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Calcula-se que desde a tomada de lrun, já se retiraram de
an Sebastian cêrca de 60.000 peesoas,

LI�;BOA. 8 -.. A luta na guerra civil espanhola parece
agora ter atingido a uma fa�e critica, segundo as últimas noticias
de! varios Irontas que dizem que a mais sangrenta batalha de to
o o conflito está agora travada ao suldoeste de Madrid, em Tala
r-ra de I. Reina, onde as tropas do general Flane:) tentam abrir
caminho em direção a Toleflo.

Ao norte de Madrid, nas montanhas de Guadarrama, as I
tropu levataram um 1 barreira e do. sul a oeste �5 f�rças do.gene- Jlal Franco convergem para a capital. Os nacionalistas afumam Proprietario e Diretor Responsavel ..JAIRO CALLADO
que el seus exércitos do norte e do sul já estabeleceram contácto _

entre si. Ar�O III I Florianopolis, Quarta-feira, 9 de Setembro de 1936 I NUMEHO 603.
� gov�rno de�adrid admi�que a con�a-ofen�va da mi- ���-��--�----�---�-� �-�--���-�-������-�---��

licill vermelha em Tslavera de Ia Reina não conseguiu atingir o seu

objetivo. A ocupação de San Sebastian pelos insurretos parece ago- A impuriante radov ia
ra estar iminente. A trenas vermelhas evacuaram a cidade de Her- FI
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nani. a cêrca de dez quilómetros de San Sebastian. sem tentarem orlanopo IS- U ara0
oferecer resietencis,

R I' áb d 'I' á Aristiliano Ramos r a

N d
,-

ri 1 .

l' d eauzou-se, s a o ummo, s assisttramo norte e vua a upe, os nacrona istas ocuparam segun a- 13 h 'I 45 541 :393$400 e 16 mêsesf
.

d
.

d b d dI' .

I' oras, no qUJ ometro ,o - go-eira, epois e ser a an ona a pe a guarmção, os nacrona Istas,. I d 'fi d verno dr. Nereu Ramos.I·
..

d f' d I
ato mauzura a magrn ca ro o-

rea izsram .uma cenmoma em ação e graças. terca- eira, urante a . FI'O r T b' -
.

C $qual as velhas tôres e-panholas verde-amarelo-vermelho foram has- v�a ,

'1Jlanop() IS- U arao.via a- 857: 186. 700.

P va A extensão da estrada é deeadas, '
I

Cn. , dornpareceram ao ato, o sr. r. 178 quilornetros.
Nerêu Ramos, Governador do Es- Devemos, como preito rte Jus- BELO HORIZONTE, 8 --- Foi encerrado.â hoje, odos ver- tado: deputado Altamiro Guima- tiça, destacar a profícua atuação Congresso Eucarístico, que alcançou um brilhantismo in
rães, Presidente da Assembléia dos competentes engenheiro drs. vulgar.
Legislativa; dr. Ivo d'Aquino, Se- Haroldo Pederneiras. diretor de i Milhares de fiéis de varios pontos do país reuniram-
cretario da Viação e Obras Pú- Estradas de Rodagim e Anes se nesta capital, acompanhando as solenidades.
blicas; dr. Henrique Fonte">, Pre- I Gualbcrto, chefe da 5a. Resi- O govern�dor Benedito Valadares oferece� ao car

curador Geral do Estado; depu- dencia, com séde em Tubarão. Ideal d. Sebastião Leme um banquete no palacio do go
tado lvens de Araujo, lider da Na superintendencia dos ser-

I

vêrno, com a presença de altas autoridades eclesíasticas
maioria; major Antonio Santos,dr. viços de estradas de rodagem o j e estaduais.
Haroldo Pedern�iras, diretor de dr. Haroldo Pederneiras, tem A Assembléia reuniu-se extraordinariamente para re-

Estradas de Rodagem; deputados demonstrado talento, honestidade ceber O cardeal.
Rodolfl) Tietzmann, Mareio Por- e apreciavel capacidade de tra- Realizou-se uma procissão eucaristica, comparecendo
tela, Aderbal Silva. Silvio Ferraro, .,

balho. mais de 50 mil pessôas.
Renato Barbosa,Domingos Rocha, O inteligente engenheiro Anes O Episcopado, reunido na residencia do arcebispo dri-

reti ra- Ag'.ipa Farias e Indalecio Arruda; II Gualb.erto, dispensa louvores ao maz do Brasil, resolveu que o terceiro Congresso Euca
srs, Mauro Ramos, Narbal Vie- seu nctavcl trabalho e admira- ristico Nacional se realize em Recife, em setembro de
gas, Juliano Luchi, prefeito da vel força de vontade, pois, a cons- 1939.

'paisanos e Palhoça; José Candido da Silva, trução de 23 quilometro!; de es- O cardeal d. Sebastião Leme escreveu especialmente
as tropas ]Qão Abrahão, Jairo Calado, di- trada ótima. em curto f'spaçu de para um vespertino carioca:

retor de «A Gazeta» e Rubens tempo, atesta bem a sua inveja. «O Congresso Eucaristico Nacional foi uma explosão
Ramos, pela <Republica». vel compctencia prolissicna] e li de brasilidade e de fé. Tivemos para acende-Ia a cente
A comitiva governamental foi sua extrema dedicação aos ser- lha da devoção mineira.

recepcionada pelos srs.rnajor Mar. viços que lhes são confiados. O Congresso foi a resposta cabal e solene do povo
colino Cabral e Pedro Bittencourt.: O talentoso engenheiro dr. brasileiro aos extremistas que paroI a nossa terra querem
prefeitos. respectivamente, de Tu- Anes Gualberto .evidenciou-se, trazer a bandeira da morte e da destruição».
barão e Imaruí, autoridades e mais uma vez, como um pro'

--

�::���t�:::nt!",�ul:om�ed:iv;r� r�t�H::�ttO�o. trabalhador e iMi liOnarío e advo9adoNerêu Ramos. Com a inauguração dessa gran-
Depois de entoado o hino na-

I diosa obra fica o sul catarinense fcional pelos escolares. falou o pro- engrandecido e fartamente bene- pro e5savam
fessor Frederico Hülse que lêu ficiado.
uma saudação ao chefe do govêr-

--�------��-�-

Revolução
em Parlugal
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A IDO POVO Sem quaisquer ligações politicas.

Trtncharpe incendiada

50 mil pessôas
, .-

a procrssao que
encerrou o Congresso

Eucaristico

Pio XI estigmatiza a barbar.a
melhos espanhois

CASTELO GANDOLFO, 8 � o Papa Pio XI te

ferindo-se, hoje, novamente, d mensagem enviada ao 30. Congres-
50 Eucaristico Regional de Criera, em Sardenha. disse o seguinte:

•A afirmação pública de fé e amor pelo nosso rei redentor
é mais importante, oportuna e consoladora neste momento, de vez

que em muitos lugares. psrtícularmente na Espanha próxima, or

direitos e os beneficios do divino Redentor Rei foram Ignorados e

combatidos de modo sacrilego e ímpio, por meio de barbares e des
humanos recursos.

Cerca de 60.000 pessoas ja se
-Fa.m-�de San-Sebastian

SAINT JEAN DE LUZ' 8 - Numerosos
soldados fugiram de San Sebastian, hoje, á medida que
rebeldes se aproximavam.

° comandante HoUand, do destroier britanico 7empest,
ue desembarca neste porto alguns refugiados espanhóis, declara ter

vida 86 er-ibsrceçõés de todos os tipos transportando refugiados e

soldados que fogem das localidades situadas entre San Sebastian e

Bilbão, região onde a falta de g-neros alimenticios tornou-se mui-

lan. LISBOA, 8 - P.. rte das
guarnições de dois navios de guer
ra revoltou-se, hoje, de manhã.
Varias tires de canhão foram
trocados entre os ra.vios revolta·
dos e as baterias de t�rra. Os
navios, alvejt'.dos, tiveram sérias
avarias, sendo rebocados para o

Tejo.
As tripulações sublevadas fo

ram imediatamente prêsas.

idéia·s
CIJaftunistasHENDAIA, 8 - As forças rebeldes jà entraram nos su

urbios de San Sebastian. Os anarquistas incendiaram 11 localidade
e Trincharpe, onde pretenderam oferecer a última resistencia.

