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COlD a inauguração, hote, da estrada Joinvile,.....,São Francisco�
abre o govêrno te�undo de Nerêu RaOlos mais uma porta ao progresso
engrandectmenre da terra barriga,...,verdeo

o govêrnodo Estado abrirá. hoje, 18 do corrente, ao trá
frgo público, f) trr cho de estiada cc n ! reer.dído entre as cidades de
Juinvile e São Francisco, numa extensão de 44 km.

Com a construção dessa rorlo, ia, fica cencluido o último
Ifecho que ainda faltava par a (' nu !etar a estrada de' primeira
�ll\s,e, projetar'a no plano l'e;;I(,\ ;(" i(l I ·cgar:izado pela Diretoria de
E�fadas de �odagem, de prl:ellll��i). lia regilD do norte @atarinen- �_���������������M�g�.&�����.?�.����.��'�=�'�&����������������������������ms�a���.

se, na �ireção do geste, CG!l1 a L\if'1!':tU total de 388 km., 19ar�!tl- Ado da cidade de Sao Francisc.. (' Lu minando na de Porto Umao,
r.as�ando pejas sédf'fl dt [, TI I I i( ipir B de Parati, Jcinvile, Campo A-IIrgre, São Bento, Mafra e Canoinhas.

A inauguração da uova rodevia facilitará, dóra avante, a! _

ff'll1unicação entre as cidades de Joínvile e São Francisce, tornan- ANO
(;o-a mais rápida, pois o percurso desse trecho, sem nenhum esíor

ço poderá ser vencido em menos de uma hora, com teda segutan
(a, sem a preocupação do máo tempo e os inconvenientes dos hu-

"_ ários estabelecido" TIas outras vias de comunicação.
O início da constru ção dêsse trecho, data de 1934, na In

I rrvrn1 oria de cel. A rístiliano Ramos, tendo, para isso. o govêrno
Ge então. auxiliado á Prefeitura do Município de ião Francisco
.om a quantia de REI. 70:000$000.

Com o auxílio desta importancia a Prefeitura do aludido
municipio reconstruiu cêrca de 12 km., a partir da cidade de São
Franlilisco.

Ainda, na mesma administração, foram reconstruidos. pela
vrrba da Residência de Joinvile, os primeiros quatro quilometroe
IJlóximlS á cidade de Joinvile, despendendo-se nesses serviços a

quantia de Rs. 32:000$000.
O Interventor dr, Nerên Ramos resolveu terminas com a

(!instrução da referida estrada, mandando, para esse fim, atacar os

fl'rviços dI" construção e reconstrução nos restantes 4·0 quilometros,
dos quai- 28 foram de construção nova e 12 passaram por cornple

,

!a reconsu ução, sendo, neste último trecho, executados serviços 6i
\efSOS de melhoramentos das <1)DJições lécniMs e consolidação da
faixa de rodagem.

Na ex tensãe total da estrada, está incluida a construção de
l'ldos 08 drenes. boeiros. pontilhões e pontes, obras @staB flue Ieram
IXWltadas na at ual arin.inistraciie dI') E5Itttri".

A construção da estrada obedece ás condieões técnicas, a

baixo exigidas para as estradas de primeira olasse:
a) Largura de 12 metros entre cêreas, sendo 6 flI�tr,)s para

ti Iaixa de rodagem; b) Rampa ma xi I'I'HI de fi %; c) Haio rmrumo

{li' 50 melros; d) Tangente de 30 metros entre curvas contrárias e

fünseclltivas; e) Patamar de 20 n.e rrcs, entre rampa e centra-ram

ta consecutivas: f) Perfil transversal curvo convexo, com flexa ma·

,luna dI' 1:50 da largura da f'stradn: c) SliptTf'levf;çHo nas curvas,

118 mRximo, cip 10 % dI' opcliy' ;J ,l'! :\�\ er.,;:d.
,\" rhn;, 'jr·· qrt� f. "

f.í' !'lIdA� d� 3"ôrdo ('.()m a ()r-iep-
�r.o llt1liJI li" D'n" ,ci, f'; '. ." .,(. Hudagf'lTl, q�e exig?, .l?ara
I! rllí"U� 'Jrç"'''' d'" '. :" i lei ir [' H 3 metros, construçoes dffuutlvas
!Ie elvemuia dt [)i'i::I' Hq"pn,ae"c!a cum cimento ou clp, concreto

�rmad() (�L, (ntfj�� �;�t CHiH_lS de ; irr�ent().
]\�" (, 1:: I f' t:ões de V;;I' ol!f.l'Iir,r a 3· metros, 08 encontros

terão (k r':! ,,'I ;·fi;. f'(' ;,edra ; [';.:,;nl'.o�sadi\ ,'om cimento Oll, então, de
roncreln ;1: n , ri .. I'rr: (', lidiçõr'� ,'lo ·':lf!nrl.:l,l'rm, para o futuro, a su

L;tituiçi1n lili ,,::p'fi',t ut:;;,fI dr· lIiú·!'oitl1 ,ie lei por con?reto armado.
En! Ioda r\ f!xí'r:do (Lo I'f'!'nrl'l f(f(!m constrUldo�, com tu

'Lú� de cin (111., '! de :-Ivenaria lk f.:(;'r:J urgamassada com cimente:

ll9 dranos e boeiros, sendo:
55 drenos de O,mgOO de diametl'o; 54 de O,ru500; 8 boeirc,s

de l,mOOO de diametro; 2 boeiros de l,m500 de vão,

Além dêbsas. [orare ccmtruidos, tom encontros definiv08 de

alv�naria de pedra argamassada com cimento 5 pontilhões e 1 com

rn�ntro de concreto armado, todos com o vão de 5 metrc s e supe

rirutura de madeira de lei.
As obras em apr€ç� foram projetadas para supor.tarem a

larga moveI de 10 toneladas e a carga uniformemente dlslnbuida de
400 quiloil por metro quadrado.

O govêrno atual €lespendeu com a exrcução de todos os

�erviços de construção dos 44 km., inolusi ve a construção das obras
de arte, estudos, locação,. etc., a soma de Rs. 729:114$200.

OS SPI viços de estudos, 10caçlQ, reconstrução E; construção
fflram tf\dos expcLl tados pela Residência da Diretoria de E.st�·a.da8 de

Rodagem, com séde em Joinvile, sob a direção, desde o ImclO, fio

�Olllpetente profissional Eng. Félix Schmiege_l_o,_w_, _

lJLTIM08 PADR(JES DECA-
SEMIRAS E LINHOS NA

Alfaiataria ABRAHAN
Rua COBselheiro Mafra n' 9
-------,--------

. _

aandeira do Brasil FM '''I,

�?')ÍI.""b,mo, d. ilusl,. ". Jooa- � Escola de Comercio de
ti Gentil Nunes, 1. tenente de

I � •

lA!8fttaria, um pat.riót\M livr�'11 SantaCatarinatUJo nome é BandeIra do BrasIl,
'Versa.do sôbre a Historia, Sim-

hOlisrpo, Glorias e Leis refere_tes

(. I· d I G f d I)110 .so augusto Pavilh.ão: que, I flsca Iza a pe o Joverno e era
'Ill suma, é um resumo lIgeIro da .

historia rémota e contemporanea
fl, llabdeira do Brasil. i
O livrEI dfl MasO inteligente e

tullo patrÍ6:ie, que além dfl ser

;:. \11l..,Prim.rosQ e�critor é Ulll ele
qufJte tribuno, tf.m sidf} elegiafle
e� todos os meios eulturais ci
�1I e milital'eil.
h
Trata este primer090 livro IÔ

�r. a Origem dS8 Bandeiras, BEm-

? llue Iii. divuliad{)s em 4, ca

Pitules que lã6 08 !@Iuintes:
S'lldllra dCl Bra.iI; Brasil Re

��hlie.; Baadeirll GI.riosa; Ben.
Il. lejaa BIHldeira de Brasil.
.\. GAZETA, que se sent. mui

,r�ta. 16 belo exemplar que lhe

d'l enviado, almeja votos de gran
q.

d luto, o que merece ao grano

l' pa.triotic$ livro do sr. 1. Ue.
81larí Gentil Nunes.

