
nific
ôo ôirecõo àa 5ão Paulo
Rio 6ranàe ao qoverno-:••••

àor �lnrnu Damos il l\:.. � r'\ ir

I
o dr. Alexandre Gutierrez diligente e probo!

superintendente dessa importantelj······
ferrovia remodelará consideravel
mente os trechos que atravessam
o territorio .catarinense
o ilustre

superinten
dente da estra
da de ferro
São Paulo
R io Grande,
sr, dr, Alexan
dreGuttierrez, ������������������������_��I�������Ôi������������������
num gesto re-

A V O Z D O P O V Ovelador do seu

alto espírito de
justiça p e I a

personalidade
eminente d o ANO
governador do
nosso Estado,

�2�::;P�i� r'_M='�a��s�:r;��n\l�o�ti�aJ�v�e"""'-I�s���o�b�r�a�sllVai ser in tenslflcada
substituir ol':� I

� propaganda do sr.
nome da esta- � - �
ção de "Re- ij DO GOVERNO HONRADO E DINAMI- � Armando Salestorcida", pelo � CO DE NER1VU RAMOS W I
de"Nerêu Ra- �.l n ��

mos", � �
Ainda, num !� A' Assembléia Legislativa foram apresen- �

testemunho de 'ii fades projélos de lei autorizando o Poder Exe- �
aprêço, que se H cutivo a comprar ou desapropriar terrenos �refléte no povo catarinense, o distinto engenheiro, vem de dar, '..

para a construção de um Preventorio para fi- �'
igualmente, o nome de "Nerêu Ramos", a uma das novas locomo-

r.�
tivas. lhos de leprosos, construção da Colônia de �

o fato é de molde a calar fundo, pela grande significação � Psicopatas, Departamento de Saúde e Estação �
moral que encerra, mostrando que nos outros Estados, não passa

I Vitivinicultura de Perdizes. �
desapercebida? atuação dinarnica, honrada e fecunda, do nobre go- 1� -Tambem foram apresentados projétos �
vernadoroC�:'fl�re�e�ndre Guttierrez, acha-se presentemente in teres- II �

autertzando do Governo do Estado a adquirir, ��
sado em melhorar todo o trecho ferroviario catarinense, tendo, para � por doação, nos muntclples de Caçador e Con- ��,
tanto designado uma comissão de engenheiros, a qual já esteve em! .. ; cordla, O terreno necessario á construção de �
Jarag'uá, Mafra e Porto União, com o fim de estudar a localização i j' grupos escolares nas sédes daquelas comunas. �
de ':Qvas estações, �� molde. a facil�tar o escoamento dos pro�utos }t �f
das Importantes regioes servidas pela estrada que com tanto zelo e

I iN':t;��:;e)::!íí!:1Y'%-::�'�:.._�oo-���::.#.::�r*:::�'[��!'S'�����
competencia dirige, I r ·

d d
'

V I dSomos ainda informados haver o dr, Alexandre GH�tierrez, 'I' M;.nVla O O sr. a a ares
dado ordens rigorosas, no sentido de serem melhorados varres tre-

chos da São Paulo-Rio Grande, em territorio catarinense, habili=, J·unto aos governadorestando as composições a um percurso mais rapido e seguro. !
Vê-se, pois, haver da parte do competente engenheiro, que do Paraná e S Catar-nasuperintendente aos serviços da maior ferrovia que corta o nosso " • I

Estado, não só o propósito de patrocinar o desenvolvimento das Vai transmitir aos sn-s. Manoel Ribas e
populações do nosso "hinterland", como de testemunhar o alto apre-.Nêreu Ramos o pensamento dos governa-·ço e a elevada conta em que tem a nossa terra e a nossa gente, I

d d.Tores o .I."Iorte

K :0 J
""

A
· I

on- sr. ose menco I BELO HORIZONTE, 3 - Um vespertino informa que o

""

d d I sr. Negrão de Lima, regressou, ontem, de automovel, depois das

requerera man a o 'I' onze horas, diríg�ndo-se ao Palacio da Liberdade, onde conferenciou
com o sr, Benedito Valadares,

de
-<, segurança? I Acrescenta o jornal saber que ha dias seguiu para o sul um

�. emissário do governador com identica incumbencia a do sr. Negrão

I
de Lima,

Tal emissário esteve no Paraná e em Santa Caearina, onde
conferenciou com os governadores. Não sendo politico militante,pas
sou desapereebid o.

Não obstante os entendimentos havidcs, parece provavel a

ida de um novo enviado, devidamente credenciado, com o encargo
de transmitir aos governadores dos dois Estados o pensamento dos
governedores do norte.

(Do DIARIO DE NOTICIAS, de Porto Alegre, de hoje).
N. R. -«A Noite», do Rio, publicou, ontem ,identica nota

a respeito,

Govel·nador Nerêll Ramos

o sr. Adolfo
der

nlanterá o seu apoio \
a candidatura dosé

Américo

Criminosos A reforma da
fechamentos das prêsos Lei de Segu-CONSIDERADA DR. JOSE' AMERICO B I d C f"" ENCANTADO, 3-Por ordem

ran
·I·d d �bl· O sas e a e do tenente Otaviano, delegado de çade utl I a e pu Ica -

RIO, 4-0 sr. José Americo, i policia, foram prêsos no interior
Ialando á imprensa, declarou que: RIO, 3 Atendendo á solicita- deste municipio, os irmãos José e

A A blê L
.

I t' a decre-I manterá a todo o transe a sua ção do Ministro da Fazenda, o ti- Guilherme Turatti, foragidos do RIO, 3-Diz-se que o governo

ss�md eIad deg1s ta;]I,Vd d ,I candidatura ainda que para tan- , tu�ar da pasta do Trabalho deter- municipio de Cruzeiro, no Estado' remeterá á Camara uma mensa-
tou consi eran o e U 1 I a e pu-: , ,

mmou o fechamento das Bolsas dê

I S C' d
.

1
.

d f did
blica a Associação Catarinense de! to, seja necessario requerer um Café desta capital, de São Paulo e

de anta
_

atarína, on e assassi- gem, �Isan o re orç�r as me I as

'Jl'. h
. I mandado de segurança I de Vit(lria naram João Roman. defensivas, no sentido do Execu-

,_.ngen enos. ••

Estamos seguramente informa
dos de que o sr. dr. Adolfo !<onder,
chete do P. R. C. mantera o seu

apoio á candidatura José Américo,
solidariedade esta hipotecada quan
do da convenção do seu partido, em

agosto ultimo.
Acrescenta-se aínda que o ilus

tre politico oposicionista. não alte
rará o seu ponto-de-vista mesmo em

face dos ultimos acontecimentos po
l1ticos, em que se assegura a reti
rada do apoio de seis governado
res á candidatura Jose Américo.

TERNOS FEITOS DE 50$000
PARA CIMA SO' NA CASA

"O Paraiso"

Dr. Alexandre Gutiel·l"eZ

GAZETA
Sem quaisquer liga�ões politicas
---------------------

Proprietario e Diretor Responsavel J A I R O C A L L A D O
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RIO� 3-Sabe-se que na leennUlO de
hoje, a U. D. B� tratará de assuntos rele ..

rentes á propaganda da c311didateuGa do
sr. AI"mando de Sales Oliveit·a� que� con...

forme declarou hoje� vai entrar numa Ia ..

se mais intensa� em face das proximida
des do pleito.

tivo alterar a Lei de Segurança.
Ouvimos, a respeito, o sr, Pe

dro Aleixo, que declarou o seguin
te:
-« Sei, como toda aCamara

que o governo remeterá uma meu

sagem nesse sentido. Ignoro, po
rém, os pontos que serão a!iorda�'
dos. Estamos aguardando esse

documento».
O sr. Carlos Luz tambem die

se ignorar as sugestões que serão
apresentadas pelo governo.

lOS AFAMADOS CHAPE'US
"CRESPI DE LUXO"

CASA O "PARAIZO"
REGRESSOU

RIO, 3 ° almirante Protoge
n'2S Guimarães regressou para esta

I capital, afim de se internar em um

hospital.