Em San Sebastian estalaram varias desordens por toda a

arte encabeçadas pelos bascos e anti-anarquistas.
Diante disso, foi declarado o estado de sitio em San Sebas-

no catarinense,
A seguir usou da palavra em

esplendida e formosa oração o dr.
Ivo de Aquino, tendo s.s. expôsto
minuciosa e claramente como se

procef,SOU a construção daquela
importante rodovia.

Seu substancioso e primoroso
discurso que causou magnifica im

pressão, publicamos em separado.
Em seguida foi servida sucu

lenta churrascada,
Nêsse momento saudou o go

vernador Nerêu Ramos o promo
tor público de Tubal ão sr. dr.
Artur Gusmão, que falou eloquen
temente.

Em nome de !.excia. o depu
tado Renato Barbosa pronunciou
belissima e majistral oração, sendo
ilflaudidlssimo ao finalizar.
O sr. governador Nerêu Ramos

foi vivamente homenageado tendo
o povo erguído vibrantes vivas
á s. excia.

Na construção da notavel es- BELO HORIZONTE, 8 -
Irada do rodagem Florianopolis- Tomou"posse hoje de seu cargo

Tubarão, via Capivarí, foram o sr. Clistiano Machado, novo

gastos 1.958:845$100, assIm secretario da Educilção.
discriminados: Quar:lrienio \.dolfo Para a vaga aberta pela sai
Konder- 558: J 13$300; Inter- da àQ sr. Cristiano Machado. irá
ventoria general Ptolomeu o 5r. Virgilio de Melo Fran-
2: 15 J $7(10, lnterventoria ceI. co.

S. PAULO, I3 - A policia prendeu o advogado Auri
celio Penteado, cujo automovei Iôra encontrado numa tipografia
comunista, onde foram apreendidos inumeros documentos conpro
metedores contra ele e seu genro, o conhecido milioaario Antonio
Santos, residente no Rio.

Bascos e anarquistas erJ1penhani-se em
luta Modíficado o projéto

IRUN, 8 - Um renhidissimo combate verificou-se, na

; ...nhá dI'" hoje. liaS was de San S(;bastian, entre bascos e ,narquis
as, em virtude de pretender-se a dinan,itaçãc dá cidade caso ela
eja conquistada pelas forças rebeldes. Alguns anarquistas sofreram
erimentos ap6s cerrada tróca de tiros, que se prolongou por meia

para fechamento das
sédes integralistas

PARIS, 8 � Noticia chegada de Londres informa que
comissão encarregada da averiguar do possibilidade dos rebeldes
zerem uso de gazes de mostarda quando dederiram. o ataque sobre
adrid, encerrou a sua missão, declarando, oficialmente, não pos

uir elementos capazes para afirmar essa possibilidade.

Sezões, Malaria, Maleitas?
Pilulal Medelrol

R�O, 8 - O primitivo projéto do sr. Amaral Peixoto
propondo o fechamento da Ação Integralista Brasileira em todo .o

territorio nacior.al, e que deveria ser apresentado hoje à Câmara,
não foi em vista de varios deputados o terem inquinado de inconstitu
cional.

Em vista disso, o deputaJo carioca redigiu outro, DOS se"

guintes termos:

Art. 10.- Durante a vigencía do eFtado de guerra, ou

decretada a eq'liparação ao mesmo na ocorrencia de gràve como

ção intesÜna, nos termos da Emenda. 1 à C?nstitllição, fica proi
bido o funcionamento em todo o territorio nacional dos partidos,
centros, agremiaçõC:$ e Juntas, cujos programas ideologicos visem
a destruição, por meios,:::violentos ou não, do regime democratico

. '\
em vIgor.

Paragrafo Unico - Feéhada a séde a autoridade comunicará
imediútamente o ito ao juiz federal com uma expOlição fUlldarnen
tôda, procedendo-se em seguida na fórrna dos paragrafos 2 e 5 da
Lei 38, de abril de 19�\5.

Art. 2 - Revogam-se as dispo�ições �� çontraI!o.
,

o novo

secrei.,·io

RIO, 8 - Um doo: llúmeros da Crrllca chegados hoje
qui, anuncia que Liborio Justo, filho do presidentf" Agustin Justo,
guirá br�veme!Jte par'} a ESp'illha. afim de combater ao lado do
overno àe Madrid.

dogovêrno
mineiro

As fa"inhas do MOINHO «jOIl\iVILLE», marcas

"CRUZEIRO", "SURPRESA" e "BOA VISTA",

�ãO temem concorrencia. E_?{perimente-as e não se arre

renderão .

,

, ,
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i pacificação nacional

,

rrrJ&sc02"daram os srs. Flôr"fis da Cunha,
Artur Bernardes e Borges

de Madeira'Ds

RIO, 7 _. Depo s de uma I influir na solução do proble- ma palavra, antes de se ma

!12::l oerrnanencra no Rio, o ma com a pluralidade dos niíestarem seus cornpanhei-
sr. i\.lla�ricio Cardoso censo- candidatos. ros de partido.
�;uiu realizar alguma COUfa Em síntese, o octalogo. de Os srs. Sampaío Corrêa e

r'e positivo, como ernissario autoria do sr. Mauricio Cai'- Artur Bernardes, consulta
da Frente Unica l(iogranden-! dos), que está aprovado pe- dós oficiosamente, o repro-
S", 1'.0 sentido da pacificação lo sr. Getulio Vargas e por varam «in-limine.> Ip ititica nacional. alguns chefes da Frente Uni- Existem, ainda, algumas opi-

Realmente, o político gau- ca, e, em principio, com duas niões discordantes, sendo, eu
C:·lO conseguiu a aprovação ressalvas fundamentais, pele tretanto, certo que os unicos
do presidente da Republica, general Flôres na Cunha, isto que o aprovaram de princi
do ministro da Justiça e de é. pela política dominante no pio a fim são, além do sr.

alguns chefes da Frente Uni- Rio Grande do Sul, está con- Getulio Vargas, os srs. Mau

ca para o octalogo que or- substanciado nas termos aci- rido Cardoso e João Neves.

ganizou, no sentido de Iacili- ma. : O general Flôres da Cunha,
tar aos homens públicos e ao Contra o octalogo já se em carta que dirigiu ao sr.

chefe da Nação a resolução, manifestaram algumas vozes. Borges de Medeiros, em da

num ambiente de patriotismo, O sr. Borges de Medeiros ta de ontem, fez duas res

paz e serenidade, d� .impor- fez algumas ,reservas, tendo salvas, que r:t0d!flcam intei

tantes problemas politicas do J sr. Raul Pila se reserva-j ramente os lI1tUI!OS protela-
momento nacional. I do:tambem de dar sua últl- torios do octalogo.