A
voz DO POVO

Preprletarl« C Diretor Responsavel J A I R fi f:ALLADO

VI f�f}rianopoHs, Domingo, 18
- - - - -_.- ------_ .. _-,---------------

de Dezembro de 1938 I NWMERO 1322
�-------------- __ o __ • __ ._ .. _. _

NEGOCIO: O general Ministro
Urna chacara com grande area, belo pomar- d G dr?sidea�cia confortavet, e inumeras_ benfefto-/ a uerra agre ece

�:�:::ada ao lado da Esta..,ao Agro'lao dr. !vens de
AraujoTRATAR NA "A MODELAR"

Um brilhante improviso
do coronel Gentil Falelo

o sr. dr. Ivens de Araujo, ilus-
tre Secretario da Segurança Pu-

Dr. Alexandr� Guttierrf�z I Agencia municipal ���.r�or�:���r dODu���,re ��)�::'ra�
de estatistica de

da Guerra, o seguinte telegrama
i de agradecimento:

-«Dr. Ivens de Araujo-Se

Nov:ll Trento cretario da Segurança Publica-
- li Florianopolis-e-Com os meus ateu-

ciosos euraprimentcs, agradeço a

O decreto-lei n. 1, da Preíeitu- gentileza do amável telegrama,
r a de Nova Trento, regulamcn- por ccasiãs da passagem do se

tou a Agência de Est .: tica Qa- gundo aniversario da minha ad
quele rnunicipio n. - :' i IA" pre- miaistração na pasta da Guerra
conizados r' i, !:l�:;iilLr; Bru:j' i '('I) �fjueral Eurico Dutra».
ro de Ce v r;. , Esta'; fi-·.]--�.-�� :�":;��_,,_:,;.:_,,,:���,�<��"'�, \' \f\' 1_ D \DE INEGUALAVEL
O MAI-: j.];\\: S',Hl iJ\H:N'fO E\l CA\Jí�AS FINAS POS-

1'1': (: [L\ v \TA S SUE A
Alfa[:tt.;rü'l f;,a:U1AIi�AN í pjfa5i;ltaria ABRAHA
Rua Cou", 'II' i;'o Maira n' i) ; Roa CJilselheiro Mafra n. 9

����������!!'!!!l..!!!��_�����

CONVITE

Realiz8u4o-le lI.a proxima 2a. ,reira, dia 19, a� sole.i

dades da formatura d81 Peritos Conta.ores desta ��eol" de

Comarole .oDvido os senheres alunos e exmas. famlhas para

assistirem' ás referiJas s.lenidades, as quais constarão:

A'I 8 horas-Missa em Ação de Graças .celebrada por

Sua Excelencia. RevereDdili�iR1a Senhor Ar�eblspo Metr6llpo-
litanQ, Da Igreja S. Fr88�i5lto.

� , .

A's 20 b6llras--Solenidades de •• laçao de grau. paraDlD-
fa ela pelo Deitmb.r,ador lIemi4fue FORtei, na. (!dlfi�io .

fio

Departamellto dai Municipalitlac1el Ix-Asse.bléI8 Leglllatlva
do ��tad.).

El!cola de
(Ia 1938.

A comissã4i de .amas que ge
IH�rgSamfmte se esforçam na an

gariação de donativos �ara o

Preventorio destinado aos filhos
dOIl lazar&ls, elilnvidam, por IIQSSO '

I intermedia, tod.as. aA pe�sôl1s in-

No im edimeótlil do diretflr teressadas ne�sa ftlantrof�ca obra,

P(Flavio Ferrari), SECRETAF 10 II a co�par�cerem, amanha, s('gun-
da felfa, as 20 horas, no «Clube

T tt "r Ma 12 de Agosto�.

Comercio em Florianopolis, 17 de eezembro

O relat.orio referente ao ano de 1937, da rêde de Viaçã.
ParaJlá-Santa CatariI.la, apresentado pelo seu operoso superinten·
de.mte sr. dr. Alexandre Guttierrez, ao ilustre general MeFldonça
Lima Ministro da Viação, é um documento que vale como uma

demo�stração clara de uma g�ande capacidade técnica, aliada a um

zêl� inconfundiveL
Longo, mas espressivo, em todas as suas minucias, existe

nêle a prevcupaçh de assinalar, pela a IJtenticiclade dos numeros,

um periodo de reali9a�ões fecundas, dentro das po�sibiljdades Gfe

recidas pelos elementos disponiveis para a concepção dos fins coli-

mados.

IINesse trabalho valioso, pode dizer-se, está retratada a obra

r;iuamica do dr. Alexandre Guttierrez, obra inapagavel pela soma

illlfindanl de benefiQibs que trouxe não só para a Estrada em si, I

cemo tambem para os J:stados que serve.

Mais de que os elogio� que possamos tecer em torno dessa

olbra ff.lrmidavtll, liltão os dados, que, nos sentiliUos bc l1>l tornar

publiliilll, em ilcparlldo.
diíMN ee

BftINQUEDO� FINOS .

No telegrafona Casa O PARAIZO e
1%& .·4. -�

Preventor io

Foi o seguinte o brilhan te ímprovis4il prununoiadlil na

sim pies mas t()cante cerigsonia, realii:sda, aI.lte-on tilll, na

séde da 10' C. R., per GGa.iiio da utr.,a 8.S lertificadtiil
1:IOS Reservistas da �. categ.ria, palo ilustre coronel Gelttil
Falcão, n�Bre c.lüamlante da Guarniç5.o F,diral:

-« Resef\'i�tas. A.abaiA 6.e fazer o jllrallulIt.. á :2a[lo
deira, que o Kleswo é dizer á i�ageD'l "'1crO$lauta da Patria.
Ao receberdes os certificas.s, , de ..

' ��r fazer-vos cientes
de que os deveres iJue ViS assistew, :." : ew tullo identiios
aos dos reservistas cle primeira e selU!. : 1 categ®rias.

E porque nenhum de vós pasli.u ,da ('aserna, porque
nenhum de vós escutou os to'!ues da ah, rari: € €lo silencio,
e tudo mais. enfim, qu" fala á alma do s0!dn : J da QaSQma,
pl'elli.,.;o dizer-vtl9, que nãe deveis al"itar este papel como

coisa sem importancia, mas sim e.mo ref' esentação dos
deve'ces que vos incumbirão para cem a llatri " até aos 44
anos de idade.

Cada um de vÓs ireis [ece�er o resp(ltivo certificado,

Iem Gujo Ver1l6 enc0Iltrareis quais são esses devereI, a se

rem guardadQs ne coração atravez a vida inteira, numa in
vocação permanente ás glilrias do Passado e numa fé p@re- o

ne nos designios do Futuro. I �
li; desde que assim é, cabe-me, neste momento, fazer- 1vos a descrição do quo represeJ;lta este Pavilhão, sobre o I t

qual acabais de prestar o vos�o juramento, I'
Seu simbolismo é inegualavel. Nenhuma nação do mun- I'

do tem um distito mais expressivo, nem um lema mais al- i

candorado: Ordem e Progresso. I'Ordem, para que cada qual se compemMe do respeito
IdevidGl á lei. Progresso, para que cada um se esforce, o mais

pos�ivel, por trabalhar h®n�sta e dinamicamente, no senti. II �do da elevação das nossas reservas inexgot,dveis e da nossa

II'cultura.
Nesta multiplicidaEle de �ôres, niside, igualmente, um

alto Bi�nifieado simbQlieo. O v.rde, representa os nossos

campos, tão ferteis e tão dadivosos, outr'ora atacados pelos 'I �lPirfltas e por nós defertdi.o com a"'uela eoragem indomita e t
'"1

II;�'.'I.
com aquela abnegação illeonfundivel que foi sempre apana-
gio dos heroicos barrigas-verdes, come bens i leai!l brasilei
ros. O amarl'lo, 4]'ue � (} símlílêlQ das riquezas minerais,
DIas {{ue tambem deve sim�'o\llizar um sentimento. Esse sen

timeat@ é o do tldif.l, (jJue todo o brasileiro dev€ nutrir pelos I ij
extremismos, ou sejam as teorÍas exdruxulas importadas, e â
defendidas apenas por aqueles que se empenham em implan - i '-Jtar em nosso sólo o germen ela dis'i:erdia, perturbando cri

II'minosamente a paz. O azul, reprcirnta o céll, tão límpido

I'ti.CQmQ a alma de todos 0S diletos filhos da terra bemdita do
Cr\lzeiro do Sul.»

_ Depois de explicar o simbolismo dae estrelas que es- lli
m!lltam o nesso auri-verde pendão, @ &;:Qronel Gentil Falcão I�remata o seu brilha_te e patri0tico improviso diz(ilnd9: '�

-«Eu VOi! luürego os certificado. de Reservistas .9 3a' I �
categoria, na certeza de qWQ, COIRO bons brasileiros, sabereis I�'defender a Fatria, quando ela venha a reclamar o vosso I
auxilio e sacri�ici0. com glllhardia e destemor, honrando as

tr�diçõei! glorids?s da nossa terra e do nosso povO.»

RIO, 17- O capitão Faria LIl

I mos, diretor geral dos Correios e

I
Teh'grafos baixou ontem as se·

guintes portarias: determinando
c regresso á �de da Diretoria

Regional de San�a Catarina, ou-

de se encentra classificadQ, por
ter terminado o Curs_1 da Esc�l.

. de Aperfeiçoamento, o telegrafilil
.

ta da classe «G', Ildefonso Li
nbares e transferindo o telegra-
fista Evandro Barroso, da refe
rida Diretoria Regional do I'tio
de Juneiro para a de Santa Ca
tarina onde deverá encarreg:u-se
do servi,o de radio em Floriano

polis.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



55.484:25:3$500
323:86';$300
626:914$800

'GAZETA,
------

o
FlorianopalLs

.----------�------------------------------------�-

notavel relatorio
A 18.,.,1938

, é4§ ,$W kg

apresei)tado pelo competente engenheiro sr,
dr. �Iexar,dre Guttierrez, operoso SuperintE?n
dente da Rêde Viação Paraná _- Santa Catari
na, ao ilustr1e ministro da viação sr. gel. Men-
dOnça L li�a

r

gura�ça do material fixo t.e�dein ét diminuir o comercio e a ín-TDespesa:
I I

.

dustria aceleram as suas atividades. .

