
esenvolv
Igodão

do o

ras
.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

c
•

arlnenses
o honrado

sacas de sementes
cultural de 72·1 • .,A
acaba de adquirir
a comprar toda a

Temos a satisfação de públicar
abaixo a atenciosa carta que, nes
ta data, recebemos do nosso dis
I into patricio e amige sr, Arnal
do Maranhão, digno organizador
e gerente do «Departamento Al
godoeiro », recentemente fundado
pela importante firma desta pra
ça H. Fett & Cia ».-Illmo. sr.
diretor de «A GAZETA» Nesta.
Cordiais saudações.

governador dr.
selecionadas de algodão,
importante firma Helmutt

de beneficiamento,

Nerêu Ramos adquiriu 160
que acusa o valor
Fett & Cia., que
compromete-se Ramos

•

•

uma usma

safra.
Gov. Nerên

Regressando do interior de K,
tado, onde fui em viagem comer

cial, li as despretenciosas infor
mações que tive a satisfação de
prestar ao en viado desse concei
tuado vespertino, a respeito do
« Departamento Algodoeiro» que
os srs. H. Fett & Cia. estão
organizándo sob minha gerencia,
simples informações aquelas, que
a gentileza dos meus amigos da

« A Gazeta» quiz transformar em viço, escapou 'ao seu digno e aten
entrevista. cioso redator; pois, tenho todo
Apreciando a maneira criteriosa, o interesse de ordem moral e ver

como vem êsse jornal se ocupan- dadeiro empenho, mesmo, em mais
do dos assuntos que, de fato, se uma vez declarar pu hlioamente
relacionam com o progresso e o que o exmo. sr. dr. Nerêu Ramos,
engrandecimento do nosso queri- como chefe de Governo de eleva
do Estado, peço venia para cha- da e esclarecida visao, sempre
mar a atenção dos amigos a res- pronto a amparar e receber com

peito de um ponto interessante i simpatia todas as iniciativas do
das minhas informações, que, na- 'I alcance desta nossa, não se limi
turalmcnte, por acumulo de ser- tou a receber-me gentilmente com

a fidalguia de trato que é pecu-i Cambará, no Paraná, semente e ...

Iiar, na audiencia que me deu a I aliás, excelentes, devidament
honra de conceder, porém, fez I acompanhadas do necessario cer"
muito mais, autorizou-me a pro-I tificado oficial, que acuso o va

curar conseguir com as minhas! 101' cultural de 72%.
relações no alto mun.do algodoei-I A .nossa iniciativ?, .p.ois, está de
1'0 paranaense e paulista, as se- paranens logo de micro, porque
mentes aconselháveis á nossa zo- I não somente conta com o apoio
na, tendo nos auxiliado com o

I moral do Governo do Estado,
pagamento dos 160 sacos de se-] bem como recebeu do mesmo o

mentes «EXPRESS >?, que conse-I valioso auxilio para pagamento
gui na repartição de Expurgo de 'das sementes que conseguimos.

Antecipadamente grato pela

POII�tl·Ca e" publicação destas linhas, firmo
me atenciosamente patricio amigo

combinação
e (d:!�·��rARNALDO MARA-

1
NHÃO

Mi itança obediencia Com prazer avisamos aos nos-

--:-_�:--_ I
sos inumeros leitores e amigos.

•..,.""•..."".: I agricultores que nos foi gentil-

_" �����:E�t:i��f��}l�:��...-x ..

*N�{/· .

!
timado a compra da usina mode-
lo de beneficiamento de algodão,

� estando, assim, mais do que nUL-
o

ca asseguradas as reais vantagens
a todos aqueles que quizerem de
dicar SUí! valiosa atenção á lucra
.trva e compensadora lavoura algc
doeira;--pois, conforme tivemos
ocasião de noticiar, a firma He
mut Fett & Cia. não só fornece

o

sementes expurgadas, e elementos
o

de combate ás pragas, bem como

'acompanha o desenvolvimento Ce

[![I,I�II!lt. : â��� ��voá��a'd�o�o���t�� o pro-

'WfiC I TERNOS FEITOS DE 50$000
"�W*W;'"
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PARA CIMA SO' NA CASA

'_>':":"'C, o ,1Z: I, o, ••,_,:�L::f.� i "O Paraiso"

Gal. Dallro Filho I
A Inglaterra vai re-
conhecer o governo

RIO, 4 - Falando 'aos jornais, i de FrAI1C9-
o general Daltro Filho declarou
acreditar que serão breves os seus Idias na interventoria, não crendo
que o sr. Getulio Vargas o vio
lente, obrigando-o a permanecer
muito tempo nêsse posto.

»0 cargo é muíto honroso, mas
está em profunda contradição com

a minha natureza rigidamente
disciplinada e militar indeforma
vel, A política é uma combina
vão e a militança é obediencia.
Esta não comporta as liberdades I
indispensáveis aos políticos». I
CASAS PARA OS

OPERARIOS

A
------------------------------------------------------

DO POVOA voz politicas
------ -------

Sem quaisquer liga�ões

IV'

Proprletaele e D�retor Respensaveí
-- -_--- -- .. - - - --

F�or�anoiPoHsJ Se1ita-feira, 5 de Novembro de 1931

JAiRO CALLADO
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conferencias o Os diplomandos da i�::�;�VI::�O�.::::
"misteriosas'), Escola de Comercio! DENSE DA BANHA

, ! "" ... I . PORT<? ALEGRE, 4-0' Ins-
RIO, 4 Um telegrama de Belo _ ,;:nt vrsita �.?S �ra�d.e� estabe�e-I tituto RIOgrand:nse .da Banha,

Horfzonte para um vespertino in- címentos tebrís d._ I. ajai, Br'!sque, corno era notono, vinha traba-
f - a �-. d sd s a eh nad o

Bhrmeuau e Joínvlle, seguiu on-
Ih d . .

id dorr,�,_ ,!u� es ie U C6 a, sr.
tem, a turma de peritos-contadores I an o ativamente no senti o e

1'-!eS,(lO �lma mantem-se em suces-
que terminam o curso na Escola do conseguir a sua oficialização tendo

srvas coníerenctas como governador, o

C
.

d St C t
. .,

id d'
.,'

senrto tnuteís as investidas da re-
omercio e, a. a. arma. . ja SI o aprova o o projeto respe-

por,a�em para descobrir os assun- .

Num .gesto de catIv�nt� gentIlez.8 ctivo, em 2a. discussão, pela As-
tD\ í catados embora se esnere que

roí convidada a Assocíação Catarí-
blêi L

.

I ti
"

' ,_ .. '.' nense de Imprensa que se fez re- sem ela egls alva .

. "

;��::;_;'�'� amanhã, o süencío seja presentar pelo seu' více-nresídente, Ultimamente, porém, compreen-q. .r)Ó, o.
._.__ , I jmnalista José de Díníz, redator dendo a diretoria desse departa-

V
-t: � ,

do nosso confrade O ESTADO. mento que a orientação do atual

: a� feun�r-se Governo não lhe era favoravel,

Os larapios em resolveu dissolvê-lo automatica

O P. R. L. mente no dia 31 do mês passado.
-

ara0 BOINAS, CARAPUÇAS DE
� FELTRO E LANS EM NOVEPORTO ALEGRE, 4, - A Se- Os moradores dos Coqueiros,Ita-

cretaria Geral do Partido Repu- guassu' e Palhocinha pedem-nos LOS DAS AFAMADAS MAR
blicano Liberal forneceu á im- I registrar-mos a sua reclamação pe- CAS DA CIA. UNIAO FABRIL
prensa a seguinte nota: lo tâto de v�verem os moradores

CASA "O PARAIZO"
, D

' . .

d daquela Iocalídades, em constantes
Ministro Joã@ Asberio :

« evera reu�I1·:se, .

ain a esta sobresaltos, com a ação não reprí-
, semana, a Comissão DIretora Cen- mida dos ladrões que infestam

BUENOS AIRES, 4 --- Em' tral do P.R.L., afim de dar pu- !!.qu_ela zona, c�ja audácia não tem

bs tit
.