No seu trabalho, o sr. Mau- ......_

ricio Cardoso sugére a cons-,H
".,

h
'

tit�liç�o de u�a grande co- ," ao aun_ ramissao, de numero par, de �
elementos de grande vulto
nas forças politicas gover- )t

dnistas e oposicionistas. A ta- acor O
reta dessa comissão será,
em primeiro lugar, organizar
um amplo programa de ad- SAO PAULO, 7 - Em entrevista a um vesper
n.ínistração governamental, tiao o deputado Alberto Americano, traduzindo o pen
que teria inicio no atual go- sarnento da comissão diretora do Partido f.;'epublicano
'Juno, prosseguindo nos que Paulista. declarou que não haverá acôrdo em São Paulo,
o suced�ss::m ... , . �������il2,��������������fS.Il1��A cormssao miuana seus ��,"�������U'������"'<!J � ��""" ��

�

ent�npirr:entos sob. a inSPi-: Le'tras a nremle ;
raçao do sr. Getulio Vargas, � " �
seu presidente nato, para a �

4,

o
e:J!.o,lha da _um c�ndjdato úni·1 "Santa Calharl·na" i�
co a presidencia da Repu- � ê.�
blica� mediante a opinião = . ii
ur.an�me dos .co�ronenLs da � 1 2oo:ooo�ooo em p rem Ios �refenda cormssao, em cara- �

• �
Dcter de mandatarias de todas � �

as correntes poiticas nacio- � Valor de cada Letra 20$000 "
< • ,

• incluidos os juros de 4010 ala �nais.
�� e com direito a Sorteios men- "O papel do sr. Getulio �(f;

�

Vargas, nesse particular, se- �� saes pela última extracção de �

fI',a. O d:'" coordl"nador, estan- �) cada me'l da LOTERIA FE- G
- -

!,*.�.' DERAL, d� accôrdo com a edo defjnida no octalogo a ".'
A

d I � Calta Patente n' 102 (> com -significação a pa avra «co-
.ê

.

�
onJenar», isto é, conduzir, � ° seguinte

�
orientar e esclarecer, dinm1r 7?t-1' -=
dissidios e ·harmonizar os! PLANO ;pontos divergentes. �i',j' I premio de 15:000$000 m
A' comissão seria confe- �1 9 premios de 500$ 4:500$000;;rida amp13 libe�d�de de ação, � 2 premias de 250$ 500$000_

t.'. conforme pleIteIa o gen�ral � --

.

�

Flôres da Cunha, pelo Par- � 12 premlOs mensaes no totaljde 20:000$'000 a
tido Republicado Liberal, a I; Accumulem suas economias adquirindo LETRAS :c,oncl�são dos seus trabalhos �.� A PREMIOS «SANTA CATH-\RINA<>, que •cevena anteceder, em tempo � além de ganharem juros de 40(0 ala, concorrem a .c�
rawaveI, 30_ encerrant�nto � 60 SORTEIOS em um total de :;:�a atual ses' ao do Leglsla-' 1.2oo:ooo�OOO G11VO. � �

No caso dn comissão fra- {�� AS LETRAS 3ão negociaveis e resgataveÍs no seu:vencimento •
cassai na SUél tarefa de es- e FINALMEN1 E· U 1 . G

Ih
.

d'd t à � . ma eira a premIo representa um �
co er um can I a o supre- W h'lh -' h

�

d R bl'
�M

..
k I ele que nao sal ranco. �

ma curu� a epu Ica, o pre- � �
sident eGetulio Vargas, não � Banco de Cedito Commercial e �
pode:1do harmonizar os pon- U Constructor �
tós de vista, afastar-se-ia, tJ Director Presidente: ANGELO M. LA PORTA •
mantendo - se apenas como � Rua do Rosar(o n' 109 RIO DE JANEIRO O
magistrado, comprometendo .. ct1J ��
se solenemente a não utilizar, O INFORMAÇ ES CO/vI •
!'ob quaisquer pretextos, a , Angelo M. La Porta & Cia. �
não se� �ara manter a or- G EDIFICIO LA PORTA _ FLORIANOPOLIS I
dem pubhca, as forças ma-. ��

tL riais de que dispõe para ��$��,.e.e.o.O�O.�5��gO.�

I

!
I
I
�

de matar sua mãe'
A cru�ldade do assassino ,da

esposa

•

proprla·

S. PAULO, 7 - 1'-'0
Paschõal Coppa discutiu, por
Coppa de 33 anos de idade,
a golpes violentos.

Feito o crime o assassino chamou o filho menor, dizendo-lhe:
-- «Vá chamar o guarda-clvíl. Acabei de matar sua mãe».

interior de sua resldcncia, á rua Freire Silva, 143,
motivos friv ilos, com a esposa, Antonía Carvalho
terminando por sacrificar-lhe, barbaramente, a vida,

DESCOBERTO
mais um complôt extremista

S. PAULO, 7 - As autoridades policiais da localidade de Glicetio des
cobriram um complôt extremista, prenden.lo os comunistas Eugenio Alonso, Argen
tino Barros, Manuel Gonzaga. Oscar Sampaio, Diogo Felix. Diogo Rodrigues Manuel,
Herrera e Manuel Gonçalves.

Em vez de "República das Nossa Vida
Esta�os Unidos do Bra�

AHIVERSARIOS

s���', "Mc:rra Gelulio
Vargas"

-�.--------

Moedas da 2:>0 réiq com
ess� alterdção ap9rece
rem no Estado do Rio

RIO, 7 - As autoridades policiais do Estado do
SãO Rio apreenderam diversas moedas de duzentos réis, que

em vez dos dizeres «Rcpú-itica dos Estados Unidos do
Brasil», diziam «Morra Getulio Vargas».

A policia fluminense abriu rigoroso inquerlto, P::l
ra apurar a procedencia dêssas moédas,

politico
Paulo

et:1

rreram
militar em São t'aulo, do qUJI re,'

sultou a morte dos 2.os teoen':es
Otavio de Alencastro Guimarães
e Afonso Fernandes de Arau
)0.
05 dois oficiais eram muitos Varias pessôas que Ali se en-

jovens; pertencendo á última tur- contravam tentiiram ainda prestar
ma brevetada pela Escola de socorros aos dois, pilotos, mdS

AviaçãO Militar. nada puderam fazer em virtud�

B"1Urn d,ssastre de avi,ão,
ouando se dirigiam para

Sa\�-�ta Catarit.a
RIO, 7 -Lamentavd desa�·l tre ocorreu com o correio aéreo

.
' '�'

I'
I'

f
I I

'.1
-:',"",
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Encontra-se nesta ciJade o sr.

�.lfredo Montenegro, influente po·tem o prazer de oferecer ao :distinto público consumidor htlco de Bom R&iro.excelente lenha em toros, artigo da mellior qualidade ao

preço único de Nome-lião
RS. 10$000 A ,CARRADA.

Balas Dccelf1 Delegacia de
landia Policia d.

Capital
A. Lheureux, representante co-

merciai nesta cidade, á rua Fe- Deixou, sahado, . o ea�g) de

ripe Schmidt. nO. 9, sobrado, delegado de policia da Capital,
enviou-nos, hoje, com farto ma.

o sr. cap. Romeu Dp.bite.
terial de propaganda uma caixa Oficial brioso, tendo uma fé
e albuns àas excelentes «Bala� de cheio das m-elhores, ° cap. Aniversariou-se segunda-feira,
O I d' f bri d S Delaite sempre demonstrou, nas a menina Maria .de Lourdes, h-oce an la, a rica as em ão

f _,
. " 'h' h d d IPaulo, e que acabam de ser llnçoe� de que fOI investido, com- • In a o sr, r. vens de Arau-

lança-Ias nos mercados do país. I
petencia �o trabalho e bravura jo, leader da maioria na Assem-

Acompanham as "Balas DJ- no cumpnm�nt� dos seus deveres, blêia Fstadual.

celendia" carimbados que dão Em SU?ShtUl�ãO ao CI1[>. Ro- Nlzem nH05 H01E
direito a premias valiosos, po-

meu Delaltf', Ioi nomeado. o Ue.

dendo, ainda, 25 envoltorias das Tu�oteo Braz MOi<"lfa. ',1;.1 � as- a exma, sra. d. T0lelllill8
tnesmas ser trocadas por um sumIU, rabado, a,gu,ela.; junçõ�s. Coelho. e!pOSIl do sr. Tito Co,,-
I\lbum "Meus Santinhos". Estudante de dIreito, m I.t<lr dls' lho;

I' I 'I' I' d tt B '.A· a senhorinha Marl'a LUI'sa G�l-A bum "Meus Santin lOS" é o c;' ma o, o e. raz IVlorC::lr'J, D

d t
'

d
. llani,'lirro em que a petizada vai ad· Ulan e o peno o em que servIu

quirir, de maneird relativamente como delegado de poliCia em mu- a senhorinha Caetana Maria
facil, algo da instrutivo. nicipios do Estado, soube desem- da Rosa;

Agradecemos a oferta. I �enhar o cargo com ahivez e jus. o menino Daniel Lopes Ma-
tlça. fra, filho do sr. Ag:lpito Mafra.