IMuito se ha feito, relativamente, com todos os sacriíicios, Foi � 56Al5:031 $600 a despesa tetal empregada no

Damos a seguir, em resumo, interessantes dados do notavel para csntemporisar, sórnente, esse estade de coisas, ViSt9 não terem. custeio da Rêde, como segue:
relatorio apresentado pelo ilustre e acatado engenheiro sr. dr. Ale" sido autorisadas verbas para tais empreendimentos. I Custei»

xandre Guttieuez, operoso Superintendente da Rêcle-Viação Perané- A rede, entretanto, pede uma seria e imediata intervenção Custeio obras novas

Santa Catarina, "presentado ao ilustre ministro da Yíaçã J sr, gal. deante do grande e sempre crescente desenvelvimento das inume- Serviço Rodoviario
Mendonça Lima: ras localidades dos Estados por ele. servidos, da expansão das suas TOTAL

«Sr. Ministro. mdustrias, da exigencia do seu comercio ílorescente.
Honro-me de spresentar a V. Excia. o releterio da Rede Obvio esclarecer que es melhoramentos feitos e aqueles que,

d.e Viação Paraná-Santa Catarina, referente ao ano de 1937, espe- urge sejam executados ne cessitam de custeio esp�cial: � buida
cificendo os dados concernentes ao movimento dessa via férrea. Não lhe sendo dados recursos extraordinarios, sofre a

lPara melhor e mais rapide julgamento do trabalho observei' Rêde ena falta, tendo que atender cem a receita erdinaria o

no presente relatorio a mesma disposição dos anteriores apresentados custo dos melhoramentos executados na linha e da aquislção do
á apreciação do ilustre antecesser de V. Excia.

I material estritamente necessano, em prejuiso do custeio e da sua

.

Confirmando as previsões contidas no relaterio de 1936, situação Iinanceira.
.
verificou-se em J 937 a ascendencia de transportes ativando o mo'

vimento da Rede além da sua capacidade, realisado, entretanto, gra·
ç 1S ás medidas administrativas e imperativas postas em prática.

Sem embargo, o movimento alcançado está a quem da pro
dução que solicitou transporte e não pôde ser atendida em virtude
da ddiciencia de mater:al rodante e precarias condições da hnha.

E' palpavel a insuficiencia da Rêde deante da considerwel
massa da produção.

O numero de requisições não atendidas e sómente para va

gões cempletos era, em 3 I de dezembro, de 1 1.274 embora hou
vesse o consideravel aumento de tráfego a que aludimos.

As requisições atendidas durante 9 ano atingiram o numero

de 58.109 vagões, o que evidencia a intensidade do tráfego cem

parada a dos anos anteriores, que tiveram o seguinte movimento:

Saldos

'"
* III

Com a aprovação das tarifas de conformidade com o pro'
jéto apresentado, conta esta Pêde, com uma retribuição mais e-

U

quitativa pelo trabalho de movimentação das mercadorias que
transporta.

A aprovação do projeto deu-se pelo áto ministerial baixa"
do pela Portaria n' 499 de 8' de oulubre de 1937, publicada
nu DI '\RIO OFICIAL de 14 do mesme mê ,

IA sua aplicação atendendo aos reclamos da industria ma

deireira, na alegação de contratos de venda, efetuados na base dos!
fretes anteriores sómente se efetuou em I' de dezembro. Portantr I

a sua inlluencia nos resultados de ano que consideramos é ain,la!
indecisa, devendo, no entanto, no ano corrente, concorrer com a· i
preciavel conti?gente de receita.

.
i de

As tanfas em questão não perturbam as iniciativas indus
triais uu comerciais, uma vez que os fretes não oneram os trans

portes além de suas capacidades.
*
* *

A MADEIRA tem tido. a sua predução incremeatada Iem vista dos preços compensadores. Nesses resultados não estão compreendidas as arrecadações e

As i eclarnações de trausperte para madeira são constan- despesas referentes ás taxas adicionais.
tes, pois as requisições, são atendidas na ordem cronologica dos
pedidos e ha muitos anos, está a R�de nessas condições pela im- Taxas Edieiouais
possibilidade de dar vasão ao volume apresentado. Essa situação A receita das taxas adicionais elevou-se a 6.643:234$700
atrazando em parte o transporte, tem sido, no entanto o termo- sendo:
mentro da estabilização do preço, nos mercados de consumo, desse Melheramentcs 3.573 :861 $800
material de censtrução. 10010 3.069:372$900

Apesar dos obices a industria se desenvolve e cada vez Da importancia de taxa de 10010 foi mensalmente dedu'
se alasta mais dos mercados. Na zona do Estado de Santa Ca- zida a importancia de 100 contos, para atender ao aumento d,J
tarina, além de Porto União muitas serrarias se tem instalado ulti- pessoal, autorizado desde o segundo semestre de 1935. Assim es

mamente. sa taxa ficou reduzida a 1.869:372$900, pois 1.200 contos. fn-
A produção falda pela estaçãe de Rio Caçador, nessa ram incerperades li receita da estrada.

zona, é csrateristica desse movimento; essa estação, em 1932 As taxas adicionais de melhoramentos' de acordo com o

teve uma receita total de 303:196$700 e em 1936 e 193i�c9ntrat", de construção da linha de Guarapuava, estão desde mar'

sómente para frttes de madeira produzio respetivamente... . ço dI') 1937 comprometidas nessa ceastrução.
1.077:432$900 e I.R49:628$500. Nessa localidade instalaram- Em virtude desse empenho a arrecadaçãe escriturou-te
'e durante o ano cerca de sessenta serrarias. separadamente Sendo: ' �. 4

Janeiro a 4 de março 568:626$500 ;:;-'f"
De 5 de março a dezembro 3.005:23583CO

;·x -46 •

*
* *

Coexistindo com as necessidades. materiais ha a considerar
a organisação administrativa da Rede, presa ainda a moldes anti
gos sem a elasticidade que requer a expansão da estrada e e

quadro de pessoal com 12 anos de existencia, apenas incidente"
mente modificado.

Dada uma solução definitiva a esta Rêde com a passa
gem para o patrimonio da Dação de todas as linhas que a com

pôem, serà ocasião de providenciar uma referma administrativa que
amplie, com eficiencia, a ação dos setores de trabalho da estrada.

-

Anos Madeira Erva-mate Café Diversos Total

.

-

1928 24.9551 7.446 =1 33.401 65.802
1929 23.604 6.461 39.677 69.742
1930 17.923 6.507 1.913 3a.991 65.334
1931 16.141 5.929 865 37.940 60.875
1932 14.250 7.127 581 33.918 55.876
1933 20.585 A,.797 1.054 34.717 61.153
1934 22.242 5.137 785 38.262 66.426
1935 25.554 4346 988 43.449 74.337
1936 29.781 4.741 1.319 45.251 81.092
1937 31.739 4.854 1.501 50015 88.109

-

A demonstração supra discriminando sucintamente as espécies
transportadas pelo material fornecido, indica que principalmente á
Madeira e a Diversos se deve o aumento do tráfego de mercadorias.

E' precaria, com" acima disse e V. Excia. tem cie icia, a

situação da Rêde para atender convenientemente as necessidades da
produção.

Ímpossivel executar um programa de melhoramentos numa

estrada de condições técnicas, em geral, pessimas e sem verbas eon

disentes com o vulto das obras a realisar . Tudo que se tem feito,
com a devida aquiescencia de V.Excia. e d. seu integro antecessor,
reveste proporções parciais, atendendo, em ultima instaacia, situações
verdadeiramente perigosas, casos inadiaveis d. pronta e rápida in
tervençãe.

Para um parque de material de tração diminuto e obsoleto.
que conta �5 unidades com mais de 20 anos de uso contínuo.num
total de 139-foi feita a aquisiçãe de 6 locomotivas.

Para a superstrutura da linha, que t.1U atingido, em muitos
trechos, limites de usura e necessita ser subatituida em cêrca de 600
qrns. de seu percurso, feram adquiridos, apenas, 300 quilometros de
linha.

O material rodante, dependente das más condições técnicas
da linha, exige substituição constante, imprescindivel, afim de serem

evitades desastres frequel'te" acarretando, entretanto, largas despesaô
de reparações.

O material adquirido-locomotivas, trilhos, aros, etc., de
mportação a preços elevados, oriundos de combinaçlo d. fatoles
diversos aOIl quais �f)br€levam a nos�a. inferioridade cambial e o

nervosismo nJundial. sempre sob a premfncia de uma ccoflagraçi0,
p;,sa sobre a arrecadação da Rêde onerandG-a fortemente.

As pentes, em sua quasi totalidadB, exigem reforçC', confor
me demonstram estude ce orçamento iosertes e:n 'outra parte deste
relatorio, enunciand. obrai de vulto, que reclamam pronto ataque.

