tividade' i-1ebelo, Ori'/dl An.:Ira,'!'!

CLINICAS
Abtlardo Sousa, Adalberto Au I Córdovél, PedfJ POlulo da Si!.",

••
. . . . ..

gusto de Ataíde, Abilio, T.! Pdro de F(t'itas, Carduso Ju,

•: Exames de sangue para diagnostIco da sIhhs, dIagnos-

-I Correa AlJo Ferlel'ra A' .

.

P d- d S'I M lh-.

d' J d' d dE'
, .rgen mor, • e ro a I va aga al S

tICQ o Impa u Ismo, osagem a urea no sangue, etc. xame .' B 't B' , " 'B- ". PIB I- P I: -

• de urina, (reação de Ascbein Zondeck, para diagnostico pre- [1�O fi o, eO)amaD, l!�llm a� ;) rag la, 3U m,) Acaci·,
• coce da gravidez). Exame de puz, escarro, liquido raqbiano I

OJalma Santos, EugeOJo Vdal, I Leite. Roberto da, Luz CO�IG,

•1 e qualquer pesquiza para elucidação de diagnostico.
.

El.llalio José, Tomaz,. FralJcisc('
I
Raul Bonifacio �Ulra, Tertuliano

Duarte, Hetmque 'AUflllO Coelho. I Cudow, Teodorico da COSIa
• Rua Fernando Machado,6 - TELE�ONE 1.195

.• Haroldo Beltrami, joio Fo,l'/ Crt.iga,. Teodoro Silva, Timote(l
: '

FI
.

OPO j' : kamp, João de Castro Ramos,! JU�lO Paulo Alves, TanCredl)

oi'
O r Ian -

- IS_ 1·.J080 Raimundo Cascais, João! Costa e Valdemar Domingos d(4
................................................... Henrique da Cooceição;, José I AndJade�

.. ". --'-';WJi.'--

ar ias I

Esportivas
()("..)n1ingos, proprietario

RIO, 4·-Terminado o mstch em Bsngú, o back Domingos
ue alí reside ha anos, com seus pais e irmãos levou os seus com

aoheiros e a diretoria do flamengo à sua residencia, onde lhes
fereceu uma farta mesa de doces e licores.

Nessa ocasião.-os rubro-negros tiveram tambe� .!l oportuni
wae de visitar três magnifi: as casas, em estilo moderno, mandadas
onstruir pelo famoso back sul-americano, que dessa maneira reser

,

a' para os dias futuros alguns bens.

Resultados do estranjeiro
BUENOS AIRES,4-A segunoa jornada do returno do

Campeonato de Futebol deu o seguinte resultado:
Huracan-xiver Plate l x l , Racing-Gimnasia 'Esgrl

. a I x J. Estudiantes de La Plata-lndependente Ox 1, Boca
uniors-Argentino Quilmes 7xl, Lanu -Ferro Carril Oeste
x I, Platense San Lorenzo 1 x I, Chacarira Juníors -Atlanta
x I, Velez Sarsfield Rosario Central I xl .Newell Oldboys
igre 6xO.

O Independiente ocupa o primeiro logar com 31 pontos.
eguem-se o Huracan com 30 _e o Newells com 27.

hllais oe C9n""'\ contos de
renda

RIO. 4-05 três jogos de domingo ultimo renderam ........

114:992$900, arre(.adados _
dos 24.410 espectadores. O jo�o

América x Vasco teve 15.000 pagantes, o Brtafogo x Bon

,sucesso 6.195 e o :Bangu' x Flamengo 3.206.

��a�tr�ã�O�·����������������������1

I!'ZENITH RADIO
o Radio de alta classe! ...

Hildebrand & Varela
Rua felip� Schmidt 38

Fone 1655
FLCRI l\NOPOLIS

5.-8 ..1939
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arnanna
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Direção de Escotto Melo

1
!

FEDERAL
I

� I
!LOTERIA

QUA,RTA� e SABADOS'

AdqUira o seu bilhete no

Salão Progr�sso
O Unico!

I J. RUA FELIPE SCHMIDT N. 5 Florianopo'''' I

I �;;--os�iiiiiiii;ija�fiiiiiiiiiiiiiiiiC--jo;;;a;,;;;n--'a�diiããiiiiiiiOiiiiiiiiiiiilS----'�1íi"�
I

.. · uu

i
I

"R e mo,"
(Especial para 'i� Gazeta")

.
. (por Aedo Machado, ex-diretor

técnico do Remo Clube do Brásil
e S�II' atuar Preside�te). _

••
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/ O mais variado sortfmento tie casemlrae e 'lãs para" costumes ',a��ba
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Dr. Luiz de Souza I i Hote8 ..Rest�urll!lnte .10
.§..� DV��ADO 1'1 '�St:renzeD" .

"

fscr;�rio -- A'::n:Getulio Vargas

.

, I Itajai-Rua Pedro Ferreira. 6-Cozinha de la.

I

I Resldencia. HOTEL BECKER .111 a qualquer hora - Car.rge -Sala de amostras .