ão ao sr José Boniía- I blicidade a um manifesto no qual b!'11tes. Encammhando .a reclama
s,: S 1 uiç .. I,,.__. _ çao a s. s. o sr, dr. Clanbalte Gal-
CIO, assumiu, ontem, o cargo de sera .traçada a, onent�çao que o vão, digno Secretário da Segurança
encarregado dos negocios do Bra- partido devera seguir, em face Publica, estamos certos que será

sil, o sr. João Alberto. do atual momento político.. posto cobro ao abuso.

-r-Essa reunião, segundo apu-

com ramos, será realizada amanhã,
I sábado, sendo o manifesto publi
cado domingo.

Assumiu o cargo o As
sr 8 João Alberto

Conferencias
o ministro da

Justiça
JHO, 4 Estiveram reunidos em

_. eonterencía os srs, Macedú Soares,
�rministro da Justiça; senador Cu
"

nha Mélo; deputados Francisco

Gonçalves, Roberto símonsen, Cu
nha Vasconcelos, Pereira Carneiro,
Virgilio de Mélo Franco e Barreto
Pinto.

Horas mais tarde, conferenciou,
tambem, com o ministro da Justi

ça. o capitão Felindo Muller, chefe
de policia do Distrito Federal.

Sufocada a suble- O
Paraguai

TERRIVEL
BANDIDO

BAI'A, 4-A policia prendeu o

terrivel bandido Una Jobenin, en
contrando em seu poder cartas da
cesta sul e in teríor da Baía,assim I

como de São Paulo, Santa Cata
rina, Paraná e Rio Grande do Sul.

OS AFAMADOS CHAPE'US
"CRESPI DE LUXO"

CASA O "PARAIZO"

comando da Se
gunda Região

ASSUNÇÃO. 4 o ministro d9 RIO, 4 Corria no Ministerio da
Interior declarou á Unite1 Prel'S que

I
Guerra que o general Deschamps

.. gQverno paraguaio considera ter- Cavalcanti seria nomeado para o

mir,.ula a sutlevarão. (Is oHciais, I cargo de. comandante da Segunda

comprome',idGS c3tão tratau90 de li Região Militar, em substituição _ao
di:ltgirem.se para a fr(,nteua do general Parga Rodrigues, que atm·

BrasiL �iu a idade da compulsorja,

NOVA POLITICA
(;AFEEIBA

MINISTRO SOUZA COSTA

RIO, 4 O ministro Sousa Cos
ta seguiu para o Clube das Du
zentos. para encontrar-se com o sr •

Mélo Néto,afim de assentar�m me

didas que serão adotadas em São
Paulo. relativamente á nova ori..!n
ta�ão da politica caleeira.

E' precaria
a saude do Papa
REPETEM-SE AS·
VISITAS DO SEU
MEDICO ASSIS-

TENTE

SALAMANCA,4-0s circulos
merecedores de credito julgam es

tar iminente o reconhecimento,
por parte da Gra Bretanha, do
governo do general Franco. Se-.
gundo consta, a Inglaterra, está
pronta a anunciar um credito, pa
ra o estabelecimento de um siste
ma reciproco de agentes.

VATTCANO, 4 - Os prelados
receiam que a inauguração da Uni
versidade Pontiíícal, efetuada on

terr, o Papa tenha feito o sua ul
tima aparição em publico, fora do
Vaticano.

O Papa ao chegar a Universlda
de não deu mais do que quatro
passos, quando saltou do automo
vel, sendo carregado numa liteíra,
enquanto visitava o edifício a ser

ioaugurado.
Seu medíco assistente esteve sem

pre a seu lado e quando Sua San-
tidade falou, sua vóz foi imperce-
pbvel e tremula, de fórma que N

•

devido á f�.1ta de alto-falante, os avIo
presentes quasí nem ouviram o que A

disse. cesO rosto do Sumo Pontífice apre-
sentava manchas purpureas, sua ROMA, 4-A embaixada alemã

r�spir3ção tornwa-se dífícil. lViADRID, 4 - Noticias de fon- confirmou as noticias de que a

As visitas do dr. Milani estãc te bem autorizada dizem que o na-I Italia, a Alemanha e ° Japão as

se tornando cada vez mais fre-, vio francês CORSE foi a pique por I sinarão, sabado próximo, o pacto
quentes, I um hidroplano. ao largo de Mataro. contra a Rus;;ia.

RIO. 4 - Na concorreacia aber
ta pela Caixa Economíca para a

construcão de casas para operados
fora n apresentadas vinte e quatro
propostas, qne serão estudadas pe
lo conselho Consultivo

Serão construídas duzentas la8as,
em vilas bem localisadas.

ADOLF HITLER

fran-
a pique

iI ,

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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Flol'i,anopoUs, 5 de Novembro de 19q .

OE FERRO
CATARINA
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'f55 Folha de Flandres,

174.
Maizena, caixa co-

caixa de 56 $700 mum $400
los 1 $000 56 Frutas frescas ou se- 75. Manteiga:

c) caixa de 30 quilos $600 ca$, em caixa, saco, a) caixa de 60 qUI·
28. Carne seca, de até etc, metro cubico 10$000 los

atual 100 quilos 1$200 5 7 Fumo: b) caixa de 45-50
Ilmo. Snr. t· Aguardente: 29. Carvão, tonelada 12$000 a) em barricas, uma 2$000 quilos

Esta Diretoria--no firme proposito em que se encontra de a) Em pi�as, uma 5$000 30. Cebolas, caixa de b) em rolos (corda), c) caixa de 30 qui-

corresponder, por meio de tarifas as mais modicas possiveis, aos

1
b) �m qu�ntos) um 1$400 50·-60 quilos $800 I um $500 los

interesses dos seus mnltiplos c1iente,s,. consoante deixou bem pa-
c) E'1l dec.lm?s,. um. I $?OO 31. Cerveja c) em fardos (folh�). 76. Mate, saco

tent� em a «Nota» que forneceu a imprensa, e sue acompanhou 2. Águas mmelrill:, caixa $908 a) caixa Inteira 1$400 um 1$500 77. Mercadorias não es-

a circular que teve a honra de dirigir a V. S., em 1. de) mês 3. Alcatrão em barris co- b) meia caixa $700 d) em latas, uma $500 pecificadas nesta ta-

corrente,-houve por hem introduzir grandes reduções na tabela muns, um I $800 c) caixa inteira vasia $400 bela, em caixas,
de fretes da Secção Fluvial desta EEtrada. 4. Alcool (v. inflama- d) meia caixa vasia $200 G engradados, fardos,

De acôrdo com a tabela 'que a esta acompanha. a ser
veis e explosivos) 32. Cevada: etc. (com menos de

posta em vigôr a 1. de Novembro proximo, V. S., poderá, com
5. Alface em rama. a) em caixas, metro 58 Garralões: 500 quilos), metro

suma facilidade, estabelecer o cotejo dos enormes abatimentos que
fardo $700 cubico 8$000 a) com acidos corro- cubico 10$000-(

sofreram todos os fretes cobrados pela rele.ida Secçã:l fluvial. de- 6. Algodão em rama b) em SI\COS de 50 SlVOS, um 1 $500 78. Idem, idem, com mais

vendo ser salientados os artigos de importação em geral, cujas f.ardo 1 $300 quilos, um $600 b) .vasios, um $200 de 500 quilos, me-

reduções oscilam entre 40, 50 e até 60oIO! 7. Aniagern, fardo 4$300 133.
Chumbo: 59 Gasolina (V. iníla- tro cubico 28$000

Diante, pois, de tão apreciaveis vantagens, estam 'IS certos 8. Arame: a) em barras. lençóes maveis e explosivos) 79. Milho seco, saco de
de que V. S., nos ha-de distinguir com a SUl valiosa prelerencia. a) farpado, rolo $600 etc. tonelada 7$000 60 Ges-o, barrica co· 50-60 quil, $600
E a ela nos julgamos com direito, porquanto � iniciativa que veiu b) liso em rolo, um $600 b) para munição, caixa mum 1$500 80. Mobilias de madei-
de ser tomada, o foi isoladamente p:>r esta Estr3da, isto é, sem

uma tonelada 10$000 de 60 quilo; $500 61. Gliccse,: ra ou de Vime,

qualquer entendimento com as empresas que conÔJCO concorrem.
9. Araru'a: 34. Cigarrilhos em caixa a) em barricas de 300