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



CARTAZES
DO DIA

Foi sancionada a Lei n. 196
que aprova o contrato celeb,a
do entre ') Estado e a Socie
dade Literaria P. Antonio Viei
ra para a manutenção de um

curso complementar pré-jurídico.

Faz anos, instalou-se Ema Streese no município de Hamo.
nia, vindo da Alemanha, como colona, labutando no amanho da
terra. Mas aquela vida não satisfazia á cubiça daquela que viér a
dos grandes centros onde a experteza é condição de êxito. Reôclv�.
da a tudo, tentou o curandeirismo no meio propicio a este fim: a

bôa fé e ignorancia dos lavradores.
Com o passar dos anos sua ousadia levou-a a abandonar

de vez a distante colonia e indo estabelecer-se em Nova- Breslau.
para viver exclusivamente de sua nova profissão, já que o Braúl é ii

ahica dos aventureiros.
\ Já neste tempo sua atividade se extendia tambem a partos

c a' pratica lucrativa e impune do abôrto, tendo instalado em sua

residencia um hospital e uma matemidade, de que era a curandeira
chefe...

O dr. Frederico Kroener. medico do hospital de Hamonia,
e ao mesmo tempo DELEGADO DE HIGIENE do municipio.'revoltado ante tamanha ousadia de uma charlatã, que nem o diplo
ma de parteira possue, tentou co bir semelhante abuso, vindo até Õ\

capital para pessoalmente entender-se com a DmETORIA Dl::
HIGIENE, trazendo farta documentação para este fim. M:ls esta

diretoria, num generoso gesto de desprestigio e renuncia, tomou as

mesmas providencias que Artaxer xes ante as muralhas de Londre:
cruzou os braços ... E esta charlatã, com o apôio licito da D;r,torif.l
de Higiene, elevou-se tão alto em seu p.óprio conce.to e no dos
ignorantes. que abriu guo:rra declarada ao dito medico.

Vêde só as nossas leis e 0& seus executores: uma cha !a!ã
terçando armas contra um medico e dJ�g:ldo de higiene; até aqui l

,. absurdo, mas o incrível e paradoxal é ter ela levado a melhor. con
OVA cargo, de guard�_ diarista

I tinumdo com seu hospital e maternidade até hoje. Foi preciso qUido Po�to FI:cal de ,Sao Jo:o, o marido d, uma de suas vitimas, mor a em cmseque .cia de mano.

subl}rd�nado ,3. Coletoria de, POso bra: crim.nosas da al'uadeira, levJs.c a denuncia de sua de.graç i á
to União, fOI exonerado, li ps- policia, para que a criminosa fosse po iessa.ia e pronu C ad , co no
dido, Arí Avelino de Melo e

assasSIna .

nomeado para substitui-ia, Ar-. 1\ pronúncia foi lavrada na semana passada,tendo a ré apremando Schwartz, que percebe- sentado fiador e voltado Jesprcocupada a seus penares, esperando
rá os vencimentos marcados em confiante na inepcia do corpo de jurados nesta materia. que a ab
lei. solva e remeta inocentada, á antiga profissão de mézinheira, apara"

deira e fazedora de anjos, que é o que importa. Esperamos que de
ante destes fatos, a Diretoria de Higiene, curnpnn J .... a sua única fi·
nalidade, que é a seude rublic�, obrigue os trans �lad JS a obedecer
ás nossas leis, demonstrando-lhes que no Brasil os médicos nã« se:

fazem na roça.

Novos cargos

�A GAZETA
----------------------------------�--�----------.---------------------------------------------------------------------------------------------------

Brasil existe a lei contra a usúr(�
que é rigorosa. Na Russia que cornbate o C8J
pital na terra d'os outros, ha capital privado que
é ernprestado:a juros de usura_r_io_, _

Estatua de IAssístência 'Distribuição iCurandeira
RUI· Barbosa Municipal de sementes -

I

'" assassinaNa séde do Serviço do F0-
mento da Produção Vegetal es

tão seado distnbuidas sementes

diversas e cana POJo 2714, aos

munica-nos que agricultores que assim as solici-

F lorlanopolis, 4 de Novembro de lei-=:

No

Ao povo e ao Come.-cio de
Flarianopalis, por inter
media cIIojornal "AGazela"

A Diretoria
Municipal de HI·
giene e Assisten
cia Médica co-

Foi pronunciada pelo juiz de Hamonia, 1lÇlr aSSi\S;IOlO n)

exercicio Ilegal da medicina, a curaudeira Ema �reese, residente
em Nova Breslau.

RIO, OUTUBRO (AGENCIA NACIONAL)

o seu movimen

to, durante o mês
de outubro l.ndo,
foi o seguinte:

Consultas na

sede, 398; nos

distritos, 1 18; vi-Dr. Osvaldo. , 1 8Cabral sitas na sene, ;
idem nos

,
distritos (domiciliares).

8; curativos, 46; injeções intra
musculares, 114; €ndovenenosas,
2; pequenas intervenções cirurgi
cas, 3; exames de urina, 6; ates
tados de obito, 3; exame de sa

nidade,16; receituário, 712; via

jens aos distritos, 9.
Para atender ás consultas e

para socorro a doentes em esta

do grave, iorarn visitadas as se

guintes localidades: Saco dos Li
mões (3 vezes), Rio Vermelho.
Lagôa, Saco Grande, S. Anto
nio. Costeira de Pirajubaé e Rio
Tavales.
As visitas aos distritos e, mes

mo, o serviço geral da Reparti
ção, foram bastante prejudicados
com o máu tempo.

tarem.

Recebemos o seguinte oficio:
O <Ccmité Academico Pró-Monumento Rui Barbosa»,

tem a honra de convidar a V. excia., pata, no dia 5 de Novembo

proximo, as 10 horas da manhã, assistir na Praça Santos Andra
de, deita Capital, a inauguração da estatua do egrégio brasileiro
Rui Barbosa.

Servindo-se da oportunidade. agradece a V. excia., o con·

curso do valioso auxilio prestado áquela realização e apresenta a

V. excia., os protestos de mais alta estima e apreço.
Atenciosas saudações:

Curitiba, 27 de outubro de 1937.
(a.a.) Prof. dr. Ulises Vieira, Presidente de Honra; Dr.

Leoclides P. de Macedo, Presidente do Comité; bacharelando B.
dos Santos Filho, Secretario Geral; academico Milton de Oliveira
Condessa.

Por lei estadual foram cria
dos dois cargos de auxiliar de
escrita e um de servente na Con·
tadoria Geral do Estado, os

quais só serão providos a partir
de 10. de janeiro de 193ft

Curso complemen
tar nré-juridlco

Vamo li consegUida a una

nimidade de opinião na

Russi.

Aos visitantes estranjeiros a U.R.S.S. apresenta o mais la
mentavel dos aspetos, quanto á sujeição que o regimem comunista,
para manter-se, ali instaurou, violentamente sustentando-a, através
de inumeraveis condenações á morte, ao degredo na Siberia, etc. A
unanimidade de opi ião, por essa lórn.a conseguida, vem a ser um

dos mais tristes exemplos de abjeção politica que apresenta a his
toria universal.

Mail! um depoimento nesse sentido
conhecido escritor francês RolarJd Dorgeles,
sões a respeito relatou o seguinte fáto.

«Na mesma semana de minha perrnanancia em Moscou
DESAPARECERAM da Casa dos Escritores seis jovem, pré
sos pela policia e deportados sem julgamento. Tillham sido acusa

dos de falta de zêlo na lúta contra as investidas anti-revolucionarias.
Seus colegas compreenderam o que isto s.gniíicava: imediatamente
redobraram de fan-rismo os seus escritos, chegando a ponto de eli
minar o nome de Trotzky em suas narrações dl.\ guerra civil».

Outros fátos narrou o autor de CRUZES DE MADEI·
RA, relativos á tirania que domina todos os setores sovieticos.
Mas basta o exemplo apontado, para que vejs a que extremos des
ce a conquista da unanimidade de opinião, na U.R.S.S.