•�_;,:;;;m;__�*iiií"iifiiiiiiii�.iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii"'iiiiíãiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiJ �,�.A G �.,�� lili�JOs: Strenzel I
��f!��'�����������������,II Ál'%Gi};S;S&��'i.i?�r���..iiê>l1§�arL�"&�"mí��f0 �'

t C rurgião Dentista MOENNICH l" ,

• \'

[,II
• Dr. r.elsc�1 de Morais

FLORjANOP�L1S Edificio Amalia Netto'
Hua Felippe-Schmidt SOBRADO. SALA N.l GllVrra

..

I' Ciinioca-cirurgi?l, e prothese da -bocca
I Apparelltamento recentemente ,adquirido, com todos os

I
.' aperteíçoamentos (ia techníca moderna.

I DIATi-IERMIA -, ALTA FREQUENCIA

I" �"
TRA'fAMEKfO' SEM DOR

E S II e e i a I i d '8 de: tl'�'
I.

, Pontes de Ouro. ou de Platan, SEM COROAS, 'para imitar os ir
ESPECIALISTA EM DOENÇAS DO APARELHO CARDIO� �,

SANTI\AGO.
'

dentes naturais. Dentaduras Anatomicas. systema alemão que �: VASCULAR DOENÇAS DE SENHORAS. PARTOS f•

,�'<' , cermittc obter a imitação absoluta da dentadura natural. - Deu- li r-. i�
,

.

>\:. '1 ! taduras SEM Abobada Palatina. - Dentaduras pardais, á base �,"..
' Lon�ultas diariam<,o"� dà:; 5 ;í� 7 hor as �.

.'.6�_�".....�Of? ,11'1,1 íl�:i;��:����:l;:t�:·:::::�;=ra��o\:l:�:�:;e: [ �:::=���!��:�=�::: II''''' UiIJ .� raiz. - Reimplantação e Implantação. - Therapía da � , ,

.'!"'"���������
Passageiros - Correio - Encomendas 1,1 Paradentose (�Yp::f�ate!ima';;;.:'l!:ll::.dical segundo '. ir-c Fabrica de MOV:iS-:-COICh�n;

,-

IV! dernissímos �;����ndiJe ,�o2ntu�TI��de�om a -m ixirna I Consultas: das 9 ás II e das 3 ás 6 hs. II - d" -

J3RASIL-URUGUAI-ARGENTINA--CHILE .•IBOLlVIA--PERUI � I �,I�·.'.I ROBERT() KOLBE
5"ndicato C�lll!�Gr, Ltd�. As terças e sextas-teíras, COnSlllt_aS nocturnas das 8 as 9,30 �

.'\08 sabbados de tarde não há' consultas � CAMAS, COLCHÕES DE c. PiM E Ç,RINA VEGETAI,
Agentes: Carlos, HO'epcke.· .SfA.... J "HORAS

<

MARCADAS.
'0

�
TRAVESSElR S DE PAINA •

. RUA COT\'�SELHEfRO MAFRA, 34. Flonanopohs ,..;mM ...._;;...".....� " ......." .__ ii � Rua João Pinto, 34 Florianópolis'
, TELEFON'c Nl I t!l!!OO' .. ,. , ,==- �j '0

"
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I. G
�. .
\ ;. rilr.;;i'.::\I ,"�. 'r'x""

! ;, Correio aéreo'�'� América do Sul-França (,�

I: FECHA'\I�ENTOS DAS, MALit\S: �
� �

! Dara. EUROPA, AFRIeA, ASIA, OCEANIA. cada �
� ri ' • Sáüado, ás 11 horas nos Correios. �í"�

G. •

! Para II. URUGUAI, ARGENTINA, CHiLE, BOLIVIA, PERU'. !
.. cada Ter�a-Feira. ás 11 horas nos Correios. ''''f;'''''

',. G

'o Brasil-Europ. em 2 dias :.:
• •
• AGENTES� �f.77'
· ' .

: Ernesto RiggenbaGh· & Cia. Ltda, ;
.. RUA CONSELHEiRO l\IAFR.�, 35 •
" TELEFONE: 1626 FLORIANopoLIs •
· �
�•••_•••__.�����1$,���������.li®'..�f1@��_�,�".�;��0.1ti� . _��������. í'i������·���<�M����'��\!iJ����6Y����'iiI���

I

Agosto
4-

�Sexta-Felra
Realiza-se mais um SORTEIO na Cre
dito 'Mutua .Predial com um pre-

I mio em 'mercadorias no valor de Rs.
6:000$000 e muitos outros menores.
-----. -

, II"

JULHO
5

Quarta-Feira

Foi entregue a') prestamista JUVENCIO
JOAQUIM ALVES, Rs. 6:000$000, que
coube a caderneta n. 12414, no scrtelo Irealízcdo no dia 4 de Julho.

,

ti

Especialista em Doenças do Aparelho Digestivc-Dtabde

C."NSUL1 Mi DIARIAMENTE DÀS 2 A'S 4 HORAS

11.Dr. Sii�v�� ft��nus U

m
..

F

[Mercado Publico}
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