
HONROSA VI ITAAONOSSOEST;
Chegará hole, entre 9 e 10 horas, a esta capital o sr.

Carlos Vidal, que durante a ausencía do dr. WaldelDar Falcão o

tuiu no Mínisterio do Trabalho. O ilustre patrício talará hoje!9
horas, no Teatro Alvaro de Carvalho ás classes trabalhistas.

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

uu, ALIADOS A' INGLATER.-IExposição
E A' FRANÇA IMPORÃO A Avícola I

PAZ AO MUN O Será Inaugurada ama .. ]1nhã, ás 9 horas, a 10a.

BERdM, 9 - Toeh·o otimis- Exposição Avlcola, no pré
mo que surgiu, ha dias. quanto dia n, 84 (loja) á rua Con·
ás relações cheeo-germanicas des- selhetre Mafra, e que !6rá
vaneceu-se subitamente diante dos honrada com a presença
incidentes de Marawsk� O;�trowa do Ilustre �'!1terventor dr.
e da rejeição de Berlim 1\, no�.a Nerêu Ramos p:Jt ô ..!1

proposta de PrH".' �
_

'. , , .. r no uO

ciente.
� .

ÍIII�i:G(essante certame. O
De acôrdo com um comenta- recinto será franqueado

Desej;) negociar dll"'c" rio inspirado em fontes oficiais, ao públicol.
tfuncllllte cam LondreJi a atitude da Al8manba obedece Reina grande entusias ..

aos dois pontos seguintes: mo entre 05 criadores el-Sob o ponto de vista juri-
NUREMBERG, 9 - Os cir dico, o novo plano checo não vem despertando enerme

culos bem informados declaram atende ás exigencias do sr. Hen· interêsse, O qUI nos per.'
que Hitler instou com Henlein lein, sendo apenas uma outra me- mite presumir o mais
no seutido de serem reiniciadas as dida dilatoria. franco suceSSD da prova.negociações cem o govêrne che- 2-08 aoontecimentos' de Ma-
que. rawska Ostrowa pr6vam que o

Sabe-se que o <Fuehrer > de- govêrno checo não p6de centro- Per_Doenei.seja negociar dirétamonto com 1:'1 lar a sua policia militar. •

d. e.·

Grã Bretanha � problema dos su- trauJelroll em terri-
eeto�, l�" Jj,uria coloca-se ao terio nBeional

NUREMBERG, 9 - As esta-
IONDREI.:! 9 D' 1 II.d�� da Alemanba t . II'tl· •.·tl·cas parciais até o il'omenio
J,' l,

- 'vll,gou-se 001\1 � (I F"o' pubrcado ôn 'I
) pr. Secret6n.. da Segurança� oíióe!mCllle qUIl foi convocado 1\ ,,·i '., /'

-

'].1 I
_ f'-. P6blica recebeu Ôllt.m o seguindaboraduR por intcrmedio das

al'g SI' UIlda-feira pr xirna &"- !rnJ a L;Hi,e uma t ec araçao 01-, t tI' I
_' ,

fstradas d� ferrorev{:l�m que ne· �l hora;, o co[)gelhl!l d�Jmini;trn;� eial. do go.v�rno italiano, a:loian- n�n�i:g::���eo�re açro astrma:nhum congresso antenor teve o I r- d " 'tado p'l) m"lnl'� do lIlcomlIclOnalmente as deman-
t

..
li r epJríregu ar e es

.

.

d
_

I d a 1m e s�r rela � ( .,-

d.1 d I
_

A d ranjelros no a (J'ehmparCClmento
..

e lao e eva ')
tro do Exterior o qUH ocorrell,

as aOS Bt� etos a amaes: _e- Rio-I71--3-9�38-C' I.Du·mt'TO de p8I'tlclpantes. E C J l.l I daração diZ ano a mamfestaçtHl . .

IrCIf ar
.)',la u['()pa entra, (es( e a u -

d
.

d d' I r f' I'd -Comnrncc vOSSenClEl acôrdo
A Alemanha pediu o tima reunião do con!'!eiho, rellli·

. a atllt� ed Bd La lU

L
OI r"sof VI a

dout.rina firmada Comissão Per-
i d ..

-

I l' 30 d lt' e com )lua a uran e a con orem- A' '" ••

a.o O ..@apaoz(l(ano(!laeagostoulmo·'ul··fI·BJAnenCla de Estranjf:lros, ('onsi-Cla que tev? 1�·J.��110 1111 com l-I dera-se REGULARI\1ENTK EN- --------------.---. tler em maw_ ultll�o.. ! TRADO OU FIXAn>O TERRI-TÓRIO, 9 - Soube-se em ciro O Govêrno adqu·lr·,u A d�c1:'lr�ç�o fOI publicaria pe'l' TElRIO NACIONAL _culoil ligados 80 govêrno que IA lo orgao ofiCiaI do governo« In- I' "

o estr.n

Alemanha pediu o apoio dê Ja-
por I 1040719$':100 a foclllazione Diplomatica». Ijelro aqUi 8� .encontr,:- exercend(j)

pão para a sitttsçã(i) <lread l, �om
••

ra
"i "d II IliIualquer atlV1dade nao tendo po-

o problema dos sudetos. O gene-
eo.·6a de D.....e ro ., rém sua entrada e permanência

I O b· d d AI h 1 A troca de operarios obedecido preceitos legislal'ão enra tt, em luxa ar a emlin a,
• .. i h R _.

,,-

visitou o sub· secretario do exte- ruo, 9 --- o pres_adente entre o ..e e e ema. tao em vIgor. EM GERAL A-

rior, sr. Orirwchi, pedindo <!Iue o I da Republica autorizou m .

CHAM-SE PERMANENCI� IR- Ri', ) Tomou posse o sr.

Japão desse â Alemanha Q SE'U i i ão da corôa do ima RO:\1A, 9 - Executando o RE�ULAR BRASIL - 1 -, CarIo:; .....dmpos Paz, n.vo procura-

a-p,)io moral nesta emeQ!!enci8 I
aqu : ç

D P II II d
acÔrdo italo-germanico que ellta- Tunstas excederam prazoll l.gaill· dor do Tr1buRItI de Segurança Na-

relatando, �es&a ocasiãe, Oft! ulti� pera �r • e ro , {'9
I belece a tr?ca .de traba!h_adores e�taclia territorio Ji�cional (artll.: c!..�_Jt_al_.

_

l'l'IOS aconte&imentú8 desenr<!lladQs vàlor Intrinseco de • • • • entre os dOIS pmsés, segmrao, sa- Oitavo, l�tra C, fi vIOte e quatro, I
•

RIO, 8 O sr. !trio C9�ta, re·

Da Europa. 1.104 :719$300, de acôrdo: bado e. domi.ngo para a Alemanha dec. 24,.:58, de l? de mai? de Servll'o secreto de ��es������� d�e�i��S:[eOo��e�f:::�
com o parecer do minis.. s�te .mIl. e vlOte e quatro opera- 193�); 2 - os agrl?uJtCi)re� VIeram � a um vespertino que a Ilolucão dó)

lU I F'k h fi ,t lo. d J ti I riOS Itahanos, para as construções deihno lavoura e mdustrIas agro- •.

t·
- pl'ob·ema do netroleo tem de ser

..ar r.o OH e e

III
r. a us ça que op -

ci.vig,.entre os quais numerosos p.ecuarias e �qui se. acham nas uives Igal'oes impulsIonada, acentuando que "o
dos sndetos nou não dever o govêrno pedreIros. cldadel exercendo misteres varia

� :��l����'. tornou-se uma necessidade

PR�GA, 8 -: Na sUI,ncia d� I pagar o valer hlsterlco, --------

n.at�reza tendo abandonado pro- RIO,. 9 N capitão i'elinto 1 ,.
_

Helll.JD, O Pal'tld. Sudelt> esta avaliado em mil contos. l·l.gando San. flssao dentro dos prazos a que Mueler, chefe de Policia do Distrito lO )II.

sendo çheCiadtt por Karl Frank, estavam sujeitos (art· se"'undo Federal, resolveu criar jlln!O ao seu governo pOii"tUtfII
ti lJablnete, SQb sua orientaçao dirêta, IIsi,oatario da r@centeprocama·taC'atar •• naseusincisfllllalineas citlldo de- o serviço de investigações Iilecretas, )II. •• �ção .m 8 quaLa chefia da orga- Festa tle N. S. da ereto); - ttm:eiro - 91 t6cnicoI que consistirá num quadro moveI gues Vlslt2l1�a OIlizaçlo recomendou aOI ludetoi 06. Viagem contratad011 que n11io estão 81U.- de Investigadores, num total de 200 !LI

que «se' dei.lldam:.. ao Paraná prind" r.spetivos contratos ou
funcionários.

•

Realh:a-I!e amanhã no distrito que estejam trabalhando em ser· - nosso pall
Situaeão mal. .rav�, do Saco dos Limões a festividade S d t i f

viços estranhos respetivail profi8-1LONDRES 9 P de Nosta Senhora da :Bôa Via- .gun O es amos n or- aões ou que tenham exo,did. pra- C d J �=!!Jl-I!;���
,

- are�e que
I madol O prefelte de Cu-, ZCàS de permanêacill no Pais (art. ompo e ogos IOI circulo. oficiai8 bri tanicel COft- ie�;!I 10 hOlas seri celebrada, ritiba, Ir. dr.Morelra Gar-I t��x;e, paragrafos terceiro e lIIuarto " RIO, 9 Um vespertino!lideram qUI a interrupção das

solene misila com ilermão ao Evan- cez,'ordenou a Companhia
I CIta�8:decreto); quarto - CI es- Darcy Vargas" informa que Carmona visita.