----------------.-----------------------

HABI['ITA"ÃO

útão .I�, hllbi)it�ndo p;ua ,�a
sar: o sr. Jad João Daussen e d.
Antonieta Blttencourt, solteiros e

residentes nesta capital.
fHEGAm u�s

Alfredo Montenegro

Lenha a domicilio
As Serrarias ::;erratíne, Arno�Brincas e llarcia si

tuadas nesta Capital tendo resolvido para melhor eficien
cia do serviço de fornecimento de lenha a domicilio reunir
os seus serviços trabalhando atuaI�nente sob a denomina
ção de

Emprêsa de Fornecim� nto de Lenha,

A distinta freguezia será atendida com a maior pre(
teza pelos telefones:

1341-1300-1088
Florianopolis Santa Catarina

res.

O aVião ficou reduzido a um

monte de escombros.
Us aviadores dirigiam-se para

Santa Catarina e deviam deixar.
em São Paulo, a corresp'lndencia
,

aerea.

Os corpos dos _tenentes Alen-

,'I de�,jst[e deu-s� n) Clfi,YJ
d� Mute. �-; ! 3,7,0 hJfin, qua:1-
do o Ilparc:lh 1, ao tentar at�ni
sar, C'líu de gr.tnàe altura esp -

tlfando"se no solo.

de serem os mesmos cadave-

Dep. Francisca de Almeida

Festeja na data de hoje o seu

aniversario natalicio o prezado
conterrâneo sr . Francisco de AI·
meida, deputado á Assembléia
do Estado.
O distinto aniversariante será

alvo de inequivocas demonstrações
de apreço e estima ás quais nos

associamos com prazer.

Ari Cabral

Passa hoje o aniversario nata
licio do destacado conterrâneo sr,

Arl Cabral, tesoureiro do Bane,
Nacional do Comercio na filial
de Joinville.

Aniversaria -se hoje a exma.

sra. d. Matilde Vieira, esposa do
sr. Osvaldo Vieira, do comercio
local.

Foi nomeada Rita da Costd
Avila Malheiros para reger inte
rinamente a cadeira de Geogra
fia e Cosmografia da Escola
Normal Secundária, do Instituto
de Educação desta Capital.
castro e Araujn foram conduz �

dos para Hospital Divisionario
do Exercito, onde ficaram vda
dos pelos seus colegas de ar�

mas.

As autoridades civís e milita
res mandaram visitar os despojos,
apresentando pazame� ao co .

mandate do regimento de avia
!ião•

,
' \,

� .. � , ....1'�. ..·''''rl.i��')( 11.:'" -.._..., .
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Filia,es
Metriz:
em:

FL.ORIANOPOL.IS
_agea

Seoção de
FAZENDAS:

Fazendas naclonaes e extrange'ra. ,",ara temor FERRAGENS: MACHINAS:
Morins e Algodões Machinas de benetíclar madeira
Lonas e Impermeaveis Material em geral para construcções: Machinas para officinas mechanicas
Tapetes e trilhos Cimento-ferro em barras. ferragens para portas Machinas para Iaoeíres
Roupas feitas e janellas, tinta Machinarios em geral p",a a lavoura: � ados,
Sêdas Canos galvanizados e pertences grades, cultivadores, moinho etc.
Lnaa para coser e sergír Fogões e Camas J ocomoveís, Motores di esplosão, Nl.QtG1iS
LI em novellos e meadas Louça esmaltada - apparelhos de jantar -)alhG- electricos
Sabonetes e Perfumarias res Material em geral para transmissões: LO"I
Alcolchoados e Colchas Louça sanitaria - banheiras mancaes, correias de couro e lona
Cortinas e Cortinados Tintas a oleo e esmaltes Jleos e graxas lubrificantes
Toalhas e guarda-napos Arame de ferro - télas para todos os fins Automoveis e. Caminhões FORD Peças, acces-

Sapatos, ehinellos, meias Productos chimicos e pharmaceuticos sorios, serviço mechaníco

� Deposítarlos dos afamados Conservas nacional e extrangeiras Pneumaticos e camaras de ar GOODYER .'"� Charutos cDANNEMANN- Bebidas nacionaes e extrangeiras Material electrico em geral �

m Empreza Nacional de l'Jave�ação "Hoepcke"--vapores "Carl Hoepcke" "Anna" e Max" �
� Fabrica de Pontas "Rite rVlaria' _" Fabrica de Gelo "Rita Maria" - Estaleiro 'Arataca" �
� �
.�ÂVÂ.VAV'�V;��_�����������...o..�V�V.A..Vâ��.

II
•
•

Agencia Moderna de Pu- "

blicações, com séde em São Paulo;
o

é autorizada e fiscalizada pelo Governo
•

Federal e possue a carta patente n. 112
•

'.�iiQl�--- .. -:��.=-.J�!l',:_··�.LGr��.
•••••••D�� � •••,oe••G.. Rua TrajaRo, 2 �'(sob.)

�.�.

G I
Fone 1325-Ater•de cha-

i Companhia "Aliançada Bahia"! _mad_osp_ar_a_oin_terior.
o • Dr, Adebal R.
O F\.�NDADA EM 1870 I,·•

da Silva

: Seg�ros Terrestes e Maritimos I Rua Co::��a�:��O (sob,)
: Incontestavelmente a PRIMEIRA do Brasil: Fones 1631 p. 1290

I
�

!'7TAL REAUZAf"(� 9.000:000$000 --'-

• RESERVAS MAIS Df:. .000:000$000
RECEIT AEM 1935 ,792:553$358
PROPRIEDADES IMOVEIS 14.161 :966$549
RESPONSABiLIDADES ASSUMIDAS EM 1935 2.717.044:063$157
stNISTROSA' PAGOS EM ,I935' 4.280:552$970

Consutas diariameute das
4 horas em (AfIOl1!

Consultório: Rua JOão
Pinto n: 13

�FONE-1595 NO ESTADO DE SANTA
CATARINA:�'-�f,��.ijtW:-'�:'

Rt!tiJência:; Rua Vi��'��d� 4raranguá-Jaime Wendhausen
de OurolPreto' n' 57 Anitapolis-Anibal Paes

.L\ngelina-Armando Schmidt _

FONE-1524 Biguassú--Heitor Campos
LABORATORIO DE Blumenau- Martiniano Hilario

ANALISES Bom Retiro-Joaquim Simões
Canoinhas-Pedro Torres

CLINICAS DO DR. ARTUR Cruzeiro-Osvaldo Pereira
PEREIRA E OUVE RA Curitibanos-Enedino Rosa

Ch f d L b Cresciuma - Dinorah Alvese e o a oratorio da
Diretoria de Higiene do Caminha

Partos - Molestias de
Estado.; , JoinviIe:....Xa�ier Sd�enk

Senhoras e
Curso de espeeialização em Lages-Hossanah Neves

Molestias de crianças �actToriologia no Lab," de Laguna-fr:i;lcisco Chagai Ma-
Saude Pública do Rio' de eh..L

I Diretor da Maternidade Janeiro Mafra -Pc41!Jilio Claudio
, Medico do Hospital Executa analises para eluci-

Nova Trc •• t(; +joão José Arche
Crrff?'heiro Mafra, 35 (sobrado) Ca.xa Postal

'

19 ., (C d
' . dacão ddl""cncstl'cOS

Orleans- -E::t;·, ;1ato3
� urso e especiahzação em :l 'ó P t lJ

._

';., 'LLIJ0AE N. 1.083 END. TELEGRAHC ALLJAAÇA _:t or o mao� herminio Miles
J!lf!i. a molestias de senhoras) ---------.:. R' d S 1 A
� d 10 O U _';"'lústides Melo
• Es cítóios em laguna e ItaJ·aí o �tende na Mate"'n'dade Deseja .concerta õSãojosé--jozt Co�'a Vaz
• • até ás 8 112 da

i lanha- seu rádio?Pro cur�
a. Francisw-Guaracy GoerreSe.

