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MAURO RA OS

Premio dr. Nerêu
Ramos - A Comissão

local
A Diretoria do A utomoveJ Club

do Brasil, sr, J, R, Parkinson,
presentemente entre nós, avistou
SI> com o dr, Nerêu Ramos, di
gno l n tervcn tor Federal, que
contribuiu em nome do Estado

Sabedores d8 que �I? co�\la da e�peci:tl P-, cbDg,ar-se-ia a conclu-I, e) por ineompatihihdade (cAFe,
i de Santa Ca t a rinn

, corn o premio
I1pre!;cnlr:ção de um projeto de

I
sao que cheguei, nos calcules que ue parentear : di' rs. lS:000:3f)()O, para a Prova

nova orgómizilç'uo judiciada no fiz, que o aumento seria pouco! f) em vir '" ,<(' pu- p","i,�,'nfl' Gr'til!to Vflrgail
Governo e que á Irenl e dns'a menc s ne 50:000$000. em confron- i blico nos t é; 1 tlc E,I '1 prov a , cur.forme já' in for-
iniciativa estava o douto magia, t() com n n"tr;) aumento de que I tra b da Con. ", 'I"i, Innm(.)\ aos nossos iuumeros leito-
irado dr, Ivo Guilhon Pereira d.' iá :';1-' fliin, L,,:') �. d(� 200,�O.OO cm i Hecusando ,I , un .ção , fPP, d,�\-e;'ú realisar-se em Muio
I\lelo, jn iz c!p Direito da Comar Cf!e'i;1 ('1" i \ 1. f), ;'a cobrir em :, desembargur: \,', á .nani- pruximo c nr.h poderüü tomar
ca dfl Curitibanos, mi nossa mi- li:' • fJl1trns, f�;;t(lr a reGu�a no i'I'.IZ0 ,de 10, parte automohilistas de todo o

�ã!\ (h': e"ciMeccf e informf.lf' )'c'j " (l
" I i�o�e- dias, ao preslf�e::1te do Tribunal, E"tndo, mesmo senhoras pois

DOS seu encontro, di,prdo ni' '1 ri p�tl�oes que? tr�ns�l1ltlfá ao ?ov�rno e sendo uma prol/a de turismo, não
Excia. o srgllillte 1:1 P'Sp' \ juizes, feito em hvro providenciará a orgamzaçao de haverá velocidade. I

-Tudo o

-

que se ií'·,'il r .
' , 1'1.Í ci iI, devidamente rubricado, nova lista, O juiz de direito, nes- Ficou eon,;littl;da a Comis-ão I

com :3 n"agj�tra!llrêJ lP!' iLil' _,I I""h-utldo por cada registro, da te caso, continuará na comarca Eíptiva d" Estado dr. Santa Ca
profUn';'Jllil nt e, mp�m{). :,' �,,",i-'. p ,It(�, 2$000. sendo 1$000 em ou cargo em que estiver sem í nriua, da i'f'g"iJir.te maneira: Pre
dt, dr Urj,)� dr-st inado no rflJ()U�() espécie. corno emolumento do ser- aumento de vencimentc.,e sómen- sid�'nle de [-JIJ(Jf3. dr, Nerêu Ba-
e á t ranquiiidadc, Assim é que, vcntuai-io e 1$000 em selo judi- te por antiguidade poderá ser' mos. D. Interventor Federal, Prefsito M@.uro Ramos
(l projeto de reforma judiciaria ciorio, como renda do Estado, novamente promovido a desem- Vice-Presidente de Honra dr Ido Estado do Rio df� .Ianeiro, re barzador O J'Ul'Z de direito de (' I I' d S S'

'

_0" " ,,"- , ,e50 '[lllsto e Ol)8:'1, ,ecreta- _

h.tfHlo pelo eminente eles, It1!l))):,I- comarGa geral, que recusar a no- rio da Viaç:ío e Obl''ls PlIblica9,I � pep�laçao <1:1 _nossa capit�l
na dfl ülive:ra, despertou frtíl ;" meaçuo nara comarca Ih1pecial I I' 'I I EJ' t' .

H Id
tera bOle oportunIdade de ver

'. - -

'-re:;J/ 1"11 ,e . <' IVO ar, aro o '

,'.'tn.. nç',;';I .. ' f' o entusiasmo na'i""nd, d"'v"'rL !l"ln;fe�tar\ a "I"a recuso, - ,

O'
' tornada efellva uma das suaB

" , ,O' "a -,. c '- . c. '�PedernClras, Iretül' no Depsl'la' , _

(I. [11" " l'(J_ e')' ',-1 .]e, "Uirt"r!r no r n t'll [la 1'0' rl�'a da .]!'SPosl'ç-ao prece-·· arandes asmracoes qual seJ' a •
"J II o" . �_ ti ,

"
!'lH'lllo de (-<"slradn8 de Rodagem, b, _ 1,"

"entor -do E"tado, que é um g'mn I dente, � neste �.aso contmuara I 'A(!-"rbal dd, ,lllanutençao de um serViço
� p mero lros Cl� sr�, (!�. r

f d t b
('O juristll, umn reforma na llo<,S" I onde estiv�I', sem aumento de R " I,' """ J' G

' I e lClente e ransportes ur anos,
, ,

2!.lüS (,} ;:)11 \ U, dll lH'des, '

-" I' h C'lri 60, n()� rnolde� da q\lC �e e�lfj vel'c!mento�.. I

ur'll H ff E t R' com a mauguraçav, na In a« Ir-
.

:;'" , ,
n! y _o, ma nn, rnes o Ig-

fazendo llO Estado do II lO, sob � ,remaçao a pedido sera, con- ge"bacb, N lln"� Varela e Jairo
[iS Yi�t2S t1e grandes llC:mes, onde cedwa ,havendo v�ga e ouvIdo G I Canad." Sllb-Comidsão de Joinv�-
H� proporcione ao magistrado,

. Con:el�o d:, JustIça, A, permu-Ile: JI1(lqiJim \V,dr, presidente, sr,

tn!llliil as garantias e vuotageJ's. I

t� �,o e po ,,,lvel entre J�llzes de

I w,,:rg':ulg .\!tenbllrg e Felix Sch
indo-se (lO encontro das WI1S

I (!Il'e�to da mesma categor,l':l e qu� miegehw, Sllb-Comissão de Bill-
il!stas 3>'pirações, já qlle tc,da ti p�lel�m em comarca ce Igual ca I mellilU, sr, José Ferreira da Silva,
�IOS8:l vida é feita de si3crificil' �

.
tegona, I presidp,n te, Cdso Leon Sales e

renuncia, e, desde que, penet.ra· I
I H 11" h

d T Ili, 8n� elnnc,

mos os humbrais o (>mp o r e Jadzes de primeira O Autornovel Club do Brasil,

[Temis, onde o perfeição vive rF!
Instauela deverá em breve abrir aqui a sua

clustl, como disse o ilustre juiz seção' de Santa Catarina, por�m
mineircl, Ds, Batista de Melo, provisoriamente até a sua aber-.

t' b rei da pobrpza e da D Ivo Guilhon Os juizes de direito das co-

Ive� Imos o ll,.' �

I
1".