Permiti-me, sr. Ministro, insistir nestes pontos, de impor
tancia iminente, para uma vez mais, evidenciar a v. excie. apre
meneia da situaçlo em que se encontra esta grande rede ferrovia
ria. responsavel pela expansão da ex.tensa zona a qu:! serve Df I

dOIS Estados ParanlÍ e Santa Catarina é que se ve �mpossjbilíta
da de acompanhai a no acentuado surto de progresso que atrav�s
sa, defrtimtando, o cada passo, dificuldades quasi intransponiveis

Ao passo que a eliciencia do �aterial de tração e a �CN

Receita

Atingiu a 65.471 :571 $000 a receita bru'a apurada' sen

do de:

parte

56.435:031$600

o Custeio, propriamente dito,
pelos' seguintes departamentos:
Administração
Trafego
Lecomoção
Via permanente

teve a sua despesa distri-

8.021: 192$300
11.816:306$200
26.231 :901$200
9.414:847$800
- -

55.484:253$500TOTAL

o balanço da exploração, do ano de
Ierroviaria, apresenta o seguate resultado:
Rereíta
Despesa

1 937, 4uanto á

'56.841048$900
55.484:253$500

J .356:795$400Receita liquida

o Serviço
Hcceita
De:pesa

Hodoviario teve o movimento que segue:
1.889:389$700
626:914$80U

1.262:474$900Receita liquida
Reunind() os dois saldos
Exploração ferroviaria
Exploração rodoviária

temos:

1.356:795$400
1.262:4748900
2.619:270$300TOTAL

D@sse total deduz-se:
Obrai novas Plc custeio
Portanto o saldo liquidelica

acôrdo com os totais seguintes
Receita
Despesa
SALDO

reduzido
323:863$300

a 2.295:407$000

58.730:438$60 O
56.435:031 $600

2.295:407$000

TOTAL 3.573:861.S00
Receita liquida
Serviço Rodoviario
Taxa l\dicional-melhorameatos
Taxa de 100(c,
Taxa de 2 0(0 CA P

56.S4 i :048$900
1.889:389$700
3.573:861$800
1.869:372$900 M.I.orament••
1.297 :897$700

Dqrante o aDe empregou-se maIs a importanci a de • . •

8.043:406$300 na continuaç8.o de obraI i'liciadas e outras nee€:,

sarias, que d�veriam correr por eonta desta vCiba esp€�ial e qu:
na sua falta (êm sido custeadas por conta dos saldos de explora�
ção apurados desde a ocupação da Rêde

7.181 :975$900
2.185:794$100
1.288:584$000

39.249:033$400
6.935:66) $500 Taxa de 10°10
1.889:389$700 Por conta denta
- 2.667 :063$600.

-------

TOTAL 6�.471:571$OOO
Os dois pimeiros titulos são referentes a arrecaddção pro"

pria da estrada sendo os demais ds aplicação especial. O total
daquela leceita pertencerde á estrada foi de 58.730:438$600 e

distnbue-se na seguintes verbas:
,

Passageiros
Bagagens e encomendas
Animais
Mercadorias
Rendas diversas
Serviçq Rodovia'íio·

TOTAL 58.730:438$600

As despesas custeadas por essas taxas foram:

Obras novas

Guarapuava km. 41 para frente
445:716$30()

2.630:501$900,

3.076:218$,200 )'TOTAL

taxa foi gasta 1\ importancia de • . • • •

Continua na 7a. palin.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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A
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gressar das suas ôcupaçõl,l;, di,;: :
.
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desta tua esposa Cj'" mor.e �".-" i Essa oflgmahdaae fOI a seguInte. I . ... _._. ...
:� o nosso entuslflsmo-qllero prl3'

I t'llllmadas danBas.
não err:'lf, ('"m,) :<cmpre dllJ�"11"d06 05 «modelos vivos» apre- , II,meter solenemente que havemos! ..

----:-----:------",-
Izolina Cf,�'\ !dh: f�!J O!iveím '. i "ent�Hfos pelos conc()rrentes, mos·

D A
� I� rJe homar ê"te diploma' 6{uer! ROUPAS DE BANHO� PABA

A. um ('81'(\, da l,··i�,)i\'f.' 12"":tr@r:wlH"decabeluscomprido"'rl! 1!11dre rJ�{;�í"l'�"i!i!iylle�'i'�y:,' pl'o5sigmu03 n�8 nossos �3tlJcl.08,1' HOMENS, SENHORAS E
. It at �' ü\�Ttl t� ��m � I ��. I CPIAr,1çASr;,i.uda o �,(",,!ll'llJ� 'r[)i.;'",·c;-;�)Lu:;,\';lcom ,'xc(,;lção uoiG8 do primeiro � I quer iniciemos desde iá a digna' i.l �, .

"''
,

. 'no O PARA�ZOMODEH;"�rS;:',l,\il"��CUAVATA::;CQ:'ll';,\I(): "

. DIRli:lf@.R pnOl'\'Jtg��l'ARIO l e áspera cai'feir� domestl'c. -

..__�

n· Casa O rA�:UUZO
�

()� ;,lAIS LlNDOS PARDÕES
.

Na .casa IU!lllllQsa 0nU6 n08
f'4§

' ... --�---- -_ ...---'- �"'---.. - ... ""---._. EM LINHO Estação PERDIZW:S - V��a Vitoria _. Estg;;do I�t';t:U�!l108, aprendemos com 8S O Tribunal· nao
O °t· t

A �f""ã�+aria ARRAHAN ..li ... � "'nt .. C"'tari"""il dlsclpnnas regulamentares ° amor{,

:::::I!provD� -amen () t"I. .... owli., u..- oor"", MI "'" '" da pátria e da liu"ua da ver � "U '{;� �

_.!lua C(;nsela(!i�eI Mafra ��_ dade e do sabeI'.
"" '

-

prot� re OS cnnuno ....

de empriJ,g�do de A Uk
o o melhor estabeleciment9, perfeitamente aparellwdo Quão delicioso e comovente

611
-)

à.
IL til ranla Velmer3 pera • t,ratamento conservativo e oilmgico de diJenças lnl- r�cord�,;, :J.i'�tQ mi,uto festivo, a SOS '1l{f�: Si!) ,ell.!!ll.

d !I... monares (pneumot01'8X, frenicotGmia, tOfncoll,mia). Este Sana- lIção quotllhana de nossas tardes � \;"
1(. V UI

casas e pennores lha conl-r;JJ a di". tori0 encontra-se localisado na Estação Perdizes - Vila Vi- la�)Miosa[l, � �íção gene:'osa que r,\ ' ':,'
t U teria, na Estrada de Ferre> S. Paule - H.io �l'ande, 2GO Baltou de lal:11o:3 expanw€lltados r' (t.:2m ! ,

,

RIO, 15. Carlos Valença, ant!� t d
ID6ltrO!l sobre nivel, possuindo uz aletrica, agua encanada e psw Céfübro.3 auolescent!'\!l, impu I· ;��T;:]�. ;�,:��.��;:',j

�(jl empregada de uma essa de ..e· a u. a estradas ele autemovel, com .lima ilalnberrimo. sionando o nosso crescimento in- lHO, 15 A�.;;:do.lH1G\ Cl :e.labea".
uhor, fechada em cumprimente da O $anatol'Ío encontra-S8 instalado com apal'€!hos mo- telectual. C9rpllS impetrllde pela slI;S',mdll vez
lei, solicitou o seu aproveitnment... demos de .Raio X Heliodor, Ondas Curtas e LaDofattlri0 Falando um nome dos dipl<�. j1)elo slugf!JltG B:mediit", Irinen lU.
na Caixa EC<!Jm:micn, conforme RIGA, 15 VeríficiJu·se um la'

para Qxamefl de eilcarro, sangue, f�Z013, �t<tJ, luaHdos da Normal Pri:nária dt', 1,ciro, que se enc..ntra fOl."agid0, o
manda a lei. A Ca!x8 rfil�Qlndeu que valilte da popmla�1!9 da Ukrania se- - 8uprel11� Tr!bu:!ilal :arHi.tilr d�negou,
q�uardasse oportunidade. Carlol! viética. Rtii&turam le sangre�t('s Seção separada para convalescentes ele àoeQ\{a! -�g('av('s, João Peswf:l, não posw deixar, 0, aleganl10 não CQn;lllCer a ll�di.ii{l
v1ialcn!;a reconc:a 210 lHinÍstel'io de enCfllltros entre as tropEl!'; 'I'ermelnas I estade postoperativo, impalu.dismo erwiQe (maIaria), f:3gota- no entanto, minha palavra ao porque o 'f.li.nmaI ê um institnto
'l'rs.alho, tende, fsie oqjiío, por sua e os ril:v.ltolSos, na reI!JHío de 'f<ll:as·

I
mento, etc. serviço exclu�ivo do IlOS90 iúbi!o juridico resl'leitavel, {fUi! se destIna

'oez, se dirigido ao l'ilinisterio da dOl1. O levante tend.e a geraHzar
b a reparar os dir�1tos lesados e l1ão

:;fazenda, pedindo providencias para em terno da ufjlão contra a dita- , ardente: elll expressa, tam em, proteger os criiuinolios que se e1(a-
�cumprtmento da _le_i_.�����_d_u_r_a_s_o_V_iê_t_k_a_.���_� ����S�_�.���������������������������carinho ereconhecimento.Carin�hft0��d�e��_.�����
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�TIV

portlvas,
nau e desta

A Gazeta, 18"",12.-",1938
_._��-------_._-----------_._---_.---

O Dia de Hoje é altamente festivo para
pols, teremos c sencaelcnal encontro entre os

capital, nos apraztvels Córtes do "Lira llenis
_---------------

._--------�._--

rodas as

tenistas de B�ume ..

Clube" II

nossas

o gránde festival
do Paula Ramos S.C..

(;�

alcançará
o grandioso festival

retumbante sucesso •

Paula

Direção de

Ramos S.