Pôsto Fiscal
de São João

acaba de apresentar o

que dando suas impres-

V d
DIVERSOS MO

en e ..se VEIS A' PRA

ÇA 15 DE NOVEMBRO N. 7

(SOBRADO)
. -.__ ._-------�-_.�-------

de

CINE REX, ás 5, 7 e 8,30
bora�- Vive-se uma só vez.

CINE ROYAL, ás 7,30
horas-Novos écos da Broa
dway.
CINE ODEON, ás 7,30 ho

ras--Cf)itadora da imprensa.

-Posso certificar que empreguei.
com otimos resultados, o renoma

do prodúto «APYKETINA» .nas

aigias leproticas, sem notar alte

ração da função cardiaca.

·

Empreza de Transporte
Cargas e Passageiros

Florianopolis • • Tubarão

voluntario
Profilaxia

MACHADO Cia. ![lIl.epresenta�ões
Rua João Pinto, 5

rTelefone, 1658

NOPOLIS

&(a) Dr. Alfredo Cinielo,

Medico estagiario
do Departam-nto de
da Lepra. São Paulo.

Ageneius e

Teleg.: PRIMUS
Caixa Postal, 37

FLORIA
-- - �,� ----------------

Dra. Josefína Flaks Schweidson
MEDICAImpostas

•• •

IhUnlClpalS Ex·assistente do serviço de Ginecologia dos Hopitaisr
la Gambôa, Fenda(,.ão Gaffré-Guinle e S. Francisco deAssiss,

Ex-intema do serviço de Pediatria da Policlinica
de Botafogo

DOENÇAS DE SENHORAS E CRIANÇAS
Consultoria: Rua Trajano no 12-Sob.
Consultas: Das 10 ás 12 e das 2 5 horas

FLORIANOPOLIS SANTA CATARINA

Proprietario Silvestre

Hotel
Broeníng
Estrela

Na Prefeitura Municipal de
Florianopolis serão cobrados, du
rante este mês, os Impostos Pre
dial Urbano, de Beirados e Taxa
Sanitaria, relativos ao segundo
semestre de 1937.

Informações

-as analgesicos campo· ••

..

ApyrlZlina" ein ausge· R formula Cle "Apyretina"
nEntes Cle "Apyretina". es

teio ClosaClos optimamente. Cle
maneira que a energia espe
cifica CIos orgãos não é atin- Clers bei migl'ane
gida por efeitos f ecunClarios, I
mesmo quando 05 dois co- schmerzen).
chets s�m ingeriClos simul·
taneamente. Em outras pa
lavras, não Cleprime o co-

ração, não Climinue o perus- Dr. 6eorg Ríchter. flini-!altismo gastro - intestinal
nem hyperaciClifica o esta·

co geral e operações. Diplo. Dr. AlfreCl Hoess, rIinlca
10010•
AssinaClo: Dr. Osvaldo Es

pindola
Dr. OsvalClo EspinClola,ru- Brasil.nlro geral e pedic:1tria. fon-

sultorio e resiClencia: Rua Ho!!pital 5lio 105é, 1araguá. Isabel. Blumenau,15 Cle Hovembro H. 84 A--
Blumena 5anta Catarina •• 5anta fatarina.

-.Atesto que prescrevo com

j
-- Die Zusammensetzung --Atesto que tent-.o empre-' -·Atesto que prescreve em

toClos 05 casos inClicaQos, o
zelchnetes Praparat beson- é Cle mol�e a rorresponCler resultaClos optimos, 05 ca-. von "Apyretina" ist bereits gaClo em minha clinico 05 proCluto "Ap"retino" �Clo far

maceutico Carlos Henrique,
lT'eàeir05.
Dr. Piragibe deAraujo
Dr. Piragibe Cle Araujo. r

Clinico geral e peCliatrin. con- \

sultorio e resiClencia: Rua
15 Cle Novembro H',82-Blu

Dr. Nilo Saldanha Franco. menau--Santa fatarina.

(Kopf' perfeitamente 006 casos in· chets Cle "Apyretlna" neste I ein BeUJeis Cler schnellen
cachets Cle "Apyretina", com

Clica()os. hospital, unCl hpilsamen Wirkung in

Santa ratarina. Blumenau, Santa '1'" H B H pital Cle Timbó, 5anta fata.-
XI lauora, ova- reslau- a-

monia, 5anta Catarina. I
in

Clen angegebenen Fallen. optimos resultaClod.

-·A "Apyretina". pela as

sociação feliz Clos seus in·,
greClientes. será um auxiliar' �

preríoso nos casos inClicaClos,
DR.VICTOR MENDES

major Clr. Victor menàes ..

Diretor CIo 5erviço Cle 5aú
de Cla Força Pública elo Es-

,

taClo. }

Dr. Georg Richter. Dr. Alfred Hoess.
Dr. A��ton Hafner. Dr. Paulo de Carvalho

Or. Paulo Cle Carvalho.
Or. Anton Hafner. clinico

rIinica geral e operações. Dr. Nilo 5alClanha Frun-
maCIo na Alemanha e no geral e operações. méClico geral e operaçõe!!, mlZClico

méClico Cliretor Clo Hospital co. m�Clil:o Cliretor Clo Hoe
méClico chefe CIo ClirEtor CIo Hospital Santa diretor CIo Hospitul Santa

e maternioaCle marIo Au·

fatarina. fatarina.
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r ' FMiaes

wiécicos
.I) r, Artur �)ereira

e Oliveira
�línica médIca de Cr13iJ·

'ft'!s e ad�n.,..3

ABon,ATORIO uE
.\NAU<)ES CLINICAS

COTlSull.!S diariatnenle das

4 ás 6 horas

Consultorio: Rua [eão
Pinto n: 13

•

FONE-1595

P:óil'ência: R [10 Visconde
de Ouro Preto 11' 57

FONE-1524
--�------

Bh..ar'YlenaU - ..Jo·i,mville Sao Francisco Laguna-
Mostruario permaneDte em Cruzeiro do Sul

Secção de Secç_o de

em:

Indica:
�-----

Dr. Arrnlnio �--I
Tavares

Seoção de
FAZENDAS:

Fazendas naclonaes e extrange'ras l)ara temot FERRAGENS: MACHINAS :

Morins e Algodões Machinas se benetctar madeira
Lonas e Impermeaveís �aterial em gera! para ceps�,u,ççOes: Machinas para officinas mechanieas
]apetes e trilhos etmento-ferre em barras. ferragens para portas �achinas para laoeÜ�s 1',�\ Roupas feitas e janellas, tinta Macfflnarios em geral para a lavoura: � ados, jj
Sêdas Eanc;>s galvanizados e pertences grades, cultivadores, mOinJro etc. • �
Lnha para coser e selgir Fovões e Camas I ocomovefs, Motores de esplosão, !V1.otmes �
LI em novellos e meadas Louça esmaltada - apparelhos de jantar -;talhe- electricos
3abonetes e Perfumarias res Material em geral para transmísszes: t-:(y,
:ttcolchoados e Colchas Louça sanitaría - banheiras mancaes, correias de couro e lona
F�rtinas e Cortinados Tintas a oleo e esmaltes Jleos e graxas lubrificantes

I'
fonlhas e guarda-napo! Arame de ferro - télas para todos os fina Automoveis e. Caminhões' FORD P -ças, q-:ces-

Sae..at�s, �hinellos, meias Psoductos chímicos e pharmaceuticos sorios, serviço mechanico
<

� Déposltanos dos afamados �nservas nacional e extrangeiras Pneumaticos e camaras de ar GOODYER I'"�

� ,_

Gharutos cIJANNEMANN. �ebrdas nacionaes e extrangeiIas Material electrico em geral �� Ernprezé.\ Nacional de I"av,e�ação "Hoepcke"--vapores "Carl Hoepcke" "Anna" e Max,. �
b.� Fabriea de Pontas "�ite f\llaria' - Fabrica de Gelo "Rita Maria" - Estaleiro 'Arataca" ����ÂV.àJ.V'ÂVIA��· c'·I�\i�_�Â�"'AVA.V.A.V4�'