Ularcas especiais serão nomead('}s, t.Ufa, foi nomeado Delegado em

honra, para JamaIS eompufca- o todo o E�tado, o sr _ WiIly Hof'lento !ilI'quer de sa livremente, dentre os J'uizes de
com um peniôarn -

. -_
-

D _.. b ri d fmann, que prestará gentilmente
t' f

-

h os uesem 0"88 0- direito das comarcas gerais, e
IS açao umana, todas as informllções aos inter,s-:

E
' .

õ fazer � res est,es ultimos serão nomeados
- qllFlIS as movaç ei! a ,r, �ados, referenteR á Prova Prcsi.

tá medíantc concurso organiz\ldo-pergun mos, den te Getulio Varga!! e socios do
-Em primeiro lugar, dividir as Os c](>sembargadores- continúa pelo Tribunal de Apelação noa

Automovel Club do Brasil.
comarcas em duas categorias -

o dr, Ivo Gllilhon-�erão nomea- termo� d,o_art, 103, letra a da
. . . _

GERAIS e ESPECIAIS, de modo I dos dentre 011 juizes de direita, Com.tItmçao Federal. ��AC(JLD1\DE DE DI-
que os juizes de direito formarão advogados ou membros do minis-I 11EITO
uma, só CLASSE, �omp?ndo-se a terio public€l, Cabendo a vaga a CORselho de d,íQsti".

I

magIstratura de dOIS graos, o se· juiz de direito e tratando-se dfl
gundo gráo, constitui?o I?elos de' prol1!lct10 r41' antig!1idade, o pre- O Conselho de JUiltiça compor- Nc edital da Faculdade de Di,
�embargadores e o pnmeuo pelos .• idente do Tribunal, indicará o se-á 00 presidente, do vice'presi- rilito ptlblieado noutrc. local, foram
juizes de direi!O, Comarcas �S-I juiz que esteja colocado na li�ta dente do Tribunal de Apelaçfio, omitida:; por lapso as assinaturas
PECIAIS serao as da CapItal, d t' 'd.J de classe Tl'a- '"

,
, , GE

. e" an IgUl aue· .

I do Correglldor Geral da JustIça dos sn, drs, Jose da Rocha FerreIra
Blumenau, Jom,:Ile e Lages;

á d
-

taado-se de promoção por �ere- e de> Procurador Geral do Estll-j Baat.:'!, J, Bayer Filho e Aderbal

RA�S, as demaiS, Isto, est e
I dmeo!o! o Tribunal e8Go;lh�ra por do, Ramos da Silva, relSpectivamenteaCÔI do com o art, 103, lt>tra!l A,
I e�crutlnlO secreto e malor'ia d" 'ã 'I

\
'd'

, f.

.

�. '" E' uma movaç. ) utI, que. secretarIO, uetor e mspetor c-
B e D �a C?nst, Feder�l, �ue I votos d�il d.esembargadores efe·

tem por fim exercer a supr.,ma deral daquele estabelecimento su-
fala em mvesbdura nos prImeIrOS t' d t t d 1'1' i' es de ' " , ,

,,'
' iVOS, en re o os o JU z

in!! reção e manter a dUlclphna penor do ensmo, D DtuizGRA OS medIante concurso, lO- direito os que devam compor a
P
't

'

't
' .. M� __ � mm_�_�_w__ " "_. r.

vestidura no!! GR.A'OS superiores lista. t:ip'tice vo&ando cada de- bnl� mag�tra �ra, �i�iS eflâ p�
-

curadnr da Republica Procurador
mediante promoção por antiguida- sembar ..ador' em três nomes pre- ,ICO ,e

f emal� UUXI lares a lUso- dos Feitos da Fazenda (_fIromo- PORTO ALEGRE, 7 - Con
d d 1 't

I'> ., tIça lO orman'-)o ao governo
-

. - ,

Ie e c asse e por merflClmen 0, valec:endo em caso de empate o "d'd d -, tor da la Vara) c representante forme divulgam0s Ilmp amente'

e diferença de vencimentos não I mai� anti�o Os nomes dOi t�ês bre os P; I ,os, e re�oçao
ou

i judicial d'o rnunicipio' até os primeiros dias desta Bema

maior de trinta por cento de uma j'Ulzes serã� colocad�s na lista permudta M�B ,JUlZ?S poubl, e mem-! O proj'�to a que J:á me referi na, eram dificientes e imprecisas Dom'ngos MI·Celd
, t CATEGORIA

' "bros o misteno u iCO,', I
ii I

para, ou ra
,

' nem
por ordem aIfabetIca, consideran- que contem 206 artlgos, tem ou- as informaçõe:s referentes ao ns-

,

H1f�nor, a d?is t:rços os, �e cate-
8e todos com igual merecimento, 'I

I
troa pontos importantes e de in- tituta Naéional do Mate, cuia AC6mp�Bhado dOI !Irs, Jose (�l)

gona Imedulta a dos lUlzes do Como se vê, a formalidade do �orregedor G@ra
teress� para a ma5istratura, taL!! extinçã�) fôra meAmo anunciada I �ale PereIra e J, Brausperge,r VI-

Tlibunal de Apelação, Equiparou- requerimento para a inscnçao O corregedor geral da iustiça como, férias de 60 dias no ano, i não só pela imprensa paulista, ilit?U-!10s, ,ont.�m, êl Ir, Don:tIJIIgos
fie, porta�to, a palavra C�T,E- torna-se dispensavel, o que é U licença especial de I} mêsc8, com' como, tambem, pGr estações dCilI Mlc�h, attv(\) Inspetor da Paul J"

GO,RIA a ENTRANCIA, distlll- perfeitamente raznavel, desse que
virá preencher uma lacuna, m

venciw.ento� il'l tegrais, não sÓ I radio locais,
I Chnstoph Co" a conceituada fi -

..

d d I CLASSE de orgão <lessa natureza, destinado I '

ã ma dist.ribuidora geral para todo o"gulO o-se e pa avra, " ,
todos asnÍram a promoção, ' , d pars os desembargadores, j'uized, Ag®ra, se.undo, comumeaç o lO

d I C
'" a exercer a vigilancla, OrIentan o I'" B 'I d f d d t

�o o que, pe a pro,pn,a on,stltol- h membros do Ministerio Publico" particular, pr9cedente da capital ra'Ji os a ama 08 pro U 011 pa�-
-