Ih 'd I traOje.ros que se prevaleceram rá oficialmente o Brasil, após

Assoe·.ação
ge o. contratante os sen ÇOS facilidades art· 8 Duas all·lle. e

I
terminarem. as comemoraçõesA's 14 horas aquela milagrosa t I fônicos O P á quê

., " I do centenano da fundaçle da
Imagem sair' em procissão,fazen- e e n aran paragrafo e que le encontram RIO, 9 O presldtnte Getulio nacionaUdade e t ã

Catar.·nense do e itinerario por via maritirna ligasse, o mais depressa Br�liI �ontrari8ndo d}spoliçõeli �:��� i�eaul:::sut:�ec�av����s� t�4�ortUgal, o quer.:: :�ãa��
,

at� a ponte Hercilio Luz, e de pOlsivel, as suas linhas a�tlgo!'1 vlOte e tre!! a. trinta .en- construido ali pela Prefeitura para ,.
de I regr.s80delE'mbarcará no trapiche cem as do Estado de San- cHmad? decreto; 'IUlnto; - OI recreies d�1 crianças locais.

_. fI t ......... ,til e f $'

mprensa 'Municipal se,uindo via terrestre t C t
. eitran)tUr08 que ]a,)uverem entra- ,.... e•.:••e(i@��Ql(j•• lfUt'���Wq;;,,�t:>tIIGot.

para a sua eapela.
a a arlna. dQ sem documf)lJtllq�e regular ou MA I S UM'G U PO ES,CODevendo chegar, hoje, a esta Após a entrada da procissão de m&do elandflstmo PELOS DI!

Capital o .r. dr. João �lc)l Vi- haverá Das imediações da igreja Grupo esco'" PORTOS FRONT1URA E PON- :- $ i' . ,j .. &L!�
..

tal Ch�fe do Gabinete do ar. Mi-I Querme!l�e e á neite !ler�o quei- TOS DESEMBARQUE VIA MA- LAR EM BlU EJl.JAUDlltro do Trabalao, a quem terão m&.dal hndas peças de fogol de I Ba� RITIMA, TERRESTRE OU I�

pre.tada. homenaiens á nQite, no artificias e ·Ioltos. ar ean AE'REA; lexto - portador..
,T.atro Alvaro de . Carvalho, a Uma excelente banda de músi- fal... cartas chamada, falso. ca-

À.,ociaçio Catarinen.e de Im- ca abrilhantará as solenidades que nanai pital.il�a. e quai851uer outro. e�. BLUMENAU, 9.-� Govêrno do Esta�c pros-
pren.a relolve. transferir para a prometem revestir-III de invul,ar trsDlelro. que hajam entrado Pa�1 seluindo na Jua merltoraa campanha da educa�ão
proxima seg.unda-feira, ás 10 ho- brilhantismo.

.

�lU�I8.Ddo .por qual�u.er forma lell
i popular acaba de adquirir, por escII'utura lavrada no

. a sessãe ecalene que se reali- A comissão do. fe[l!tejo!l por O sr. :t_:roc:oPlo Pereira e Lima lmIgratoflal. CordIal. s8.Ilds. (a) i cartorio do di"'t·.nt"" tabel·l� -- J
-

"'R b1'111,
• , _ •

éd'. d oiercc:eu a Fazenda Estadual um Dulfe Pinheiro Macbado - Di- 'I
�.., ,,� SII'. oao 1'\10 rega, u�nzaria, hOle, á nOite, em sua sede. nO!&SG mterm· 10 convi a a popu- terreno 118 lullar Bananal, distrito . terreno em Itoupava Central 40 • • .'

ê.m ,0lDlBloraçio 80 «Dia datlaçio aat61ica a tomar parte nOI' de Jara"llá, para nêle ser constrl1l"lretor Gera� De�artamento NacI.-
_ •

' neSLe munlClplO, para
Imprensa'. I rel.ridoi! atOi!. d() um .rupo eaeolar. nal PQvoamento. a censtruçao de mais um ,rupo escolar.

_'.-----_._-----
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I NUMERO 1234

Proprietario e Diretor Responsavel

Sabadê, 10 de Setembro de 1938VI FlorianopoUs,ANO

OS EE.

RA

RIO, 9 - O sr. Jean Rovera'l negociações sheca-sudetes provo

jornalistn e politico francês, di-, cou uma nova situação da maior
reter dOI periodicos < Concedia � gravidade na Europa, de vez que
ti <Tribune des Na-Nations>, que Chamberlain regressou apressada
pela primeira vez visita o Brasil, mente a Londres e conferenciou
declarou que os Estados Unidos, demoradamente com Halifax e "ir
aliados á Inglaterra e á França Alexander Codegan, sub-secreta

imporão a paz ao mundo, mesmo ris permanente.
que seja pela força Acrescentou
que a Amarica não concebe a

jiuerr8 nem a tirania.

LONDRES, _' A reunião do
conselho de ministros convocada

para 8!'guncla·feira proxirna é li

gada com a noticia procedente
de Nurernherg ri ... que Hitler fa
lará nesse dia. definindo fi atitu
de da Alemanha em face dos su

detos.

o maior nomero de

partlelpalltes

DO
d

l
-

r. Joao
substi ..

20
,

as

DIA DA IMPRENSA
..

Para o� q�e labutam no ardúo mister de fazer jornal,
° dia de. hoje e ba�tal1te grato, Afan ardúo e espinhôso,
bom cheio de urzes • o caminho por êles trilhados, e rara
mente �@ lhes depara um dia de prazer come o que h<ilj€l se
comemóra, O DIA DA IMPRENSA.

Os que seguiram a prefissão jornalistica, num
xo cheio de amizade, congratulam-se pelo dia que
consagrado, esquecende-se dos dissabôres sofridos na

percorrida e encorajados para o resto da jornada,
Mageatose e grande é o papel da Imprensa, verdadeira

força orientadora da opinião publica e que ilíegualaveis ser-
viços tem prestados ao PaÍII.

�

A Associação 'Cat arinense de Imprensa comemorando o
festivo dia, organizou o seguinte programa:

A's 8 horas da manhã, visita á herma de Jeronimo
Ceelho, fundador da imprensa catarinense, na Praca Pereira
e Oliveira, onde a diretoria da A. Gi. 1. depositará" urna GO.
rôa de flôres naturais:

A's 11 heras, na sêde social, á rua Felipe Schruidt, 11
(sobrado), recepção aos diretores de jornais, gerentes, reda
tsr�s, auxil.iares de fe�ação, revisores e graficos, aos quais
sera oferecida uma mesa de dores e bebidas.

A'I! 20 horas sessão solene na séde social, com a pre
sença do sr. dr. Interventor Federal, altas autoridades ecle
aiasticas, civis e militares.

Fa}ar?o, na ocasião, o sr. dr. Osvalde Cabral, flue
pronunciara uma palestra sobre a imprensa catarinense e em
nome da Diretoria da A. C. L, til sr� A. Nunes Varela.

'

smple
lhes é
estrada

\
,

Em homenagem á data os vespertinosda capital não
circularão, deixando pela mesma razão de eireular amanhã
este matutino.

Teodoro Ferrari, l\)roprietario da conceituada <Confei
taria Chiquinho», !OO empadas; ,j sr. José Braunsperger. es�
forçado representante da Cervejaria Catariuense 1 caixa da
d�licio8a cerveja da fabricaçâo de sua representada; o IIi.
VItor Busch, da importante Cia. Brahma, do Rio 1 caixa
da magnífica cervela e 1 garrafa de whisky; o sr. Alberto
Mueler, da Antartica Paulista, fabricante dos mais saboroscs
produtos, I caixa de cerveja; dos srs. t:liriaco Aterino & Ir
�ã08, 3 lit�QS de Vermouth; do sr. Antonió) ApoSltolo um
litro de. whisky; l�O empadas do sr. Ladislau Romanowflky;
uma caIXa do admlrave! «Guarana» do SI'. Dionisio Damia
ni; do �r. R�berto Oliveira, 1 c8ixa úe cerveja; diversas
garrafaii de lIcores do sr. Alberto Entre:>; uma travessa de
finos frios confecionados no acreditados restaurl1lnte «Estre
la» pelo sr. Paulo POBito; da importante firma H. Avila
ma engrado da cerveja e uma caix3 de cerveja pelô jorna�
lIsta Jair� Callado, diretor do «A Gazeta».

I·
Associando-se ás homenagem prestadas pelo «Dia da

Imprensa», ofereceram â A. C. L brindes os seguinte) sanha-
res:

Novo procurador
do T� S. N.