MEDICO-ESPECIALISTA

Ouvido - Nariz - Gar

ganta - Pescoço �. ;

Consultas das 10 ás 1 2-
das 16 áS 18

[:J r. f\.l� i �:.. �,.j E;" 1
� � n �'=', Pr. a.� H c':

Ex -chele da clinics do Hospi
tal de Nürnberg, (P.úressoI
lndórg Burkhardt e Professor

Erwin Kreuter)
Especi611lhda em c'rurgla

geral
CLlNICA (lER AL

Vras Urinanas

T rotatnento moderno das
moicsttas do Pulmão

LOl1fA..Ilt.-l\. ,Oéi'.l Pmt�., 1-4

'j elefone, 1595
<es. Hotel Gloria-Fone 1333
í onsul- as ,las 13 ás 16 hr.;

alta cirurgia, ginaecelogia, [do
enças �35 senhoras) e partos,
cirurgia do sistema nervoso e

operações de plastica

Dr. Carlos Corrêa

Partos -- Moléstias de
Senhoras e

Molestias de crianças

lJit'et�r dai Maternidade
Medico dij HOI�pitâti

.

(Curso de especialização em

molestias de senhoras)
I\tende na Maternidade
até ás 8 112 da manhã
(. á tarce -- Consultorio:
ANITA G,'l. RI8ALDI, 49

CONSULTORIO···Rua Tra
ano N. le das 10 ás 12 e

das 15 ás 16 112 horas.

TELEF. 1.285

RE3IDENCIA""::'" Rua Este-

II
-c, ves Junior N. 26.

TELEF. 1.131

AO\fOe,ados
\ Dr. Pedro de Moura Ferre I

-�----------�-----

liares.
o mars e.agante centro de diversões fami-

Luxo, seriedade, conforto e distinção.
Fsplendido serviço de bar com hebirlas na

cionais e estra:1jeiras.
rnsF�me eamente iluminado com instalações mo

rias

)
"

( 2

- - \

.•����� ,_.� ,_ ����

E s_pe I h os IA Favorita �
S6 os fabricados em joinville pela gúnica fabrica \� [jJ

do E S T A D O 1};(4 ��
PEÇAM PREÇOS-C li. SA PIEPER � �

Rua 15 de Novembro n.366 JOINVILLE � Em loteria a sua favorita
�

Advogado

I Pt1d Trajano, rr 1 sora.:l

I Telephone n''I458
��._� .

"@ ,

'
- .._*�,

Jockey Club Florianopolís

I
I Consultório: Rua João
I Pinto, 7�-- TeI. 1456

I �dvogado
:

.1
Res. Rua Bocayuva, 114

1
Rua Ccns, Mafra, 10 (sob.

\
Te!. 1317

1
Fones 1631 p. 1290

1"1 �r, L RiCA�O I --- \I '1,;,�'::>1_ t;s r:n a n n Accacio Mo ..

!......... ••••••••••
...................

� �

I Companhía "Alllança da =
I Bahia" :
! FUNl)ADA�EM 1870 SE'DE BAHIA e
..

m

� �

I'I t eguros Terrest;!e� t� Maritimos :
glCAPITAL REALIZADO 9.000:000$10" (.:

• RESERVAS MAIS DE ,'" 50.000:000$000 e
BENS DE RAIZ (prédios e

terrenos) 15.503:893$549
PROPRIEDADES IMOVEIS �14.I6 t:966$549
RESPONSABiLIDADES ASSUM IDAS
EM 1936 2.933'949: 184$897 •RECEITA EM 193 21.421 :545$220
SINISTROS PAGOS EM 1936 4.737:405$660.,

f Apentesr Sub-Agentes 8 -::;;;�d;;-;�'Íle A asf

I
em todos OI Estadol �D Bralll, no Uruguai na
dlnclpaís praças estrangeiras.

"
• Agentes em Flortanopotts: II
• •

:: Campos Lobo & Cía. :
: Rua COJulhlro Mafra, 35](SlJb�ad J) Caixá PCltal19 :
• ' ,-,LEONE N.' 1.083

-�-

II
,. END. TELEGRAFlto ALLIAlvÇA .,

VENDE-SE uma casa no dis- instalações. o aprutimas .. II
trito «J0ào Pessôa») fS'rei- vel recanto da Ponta do La·s" Escritoríos em Laguna e Itajahí G
lo, á rua do Nestor no. 42, Preço especial. Tratar com )ooà. USB-AGENTES EM BLUMENAU E LAGES •

(_, m2quar.os salas de 'ví,::ae Alves, DO Canto do Estreito. " •
II entarj cozinha. • ti•••••• 00 -.--_·_ OG

Rua Felipe Schmitd n· 7 e 17 a

N o�Estreito Ponta do Leal

) Dr Cirurgião
dentista

Dr. H. Gg. Sippel
Formado no Brasil

Alemanha
Clinica geral e prothese da

Boca

Extração sem dor. per
these e pontes em todos
os sistemas conhecidas.
Tratamento das moles-

tias da Boca.
CONSUL70R/O:

'Rua Trajano n: 17
(sobrado)

Telefone: 724 (manual)=
HORAS MARCADAS

�
�

I BILHETES �� Federal e_Santa Catarír.a �
�! �
�i NOS1-CLl\SSICOS] ENVELOPES FECIIAIJOS' �
� -.

O��--����

R.Aderbal
da Silva

tem seu escrip-

tÓJ io de ;advogacia á rua

Vísconue de Ouro Preto

111 70, - Ph01'P· 1277.-

I··�ai). I Pc;staI, 110.
__

1

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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II
Proprietado João Gonzales

,.,
.. .. ..

y& Em;pregado com successo em todas

��� ,t:�à.i'Ii=;���-7.�;";.;;������������� � :s:::u�!�: d�o;,,�:��t:es da SY�lliliS

t� Cálculo de qualquer Ptanta.execução, fts- � ���:���s
�� estrutura em con A cauzação e direção I ULCERAS

i� ereto armado de ob. as � ��N���6� PELLE

��� e ferro Aparelhamento com � DARTHROS

�. pleto para constru- ��
FLORES BRANCAS

� RHEUMATISMO

� ções de pontes em � SCROPHUlAS

ttt concreto armado � SYPHILlTICAS

� � e finalmente em todas

1,..
N III affecçOes cuja orl-

� �I -:�ÃtrVA;�e�a"
� CONSTRUT li IGUASSU1 Ltd. �l GRAN:I:;��;IV,:;g;�N6UE
�� � :•••••

-----..

� Omar Carneir�!l���Il:R�:us����sendes da Silva � I C r e d í toM u t li o P r e d i a I
� �.
� �.
�

Rua 15 de Novembro, 416 •
SALAS 121e l�DAR �

� Te!. 1503 Curitiba • Paraná �
� �
� �
� �
� 00
�i\J �

� �
�1 Obras contratadas na I- semestre �
�4 de 1937 �
� Ponte em concreto armado -sôbre o Rio Passa Três (Estr. Curitioa-S. Mateus) �
� Ponte em concreto armado sôbre o Rio S, João (Estr. Curitiba-joinvile) �
tl Prefeitura e Forum de Mafra �
�� EGrup scolar de Mafra �

� Grupo Escolar de Rio Negro �. ..� Grupo Escolar de Irati � ..

� Maternidade de Rio Negro .

� O .

� Estação Experimental de Viticultura em Tijuco Preto (Paraná) � (� Rua Visconde de Ouro Preto N· 13
R! Diversas construçõ.es de residencias � •
�. �.
*����������.GG.GG•••�L.W����.��:_�-��._-----���-

Oi

-

136:700$000
56:424$498

�"'_IrDl'fa., Ivo d'Aquino -

AdOVgad�orianoPoliS I
�Adolar Schwarz-

.

Endereço Telegr.: DOLAR - Caixa Postal, 32
S. FRANCISCO DO SUL- STA. CATARINA

AGENCIA DA

Sociedade de Navegação Paraná-e-Santa Catarina
Limitada.j+Rio
Companhia Salinas Perynas=-Rio
Pring Torres eX Cia. Limitada -Rio
Vandenbrand & Cia.-Santos

Viagens dirétas para RIO DE JANEIRO: Posn
tões Paraná e Santa Catarina, navios-motor Buarque
de Macedo, Eva, Perynas, Aliados; viagens dirétas pa
ra SANTOS: hiates-motor Piratininga, Saturno e Braz
Cubas.
Encarrega-se de classificação, medição e EMBARQUE de
todas as especies de madeiras serradas, beneficiadas e em

tóros etc., cereais e mercadorias em geral, para qualquer
porto do Norte ou do Sul do País, bem como para o Extcrio
Recebe cargas de trnportação.' do País ou do Ex
terior, para ile�embaraço e .redespacho para

as praças do interior

SEP.VIÇO GARANTIDO E RAPIDO

Preços ....,....odicos

'''CASEMIRA EM CORES, ART
TIGOS FINOS

CASA "O PARAIZO"

L

Dr" Alfredo P. de Araujo
MEDicO

Especialista em tnolestias de creanças, nervos
impatudismo e moles tias da pele

Tratamento do ernpaludismo e das rnolcstias da pe
le e nervosas pela fiutolzemotherapia

Consultaria e residencia -Praça 15 de Novembro, 13

I Telefone, 1.584
Censultas=-De« 8 às 11 e das: 14 às 16 horas

Hotel das Térmas
Estabelecimento moderno recern construido

.. 'proxi-
. mo ás águas termais

�Optimas acomodações e serviço atencioso. Coziuba .

de primeira ordem brasileira e alemã

Preços í'J""'Iodicos
Proprietarlo: Herbert: Falk

(Mau sprlcht deutsch)
GUARDA _- Municipio de Tubarão

Santa Cetarina

- �
• \I .;."

- -

'�,::nr_' <!!t !;�),,;,;.."".�� I�:;:_ � � � ,�'�,'1

I

�I Banco de Crédito
POPL lar e Agri",
cola da S .mta

'\1
Catarina '

�(soc. Coop. Resp. Lida.)
'1,1

'

'I
.� Rua Trajano n. 16

•. (Edii cio proprio)
I
Capital

'JReserva

ALUGA--SEo r.onfortavel prédio de resi-

dencia li rua Este,es Junior
n. 179.

Tratar no Banco Agricola, á
Rua Trajano 16.

. -I

j'
VENDE--SE'

unta "macia bem afre

qne�ada, n'um bom ponto
da linha férrea São rran
cisco.
Para mais informações

nesta redação.

Araranguá
--------

Indo a

HOSPESE-SE NO HOTEL. NOROE3TE casinha de
I a. ordem, asseio e higiene fi

r REC EBE DEPQSITO,
� PAEiAHDO 05

SEGUINTES JURuS:

I C[C Limitada e5.1. ala I
e[c. AvisoPro! 6.1. ala
Prato Fixo 8.1. ala

Linha de onibus para Porto Alegre quartas'[e
domingos

ELIXIR DE NOGUEIRA

e

i
: I
•
'.

MERIDI

.... r-.,.�..,.,..,...,��r;;;;;.,r"".õi ....r�� �

r.....,_.,..,.
...-'..,............,._.����:� .....������������

� Apolices Consolidadas do Estado de Minas

� «Divida Fundada do Estado de S. Paule
� « Obras do Porto de Pernambuc:o
li

.

� VENDEM-SE A VISTA E EM PRESTAÇÕES
� NO BANCO DE CREDITO POPULAR E AGRI
� COLA DE SANTA CATARINA, A' RUA TRA
i fANO N. 16.

�
������������������������

Companhia de seguros
de acidente ciG

Trabalho

Capita] sebscrtto
Capital real izado

1.000:000$000
500:000.$0 DO

Oferece aos segurados em todo Estado
serviço completo de

A�Dsi�:;.tenci >9.1 tv'léd;:.:-; ,F '1 -

m 9ceutíc·� (� H "J:.::; .JI t" � j ·�';)r
SUB-AGENCit.\S EM TODAS ·\S C[DADE';

DO INTERIUR

Agents-ge '�a I
H. AVILA

CONSELHEIRO MAFRA-TELEFor�E 1.561
CAIXA POSTAL, 140 - END. TEL. «AVILA»

Floría f,Op,':.)!is

T ' II
..:;,

.

era e e esquL�l-
do de tomar, hoje,

o seu

E' INCONTESTAVELMENTE UM DOS ML\IORES CLUBES D� SOR

TEIOS DO BRASIL, 50' EM PRE\UOS FORA�A DESTRIBUP10S A' MAIS
DE MIL DUZENTOS CONTOS (1.200:000$000), EXIGINDU APENAS Pl\_

RA CADA SORTEIO 1$000 PS. E' FANTAST!CO ... , PROCURE�vl HOJE
MESMO A NOSSA SE'DE PARA OBTER UMA CADERNETA, PARA
PODER CONCORRER COM OS SORTEIOS DE 4 E a DE CADA

MEZ.

li

Cd
n

Premio maior 5:175$000, e multas
•

prerruos menores

E' A UNICA SOCIEDADE DE SORTEIO QUE DA' ASSISTEN·
CIA ME'DICA, QUE PUBLICA O RETRATO E HECIBOS� DE SEUS
PREMIADOS E QUE ENTREGA PON rUALMENTE�OS SEUS PREMlOS.

CREDITO ·V1UTUO PREDIAL�
ci

" ""

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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s:: ..-.�;'� _'_-- t[C6rte de 1'

.' ."� %;-€1ª�� t:o/a Apelação
Desportiva'

FIGUEIRENSE
tiralla ao PERI,

tiüuOo de

•

procurllra
o gla ...iosc
invicto

Esporte-Jornalo alvi-n..�ro é atualmente ü·
nbalizado esc.uadrão da ca-

o CAMPEONATO DA
L. F. R. J.

pilaI.
.

Ci"nle de sua força, o Fip,tlei
rense entabolou »egocieções com

c' forte tearn do Peri de Mafra;
IV gOC:laçõ, s estas, que chegaram
a um bom termo.

O Peri ba seguramente uns

CiLCO anos, não nos visita, e esta

i 113 excu são, a nossa capital.cons
: .iuirá ur-a gíardc atração.'

Ostenta � vice-campeão pela
A, C. D. o pomposo titulo de in-
victo no atual certarnen, I

O Figueirense pc,r sua vez

Li este ano uma 5Ó vez batido,
pi la diferença diminuta de um

te nto, tendo urna óti.na bagagem
tksportiva.

Ambos 05 esquadrões estão nau

pand complet",
A batalha entre o "Leão da

Frouteue" e o "Tigre Ilhéo" po
derá ser caraterizada como acon

tecimento inédito em Florianopo
lis.

P. P.
l' LOGAR

Fluminense 2

Botafogo 2

2' LOGAR
São Cristovão 4

Fhmengo 4

3' LOGAR
Vasco da Gama 5

4' LOGAR
Árnerica 7
Bomsucesso 7
Olaria 7

Portuguêsa 7

5' LOGAR
Madureira 8

6' LOGAR
8angú 9

7' LOGAR
Andaraí 1 1

COMBINADO DA L. F. F.
SERA' O 10. ADVERSARIO

DO PERI
O Selecionado da L. F. F.

atuará em "avant pre.niêre" com

o Peri.
Terão os rapazes do norte que

bastante se esforçarem, para levar
de vencida a nossa seleção.

Os vencedores da seleção da
A.C.D. são possantes, e não me

«1em esforços para vencer um ad
versano.

Vencer o Combinado da A.

C, D. por alta contagem não é

"sopa", que tornem cuidado 05

J-lerienses para não 1 -varem um

"banho".