• Sub-Agent.es em Blumenau e Lages e e á !ar�e- C-'n� r::f rk'. sr. BOllzon, rá 5ãoJoaquírn João Jalma
� • A�dTf.. G·t.f"

,l r, SlJn:ld\ n. 20,qe Tijucas�(.hivdld ({amos

�,:�::.".�••• '
..

__
"

.=--__
."

...................__.............. '-_--."._-_.---..,-�--.. ----.--0-•••••• .u_·�,_Lu_I,_'i_::i_ namente satisfeito. Tubarão-�r4llJui, Farac:o
'0 ,_. _ .. � •• � .• , ...,.. ... ,,'>,,�,�,.,..

i.
•
•

;

I

Slurnenau - Joinville Sao Francisco Laguna
Mostruario permanecte em Cruzeiro do S'ul

Secção de Secçláo de

Ateníae bem!

lortel08 pr@prlol, tres veZl1

por semana, todal as legun
das, 'ter9al e sextal·'elral,

F'ormldaveís

Extração com globol de cr'stll.

A maA II
. r.� IISlitil honestidade, pOil, OI lar·

1.I�l liio pr.léllcladol pelo povo.
-- .- =eh .,-, ... •. ------._ .. _

•
f ff:I'tttl'f, Sub·A\gentes�· e Reguladores de';. Av�'rl�e :sm, ,tedol �osLEstadr! r

.

,"i,�, k,�,i, í,[z. Uruguai ,e nas prln�lpail praças el�rar.gcir218.

�gt;,nt;�s eo I Ftcrtanopol is.:

Campos�Lobo·& Cía.

AdVO�a.dos I D R'I dr. car O

I Accacio Me-I Gottsrnann
Ex -chefe da clinica do Hosp�,

te i ra tem seu escrip-
tal de Nürnberg, (Professe r
Indórg Burkhardt e Professor

Erwin Kreuter)
Elpecialfs:a em crrurgra

geral

Gazeta

tório de advogada á rua

'. 1�:onUe 0t Uuro I-reto

-I
n. 7fJ. _ .. PhOJ'p' __1277.

Caix ,1 Pos�al, 110. _j
rr. Pedro de Moura Ferro I

1
-

Advogado
Rl'd Trajano, rr 1 sobrado

Telephone n" 1548 I
r

:_.= Dr. Renato=
==Barbosa==

ADVOGADO

•
..
•
•
O

Médicos'

Dr. Carlos Corrêa

A COI respondencia, bem como

RESIDENCIA- Rua Este- os valores relativos aos an-

II
ves unior l'i. 26 nuncios e assinaturas, devem

I ser enviados ao Diretor-Ge-
_

TELEF. 1.131 rente Jairo Callado.

Rldação, Admnlltraçio
e Oftolnal

RUA CONS. MAFRA, 51
FODe, 1.656

Indica:'

alta' cirurgia, ginaecologia, (do
enças das senhoras) e partos,
cirurgia do sistema nervoso e

operações ;,de plastica

CONSULTORIO·--Rua Tra
ano N. J e das 10 ás J 2 e

das I 5 ás 16 J 12 horas.

TELEF. 1.285

o r.fArtur Pereira
e Oliveira

CUnlca médica de crlan •

ças e adultos.
"'

,I I

. ,', _,

A GAZETA
DIARIO INDEPENDENTE

Rldator-Secretario:
I Oslyn Costa
I
_C_o_1a_b-:C? raçã o.
Nilo será Jevoloido o original

publicado ou não.
, O conlJitito expresso em arti-

80 de collaboração, mesmo soli
citada, não implica em respon
sabilidade ou endôsso por parte
da Redação.

Assinaturas
ANO 44$000
SEMESTRI! 24$000
fRIMESTRE 12$000
MES 4$000
NUM. AVULSO $200
ATRAZADO $300

1gentes··correspondenlel
Porto Alegre - Dr. Artonic,

Bottini
Curttiba-Petrarca Callado

,

,..,..:', '!."'�' .," ".\ f .:},_ .
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• Gazeta
5

NO L-AR

A ,r t e c u I i n a r i a
RAGOUT DE VITELA AO SOPA AMERICANA

MOLHO PICANTE
Em litro e meio de caldo fero

vendo deitar 2 colheres de maize ..

na dissolvida em agua, e, em se

guida, 100 gramas de macarrão

picado, préviamente cozido. Dei
xar demorar no fogo mais 1 O ou

12 minutos. Ao servir, adicionar
50 gramas de queijo e 1 gema
dissolvida em caldo ou leite frio.

A composição deste prato pa
recerá um tanto excentrica, mas,

no entanto, ele resultará excelente.
Receita pera 8 pessôas: I 112

quilo de peito ou costela de vite
la, 125 gramas de manteiga. 1
alho, SOO gramas de tomates,. 1

112 litro de cerveja clara, 250
gramas de pão especial (farinha,
rrel e éspecies}, 2 limões, sal, pa
pr ka, pimenta, cravo e louro.

Cortemos a carne em pedaços,
tanio quanto possivel, e rolemos
\l0'l por um na [arinba.

Façamos aquecer a manteiga
numa caçarola, juntemos os peda
ços da carne um a um, o alho
cortado em pedacinhos e viremos
tudo uniformemente. Juntemos de
seguida os tomates cortados em

pedaços, e sem caroço, 7 cravos

da lndia, 1 folha de louro e as

especies. Entornemos-lhe a cerveja
e deixemos coser brandamente,

. coberta a caçarola, durante 2 ho
raso

Neste momento, embebamos de

agua o pão; ele se desagrega ime
diatamente; juntemo' lo ao ragout
e provemos. Jeixemos coser bem
durante ainda uma meia hora e

juntemos o suco do limão no mo

mento de servir.

CHAUKELE

Amassar 100 gramas de amen

dôas dôces com 90 de assucar e

misturar com 5 ovos;adicionar um
pouco de rhum e . bater;adicionar,
ainda, tanta farinha de maizena

quanto seja necessaria para fazer
uma pasta. Estirar esta pasta, cor
tá-Ia em pedaços quadrados, enro
lá-los, pulverizá-los e írigí-los.Dei
tar assucar sôbre êles, depois de
arrumados em uma travessa.

COUVE-FLOR REAL

LICOR DE PECEGO
O vinagre que fica�no fundo

Escolher pêcegos bem maduros, de um frasco de conservas póde
descascá-los e colocá-los em um ser usado para dar bom gosto aos

reCipiente bem tapado, com um guizados. Tambem é bem indica
litro de alcool de noventra gráos, do para as saladas.
deixando-os em maceração duran-,te dois mêses. Transcorrido este Os ovos frescos do mesmo dia

;� prazo, tirar a fruta do alcool.Pre- em que são aproveitados necessi

parar uma calda com 1 quilo de tam de meio minuto de coação
assucar, meio litro de agua e meia mais que os postos anteriormente.
fava de baunilha; quando essa

calda tomar ó ponto de xarope, Os guisados de massa ou arroz

deixar esfriar e misturar ao alcooL necessitam maior quantidade de
Filtrar a mistura e engarrafá-la. sal que os fritos com carne.

.

A simplicidade da confecção é um .

-----------

motivo muito atraente para íabri- ( O melhor fermento: Madeiros.
car êsse delicioso licôr.

' Nos bons armélzens.