Hélio Carlos Regis

do C., hoje,
"

as 14 horas,
. .0.. partida final se..-á emocionante, pois, ir')·t�'3rvirão Externato x linoério,

que, ;;::� tocJc,) custo, orocurarã<=> a vitória.

o Paula Ramos S.C., o grandB
gremio .1 .. Praiu de Fóra, saiu
d � seu mutismo, para, hoje, ás
I 1 hs. COID(;IDOrar a passagem
d,� seu 1. aniversario com um

brilhante festival. que por certo,
-

'd "II'I' a agra ar ao granue pUO 1<:0

que ",fluirá ao campo di1 F.C.D.
A primeira partida, que, como

j.sí dissemos, terá inicio ás 14
hs. será entre Índepecrlencia x

União, que são possuidores :;cL
ótimos esquadrões.
A 2a. partida, que será efe

tuada ás I 5, 1 5 horas entr e o

Pr.ainba x Cantista, será bem in
t ressante, pois, encontra-se ão

players de valores incontestar em

a.nbas ai equipes.
A principal pugna será entre

o Externato F. C. x Írnperio.
Não ternos dúvida ser uma pu

gna senaacional, pois, ambos,
'

com ardor e ânimo Incomuns,

r:l! fln 'I!I;
,i 11"11.""L..,. ! Ij:;l

F-"I�
Id

r',iI� J I,"�j
procurarão a vitoria.

O gremio �o Liceu lndus
h ial irá consolidas a vitória, em

quanto o simpatico clube rJos
Edudantes irá procurar a desíor
a. Encentrer-se-ão elementos ó-
(timos tais come: Santa Rita, o

arqueiro maravilha, Ovidie, Bai
xo, Cunha, Baíano e Sau!.

A reentrée de €élio

Celio Soares, a antigo e ati
mo meia direita do Externato.
ir�, hoje, fazer seu <debut» em

nossos campos, ocupando o pos
to de centro-avante do Exter
nato.

No Imperio os melhores ele
mentos sãe: Vilain, Aquino, Pie-,ga, Jalmo, Faria, Da Mata,
Tião e Tiera.

Os esquadrões jogarão assim
I

constituidos:

>::: .•-:"""'''--;,;_(:
.::_., �,

o juiz
Tcrá e profundo conhecedor

dos segredos tio «Association» •

o sr. Antonio Salum, que é um

dos mais competentes arbitres do
Estado.

;_)t�c6;-,. t?t;ecs e disi:ra{?çõe;;; são as maiores causas
','" (·�,;)�,e;�':11CR�08. Espere mais trm minuto
:\ 7.c' pü1"a os lados c Iivra'r-ae-á de acciderrtes,

Externato

Santa Rita
Matos-Ovidio.

Cira-Cunhú.-Baixo
Paulo-Baíano-Célio-Acade

mico- .. Saul
No 2. tempo. entrarão: Solon

e Armando.

I_perio
Vilain

Ranulfo-Aquino
Piega-·-Jalmo--Djalma

Itamar-Da Mata-Farias·-Tiera

'.-:;'_' ,li''';��' e ..:0{,� ua !ubdf!.c�ç�o de seu carro I
�
.. :. h.jLr;�·i(·[,;, o 5�U Ch��8�-iis 11()JE f\iF:-�r't'iO

.), �', C'" :,r:d:I'.\K c TEX.\<':O l\liOTUR
'I" .:.'�rH; ��hcdie.t;,te á dbecção escapa

-' -cÓ. ,'-" !

'\
F"" ":';.;'�� �i'?"�"3

_', _ \ ;'1 r;:�

PROFESSORES
Os professores Ary Mafra e Roberto ferreira,

abriram o Curso de Exames de Admissão ao Gi
násio em uma das salas da Esc.la do Comercio
(antigo Instituto Politécnico). As aulas funciona
rão das 8 às II da manhã.

H.)
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Para ar�anhã o "�idern tem em I V·_ 'd um terreno,cartaz tII�IS 11m3 vitonosa

apre-, en e-se em Barreiros,
sentação oa F( x

com casa de moradia, bôa
INVI5lVEL TROVADOR I garage, e otimo pasto, local

proprio para instalação de
com Alice Faye-Jack Haley- uma leiteria. A' tratar com

Pôhy Kelly Alcebiades Vidal de Sousa
Preço--l $OOQ. (Biducar+err Barreiros. ,.;�:.... ,}t�W , ..======��-���:.;: m-lIIoêEliil'. 'f"_��i���§�5jfi'yll:tI'�·"';�}'<:li·i

ai
c

A Casa que mais barato vende
................�� � �: ç..WaR��

, Alegrae os vossos filhinhos, oferecendolhes os

.. --lindos B R I N Q V E DOS adqulrlde« na

Im ,,, 5 ;",ti!_

Já encontra ..se em exposição o varladís
sirno sortimento de brinquedos da

Brinquedos - Bonecas - Enfe·ites

MAQUINAS
FOTOGRAP'I
CAS-AL
BUNS PARA
fOTOGRA
FIAS - PRE
SENTES,FTC

Livraria
e outros presentes para

NATAL CENTRAL
maior sortimente da praça

na livraria Centrai R .. Feli�e
Schmidt
n. 14

':"�'�":".;�."- "!';' �')>I"�r ,?� ", .''''' lor}M :t"-�. w,._�

'i.' " ' ;,""
.

ASA

Preço: -_ J $500.

Hastapu b � lca

SILVIO PINTO DA LUZ
t> Aiud r, ,

x.ap. juoante :)fcrdGno.
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...... que possue o maior
e mais variado estoque de
qualquer artigo Iarrnaceutico
e dentaria no

ESTADO DE
STA. CATARINA

P. oprietario:

a A OAPITAL.
o malar stack de roupas para menina. e ••rlta.

Rua Conselheiro Mlfra esquina da Trajano
A CAPITAl:..

........�� � � � .m�;�.M ��

A G ZETA�1938

ovlmento
�.c:;. .... '" "�'�"'O"'-�.;;;;;;;l! ".;:,... t \;' i ,,",4 ' ;::,:.,j
-_ ... _._ ..._-------------

de
Para o Norte Para c Sul

i '

-.-----.--�-
... --- r+r--r-zr-r-

------,
--- ..

-.;;;;���=iilDtl!!t!.}_lI!!!I!ilJ,�I!!$l'm,,M-__�'iil,í!,!tll••'.ll.l:o Paquete lTAGIBA sairá à 18 ..01 O Paquete ITAPURÁ sai,,, á 20 lIej..orrente para I
corrente para: ; ,

Paranaguà, Antonina, I I"
Santos. RíG) de Janeiro, I 'mbituba I
Vitéria, Baia, Maceió. Rio Srande I

Recife e Cabeâelo Pelotas c
,

.argas e passageiros para os demais por- Porto Alegre �
os sujeitos a baídeação no Rio de Janeiro. •

vi-o Recebe-se cargas e encomendas até a véspera làaslS:líaa� Iil08. paquetes.' e emite-se passagens, nos dias das saídas dos mes.nes, á vista fie a
stads de vacina, Selado com Rs. 1 $200 Federais. A �bagagem de porão deverã ser !
ntregue, HQS Armazéns da Companhia, na vespera das saídas ate ás I � horas, !
ara ser csnduzida. gratuitamente para bordo em embarcações espectais. ..

SCRIT8RiO-PR1\ÇA 15 DE NOVEMBRO, 22 S8B. (FONE 1250)
RMAZENS--CA1S B.ADARÓ N. '3--(FONE·1666) -END. TELEG. C)STE!HA

Para rnats informacões cem o Alente
I c:;;� d'J � J ........ ' .• ,r""I, � -, � � 'D <"""" • r"""...s, .....�.":.:'"JiI ,� ..�,1� � f. U \,_""� ;,;,,:,,� <...�"PA

" .:\- t....... .�, . .:::JT ...._�.�'> \,�....Jf

�_Rmi������!lI':�' ,
�"

A.---

----

YaI\t1Ila•
.....rafo.
.IReoli
AI_Iluas

SinlonisaçãQ Elétrica, em qua:i to

fles 05 modelas 1939!II maravilho
sa concepção eletrotécnica que per�
mite a csptação de sua estação pre
ferida. mediante o simples movi
mento �e pressão sobre um botão!!!

RCA-UlrrOR
193.

iH 1M

Distribuidor" Excll.JliBivo

Casa P I E P E R
�LI�:� U5 de Noverilbro, 3.e JOINVIL5

Admitem-se ainda algunS;agente�ndfJ.Jllterior
FABRICA DE ESPELHOS, A UNICA NO ESTADO - VIDROS DE TODA E�FECII .-.. MOLDURAS

QUADROS, ETC.-vIDROS LL)..PJDAD0�f. EISEAUTE' �OB MEDIDA

c s RA A P I E P E
, FornGoelF'--)ar. o fFlt.rlorJOINVILE

SECÇAO DE ARTIGOS PARA HOMENS-Chap�u$ �àm.nzo.i-Ca�i... - Ontvatas, ett....-Arti'•• para
Barbearias-Para Inveruo=Banho-r-Spert-«Vi.cem I Carn••• 1

_Q_.�_ffS�'_A________,__...P I K �_" R .

.JOIN-VIL.

VI ITEM

�, .

Propr.:

o ponto mais centrai para hospedar-se em

[oinvlle, com con forto, ótimo passadio e prontidã
, .

i sé 110

Hotel Avenidaii
Rua do Príncipe, 353

�iii.iiiiiliililií&i&iiiíiiiiillliill.JiiiiiiiiO�B_NiiiiiiiiiiVliiiilil·liíiiilRLMElii1iIi1Iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiliii�J
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A GAZETA, 18,...,12,,...,1938 Florianopolis

ONOTAVEL.REL.ATORIO
Contlnuaeão da 20 .. pó.lna Lastramento da linha c1p:::dras britadas

SUbSlituição de trilhos tipo 34 k723
Estudes da variante entre Co e

Pafsaúna
Transformação de vagõeA platalon» as

em cobertos
Retificação da linha na ponte do Rio

.
. ! Tibagí

Lasn amento da linha clpc.lras britadas 193.447$600 í TOTALConste. novo edif cio par" a cstaçàc de I

Jaguariaíva. 1 :90Q$000!Re8Uro U
.

Alarg. plataforma ol,vo de !'orta Gros�a 44:982$000 I St�rarFé- ru.gual
,.., d dcsvi I

ao ranciscoConstr. e um csvio e,' .zt l. clestação ou
P

posto teJeg. OI.) k . 687+870 P lIfap�nema
(P. habd) 4:671 $300 I

erana

Ponte de cimento armado �Io rio Itararé 7:528$800 I TOTAL
Inst. de uma bomba d'agua em R. Caçador 42189001 TAXA. DE 10010

TOTAL 252:951 $600 I Alargamento de CIIHtes

Cencl. da Construção ào Rhwal
� F

• i! 'aranapanema
.' � Linha ..ão r_nellleo I C I d C d R 1one. a enstruçãe o cama

Lastramento da linha o[pedras britadas 113:732$500! Barra Bonita-Rio do Peixe
Aterro do canal do Linguado 21 :584.pOCO ; Construção de um nevo Edil.cio
Coastr, de um abrigo para rcp. de vagões I para a estaçr o de lratl 10:622$000

nas oficinas de Mafra 5:443$600 I TOTA:" 2.667:063$600
Numero e perourso de troas

TOTAL I 140:76U$100,' Resume gerai das obras novas executadas no ano de
D d 1937

. 1 nas linh .. s da Re'u-l,.,
Id d I -.

urante o ano e , circuiaram ..

11937 por conta de taxas adicioneis e sa os e exp oraçao. 58 362 d 6349 14li '1
445:916<it300 . trens, com o percurso e. . o qUI omet.ros, ccntr a

Té.xas adicicn is IP 1978)8 Ii Taxas adicionais em suspenso 8.043:406$330156.741 t�t.ilS com um per�urso de 6..
'.' qmometros e n

18:73487001 Guarapuava até o quilornetro 41 1.968:013$60011936, veflflcandc:-se uma d.lferença para mais, em 1937, de

d 2.630'.50 I <it900 12. 121 trens e 1 J 1.320 quilornetros de percurso.
Guarapuava do quilomeho 41 em iante IP

Linha Paraná ! Taxa de 10oIo 2.667:063$700/
Aquisição de 15 km. de trilhas d'e 37 k, 5:530�3001 t5.754:901$700i
Construçã» de uma nova estação em Palmeira! 567$300 II _ Desde O principio de 1937 que o seguro de viJ. cole-
Lasuameote da linha cipedras britadas

I nuo, mediante modica contribuição relativa ao valor do seguro,

(1937) 25:785$600 I Enquanto que a situação economica da Rêde é das mais que p<1r sua vês tambem é correspondente aos salarios percebidos,
Consto de 1 variante entre os kms. 23, 135 I propicias a sua situação financeira é cheia de difIculdoJc's, está vigorando na r;(,l,�.

e 29,458-RamaJ I"ia N�gro 1 :586$700! A demcnsttação das obr as ef. tuadas rno.tra a vultosa I Ap(,,�?f (l' i:, vantagens, não houve, de principio, total

TOTAL 33:469$900: soma dispendida com os melhof�mentos. �ais urgentes, I adesão � r �, , :1,1 e : r ,h e.it ; , propaganda desenvolvi. ti �et��
I Para solver os comprormvscs orrgtn '}d�s por essas despe-I cornpanh ." ., é;ll, «l » as .: «s p I!I Iro s-rustros prontamente liqui
I las, tem esta administ�6ç!o empreg�do, a sua Iece�lil �o�m,,� que dados m ,iMil 11 LJg) es-a ,hp J�i_çãO inicial e atualmente quasi to

\ não pode resolver a situação em virtude de sua lDs�ÍI(.lencla.. I dos os ! J ·1CO, fi r r I S estão Sf'qUfdf�oS expcnt; neamente,
252:951 $600 i E' preciso, er. Mmistro, e releve-me V. EXCla. focalizar i 0:; b nd;'_�;JS trazid. s ás bn:ília;; de muitos funcionarios,
140:760$100

I'
novamente o assunto, encarar com decisã'.> este problema, para I estão expres • .js 00 numero d, faleci .n e nto s havidos durante o ano e

18:734$7UO qu- as clarividentes iniriarivas de V. Excia. possam ser concre-ICujO& pagamentos foram imediatamente efetuados. Os peculios pa·
33:469$900 I tlzadas numa grandiosa realidad�_ como a.� n· c essidades deste

eros-I gos
são os seguintes: _

. •
.

445,916$300 pero rincão exigem para sua impetuosa -xpansão. 2 peculios de 9 contos; 2 de 8 contu�; 1 de 7 contos
•

1 Servi.:.. Bodovlario 16 de 5 contos e � de 2 cont os .

.,.AS ADI�IONAIS i ble seíviço, complemento atual -las empHza3 ferrrovia-l
OBRAS NOV ttS DAS TAX

37 I rias, .co�ti�ul1m com o desenvolvimento gu�� Le esperava desde a ..

em suspenso 19
sua lDshtUlÇão.

.

Esta Rede no intuito de dar, a es�e serviço toda efi-

364dt.902$200 ciencia, tem procmado facilitar 011 transpoJte!, fazendo a estastis-
La�tramtntÍ) da linba (lp�dpH britad4.5 -K' tica do que é transportado por caminhõe& particulares, �índi<:an-
Alargatt;ento da plataf. da e íilção de

55:933$400 I do os motivos e AS vantag�m que ccasiónam esses desvios de
p. Gr05!a . modo a trazer ao seu serviço todu transpnte.

Censt. desvio de cruzam. com rosto Que tais medidas têm sido prc.duli vas confirmam os da-
ttlegraf. no km. 687+870

13:380$100 dos sobre o movimenta alcançado.
P. Izabel

2g:403$100 Dura[Jte 1937 transportaram' se 41.794.100 quilos 'luan-
Pontf1 d€ cimellto armado slo rio Itaraté do que no ano anterior o movimento atingiu sómen\e a 24.241.893
Instalação de urna bamba d'agua em Rio

1 :850$200 quilos, isto quanto a qu�ntidade. Eendo que na receita as iMpor-
Caçador taneias apuradas são nos anos de 1937 e 1936 respecti,'ameste

Constr. de um armazem para mercadorias e
de 2:596:691 $300 e 1.445:884$800.

desvios para o mesmo na estação Linha Barra Benito Rio do P.lxe
de Jaauanalva ! O: 145$200 O d I' h I' d - d Btil avançamento esta 10 a a f'm a estaçao e arra I

Lomt. de um armllzem nJercad. no p_a po�t(') Bonita, quilometros 76,496 continuou durante o ano, havendo 8

tt'legr. do km. 763+;8l-ltaq�i 31 ;000$000
ptJnta dos trilhos alcançado o quilometro 89 543 CtlM Cerca de

Instalação de uma bamba a vapót na caixa 13 quilometras de linha a�sentada.
a'.agua de R. Urugulli 1 :486$400

A terraplenagem atingiu o quilometro 100.
Sebstituição de trilh05-(anCl de 1937) 3.929: 124$800 N"s anexes nrs. 24, 25 e 26 dd Via Permanente, en-

4.437:225$400 contral.-i8 todos os detalhes sobre os strv'çOI! em andamento,
que no 8li. de 1937, consumiram a illlportancia de •

1:396:458$800. despe7.a que certe por conta da taxa de;: 10elo.

213:837$800
1.525:253$200

teneladas em 1936, tendo havido um aumento de 1.269 toneladas.
A receita de bagagens e encomendas. no ano de 1937,

foi de 2.1 R5:'794$100, contra 1.895:499$100,em 1935, verifi
cando-se um aumento <1a 290:295$000.

A discriminação em seguida
orras ti as despesas de cada 1 ma.

demonstra a especi, das
2:820$000

TAXAS DE MELHORAMENTOS 58:471$200 Tra.osporte �Q animais por trens de car•••

lnha Itararé-Urnlua! No aso de 1937, [oram transportados nes trens de C8r-

5:928$400 gli8, 145.025 animais, contra 158.023 em 1936, havendo, por-

2.578:718$300 tanto, uma diminuição de 12.998 cabeças.
A receita de animais nos trens de cargas, em 1937, foi

4.437:225$400 de 1.245:440$200. contra 1.191:725$140, em 1930,havendoo
963:350$700 um aumento de 53:715$060.
44: 111$900

2.578:718$300 TraRsporte de mereadorialiJ

8.043:403$300 No ano de 1937, o montante dos transportes de merca-

dorias sujeitas a lrétes foi de J .619.272 toneladas, contra ....

44:333$600 1.091.119 em 1936, verificando-se UII aumento de 528.153 te-

ndad�.
.