Porém, faço timbre em deixar perfeitamente esclarecido que
a) em barris CO:TlUnS metro cubico 7$200 quilos, uma

a medida em causa não tem por escopo o combate a esta ou
uma 1 %200 35 Cimento: b) em caixas de quilos,

aquele empreza . que fugiria, aliás, á nossa finalidade, e, Sim, tão b) em caixas de 60 . a) em barricas ele
sómente, a defesa, a mais legitima, da receita desta ferrovia e da quilos, uma 1$000' J 80 quilos, uma

sua secção de navegação fluvial. C) em sacos de 60 b) em barrícas de
Nessa espectativa, pois, apresento a V. S. quilos, um $800 150 quilos, uma

cordeais saudações 10. Arenques: c) em saco. de 40-45
a) barris de 50 quilos quilos, um $300

UCP. 1 $000 36 Côcos, saco 1$000
b) em barris de 30 37 Couros:

quilos, um $500 a) salgados, um

S&nt� 11. Armarinhos em cai- b) secos, um

.. ..., xa ou outra íórma
de acondionamen-
te, m3

8$000112. Arroz 38 Dextrina:

a) beneficiado, em sa- a) em barricas co-

cos de 60 qui!os,um $800 muns, uma

b) em casca, em sacos b) em sacos de 60
de 45 quilos, um $500 quilos, um

13. Aesucar: 39 Drogas em caixa,
a) refinado ou cristali- etc .. metro cubico

sado, em sacos de 40 Dinamite (V, infla-
60 quilos, um $500 maveis e explosivos)

b) grosso. em sacos

de 60 quilos, um $500
14. Avelãs ou amendcas

70. Maquinas de quali
dade, montadas ou

desmontadas, em

caixas, engradados.
etc. (menos de 500

quilos) metro cu-

bico 8$000 92.
71. Idem, idem, de mais -

de 500 quilos, me-

tro cubico 16$000
72. Maquina para cortar

capim, uma

8'$000 73. Madeiras:
a) em tóras, metrocu-

bico 18$000
b) em taboas e pran

chões, metro cu-

bico 9$750 95. Rolhas, saco comum

c) em taboas e p[an
chões, por vagão
completo de 10
T. 97$500 96. Sabão:

d) em taboinhas, tacos, a) caixA grande
etc., acondicionadas b) caixa pequena
em caixas, m3 12$000 97. Sagú:

e) outras, aparelhadas,' (I) em barric�s 1.0mUnll,

para construção, uma 1 $2Ua
metro cub�o t<4$OOO Continua na 5a. pagina

==A GAZETA

ES
SANT

Estrada de Ferro SantajCatarina

Blumenau, 15 de Outubro de 1937.1
B Frétes

Mercadorias
Preços

A

1$100

M

uma

1 $300' 62. Goma:
a) em barricas co-

Diretor, interino.
$::00
$300

muns, uma

b) em sacos de 60
quilos, um

63. Grampos para cerca:

a) caixa ou barrica
de 100 quilos

.

b) caixa ou barrica
de 50 quil.

Antonio Vitorino Avila

I

Filho.,

Estrada de Fe ....ro

Catarina D
D

la. Divisão -{;ontabilidade 64 Herva-nate, saco

1$200
2a. Sub -Divisão-Contadoria

$800 65. lnilamaveis e

sivos (V.
especial)

explo
tabela

CIRCUL '\R N. 34

8$000
Blumenau, 23 de Outubro de 1937.

Snr, Agente
Junto vos remeto a nova tabela de fretes da Secção Flu'

vial desta Estrada, a ser posta em vigor a contar de 10. de
Novembro p. tutor .

Para os d.vidos fins, recomendo retifiqueis a tabela de
abatimentos, de acordo com a indicação abaixo:

ltajaí-Ilhota 20010
Itajaí-Gaspar I 0010
I1hota-Blumenau-ltoupava Sêca 20010
Gaspar-Blumenau--ltoupava Sêca 25°10

Saudações

L

E 66. Ladrilhos ou azule
jos em engradados,

$300 tonelada.
$900

67. Latas "'?SI8S:a) de café, uma

$700 b) de gasolina ou

querosene. uma

68. Licores e outras he
bidas fortes, caixa
de 1 --2 dúzias

B

1$200 41. Encomendas, volume
até I 5 quílos

Enxadas, barrica
Esteiras ordinárias,
amarrado de 25

44 Estopa e residuos
c('ngeneres de [abri-
cas, em fardos, me-

tro cubico 6$000 69. Louças em caixas.
engradados, barri-

sacos

15. Azeite de peixe em

latas tipo querosene,
uma

42
$300 43

16. Bacalhr.u em caixas

ou tinas, uma I $OCO
I 7. Baldes de zinco amar-

rado de ] 2 $500
18' Bananas. em cacho

Antonio M. c, da Veiga
Diretor, interine

F cões,
cubo

etc., metro

Estrada de Ferro Santa
Catarinll

Secção Fluviel

Tabela de passagens e frétes
Em vigor desde 1 de Novembro de 1937

Passagens

um $100 45 farelo, s a c o de
19. Banha de porco: 30-35 quilos $200
a) em caixas de 60 h

'1 1 $20
46 Farin a de mandioca,

qui os, uma

0r saco de 40.45 qui·b) em caixas de 45--
50 quilos. ema 1 $000

los $350
47 Fsrinha de trigo:c) em caixas de 30 a) saco de 44-50

quilos $600 quilos $350
20. Barricas e barris vasios: b) d 22 '1 $150

)
.

$400
saco e qui os

a qumto 48 Farinha de outros

Tola! b) decimo $200
cereais, 5 a c o de

1$40ü 21. Ba�atas, saco de 50 50-60 quilos $500
I $900 quilos $700 49 Fazendas em caixas
3$100122. Breu, barrica comum 1 $600

ou outra fôrma de
] $400 (; acondi ciona men to,
2$400 m3.
1 $900 23. Cacau em saco, um $600 50 Feijão saco de

24. Café: 60 quilos
a) em coco, saco de 5 I Ferragens em caixas,

1$100 25 -30 quilos $300 ou amarrados. to�

1 $400 b) em grão, saco de nelada 8$000
2$600 60 (juilos $800 52 Ferro bruto:
J $1 00 c) em pó, lata de 10-15 a) p a r 1\ fundiça.o
1 $900 quilos $300 (gusa), tonp.lada 10$000
1$400 25. Cal, tonelada 12$000 b) em barras, chapas,

26. Caramelos, em caixas. etc., tonelada 10$000
engradados, etc' 53 Foguetes. fog�s, etc.,
metro cubico 8$00G (V. inflamaveis e

27. Carne em conserva: explosivos)
a) caIxa de 60 quilos 1 $200 54 Fosforo�, em c�ix}\s

b) cailCa de 45-50 qui- ou latas, uma

PI imeira Classe:
Blumel'lau --Gaspar
Blumenau--Ilhota
Blumenau -:-ltajaí
Gaspar-Ilhota
Gaspar-ltajal
I1hol�-ltajaí

Ad.
$100
$100
$100
$100
$100
$100

Preço
1$300
1$800
3$000
1$300
2$300
'1$800

$450
Segunda Classe:
Blu llenau-Gaspar
Blu nenau-I1hota
Blumenau-e-lrajaí
Ga�par-Ilhota
Gaspar-Itajaí
ll:ot l-ltajaí

1$000
1$300
2$500
1$000
,1$800
·1$300

$100
$100
$100
$100
$100
$100

la. Classe-lda�Volta
Blumenall-Gaspar
F lumenau-Ita jaí
Gaspar-ltajJÍ

$100
$100
$100

2$000
5$600
3$800

e vice-versa:

2$100
5$700
3$900

$350

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

novas

a) engradados, metro

cubico 15$000
b) cadeiras e poltronas

avulsas, uma

c) outras peças peque
nas avulsas, uma

81. Mobil:aa de madei
ra ou devime, usadas:
a) engradados, metro

cobice 1 0$000
b) cadeiras e poltronas

avulsas, uma

c) outras peças peque'
nas avulsas, uma

4$000

I$OOOl

1$200

$800

P

1$200

1$000

$600
$800

1$000

$600

1$100

$600

$800 N

$800

$500

1$200 ,

1$600

$300

8$000

6$000

$900
1$200>

$40Q1
$30@1

1$500

1$100
$600

S80e

$450
$350

$ROO

82. Nozes, saco

o

83. Olel\ para maqumas,
de linhaça, etc,. em

quartolas, uma
84. üleos lubrificantes,

em latas de20-30
quilos, uma

8$000

$150 85. Papel Oll papelão
em fardos,rolos,etc .•

$100 metro cubico
86, Papel velho em fal·

dos, metro cubico
$600 87. Pimenta em sacos,

um

88. Pipas vasias, uma
189. P"eumaticos:

8$000 a) grandes, um

b) pequenos, um

90. Potassa em barricas
comuns, uma

'91. Pregos:
a) caixa de 100 quilos

.

b) idem de 50 quilos

3$000

s

$200'
$100

ti
,

Quartolas vastas,
uma

93. Queijos em engra
dados:

a) grandes, um

b) pequenos, um
94. Querozene (V. infla

maveis e explosivos)

R
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__Adolar Schwarz-

MERIDIONAL

Empregado com successo em iodas

.� �:§a����l���'...-....,_&�� ����u :s.:::;:,�!�:: J�os:����\es da SY�hiliS
� � fERIDAS
� Cálculo de qualquer Planta.execuçáo, fis .. � ESPINHAS

� estrutura em con- callzação e direção I ULCERAS

t d d b
ECZEMAS

� ere o arma o e. o .as

���
MANCHAS DA PELLE

� e ferro Aparelhamento com �
DARTHROS

�� pleto para constru- FLQRESBRANCAS
� � RHEUMATISMO

ções de pontes em � .r.l.:_1III SCROPHULAS

� concreto armado � I e nn��::t:le�Tlt�:�
:#'II N IIJI affecçOes cuja od-

� �I "::Ã"VA;;�"
� CONSTRUTORA IGUASSU' Ltd. �l &RAB::����;I;�g�H&-UE

� � :e.eGO-----.. •••••••• '

�,'� .
� Rua 15 de Novembro, 416 •

SALAS 121� l�DAR �� �
Tel. 1503 Curitiba • Paraná �

I
�

I
�
�
�
� • CREDITO ,VlUTUO PREDIALr

t
'e c� • Rua Visconde de Ouro Preto N· 13 «
�. t
�. t

��as_�....a....i�._...�e--=-=-=_.,"""""'._-=-... -�------- --••••••••fl

Ir
Adovgado

IFlorianopol is

---------------------------��---

Endereço Telegr.: DOLAR Caixa Postal, 32
S. FRANCISCO DO SUL- STA. CATARIf\:A

AGENCIA DA

Sociedade de Navegação Parana=-Santa Catarina
Limitada.,-Rio
Companhia Salinas Perynas=-Rio
Pring Torres & Cia. Limitada -Rio
Vandenbrand & Cia.v-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 1'iratininga, Saturno e Braz
Cubas.
Encarrega.se de classificação, medição e EMBARQUE de
todas as especies de madeira, 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 Exterio
Recebe cargas de írnportação.j do País ou. do Ex'
terior, para desembaraço e redespacho para

as praças do interior

SERViÇO GARANTIDO E RAPIDO

Preços r-nodicos
• CASEMIRA EM COR·ES ART

.

TIGOS FINOS
'

CASA "O PARAIZO"

" ......

::;� • ..:. ... _. _�__ • ';Â'�'::'" .-: ��:;--;::,.: ;�T:"::;:_

Banco de Crédito
POPL lar e Agri.,
cola de S rnta

I
Catarina

\
'I

Iii
(Soe. Coop. Resp. Ltda.)

. Rua Trajano n. 16

(Ediicio proprio)

Capital 136:700$000
IReserva 56:424$498

E' INCONTESTAVELMENTE UM DOS MAIORES CLUBES DE SOR
TEIOS DO BRASIL, SO' EM PRE\1l0S FORA�A DESTRIBUlnos A' MA.IS
DE MIL DUZENTOS CONTOS (1.200:0UO$000), EXIGINDu APENAS PA
RA CADA SORTEIO 1$000 RS. E' FANTASTICO ... , PROCURE;v1 HUJE
MESMO A NOSSA SE'DE PARA OBTER UMA CADERNETA, PARA
PODER CONCORRER COM OS SORTEIOS DE 4 E e DE CADA

MEZ.

Premio maior 5:175$000, e muitos
•

prernros menores

ALUGA--SEo conlortave] prédio de resi-
dencia á rua Esteves Junior

n. 179. ITratar no Banco Agrícola, á I

\Rua Trajano 16.

VENDE--S__E:·
uma _macia bem afre

qnezada, n'um bom ponto
da linha férrea São fran
cisco.
Para mais informações

nesta redação.

ELIXIR DE NOGUEIRA

r�����������������oo������

� Apolices Consolidadas do Estado de Minas
� «Divida Fundada do Estado de S. Paula
� «Obras do Porto de Pernambuco.
liIi�
� VENDEM-SE A VISTA E EM PRESTAÇÕES
� NO BANCO DE CREDITO POPULAR E AGRI
l� COLA DE SANTA CATARIl'JA, A' RUA TRA
i IANO N. 16.
W� r.;- ....�r:ii.::.�r.õi .. r.;;; .........I"Á ................... �........�........r.:iii"..r.;;;�r� iO:'tI"'-����L�"'-����·;c:��L.�e�����,�.._�-'" *...�4���

------- --'--

.

Dr. Ivo d'Aquino -

REC EBE DEPQSITO
PAõAHDa (:J5

SEGUINTES JUROS:

CIC Limitada e5.1. ala l
CIC. AvisoProl 6.1. ala
Prazo Fixo 8.1. ala :.

Obras contratadas no I- semestre
de 1937

E' A U�ICA SOCIEDADE DE SORTEIO QUE DA' ASSISTEN·
elA ME'DICA,' QUE PUBLICA O RETRATO E l<EClBOSI DE \ SEUS
PREMIADOS E QUE ENTREGA PON rUALMENTE�OS SEU.:; PREMIOS.

Companhia de seguros
de acidente de

Trabalho

Capital sebscrlto
Capital real izado

1.000:000.$000
500:000$000

Ponte em concreto armado sôbre o Rio Passa Três (Estr. Curitioa-S, Mateus)
Pont� em concreto armado sôbre o Rio S, João (Estr. Curitiba-joinvile)
Prefeitura e Forum de Mafra
EOrup scolar de Mafra
Grupo Escolar de Rio Negro
Grupo Escolar de Iratí
Maternidade de Rio Negro
Estação Experimental de Viticultura em Tijuco Preto (Paraná)
Diversas construções de residencias

Oferece .aos segurados em todo Estado
serviço completo de

,J...\ �.' ;sistencia Médica, Fa r'

rn9ceutíc�' e Hospitdlar
SUB-AGENCIAS EM TODAS AS CIDADES

DO INTERIOR

Agente-geral
H. AVILA

CONSELHEIRO MAFRA-TELEFONE 1.561
CAIXA POSTAL, 140 - END. TEL. «AVILA»

Floríal.opolis

T '11
;.)

.

::<Yk< .(
- era e e esqueCi.

"""",:,,'_=v-ur do de tomar, hoje,
o seu

P. de Araujo
----------,--------------

- .... -_._--

-'-���i
• .,._. y_o

.. I _ ••• __ ,_._� __ • _. --

TONICO
HAVER?

Dr .. Alfredo
MEDiCO

Especiallsta em mo/estias de creanças, nervos
impatudismo e mo/estias da pele

Tratamento do empaludismo e das molcstias da pe
le e nervosas pela J'fatohemotherapia

Consultoria e residencia -Praça 15 de Novembro, 13

I Telefone, 1.584
Cansu/tas:-Das 8 às 11 e das -14 às 16 horas

Hotel das Térmas
Estabelecimento moderno recern construido. proxi-

mo ás aguas térrnais IIOptimas acomodações e serviço atencioso. Coziuha
de primeira ordem brasileira e alemã !I
Preços modicos

Proprietarlo: Herbert Falk
(Mau sprtcht deutseh)

GUARDA _- Muntctplo de Tubarão
Santa Cetarina

Indo a Araranguá
HOSPESE-SE NO HOTEL NOROE,;TE casinha de

1 a. ordem, asseio e higiene

Linha de onibus para Porto Alegre quartas;.
domingos

Propr-letarto .Joao Gonzales

II

ENQENDEIROIi

'"
,�

"

\,
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FUiaes
Metrtz:
em:

FL.O

,
.