Conselhos de

Obesidade local

por MADAME MARIE

Bico modelo

Nem sempre a obesidade apre
senta um cara ter geral. Os de
positos de gordura se acumulam
em diferentes partes do corpo
principalmente em torno das ca

deiras e do rosto, no pescoço ou

nas pernas. Cada uma destas
zonas necessita cuidados especiais,
estando ccntraindicados em tais
casos os regimens gerais que adel
gaçam uniformemente.
O primeiro processo que se

impõe para adelgaçar parte do
corpo é a massagem, que, natu

ralmente, deve ser confiada a um

Cozida J ccuve-Ilôr, colocá-la I profissional e se executa segundo
em urna travessa de lôrno e iro- certas regras, cuja omissão traria

pregná-Ia muito bem de um molho inconvenientes e desastrosas con

de tomate e salsa muito bem pi- sequencias.
cada. Deitar por cima ovo cosido, O processo chamado "petrissa
tambem muito bem picado.Ador- ge", agora tão em voga, exige
nar a travessa com fatias de pão grande habilidade e conhecirnen
torrado. Levar a travessa ao fôrno tos profissionais, estimula as Iun
para que se possa servir quente. ções orgânicas e desfaz os depo

sitos de gordura.
Executa-se este processo le

vantando a carne entre o pole
gar e os outros dedos e puxan
do-a para fóra e imprimindo-lhe.
ao mesmo tempo, um movimen
to de torsão, para deixa-la vol
tar logo a seu estado normal.
Para as pequenas superfícies, bas
ta faze-lo com o polegar e o ín
dice.

Telminada a massagem, dá-se
uma energiea fricção com uma

pomada especial. Serraria Delambert
A massagem víbratoria dá re- 2

sultados mais rapidos que a, mas-
Custa 12$000 a carrada, .

sagem ordinaria, nas adiposida- porém, rende muito mais. 2
des locais. -�O"'_E_tlOO

A côr do traje de banho e o I A eletricidade é um meio ex

esmalte para as unhas devem es- celente, adelgaça rapidamente e

tar em harmonia. Podem ser evita as rugas.
Ia. carreira-Toda de ponto 1a. carreira-3 tricot, 3 de

misturados diferentes tons de es- Como meio pratico para aque-
tricot. meia,3 tricot,3 de meia,etc.

malte, até a combinação dêles Ias que não possam submeter .se Za. carreira-2 tricot, I laçada, 2a.carreira-3 meia,3 tricot,

dar com o matiz que agrade mais. aos cuidados de um especialista, 2 tricot.mata 2, 1 tricot.mata 2, 3 meia,3 tricot.etc,

Não temam usar esmalte de côr aconselhamos as fricções, com 2 tricot.] laçada,1 tricct.I laçada, 3a. carreira-igunl ala.

turqueza, fraise ou marron aver- uma escova apropriada, sobre as 2 tricot,mata 2, 1 tricot, mata 2, 4a. carreírc-igual a 2a.

melhado. Quanto mais original, portes adiposas. 2 tricot.I laçada.I tricot,l laçada. 5a. carreira-3 tricot, 1 Ia-

melhor' Naturalmente, liste processo não 2 tricot etc. çada, mata 3, 1 laçada, 3 tricot,

é para ser aplicado no rosto nem 3a. carreira-toda de ponto I laçada,mata 3, 1 laçada, etc.
em outras partes delicadas do I tricot,

6a. carreird-igual a primei-
corpo. Os braços, as cadeiras, I

4a
..
carreira-toda de ponto ra, porém, desencontrando.

as costas, a parte posterior do de mela. Vivisivel por 6
pescoço, todos estes locais podem 5a. carreira-toda de ponto
ser friccionados, primeiro, suave- tricoto A NATUREZA, em repor

mente, até acostumar a pele e, 6a. carreira-recomeça-se co- tagens inéditas de caçadas na

depois, com mais vigor. Esta pra- mo a 2a.carreira. selva e expedições ás regiões
tica, unida aos exercicios COI res- inesploradas do mundo vorn seus

Divisível por 12 bi h
.

idpondentes f região do corpo a perigos, seus IC os e cunosi a-

ser adelgaçada. trará excelentes Ponto rendado des, é revelada em

resultados sem perigo para � saude. Vamos Lêr!
la. carreira-s-soà» de meia. a nova revista editada pr'a S.
2a. carreira-s-i tricot,2 jun- A. A NOITE, do Rio de ja

tos,laçada 1 tricot,laçada 2 juntos neiro. Publica -se ás quintas-rei-
5 tricoto raso Preço: 700
3a. carreira-toda de meia.
4a. carreira-igual a Za.car-

Para tirar as rugas

reira,

5a. carreira-usã«' de meia.
6a. carreira-igual a 2a.
7a. carteira-toda de meia.
8a. carreira-l tricot, 5 tri-

cot,2 juntos laçada' 1 tricot,laçada
2 juntos.
9a. carreira-toda de meia.
TOa. carreira�igual a 8a.
11a. carreira-toda de meia.
12a. carreira -igual a 8a.
13a. carreira-igual ala.

Divisívelpor 11

Em um rosto jovem P.S rugas
constituem um estigma, uma de
monstração de descuido, do que
é logico fugir. Mas, podem ser

combatidas com grandes proba
bilidades do êxito.

Em certos casos, a magreza
extrema é a causa das rugas.n

Para um tratamento preventivo
das rugas é recomendado o uso

de pulverisações com uma infusão
de f1ôres de borragem e glicerina,
em partes iguais, fp.itas pelas ma

nhã.
Cada aplicação deverá durar

pelo menos cinco minutos.
Não é dificil manter as unhas

brancas. Basta enche-Ias de sabão] Ponto formando ti-
e, em seguida, limpa-Ias com ras enviezadas
um objéto ponteagudo, tal como

o cabo de uma escova de tarta- la. carreira--(Jado direito) I
tricotA pontos de meia 2 juntos,
laçada 1 meia.

3a. carreira-I tricot,3 meia,
2 juntos.laçada 2 meia.
5a. carreira-I tricot,2 meia,
juntos, laçada 3 meia.
7a. carreira-l tricot,2 meia,
juntos, laçada 3 meia.
9a. carreira-l tricot,2 jun

tos, laçada 5 meia.
11a. carreira-igual a I a.car-

ruga.

Riscos para Bordados e

Pintu ras • qualquer desenho, panos de
qualquer tamanho e cõr, ampliações, todos e quaes
tIt,ler, trabalhos da arte. - Atendem-se pedidos de
qualquer parte.

Expedítora Blumenauense

RUA FELIPE SCHMIDT N. 20

Florianopolis

Alô 1... Alô ! ... Florla�opólis
Brevemente será inaugurado nesta praça, ane

xo ao Bilhar Clube, um grande centro de diver
sões noturnas e diurnas. e um Bar com perfeito
serviço de Restaurante, servido por gentis senho
ritas.

Uma grande novidade para Flerianopolis.
A

Rua Felipe Schmidt

Vias Urinarias-Hemonoides
(ol1sultas:

das 13 ás 16 horas
Pela manhã:

com hora marcada Farinhas superiores, elaboradas com os melhores
Consult.-R. joão Pint�, 13

trigos, sóas do
Assembéia Gerai·-1a.. Telefone. 1595 MOINHO «jOINVILLE»

convocação ������������������' --C-A-F-E-'-B-O-M--SO-'--N-O--
.JAVA

Praça 15 de Novembro
Antonio Paschoal

Conlpra-se IGARRAFAS VASIAS. RUA AL-
MIRf\NTE LAMEGO N' 50 _iiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Vende-se uma bem montada I

ALFAIATARIA no distri
to de João Pess6a (Estreito).

Melhorf.!s informações nesta re

dação.

Vlube' de Re
gatas "Aldo

Luz"

De ordem do sr, presidente,
convido todos os socios deste

I clube para comparecerem á as

sembléia geral a realizar-se, na

próxima quarta-leira, dia 9 do
corrente; ás 19,30 horas, na séde
wci�.

.