A receita produzida pelo transporte das mercadorias su

jeitas a fretes, duraote o an . de 1937. atingiu a 39.249:033$400�
1.396:458$800 contra 34.809:883$380, em 1936, donde um aumento dê

4.439:250$700.

1.215:649$200

Linha Paraoapanema
Lastramento de linha clp.deu britadas

SEGURO DE VIDA EM GRUPO

Resomo

Itl'lrarlÍ-Uruguai
São Francisco
Paranaoanema
Paraná

TOTAL

Lin'ha Itarará-Uruguai PRE·a

TOTAL

Â'. !O.SQ - A PRE-i EM BUS(JA DE
TALENTOS - 11m pregra
l'JU\ para caloltr.s.

Speakcr - Celt!8 .1limarhl!!.

Linha São Francis"o
A's horas certo!!!, 'gfnais f.laODs com po·

ticlas em primeít:"a mIJo, forneciôcs
pela R HOITE, e oferta aa rasa
fiuimarllt2s Ltda., agencia é'a Lo·
tc"ia E'�aeral

A's li.OO - Baile do "SABONETE
TABAltl\A" .

Lastramento da linha (Ipedras britadas 155:509$700 Movimento dê passa,@iros
Constr. de um abrigo para rep. de vagões

nas oficinas de Mafra
Alerro do canal do Linguada
Donstr. das novas oficinas d.. M.(ra

SubstitUIção de trilhol

TOTAL 136.968

o número de paUaieirGs transporlado!l na Rêde duranlt'

o ano ele 1937, fei de 1.437.928, contra 1.300.960 em 1936

donde um acrescimo dp. 136.968. assim .iscriminadGl:
Em 1 a. classe
Em 2a. classe

58:566$300
40:338$800
30:Q90$700

698:845$200 39.797
97.171 "". 21.00. ConcursEI Musical Rale·rK ••2 ôe

ZOO,D�O, IllCiB ih� lootliooo. 4 ae

50$000 e 10 Oe Boijooo; .li.J GS

prr:mios que RRIO K "ferr:[e aos

Cluuinhte, qUI/! lélentlficar as musicas
irraclisl'las neste programa.

983:350$700

LI.h.. ParaRapanema
Per.Dr_. de p••••I&.lros

14:704$400 No aoe de 1937, o pdCUrsO d? �assageifos elevou-se

29.407$500 a 143.275.40 I quilemetros. Verificou-se um aumento- de

18.995.853 quilometros sobre o ano de 1936, cujo parc\mo de
44: 111 $900 124.279.548.

ReeeU. de ••••a••lr08
22:314$300 A rendll de pus_cens em 1937 foi de 7.181:975$900

f3:233$100 que. cemparada com a do anil anterior, que foi de 6.174:850$590,

40:949$600 acusa um aumento de 1.007:125$310.

91:647$900 Tr.Dsporte de .a•.,eu•• ene....n•••

Os trens de passageiros e mixtas transportaram, em 19�,
604:262$800 1 '.594 toneladas de bagaleDII e encomendas, contra 14.324

R'S 21.35 - RLmtRflHTF. ••• "E !SUGlS Cu
riosiaaôes mUilicais".Em cadeia wm

61 Raaio Porto Rlegnmse, Oe I?orto
I"'Ilegre IZ RaOio Clube Oe Pernambuco
�e Recife, e Rol)lo Clube Oe Ceará aI!

I:'ortall!za. onOas longas 2 I!Urtas I?o�
, trotinlo f)e Sabonetlz liurALOL ..

•••••••••••••••••••••••••••••••••••• I �.····

Sub:;titUlçAO de trilh$s
,

d J' h I d � britadas
Lastf'6mento a 10 a c pe ra

TOTAL

Am&\Bhã:
�ID"a Par�\ná

, 15 ........ ,.·.·10"'.etrc� de trilhos
AquiSIçãO de - ".

Conatruçãe de 1 tnaollulo de reven!e

Campo do Tenente .

Construç!io de 1 nova t'litaçAo cnn Palmeua

IIuta111çAo telefone seletivo em C(, e. Pguá
CQnstr. de urna variante entre os qUllome-
trol 2,), t 35 e ;l9,458 Ramal de

Rio NelfO

HQbor iliBS, Hl!lnl!l Rolanc;, mouro àe
Otiul.'!iro

'_ .. -._ . ,

,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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,o líder dos cinel11as,-lHOJE� A's 6112 e 8 '112 horas ,,_d HOJE

EIRA
,

UUla super-.u·odnes"io da FOX que aborda um assunto de palpitante interesse dentro de um ambiente luxllosamente des-

lumbrante Um lilme primoroso

Progr�m���tua!n�ad�S II. 7--n.F.B. Rigorosam@nte sllSpenSBf9 toda e"...p 1'0 ·1!JIIIIIII2$500 e 2$000li li Fox Au·plao News n. 2116 - Edição espe_,...r qualquer entrada de favol· re� s.
ela] CO�i11 23 mais recentes reportagens sobre os ultlmos acontecimentos d9 incidente checo-alemão.

RIO, 11- Os governas da ItaUa e da Alemanha
acabam de eonvldar os pilotos d� Aeronautica do
Exercito é1J vlsltar os centros de aviação daquele;
�laiz:es.

O eonvlte foi comunicado ao ministro da Guer
ra, por intermedio do ministro do Exterior.

�elo diretor de Aeronautica do Exercito foram
,

escethldos para ii vlslta á Italla os aviadores coronel
I\-endes de Morais, major Francisco 1\1elo e capitão
Geraldo Guia de Aquino.

� Para percorrer os centros de aviacão da Ale-
manha foram �h'd

.

d
� A proposíto do relatorio de seu

•

eSCo. I' OS OS avra ores coronel Ger- govêrno apresentado ao presidente
vaslo Duncan e tenente-coroneis Armando Ararig- da Republica o dr. Nerêu Ramos

boia e Vasco Alves Seco recebeu a s!IICllnte carta:

• .,

• "Porto Alesre, 2 de dezembro
Desses avladores Ja se apresentou á Diretoria de Ae-jde 1938. Saudações.. ênte...... sexta-feiraronautlca do Exercito o coronel Mendes de Mora·ls

Acusamos o receb�mento de �m •••
.

, exemplar tio Relatorío por v.

excla'lpor estar o embarque marcado para o prexlmo dia apresentado ao exmo sr. Presidente

23 do corrente. :an R�publlca referente á situacã� �nte.ôntem, cêrca da.s 19, 1�, 'vid.a, so�errado, um infeliz

W'4'j!l\l;gfhil!iM�Wli\WW"d."*,I. ti .. .eBocio� do Estado de Santa Ca

I registraram-se nesta capital dOIS rano foi portanto lutuoso e
- .... tarína ate eutubro pp. .,.

'

Jornalistas I DII,. FARIA SOUTO Apreciando devidamente o Rela. desastres de consequencras graves, GlCO.

Iii torio, esta Diretoria tem o prazer sendo um consequencia do outro. �'_�_m�'·��'_� ""_"_""_""_.

I!J I d,e c0I!_Bratnlar-se tom.v. exc!.a. p�la O primeiro, verificou-se no Papai Noel da Casa

ca· rl�c�S .

.

situação aHament� �atlsf.atofla_ dês- Cá€B Frederico Rola em resul: a- Miseelanea.
U Q

I
se Estado sob a sabia errentaçao de

,.

• • v. excía., como bem revela aquele do de haver um automovel ela Percorreu ôntem diversas ruas

em vnuta á. Peniteo- documento. Força Pâbliea, guiado pelo solda.i . de nossa capital, tendo visitado

.ia.·ia Com os protestos da nossa ele- Izaias Domingos da Silva atro- este diario ') Papai Noel da acre-

Em coml"anhía do sr: Jáu
vada estima e �prcço,subscrevemos. palado o colono Estev8m' André ditada e prl'f!'rida Casa Mi�cela-
nos (a) �alatIeI S(Jares de Barros,. .

.

Guedes da Fonseca, Secretário Diretor do Banco Nacional do Co- Tormes, com 52 anos de Idade, nea e da cCioceiluada Casa Pelu· NAZARE�O �. LOPES
da Intel'ventoria Federai no Es- merdo". resid.ente em Hamonia, o qual so, o e',labrlecim.ento .comerci�l Decorre hal·S O' a"'I·versarl·o n,.,'-

d
.

·--- .. ----·· 13 __ • d b'
U

ta 0, estiveram, ante-ontem. em O .