Contra a

governador
Ramos

vida do
Paulo

Se V.não comer,
não vae ao cinema!

Quantas vezes não ouve,

uma creança, esta ameaça

"terrivel"! Entretal1.to, se

ella não quor comer é por

que lhe falta o appetite; e,

se lhe falta o appetite, é o

caso de dar-lhe Tonico

Bayer.

EB
Tenha a sua família sob as visitas do seu

EBmédico' assim set'á facil ao clillíco curaI' uma' "A�ER
domça logo que alta se manifeste. R

\""':'-

SUMULA DOS JULGA
i'V1ENTOS DA ULTIMA

SESSÃO

Hurra_el
desastre

com o trern
conduzindo
integralístas
RIO, 3 - Muitos dos in

tegrslistas que participaram do
�esfile de ante ontem regressa
ram ontem as suas cidades de
Minas, Estado do Rio e São
Paulo,

Pars este Estado íoí fretado
11m trem especial, que daqui par
tiu as primeiras horas da ma

nhã de ontem. Quasi a tres

horas depois chegava .. esta ca

pital a dolorosa noticia:
O trem que se destinava a

São Paulo abalroéra com um

vagão esquecido na linha, ferindo
,

dezenas de camisas-verdes e ma

tando sete.

O tremendo desastre verifico0-
se na estação d� Mesquista, A

I
turma de integralistas que fez o

serviço da retirado dos feridos
conduziu rara Nova lguassú 72
feridos, Um dos mortos foi
reconhecido por um de seus com'

panheiros como sendo Saturnino
de Almeida, de Valzea Alegre.

O numero de mortos é de
sete, apenas.

Dlarnante de
6 mil contos

RIO, 3 (Argus)-Acaba de
ser encontrado no municipio de
Patos, em Minas Gerais, á mar

gem do ri" São Bento, um dia
mante de 324 quilates.Seu valor
é calculado em 6.000 contes.

Renda adua",
•

nelra
Durante o mês de outubro

findo, foi o seguinte o valer
da arrecadação das duas H:

partições aduaneiras dês te EE
tado:

Alfandega de
Florianopolis
Mesa de Rendas
de Itajaí

Recurso cnme nO. 2.834 I

da comarca de Blumenau, em

que á apelante o dr. Juiz de
Direito e tecorrido Arneldo Suo
nait. Rdator o sr. des. URBA
NO SALES.

Foi confirmada a sentença que
julgou extinta a ação penal pela
prescrição.

Recurso crime nO. 2.840
da comarca de Palhoça, em

que e' recorrentes o dr. Juiz de
Direito e recorrido Aureliano de
Melo. Relator. o sr des. TAVA
RES SOBRINHO.

Negado provimento ao recur

so, para confirmar a sentença de
impronuncia que decidiu com

acerto.

Recurso crime nO. 2.891

ida comarca de Orleans, em

que e' recorrente o dr. Juiz de
Direito e recorrido Pedro João

I
Madeira. Relator o sr. des, ME
DEIROS FILHO.

Convertido em diligencia.
Recur�1) cnme nO. 2.853

da comarca de Caçador em

que é recorrente o dr, Juiz de
Direito e recorrido João Pedro
Ferreira. Relatut' o sr. des, GUI
LHERME ABRY.

Convertido o julgamento em

diligencia, para que os autos se

jam distribvidos como apelação.
Apelação crime nO. 5.758

da co�arca de C.:iDcordi�. em 5O 8R E A APR

E-ique e apelmte a Justtça e QuadroapdadoJoãl') Zanela. RelatorlENSAO DE MER-
S,LUIZ,2-Na ocasião em

o sr. desembargador HENRI- CADORIAS deofíciaisda
que o automovel de linha da Es- QUE. FONTES.

Rtrada de Ferro São Luiz-Teresi- Mandado o réu a novo jul- O se. Governador do Estado ese rva

nha, em que viajava o governa- gamentc, para que em outro se - sancionou a lei da Assembléia
dor Paulo Ramos, devia passar J' a melhor apreciada a prova dos L

.

I
'

di bsobre a ponte metalica do trecho
t

e�ls ativa, que tspõe sô re a

Coroatá-ltapicurú, trabalhadores auos'. apreensão de mercadorias e apa-
da estrada surpreenderam três Apelação cnme nO. 5.794 relhos dos contribuintes sujeitos
individuos que desaparafusaram I da co:narca de Lages, em ao pagamento adiantado do im
a ponte, com o criminoso intu�to I que e' apelante João Pedro posto respectivo e que não o sa
de provocar um desa�tre. Os in- Juiz dos Santos e ãpelada a tisfaçam, ao mesmo tempo quedividuos tentaram fugir, mas um

J t' R I t
d I f'

" us Iça. e c: or o sr. des SIL- instrúe sôbre o modo de agir nes-e es OI preso. VEIRA NUNES. tes casos. Circu ito eéreo

A Côrte mandou I o réu a no- sendo três em cada um dos dois
vo julgamento, por ser a decisão lados do mostrador. A pulseira
tabsolutorio manifestamente con- é de cordonete preto contendo
raria a prova dos autos. ambem fechos de platina. O

Apelação civel nO. 5.762 proprietário dispõe de documen
da comarca de Flflrianopolis, em �os para identifi..;a-Io e gratifica
que é apelante Helio Souza e generosamente a quem o achou

ISi�V�
e apelado v dr. Juiz

deide
ve� que o entregue em qual-

DireIto. Relator o sr des. UR- qu�r uma das Redações
BANO SALES.' dos jOlnais em que faz

Confirmada a sentença que este anuncio.
eondenou o "pelante a um mês FpoIis., Outubro 1937.
e quatro di3s de prisão celular e

ao pagament. da multa de .

110$000.
Agravo nO. 925 da comar- Auiamovel

ca de Florianopolis. em que
são agravantes Braga Irmão &

Cia., e a Massa Falida de Jor
ge Daura e agravada a Fnzen'
da do Estado. Relator o 31. des.
SILVEIRh NUNES.

Foi dado provimento ao agra
vo, para reformar a sentença.

Negado provimento o apela
ção, p'lra confirmar a sentença
que foi imposta ao apelante de
6 anos de prisão celular.

Apelação civel nO. 5.774
da comarca de Biguassu', em

que é apelante a [astiça e ape
lado Mario João Rosa. Rela
tor o sr. des. URBANO SA
LES.

I Novo'
Novo Plano

ACTIVO RESERVAS RECEITA GERAL

1932-17.036 centos 13.064 conlol 6.726 conles

1933-18.205 conlos 14.164 conlos 7.941 ,onlos

1934-19.943 conlos 15.922 conlos 9.485 nnlos

1935-22.314 conlol 18.427 conlos 10.741 conlos

1936-25.973 cestes 22.373 Clnlos 12.375 conlll

388:519$800

TOTAL

386:439$500

774:949$300

A ELEGANC1A MASLUINCA
EXIGE UM BOM CHAPEU.
«CREPI» E' O UNICO. NO

"O PARAIZO"

DeiXE UMA RENDA
MENSAL Á SUA ESPOSA
APÓS A SUA MORTE

Destacado do, total acima, o

titulo referente a direitos de im
portação montou em Rs....
208:770$500 na Alfandega da
Capital, 1 de Rs. 96:655$100
na M. R. de ltajaí

De I O. d� janeiro a 31 de
outubro último, somente a Al
fandega de Florianopolis arreca

rlou mais 1.170:404$600, que
em !gual época do ano de 1936.

Plano

ALUGA-SE
o confortavel predio de resi
dencia á Rua Spivak, l m

João Pessoa. - Tratar no

I �anco Agricola- Rua TI a··
]ano.

A "SÃO PAULO" offerece um Seguro garan
tindo tres beneficios em uma só apolice, a saber:

1.0 - um peculio pagavel ao beneficiario
logo após o fallecimento do segurado;

2.0 - uma renda mensal pagavel durante
cinco annos a partir do fallecimento, e

3.° - um peculio addicional pagavel
cinco annos depois do fallecimento.