Ordem do Dia.-Eleição da
nova diretoria.

Posse da rr.esma.

Interêsses gerais.
Secretári em FpoJis, 4l91936�

ORLANDO CARIONE
Sacretário em exercicio

Dr. Miguel
BI:>abaid

CLINICA GERAL

reira,

As carreiras pares são

de ponto de tricoto

Divisivel por 8

todas

Fermento Meda'rol
Pata doces e bolos é o melhor'

Casa de Diversões
Familiares

Vispora Imperial
O MAIOK E MELHOR CENTRO DE DIVERSOES
FAMIL!ARES, SUPERIOR AOS DAS GRANDES

ÇAPITAIS

Cobrança feita por genti� senhorinhas. Fiscalizado
pelo govêrno do Estado.
Não deixem de ir ao Vl!;pora Imperial poís, nele
encontrareis grandes vantagens, confôrto, honetis
dade e ambi�nte seléto o que muito lhe agradará

Nos altos da Farmacia Popular, á Praça 15
de Novembro

"
"',

,,-,;,_,

Ponto vovóslnha

Vende-se
um armazem, possuindo

variado e abundante stock.
síto á rua Spivack no dis
tríto "João Pessõa'', Estreito.
O interessado deverá se en

tender com o proprletario
do Café "São Pedro", á rua

Felipe Schmidt.

.' _.

Faça como eu-sou o /

mais forte de todos
os meus compenhei-

j
ros, graças ao 1

"Tonicc Inf�r:!t.il;il
;'> .,,_' , .',

'i.ABiRAliL LEITE�
PR. \S DE NOV• .tIZ-lo. RIO�

CARTAZES
DO DIA

REX, ás 7,30 horas, Vai�
dade e beleza,

IMPERIAL, ás 7,30 hOlas,
Sarzgue de heróe.

ROYAL, ás 7 e 8,30 horas.
Especialista em amôr.

CINE ODEON, ás 5, 6,314 e

8,30 hOlas, Estancia dos m:s..

fCI ias e o filme sníado A '1.'01-
ta de Chandú,

_"�. 0<'", ,�o.·�"._"_ ".'_ -'�" _ ....• ___..., ,. ......
�'

).
,//

�Ã� '.

l;�'·•.!· �

, 'O'. .., .. IiAcervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



,-

,�

•

urso do
ção e Obras Publicas

.

Damos ô 8f�l)i! � LeLss,íma e substanciosa oração pr'Jnun-j 0:30, variando? comprimento entre 5 e 6 metros: de parte do fero Por administração.
ciada pelo dr. Ivo d Aquino na. maugur-ção da es rada de rodagem I VJÇO de alvena Ia em I ponte sôbre o rio Capivarí e outra sôbre o

Florianopoli�-Tubo! ão, vía Capivarí: rio Salto, esta com 15m. de vão e aquéla com 3 vãos.num total de Residencia de Florianopolis.
Meus senhores: 43m.,-serviço incompléto; da sup-rstrutura, em madeira, em 2 pon- -Conclusão de:5 pontes, superstrutura de madeira, co-

Embora a conclusão da estrada Florianópoli5-Tubarão, via tes, ambas com o vão de 9m .. uma sôbre o rio Miguel e outra sôbre bertas com telhas de zinco e pintadas a pixe, tendo sido aproveitados
Capivarí, com a sua abertura ao t;Mego regular, tenha, assim para a I o rio Cedro; reconstrução .ue 7km., em trechos, entre o rio Novo e -ómente os encontros, construidos. anteriormente, em alvenaria com

rt'giãn do sul, como para todo o Estado, a expressão de um doo I

São Bonihcio, e mais 2km. entre o rio Miguel e o rio Novo, os vãos, respectivamente.êde 10, 15, 10, 9 e 9 ms., sôbre 05 rios
mais sábios empreendimentos que um homem d� Govêrno podei iii 8reke�, Capivari, Novo (2) e Míguel, km. 22, 23, 9, 54-200
realizar, não é meu iniúito aqui Lz 'f propriamente um discurso e.n IN fEF\VENTORIA GE.NERAL PTOLOMEU

e 54. Nas últimas foram construidas alas de proteção, em um to •.

apología de quem teve a oportunidade de Ivgrm este êxito adrninis-
.

ASSIS BI{ASIL tal de 16 m3 de alvenaria de pedra com argamassa de cimento.
trativo, Em 1932-Ju1holsetembro -Construção de 2 pontilhões de madeira, com os encon-

Num país em que, justa ou injustamente, os homens pÚb!:C05 -Construção da superstrutura da ponte sôbre o rio !�OVo, tras de alvenaria de pedra, com argamassa de cimento, e o vão ..
são farpados pela crítica de construirem discursos maiores que as

com o 'vão de 10m. de 3m., cada um, km. 20 e 24; de 4 boeiros duplos, de canos

0Ibras,
não é d�sdcabid) que f"lemos mer-os, por nós, para darmos is -0-. de cimento, de 0'50 x 1.00, com as cabeças de alvenaria de pe-

0JlaS o ensejo t>, por si, dizerem mais e com sinceridade raenos INTERVENTORIA CORONEL ARISTILIANO RAMOS- dre, com argamassa de cimento, tendo sido empregados 68 tubos
suposta flue as nossa .. palavras, 19{4[ 1933,-30{4[ i 935 de l m; 2 entre os km. 16 e 21 e 2 entre os km. 26 e 27; de

S. Ex. o sr, Nerêu Ramos teve a felicidade de ser atacado 6 boeiros simples, de canos de cimento, de 0,50 x 1.00 x 6.00,
de não pretender a conclusão desta estrada. D�ram·lhe aso á tran- -Cnnslrlição ele 13km.500, sendo 12 no trecho entre San- com as cabeças de alvenaria de pedra, com argamassa de cimento.
quila e desconcertante resposta que é esta inauguração. to Antonio e rio Sete, por administração ela Residencia de Tubarão, sendo 2 entre os km. 21 e 22 e 4 entre os km. 26 e 30; de 2

Falará agora a obra. I, em Santo Antonio, construido, mediante contrato, e 500m., entre muros de arrimo, sendo 1 no km. 27, em São Bonifacio (séd-:)
A estrada Florianopolis-Tubarão , via Capivarí, teve por es- Q rio Salto e São Bonifaci i, por administração da Residencia de e outro no km. 24, o l: com 60m3 e o 2' com 10m3 de alve

copo a li�ação rápida e eficiente da zona produtiva do sul do Es- Floriano�olis. _ nana de pedra, com argamassa de cimento; de 203 drenes, de
tado á Capital c, por conseguinte, ao sistema rodoviário do litoral, +-Construção de 13 muros de arrimo, de alvenaria de pe- cano de cimento de 0.20 e 0',30, com as cabeças de alvenaria de
desviando o trânsito da velha estrad 1 que passa pelo núcleo Anitá- dra sêca.num volume total de 186,1400.3, entre estacas 31 I 18 e pedra, e argamassa de cimento, entre os km. 18 e 42.
polis, cujo extenso percurso, com �arnpai excessivas e curvas perigo- 32: 15, de I boeiro . duplo, na estaca 107, de 2 ditos simples, de Conclusão de I muro de arrimo, de pedra seca, com res-

sas, jamais poderia resolver o problema de urni prático intercâmbio O.50xO.70, 1 dito de 0,70xO.90) todos em alvenaria de pedra, 4 paldo de cimento, no km. 38, em Sto. Antonio, com 24m3.
comercial. drenos,com o diarnetro dI! 0.30 e roçada e destocamento de 36,000 Reconstrução de 8 km., em diversos trechos.E.is o histórico do seu desenvolvimento técnico: 002· (serviço executado mediante contrato).

-,Reconstrução de 8k.11.480, a partir da ponte grande SÔN
bre o rio Capivarí,

5err r ,.
l�,.

.

.

.tQ I'UIt

Estrada "Floí""ianopo!is - Tu
barao",via Capivarí

Extensão total-178,km.080

Por administração.