F d I d d e apontando faltai e abuilGs, a t d t'!' C I' I 't 1\'1çao e era, a antlgm a e e con- � coroo para os funcionari('}s, �er- da República, 88àe-se €lue, dentr9 a en I fica o( o mos>, ;(U It �v. ag-

t�da na CLASS� Oli CARREIR�, 80"0",__08 e per- muito se faz sentir,
ventllariOIi! e empregados da jus- de breves diall, 0 Instituto iuau- nesia Phillipis e outrlDS de idcm-

nao p01endo mais haver confusao lUatas
Juiz dos Feitoil da tiça,. gurará sua séde, cujas ilílstalaçõei! tica aceitação, pelo seu valor in�

a reip�llto,
, " d Pelas informações que aí ficam, estão send� ultimadas em varias intrinseco,

-Q�er dlZe� !lua, fICanam duas O iuiz de direit9 lomente po" FaZ@R a
gentilmente prestada! pelo dr, salas do edificio de �A NO�A. Após demorada e agradanl

categorias de JUizes � derA ser removido: Ivo Guilhon um dos mais lumi- recentemente constrmdo na ClOe- palestra, ofertou·nos gentilrtHllüa
P f

_

Ad)
, 'd d b a E' impreseilldivel a oece,sida- , D' M' I' I

., -, ,er eltamente, penas oas, a fi promovI. o a esem arg -

nosos esp:ritos da geraçã6 con- landia, ° sr, G)mmgo� _.�lCe I, a gumu
1 d d 6 I d 't

- de de 11m juiz dOi! Feitos da Fa' I t d d _1 f'(IVi I 81 numa s c,8sse, porque ar, aeeI ar a promoçao;
z,enda, na Capital, a exemplo de tempórane3 catarinense e um Ao contrari_o, dQT qu.e f'li di,vu - amos ra� ?s pr,o u,tos cra uma

eons�lta melhor os mteres!el dos b) si nomeado para comarca dos mais lidimos expoentes da mlS.
_ gado, o dr, DlllIZ Jumor contH'lUtl I de que e dmamlco lDspetor e qu

t d 'd d' ld
'

I 't
- todos 08 Estados do Brasil, tlom

I d d ..
magli ra os, ,evltan ,o eSlglo1B, a· e'lpeCH1, aceI ar a nomeaçao;

atribuif'ão .e processar e julgar sa magistratura, resalta ser o pro- na presidencia da enti· iii. e �rva- tem, corRO repre:'lentantll nesta

dei. Dar-lle-ia venCimentO!! dlfe- cC a pedido, para comarca de
causal'" do interesse da Uníão, jeto di=no de ser lido e

adotado'l
teira, não f.\eodo e:xat(i) que tIves- capItal o sr, J, Braunsperger,

rentes p�ra, cada categoria, Por igual categoria;
Estado e Municipio da Capital, de. acôrdo co� ,os nos�os inte- se tid<il ct>llvidado para ?xero�r I

Grato!! somos pela visita � pela
exe�plo, 1.700$000, para a catl- d) por permuta, entre juizes

fUnAl'QUan.Jo r••petivlllll.nte o Pl'fi.� resses e possibIhdadeli. qualquer outro earg@ publico. �ferta,

F.na ,eral e 2:00t$000, para a cla mesma cateioriaj .. IA

. "

TrOp
•

Ih gem

POVOvozA �-----------------------------------------

Proprletarte e Diretor Responsavel �JAIRO �ALLr\.nO
------- ,-----,---------------

FlorianopoUs, Sabado, 8 de Outubro de 1938 I NUl\IERO 1267VIf\NO
----------------_._---

V A O R G A N I Z A_Ç Ã O J U D --iProva .

C I A R I A D O E S T A D O Getulio
Presidente
Vargas

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

o jornalista lmoso Ruiz colhe
douto maglstrado dr, Ivo Guilhon, im
portante entrevista sobre o assunto

do

a

Mii

Christoval &
hoje em

da

Pela conceituada
Ulysséa, foram
culação os

firma
postos

novos ca rres

"Circular"
cular », dos novos cnibus, que a

conceituada firma Christoval &
Ulyssêa, porá em circulação.

Os novos carros nada deixam
a desejar, em conf'ôrto e elegan
cia, aos das grandes capitais do
nosso país, represen tando uma

arrojada iniciativa dos seus pro
prietarios, que, para li sua aqui
sição, inverteram vultuosas soo

mas,

Mas, se por um lado, a firma
Christoval & Ulissêa, se toma

digna do reconhecimento que ILe
ihe é devido por parte da popu-
lação, por outro, não nos é dado
Iugrr a realçar o serviço incpaga

'I vel prestado pelo prefeito Mauro

I
Ramos, solucionando um proble
ma da mais alta relevancia.
E' que, além do modernismo

I

I
que os novos ca: rcs oferecem, te-
ve o prefeito Mauro Ramos a

preocupação do, pelo contrato,
estabelecer em' uma das cleusalas,
a manutenção de um horario ri
goroso, de molde a que a popu
lação não fique á mercê das lo�
tações completas,
A :aeeitação destll clausula, que

poderá importar, muitas vezes,
em largarem os carr05 do ponta
comploStamente vasios, mOiltra i)

de�ejo dos srs, Christova! e Uly�
séa em dotarem a nOSia capital
de um serviço modelar, de modo
a que a população encolltr� uma

garantia eficiente de locomoção, a
horas certas,

Ao prefeito Mauro Hamos e á
conceituada firma Christoval tl

Ulysséa, externamos, em nOlTil0

d@s habitantes de Florianopoli3, a

nossa satisfação pelo ótimo ser-

viço de tralilsportoll urbllnos hoje
inaugurado,

o Instituto Nacionál
do Mate não será

extinto

Almoço de- confra
ternização

Terá lugar, hoje, ás 12 boras,
no «.Restaurante Estrela», um ai
mÔço oferecido pelos funcional'i III
do Tesouro do Estad(:), ao� sellS

colegas Adolfo Bitencourt da Sil
veira, Manoel Miranda da Cruz
Junior, O!miro Faraco, Nelson
Nunes e Arnaldo Mendes, por
motivo das suas justas promoçõei
naquele importante Departamen
to de Estado,
Num requinte de amabilidades

que muito nos penhora, tiveram
03 distintos fHnúionarioil, pr,Jmo
tores da homenagem, a gentileza
de pessoalmente n05 convidarem
para aquele almoço d� confrater
nização, pelo que 110S confes!o1@-.
mos �rofundamente Ira tos,

r

Junior

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



(

Constituem um poderoso gli'up.a se�u.
rado geDuiRaUI(�nte brasileiro, a ser

vi-:o d.., todo. Brasil
PRAGl\. 7-/\ proposito

dos rumores correntes a res

peito dos varias candidatos

que estão sendo cotados

para ocupar a presidencia IIda Republica, os circulas

politicos acentuam que será
escolhido entre eles aquele
estadista que mais se esfor