III

ecanor.laco quinta-feira
Percorre

com I litro
zolina.
Intelramente

trazendo:
pistões, aneis, pinos, caixa
de tróco, acumulador, tolda,
sanefas, jogo de capas, pin
tura, etc., completamente
nóvos.

4 peneos c J socorro no

víssimos.
Tudo, por 3:500$000 á,

vista.
A' tratar CO!], Raulino Horn

Ferro. Florianopolis.
I
IS

Fundada em 1920, o progresso da A "SÃO PAULO se eviden
cia pelas seguintes cifras, relativas ao ultimo quinquennio:-

A "SÃO PAULO"
Companhia Nacional de Seguros de Vida

Directoria: -

DR. J O S É M A R I A W H I TA K E R

DR. ERASMO TEIXEIRA DE ASSUMPÇÃO
DR. JOSÉ CASSIO DE MACEDO SOARES

Séde: - Rua 15 de Novembro, 50
SÃO PAULO

Succursaes: RIO DE JANEIRO, CURITYBA,
PORTO ALEGRE, BAHIA e RECIFE

Agencia: SANTOS

RIO, 3 (Argus) - Noticias
procedentes de S.Paulo inícrmam
que foi realizado, naquela ca[.. ital,
o Circuito Aéreo de S. Paulo,o
qual clespertou grande interesse
nar rodas evittorias da capital
bandeirante e de interior bem co

mo dos simpatisantes. O resulta
do verihcado nesse circuito, foi o
seguinte: I'. lugar, Anesio Ama
ral Filho, avião V. A. n'. 20;
2' ,-Asterio Paga avião-Mouth,
n·. 8; 3'. Moacir Viera Mélo,
avião-Mouth, n', 4; 4·.-Eduardo
l\Wo, avião-Tailor, n·. 1.

RIO, 3 (Argur)-O governa
dOI de Minas Gerais sancionou a

resolução legislativa que cria o

quadro de oficiais de reserva da
Força Publica Mineira.

PERDEU-SE
A' caminh odo Cinema REX,

ha quasi dois mêses passados, na

Rua Esteves Junior ou imedia
ções, UM RELOGIO DE
PLATINA de tamanho reduzi
do, proprio para Senhora, con

tendo SE.IS BRILHANTES

11 qnilometrús
apenas de ga

reformado,
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.PREITO CE JU_STIºA
á administração
Filho, na chefia

profícua, laboriosa e honrada
da Estrada de Ferro Santa

do dr. Antonio
Catarina

Avila

Chegou a florianopolis !

O Grande Circo
NORTE AMERICANO

Procedente de Buenos AYI·es., Monte-
vidéu e Porto Alegre -. 'i?�

A MAIOR E �fELDOR COMPANHIA
��'"""'\'·:i:'\"�'m_t"('J�.""�t'l��'C,.���· 'ft�U�,,��<!-\o�,,"l�

EM EXCURSáO PELA AMERICA

Vitorino

Cata- soai da estrada de ferro, que com tanto zêlo dirigiu, simpatias flue I i usta homenagem.
Avila perdurarão como penhor da sua inquebrantavel energia com a qual I Com a saída do dr. Avila Filho, assumiu a diretoria da t's-

conseguiu manter em dia os pagamentos de t.odo o pessoal, l'efor-! trada, o engenheiro dr. Humberto Pederneiras cuja nomeação foi re-
com, fando os cofres da estrada com lucros jamais verificados. cebida com geral agrado, pela certeza de vir a ser um continuador
fun- Por sua vez, todo o comercio e todas as industrias do Vale da obra encetada pelo seu antecessor.

de Itajaí, lhe ficaram devendo assinalados serviços, com o baratea- E' que ao engenheiro Humberto Pederneiras não faltam
mento das tabelas de frétes, o que veio impulsionar, com a natural qualidades, nem de capacidade, nem de inteligencia, para proseguir
preferencia, o exito da grande obra posta em prática pelo distinto no surto de engrandecimento e de progresso da ferrovia Santa Ca-
engenheiro patrício. tarina.

Pode dizer-se que as diretrizes por êle traçadas-representam O engenheiro Pederneiras, é pelo seu talento e pelos seu;

uma lição, do quanto podem a competencia e a bôa vontade, alia -II conhecimentos técnicos, uma certeza do proseguimento dessa . obri
das ao equrlibrio de um espirito atilado. colossal, em que residem, por assim dizer, todas as; esperança:'! d-!

Nós os d'AGAZETA, o felicitamos, por isso, muito sincera-I exito e de vida das populações do manancial uberrimo do Vale de
mente, sentindo-nos felizes em testemunhar-lhe este singelo preito de Itajaí.
---------------------------------------------------.-------------------------------------------------------------

A GAZETA

Soberba coleção zoologica: - Leões, tigres, leo
pardos, hienas, panteras, elefantes, camelos,

zebras, poneys, cavalos, macacos,
chimpanzés, etc.

O circo preferido pela elite gaucha e

carioca %

O CIRCO NORTE AMERICANO., vos
mostra o mundo inteiro %

L A •

Acaba de deixar a direção da estrada de ferro «Santa
rina », a ilustre engenheiro patricio, sr. dr. Antonio Vitorino
Filho.

Nenhuma ocasião mais propícia para comentarmos,
justiça, o que foi a sua atuação no desempenho das elevadas
ções de que acaba de afastar-se.

Técnico competentissímo, conhecedor profundo dos comple
xos problemas ferroviarios, dotado de excepcionais faculdades de
trabalho, espirito aberto ás mais arrojadas iniciativas, a todas es

sas qualidades devemos atribuir a transformação progressista por
que passaram Oi negocios da estrada, logo após haver-lhe sido con

fiada a sua direção.
E êsse surto de progresso irradiou-se atravéz de todos os

sétores como os de movimento, trafego, fiscalização, obras.estatística.
Em razão das acertadas diretrizes impostas, dentro em bre

ve os frutos não se fizeram esperar. A par da remodelação com

pleta das estações, conseguiu êle o milagre da presteza dos trans

portes, regularidade dos horarios, e, sobretudo, na entrega regular
<hs mercadorias, criando de tal modo,no espirito público a confiança,
que deveria dentro em pouco tempo redundar, como na realidade
aconteceu, na duplicação das rendas.

D�xando a d�eção da furrov� «Santa Catarina», �u. v� ������������������������������������������������I���������
nha exercendo em caráter interino, continúa, entretanto, o ilustre A V OZ D O P O V O Proprietario e Diretor Responsavel
engenheiro, a prestar seus relevantes e índispensaveis serviços co- J A I R O � A L
mo técnico do ramal daquela ferrovia, ligando Blumenau a Itajaí, I ------------------- -----------------------------

trabalhos que estão sendo executados ativamente, cujas obras de
arte, como o tunel de 80 metros já aberto e quási totalmente re ves-

DE ARTEtido de concreto, denotam a competencia de quem superiormente
vem dirigindo essas construções de tão alta responsabilidade.

O engenheiro Antonio Vitorino Avila Filho, alia ás suas QX

cepcionais faculdades de técnico, uma modestia que se ajusta a to

dos os homens de valor. Cavalheiresco, distinto, de uma inteireza
de caráter e de Ilma retidão invulgares, conseguiu criar entre o peiS-

Vindo do Rio de Janeiro, encon
tra-se nesta capital o grande pin
tor catarinense Martinho de Haro,

I BOINAS, CARAPUÇAS DE cujo talento vem de triunfar com NERO CARUSO

f
a conquista de mais um premio, I E 't' d· ,- AFELTRO E LANS EM NOVE qual seja o de uma viajem á Euro-, . ,.