Residencia de 1ubarão
Por administração-s-Residencia de Florianopolis -Comtrução de 22 km. 080, trecho entre os rios Sete e

.

Construção de 1 ponte sobre .J rio Capivarí, km. 33, Gabirl)ba; de 5 pontes, com os vãos, respectivamente, de 19m.50,
com 43 m. de vão, e c( b 'tma de zinco, pintada a pixe, 10rn90. 6m.80, 5m.80 e 4m.80 sobre os rios Capivarl, Sete, Ga
tendo sido aproveitados os paredões e os cavaletes de 'concreto biroba, São loão e Gabiroba, em alvenaria de pedra seca e arga- .'
armado; já exi-tentes: de 1 ponte sobre o rio Capivarí, km. 31, com 5 massada, perfazendo 1.091.216m3;de 11 pontilhões.com o total de '

Im.
40 de vão; de 1 ponte sobre rio Capivarí, km. 23, com 15 5500.60, de vão e com 1.446,446m3 de a'venaria de pedra seca

00., de vão, cobertura de zin�o, pintada a. pixe,. t.e�do sdo apro- e argamassa-ia: de 15 boeiros, de diversos vãos, com total de ...
,v,·ltados os encontros construidos na anrenor adrmnrstração, de 6 706.512003 de alvenaria de pedra seca e com argamassa de cimen

-s-Construcõo de J 7 km. 930, sendo 9 k:n. 440, a partir
I pontilhões, variando os vãos entre 3 a 4 m. 50, dois dos quais em to; de 21 I drenes simples, sendo 195, de 0,30, e 16, de 0,50,

de São Bonifacio. entre São Bonifacio � Santa Maria e 8 km.49J, alvenaria de pedra e 4 em madeira. Conclusão da ponte sobre mais 3 duplos) de 0,50, todos de tubos de cimento. compreendeu o

entre Grl'vatá e São ;vlartinho; de 3 pontes, sendo u 11a sôbre o rio o rio Salto, -:000 34 rns. de vão, com argamassa de cimento. do as testas de alvenaria de pedra sêca e argamassada, num total de
Sele e duas outras sôbre o rio Caprvarí, todas com o vão de 15m., Reconstrução de 6 km., em diversos trechos, entre o rio Salto e 762.928m3, tendo sido empregados 1.724 tubos.
encontros de alvenaria, com um cavalete central, em concerlo arma- São Bonifacio. Recon;stmção, ainda não terminada, de um trecho de 45
do. superstrutura em madeira; de 3 pont:1hõp-s, sendo um em arco,no Residencia de ,Tubarão kms. da cidade Tubarão á Praia Redonda.
kgar nAgua Flia", com 2m. de vã::>, e dois outros com o vão de 4 Cumpre assinalar que a Rcsidencia de Tubarão, em 64 dias
m., cada um, em a!venaría, um sôbre 0 ribei.rão Coatiara e outro C t

- d 15 I .

di' d d· de trabalho útil, com uma média de 400 operários, locou e cons-
- ons ruçao e [jO�lroS e a venarla a pe ra seca, "1 dsôbre o ribeirão Kruml'lel·Back; de 4 muros de arrimo,de alvenaria) .

t d :J
'

t
.

d d' t d O 50 truiu os treze: qUi ametros restantes essa estrada, inclusive obras de
reJun a' a com argamassa (e CHnen o, �'arIan o o lame ro e I

dI'rejuntados, com 120m3; de 13 boeir05 de pedra (! O de OAOxO.50 O 70 435 748 3 d
'

d I
arte e a venarIa.

a . • com • m. to os p::>r empreita a.
O I� d'

. .

d I· de 3 de 0.50xO,70), no trecho entre Gravatá e São M.utinho; de 6 quadro, que vou er, IscnmlOa as espesas rea Iza as

bo�iros de _pedra rêca, d:: 0.70xO.50x6,mOO, no
.

trecho entre o rio G�VERNO DR. NEREU RAMOS. l na construção desta rodovia.

MIguel e no Novo; de 39 dcenos de tubos de cimento de 0.20 a Penodo 1 -5-935� 31-8 -936

Obras executadas no trecho entre Rio Miguel (entrada
para o Rio Novo) e Tubarão

QLTADRIÊNIO DR. ADOLFO KONDER--28-9-1926-
28-9-1930

Início do serviço --17-·8 -1927

Estudos de 89 km. 538 e Locação de 29 l?_m. 400.

DESPESA�· FEITAS COM OS SERVIÇOS DE ESTUDOS, CONSTRUÇÃO) RECONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ES fRADA «FLORIANOPOLIS-TUBARÃC>>>, VIA
CAPIVARI', TRECi-�OENrRE O RIO MIGUEL (ES1RADA PARA O R'O NOVO) E TUBARÃO-PERIODO ENTRE 17-8--1927 e 31-8-1936

... -

PERíODO GOVERNAMENTA::'" I EXECUÇÃO DO SERVIÇO I ESTUDOS I CONSTRUÇÃO I RECONSTRUçÃO!CONSERVAçÁol'[ OTAL PARCIALI TOTAL GERAL
____".�, -1

Residencia de Tubarão

857: 186$700

QUADRIENIO DR. ADOLFO
KONDER-2819[926-28191930
Início do serviço-17181927
Residencia de Florianopolis 29:786$300

23:684$800
53:471$100

11 :689$000Administração
Contratos

28:571$000
251: 113$10°11279:684$] 00

283:315$400
274:797$900

213:269$iOO
558: 113$300

INTERVENTORIA GAL. PTO
LOMEU ASSIS BRASIL
·Em 1932-julhoIsetembro
Residencia de Florianopolís Administração 2:151$700 2:151$700 2: 151'700

IN1ERVENTORIA CEL. ARIS
TILIANO R/I.MOS: 1914[933
30[4{935
Residwcia de FIO! ialJopo!is Administração

Cuntratos
37:446$000 203:750$600

90:943$800

246.'699$000 541 :393$400 '

03:922$500
56:463$800

201 :969$100
322:355$400

102:382$100
29:680$000

44:729$90G

176:792$000

34:951$200 213:643$000

643: 543$700

4:800$000

Administração

Residencia de Tubarão

1.9j8:845$IOl)

GOVERNO DR. NEREU RAMOS
Inicio - 1{5{935
Periodo entre 1 [51935 e 31181936
Resido.ncia de Florianoprlis Administração 53:996$700

600:683$000

654:679$700

58:271 $1 001 1.258:970$900 I

124:695$10P

Administração 42:860$700

167 :555$8CO

84:086$200 ITOTAIS 557:616$9001
------_.

Meus senhores: I técnicos a �uem o <?overno do Esta�o, em bôa har&, confiou .a
realização destes serviços: -os engenheIros sr5. Haroldo Pedernei
ras. chefe (:a Diretoria de Estradas de Rodagem e Anes Gual·
berto, inspetor da Residencia de Tubarã().

Eu diria pouco se lhes aludisse apenas á competen::ia pro·
fissional. Fota, alíás, está talhada em relêvo no lahçamento desta

magnifica wdovia, que venceu as resistencias do terreno e a hosti·

!idade das montanhas, seiO sacnhcio daquela hnha .JUC:: faz .. ;,1

técnica uma expressão de saber e de elegancia.
Quero re�altar-Ihes a dedicação com que serviram aos

iktteresses cio Estado, a probidade que demonstraram, e o relêv()
que de-ram á sua classe, selando com nomes cataIÍnenses um <t

obra que outras geIações hão de julgar com um ângulo de aprl:;
ciação mais amplo e mais daro que o nosso. �

Eu podsria enc·errar esta expo,ição cum os dados núme
ricos que acabei de ler. E seriam êies suficienteS e mais decisi
vos que pi!lavras. para a equdibrada idéia do que aqui se rf':1!izou.

Mas seda inju�tiça que eu não fizésse uma referencia aos
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