çou para a solução do pro
blema sudeto, de maneira

que habilite a Checoslova
quia a seguir a nova politica
imposta pelas clrcunstancias,
e mais <:i místosa para com ti

Alemanha.
Caso o novo estadista seja

eslovaco, esse ta:o teria ca- Rua João Pinto., 5 ..- ex. Postal 37--
f ater ímportantlsslrno, uma FLORI \aN8POlIS
vez que, assim sendo, os

principais partidos eslovacos ���������������=za��-�iiIi���···�_�·�·_� Itrabalhariam para o reergui-
mento da nação. i

I Sanatorio "Santa Catarina"
BERLIM, 7-Aludindo á -------.-�.

demissão do presidente Se
nes, o jornal «Tageblattl'> diz
no leu edítorat de hoje:

«E' licito esperar que �

nova politica exterior da

Cbeco!lovaquia venha a ser

completamente modificada e

libertada das ilusões dos
ultimos vinte anos, e que
seja um dos esteios do de
senvolvimento da Europa
Central.

PEÇAM-NOS PROSPECTOS E INFORMAÇOES
CONSULTEM NOSSAS TARIFAS.

Diretoria: Dr. F. Solaro da Cunha,
Dr. Leonardo Truda
Dr. José de Sampaio Moreira
Dr. Virgmo de Mélo franco
Dr. Luís Cedro Carneiro Leão
Dr. Plinio Barreto

Presidente

O:melhor estahelecimento,:; perfeitamente aparelhado
para o tratamento conservativo e cirurgico de doenças pul
monares (pneumotórax, frenicotomia, toracotomia). Este Sana

torio encontra-se localisado na Estação Perdizes - Vila Vi

toria, na Estrada de Ferro S. Paulo - Rio Grande, 800

metros sohre nivel, possuindo uz eletrica, agua encanada e

BUDAPE�T, 7 -A Hun- estradas de automovel, com clima salubérrimo.

gria, através da sua impren- O Sanatorio encontra-se instalado com aparelhos mo-

sa, manifesta ter recebido dernos de Raio X Heliodor, Ondas Curtas e Laboratorie

com satisfação a renuncia para exames de escarro, sangue, fezes, etc.

d
.

d t B O h Seção separada para convalescentes de doenças graves,
O presi et� e enes.. s un- estado postoperativo, impaludismo cronico (malaria), esgota-

garos sen Iam a maror aver- mento, etc.
'

são pelo presidente Benes, I
que considerava G1 como r; I

o...iJIl&.,...",;';;;;;__iliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilliiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiãiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii--

Agentes gerais e banqueiros em Santa

I
(;atarin8

M A C H A D O (1 Cia.

fABRltA5\
[5P[lHO�
'('Ol(HO[�

ACOllHOAOOS

TRAV[��.'R�
,

[:lTRAD05 OEARAME

André Kiralyhegy

0[.\

VIDRACAR\A
VIDROS PARA VITR\NlS

-

IN�TR\.)..AtOi�

DIRETOR PHOPRIE1'ABIO

Estação PERDIZES - Vila Vitoria _._- Estado
de Santa Catarina

..
'tLORTn\A\� i

'5,tO�E��
"(..APA<.H05

TAPETES·

PA�SAD['RA�
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A .GAZETA, 8· ..10--193-8 Floria.nopolls-----
-------- ----------_.-----_ ..._---,

il Jtalia tera' que\��������TI i�_.,����mr_..,......I7"---_--=--.
__",UM

CAR1r,A2:ES
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_,__o ----

I

ft·t'iir�p''''i.#'�n··-' k�,��.�J.�' �ift�l��, da Na"vega.'I:'" A minha oficina està a disposicão dosdistimosfre-U���> 'c: �;.�(íit 01\6 .. \\11 �I "
,
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sa Peiter) Blumenau.

Mc:�vimento Maritimo ..Porto Flori.nopalls" Vulcanisação
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o Paquete lTAGIRA sairá a 8 do
'\. urrcnte para

paranagllà, Antonina,
Santos, Rio de Janeiro,
Vitória, Baía, Maceió,

Recife e CabeJelo
<Cargas e pasf!ageiros para os demais por�
tos sujeitos a baldeação no Rio de Janeiro.

o Paquete ITAQUATIA
corente para:

hnbiíuba
Rio Grande

Pelotas €;

Porto Alegil�

AV'Iso Rece.be-5c cargas e encgmend�s até �a �espera !das:saídas do� paquetes""" 'e emite-se passageils. nos dias das saldas dos mesmfJs, á vIsta da Íi
'1 'stado de vacina, A bagagem de porão deverá ser entregu:::;, nos Arma;r,erB da
,! .ompanhia, na vespera das saídas ate ás 16 horas, para ser conduzida" gratuita-,
} !cnté para bordo em embarcações especiais.
E�CRITORIO-PR}\ÇA 15 DE NOVEMBRO, 22 S®B. (FONE 1250)
JdlMAZENS-CAIS BADARÓ N.'3�(FONE·1666) -END. TELEG. CQSTElRA

Para mais informacões com o Agente
J. SANTOS CARDOSO

•

.-' .. ,:. �".' .
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A'S 5, 7 e 8,30 HORA��;.

P tsoooreçü:- ! ewV e

in lfH"111aÇÕ<i:S e PrGspedas
1tIA�!l!fADO &, (;ia.

Rjêl João Pinto n' 5 FIGlrianopolís

REX, 3.S 5, 7 e 8,30 hor :

ARRANCADA DA VITO·
RiA com Patúcia FaH e Scc ttC\

e )--1

VIGILANTES DA LEI .. --

continuação.

IMPEHU\L, ás 7,30 horas:

.lI.. VOLTA DE rvnss LANG

I com Gerlf'ldc Nlichael t::: Hay
, i\.,{ '11 ..í

I
J VlI an'-l.

I Pr�ço---l $000.
1·�_"��_·w R �_.�.

I Novo Desegado de

I Canoinhas
I

:') i Foi exonerado o p:-imeiro
-r ��! tenente da Fôrça Publica,

i1U I Osmar Romão da Silva, do

I·' cârgo de Delegado Especial
,de Polícia do rr:unicipio de

! Canojnhas, e nomeado, para
substitui .. lo, o terceiro :sar

gento da mesma Corporação,
Hugo Alves Garcia.
• ._� • u __ •

Em face do decreto n.