1t I..
camInhava pelo centro da rua e.1 que pOS�"..h; os mms varIa os e e·. talicin do galante e inteligente

visita á PenitenGiária, ms nOSSOR
CUlIlSlIs tallaDO ao defrontar o veículo, longe de los estílos de sapatos. I menino 'Nc121aren(') Solon L()rf:�,

colégas redatores do IMPAR- apreciando o relato-, prDcm.·ar o lado, se atrapalhou, Somos gratos á gentileza de estreruow filho do nosso disLiuto
CIAL, do Rio, o� srs. J08é Mo- rio do gOVêi8D8 não sendo possivel ae chaufeur, Papai Noel. conterraneo sr. Euripedes Lope8,
rais (' Silva e Afonso Fiáia, os do dr. Nerêll Ramos I ap�sar dfi uma habil manobra, Escola de Comereio dedicado almoxarife da Diretoria
qne acompanhado dos dr�. Edel, I evitar o desastre. de �strada8 de Rodagem.
víto Campêlo d'Araujo e R ubens O sr. Conde Belli de Leonardi, I Estevam André Tornies, foi de Santo Catarina
Hamtls. diretor e I"ub-diretcr da Vice Consul da ItaUa nesta Capital, tra�sportadD par� o HospItal (],o Realiza-se amanhã, ás 8 hora�, Faz anos hoje o sr. Alexandre
quela Casa, deme!'aclamente per- A. Aerc nalltica Civil m·t t recebeu, da Embaixada do seu Paiz I CarIdade, em vutude de havr la Igreja de São .Francisco missa �á, coletor federal em Tubal'à<l.
correram aquel-e presidio. I

.

d
'c

d·
_ dUl o em e t!ansmitiu ao sr. Interventor Fe-j sofrido fratura d.l tibia e esmaa, :ativa, que será celebrada por S.

A d d ucra. o com a Ireçao e seu'3 deral, o oficio se<luinte: d êl d 1:\" •

I) D J
.

D Fazem an " h I
o se espe irem,. deixaram �ervlços em Curitiba confiados ao I Rio de Janeil?o, 7 de dicembre m�nto o tQrnoz o a perna (. e.xGla. \6vma. . oaqlllm o- ' o" o.e:

aqueles co?f.l'�des cons:gnado� no espirito esclarecido do competente 1938.
,

. I
reIta.

,

mingues de Oliveira, arcebispo o sr. Vespasiano José de Sou-

hvro. de visItas o segumte termo: e acalado enO'enheI·ro sr d F· .

Mes,aglO Interventore S. Catha. O ilegund@,deu-selogoapo:,metropolitano,emregosijo pela za, funcionario federal;
C' b·l

. . . '" . r. ana fIn!! C
. . . f t d t d a exma d M· d«""orno raSI elro SInto-me or- Souto cUJ·a lúc·da

.

ter A .'

I
Uflosas por aSSIstirem ao que s orma ura a nova urma e pc· . sra.. aneta a

gulhoeo ao Y·8·4 p·t·' ,.
" I lO IgenCla f! Signor Reggente. passa a

,.

f T d
.

ritos-contadores da Escola de Co- Silva Gomes. esposa do sr. Dio-
.

.

I ��ar a enI_, encla- talenlo profissional o vem tornan. Ho ricevuto e scorS(l con interes.· v,
.

varias amlI.as a rua

na da «PedIa Glande',. ANao tem

I
do credor da admiração de seus se Pelaborato MessagSio checodesto C�nselhelro Mafra, cUJOS fllndos mercio de Santa Catari1l':l. I genes Gomes;

ela o aparato do lllxo l'lern a bu- patricios Interventore Federale DoU. Nerêu I deitam para o local onde se deu A's 20 horas, será efetuada no o sr. João B. da Costa OliveirJ.
r'lcracía complicada, mas reali- Trabaihad r t I t d d·

Ramos ha direito a S E., iI

ptesi-I
o desastre acima refe.rido,correram Palacio da extint.a Assembleia

, b. d'
o, a en 080 e e 1- dente delIa Republica circa Padda' .

I A· f'· L· 1 t· I I
_ dOUTROS PARTza u.ma o lha que tal D Q pam cado o dr. Faria Souto tem ilIJ- mento administrativo dello Stato di

para as l�ne ads. 4
SSIm dOI, que egls a Iva a 80 ene co açao e EM

preCIsa con ecer, pc o que ela prI·mI·(lo aos s·er· dAS. Catharina. I
uma memna e ,anos, e nome gráu, paraninfada pelo sr. des. FARMACEUTlCO CARLOS A.

d
.

'f· ViÇOS. a eronau- I 'd
.. . H· Ftem e Clentl Iea e humana. tica Civil em " r·t"b h.

Nel ringraziar Vi dei cortese in- vane e Melo, fIlha da VlUva ennque < ontes. DE SOUZA
Santa Catarina tem êsse mauno 't" f

? I I a um CUlld o VlO desidero assicurar Vi di Ilver

I
Ermelinda Melo residente á rua Receberão o diploma de peritos Para a Capltal Federal, seguio

problema resolvido. E o fez :em pra I.CO e lPro.lclente, merecen .1), c?nstat? con piacer� i soddisfacenti Conselheiro Mafra n. 25 \lorreu contadores os �rs.: Aldmir José ôntem o nosso COl'lterraneo sr.
por ISSO, e oglOS de seus supeno- nsultatJ delIa gestlsne amministra· .

"

Nalarde, sem barulho... res. Uva deI DoU. Ramos cheni tradu. por seu turno, para a Janela dos Osorio, Iv-o icolau Maes, João Carlos A. de Souza, que vai rea"
Eu, homem de imprensa, que Re<>I·straulCS fi f/t cono in un generale progresso delI' fundos, debruçando·se d(,)masiada- Batista Laus Schrnidt, MigHel sumir a direção técnica do L'�,
•• • •• "J ",sse a o eomo .

d· d
. .

d N· I S ·d N I· B J bVISIteI as maIores pemtenciarias hQmena t b Ih
economIa I co· esta Importante re- mente no parapeito, o qw.e resul- ICO au pyn es, I e I 009, u- oratori@ do Instit.uto Clinic,)

do Bra�il, não P0S&0 (,)sconder a delltemo�e� i�t�l�e5!l .ra éll
a com r�o�eae ntel tmigliOr re�d.imen�o dei, tou ter-se desiquilibrado, precipi- velina Martins e Madalena La- Cirurgico de São Cristovão,

.

. IgenCla pe a gran- u s ru ura ammmlstratlVa nei t d d t I d
. d

� __ A __�_� ". .. _.

surprcza qu; aqUi me estava delm do Brasil. diversi campi d' ativita.
an :)-se e a mo o em melO c

..e�r�a�.����������� BRINC.I&DlVIR.·" TR .•
�reservada. E esta talvez, a mais Vi porg9, Signor Ressente, gli da calçada, de uma altura de. R �

:-. ln -" .t1l

grata impr:'3sãQ �ue levo d@sLa att� della �ia ben distinta �()nside. cêrca d� 12 !lletros. i 'Coem aeh?". GICA
terra. Flonanopohs, 15-12-1938.

O
raZlOne. L Addetto Comerclale. A vlOlenCla do choque, deu I Pede:!e a pl'ssoa que encontrou

(i:lss.) José dc Morais e Silva, 50· aniversario da 'motivo a receber vária'3 contusões no .traleto da Rua 28 a. Come- BELO HORIZONTE, 16 Pro.
redatÇ)r �o «Imf>arcia"'; Afonso "Bayer" M t

de natureza gra'Ve, pelo que teve, Ih�Iro Mafra, um .sap>.ttmho de cedente de uma farra, em Brum'l·

Fiáia, redat@r do «Imparcial». a ou-se· o rapaz tambem, de ser removida para o CrIança, o
_

obsequIO de entregar di�ho, o jovem José Candido R()dr� .

.------

• Hospital de Caridade, onde se
nesta redaçao. gues, um tanto embriagado, mil.

Od O lider d e � t t
------------- com passos solenes,atravessav8 uma

eon
. OS (I Joven en OU encontra em tratamento. das rua� daquele bairro quando se

cinemas O dia de sexta-feira da corren-
I viu inopinadamente cercado po.r

Conclu�ão ,·mit-ar�lhe O gesto te semana, com o desastre ocor-
quatro amigos - Francisco, Rolan·

·d fi h do, José e Artur. Embargando lhe a

Ihante de "Esposa, Medico e
fi o e man ã, em que perdeu a marcha, os quatro rapazes entende'

a Enfermeira" onde ainda
S. PAULO, 17-A senh.orita

DF�A�rm�a�n""d�o"'�v�echi"e�t''''t�iifI;;,r.":��
ram de atar lhe ã aba do paletõ um

I Wilma Stamato, de 16 anos, eleita "
rabo de papel. Rodrigues tentou

vemos'os nomes de Janz Dar- ha pouco tempo «Rainha da Pri- reagir. Debateu·se, distribuiu socos

well, Sidney Biackmer, Mau- mavera., pelos estudantes, tentou �1llI e q
e ponta·pés. No final da refrega

'1 ri porém, o rabo lá e�tava e qUaL';
rice Cass, M;nna Gombebl, suicidar-se hoje fiOS salões de ch' � garBalhadafl explodiram coroando a

NI.argaret Irving, Gordon EI.
Conforme notici'lmoii, terá lu- do Map;:,in Stores, ingerindo um � Maria de Lourdes i I brinca�eira.

liot, e muitos outros.
gar, amanhã, no Lira Tenis Clu- tubo de Veramon. I Horn Vechietti �. �!1bltO, f'l.Z se silencio, Rodrigues
he, 6 "rande hanquete �ferecido Socorrida pela assistencia, foi � .

enfiara a mao na cintura e sacãra

I d . PI· � do revólver. empunhando-o. Os seus

h pe a po erof'la orgamzação quimi· posta f6ra de perl·go. �
art Clpam a08 parentes e .� ��.riP d urr. cac nrro B '8 Uf1'Ul.;. cem· - . amiDOS se consi1eraram mortos.

er eu-se
., \.i ea « . ayer», á classe medica des- O motivo do gesto tresloucado �� pessoas de suas relações o �

- '.
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