"'---:-r.- �'�'-� ... -- -_.

IANOPOL.IS
B;lurYlenau � Joi.nville São Francisco " Lag.una -

Mostruario permaneote em Cruzeiro do Sul

Seoção de Seoçêo de

tndica:
Dr. Arminio

Tava res

Seoção de
FAZENDAS:

Fazendas naclonaes e extrange'ras t>ara temor FERRAGENS: MACHINAS:
Modns e Algodões Machínas de beneslclar madeira
Lonas e Impermeaveis Material em gera! para coqstrucções: Machinas para officinils mechanícas
Tapetes e trilhos Gimento-ferro em barras. ferragens para portas �achinas para laoeilts

lRoupas feitas e janellas, tinta Madnnarios em geral para a lavoura: � ados,
Sêdas �nos galvanizados e pertences grades, cultivadores, moinho etc. .

Lnha para coser e se,r;g!r Fogões e Camas f ocomoveís, Motores de espiosão, M.oW�es �LI. em novellos e meadas Louça esmaltada - apparelhos de jantar -:talhe- electricos

ia.b{onetes e Per:luJ:n�rias res Material em geral para transmisaões: Lo' I

�.a&lchoados e Colchas Louça sanitaria - banheiras mancaes, correias de cóuro e lona
��tjnas e Cortinados Tintas a oleo e esmaltes .)Ieos e graxas lubrtfícantes
T'CNJ).has e guarda-napos Arame de ferro - télas para todos os fina Automoveis e. Caminhões FORD P eças, q,\..ccs-

SaRatos, chinellos, meias Productos chimicos e pharmaceuticos sorios, serviço mechanlco
DePositarias dos aiamad.Q� Conservas nacional e extrangeiras Pneumaticos e camaras de ar GOODYER

Oharutos cD'ANNEMANN.' Bebidas nacíonaes e extrangeíras Material electrico em geral
�------�-------.�------�------------------------------------------

Empreza Na�i.na·1 de l'dave�açâo "Hoepcke"--vapores "Carl Hoepcke" "Anna" e Max••
FabriQ8 Ite Pêntas "�it2 fV1ar-ta' .. Fabrica de Gelo "Rita Maria" - Estaleiro 'Arataoa"

. iMjôê'kiY'· 'êiU'b F Io r ián�ifs"�
o mais etagante centro de diversões íarni-

A Gazeta
I\Ifédicos
Dr. Artur Pereira

e Oliveira
Clinlca méthca de erlan

ças e adultos.J
LABOR.ATORIO DE
ANALISES CLINICAS

Consultas diariamente das

4 ás 6 horas

Consultoria: Rua João
Pinto n: 13

FONE-1595

R�i'iclência: Rua Visconde
de Ouro Preto n' 57

:FONE-1524

MEDICO-ESPECIALISTA

Ouvido - Nariz - Gar

ganta - P€SCOÇO l:,"'

Consultas das 10 ás 12-
das 16 ás 18

71;
Consultório: Rua João
Pinto, 7 .. -- Tel. 1456

I
tiRes.

Rua Bocayuva, 114

II!i
Te!. 13�--= I

I Drr Ricardo III Gottsrnann
�{:�� .

Ex -chele da c1ini�� do Hospi
tal de Nürnberg, (P.vfe&Sm

i lnd0q;f Burkhardt e Professor
Erwin Kreuter)

E�f'leci�n8Ia em cirurgia
geral

r"> Mi I:_ ,,,�: r • gue
F9,oabaid

CLINICA GERAL
Vias Urinarias

Tratamento moderno das
motestias do Pulmão

Consult.-R. joão Pinte, 13
1 eleíone, I S9S

Res. Hotel Gloria-Fone 1333
Consultas das 13 á� 16 hrs.

alta cirurgia, ginaecelogia , (do
enças �'lS senhoras) e partos,
t irurgia do sistema n.ervoso e

operações de plástica

CONSULTORIO---Rua Tra-'
ano N. I e das 1 O ás 12 e

das 1 5 as 16 112 horas.

TELEF. 1.285 �

RESIDENCIA- Rua Este-I
II

ves Junior N. 26

ITELEF. 1.131

_.- .�.. � •. _ .. ��_ .. �. - _._--- - �

Aavo�adOS
I Dr. Pedro de MOLira Ferro I

Dr. Carlos Corrêa

Partos - Molestias de
Senhoras e

Molestias de crianças

Diretor da Maternidade
Medica da HOlpí.tal

(Curso de especialização em

molestias de senhoras)
Atende na Maternidade
até ás 8 1 {2 da manhã
e á tarde - Consuttorio.
ANITA GARIBALDI, 49

Advogado

I !<l'a Trajano, n· 1 solj

I Telephone O"R<;p 1 I

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

cionais e estranjeiras.
msfane camente iluminado com instalações mo

rias

RllAl RAJl 1'·,O,-ÚI sbra do+- nr
.Ioria Sorvr ter.a

-- -

I: (a

��
Im

����f�����������.6..�V4..VA.Vâ��.
��������������f'I ••������ e_����

_E_s_p_e._1h_O_R � A Favorita
S6 os fabrícados em joinville pela iúnica fabrica ��

do E S T A D O 1K4

PEÇAM PREÇOS-C A Sol PIEPER �
Rua 15 de Novembro n.366 JOINVILlE � Em loteria a sua favorita

�

I
-

---

:••_11"1)-- •••••••••
..------1 Companhia "Alllança da

I Bahia"
• FUNvADA.:.EM 1870 SE'DE BAHIA
•

I:: ,11.1

=I t eguros Terrestres e Maritimos

: CAPITAL REALIZADO 9.000:00IJ$OOv
• RESERVAS MAIS DE 1 50.000:000$000

BENS DE RAIZ (prédios c

terrenos) 15.503:893$549
PROPRIEDADES IMOVEIS U4.161 :966$549
RESPONSABiLIDADES ASSUM IDAS
EM 1936 2.933'949: 184$897
RECEITA EM 193 21.421 :545$220

0/, SINISTROS PAGOS E� 4.737:405$660

Allentes, Sub-Agentes I Reguladores de A alf
em todol OI E.Isdn �IJ Brasil, na Uruguai na
dlnclpai, praças estrangeiras.

Agentes em Ftortenopotis:�
G

t "'#;l'••••c,ampos Lobo & Cía.
�

: Rua CJ.1n1111ro M llraJ 35�(nlJrad J) Caixa PC8tal19 I:

• -,:"EONE N· 1.083
Q

Iá END. TELEGRAFltO· ALLIAlvÇA �

VENDE-SE uma casa no diso instalações. o aprutimas .. tl
trito «J()ão Ptssôa», Li,ej- vel recanto da Ponta do La-s � Escritoríos em Laguna e Itajahí tl
(o, á rua do Nestor no. 42, Preço especial. Tratar com )ooã. USB-AGENTES EM BLUMENAU E LAGES �

comZquartes, salas de 'visit ae Alves, no Canto do Estreito. " �
e enlar; cozinha. .�•••••G•• -··--OO••D�D.�

�'.t

-IR. Cirurgião
dentista

Dr. H. Gg. Sippel
Formado no Brasil

Alemanha
Clínica geral e prothese da

Boca
Extração sem dor. por
these e pontesem todos
os sistemas conhecidos.
Tratamento das moles-

tias da Boca.
CONSUL 70R/O:

1?_ua Trajano n: 17
(sobrado)

Tdefone: 724 (manuaI)=
HORAS MARCADAS

I Dr Aderbal
da Silva

I

Rua Felipe Schmitd rr 7 e 17 a

No:Estreito Ponta do Leal/vdvcgadc
Rua Cons. Mafra, 10 (sob.