� a er;n l.scus:;ao n�, ssem-
.

pa, alcançado com o seu monumen- Esta nesta capltal. aco'npa- ble18 Legislativa o proleto auto
i LOS DAS AFAMADAS MAR tal trabalho DEPOIS DO. RODEIO. nhado de sua exma. esposa, o; l'izando o Poder Executivo a con-

CAS DA CIA. UNIAO FABRIL Martinho de Haro, V�IO rever a I sr. Nero CarusQ, comerciante em I tratar, para as estabelecimentos
li' CASA "O PARAIZO" sua terra e os seus amIgos, antes R· N !

t d
.

d
.

fde partir para o estranjelro.
10 egro. I

es a ualS
_

� ��SInO, pro eiOsores

I A GAZETA, cumprimenta-o mui- de educaçao Ílslca.
, Isentando de �o afetuosamente. C lub

impostos '.:"isitaráJoinvil� uma',fIlha do Preandente
Subscrito peles deputado(ll Ivens da �epublica I

de Araujo Antpnieta de Barros e . Se�undo Informa A NOTICIA,
B

.

'
. ... JOInVlle hospedará uma das filhas

arreIro�. FIlho. fOI .aprovado I?ela do presidente Getulio Vargas, que De ordem da Diretoria tenho o prazer de convidar aos SlS". SO.AssembleIa LegIslatIva o proJl.lto ali vai representar a sua exma. cios e exmas. fammas, para assistir no dia 5 do corrente ás 20 horas, a
insentando de todos os impostos genitora na inaug�raçllo �a séde posse da nova Diretoria, e inauguração da Biblioteca, juntamente com

e taxas estaduais a partir de lo do Circulo Operano de J'llnvile e o retrato do inesquecível consocio sr. O�avio G. da Silva, e no dia 6 para
d j .

d 1'938 'd·
.

tambem na solenidade inaugural o baile em comemoraç o a passagem do 32a. aniversario do Clube, aos.e aneu? e " os pre .109 da 2a. Exposição de Flores e Artes srs. socins aviso que para o baile, dará ingresso o talão de Outubro p.p.onde funCIOnam as sedes da LIga Domesticas a realizar-se nos salões Aproveitando a oportunidade que se me oferece quero em nome

Operaria Beneficente de Floriano- da Harmonie Lira, sob os auspicios I da Diretoria agradecer a todas as pessoas e em particular a U. B. e Ope
polis e da União Recreativa e

de um grupo de abnegadas senho- raria e a Liga Operaria Beneficente, as ofertas de livros que fizeram pa-
B f· tO· d t

. ras Joinvilenses, em cuja frente

esol
ra enriquecer a nossa pequena Biblioteca, a todos a nossa gratidão.ene Icen e perarIa es a capI- tá Madame Dr. Norberto Bach- EUGENIO SOUZA

;"_iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_iiiiiiiiii_iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii1iiiiiiiiiiiiilíiiiii�· t a!. mann. Secretario

SABADO-Colossal estréia- SABADO

Norte- INOS S A
Americano

ANIVERSARIOS

Infelizmente nãe me foi dado o Vê passar hoje, o seu natali-

prazer de assistir a festa de benefl- Anunciada ha
cio o menino Mauro, filho do sr.

cio da CATXA BENEFICENTE DO vários mêses te-
José Gil, contador da Agencia do Acha-se entre nós o almirante

EMPREGADO NO COMERCIO, a que , Banco do Brasil, nesta Capital. Fonseca Neves, que terá curta per-
deu o seu valioso concurso o GRU-

ra finalmente, O travesso garôto receberá manencia nesta capital.
PO PARTICULAR RECREIO DRAMA- lugar nosabado, muitos abraços dos seus amigui-
TICO b d

�

d D N
dia 5 do corren- nhos. OUTROS PARTEM,so a íreção e ante a-
te a estréia do

tividade, tendo a seu cuídado um grande C 1· r c o P Itai
, .

hoi1 d d d t SRA. GUSTAVO FRANK ara ajai seguro oje o sr.
numero regu ar e ama ores es a- Norte- América- d T·

.

d F· J.cados, entre os quais se enfíleí- ,r. eixeira e reítas, UlZ de
no, uma das Decorreu ôntem o aniversario! Direito da comarca de Hamonia.

ram alguns já bastante e sobeja- mais conceituá- nat I·· d d W d It feít
'

id d 1 P
a ICIO a exma. sra. . an a

me,n e a erros a VI a. o pa co. ,er- das companhias . Frank, esposa do acatado comer- Acompanhado de sua exma.
doem-me os, que flz,eram cronlc�s equestres que ciante sr. Gustavo Frank, pro- esposa seguio hoje para Tuba-

sobrd a noitada, pOIS nelas. na� anda pelo Bra- Cap. Julio prietario do conceituado Hotel I rão o sr. Virgilio José Garcia,
�e h ep��a ne�l s:_ serce�e qua si!. Metropol. I ativo representante comercial.
eu a 51 O a a uaçao � c� a ama- Vários artistas de ambos os se- I A • • _

dor. que nos parece indispensável xo a b t bailari
.

t A efeméride de hoje registra Em ônibus da Auto Aiação
, d d

'

TO· t d s, cro a as, ai arrnos In egram 'C t
. .

h
.

a v_er a erra t�:llca. r�gls r� � o grande conjunto, que além do i o aniversario natalicio da exma.1
a ar�nen�e se�u:r�m oje, p�r8!

�enoes. c�ns 1 u�. um meio

1
a�l mais dispõe de grande coleção de, sra, d. Isolina Avila Lopes, es-

o nor e o. s ad o, EOs. SegGUI�ue correçao, assim cono o � ogro Iêras. Intégra o elenco o conhe-] posa do sr. José Licinio Lopes, I
tes _passageIros: r. fICO UI-

ao desempenho torna-se um mcen-I·d d d ,. itã oficial da nossa aduana I
maraes, V. Wendhausen, Augus-

tive ao esforço dos que mais des- Y I? orna o� urugu�O t
ca�I ao

.

to Silveira, Luiz Antodori, Sin-
tacaram. Assim pensamos nós. O' UdlO,. que't pe o seu

. ets ,e�or, e HAB"':LITACÕES
I
val Seára, Evilasio Seára Sigfried

GRUPO PARTICULAR RECREIO DRA-
au acia, raz a aSSlS encla_ em Baumaarten J. C. N. EveIl Bru-

1':II'ÁTICO ' momentos de grande sensaçao e Q ca . O Id K" C' d
'

H1 pretende reprisar segunda _

E'· d
uerern sar-se o sr. sva o no untz, onra o Boaudes, dr ..

feira proxima a interessante co- elll�çao. ,assI?:I' espera a c�m de Melo Dias e dona Bertolina, Pedro de Moura Ferro, Vitor H_
medi HOTEL DOS AMORES d

anciedade a estreia ora anunCla-1 da Rosa Farias ambos solteiros 'S·I a e D
-

G·� la O d ifi
.

b d
.
". 'i 1 V I)lllmgos arCIa.

d ·t 1I�' l' S a, que se ven icara sa a o, am- 'naturais dêste Estado domici i

I
consagra O escrr or sr. mrgue an- d h ! ,-

tos. que tanto agradou aos que ti- )
a mesmo que c ova. ! liados e residentes nesta Capital. j Em ôn;bus, 1I'l mesma Empnr-

veram a ventura de ar.istír ali MARTINHO DE
; za, para c} SUl, seguuam: Arrnan-

CHEGAM UNS d 1 C \'1 t L Lortmíé-e, revertendo O produto de I I o (e
. al�p,)s. v �l' a 3.y ne-

espetaculo em beneficio 0l ASSO_I PEDRO KUSS ; fer, Vll'gdlO Gal'ela e senh/}ra,
(IAÇÃO CATARINENSE DE IM- HARO : Celeste M(;.yel', Marj_� Elias, Le�-
PRENSA. ;';Acha-se nesta cidade o nos�!)! poldü Zeuld e Ddrlllngos Mo�tl.

distin Lo patricio sr. capi tUI) Pe-
dro Kuss, operoso e diligente pre
feito municipal de Mafra.

Circo VID A
Do sul do Estado regressou o

sr. Acacio Silva, do comercio de
Tubarão.

doão M. Barbosa fisicaEduca'ção

R. 5 de Novembro
FUNDADO EM 1905

Estreito
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