. .",. ';

�.�.,

Comunico aos meus distintos freguezes, qtle adquiri
uma m�quina para recauthchutajar pneus gastes de 568, assinado ontem, os

I

sentenciadGs recolhidos; ,á

I��
Penitenciária do Estado se

rão identificados pelo pesso21
dêsse estabelecimento. no

próprio presidio, devendo

I� ser enviadas as fichas, pl�·,

nilhas e fotegrafas ao Gat+
'" nde de Identificação e Es-
tatistica Criminal. Pesquisa>
das as fichas e planilhas, o

Gabinete de Identificação e

Estatística Criminal enviará á
Penitenciaria os 1901etins de
antecedentes do sentenciado.
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(Cm'50 de especializsç-o em

molestias de senhoras)
·\tende na Maternidade I
até ás 8 1(2 da manhã

je á tarde- Consultsrio:
ANilA GARIBALDI, 4� .

I I

Conforto, Distinção Blleza

Imr.r
=-.....,..."..-

. '. � �,.. ,' .•,,-:\0 •._:::-
_(

V:•. :jfiü� ...\···�·<:·'!·"i':
_.,,-_.._._----_._------------------------

ernslre
C, 'IlVI�

1· Andar

Caixa Postal,
Apartamento
784

Ma 'e.·tet*'Iíiii*_íZi&iiàmz:zik��=t.€ígêBt ,«oi Fii..

-:·.'1;!iijiii_!Xfl"T�ÃCP' ;... ;;... Pie ..8I.Ib"'Sftl!4vM.$4Ifi!§I.LIM! "'fk�]'Mi!!�!!�11f2;'?l. );:.41)9 1�*,,?$P'W'

f"

f
( /� 's 10,30 e das 2 as 4 hJ.
,

fResiélencia: Rua Vis-onde
de Ouro Preto, 42-

Fone: Consultorio, 1405
Fone: Residencia, J 155

Dr. Clari bal
te GaIvão
ADVOGADO

Só
Consultoria Técnico de

-'):::.

IVO Ali CAUDU O PICCOLI:
Eng.�,h�jr. �ivil

Economia
nos Trabalhos do

Avisaj aos :(amigos e

antigas constituintes que
reabriu seu escriterio de
advocacia e continua a

aceitar chamados para
trabalhar em qualquer
eomarca do Estado.

tt1critorio: R. Deodoro n' 15
FONE 1.665

Partos -- Molestias de
Senhoras e

Molestias de crianças
D9rSl!@r Eis Maiernidàde
MQffJ�cf$ dG H�!!lpita'

**' e 3

CUNICA GERAL
Vias Urinarias

fDref�&u!r.10Maia. n�bllitado& para todos
OIS r�ty'1os. d�(; engenharia

Administração. construção e reforma de prédios com

pegamentos em prestações

Tretamento medUIl@ dIlS
mfJMJ,sims do PMI"'I)

Censult.-R. ;f,)[�O f.;.lm(�. 13
1el&fQlle, i 59.'

R�. Hotel GJerif1·Fcme 13'3
(o"sultG$ das 13 ás 16 hrs,

Projét""'<'6 enn ger"81

Elcrit�rio central : Ru�. 7 da Setembro, 47

Porto Uni lo
Bftl! ii' iii 'fj' , '.' i1tW w

, ..
-
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aseH

atriz llS•

.... Il'l .all. lIaPllltIl't, liaM.. 6
'

••4!I'''01' .w. mGDllllde FIliais el'n:
..,. h�� - ,,_ um .IZlM • lIBrlOIl .011. "••'l1li"'••

..... .UI) &'liA. ICOll'itJ«t'MO battm-'aIt �5 111ft...)
_iM.IR.. dar.tsn....

A Jh�tinwile, L.ge�§i1 tL8'eUna� &ã.fi
Fran8iscD da, 5111

G'&IIIWU Sft1l tod::l!a .......

lUltJ.I,f;m ce", PIIIIIIIlIO

MOSTAUARIO ErJI:

Tubarão

'\'!, ._----

�"':""Tr.-<"rI"'...---
���--..._.. .....�

Lu �
tl""!'!'"I

Fed�,rai e SantH

NOS CL�SSICOg iNVELOPES FECHABOS

compartíooenl(js
Dois quinteis compl&t<Jmei'l'e
ermn nfllo& e uma t:x�llífl.dlJ

pr aia de bonh#&
Dois J!'l1ries t§ d�. i$ tlHiGfl8.

f'&ru lavaç.llJ dI\) {I'ilapt..
OnibulI Da perta,

TCal0S es campartimQotoa
l.1I} ja141u li & ooea eilá

c�lI8pletamente seva, 119m

tlwderaa ff)t�a (;0 Mo 5))

A@Ul UU,lIlft.l. para f,ervlç,gs
d� coSil3hA.

CHAVEI J,: IcrA ilAlE
CIAL GUILlnD N' 1

Ftoriancpolis

til, maql!tiflU da KlrQVif,
rá�lo� e êparelhll em I_aI.
"- C_all�r. Malta I' 66

rasilanee do
AlueA-11

8Bf'1tm! 106.088:018$008
V8m1a do ftOGiI'Va "2IG.748:1e.8tél

a!C1JTA TOAlAS AS OP�RAÇ6EI BANCARIAS
•

•.. CU.'S I C:O�:l.p.JrDMTU EM§fTe.o O ,A.I1
elA bOCAl. )tUA T:rtÁJA�O. N. 1&

C�'Uj� no latr.;t.

(JeI. F..... )
3alü fie yjoÍla - ••ce

gT&FltlfU �tJlJrr ..s - lIala d.
jantar - t�fla - c•• iaà" •

il'lstal()çh� S�lI'1it8.l'i••
Luz elétrica em tfDd"s .5

AtJona. em Q&lnta cerrente, oe legúintes: lures:
fJep. "IH J�tS (COIIHKIAL:SEM LIMITE) 2% &11
Dep. lim.ttado� (limite 4e 5e:OaO$) JS ala
Der. popnlarcr. Cdem de 10:000$) 4% aJa
Dq. de ;V!� >,rév'G 1,'€ quaisquer quantias. com retiradas tam-

bem de qnarsquer ímpcrtandas),
com aviso prévio de 30 _dias
idem de 60 dias
fdtm dt 90 dias

nEP()5ITOS A PRAZO-FIXO:
J'Xl 6 mêses

por 12 mêses
Cem resda muual

.� a. a,

5% c

. .<.