Fon� 1631 � 1290 I
�
�
� Federal e)Santa Catarina

IJIN05t'CL<\SSICOS� ENVELOPES FECHADOS'

� _··_"�-'O� ..

.����--���

Accacio Mo-\
B I H ET ES

•

te I ra tem seu escrip-

L

tÓJ ia de ;advogacia á rua

Visconce de Ouro Preto

n 70, - Phone- 1277.-

I Cai� 1 Postal, 110.

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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b) em sacos de 60
quilo., um

98. Salitre em barricas,
uma

99. s,.
a) : aco de 60-70

quilos
b) idem, de 45-50

I 00. Sebo em barricas,
uma

101. Soda causttca:

a) caixa inteira

b) meia caixa

c) tambor d� 300
quilos

102. Sola em rolos. me
tro cubico

T

$700

$600
$500

Continúação da 2a. pagina.

2$000

A OAZEiA-Florlanu�ull;:) ;-11-1937

Estrada de Ferro SantaT���ar�ma�&�s,�um�a-�lo�w�oo�l��--�������������--.------b) desarmadas, uma 6$000· M A C H A D O & C
• -Posso certificar que empreguei,

Catarina Ia. com otirnos resultados, o renoma-

'III Animais b
i
---------------------- do prodúto «APYi�ETINA»,nas

I
-

- por ca eça

I .

Agenebls e Ilepresenta�ões a'gias leproticas, sem notar alte-

1. Cavalares, muares e Teleg.: PRI MUS Rua João Pinto, 5 ração da função cardíaca.

vacuns 15$000 Caixa Postal, 37 Telefone, 1658

$600 2. Caninos, suinos, capri- F L O R I A N O P O L I
� 53 . Foguetes, fogos, etc.,

$800 encapado
Gasolina ou querozene:
a) caixa

b) tambor
119. Polvora em caixas

3$000
$100$350 3.

2$000 4.

nos, ovinos, etc.
Galinaceos
Perigosos, enjaulados,
metro cubico 15$000

comuns, uma 1$400
IV - Baldeações

11- Veículos
I $800 1. Automovel encaixota

do, metro cubico
2. Automovel não encai

xotado.por veículo 25$000
3. Carro, por veículo:

3$000 a) de 4 rodas
b) de 2 rodas

8$000 4. Carroças:

1$000
$600

103. Taboinhas em cai-
xas, metro cubco 12$000

104 Tambores de gaso-

lina, vasios, um $700
105 . Tecidos em cai-

xas ou outra fôrma
de acondicio amen-

to, m3 8$000
106. Telha$, milheiro 25$000

107. Tijolos, milheiro 20$000
108. Tintas em pó, em

barricas, tonelada 8$000 C lub109. Tubos com acidos:

a) grandes, um

b) pequenos, um

1 10. Tubos para acidas:
a) grandes, um

b) pequenos, um

1 t 7. Zinco em barricas
250 quilos, uma

118. Zinco em folhas:

a) amarrado de 20

b) amarrado de 10

65) Inflamaveis e exptosivos

v

11 I . Vassouras, 1 2
112. Velas, caixa
113. Vidros,em caixas ou

outra Iórma de acon
dicionamento, m3

114, Vioagre em barris:

a) quinto
b) decimo

115. Vinho:
a) em caixas grandes,

uma

b) em caixas pequenas,
uma

em barris:
c) quinto
d) decimo

x

116. Xarque, fardo até
100 quilos

z

4. Aleool em caixas co

muns, uma

40. Dinamite em caixas

comuns, uma

1$000
$800

$500
$400

$500
$400

8$000

1$400
1$000

1$400

$600

1$400
1$000

1$200

2$500

1$300
$600

$700

2$000

No plano inclinado ou

com o guindaste, para em

barcações propnas- por
tonelada, com o nnmmo

de $500
Idem, idem, para embar
cações estranhas, por too.
c{minimo 1 $000

8$500

1'5$000
8$000

1$000

;

s (Il) Dr. Alfredo Cinielo.

Abatimentos-Os fretes e reboques entre os portos abaixe,
e Vice-versa, gozam OS seguintes abatimentos:

Itajaí-lIhota 20·1.1
Itajaí-Gaspar 10·1.
Ihota -Blumenau-Itoupava Seca 20·1.

Gaspar- Blumenau-ltoupavaSeca 25·1.

BLUMENAU. 1 de Novembro de 1937.

A Administra�ão

Medico estagiario
do Departamento de
da Lepra. São Paulo.

voluntario
Profilaxia

R. 5 de Novembro

I A ELEGANCIA MASLUINCA
Dr. Pedro de Moura Ferro EXIGE UM BOM CHAPEU.

Advogado I «CREPI» E' O UNICO. NO
Rau Trajano n 1 "O PARAIZO"

���������������������-����

. FUNDADO EM 1905
Estreito

De ordem da Diretoria tenho o prazer de convidar aos srs. so

cios e exmas. familias, para assistir no dia 5 do corrente ás 20 horas, a
posse da nova Diretoria, e inauguração da Biblioteca, juntamente com

o retrato do Inesquecível consocio sr, Otavio G. da Silva, e no dia 6 para
o baile em comemoração a passagem do 32a. aniversario do Clube, aos :1
srs. socíos aviso que para o baile, dará ingresso o talão de Outubro p.p, �.

Aproveitando a oportunidade que se me oferece quero em nome til
da Diretoria agradecer a todas as pessoas e em particular a U. B. e Ope- tI
raria e a Liga Operaria Beneficente, as ofertas de livros que fizeram pa- 11
ra enriquecer a nossa pequena Biblioteca, a todos a nossa g!'atidão. �EUGENIO SOUZA IISecretario

II
�
�
�

II Novo Plano
Novo Plano

Empreza Bruening - Transpor
te de

.

Cargas e Passageiros
Florlanepclls - .. Tubarão

Proprietario Silvestre Brueníng
Informaçoes corn DAViD SILVA á Praça

15 de Novembro - Agencia SELL

quinta-feira

Uma Companhia Genuinamente Brc:<�}.5·�:�

especialisada

S d � ... .,."

eguros e "ill t,!J ··"T
� .li. \ .... � "'.�.�

(., ;
,.

"'" ..
'

, 1

27.5
26.7
26.0
25.3
24.5
23.8
23.1
22.4
21.6
20.9
20.2
19.5
18.8
1'8.1
17.4
'\6.7
16.1
15.4
14.7
14:1

41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

OFFERECENDO AOS SEUS SECU ,ii>

DOS AS MAIS SOLIDAS GARJUiTL\!,.

42.1-
41.5
40.9
40.2
39.5
38.8
38.1
37.4
36.7
36.0
35.3
34.6
33.9
33.2
32.5
31.8
3' .1
30.4
29.6
28.9
28.2

EMITTINDO APOLICES EM TODOS OS L L,;·

NOS. LIVRES DE TODA ESPECIS DE HI:'S r: I �.

COES. PELAS TARIFAS MAIS ]l.101.J1 =,.".�,

i
·i

deve ser a Compar-J..�lj�:[
de sua p rej e r e n c l cr.
Fundada em 1920. o seu p r o ç

r e s s c

•• evidencia pelas seguintes c i f r o s.

relativas ao ultimo quinquennio; -.

Acllvo Reservas Receita Ger"t

13.064 conlo!

14.164 conlo.

1932 -17.036 coatol

1933-18.205 c.atos

6.726 ccu: s

7.941 contes

1934 -19.943 coalo. 15.922 unlos

1935-22.314 ceat.,

1936·25.973 C••t., :U.373 coalt.

"SÃO PAULO
COIVIPANHIA NACIONAL DE

DI nECrORIA:--

Dr. José Maria Whilaker
Dr. Erasmo Teixeira de Assumpção
Dr" José Cassio de Macedo Soares

SÉDE I - RUA 15 DE NOVEMBRO, 50
SÃO PAULO

SUCCURSAES: - RIO DE JANEmRO
CURITYBA. P. ALEGRE· BAHIA - REICeFE
AGENCIA: - SANTOS

-Os onolgesll:os cornpo- ....Apyrzlina" eln ausge'l A formula �e "Apyretina" ··Atesto que prescrevo com I -- Die Zueumrneriaetzunq
n�nte!!l �e "Apyretina". es- 1 .