"o petrofeo tor.
nou-se uma neces'"

sidade publica"

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



.J

"

o o

e

Fellx Schmieglow

.. ;.

f 55 tubos e 2 de 1.mOO, com

112 tubos, reposição de 31 tu

i bos de 0,11130 e 40 dites de
i O,mSO, em boeiros; 545 metros

: de aterro em di verso, trechos,
! variando a sua alura de 40 a

i 75 centímetros; valetamento no

I vo em 1.400 metros: revesti
I mento com macadame. em 8.190
I r'letrOó; construção de 1 paredão

1: no Km. 26;

de diversos assoalhos de pentes; rê! e de reparos nas sobre os de 30 boeiros com tubos de con

colocação d� 53 tubos d� con- do Bugre e Nrgre; construção ereto; desmatação, numa l:Hn,� I

ereto, sendo 39 0.m30, em 5 de 35 boeiro.1 de madeira; cons- de 20 metros, ao long�1 .-b to 11

drenes, e 14 de 0,m50, em trução de 7 boeir os. com tubos de a estrada; construção de 5·1 ,

outros 2; valetamentos novo, - concreto de O,mSO; macadami- 1105 com tubos d..: c'J,Lrdo 1-:
5.521 me,tr?s. Nesse trecho o�l/.ação de um trecho de 200 O.ru30, 6 com tubos de U,m)')
pFÇOS médios de reco 1 truçào e metros dt extensão, na vargern e 2 com tubos de l.mODO. En-s
conservação [eram os de. respe- .Io tio Píntlldo, no município de fim. todo o trecho dessa e .. tr o

tivamente, 352$300 e . Porto Uniãl); alargamento dt: h est' sendo reconstrui.io e 115

1:243$000, Km ano. varias trechos. Os preço- mi dias -iatado à rêde estadual de n!)��II-

TRECI-I�): K.V\. 33 - 113 de conservação geral'nesse trecho ::strad;j�, j4 pea nitindo o tramilo
(RIO P RE ro -Afim de: poder atingiram 05 valores de 336$000 franco. em virtude de todos 0."
cousolid rrse êsse trecho foi uti- e 207$000 por k.njano.em 1936 trechos baixos já se acharem COIJI •

solidados. Em 1927 o serviço
de reconstrução dêss frecho limt',
teu se ao seu alargamento e H f /.

i pectiva macadernizeção, tendo-
.

dispendido uma média quilom->
I trica anual de Rs. 2:562$000

I nos trabalhos de reconstrução
de Rs. 585$000 nos de cone

I
servação,

II RETi> ;CAÇAO DO RIO
11 APOCUSINHO -- Afim d·�
dar livre tramito ás Bfiuas e IC

salvar 05 encontros da ponte, em

concreto arme de, se bre o 1'0

ltapccusinho, foi feita pds Rc
sick:ocia de Joinvtle a retilicaçã-.
dêsse rio. O custo médio com

êsre se. viço e' bem assim com

os de remac adarnização t.! des.>
bstrução de barreiras, . nos luga
res próximos á ponte, foi (\!

284$200 por KM. an�.

t::oDtitrueão II. estra-
dos

Construçio do pilar para a ponte Cei. Pereira e

OUveir., sobre o Rio Itapocu--Estrada Bananal-
Massarantluba

Os serviços rodoviarios repre
sentam em nosso Estado, uma

das grandes dernon-trações do
quanto se cuida e trabalha nesse

setor da administração pública e

do desejo que existe ein atender
ao problema do escoamento facil

As principais obras realizadas
pela Residência em apleço foramda produção, base em que as-
as seguintes:senta a economia e o progresso

dos povos.
Dentro, porém, desses mesmos

serviços. ha que assinalar o es

pirite do competencia dos que se

ccham encarregados da sua exe=

cução,
Tomemos, assim, corno exem

plo a Hesidenc;a de Joinvile, a

cuja testa se encontra o distinto
engenheiro sr. Felin ISchimiglow.
a cUJO cargo se encontram as

seguintes estradas, com a exten-

trada de [oinvile-ltejaí,»
via Penha
«Jaraguá-Campo Ale
gre», em estudos

467 Km.

14 Km.

67 K[JI.

TOTAL

NA PONTE «CEL. PE
REIRA E OUVEI RA» SO
BRE O RIO ITAPOCU' NO
DISTRITO DE BANANAL,
MUNICIPIO DE ]OINVILE.
-Reforço das vigas centrais e

construção de um pilar de alve
naria de pedra, com argamassa
de cimento e areia 3: I. conten

do nove metros de altura e um

volume de 280 metro cúbicos.
Despesa: Rs. 12:206$000

A cargo �a Residencia de
[oinvile nchava-se, em t 936 e

1937) a construção das seguin
tes estradas: cItajq( - Joinvile».
via Penha, trecho entre Penhl\
e ]oinvile, «Sã') Francisco- Km.
2B, da estrada de Joinvile a

ltajaí, vi. Penha e eJoinvile
São Francisco», via hinla. ten-

do sido 8S seguintes as pnnci - �

pais obras realizadas nessas es

tradas.

Pedreira d. E.tratla Jeluvile-São Fraael.co

: I
I

lizada comoressôra F-ORDSON, e 1937, respetivamente.
o leito completamente reformado Em toda a extensão da es

foi de 3.400 metros e o maca- trada «Dona Francisca» fvram
dsmizado, de 20 Km. 400; procedidos O� serviços regulares NA ESTRAD t\ elTA]AI'
abertura de valetas novas em de conservação. -jOINVILE» VIA PENHA
uma extensão de cêrca de 14 TRECHO ENTRE PENHA
Km .• além da reconstrução de 7 NA ESTRADA �JOIN· E JOINVILE- Desta .estrada,
pontes de madeira e de reparos VILE-CURITIBA: - frecho no trecho a cargo da Residen
gerais em todo o trecho. Custo SÃO MIGUEL - DIVISA .cia de Joinvile, acham-se ataca-

.�Estrad. "Don <, médio de conservação: Rs.... DO PARANt-.' - ("'orles e dos 40 Km .• a contar dessa ci
Fraoolsca" ,1692$000 por kmlano. aterros em barro numa extensão dade, dos quais 31 Km. estão

dp. 24.000 metros por 5,mOO concluidos e consohdados. Além
TRECHO: KM. 0-- 33- TRECHO: km. 113-160 de largura; macadamização de das respectivas ebra, de' arte.

Reconstrução e macadamizeção. MAFRA 343 (PORTO UNI- 9.600 metros. ahrangendo 011 pontes, pontilhões e beeiros CÓDb

AO-Reconstrução de II km. peiores trechos. como todas as truidos anteriormente, foi prosse-
600 cem 10.200 metros de va- vargens: comtruçAo, de -4 ponti- guido em 1937. o serviço de
Jetlls novas, variando de O. m�O Ihões. com superestrutura de conltruçlo da superestrutura, em
a 2,mOO de largura por 0.ro50 madeira, 1 ponte provisoria e m�deira, da ponte sobre o rio
a LmOO de jJrofljndidade; rl!- 13 pontes, com um total de vãos «Furado». trech. entre o Km.
construção das superestruturas de 16,m60, variando de 3 e 20 e Itajaí. DO distrito da Pe-
das pontes sôbre os r'os Pieda- 7 metr6s; coostruçãeo de 89

. "

de e Arr�ia�. al�m de 7 �en()- baciros provirorios; coosluução Continua na 7•• pallna

Estrada ,Joluvlle SAo Franel•••

são total de 467 quilometros:
«JoínpiJe-Jaraguá-Divisão

B1umenau« 6 7 km.
«Dona Francisca». até

Mafra 160 Km.
<<]oinvile·ltajaí» via

Penha 91 Km.
..]oinvile-Curitiba» ,frecho
entre S. Miguel-Divisa
do Paraná 24 Km.
«Joínvile-S. Francisco»,
via ltinga 44 Km.
«Paratí-Km. 28. da es-

Na estrada "Joinvil. Na
Jarag.á-Divilla BIIl- i

meuan

Reconstrução de diversos tre

chos, num total de 6.042 me

tros, bem como de 12 pontes
de mad�lfa; sub5titui!rão de I
pontilhão de I mt. por um dre
no, com 6 tubos de concreto de
I metro de di&metro; colocação
de 6 drenos de 0,m30, com 38
tubos, 6 ditos de O,m50. com

Poate sobre _ Blo
Itaja. A••*, ua .!itra
ti. Bla••na.-J.t.-

ylle

de cêrca de 2 Km. 500. de
1 ponte de madeira; reparação

,
• I �.
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BOSTQN, (Massaohussets)
Setembro - O dt'. Herbert Ro

gere, patologista do «North Mid
dlesex Hospital>, de Londres, á
sua recente chegada a flsta eida
de, revelou ter conseguido uma

micro-fotografia de estreptococo
no sangue de pessoa viva,- fo

tografia essa que, ao que se as-

segura, jámais foi conseguida até
Colaborou lIum sal- a época presente.

vamento O dr. Rogers declarou mais que

projeto seja encaminhado ao pra- o micróbio foi descsberto oeasio-

sidente da Republica, o sr. AI- ROMA, 8 - Por carta parti- nalmente, no especimendo sangue
varo Dantas Carrilho, diretor da- (lular escrita pele piloto de um

de uma mulher d� 30 a�os, ata

quela repartição da Fazenda. fez avião comercial italiano, a seus
cada de endocardite maligna.

t ..J t ,. ....,) B l .. f6IIl!rI __ • __•• ••• ••••
an rega. \10 mesmo .a� secre alio parentes r@�llIentes em ergamo, i B fi

b
•

do gabinete do nHfilstro. Sousa soube se hoje que o Dure salvou, C Ia Ra .

e � 1"0
Costa, que antes de eneamíahal-o ha pOU00 um hidra avião da li-I· '"

ao chef� da Nação ouvirá as I n�a Tripoli-Napoles-Horaa, o qual
.

Cance� Iaelasses iateressadaa. fOI obrigado a amarrar 8 uns dez
.......... _ __ - quilómetros de distancia da praia
O presidente Getu do Lido Do distinto ator patricia ir.

l
..

Quando o aparelho tentava i Hiheiro Cancêla, recebemos o se-

ISO pediu envio da flutuar sobre as ondas agitadas I guinte talagrama:-
I I tia costa deserta, apareceu um

I
«ITAJAI, 7 - Não podendo

.

d 1 h?..ern. ,nadando .que avisou ao despedi:-me pessoalmente br.ilhan-
agulil captura a em· piloto js ter pedido socorro. O te orgao Imprensa Catarinense

: dito h0,?1�m era o �.roprio Benito i faço-o daqui hipotecanrl_o mais

Palmeiras I Mussolini, que auxiliou o trans- I uma vez meus agradecimentos.
• ti porte do avião para terra e depois I CANCE'LA.

com o auxilio de botea-motor, i --

entregou-se ao-salvamento dos' A U L A. S
passageiros, os quaes ficaram
SUrpl'e30S por terem sido salvos '(iVblér!as do
pelo Duce que tomava banho -- Das
naquele local.

A lei que regulará o CO� Bélo Fsto de
anercio de vendas a Mussolini

,...,

prestaçoes

GAIA
:\ A voz 00- -·póvo ProprietalrH:Õ- e

J A I R O

RIO, 8-A diretoria das ren

dai interna! do Tesouro Nacio
nal já concluiu o ante-projeto do
decreto eltabelecendo ai normas

para o comercio de vendas, a

piestaçõee, de titulo! do Divida
Publica e, 80 mesmo tempo, de
mercadoria. vendidas sob Q regi
me de reserva de domiaio.

A cemissão encarregada daque
l� trabalho teve em vista qU9
os negocias a prazo constituem
urna das caracteristicas da vida
comercial dOI nosses dias.

De acordo com o ante-projeto
elaborado, o prestamista, - uma

vez atiugide e pagarasnte de um

determinado numero de Mensali
dades, -não ficará sujeita á per
da total da importancia que dis

pendeu, case se veja impedido,
por qualquer motivo, de paralisar
8 liquidação de seu debito.

Afim de que o referido ante-
--,

',.�

Incontrade em Ma ..

to Grosso um dia-

PORTO ALEGRE, 3 Informa
se que o presidente GetulIo Vargas
telegrafou 80 sr, Valllomiro Dutra,
delegado regional de policia em !'al
meíras, peãíndc que remeta para
o Rio de Janeiro, uma aguía que
foi capturada ha tem pos e que Si!

supõe tenha vindo dos Andt:s.

S©lU"Wü� �

� [lij�����© r���r�@

o "caso"
Hirguê

mante azul
:RIO, 8 Pelo telefone· Noticias

de Muto Grosso divulgadas nesta

capital informam que loi encúntra-
18 naque Estado nm diamante
relativamente pequeno, mllS de

grande valor J)ela lua rarIdade, pois
•e trata de uma pe.1ra azu,l, Pesa

,

a�enas 10 quilatos e foi, Cfl,mprada
por um lapidario de Sã;; Paulo, pehl
loma de 80 contos de �éls.

Depois de lapidod<i, senã6 apr�
lentar defeitos, poderá IH!r v�lIldl&; IUO, 8-0 iuiz da priNeira
pelo quadropio ou qu!utuplo dessa vara el'illlÍnal Emanuel Sou ré, j I
Importnncla.

, que praside o !umariQ de culpa I, � i

O
de Emilio Rúmano, Guilherme �Iirecensea- Cutro fi George SoncheI, acusa-

I
dos d« extorsão contra Alexandre

ri

mento de Hirguê, enviou a Côrte de Ape- !!
.

Ilação as inforrnnçõe", que lhe fQ-
�,

1940 ram s6lidtadaa, afim de ser iul.
gado o � habeas-corpus» impetra
do a lavor do ex-chefe da Seç�o
da S.,ur.nça Politica 8 Soeial.

O jui,t; Sodré, depois de decla
rllr que !lenhum outro esclareci
mento tem a prestar sobre o ca

se. transcreve o trecho de seu

despacho em que decretou a pri·
Ião preventiva de Romano e seul

companheiros, e, concluindo sua

informação afirma: .,Eu me con

venci de que con vinba agora a

prisão preventiva. A Egregia CIl
mara resolvera agora em sua alta
sabedoria >.

» Ár1T1-SARM TELL �

'T A
Um medieo londrino
eouseguin obter uma

mioro.fotolrafia do
• 8str..eptoeoeo

"RADIO NACIONAL"
·5

Transcorre depois de amanhã, segunda-feira, dia l2 a data
do segundo aniversario da «HADIO NACIONAL».

Não ha quem desconheça o valor .a grande emissora o' as-

sinalado. serviçes que tem prestado ao intercambio cultural eatre ti

1IlOSSO país e os povos do continente sul-araericano.
Tendo como diretor-secretario Olavio Lima, cuia espirita de

escol e capacidade excepcional S6 espelham no filue tem feito em

pról da sua PRE-8, para êle vão, no dia de hoje, as fellcitaçôe
de «A <ifAZETA», com a solicitação de, por sua vez, as valre a

Oduvaldo Cozzi, Celso Guimarães e a todos quantos fazem ela «RA
DIO NACIONAL» a estação preíer da da America do SII!.

Em homenagem á data, foi orgaaizado UIliI pregrvma espe
cial para a prexima segunda-feira 12 do corrente, que terá a cola
boração de varias emissoras do peís e (13 estranieiro e constará do
seguinte:

.. .' ...,..Árt:_ - zt
Dh'e1:or Responsavel
CALLADO

De 10.00 ás 18,00 horas.

De 18.00 ás 23,00.
Orlando Silva, Odete Amaral, Almirante, Bob Lazí, Nabal'

Dias, Nuno Roland, Celeste Aida, Irmãos Tapajós, Alairinlaa Ca
margo, Mauro de Oliveira, Maria Clara, Ida Melo, Sonia Barreto e

Nestor Amaral.
Orquestra de dansas. orquestra carioca, Radamés e a Ali

Stars, regional de Dante Santaro, Eduardo Patanê e a típica cor

rientes, Romeu Ghipsman e a orquestra de concertos.
Abel tura com «VOZES NOVAS », elementos estrelantes no

radio.
A't] 19.30 - PAGINAS ESQUECIDAS - Um programa

de remíniscsncias, literario e musical, eom: - Cel
so Guimarães, Abigail Maia, Eruani Barros e os

musicos do passado.
A's 20.30 - VIDA PITORESCA E MUSICAL DOS

COMPOSITORES - Creação e realisação de La
martine Babo.

A'� 21.30 - CANÇÃO DO DIA ,- Essrita e interpretada
por Lamartine Babo, uma oferta da casa de lou�
«O DRAGÃO».

A'i> 21.35 - ALMiRANTE ... E SUAS CURIOSIDADES
MUSICAIS -- Em cadeia com a Radio Porto A
legrense, de Porto Alegre, e Radio Clube de Per
nambuco, de Recife, em úndas longas e curtas, sob
o patrocinio do Sabonete .:EUCALOL»_

Spcólkers: - Oduvaldo Cozzi e Celso Guimarães.

Curw Primario)
2 ás 4

Tratar á rua Saldanha Marinho
n' 10 de 1 ás 3

o Exército Verme ..

lho em manobras
Inaugura-se, ama

n.hã, em Blumenan�
a "Mutaa Catolsi-

II@lDS"'''�
BLUMENAU, 8-A «Mutua

Catarinense�, II primeira Com
pauhia Catarinuile de Seguros
contra Incendio e Transporte,
inaugurará. oficialmente no prGxi'
mo dia 10 do corrente, álil 16 bo
raél, as 'lua. opel'açt)es .

N. R. Para usistirmo9 á ce

rimonia desta inauguração rece

bemos gentil convite, que nos

cumpre agradecer.

ORLANDO SILVA - ALMIRANTE - SONIA EARRE'
TO -- BOB LAZI - NABOR DIAS.

A's 21.35 - ALMIRANTIL. � SUAS CURIOSIDADES
MUSICAIS - em cadeia com 8 Radio Difusera
Porto Alegrense, de p(jrto Alegre e Radio Clube de
Pernambuco, de Recife, em ondas longas e custalii,
sob o patrocillio do Sab0nete «EUCALOL».

�@ee�$�0�••=eG.C05soe••••�o.o..e��••08��8.0G�••�••OO

Exonerado o sr.!ChOcou�se
I Himalaia Virgolino I .contra a

RIO, 3 - o chp.fe do governo' colina
assinou decretos na Pasta da J us-

tiça exonerando o hacharel lIo-
norato Himalia Virgo!ino das fun
cões de procuradGr da comissã.o
do Tribunal de Segurança Na
cional e nomeando para exerc:er

a� referidrs funções, tambem eB'l

t:omissão, o primeiro auditor da
primeira região reilitar, bacharel
Paulo C'l ;li.

��"� ..:B%i'5'!!1i

MOSCOU, 8 - Proseguem oa

preparativos para a3 manobras
do exercito vermelho russo. Vo
roshiloff visitou, ontem, o distri
t<'l das Il1&uobrae. Ali granda!!!
manobraI! usualmente se l'eali1tam
na outono ou mais tarde, em se

tembro, e são realizadas geral
mente na lJkrania (lU na Rus!lill
Br�mca. Este ano, porém, nuo Be

conhecem os plan<ilil do alto CQ

mand" do Qxé!'cito moscovita.

AMANHÃ-

IISdnatorio "Santa Catarina" ':
---_._--------------.----------

AndréDr. Kiralyhegy
DIRE1'OR PROPRIETARIO

RIO, 8-0 tiiretor de Conta
bilidade do Minillterio da Viação
expediu ureIA circular á:; reparli.
ções subordinadas comunicando

, �e a comissão encarregada de

proceder-se G r€cen&eamento ge
ral da Republica em 1940, que
já eltá instalada ne8hl Clapital.

:Esla cornislão composta do pa,
dre Leonel da França, dr. Efma
no Gomes Jardim, Joaq uim Licio

. Almeida, Reitor Dr�.c."t CO!sta
Mirallcla, João Lira e Antonio
Madeira que vai iniciar logo os

leUI trabalhes. Fazando 8 comu

nicllcãe .que!. diretor, recomen-

dQU que seia prestado todo o &y- Vende-se uma em perfeito eg

lilie á melma comissãe para o tado por prEço de ocasião.
bom desempenho de sua' tarefa Tratar á rua Felipe Schmidt,

�.e.I•••be.r..�.uma.n.to.I�80.m.,&(lR8...2E..gn.lE2.3..mT.e.le�f.on.e..l.4.8E2.....u......�....._�_•.&m....��..........EB..gg......a.aB......�75....�.tn.·.�üvmii4 1�

Dr.

Barata chevrolet

Estação PERDiZES - Vila Vitoria - Estado
de Santa Catarina LONDRES, 8 - Um dos mai�

conhecidos pilotos de prova da
Inglaterra, John Hundmarsh, p6r
deu a vida em um I'H�idente ocor

rido C0m o novo avião rapido
«Hawker-Hurricané », desenhado
para a Força Real Aérea.

O aparelho, que voava pela
II primeira vez, acabava de deixar

I o aeroàromo do Brookland e de-
o senvolvia uma velocidade de

quasi 650 quilometros horarios,
quantia chocou-se contrlil uma co

lina e incendiou-se.

O melhor estabelecimento, perfeitamente aparelhado
paralo tratamento conservativo e cirurgico de doenças pul
monares (pneumotorax, frenicotomia, toracotomia). Este Sana
torio encontra'Ae localirlado na Estação Perdizes - Vila Vi
toria, na Estrada de Ferro S. Paulo - Rio Grande, 800
metros sobre nivel, possuindo uz eletrica, agua encaBada e

estradas de automovel, com clima saluberrimo.
O Sanatorio encont�a-se instalado com aparelhos mo

deuIOs de Raio X Heliõ'dor, Ondas Curtas e Laberatorio
para exames de escarro, sangue, fezes, et8. f

Seção separada para convalescentes de doeuças graves,
estado postoperativo, impaludismo cronico (malaria), esgota-
mento, etc.

.

}:';; ',�::�,� ...\.1080 !%

�Ll;:r receber uma bô"
lhe H:rá desurprev.l que

gi ande ut;iidade, etc.,
creva a Bmndão: rua
'{ 35 RI"�Nlarrecas,

- U.

lSêlo para !esposta).

es

das
._-------------

.

'Mt=.rnrm i

'-'

" i!ff5
I ,-

:"'1//,·."./, /1 ),

�'.I.r'//.:/, I r� //. i'/< /'. ,.}

" ii \ t \.'.', fi ! '

I"
; � -""+

�,�:·l.� \\ ti '''\�l !t I; Jlj ;.� )":_"'�f'
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? .63 ê Iit "I�mh. !9,��II'g:fi8)J EJCt'd1l1ft .,.

ry, p"ghi)ii!' ql!", ftIll/llllilil:.

__ roFi. - iG:íII !Um !IM". 'II lIun"loa .CRca .ollRbl......

".13111 qUI! IIJ�Q1I CO�l>It'MG blliterha (2,5 .Rt�.)
l!Mm.,... d..r.lttl...�.

A

V81!ldu .... tod_ •• _.

lUIIGat. III" r....

II IDO.

m ,:;-r.. cn =r_C" A

dolar Sch
Endereço Telegr.: DOLi>. - Caixa Postal, 32
: S. fRANCISCO DO SUL-- STA. CATARINA

!AGENCIA DE VAPORf�

.mpanhia Salinas Perynas=-Rio
Prin,; Terres &: Cia. Limitada -Ria

Nlviga9lbl irasileirll Limitada-Ri.
NeYela�Q Cabofriense Ltda.--Cabo Frio
VS:lllden1:.mmclo & Cia.-Santos

VIA.�NS DIRETAS PARA O peRTO co RIO l.)E fANEIft9

Nav�ga9ftQ entre BUCAREIN (Joinvile) e: SANTOS,
ANGRA DOS REIS e RIO DE JANI!IRO, diréta-

mente, sem transaonli
Tem ;�sftmprel,vtlp{)res em porto, carregt1ndo

.IDearr�ga.se de classificação, medição e EMBAKQUK de
( )íitoda3 as especies de madeiras serradas. beneficiadas e em

,>

téros etc .. cereais e mercadorias em geral, para lJ!ul\l�uer
porto tIl' Norte ou do Sui do País, bem como para Q Exterior

-

Recese cargas de írnportaçãe.] do País ou, do Ex-
terier, para iuembaraç. e redeseacho para

as prlçll�f10 interier
a!SVIO [lA E. 1»E t'fRRO A�MAI;::M PROPRIB

d �E:'�5.9:1:!�rl1:0 I! '::;P=:'-Plt'f:ÇO� MODIcas

Banco do Bralll
111.'81:"'$100
",!11.141:1.I$ooo

la,ltel
F�áo d. reserva

IdCUTA TODAS AS OPfRAÇOl1 BANCARIAS

Â_.'" I I{)RJ!t"P.�."'T. W41'••• Q PAIZ

J8t.... WCA.:L •WA TItÃJA:N.. N� 11

A&Jona, em conta cerrente. 8S segúintes! juros:
tap. tOa J;rts (COtll!'ltOAL SIII UE!TI) 2% aI:De,. UmttdOlS (limite ate n:OOO$) �.. a

hp. po,.la.t� (fieDl �e 11:800$) "t% ala
Dep. de a'fiac prérle (d! 'V'al••ser quantias, com retiradas tam-

bem 4e 'luti.tltler imp.rtanciU).
CIOIl aTIH prévf41 de 30 dias
Ide.- 4e óet dias
idem de' '6 dias

QEPOSITQS A PRAZ�-.F1X6:
po , mkeJ
por 12 .ês"
Com reaéa BlUlW

DEF3(').ITAAIQ& 1t1V1

H'O C

FLORIANOPOLISatriz

Filiais em:

Rluman"u, Cruzeiro d. 5111,
Jeinvile, Lallas, LaBHn�, Sã.

Francisco do Sul

MOSTAUAAIO EM:

Tubarão

Favorita
Em loteria a sua favorita

Rua Felipe Schmitd rr 7 e 17 a

N��Estreito Penta do Leal

De Fama Munri'e' t .�

Eletrica
pbtt;imrxtKÇ&:��eõi:�TÃff
TENAS D� RADIO, CONSERTOS E AUMEN·

TOS PROCUREM

TEM SEMPRE E\1 STOCK E A' VENDA, POR �PREÇOS SEM COMPETIDORES NA PRAÇA,
MATERIAIS ELETRICOS, LUÇ,TRES E ABAT. 1

jOURS ELEGANTES E MODE.RNO::;
NOVIDADES! VISITEM A ozrl ""4..�A A"ClA IIR.a Joio Pinto n, 14 �IU��,� iilfk,.{�
ACABA DE REC�BER UM FIN!SSlMO SORT!, r
MENTO DE CHUVEIROS ELE'THICuS, NOVI

DADE NO RAMO-AR rIGO '-lARANTIDO

_, .

_ ����Y�����1
r

• IL�ETES

Federal e Santa Catarina

NOS CLl\SSICOS ENVlLlfDES FECHADOS

Sala de visita - cinco
graodes quartas - sala de
jantar - cepa - cosi&ha e

iDstal.çl)cs sanitarias
Luz elétrica.. t.dos os

comparti.entoe
D.is quintai. cQmpl.t6m••t.

amuradG' e ama e:lpI.odiels
praia de banhos

Dois por6ea e dois anqu ••

para lavaçle d. roupa.
Onifaus aa porta.

TCldOi .9 eampartiment•
.... jaoalas e a casa está

.,.fttplotamslIt. neva, cem

moderna fosaa ..O M !�
Alua encanada para s8rvi�

da casinha.
CHAV!S A': RUA iURE

CiAL GUILmME N' 1

Florianopolis

quinta-feira
15 de setembro

êl
Metodo prático para se �

aprender a executar coo: �
abssluta pfffeiçlo, ae

Sl:le-I�!LBTBAS A PrlEl\U@i. fone outClsriDete, 8' mail
por , mgl" .." a. a. . I

5'1) vanacoe
por 12 mêses 'PJ c:

Sujeito ao sêlo proporcional. Triles 811'ollaticOI e

Imitatles oolllll.S IexpedIente: eas 10 ás 12 • das 14 ás J5 horas
Preço do volume I !'OOO

Aos sabados: das 10 é.i 11,36 horas
P@did95 ao autor:

IEndereço telegrafico: SATSLLITE Antonio Lopes Guerreiro
TELEFONE 1.114 V�� de Sarzcdas, 5S-S.Patdo

��..�..�a.�..�I��.. --"--��--j"--i�"��--�M
IIII!IIiii'iSR� "IIliIIlIi__I.---"------'" ç **;:''#"2161+ ·&F-a·_
.,...." rftjgQí

.

La_ -

ALUGA-SE

.1

C.la no Estre'ito
(JeI. Pessh)
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A
o-. Alfredo Accacio M025 �'

te i ra tem seu escrtp- �
tó, io de advogacia á rua �

�
Vls.;onae de Ouro Preto �
n, 70. � Phone: 1277. - m

I Caiu Postal, 11 O. I !
T_ • �

Dr. Pedre Catalão

P. de Araujo
MEDI\.,. o

Especialista em molestias de creanças, nervos

impfJludismo e mo/estias da pele
FIi>'>';; };,:;::�·;'r .

-----

Tratamento do ernpaludismo e das melestias da pe-.

le e nervosas pela .Jlutohemofherapia
CfK1Bu/tori9 e resillencia-Praça 15 de Novembro. t 3 I

Teleíene, 1.5S4 _j_ ��su/tfls:-Das 8 às 11 e dasl14 às t 6 hQras

Dr. Camarâ Martins
Diplomado peJA Fa�ul
da&te de MecllGina da

Sala
!!x-interno 8 assistente do

Serviço elo prof. MOIaea
Ex-interno de Dispeesaris

Silva Lima
Ex-adjunto do HetpSíal

GraHée Guillle e SanlltoriQ
Manoel Vitorino

Clínica médica círurgtca das
melestías ia

CABEÇA E PEit6:0ÇO
Especialista em

NARIZ, f;A:RCA:ftT4 :8
esv I]!!)M

«�N�mTf)RIO
I .

18- Rua Trajantl -18
I IUSSr8:mSU.

.

Sucursal:
I Hotel Gh,rta @ti

Asststente d� Prof. Sanson, do Rio de Janeiro. Chefe I .iarialll6BL. àas lfds 18 hs, �
do servlçe de olhos f otc-rhino do Centro de Saúde !�'�==D·iii·��==�rí3'II=r �

de Floriar-or ol's

I·" i.
•

Membro da Sociedade de ot. :-) h no laryngo ligia ,i(, Rlo 1

.. .. .... •Ccrrsuttas drartas fias 4 �t) 6 112 .- 1 �Jne 1009 .

::-

Ru VÍ!lc�n� d'é OutQ PnH , 11 - FLOR[AI�OPüU3

" r\ Dr. 5 â u I o
Especialista em mo/estias do �QrelhtiJ gtnitQ uriná..

Dr. Joaquim Madeira Neves r,. do hemem t d« msther
E.x�itlterno e ex-Aesístente do serviço de Girurgiae
gmrcotogia do Prof, Brandão Filho.
Lx- Diretor do Instttuto de Prerldencía Clinísa d'l
Rio.
Ex- Sub Diretor diJ Serviço Médloo da Asslsten.!a
Dentaria infantil do Rio de Janeiro.
Curs.o e prática. especiallsadn, ®.� V.:�i�.

Medice do Serviço de Hígíer,e Pré-Natal do D. S. P.
do C. S. de Floríanopolls.

Doenças de senhoras. úrfJlogul
Partos e Clmrgia.

Consultorlo e Resldeneia á r�ua Visconde &. Ouro Pre
lo, n'. 11 - Tal.-ICO. "-FLORIANOPOLlS.

I c». �icer;;;
Qsttl5rnanntl

ME'DIO()-ESPECIALISTA EM M�LESTIAi DQ ESTO-

�" :MAOQ, INTE!TIN'6), FI�ADO :li: REfbTO

aRA IRADIaAL DAS HEHORRHOIDAS, SEM G'wI:-
-.-,

ltAÇÃQ E SEM :t>QR

IH8GNSU LTORIO á Rua Trajano n. 1, sobrado.
diarlarrent. da. li ás 7 da tarde

Mo!estiss d Operações I
dos

OL.HOS
OUVIDOS, NARrZ E GARGANTA

'Dr. Jeão de Araujo

tVl e:OJc::c)--OC'\..J L i';' r A

j Forma!'(o pela Faculdade da Medicina da Unlver-
lJ

-

aldade de de Rio de Janelre
j

�
]
I

. I Tratsmente clinico e círurgico de todas as moles
tias dos olhos

C\f!'30 de aperfeiçoamento M especialidade, com o dr. Pau
le Fifho, ne �víç('t do Prof. DavId Sal'!8on. no H".p\lal

6a FundftçAo GaHréo-Guinle do Rio do: Janeiro
� C.mpleta aparelha'lm para a sua Ispeclalldade
i Iletrecldacle M6dica, Clínica Geral

Consultas diariamente das 15 �s 13
1

CQ'I"SULTORto Rua Jdo Pinlo 7 sob. T�JefoM 145&
AIIIDENCIA: Rua Tenente Silveira 67 Telef. 1621

Dr. Augusto
de Paula

IMEOICO
!>OENCAS DE SENHO

RAS-PARTOS
OpefaçõeS

C.nlulttrlo: �u. Viíer
M.ir.leíI 18

A'I 10,30-••1& 2 as 4 hJ.
.\
'fteell"lela: Rua Visrende

ti. Oure "rete, 42-
,...: C.Dlalt.,i.. 1405
reae: ft..id.IlCill. 11 � 5

Dr. Claribal
te Galvlo
ADVOQADO

Avill.L••' !amtc·· •

otiC" constituintes 'lu,
rc••11u .eu eaerlt.ri, d.
adv.,aeia • continua a

aceitar chamado5 para
tra.alhar em quaJtj,uer
c.marca do E.tldo.

110rltorlo: I. De••ore n· 15
FONE 1.665

_. -, _' -, ,_ ...... i•........... .:,. --, '.", --:-.-,.-..9, -_-.

Desem bs rgador i
Salvlo Gonzaga't

ADVOOADt)

Rua TrajadG no. 21

T
Cálcu lo d. qualquer
estrutura em con
creto armadG
a ferro

Ptanta.execeção, ft...
callzação e direção
de obras

Aparetharnento com

pleto para conste-s
ções de pentes em

concreto armado

Omar Carneiro ihelrn

"" .... Ree' ... t ._

Advogado
RUI TrajaRe, n· 1 ••!traJo

Teleph.ne n' 1541

Pal•• io da Caixa ECfJnam�ca

1· Andar

Caixa

• Apartamento

--

...._.....................
'

'1#
.

Dr. Carloa Corria

Part91 - Molaltlas ,te
SenhoraI •

Mole.tll' ti•. crlançai
Ilreter _I Malernldllle
Medico ..e H•.,811

(Curso de ..p..ializa9�o em

mole.tia. .t. ...hora.)
�tende na Maternidade
até ás I 112 da manhl

e á !arce - C"n,ulforio:
ANIT� GARIBA�DI ..4'

, ��'n-�.d1r'ÍI.- ,

R.mos
PR�P14RJJ'\1":�E ALt1l'H)� PAU .......'.Â .... Iü
�UÜ�I�TA�. Pf\ATISART.f!I, Da MAttJI�.l, .•�

lU�TAS E .l TUDO \I.lAI� ftU� �...... A'

:�fa:�NI� VÂl\ITI�.

'-. !i\'f " L �5A.ol DII'""itl .IJ\I.Ut-n A6 M.
�ULAMPr6 :668 ItJn� 'fÁLII,

.

LÂIH�O iS n. )l.Uo, 41

FJ.;ORIANOPOLIS

(urso dp. Maquinas e Pilotagem
7"'·OtdP.!�

E:x.-chefe da clinica;'do H.lpi.
tal de NUrnberg, (Pk.t...
IntUlg 9urkharelt e Prefcuer

Erwin Kreuter)
EeploloUlla em olrllrgla

geral
�

-------.--...j alta cirurgia, ginaeceloiia, (do-
enças das aenheraa) e part.. ,

cirurgia d" .illlema oen"G I't

eperaçfes de plaatiell

CONSVLTOftIO--ftua Tra
ano N. 'I dai 18 ás 12 e

das 15 á. l' 112 hera•.

TELEF. 1.2ft;

RESIDENCIA-l{ua !ste-

LViU��rJ�:�l
:' m *stiert'" '0 �'1 te.

"

•
_ ·d17'tt:tft?f?

IDr. Miau.'
••••• 1....

CLlNICA Q!ftAL
Viu Urinarias

1rotam'(Jt, RiHIr" 4iS
m.II,tl. 4. Paim'.·

Cealult.-ft. jeao Piato,
.

13
1.Woae. 159'

R•• Hotel 01cnia-Fene 1333
eon.tt,. ela, 13 ás l' �hr••

NOVIOL\oe:1
IINVE� :;:�: II
iapatas DE V!RNIZ DA MILHOR f.
QUALIDADE PARA SENHORAS, AliO.

; CHI1\lELOS, TAMANCO�, CINTOg, ETC,
; FAB�ICA DE CALÇADOS-.�.D&"

A LHEUREUX li,Secção de vendas;RuA l.ON. MAFRA, 59

I

Dr. AderaaJ A.
{ela Silva[

A4v......
r'f'fde'M.,_Cr.,p .:�.

F�5 1631 e J2�O

r n 5
.

7
, "n.,e-

.rõ "&5'
. I , ;;

•
1 "r

Conforto, DlltlnçAo e Beleza
"_: ,..' ....nkd.!"tse �

-
-

r' _"--.
- -�. . ... ,0 ...... if'··-..._··.i�·�....

Economia
nos Trabalhos doSó

Consultorio Técnico de

IVO l. CAUDURO PIC'COLI
Enll.��h.íPO Civil

""rof�&.lon.r. habilitados par,a Itodos
o. ramos de erq&enharld .

_Admlniltraçlo. conltruçio e reforma de prédiOS com

I pagamentos em ,restações

ProjêtítVs em geral

EBcritorio central: Au. 7ida Seterl1bro, 47

Porto Uni lo
<

ce ttlt'l .dr

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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ETICAo
A

co
aR
o

ves foi urn

seleçêio

IL.: 2

Floriano,poJis
--- rr--r-r-r-r-rr-r-r-: .. ,- ----------------

o.

.

.

,TI)
AL.E· ANH •

• I

nosso

dos
ater-nã.

conterrâneo Ernani Valgas No
competidores que derrotou a

F. c" xiUm.dos nla1�-i
s. c. Ires õc:;onteCI·!

I merltos aut:o-i
.

mobiijsticc)�:3 I
.

o CAXIAS seguirá para TI- de tem pC'l� IS. b d 24 de Setembro de 19�Ul
jucas, onde enhentaré, amanhã,

r' ." d _.'� i a a o __ á.s 21 htn-as ._._

naquela cidade, ? forte, conjunto I
a ia I ,

do BRA�IL �.C., dali.
� __ .; __

' IGR #\ N -'Ias· /\ SOl r="-=:-
A partida aos rapazes do CA-

. B;--RLlM, 9 Iniciar se a no
I

...---.. l_" . ,....... ....... .1 R ..._, t:.. D. <\
XIAS se verificará, às 8,30 ho- dia 27 d,o, corrente a grande I P R I fv1 /);:\ V E. R A
ras, da Praça General Osorio, se- prov.a tunetica Italo-.-'\It:mã, de 1 '

., == =n__.... w

"I�RIO, 9-0 tiro é um esp orte em que 05 nossos represen- .

d h BerlIm a Roma considerad m J

gUI!) o a caravana em oni U5 ' a u i

tentes pedem se nivelar. ass melhores �o mundo. Ainda hoje, ;e�os especial.' do� .ma�Ole5 acontecimentos auto-] H O T E L AN DRE T TA: �
a prova de: tal afirmativa, ao anunciarmos o resultado da ultima A' t

. d á di t d mcbilisticoa da presente ternnora-'] d
competição entre o Brasil e a Alemanha. tid :r � se� ISpU �

a a

P:t da.
....

I . O ltlELDOR DA PRAÇ,,1l ri
Representand. o Brasil competiram os atiradores do Flu_l·lt3 gu" "etm �spefrt,an °d Iradn el De Berlim sairão duzentos el f>..COMODAÇvf::S CONFORTAV!:JS P/\R-\ VlA- jil.

F C A
. "''' '

G' � r . 1

l'
mreresse entre os ael�oa os es- . '.

i J��·�rLs E EXt\·'íAS F"\M·LIAQ.rmnense • " ntonie Martins ulmar�e�: Crnalll Neves e, ose
ses sim páticos clubes. cmcoenta ,automoveis, que se Jun-; 1'"\, \j L ......, . , h I I ,'.\......

.

.

Salvador da Tnndade Melo. To.dos assmararam o mesmo numero O quadro do CAXIAS segui- terão em l�uercmberg a cento e I TRATAMENTO DE PFUMIEIRA_ ORDEM -CO-
Ide pont&s-393-perfazendo, assim, um total de 1179 pontos. A· 'ciocecnta motociclétas. I ZINHA BRASllEUiA E I i AIUANA

rti assim: A [-Alemanha foi representada .pelo Wansee, c,om os seguintes atirado-
A _ ..

'

j I nexo: Armazém de secos e

re�; Schults. Hofman e Thlers. O total assinalado pelos germânicos I QUADRO
S C:0f; I ,da_�"",,, I molhados

fel de J J 69 pontos, ficando desse modo a dez pontos dos nossos de I � t \ � n �, ItJ �

I Uerval Santa (":otsloina
defensores. Abelardo De t; ro I t IEsta prova, em que é disputada II taça Anteni» Martio. Antonio-Vadico 1

i ri 7
' * -t' * ... ·

... 1.. "". iIW_ _ ...

Guimari:s, por três vezes fui disputada sendo ganha uma vez peles AcJí-Orlando-Taia DETR?IT,9-�� pr�,;a �e:Lil�h. diaria de lamGu�
alemães, Isto em J 936, quando marcaram 1 J 78 pontos contra J J 56 Carlos Ad Dllla Dare} Lebeta [I�venta �mlha�, no no .�drOlt,
dos nossos. O ano passado, porém, vencemes assinalando 1183 1 heorosei, pilotando ii lancha sine� «.Ie lUx.o
contra 1 J 76 e este ano repetimos a performance com os resultados II QUADRO I A�AGI, cenquistou a tíigé sirna

I
que dmmos 8cim8. Braulio

qmnta taça de
ou:t fstâb�hcen. i

F':il.
iS � ."li

coNFoRia·"E" PRESTEZ�i Duda-Jorge :;iü:7dad���8:(�!��:��:�1�����e�\ tenanopous �.

Ad-Mossoré- Bago setenta e duas rrlilh::ls horarias.Ús :
Ice Ivo José Abelarde Jordão ��.gundo e terceiro loueres, [oram I,.e SaíJas de ambas as cidades das 7 .30 i.� 8 !:01 ás (1i'J

COMO se verifica nos grandes centros em que o serviço vencidas resoectivarnente por
i

h d 3
'. 4 1 d d

d t t d
"

f' b limousi I TIPOGRAFO "M·· O' �Id
t

r» fi "M',
man a e as e rne ra es ioras a t!ir e

e ranspor e e passageiros e eito tam em em IIDOUSmes, resor- . IIlS

'II
v en 'Jatll e uss

i IDfornuuJões eUl Fiorhulo�i!loBis :;, II) ,3
veram os Irmãos Reveres, conhecidos e seguros volantes Clemente, CaRada . 1.1 ff A . " B R�.,� ('. J.''' ,. ,: r)
M· L'

.

" h
.

I f
•••••••__ A.:I cnau eur! caclo raga, 1 l .. .J.."' .. CO! lury. oe.i .. !=;\j,no e '\.. L':'\.'.a

ano e UlZ, orgamzar uma 111 a entre esta caplta e a uturo-

sa cidade de Rlumenau. Procura-se com urgencia ALUOA-�.E a casa de moradia i Pinho-Telefone d;'ls .limousine5 : .2.2� . . .

Assim, estão á disposição dos que queiram viajar para ur'�.ferbeOnmcl.a!.i.poogrsa�lon.t�.rPesesdaed-OseS ��pU�aEu'ltibali!)s. :.r. 52; nesta i �:�!!�������������=�.:,n.
tllumenau três confortflveis e luxuosas limousines. .. _ :.. ':..

.

n

IO custo de pa�sagem é de 30$000. Desde que a lota- devem dirigir-se por escrito. A T��TAR .NÇ.> BANC.v ii V. Excia. precisa d@ iUDa limousine?
ção esteja completa os carros partirão daqui a qualquer hora do menciommdo ordenado á ge�

AORICOL A, A RUA TRJ-\-
i

dia QU da noite. rencia da CIDADE DE BLU- 1ANO 16. i t Disque o n. f .. 522 fi" seu felefonr.: e
"

Outras informações na portaria Hotel Oloria-Telefone- MENAU-caixa postal 57- CHARLA· U TH.I"
terá não só para s(:us passeio�J COil1l] fa!l1b_'m para

IBLUMENAU. ,,/ viagens.
ê o cret.re que tcvo!ucionou o i

Campanh ia Nacional de Navega. A:':?c:e��o'S:I.Ór6 revoluciona

'," habei;�:I��!:: carros modf.rnt)s e confortu"eis dlíigick� F!·r

eH " R I U Elondioo Cardoso 502
-

C t"
� h L.A TH

I O C d

ça.., os e I ra não é um creme comum
. B;;:�;din:r d:sso Passos :::

eH RL ,Numas P. Cardoso 314
Movimento Maritimo ..Parta FloriaRopolis A AUTH I Waldemiro Vieira 519

Serviços de PJ3ses' d (-- che cxtinguirà as sar las, pano I, p.,trocinio Vieira 521
1�����.�-�-�_.�-��__�BB��m_.����?�4�:�@�t�:B;�w�;��.e�.�G�;gZ�g�;=m&�.�Q�i���!�e���cr"�e���as, ��am��' R�ens 525

rrritação deixando-lhe a cutis. -:
.-

'1' .

f
'

.--...u��'=-;g;;!tM!AlI§§li\\lii#iii4�,. j
Impa, maCia e resea. ,

2
o resultada da competi

çãu de tira Brasil x

Alemanha

Caxias
Brasilx I

1.320.

Para o Norte Para o Sul

Fretes de
OI

cargueiro:
O Paquete ITAQUERA sairà á 14 do

cI.)rcnte para:
Paquete ITAQUATIA' s',lirá {j 11 do

orrente para
paranaguà, Antonina.

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

Recife e Cabejelo

argas e pass(.I.geiros para os demais pClr
,\S sujeitos a baldeação no Rio de jantiro.

�V·ISO Rcc('bc-s'_" carga1i e encomendas até a vespera das�saídas dos paquetes
� f.! emite-se passagens, nos dias Cílas saídas dos mesmGS, á vista do 3·

estado de vacina. A bagagem de porãQ deverá ser entregue, nos Armazens da

�·:ompanhia. na vespera das saídas ate ás 18 horas, para ser conduzida. gratuita·
r1enté para bordo em embarcações e!.::Jpeciais. .

�SCHITORIO -PRAÇA 15 DE NOVEMBRO, 22 S(f)B. (FONE 1250) _

� �MAIENS---CAIS BADAR6 N. '3 ---(FOi..m"1666) -END. TELEG. COSTEIRA

;
Para mais informacões com o Agente

J. SANTOS CARDOSO 'c . I·

Imbituba
Rio 6rande

Pelotas e

Porto Alegre

I:) .,.
_,_. ._ ••• R • _

REDATOR: Osmar Cunha
.., , s-a _I T !P?tftJ!llSi �'ãfIIIBdB.Gk'-�

Tenis l11,.. be Fio-
rianop(tilis

Lira

I,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Florianopolis
"''S'::':';;'"''''"''''''' :",:,:::::::: ':'::::::::::;:,'::::.:':::' :'::::::::,::':}::::' :':::::::::::::;:::::;:q
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ií�llttlll·.1 ..�. "�f·

Iow na Residencia das
Estradas de RodagelD de
Joinvile
ha, cujos encontros e pilar cen-'
ral [crem construidos, em ron

reta armado, Ficaram ainda,
onduidas, nê: se ano 2 pontes
om o vão de 5,mOO, ctume,
endo seus encontros construidos
em . concreto e a superestrutura
m ma deira de lei. I

NA ESTRADA ejOINVI-1
)�;A. �.- SÃ') FRANCISCO." I

IA ITINGA - Esea estrada, Iom o desenvolvimento de 44
m., acha -se praticadamente

onstruide, com todas às suas

ras de arte, faltando unica
ente, o ser�iço dI! acabamento
eral, esperando 8 Residencia
oaler entregar essa estradas ao

IMite dentro de poucos mêses.
omente em {937 foram colo-'
dOI, na estrada em aprt'ço. 829
boa de concreto, variando o

u diametro entre J ,mGO e

,m50, na construção de! 99
iros e drenes, além dos que

I&viam sido construidos anterior-
,tnte. i

FOfan;.• .!!!!'Jt�, c.on,t[.�.i.da!�_ .P:." 1_
smo ano, na (Iludida <ir d,)'

ais 5 pontes. de 6 a 4 me+
.

de vão, com os encontres

alvenaria pedras, rejuntada
m argamass9 de cimento e

I C O"
e superestrutura de Nh ESTRADA «KM. 281 de Joinvile, os. trabalhos d� con�-I rà essa estrada a extensão de

,. ma D�A�E.S.TmR.A..D�A D.E�.J�O.IN�-�t.fu.ç.ão�d�e,��a..�.st.ra.d.a•.•e.sp.e.ra.n.'��o-..1.4..K.m 4.00 t

P ..3 gêi Cf O r- iro trabalhavam nas minas dai E n tra da de
honrado Celumbia Brianica, estranjeirosRecentemente, Reínolds enviou

em territorioBIUNGS, 8 - Ha trinta e os I:=- dolares a 8i1ings. ende-
reçando os ao local onde julgava n a c i o n a I
que residia Tonkin. O dinheiro
hi recebido pelo filho deste, pois
Tonkin morreu no ano de 1919.

RIO, 9 - Informam de
Pão de Assucar, 110 Estado
de Alagôas, que a população dirá logo sorrindo: quo produto
daquela cidade ficou irn- maravilhoso!

pressionada com um recado .

transmitido 8 oolicia por um
O J t ti· I d . .

d
.

did J
- Vend um mo

sr. nsperor rvegiona OemlS�'1',,) oHn�o ,o.ao e-Setor. In
Ministerio do Trabalho, lndús- CO" ,.� "úlgo barretra forma• ',:' v «u ." cões nesta redação.tria e Comércio, nesla Capital, pert, .icente ao grupo chefia- --o-----

recebeu o seguinte telegrama do do por «Português» cornu- gressando �epOls.com o ex

sr. dr. diretor geral do Departa- nicando haver abatido o seu por.taneo pr.sionerro e a ca

mento Nacional de Povoamento; parceiro Manoel do «Pau beça. d.o b?ndido sacrificad?
-CIRCULAR - Acôrdo art. Ferro» conhecido Dor «Ati- O pnsroneiro estava locali-
280, decreto n. 3.010, de 20 viJade:) na fazenda de San- zado na furna da Onça, dís
do corrente estranjeiros deseja- to Anto�io, daquele muni- t�nte seis leguas daquel.a

braixar os preços dos rem vir Brasil deverão dirigir-se cípio e desejando entregar-se cidade e con.ta �ê:ca de seis

Consulado Brasileiro, sendo pas- ao tenente Tellorio. O des- mêses de tlrOCIl1!O á frente
PREÇO ATUAL �apo[te visado caráter tempora- tacamento sob O comando do grupo que ha tempos fôr<1

$700 rio, cabendo Policia Maritima desse oficial, seguiu ao en- escalado para in.ctndi�r a

$600 completar c1&s,ificação ao desem- contra de «Barreira» re. fazendct Belo HOrizonte.
308, 40$, 45� e 50$ barque estranjeiro utilizando cari-

'
«Barreira» rC30l vêra de.

25$, 35$ � 40$ bos referidos mesmo Decreto. GrAnde, além frollt:::iras e esta- sertar do grupo e desabe-
180$000 Entrada estranjeiros sómeote per- Ii.ões .I\éroviariéls que dever�� ser decer a ordeiil dada direta

mitida P;:)ftos Belém, Recife, hscahzada�. �eço dar. publtcldade mente por «Corísco». Para
Salvador, Rio, Santos, S. Fran para conneclmento �nter.:!ssados. provar sua intenção foi que
cisco ou Florianopolis e Rio Sauds. (a) Dulfe Pmhelro Ma- mttou O companheiro do

chado. diretor gp.ral Povoamento». cangaço.

\

vn.t A PENHA, A PARA
TI' VIA !TINGA., ENTRO
CAMENTO '.JOINVILE-

pagina SÃO FRANCISCO - Prosse
guem, tambem, pela Rp.sidencia

se que a mesma esteja comple
tamente concluida dentro de
pouco tempo, visto que faltam.
somente, para sua completa con

clusão, apenas 1 Km. 500. Te-

'.

Continuação da 2a

Estrada Joinvile Sãn Franeisco

Radias
'J Para seu concerto, procu

.

a Casa Musical, que con ...

com a oficina melher
ontada na capital.
f

Rua João Pinto, 12

cinco anos, Tom Reínold& tomou

emprestados I 5 doiares (ou se'

jam trezentos mil rb) de 5/1'
mue] Tonkin, quando um e ou-

'PA R A
••••a ..

Atençã OSport, Viageu.,
Turi 8moe �a�a

A . Marmoraria Carlos Zech resolveu
ltabalhos, que passarão a ser os segllintes:

. PREÇO ANTIGO
Letras em relevo I $000
Letras grauadas $800
V4Z0S de 40$, 50$, 60$ e 80$ por

I Cfllzes de 35$, 45$ e 50$ por
oalherTa Monu-mentos por

DOLF� BOETT�H ER: !. I Eases preços vigorarão até 15 de outubro.

ua.. F,ellpe Schmldt, 1t.,.. �.l- CARLOS ·ZECH
�áe8 Frederieo Rola - 75

Inocuh»s Prlsmaticos
IBUSCH

Estrada Dona Francisca - filln. 40

ESrUD03-Pela Residen-] quilometros de estudos prontos,
cia de Joinvile Ioram feitos os referentes ao trechos <Chartres
estudos completos, inclusive lo· -Subi �a da Serra» , até ás

cação, da estrada «Joinvile - nascentes do Rio ltapocusinho,
São Franci�c�». via Itinga, na estudos êsses que estão sendo
extensão de 44 Km.; dos da examinados pela Residencia. O
estrada Km. 28, da de joinvile trecho total entre Jaraguà e Cam
a Penha, a Paratí, via Itinga- po Alegre deverà atingir a ex-

14 Km.; continuação dos estu- tensão de 67 Km., aproximada
dos completos e locação até', li mente,

rio Itapocú, na estra la ..Joinvile
-it:ljaí», via Penha e diversos Esse o trabalho desenvolvido

rreconhecim-:ntos no trecho entre pelo opero�o engenheiro Felix
o rio Itapocú e Rio do Peixt', Schmeiglow na Residencia de

. continuando, outrossim, em e�- joinvile iniciado em 1934 com

tudos a de «Jaraguá � Campo uma verba anual de 13:800$000
Alegre», estudos êsses que estão para atender a 600 quilornetros,
sendo executados pelo Dominio a pouco e. elevada até á quan
Dona Francisca, que apresentou tia de 45 contos, com que pre
á R sidencia de Joiíl\'ile, 24 senternente está 'operando.
-'u ... lF"'"w,� 'J" • m: ..

�����I--'�����������

.DR. PINH011
. .'

......

M",DICO OPEllADOR

DOENÇAS DE SENl101H ç:.�PARTOS
CCNSULTORIO-RUA r TU "u " �'.

DAS 9 AS 12 ' � ,'\.,-, 5

HESIDENCIA A RUf\ N1ri'u RArtIO�, J:&
"III

(ll

II
II
Desertou de "Coris- PRODIGIO, eignifica:MILAGl\E

e entregou-se
MILAGRE significa

á prls.ão �BARLAUTH
usando o creme

�.ARLAUTn

� • �, . :: -_� < �

< _. •
-I

.. ,z, '
__

• -

•

V IS'I TE 'M
a A CAPITAL.

�
.

. .'

meninas eD malar, .tilck de roupas para

'Rua Coilselheiro Mafra
aar6tas

esquina da Trajan��
Â CAPITAL

,
,
,.
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