��4
�j��
�j
fIc"t�]
f'i.'�pl
r�

I�
TEM SEMPHE E'\-1 STOCK f, A' VENDA, PQI!t �ii
PREÇOS SEM COMPETIDORES I'<lA PRAÇA. 'qMATER!AJS ELETRICOS, LU"TRE5 li.: A�AT- �:

jOURS ELEGANTES .ii: MODERNO::, tl
NOVIDADES 1 VISITE,�J1 A. .-. �\t{.,����_ �.J.RalA Jei@ Pin't@ n. U. fi!,. JHlfJiI\�[f:,lli\, Iii�vm i:
ACABA �E�R:..�C�BER ur.;; FIN,!S�IMO ���RTI" �M�NTO DL. cHUVEIROS ELE' r_tiICUS� NOVI'

I<�..JADE NO RAMO-AR fIGO GARANTIDO '.
�

,,'
�\

I�

'.,
".
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A GAZETA,..S)IfDlI1I10,.,.,938 Florianopolis

REDATOR: Osmar Cunha

.A F inland ta está Jesse Owens, o antigo cam ... jO ciclista Joaquim Peixo-

Pr-eparando peâ� ollmolco de velocidadejte teve cancelada ii sua
c �JJ esta em plena decadencia penalidade

Guia do Estado de � ..
'<'!

...
�,

,('1-' ..

..

Tecido� fiNOS, MEDIOS e GROSSOS
Saccos de a.niagem para CAFE',HERVA-MATfE etc.
Saccos de alf,odão para ASSUCAR, ARROZ, fA
RINHA etc.

1 Oleo de CÔCO BABASSIU', para fABRICA DE

;i SABAO.
Finíssimas meias "WALK.YR.l1'l" para l-iO
MENS, SENHORAS e CRIEANÇAS.
Afamados vinhos marca "C.RUZEIRO", de

I
Caxias.

, Deliciosa e incoillDaravel CIHAMPAGNE "MI
l::UIELON", d� Caxias.
Colchas de varias typo�, para SOLTEIIROS e

CASADOS.
Café de todos os typos, de MINAS e ESTA
DO DO RIO.
Madeiras aplainadas e portas compensadas, de
Rio do Sul.

'. FIO DE CAROA', genuinamenk nacional, espe
cial para cozer qualquer sacaria, muito m@>Jlior,
multo mais resistente e muito mais
barato do que qualquer barbante (fie de vela)
fabricado com fibras importadas, de Juta e de
Canhamo.

Jesse Owens, o negro que assombrou Berlim nos jôgos RI0,6-0 ciclista carioca Joaquim Peixoto pôde ser con-

olimpicos de 1936, ahrmando, de f6rma incontestavel, a ma supre- siderado o corredor mais conhecido MI todo o Bra�il; e mesmo fô,a
macia nos 100 e nos 200 metros e nos saltos de extensão, está a de nessas fronteiras o popular ciclista já se tornou popular pelas Si.'l35

dois passos da rniseria. Segundo afirma um jornal europeu, Owens,! atuações no cenário ciclistico nacional. Quando aqui foi realizada a

A Fin!andia, grande entre os grandes paíiles que �c dedicam adulado então CQü'Q um verdadeiro herói, não passa hoje de um primeira temporada promovida pela Federação Ciclistica Brasileira,
ao esporte como base da sua mocidade, alheia aos rumores da guer- despojo dê) esporte. Acabsu por ter de aceitar um htgar de moni-Iloaquim Peixúto foi o ciclista nacional que melhor Rperformanc(,n
r r, centinúa a trabalhar pela Olimpiada de J 940. tor, num clube de Cleveland, com o ordenado mais que modesto, produziu, frente ao valorcse ciclista luso Alftedo Trindade.

Ainda agora, o Cemité Olímpico Finlandês fixou as datai para a Américs, de 20 doiares por semana. Por uma infração das leis da Liga Calioca de C clismo.lo
.

para os diversos jégos olimpicos de 1940, cuja inauguração terá 1",- Grandeza c decadencia, A historia de todos os tempos, que Peixotu eliminado da entidade oficiai. He tempos, Peixoto recorre
1]

gar em 20 de julhe, se aplica a tedas as situações, é o cementário justo do sernanario ti Federação CiclistIca Brasileira; porém, como a penalidade tivess .

RelaciliHlclfun as datas fixadas: parisiense, de onde extraimos esta noticia. sido aplicada pela entidade, o pedido teria que aguardar a assem;

NATAÇÃo-26 de julho a 3 de agosto. bléia geral. Em fundamentado recurso, Peixoto recorreu à Liga Ca
LUTA GREGO-ROMANA.-21 a 29 de julho. Associação 1· rieca de Ciclismo, pedindo a comutação da penalidade que eõlav"

LEVANTAMENTO DO PEso-25 a 26 de julho. cumprindo, conforme lhe facultava o Regularnf!nto Nacional de Ci-
Box-30 de julho a 4 de agaste, 'Esportiva do A I

II

d d
· clismo

ESQRIMA-20 a 23 de julho. I
.

a �
el e OIS

; .

Apreciando o recurso, o Conselho de Reprcientante5 da L.
PENTATHLON-21 a 25 de julho, IVale do Itajal terços !IC.<:=·C," por .unanimidade, cancelou a penalidade que havia �id(! .

GINASTICA--29 de julho a I' de agosto., V aplicada a Peixoto.
CICLISMO-25 a 30 de julho. ! Recebemo� a circular seguinte:

.. 1,..�··s••tD··{J:."'·�·····S"·"H.e�._QHO••It�····&·1tí1®1
EQUITAÇÃO-20 de julho a 3 de agosto. 1 «ITAJAr,29 de setembre de RIO,7 - Fel publicado uml

A U �'=>I A. � Presrden te a
FUTEBÓL-21 de julho a 3 de agosto. 11938. c?m�nicado dizendo que termina- (Matérias do Cur�o Frimario) Com issào deBALANDRAS-23 a 26 de julho. : A' Rdação da .'\ GAZETA. ra dia 31 o prazo pala a apre-I Das 2 as 4 -- � "'.

CANOTAGEM-25 a 27 de julho. I Florianopolis (Sta, Caterir,a), sentação das relações da lei de ii Tratar á rua Saldanha Marinho 5a I ariO M í,.:
REMO-3D de julho 3 2 de agosto. Temos a satisfação de comu- dois terços. n' IOde I ás 3 e

As elirninatorias de lutebó] serão rraliz.1dq's nas capitais dos I nica.r a VV.SS. q�e, em sessã�
"

IPKB·•um'!Mffl 'ei"f*'n"a' u':'S""ã!iili!lil5i!!ilo"'p.auS".0. n Imo

v�rios países) �endo que sórnente á partida final terá lugar no esta- I reabz�da, em :7 ,ao �om'�te, Ioi II II RIO, 7 -Foi baixado ,{ecretll

dium de Helslngfors. ,empo�.sada. a nova .Ilnctcna que exonerando o dr. Edgard Lu z

_ ,.�... . . .

I de�er� gen: os d�sttno; desta

AS-, V. S. de§:@Ja viajar a São Paulo Schneider da presidcncia da C.-

"��1.��T��i;>;;;�;,·m'i�������};�lsocla�a() �te termine do mandato Viajens rapldas e confcrtavels em tlmouslnes de 8 missâc de Sa!ario lV1i;)i[l'�f' de

._.
. �ií I

em vlg�ncla, a qual ficou assim lusares Per!o Alegle,sénJo D'1l1Wádn Pi\["

ARNALDO ARANHAO F: I (.onstttu:da: �

s substitui-lo a dr. Annr Bu'lc

ti I Presidente, Abdon Fócs; vice- Datas de partidas paia c mês de Outubro de Blutnê'nal' ;\.1a<:H"1.

� I dito, F.ran_ci�co Caoziallí.; secretá-
nos dias 2-10-17 - 24 e 3 I r' s 6 horas da manhã do Cafe

--�--_._-

�� no, �ll 11eodor� d� MH�t1da; t@- Expresso. Mêô de novembro em diante todas as S�gUí.1d3S feita.

I'
sourerro, ar. Jose BomfaelO sa. I f dn ormações e reserva e passagens em,

mitt; dirElor técnico, José Meire- Blumenau rafé Expresso-R'célrdo Bli�ner
J

les.
1araguá Hotel Brasil

;.• Aproveitamos o ensejo para
Codigos;'União'."Mastl�ote��e particulares Ih Joinvile Palacio Hetel

" aprese�t,H- es os nossos protestos Preço de passagens ida 1 504tQOOSub-Agentes em: JoinviUe e
.....urit...ba d t fi d

*'
IV �.�

-

e es Ima e apreço, mm:n o-nos }) 1> » ida e V,)tlll nA rne�ma M'm'm'i 250$000

I
Alencio�amente

com dírei�o de uma ti duas mala3 de 70 elm.
Representante directo de Fabricantes e Ex-

d d
' ABDON FO'ES Tambí!m aceita'se er:cCm€nda5 de qualquer esrecieporta ores os segumtes artigos:

"
Plesidente OS PROPRIETARIOS

.
GIL r. MIRANDA

Artur e Alb�uato Dasse

I�
Secretà1io »

r PJ' f" d..1
.

.

. �ra v�a CIlS �spe:lal� o�a as ust&S aCima" temos uma

_____________
Llmousltle Old3moblle a dl�pOS1Ção.

, I

1

c�m cuic�ado O�3 jÓgC..H3 olim
pICOS que !!�erã() �-'eali:zados

(':�m 1940

rua João Pinto rr 5,
Caixa Postal n, 45
Phone 1.346
Te.agr. .,ALGODÃO"

térreo

2076 mudas
de tamareira

RIO, 7-Ch:\!garam 2076 fflU'

dss de tf"i(1I;Heira, pwcedCn!e5 i"t
Tripoli. O ministro Fern3tl dê
Cesta' enviou-as para o ;'.jmb
pala strelTl entregues ás inspetorrl,
de obras complementare8 cor.tae

a seca. Um técnicl) examinará e�

planta;, em Recife e dep(1)is I!isitas
rá êS tamareira! eJut(>!ute5 no vara

dai' Piranhas.

Suplernento 1938

Já está em círculação o segundo suplemento
com todas a<; alterações ocorridas nas ad

min'tsrações Estaduais e Municipais conten·
do amplas informações pílra a Inl tustria e

Comercio

LIVRARIA. CENTRAL
Rua Felipe Scnmidt
F'!o:ianopolis

VISITEM
a A,CA IT

c

o malar stock de roupas para
•

meninas e garitos

Rua COllselheiro Mafra
.;.- ....

...,,_ esquina da Traja"HJ'
À CAPITAL.I

__ill!&W-DilMBiIiMiImIlflillIllllli.t'i_....-_••·.WftlillRillll'._-.&11&-- .....__011 ....
·

·1III_....J'II__�iIIIIII .. IJIIi_,. ._jiuw:rr$••. E Mf1IiidiJf
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c'

1...0NDHES. 7 - A im

prensa egípcia dirigiu um

veemente apelo ao primeiro
ministro Neville Charnber- i
lair., á quem chama de HE- i
ROE DA PAZ, pedindo-lhe;
para que solucione o pro-l
blema da Palestina e devol-.
va .:} paz aos árabes.

..

A G;t\ZETA, 8---10----1938 ,Florlanopo.lis
A �alestina I ����������t��O�N�,�F�O�R�T�-�O��E�"�PRESTEZ� quan��'qu� r�

apela para P R E :S! t!ordar

�'1\h b "�O"""'."ilZ'l COMO 'f' d Um romance queti,,,,i am er-
� --, j se ven rca nos gran es centros em que ° serviço �

P AD'O
1 de transporte de passageiros é feito tamb sm cm limousines, resol- passou ...

Ia in Vt'ra� os Irmãos Roveres, conhecidos e se Juros 'Volantes Clemente, S<i um presente realizar �i

'. ':.'. nAC'IOn"" �,i Mano e Luiz. organizar uma linha entre esta capital <! a futuro esse sonho ... E nenhum
..... S8 cidade de Rlumenau. presente melhor do que u fi'

.,:.�S::;;�5Ut.14 JG� [> Assi�n, estfão á disP:)J�içãO dos
I

que queiram viajar para tperfumeh' um PNer�Utmde Bque

i�
,

- -

� -,; tnumenau tres con ortaveis e uxuosas irnousines. az son ar como OI e e ag
�

I'
-.J O custo de passagem é de 30$000. Desde que a lota- dad por exemplo.

\. Programa diurno ção esteja completa os carros partirão daqui a qualquer hora do F' O ultimo poema que
\ dia ou da noite. Schneider & Cía. escreveu,

�

'. � De 6.15 ás 17.:JO heras
, ....

Ih · vutras informações nl portaria Hotel Oloria-Telefone+- com a magia misteriosa d.

:1I Rlm"an;';��o::a24:!�:7D
I �::.._..,_---- 1;:����PqC�:E�Z:�;�r���

';\ Irmãos Tapajós I ti V. Excia. precisa de uma limousine? &;;"1'; tas frescas e ardentes, ai.

,Pi .[." I"1I2.irinha rcrncrqo

I
� ternamente. Noite de Bdgdadmouro ÔIZ Ollvl'lra

*1'Or-questre õe Oam!('1� �.t Disque o n. • M52.2 de seu telefone e faz sonhar... lembra rornan-
�ai:lam�1S IZ a flH 5tara j

, - ,

ios.corno tarnb
.

U
RegIonal

õ

e Cante Sontara ,.., ,�ra nao SO para seus passeios, como tam em para r es e sugere poesIa... m

E�uGlrClo Patan� e sua Tiplca ('orrlerdes � viagens. I presente apropriado, pois,
Romru I5hlpsman com a OrElU2Stra �IZ

II·.�
,

para as mulheres que amam:('onrerto9
I" São todos '�uos modernos e conlortaveis dirigidos por faz recordar os romances pas-

I"HlIl?rt��frli!���tlZ�����Cl�?VAS, elementD511 habeis volantes, sados.

M's heras certas, jornais fala�os com no-] �N E I' n�ino Cardoso 502
tlclcs em pr-lrnelrc mão, fnrnlZcie3as .

II!!!03pli!la Fl HOlTE, e otertc �a ros

�'�
Ctevio C doso di

fiulmaral1s LtCla., agencia é'a L",-,�. Pernardino d15 Passos 505
tt'''la flZOeral li Nuna, P. Cardoso 514

M's 21.30 ('19HCÃO DO DIFI - - Escrito �. Wllld. miro Vieira 519
iZ IntcrpretaCla por Lamarline 6abo, I !lí:
uma oferta (Ia (esa aI! louças "O I �� P<,(I(.'cioio Vieira 521

Roa z�ii:�o�gg::�".tM�J:�A� i�=---===-w::__',
('reação e renllzação e� Lamartlmz

.�.,: Babo.

! L��"" �� ,,!II!!!
'.' ,{ 19'5 20.30 .. Vamos Dansar1 .. Programa íil t'.i. m!;ll�

õ

e mualcce varioClas.

LONDRES, 7 - Chegou,
õntern. a esta cidade, o alto
( ( missario britanico na Pa
lcstina, o qual iniciará, no

f ii] da � emana, os entendi
mentos com o ministro das
(( .lonias, sr Mac Donald. a

,

respeito da situação entre
« nrabes e judeus.

Le Nonveau per
fume de

Schneider &; Cia
BLUMENAU

li"':-�''''d'-,. . .,. ,�, I h.> <.;:;:.
..... , .... ,"" .... ,...- ...._.�

A' Tarde - faot-Bal!

precisa v. s. um terreno situado fé
ra do bulício da cidade e entretanto
perto do centro. I

Está nessas condições o lote si
tuado a rua Presidente Coutinho, en
tre os as. 34 e 35. Perfeitamente

Saí t)"s Oe arnbas as cidades das 7 ,30 á� 8 horas de sêco, está o terreno arborízado COD.l

lranhá " dilo 3 e niera PS 4 horas da tarde arvores frutíferas de qualidade. Tem

I Infollomaeõe§ em .".orianopolis com os 12m. de frente.

, , �)2UHt'll! s ACRCio Braga, BO:lcco, Gury. jóca Jesuino e Otavio E' prop!Ío pata sobrado ou meio·

I
sobr�do

Plnho-T�ief()ne das limousines 1.222 TRATAR á rua Almirante Lamego
!ElO Itajaí -No Cê1f� Cahfornia, com o proprietari n. 67.

Itajaí

NOITE DE BAGDAD

LONDRES, 7 - O mi
nistro das Relaçõ-s Exterio
res (ia Palestina, Tauük Su
waidi. que se encont: apre
<entemente em L ondrrs corno i

h!lspE'd,e 01' go r.:o bruani-l
-,

c' 1 trouxe ClinS!go um plano,
com o qual espera soluc:o-

,:r I) problema d�_. paz .._, 1
Dr. Pedro de Moura Ferro

. Advogado
Rua Trajano i. (soh.)

Para sua no-

Àmanbã:

diaria de limou
s�nes de luxo

florianopolis �.

I

va casa
$pC!CRlZre Cll! etuOio: ('ri!lso l5uimariilZliI IZ

OOuval'ôo rozzl

I
Para seu concerto. procu I

rai a Casa '\·'�usi('al ('!)'" ""11, i
._ I '. \,.. � �. - ,. \ , I

tel com a ; ,Í1eir'., ir·:h ,.'

Ij'cntad�, 11(' " t!

A' Noite - lõu melo, ('elr!!':ite AiCla, Heator
f'lmaral, moaclr montenegro.

A's 20.30 • PRE-8 Em Busca de Talentos
Um programa para calouros.

',? 'h' Bando da Lua,.

o ' lacio das Sedas,
..........e@.o.e••�.e••e 8 '.e o••••••coe.

�.

Recebeu, diretamente das fabricas, o mais formidavel
e o mais fascinante stock de sedas

•

E' um deslumbramento de côres e padrões

o

maiores "Magazins" do
Paral50 das Modas lança em Florianopolis as

Primavera, a mais rica e maravilhosa creação de' 1938!

FANTASTICO! ASSOMBROSO! INCOMPARAVEL!

Rio e São
sedas

Paulo,
da

Simultaneamente, com os

MARAVILHOSO!

o stock de LINHOS, acabado de chegar, ê o

em qualidade, elegancia e beleza

•

unlco

Sedas e Linhos só na

CASA TRÊS IRMÃOS
......................................o••••••� .
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LIMOENSE S. CLUBE

Dra. JOSEPNINA SCHW[lDSON
I

�mm�"'iWP"mrnJJ!Mi!!!i!il'mf�:rA1t����Il!ZIUIl�Al"'..IiIIDJiAfii!4oUI1!�i!i9fl..mr.��ilJm.'n_'lur.t;'Sa!Cwm�•• ���������_��.��"",,:,_�I
Proprieiarüo· e Dzretor Res pOll1sarvel
JAIRO CALz o v L A

f

(Especialista e.llU doen�as de Senhoras
e erean�as)

�ONSULTORIO
Rua FeUpe Sehmidt, 39

HORARBO: das 10112 ás 12 e das 2 ás 5 horas'._------_--._----

Na resideucia do nosso preza
do amigo Miguel Atherino, Iigu
ra de destaque no comercio e nn

sociedade ilhôa, á rua Alvaro do
Carvalho n. 3. realiza-se boje o

enlace matrimornal da prendada
e gent ilissima senhorinha Zoê An
dré Atherino filha do saudosn RI'.

André Atherino, com o sr. Elias
Pandazopolos, do nosso cornereio.
Ao jovem par acompanham os

DOSdOS votos de muitas felicidades.

Afim de assistirmos a grandio'
sa soirêe-dansante que (evará a

efeito boje, em seus elegante Ma

Iões, recebemos da diretoria du
simpatico Limoense Sport Clube,
gen til convite.
Gratos peja gentileza.

(;omposi�iíto :

1 Camiseiro

Sapateira

Guarda ..vestidos 112

cl3 corpos
1
1
1

CreadOSmmudos
Penteadeira
Can13 de casal
Cadeira estofa
da clveludo

1

1

na " 00 99

u
so TOUC COR

e cODlpre na

A Casa que mais barato vende
---------------+-----

B
!l4

TRA...JANO
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