:tõo õoacõoa optimamente. �e zelchnztze Praparat

besor.-I
é õe rnolüe a correspcnõzr resultados opflrnca, os co- uon "Bpvrettnc« ist beretts

Imoneiro que'? energia. espe- ...' ... 'I'ciflca lias orgaas não e ctln- I õers bel mlgl'ãne (Kopf· perfeitamente aos casos ln- cheta de Apyrehna" neste eln Beweis der achnellen

rgi�a por efeitos f ecundarios,l .

rmzerno quando 06 �Oi5 co- schmerzen). õlccõos,
. hospital, uni} hvllsornen WirRung in

II'hets slZ"Gm ingeridos sim ul
$aneamente. Em outras po
�avras, não deprime o co-

ração. não õlrnlnue o pervs- Dr. f'eorg Richter. rIini-
talti5mo gastro - intestinal

h ''''f' t D A f "H C Dr. Paulo �e Carvalho.
mern yperaclul Ica o es c-

co geral e operações. Diplo. r. reo oesa, llnlcc Dr. Anton Hctner, clinico
mala' Clinico geral e operações.
AS5Ina�o: Dr. Osvaldo Es- maào na Alemanha e no grzral e oprzraçõrzs. mé�ico gl?ral rz operaçõrzs, médico

plndola
Dr. Osval�o Espinôola.CIi- Brasil.

nico grzral rz pe�iatría. Con'
sultorio e resiôencio: Rua
15 àr: Hovembro ti, 84 A-o
IBlumena 5anta Catarina -

Dr. Georg Richter. Hoess.
Dr. A·l.ton Hafner. Dr. Paulo de Carvalho

õen cnqeqebznzn Püllen. optimos reeultcõos.

méôico dirrztor �o Hospital co. méôica ôirrztor ôo Hos
mé�ico chefe �o ôiretor ôa Hospital 5anta ôiretor do Hospitul 5anta

e materniLa�rz mar!a Au·

Dr. Alfred

f-lospital são 10.3é. 1araguá. Isabel.

5anta Catarina. Catarina.

Blumenau,

·-Atesto que tenho ernpre-] -·Atesto que prescreve em

toõcs 05 casos indicados. o

qnôo em minha clinico 05 proõuto "Ap"retino" :ôo far
rncceutlco Carlos Henrique
medeiros.

ccchets arz "Apyretina". com Dr. Piragibe deAraujo
Dr. Piragibe �e Arauio.

Clinico gerat e peàiatrio. con
sultoria e realõenclo: Ruo
15 ôe l-lol1embro H' ,8Z-Blu

Dr. Nilo Saldanha Franco. rnencu-rfâcntc Calorina.

··A "Apyrrztina", paln. as'
socícçõo feliz �os seus in·
greàientes, será um auxiliar
preríoso nos casos in�icaôos

DR.VICTOR MENDES
maior �r. Victor men�es.

Diretor do 5erviço de 5aú·
àe ao força Pública ao Es
tado.

Dr. Nilo 5alôanha Frori-

Catarina.

5anta Catarina, 6lumenau. 5anta pital àe Timbó, 5anta Cata.-
xiliaôora, Hova-Breslau-Hc-

rina.mania, 5anta Catal'Ína.

CABECA?
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ca
ias

gal.
---------------------------------------------------

canti que o àesostre de trem conõu-.
---

zinôo integralistas foi um atentado àos
--------------------------------------------------------------------------�

comunistas

iz o Caval�ewton

Falando á imprensa,
instituida a

declarou o executor do estado
de morte para os vermelhos

RIO, 4 - Encontram-se recolhidos ao Hospital do Pronto I G-r-a-n-d-e--C-i-rco Nor- D. Ondina Si..lNOS S A·--V-I-D-A---so�zasrj_un1�;�ro Totentino de

Socorro numerosos feridos] que foram vítimas do pavoroso: desastre l
0 iovem Waldemar Busch;de trem ocorrido em Mesquita. Todos os indicios até agora achados

te Americano mone Gheur a senhorinha Ilka Isabel, fi-induzem a crer que o desastre tenha sido ocasionado por um aten- BILHETE lha do sr. Epaminondas Santos.tado terrorista.
Hoje, os feridos receberam numerosas visitas, inclusive do

representante do presidente da Republica. I

Tambem esteve em visita aos feridos o general Newton I

Cavalcanti, membro da comissão executora do estado de guerra.
Após percorrer varias dependencias do Hospital, visitando:

feridos, o general Newton Cavalcanti foi assendiado pelos joroaliS-\tas.
Já na rua. o general Cavalcanti disse: I

-« Todo o castigo será pouco para acabar com os comunis-I
tas. Devem ser fuzilados !» IPerguntado, então, se de fáto o atentado tinha sido práti-
cada pelos comunistas, o general Newton afirmou: I

-�Nem ha como subsistir a menor dÇlvida a êsse respeito'lFoi de fáto um atentado comunista.» .

Em seguida, o general tomou o seu autornove] , retirando-se I

dali. i

P'ra VocêOuvimos ante-ôntem, numa das . ".. HABILITAÇÕES
irradiações da Radio Tupí, de São I B"emhta a garoa, Im_pertmente No Cartorio do Registro Civil
Paulo, a voz ,delicada e afinadis- I foi ontem pela ma�h�, que bme I estão se habilitando para casar:

sima do soprano catarinense da. or�ou. a PdrocuÓar P a �Igo so a I

Anisio Dutra e dona Alcidia Sil
Ondina Simone Gheur. marquise e «

•

ararzo >.
va, ambos solteiros, naturais

Ao que sabemos, a conhecida
I' Qduando f.c�rr�a os ol�doS ndos dêste Estado, domiciliados e re-

cantora esteve nestes últimos tem- I�d os

lí
e irnsstrnos tem oIs. e sidentes nesta Capital.

.

t I I' t f' d II
se e a I expostos numa po icro-

pos na capi a pau IS a a im e.. "

r 'd mia admirável, Voce saltou do
I CHEGAM UNSrea Iza.r um pequeno �urso e

« circular» ara ir as com ras eaperfeiçoamento, aprovCltando,as-1 tI? h
.

P '. I DR AQfJILES BALSINI. _, ., passou per lU o a mim, semSI-' •

SIm, nao so os seus la vastos co-
Ih Procedente de Blumenau enh

.

d d b I quer me o . ar.

I
-.

-

n ecimentos a arte o e -can!,�, Foi ao «O Paraizo » e tenta- contra-se nesta Capitla, o D\'ISSO
como tambem a beleza e dUtIh-! t t

. bonit I' I brilhante coleza de imprensa (II d d ' ilh (a por an a coisa aDI a, aI. . '? .

r

I (a e a. sua voz maravi osa que I t' t 1 Aquiles Balsini diretor do vibra-i,

f d Ih. evou o seu cus oso corte, que, , I , ,-

e, sem avo r, uma as me rores
,r
,,_

b Ih I te orzão «A Cidade» e provectod B '1 oce nao sou e (:1SCO er.

I
� " ,

� o''

°0 l'�SI.
I "

h d Minha amiga para vestir-se advogado nos auditorios do Estado.
UVlmo- a em três trec os e ,. _

'

,.

f
.

"S
<

t
bem e indispensável as mulheres I A h .

musIca. ma"cdomoDseJalmd' plrade saberem escolher a côr condizen- c a-se nesta Capital o nos-

pur spírate e ona I, area e
t t P -\T A _

.

so confrade J P Ho Irigues do
S d "N d F' e com a sua ez. ara OGe nao

. .

,

'

uzana a opera oce e Iga-. bi I " 11
I «Jom31 do Comercio do Rio dE",

" d M f' I .

com ma aque e rosa seco, me 10r . '.
1'0, e ozart e, ma mente,. ,

'h Janeiro e representante da C()TI'_
"L' Iant di "d D b : sena um grena, um verme: o e .

d r'
.

J

en ant pro igue e e ussY'1 I" ceitua a irma W M J acki.onv d
' .

I mesmo um amare o cores que·1
. - . ..

n.m to as essas musicas reve ou-se i I
A

'
•

b d Inc.
d O di

.

.

d rea carn c ;-'e moreno jam o o I
a. n ma a artista consagra a I 't 'I

.

d I b 'Ih I
que é.impressionando-nos devéras,

'I sdeu
ros 0'1'

i

dummalho dPe o .f1h o ACADEMICA. NAYA' GO�-
di

_

I t
os seus III os o os e azevic e. ZAGAcom a au içao empo gan e que F B

.

nos ofereceu. ra Duavolo Em gôzo de férias encontr-a-
A voz esplendida do soprano

-
-- se nesta Capital, a gentil senho-

cuja audição radiofonica nos leva ANIVERSARIO,S rinha Nayá Gonzaga, quartani,--
a escrever estas linhas é, sem du- COMT. EPAMINONDAS ta de direito da Universidade de
vida, uma voz destinada afazer-se SANTOS Curitiba, onde vem fazendo C!lr-'

Estreará amanhã, conforme no- ouvir, ao natural, nas interpreta- O sr. �ap. tte. Epaminond.as so brilhante, e dilêta filha 1)1ticiamos, o grande Circo Norte
ções das grandes paginas musicais, S_ant08, figura de .grande proje- nesso distinto conterrane« ri'') l--Americano, em cujo elenco figura c -:vI h d Grenomado tony português Bacalhau, pois o seu volume pujante, ao

Iça0 n.a nossa � arm a e uer- tado Cid Gon�:l�Cl.
um dos melhores no genero e qua- microfone, terá forçosamente de ra, e I�us�re comandante da Base
sí Inímítavel, Os que conhecem Ba- ser diminuído, o que, por certo, d� Aviação �aval da Resa�ada, CAP . .J \CO' T<\VAn � �

calhau, sabem como êle tem tacílí-
prejudica a expansão do timbre VIU. passar,. o.ntem o seu arnver- Está nesta capital, vnlo. _.,'dade e verve sem par ,fazendo a gen- t I T' J '

Tte rir ás bandeiras despregadas, maravilhoso da nossa emerita can- sano na a ICIO. uucas, o sr. CJp, . aco '", ,-

Conta-se com um sucesso íneguala- tora. Disfrutando de grande conceito res, industrial, ';'11)iL, e..»
vel da grande Companhia Equestre Está, pois, de parabéns a exma. no meio da sua cl�sse e de gra.n- prestigioso poiíLic,) Jlaqll_1-'l�
que ora nos visita.

sma. Ondina Simone Gheur. Mas de numero de amIgos na SOCle- nicipio, onde é pre",�dente '.)

I
ê�ses parabens tambem serão �ade cata�inense, o distinto mi- diretorio do Partidn �;beral

nspetor ge- I nossos, porque o delicado soprano hta.r e fmo .gentleman, recebeu OUTROS PARTEM
é uma das glorias artisticas cata-I mUltos cumprImeotos pela data. DR. RODOLFO TIETZMA.N.'{ral da Fazen rinenses A GAZETA, embora tardia- Et? objéto üe serVIço público,.-

.

S. VIEIRA m�nLe, apresente ao co.mt_ Epa- seguIU para, Curitiba, o sr. dI'

d I
mmondas os seus efuslvos cum- R d lf \'da Esta ua DIVERSOS MO

o o o '!tor Tietzmann, ihstl':e

V d primentos. Secretario da Fazenda e Ag ri-
Pela reso�uçã.o n·. 343, de 3 do en e ..se VEIS A' PRA-

Festeja hoje o seu aniversa-
cultura do Estado.

corr�nte, fOi o Inspetor de FaZenda ÇA 15 DE NOVEMBRO N. 7· t 1" _ t'l h' h
O digno titular da pasta dasAmerico Stamm designado para

I
no na a ICIO a gen I sp.n orm a V'(SOBRADO) M L

. -

d' J
_ rmanças terá curta demora naexercer, em comissão, o cargo de aura uz, uma o Jovem oao

Inspetor Geral de Fazenda. .------------------------- Luz, grafico de A GAZETA. capital paranaenS6.

.

Por ês�e �otivo a .aniversa- Lot�ria do E�jtadf�--nante sera m�Ito. cumpnmentada I
RESULTADO DOS PRE-pelas suas amlgumhas 1 MIOS

I MAIORES, DA_
Faz anos hoje o farmacêutico l EXTRAÇAO Df:

Nelson Dibernardi, digno. e es- Ol1jTEM-forçado gerente da conceItuada 3.301 0$da « Farmacia da Fé". 100:00 000
4.884 10:000$000

Deflue hoje o aeiversario nl!-
6.879 5:000$000

talicio da senhorinha Maria de 3.679 2:000$000
Lourdes Schiefler, professora nor-

13.259 2:000$000
malista, filha do sr. Otavio 2.490 1:000$000
Schiefler. 4.62& 1 :000$000Iniciando o seu programa de di- 4..802 1:000$000versões do corrente mêz, o querido

I
e tradicional DOZE levará a efeito, Il.\tPOSTO Transcorre hoje, a data nata- 11.868 1 :000$000
dominS9,7 do corrente uma Domin· TERRITOIIIAL licia do jovem Galileu Vieira, 13.49Q 1:000$000gueira infantil d'as 17 ás 21 horas, competente grafico da «Imprensa O bilhete n. 4.628 foi vendidoseguindo·se uma soirée que se pro· Oficial ». na cidade, de Blumenau. Os de-

IIIOngará
até 1 hora lia segunda- FOi: publicado o decreto proro-f

- ml'Jis numeros "'abe-se terem SI'-eIra. d d
.

a revI' "a-o do "

A petizada está radiante, vendo !San o, por
. OI? anos, v FAZEM ANOS HOJE: do adql'tÍridos por pessôas resi---�-------�---�---------------,-,:::====== que a VOVO não a esquece. imposto terrttortal. a senhorinha Alda Paiva Ql1int; dentes :no -Rio de Jan.eiro .•;;;;==iiiliiiiE;;;;;;Eí;;;;;·li;.;,;E";;;;;;;;;;;;liIiiiiiilia=;,,�""Hi,e==#==="=�==··=·C,===·�·�·�LtCU=eee=5�*="=,=u=,ae=a'.'=�M�S"""""""�"....... �,......�

devia ser

de

-. w

guerra
pena

�STREIAAmanhã finalmente o

BACALHAU

Nomeado Campo
da Ressacadainspetor de Fazenda

A Ass<.mbléa Lagislatíva autori·
o Poder Executivo a doar á União,
por intermedio do Mínísterío da
Marinha, uma área de terras no

lugar ·Ressacada município de Flo
rianopolís, com 2.077 .134,75m2,
onde se acha ínstaLtdo o campo ce

Avíação Naval.

Foi nomeado o nosso distinto
patricio e amigo sr. D�rio Garcia
para exercer o cargo de Inspetor de
Fazenda, do Estado.

Grande Circo
NORTE AMERICANO

o VERDADEIRO CIRCO

atraeões de todo o mundo

8 palhaços 8
BEYI��" o comico milionario!

PETT��R9 (j) anão de 1 metro de altura

Soberba co�eção zoologica:-leões, tigres, leo

pardos, hienas, panteras, elefantes, camelos,
ursos, kangurú jogador de box,
zebras, poneys, cavalos, macacos,

chimpanzés, etc.

80 animais amestrados -- 8 palhaeos
2 ESPETACULOS POR DIA

Matiuée ás 15 horas e Soirée ás 20,,45

O ponto de reunião da elite

Amanhã colossal estréa ás 20,,45 hs.

DOMINGO
Ia. Matinée chic ás 15 horas

"CLUB� DOZ�"

"Virgem
de Wetzel

o sabão

Telefone do Circo 1.080

Si't\j\��!RQtAt :
EspECIAUDADE, 1

_...._��i!III7>'::zgr.

;

(MARCA REGISTRADA, ..;1

6 DIAS �M fLORIANOPOLIS

reconlmenda-se tanto para roupa fina como para roupa�:I�«r',3 mÊiE·Zd=9"Ea"-=EBE3am6""""",,�!.; ,;; a...==..� m= ..
commum

AVELINO J O SE" VIEIRA

Construtor Licenciado

ESTREITO (João Pessoa) -- R. 7 DE SETEMBRO, 177

�
.- \

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA




