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I o DISCURSO DO IN- i
I · TERVENTOR IIw ��������������__�����������������

! Falando em Imaruí, de improviso, o sr. Interventor I A V O Z D O P O V O- él Nerau Ramos disse mais ou menos o seguinte: •

••!e
c Não quero esconder a emoção que me domina nesta I... hora que reputais de felicidade para V6i • que eu reputo, Proprietario e Diretor Responsavel J A I R O f:; A L L A D O

• tambem, de felicidade para o nosso Estado, Não quero es-
•

• conder a emoção que me domina pelas homenagens com que : ANO V I florianopolis, Terça-feira 18 de Outubro de 1938 I NUMERO
I mequb��aool�� vcl�am�ovosme oo���or das

I
---------�---------------� -------------------------�

:. i vcssas justas e legitimas aspirações, Mas devo confessar-vos
....

Sr' que a emoção que porventura eu ima�ina�se experiment�r : N êdi INAUGURAÇAO DA ES-IComand(o d�:: ao vir consagrar essa vossa grande aspiraçao, subiu de mm-: em me:.. ICOS, nem u
CI to pelo carinho e pelo calor com que vos aprouvestes aeo.-!

d d
e

d TRADA DE IMARUI' I B d A: lher O modesto governante, que outra pre,O?llpaçãO n50. t:m • a voga os JU eus, aS,e e ..

: sinão a de engrandecer a sua terra, respeita r as tradições ·1 •

: de honra da sua gente e fazer com que Santa Catarina 0- Viação Naval: Cll�� no seio da Federasão o lugar que lhe, co�pete pelo es- I BER�I.M, 17 -� .

Depois O sr Interventor Nere"'u Ramos fOI· alvo _ti pirite de trabalho do seu povo e pela dignidade dos seus e de preíblr a pratica da •

I saorificios em pr:_óI da ,colflti�idade, . ,
: medicina por facultativos d t

e

te, eb t
N rendo que seguir hoje

.. Esta emoçao ,subm mUIto, alem do mais por�ue a� vos- : judeus a Alemanha re-I
e en uSlas Ica e VI ran e consagraçao para o Rio o ilustre e: ilas homenagens quízestes aSSOCIar a palavra da u.na criauça : '

•
�

: que disperta para a vida, mas cuja intel�gen�ia já nos apa :, solveu que os advoia10s b.rlo.lo GfiCI�1 da nossa Ma ..
� rece iluminada para sentir as justas palpitaçõés da sua ter- :! judeus tambem não po- rlnha de Guerra sr. co-

= 'ra. Esld emoção subiu muito, ainda, porque qnizestes asso- .! dem em�regar a sua ati- mandante Epaminondas
:: ciài ás vossas homenagem a palavra d� um antigo. cornpa- : 1 V i d a d e profissional no Santos, ássumiu o eoman-
: nheiro de jornadas cívicas e que tão assinalados servtços tem : �

I!"JI •

h do, da Base de Aviação-

J J
'

@ ir',ieH� • ,

� prestado ao SU catarmenses.
. e i -,-- - I N V I O aeatade e d] t;n""'� E

-

d
'

ln confessar ar!']' com fi sinceri- {!Iii" a a ....s •

�\
dade q�e n�� �li�r:I��riZe�x:ré�do !�0il'feit�:")'- q.ieeuexperimen- : DEIXARA' BtRLIMI to ofici.a! Ci3piião-t�nenb�g lo nr-ata hora umas das mais gratas satisfaçõos, porque V�JO : I Franklin Rocha, brlthan-

3l este nucleo de população. essenci ..rlmente cab:)ccía, que repre- : i

O embaixador te figura da aviação na-

i senta ,l cerne. d,a no�sa r�ça, prcpf:!'[t!' s� í;\ara Llzer deste terra �! II vai brasileira.
S um dos mais aurmravers re'�a?t(_)s c(lt.�!lnen�e. e: b �r ·1

e

e Confio nas vossas energtas, confio no vosso l -abulho : I dSI eJro r SAMBA - "peda(!o d��
: asporo mas honrado, na força do VOS�-0 �fl]mo. certo de que • doutl'Ína de �:lolBiI.�oeo haveis de dar a Irnaruí dias solares P,Ii'1! o seu [111;11'01. O I

"
"

! que é de mister, que cada um ,dê tl�ll pouco .da sua �'tivida-: B�RLIM, 17--0 ar. Mumz d� I DOS salões de
e de e das suas energias no sentido de aproveitar aquilo que " Ar?gao, que aca�a de ser tran� I dallsa��
: a Providencia reservou a eatas terras dadivosas, para que " fendo d? embaIxada, d,o �raslll: t ',1 a <to. da circule a "Ia '"I-'It1QZA .G em Berlira para o Ministerio do NOVA YORK, 17 O "Ne,""a ['aves. (,8 nov"" t,c' lU " �. , c u c

".,. _

• Continuai em vossa caminhada c.mfia nt es no futuro. : hxt,enor no 1�1O de Janeiro, del-I York Sun" estampa um artigo de

�: A' Iren te dos vussos drslino'l es! 6. um hllloem (!ue t!'1ll ! xara e.8ta ca Pit ai rtenl ro de bre-
I

duas colunas, com ilustração. a ret-
... I A t ! b peito do sf)mba brasileiro que os

dado tudo o que tem dtl aua enf'rgia, da !lU'l Jedic3ção e I ves ,mas_ II e� [e e� arcar para I "Night Clubes" produziram nos

I-
até dos E>CllS recur80S proprios á eua terra,; um ,homem q'le I o; lho de Ja�elr�, fJCar�� al��:l� i seus espetaculos de abertura. da es-

\'iVQ sonhando com a grandeza de ImarUl que e a vossa ter- • d.as ,em PalLo, .. ,de ron"t' t�"d_, tação corrente, sobretudo o "EI

ra, que é a aua terra.
" ,

•
i
no d18 22 do (, "rente

__ i :���lCe��o� '�R���� clube, de estilo

Tambern nest.e momento �ão quero com�tcr a IO]U5tlça I; , ---, -'''I, • '"' �' .I-! O artigo revela que o samba foi
de esquecer 11m nome que precHa seI' pronunc136.o pelo Go- .. O �R. R:\. ....,IUS I:RE

i apresentado com exIto nos bailes

• vlilrno do Estado, como expressão do agradecimento oficial. :, TAS NOMEADf) DE-" das estreante!; na sociedade no-

• " .

'j i:> OI GADO DA OJIDlVM vayorkina, J)ara os quais foram con-
• pelo esfurço e pela dedichção com qlH' VArp (llrJ,'("lO( o a ,\8- .' LE 10 : tratados dansarlnos profissionais
: sidencia das Eslradas de Rl)d')gf'�:n n, ';',11, Quero ri'ff'!'Ír-me : SOt:;I.\L I PilEFEITO PEDRO BITENf:;OITRT que fizeram demonstrações.
: a Anes Gualberto, a quem ('�t,� 'I" I li,) sul �ã" deve- : II• d(l�p's de grandes e a;;sinaladtl� ...e. vi,.:u:" �àl) fôm a sua com-.

10 P d d SUBSTITUIRA' A RUNDA E
: pet('neia, o agudo Cf'nso Jag 9!1'1", r(�sp,ms'lbi!idade3, a sua: H,. 17- ara o ca.rgo � e-! Conforme noticiamos teve lugar, ante-ontem, a _inaugura- A CONGA
C inatacave! h()!1o['abilidêld", IJ {J (; 1,,�j'00 .do E,tado. não _pode- : legado da ?r�em SocIal, fo� no: I ção da flsl rada df1 Tma ruÍ. Me�horam('nto de inconfun�lvel, valor II ria ter reAliz··rIo a, ,:,)1"1' .lu-' .,' !Hl"I'lte\am n.1 reslden�la que : meado. pe.o .nterventor f.lummen p!lra o futuro de Santa Catarma, uma vez ql1e vem abrIr a� por- Descrevendo o samba, que até

'I ele dirijE:'. D -iXi) ';q 1; ; a} j I H(, ",hcÍInl:nto ao pr�ri8si011al. : ee, o. sr. I\:mos de FreItas, q�e I ta" de um m,vo e grande manancial de riquezas, até agora estag-I agora era virtualme�te descontteci�..

C f-' I' ",. ') "I,) E.f'a' I [Je!.p, Co-ilHI" r,a�a • ('xercla fllnçoes de chefe da secçao Badas p(lr faita de !!scoamentc. I do em Nova York, Q Jornal carater,i8 00 lal ne e, COlO, I \) \ l,)Vel n,
,

' '-" o . ' I
� ... '

.. de Ordem P(ilítica da olicia flu-
'

,

"

o , ,.. I za-o com "um pedaj;o da doutrina
: a conlinllação dus nUSSIl" trab'1lln3 e das nossas a�pIraçÕeB, 5 p 1101-8-so, pOlS, de maIs um ser�lço, relevantlsslm� a Ju�t�r de Monroe nos salões de dança",
@ : minense, a t!lntoi> outros que o Estado e o BrasIl fICam devendo a clarIVI- prevendo que substituirá a rumba
:'a n _.."' S"'l." ., ,---- d.:'llcia administrativa do lnt�rventor Nerêu Ramos, empenhado e a Gonga, e outras danças favoritas.

h A A 1- h·
· ".

d Qd t ' � "d'.J
-, blO Por ultimo insere a versãe inglê-O omem q�ae cos� i eman a Iria ,propor a e. � que. ornou em suas maos as re .IS ca governan�a8 pu !Co,

sa de "Maria Boa", que ficou senolU
_

1 ' I
em m:rulslOnar as reservas do Estado, para lAma malil ampla e do na Ametica do Norte, "Happy

e

d
- va�ta obra de grandeza e de progresso. Maria".

Pe manbon OSo .. 'França e a· Inglaterra aco" r.1 Terra sedutora, em que niío se sabe o que ��is adm}ral' -----

I
I se a belE"zn dos seus panoramas sufocantes, se o espmto lab0noBo

,

--- - - - -'
, ,,' iiIiiiiiiiií: da SUft g�mt(', estamo!) em cr�r que ImaruÍ, abertos os portais da O "fuelaror�� toria

PORTO ALEGREJ 11. - Ido ge.o1al sobre' importan-! sua expansã(, que lhe é garant�d.a ,pela ,rod ,via inaugurada, ser� desejo da f:;heeoslo-
Recolheu.se ao "Abrigo'

, , , '
'

i dentro em breve um dos mUDlClplOS mais properos, na sua camI' vaqltia mant_ue-se
Dias da Cruz" Gumer-

" ,- --

�- _mMR""·W •mi1:i $ . ,

nhada glorios� pel� estra?a do propesso: ., p forte
R·h

.

'
.

d d tes questo-es A cerimonIa da mauguraçao fOI preSIdIda elo sr. Inter-
cindo

.

I elrO, �lnA o e
ventor Nerêu Ramos, qU<l J')ara aquela cidade viajou, ás 7 horas

Encruzilhada. DIZ ele que -

da manhã, acompanhado de di�tinta comitiva, de que fizllram par- BERLIM, 19 Com refel'eRcia
•

C C A C á recomendação formula.a pelode vez em quanao cospe .: te entre ootros, os srs. omandantes ristiniano ranha, andido chanceller Hitler, no sentide de
,maribondos. LONDRES, 17-0 redator de t�,rno d�s segumtel. pontos: . j Cal,r:Ias, Belfort Guimal'ãe!;l, Cantidio Regis, dr. Cel8o. Faust?,. Jor- que a Hungria e a Checoslovaquia

_;:_ O diretor daquele es- assuntes diplomáticos do SUN- ;�,l'-HItler garantIrá as fronteI- nal�s�as e outra; pes.'!oas de elevado destaque nos meIOS ofIcIais e envidem esforços afim de solucionar
.' • DAY DISPATCH declara que o rai! da França, I SOCHHS. a questão da minoria· magiar, os

ta b e I e Cimento, ouvado chanceler Hitlf1r denlrro em bréve 2'-Hitler declara que o Impe-j Chegando á divisa do municipio ali se encontravam todas ���U:�el!,B��:i�O�:�;�rh:��:I���;pela reportegem, 'Jeclarou proporá Á Grã Bretanha e á Fran-' rio britanico, tal como elltá pre-. as autoridadeil e grande massa popular, que receberam iua Excia. o desejo do FUEHRER, �de ql�e a
ter viste realmente. Gu- ça a realização de um acôrdo sentement� co�s.tit\iido,e nas atuais II com viTas e expontaneas m��ifestações de simpatia, estrugindo os Checoslovaquia contillue forte, ago-
mercindo cusnir marlbon- geral sobre as quefitões da Europa bases te.rntonaH'I, esta, conforme aplausos e espol:lcando os roloe�,

ra que a qUClstão sudeta foi resolvi.
I" A Ô iii' t d AI h i' . da de modo satlsfaterio para a

dos um dos :cuais se e outr�!l, ? plano para esse ac r- cow.i808 ,JIl.erf'�'e9 a .m�n a_

r
(_�out núu na 2·. pagIna Alemanha.,

t • d dCl tena SIdo já expostos ao em- 3 -LImttaçoes d. forças aereas =. 'tftí '=g..,l' 1i18 2&3 • ...... ". ...
encon ra guarraê! O num

baixador da Grã Bretanha na tntre a Alemanha, a Grã Breta-

PAVOROSA O:rEN"S-·I·-V�!1!.��A----·vidre. Alemanha, sr. Neville Henderson, nha e a França, I c;ONTR1J�AO DE CA-
--------.----

.

devendo a comunicação formal �el' .4,·-A Alemanha, a3 França, aSAS PABA OS EM-

O sr. Wash.engton feita brevemsnte a08 gabinetes de Italia � ,ªa Grã Bretanha. não I PREGADOS Ej)1 NIPONICA!Londres e París, Dlanterao�pactos �om os liovlet�s. TRANSPOR1'ES DE

L
"� S'-Completa hberdade de açaouiz permanecera 08 pontos da prepos- 'I para

a aliança na Europa Ori"n-
f:;�RGA

na Europa ta britaniea taI6·_As ex-colonias alemãs, pre- ruo, 17-0ntem o er.

I sentemente em poder da Grã Helvecio Xavier Lopes, pre9idEm-
LISBOA, 17 - O sr. Wasbin- Segundo adianta ti referid@jor-I Bretanha e da Prança, lob o te do Instituto de' Aposentadoria

gton Luís, ex-presidente do Bra- nali1lta, ti pr.posta alemã gira em mandato da Li,a das Naçeses, se- e Pensões dos Empregados em

F:il, foi saudado a bordo,?o va- rio devolvida li , Alemanha. I Tra!spor.te� de CaI�a, em decla-
v�r .«Indrapoe�a�, �m �ome .d� IGeneral raçao. á Imptcn'J8, dUlse que os
mIDl�tro dos NegoclO& Estranl!I- A melhor lenha 1.100 aSSOCIados daquele Instituto terão
roa de Portugal, pelo sr. Joao

Mendonça
.-------- .....--.----- ...-- .. lua casa propria, com mobilia,

Mendonça e por numerosos ami-

O Ad d radio. etc., devido á distribuição,
,çs.

L. sr. emar e que será realizada, brevemente,
<I" Interrogado peloe representau· Ima e � de 30 casas construidas recente-
les da Agencia Havas, 0 sr. Wa- Barros partira para mente na Ilha do G(')�ernador.sbingtom Luís declurou:

'

Acentuou que aos assocIados as
-«Ha seis anol não .vinha a CURITIBA, 17-Chegou O ReiO referidas casas custarão a impor-

I)ortuga\, .de q�em _ !lentI� sa�da-' hoje aqui a esta capital tancia de réis 12:400$000 e opor-

,��!!. As InVestIgaço@s hlstonca�' acompanhado de s. exma. tunamente centenas de casas se-
_. IH.O passam de pretexto para ma

• • rãe construidas para o mesmo
tar el8SS saudade!!, Ptlssarei al- esposa o Ilustre '\_Inlstro S. PAULO, 17 - O internn-

f'
guns diss em Lisbôa, indo depois da Aviação general Men- tor Adernar de Barrolil embarca 1m.

1\; Alijó, para assistir as vindimoai. donça Umà, que aqui nos primeir08 dias desta .emana

F' I
.

á t I para o Rio de Janeiro, onde vaemdas estas vo tann capl a, vem présidir a solenida- assistir á inauguração do PavilhãoI:tfim de rebmwar, �os .

arquivos, de do encerramento do d8 SãQ Paulo na Feira Interna-f'lemen\os para a hIstOrIa de Slo
C d E h iPaulo.« ongressCJ e ngen ar a cional de Amostras. Aproveitando

«Depois, con�luiu lorrindo o Ferroviaria. Acompanham a oportunidade o interventor f�-

'd
.

I 1 di t d C deral tomará posse do car.go de
t'X-pre�I ente'- procurareI a gum S. excla. O re or a en-
I

.

I vice-presidente de honra d(,t l'
ugar aprazlve, não sei s� n� trai do Brasil e o sr. Vi- Congresso Sul-Americano de Bo-
llo\'�e ou n(l sul, e por .lá ficareI

eira de Melo oficial de tanica, ora reunido na capital domUlto tempo, t\llvez para sem-
bl t

'

pra.» la ne.. pais.

A GAZE-T
1275

Waichow está sendo destruida
chamas

pelas

HONG.KONG, 17 - A ofen-I mas, si o gellerq! Yu.hamou não
siva japonêsa no sul da China dér ordens nesse 8entid�, a avia.
continúa com uma selvageria ja- ção niponica dará começ� a ullla
mais igualada desde a quéda de série de hombardllios dos mai,]
Nankim. violentolJ.
A" unidades mecanizadu do

Exército do Mikado aproximam- .NOMEADO COMIS
se das muralhas da cidad& de �ARIO DE POLIf:;IA
Waichow, que está servindo de. , ,

.�

pasto '1'1 chamas, ao passo que o I ' �OI nomeado c�n;llssarlO d� po

segundo Exército, cujo deilembar- luna o sr. patrIClO Sant A.!!11

que foi feite sob a proteção dos B_G_rb_a_.
_

canhões navais. iniciou nova iIl- Assa.iliuou a esposavestida sobre Gantão.
para easar-se nova-

mente
RIO, 17-Será jUlgado,

segunda-feira pr6xlma, no
Tribunal de Juri, o fuzi
leiro naval Amarico fer
reira Nunes, acusado de
ter assassinado sua espo
sa, Elza Monteiro, para
poder casar-se com outra!

HONG-KONG, 17 - Os mais
velozes aviões de caça japonêses,
a<:ompanhando os bombardeios
pesados, continuam a sobrevoar
toda a provincia de Kantuog.

Os aviões de reconhecimento
deixaram cair sobre Cantão mi
Ihare3 de folheto•. anunciando
que cheiou o moment(i) do'! chi
oêllles abandonarem a cidad&,

NOVO CARGO

Por decreto de ôntem foi crea

"o • cargo de ellcriturário na De
legacia de Ordem Política e So
cial, sendo nomeado para exercer

eilai fun�õ.� o sr. Oswaldo Hal-
Itr. - ",

, ,

,

, .

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Inauguraça""o da- est'rad- ar��t���;OeBlft:Zn�:�;tp�;�� ;�: ��j��la:; Ci�:,�����,.l:o��!�On�:tr�:t��
.- coloniais. E. com tudo ISSO, tem saldo, E precisamente por f.:st,
perf .ita administrução que lmaruí rejubila. que este povo se sente

d I
' satisfeito, sue seu coração palpita pedindo que vos conserve, sr,

e lDarUI Interventor Federal, por longos anos á trente dos destinos do nOSSG

Estado, para felicidade de todos nós.
Para terminar, quero-vos Íer, sr. Interventor, uns versos cl,

l:ontinuaeão da Ia. pa"ina minha lavra, que julgo adatarem-se ao momento:

Florianopolis

Tranzendo-te as boas vindas,
CU! vados e reverentes,
Vem chorando, de contentes,

Festejar·te com amôr:
A estrada que tu lhes deste
Ele5 pagam de ete modo:
Dizendo a este povo todo,
Eis ai meu benfeitor.

Excia. sr. dr. Interventor Federal, neste momento de ale�ria e es- Polvilha todo (1 ambiente

peranças ! Num cnstalisarnento de ouro,

Exmo. sr. dr. Interventor Federal. quando aqui chega um O mais precioso tesouro

Oraeão forasteiro e por curiosidade ou por deveção faz uma visita li nos- Que o. peder humano tem,

E d I M h E d
sa matriz, não póde nezar a impressão agradavel que lhe suscita Pois mostra em todos os rostos

xmo. snr. r. nterventor. eus sen ores. m nome o
ó

municipio de lmaruí, minha estremecida terra natal, de seu Prefeito
as belezas naturais que a vista Alcança daquele lugar sagrado. O O riso espontaneo e vero,

e de seu laborioso povo, sejam as minhas primeiras palavras de si!'- céu, o mar. as montanhas, as nuvensinhas negras fermadas pelo E o prazer puro e sincero

cero agradecimento, pelo merito que tendes feito por esta nossa es-
fumo das locomotivas que ao longe passam, dando vida a outros '--lue d'alma aos labias vem.

quecida terra, e particularmente, pela construção da estrada que hoje Municipios -<! finalmente o geme do oceano como a confundir a

é b t t f I· d id d d I d
vida com um sonho de um povo que dorme a balbuciar sonhan=

a er a ao Ia, go, igan o a CI a e e maruí á .

estra a tronco

Florianopolis-Tubarão, e portanto á Capital do Estado.
do: Viação! Instrução! desejo de nossos pais, esperança de nos-

Sinto-me á vontade para interpretar o sentir dos imaruien-
sos filhos.

. ,

les, nesta hora feliz e ooortuna de vossa visita á nossa terra, por ter I

E .hoJe, exmo. :r. dr. lnterventer, hoje que a, presença

nela nascido e por esta; á ela IIC1ado por laces de f I'
, I de V. Excia. neste cantioho abençoado vem trazer a hgação de

" � arm 18, aqui ta', I " 'I d E d
.

V E'
-

ddicada ha mais de um seculo. I �arU1
a caPI�a ,ú sta o, aceite . xcia. como prova e gra-

Senhores. A estrada que hoje se inaugura é um antigo 50-l-
ti ã� e recon, ecimento uma expressão simples, porém, sincera: V.

n?o que lmaruí �ê. realizado, devido ao benemerito governo do dr. �xc�a., � o fdho de Vld!'l Ramos, Como êle será grande pela
Nerêu R�mos. Imc�ada na administração do honrado catarinense ge- i IOtehgencla. e pelo �rabJlho I E Oe�s o abençoe.
neral Fehpe Schmldt, de saudosa memoria, só logrou ser terminada l.. . SeJ� o gO,vemo de V. Excla. uma estrada larga e alca

a�ora cerca de 20 alias depois de começada. Atravessando o uber- llfa?1i d,e flores, I�gando c�rações e penelr�ndo oalma da nossa

rlm� vale do. nAratingaúban, terra particularmente querida, é de grau-
nacionalidade I Seja o .governo de V. Excia, a alma construt�ra

d� rmpertancra ao desenvolvimento de Imaruf, qu� vivia segregado, que levanta e� nossa Cidade o .Gmpo E�colar que tanto d�seJa
péde-se a6rmar, do mundo, á mingua de vias de comunicação. Já

mos par� servir d� estrada lummosa. para os nossos destinos e

houve fluem afirmasse, que no Brasil, governar é abrir estradas, e o
para maior gr,andeza, do nosso Bra.slJ., ,

douto� N�rêu Ramoe vem, alem de outras grandiosas obras.cobrindo . I�a.rUl, contia em V_. Excla. e a criança lmsruiense como

o ternteno de �ta. Catarina de magnifica rede rodovieria, orgulho hoje repetira no futuro: Viva o exmo. ar. dr. Nerêu Ramos,
de tedo o catannense. E Sta. Catarina, meus senhores. já vem co-! digno Intervento_r Federal ,no Es�a�e.« , ,

Ihende oS,frutos desse modo de agir, de seu digno Interventor. E .

A oraçao da memna Llbla, Bltencourt fOI cO,r0ada com

a prov� �ISSO temos na conquista do primeiro logar no Congresso u.'Da Vibrante s�lva de palmas nã,o 50 pela, beleza da torms como

Rodcviaric, ultimamente realizado na Capital da Republica, E ai �Ind� pe�o senhmtnt� com �ua fui pronunciada ". reveladora da sua Após a cerimonia da inauguração do retrato, que foi des-

c3tá o desenvolvimento, que vem tomando toda a região sul-catari- inteligencia, CJ_u:! é IOJe��ullvelm!nte uma proanssora esperança. cerrado pela senhorita Rosinha da Silva Gonçdlves. dirigiu se o sr,

nense, graças a construção e melhoramentos de suas rodovias. .

Reahzado ,o desfile, ao som da banda de musica da For- Interventor Federal para urna das sacadas da Prefeitura, tendo,

.

Imarul agradecido, espera que V.Ex. complete a obra agora
ç� Publzca. enca�mnhou se, ,0 sr, Interventor Nerêu Ramos para por essa ocasião, usado da palavra o professor Apolinario Wes·

Inaugurada, ligando a cidade daquele nome á rodovia Laguna-FIo
a frente da Prefeitura �uOlclpal, tambe.n ante-ontem inaugurada, trup, que disse:

rianopelis, e assim terá o nosso ImaruI elementos principais ao seu
Ue uma das Jlnetas falllu, então, o sr. Ernesto Lacombe, «Exmo. sr. Interventor Federal. limo. sr. Prefeito Municipal,

progrelllo. que pronunciou o seguinte. exmas, sras. Meus sres. O dia de hojr:, as s i n a I a

Sr. Interventor. O povo de Imarui. inclusive o obscuro ora.
u Iil f a t o e x t r a o T d i n a r i a me n t e feliz nossa vida inti-

dor �ue vos fala, conservará vosso aureolado nome gravado em letras
Dlticurso ma, e é com u mai� sincero dos entusiasmos,· que em nome do pro-

de OlfO, no fundo dos seus corações, pelo muito que tendes feito fessorado, e desld juv<!ntude Escolar, qu� eu ergo a vóz, para

pelo seu ��quecido municipio, p�is, até htlje" ninguem vos ex�edeu "Exmo. sr. Interventor Federal. Ao che�arde5 a lmarul saudar o exmo. sr. Interventor

e;p benefiCIOS a êle prestados. fostes rec'!bido pela palavra de uma criança desta cidade. O povo, Baluarte den&dl:ldo d; progresso, fervoroso a[>ostolo da ci·

Não quero :terminar estas poucas e d.esataviadas palavras, por �ua vez. cobriu·vos de palmas, e bem merecidas, não só por vilisação, paladino extremado do bem e da justiça; vossa vida é

S"'m rec"'rdar t filh di' fi
sêrdes fIlho doe Santa Catarina, mas pOlqlle a ela tendes devota- uma sérl'e I'nl'nteru" d t t t' f d

' .

d d
, ... os ln Igos Ol'> e marUl que tanto zeram ao seu

' a e en a Ivas em avor a vltona a. sãs a-

tempo, pdo dl!senvolvimento de. terra natal. Dentre êles poderemo�
do o melhor da vossa inteligencia e da vOosa abnegação. trinas e ��s idéas no� res. Vós, qUe no altar sacrosllnto da patria,

..

lembrar o co�c:ndador José Inacio da Rocha, falecido ha cerca de
Forte recebido co:n palmas por este povo e por esta, crian- tem sacnfJcado todos os interesses e preconceít(ll!, para o bem e�tar

DO anos no Rio de Janeiro. Sou suspeito para falar do comendador ç'lS e as crianças falam pela boca �e Deus. A saudação feita por de todos cs barrigas-verdes.
Rocha Vl·st .... c n' d d M

essa menina, reflete o �e()timento perfeito da nassa terra .. d" nossa CGlnscI'o no entant d t lt
.

t f
, ., o lO e um e meus antepassa os. as mesmo assim

' '" • o. es e a o 10 eresse e es orço, que o

está DO con�ecimeflto dos filhos de Imaru} o que fe� êle, pela terr� gente. atual govêrno do Estado vem demonstran.:lo nos assuntos atinentes

�u� lhe servIU de berço e nãe a esqueceu nas disposições de suas
Quem, como nó;, conhece e vossa grande envergadur a de ao desenvolvimento da instrução, Cumpre-nos evidenciar-vos o quan'

ultimas vontades. O coronel Serafim Matos. que foi o pioneiro da
homem publico, quem como nós se honra de havermos sida vos- to é,la e�perançOS;l cidadl! necessita. e quanto aspird pela creação

caula d� .el�vaçlio do antigo dist�ito de S. João Batista, à categoria
50S indetetiveis c'.>mpanheiros, sente-se envaidecido e penhorado an- de um Grupo Escelar, pan assim melho;: afetar ao crescente

de MUDlclpl.o, obra essa .concretlzada no governo do grande clltari.
te a maior demonstraçà.> de eficiencia administrativa de v. eXCUl, progredir do nouo Municipin. Confiamos p;Jis na v()ss. ncbres3

ne�se, n emmcnte e estadISta d�. Lauro Mueler. O capitão jeronimo
neste municipio. de animo, para que lá, nes�a camara augusta, onde v. eXCI8.

LUI� de Bltencourt, homem de velha tempera, chefe de numerosa
Imaruí, krra onde nasceu Jeronimo Coelho, desde os ocupa o justo lugar, dareis o impulso que convem ás idéas del!'o·

far�nlla, que deteve du�ante longos anos no passado regime monar-
tempos aureos foi sempre esquecIdo. T010s nós sabemos que duran- craticas, de que sois () mais fervoroso adepto.

qUlc� o basta0. do parhd6.conservador local, e na Republica, o do
te cincoenta an03 de RepubEca, v. excia. fez em trêo anos apenas Queira. pois exmo. sr Interventor. aceitar as 0058115 hu-·n.

Partado Re�ubltcano Catarmense, Manoel Luciano da Silva. probo
mais do que tojos os seu� anteceSSGres. Foram criadas mais de mildes homenagens e um sincero agrad<!cimento os quais qu:zérér(-9

e �oDellto cldad�o, que fOI prefeito municipal já na Republica. "n-
300 escolas, foram feitos rnais de 400 qailometros de estradas, e, mos, forrnassem um hino retumbante, com as notas dos mais puros

lomo José de BI�encourt Capanema, prefeito de sua terra por duas quan�o, porve�'ura, houvesse v. excia de descer as escadas do e vividos sentimentos Im)fuienses; (' que e5t" hmo p�rC.lrra num

vezel, Manoel Vicente da Rocha, abastado agricultar no vale de
PalaclO para deixar seu p3sto, não haveria um !lÓ catarin�nse que cre�cend.) admiravel á gam.l, de to�{)S os afét03 nóbres, entesoura

Aratingaúba, politico prestigioso e primeiro Presidente da Câmara
não houvesse de afirmar t.::r v. excia. saido de mãos limpas. E' dós na gratidão que temos para com vasco.

Municipal, no regimen Republicano. Oêle sempre se referia agrade- que, sr. Interve��or l\Ierêu, Ramos, v. excia. foi como 11 estrela fui· I Assim é que convido á todos para saudar o e:r.mo. sr. lo-

cido o ilustre catarinense Conselheiro '\1a.fra, afirmando que em ran- gUl�nte que radIOU no S:::IO' do nosso povo para nlvar Santa Ca- terventf)r.
,

de parte a sua vitoria na eleição para senador devia a Manoer Vi· I
tarma.

E d
.,

d . VV�va o eXfllo. sr. Interventor, dr. Nerêu Ramos.

cente da Rocha. Antonio e José Candemil ambos p f 't d (t
sta terra, tem �om a mmlstra or um dos companhelfos, Iva a sua d. d. comitiva. Viva o limo. sr. prefeito MlI-

, Te elOS e ' .

d 'd· d' d
' ,

..

I
Imarul, ambos portugu�ses, e aqui radicados a terra, onde fizeram que. eu tive l)�aslão e 10 icar, quan 8 aIO a clOgla a espada e Dlclpa.

(Grtuna e deixaram numerosa familia. E tantos outros que deviamos
trazl9 ao pe5c�ço o lenço: vermelh� da revolução.de 30. ho,nran�o.. � segui!, falou o sr. Interventor Federal, que produziu o

relemhrar neste momento, mas que a memeria não nos auxilia.
me �ue v. excla. ao assumn ti goveruo do Estado o houvesse fello brrlhantf' ImprOVISO, que fIIublicamos em separado.

E telminando, nós catarinenses, e especialmente os 6lh'Js de
contmuador da obra que em pról_ d:ste povo v�m abnegadrtmente A v. excia, sr. Interventor Ner@u Ramos. laudo respeito·

Imarul, faz�mos votos pela prosperidade da terra barriga-verde, e de�e�v(J�ve��o. E.m Imaruí n�o haVia nada. HOJe" ba. tudo. Co� samente como baluarte que sois deli nosso progresso e do nosso

que Deus ajude ao seu benemento interventor, para levá-Ia ao logar
uma IDsIgmflcllnte lenda, segumdo o exemplo de v. excla. ,o prefel- futuro. E quero saudar, tambem, a figu{8 eminente do grande Prcai- 1-

que lhe cabe nos destinos do oosso glorioso BRASIL. dente. dr. Ge�uli? Varga�, por haver homologado no posto que

Tenho dito. ocupais o' mais Integro, o mais sincero, o mais leal e o mais hon-
Find\J o diseurs. dosr. Dllmi.lgos Rocha, dirigiu-se o sr.! RECAUTHCHUTAGEM rada dos catarinenses,J>

•

Interventor Nerêu Ramos, com toda a sua comitiva pllra o cen-'
Iro diJ localidade, afim de assistir ao desf:le dos c5�olare5, . onde!
foi saudado p�la menino Libia Bitencourt, que num improyiso I
tocante, que vlvamentp. a todos impressionou. pelo entusiasmo p8s- I

to lias suas palavras, assim falou: I

I caminhões

ç dl.oor.o tia liuuli.a LI.la Blteucourt

I Â minha oficina està a disposição dQS distintos fre-

Exmo. sr. dr. Interventor Federal no Estado. Sr. Prefei- guezes a Travessa .4 de Fevereiro '(ao lado da Ca-
Ia Municipal. Meus senhores. Minhas senhoras. Fale em mim a

uiança imaruiense; mas nãe fale a criança, fale o coraçAo.
sa Peíter) Blumenau.

O' meu Imaruí. Ó te�ra de JoroDimo Coelho I Bemdito seja o sol
,

que doura 8S tuas colmas; a chuva que fertiJisa as lua:l terras, re

gando as lauvora:t e as plantações; a brisa que estufa as vélmhas
brancas niJS noites de luar; a onda EJue se desfaz ne praia, quan
do o pescador contente aponta na canoinha fragil, trazendo para

: aleeria do lar • pio de cada dia!
Bemdito s..t. Deus nesta terra b8a,' e b 'd

.

V ... ---..----
-

-,- emvm o seja .

"

_

Serenados os aplausos, usou da palavra o ex-deputado esta

dual 1[. Domingos Rocha, que proferiu a seguinte

Fala o professor i\polinorio Westrup

Os pobres não dão presentes
Em recompensa aos favores,
Dão porém sinceras f}ôres
Da mais pura gratidãc;
E muito mais, ale o beijo
Dú infeliz agradecido,
Porque honrado, vem nascido,
Da fonte do coração.

Vulcanisaçlo
Hermann Kupper

Fala o dr. �eI8. Fausto,

Comunico aos meus distintos freguezes, que adquiri
uma maquina para recauthchutajar pnelles gastos de ,

Terminando o discurso do sr. Ernesto Lacombe, que foi I

VIbrantemente aplaudido, foi, em seguida" o ar. Interventor Fede
ral e sua comitiva recebido no sallo nobre da prefeitura munici
pal, tendo usado nessa ocasião da palavra, dirigindo-se ao povo
que se aglomerava em frente á séde, de uma das janelas, o sr,.

dr. �elso Fausto de �ottsa, ilustre Secretario da Viação e Obru
PubhcIs, (jue em termol vibrantes salienhm a obra que vinha de
ser reahada e que representa um atestado flagrante de saber o
sr. Interventor Federal render justiça· ao'l que trabalham e orodu"
zem. Depoi. de fazer a descriçãe detalhada da DO". e,trad�, de
clarando·a aberta ao transito publico o sr. dr. Celso Fausto, re

mata as 6uas, considerações, diuodo:
-cEsta estrada, representa pata Imaruf, a alvorada ex

plendida da sua redenção lO •

{;oBtlnua Od 7a. pagloa
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P�o""'�""r':""iel":"ta���i;�:IIIIIII=;-�b�"��re�-���r�'L-�h��-L��sP�-Ao��n�Ds"""lllav�oe�I!!'!III\ BUDAPEST, 15 - O governo I A SAU'DE DOC� 1,1...
da Hungria acaba de decretar a!
mobilização parcial d. SUai forças SUMIDORarmadas.

Reuniões .Tramavam a rearflculaçãe pr!fde�e���o1(J�;�:::li:�'e:'�:�:�� - I
padagogtcas do comunlsmo em Sa-o

em vista das medidas tomadas Consome-Ia anualmente ne país um eonsideravel vo- I
�'" Im V V {â � pelolS 'checo" e das ameaças iRcIs- lume de assucares baixos, contendo elevada taxa de impura- �
Como é do conhecimento de i P I

santos proferidas pela estação de zas e atê a propria terra do chão, onde ° produto é poste

I�'nossos leitores, o sr. professor I au O radio checa. para secar, sem nenhum cuidado higiénico, nas depeudencias
Sebastião da Oliveira Hocha.Supe- I _

I
dos pequenos engenhos a fogo nú.

rir tendente Ger.al do Ensino, r �
_ .; I . .

., _ la I d
. Essas fabricas, mal aparelhadas para o fabrico de um

c..mendou HOS ínspetores escola-] S
.. PA,ULO, 15 ,Com a dd,- i

cem a f�mlh!l9 conceituadas, sen I
..

nc la o ne- produto ao qual os cientistas e�prestam cada vez mais imo I

I PS do interior do Estado que ! gencia ue onte:-.}, uur ..Ul t�.8 qualj do c(,n�Iderad08 como ele.mentos II"'" portante papel na alimentação, atingem, no Brasil, ao total

f'�etuaBse�:. na séde dos munici·l for?l� prei?S clnr:�) c�m�.mstas, a

i d� a.la Intelectual do Partido Co- f.l?, m� !:ult·d
-

, j
de quaai so mil, disseminadas em varios Estados .

•.
PIOS, reumoes de todos os profes-j'

policia paulista abriu�?(I,:ril,lho par� I m'llllsta,. em �1í.o Paulo.
.

6 �Jj ,u I ao I Em diversas zonas, onde as eondições economicas a

sorés sob sua jurisdição, com o
numerosas o,utra� pneoes de e!@ !

I CleudI_O Quirino .Neto 6 filho I culturais das respetivas populações persaitiriasa o consumo

olijeti_;o de I�lelhor orienta-los. em! m�nt;oll c�re_gll;'!��3, q�e ver� I :�e "l1:n f1C� f�z:_nde:ro em M!!t� Rt.TSTON (Louisietn8),15-Uta.a II
exclusivo de assucar refinado e liv-re dai einzas e suhstancias

questões de interesse do enR;no.181!�n(jo em �, , €L1,,, e outros Es
I �.. rh�o,

tendo vindo para S. Pau Illlultidão calculada em mil pessôas I inassimilaveis, o assucar de tipo baixo ainda é usado em

Esslu reuniões estão se

reali-,
ta U?s. I. d d

. r
to

_ _:_po�_�o tempo. linchou o negro Tommy Williams I II grande escala, em face de desconhecimento quasi absoluto

znad m larid d r m 1vro e enc ereçes eaiu d 19
'

I
por parte do nosso publico do" p -eceit e

.

I t
zna o co reguian a e, CaD or- _. 1 I 1 J'

_

C t ,\tt_lIouiadl/) ao Jui- e ano,'íj acusado de ter asslai-I I
.

e "IaS, m IiiWO e emen a-

I 1 I 1 nas maes 00 (e egnao oao ar- � " ' ...
1

•

d f b
. res, da alimentação racional.

nJ) se uepreenr e (e te egramas e .

d F
..

d I i i I d smac o o capataz e uma a rica I

«íicics diariamente recebidos DO I serro a ont.e: sup�rllJ.ten Ieute I
muo e, pa e desta localidade e de ter assalta- " Chega a ser injustificável 8 indifereneia que as autori-

Departamento de Educação. I da 013em � »litica ed, oJocla!. Tr�-IPalmeira I do uma menina na floresta II
dsdes encarregadas da fiscalização das condições bromatole-

Entre outras, chegaram cllmu-I
ta-se e ennereços 09 símpatí-

.

I gicas dos géneros alímentioíos votam ao problema, do eonsu-

• 1
-

�. d zantes do ereco vermelho, e

quel'
. I I' o do b t

..

d úd bl·
niações (10 Inspetor Santiago �

I'
.

.

.... PALMEIRA 14 - Na noite .-----�-.----------- ,m ,aisucar ru o. em prejuízo
. a sau e pu ica .

.l oinvile: do Inspetor Silveira, de t�.r:'ber:; l!0r:Iaill CUfiO
. d�Btfl,b?:� ele 10 para 11 'do corrente, indi- i

.
Urge �eja feita u�na propaganda edue�tiva eistematica

Hamonia que presidiu á reunião! d ..• es .�e m���age?: mlm,c,�glal", viduos desconhecidos alvejaram a,O .! ir visando ensmar 8.0 pubhco que?s assucares baixos, �OD�i de lhe I�
p:;dagogkH realizada em Ga:,lpar, II' delÜ p�e:?� pU�I:ne1l0S �€ Qn_tetl�. bala a resideneia do juiz munici- novo presidente: I �r�zerem economIa, agem p�eC!SameIltt!l ao contranld, em pre- I�

('um o compl\fecimento de todo
I r: l,pt:nnL�.de�!e . u.a. O, dem pfjl, dr, Pompilio Gome�, desco- I �:3 JUIZO de suas bolsas, pelo dImmuto teor de saccharoile que I �

(, professorad,) do municipio, Do i Po ItjC�. ('J S�nal JIl JTJ:CIOU am- nhecendo.se os motivos do aten-I do Ba "CO do I=sta ! II cont�m, ou seja, a 8Ga fraca capacidade de adoçar. Destarto, 1,1
i.nsP,üo.,r ,BOf,

fman, de Cl'flHCiuma, I p19� dl!u,lgenC�l:\I.I, �s�an�o no e?- tado, que, feiizmente, não teve I
- n L -

It.
pt'eferencia pelo

aSil.
ucar. de típo baixo n.ão se j�stifica, por �

que efetuou fi reunião em Ara-I ca!ç�J d� v�rlol cuuun,lstas. CUJo. graves coneequencias, pois s. s.1 d i S P I I I'
ISSO que é duplamftnto nOCIVO aos �olllmmldol'eíl: a liiua bolila ;�

rauguá, com a presença de 561' !llIVldFH:e
fICOU prova(�a cem a

I saiu ileso. Esse ato teve imedia.
- .0 (Ie • au O I e â sua saúd... I�

, f <
- 1;, t· dp apreen�no de dOGllm"'oto8 na casa d

� I
!�

JL o eS"Ofp.S, quatro c.te 01('S �
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_
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,li upus, a em as au Orl' ,!'l elll
O dele "do Carneiro da Fonte' que

cercou o r
.. Iomplllo 0- f:. PAULO, 11 Foi. nomeando i O I �·t t d ( '11= -

,.
o

I()CaI�, . que. co.m.. sl�a presença I r' I

g.
t

'

d' ,'ON, fi _! mes de toda a SImpatia e con- presidel'lte da Banco ii" Estado o: nStl U O e ar ... " LnSlno re IglOSOS
].:rcstlglal'!lm a lD!Cwtlva do De- 8\ roll O 3"0 e plbtw em. a, fôrto. I sr. Heitor :rente,�d�, !lnUgo secretá- i
parLamento. � , in�pe,'�or Pedro gCrl�nt('� dêl8 }u�t,rI�? corn�m3tBa8. S. s. de�fruta grandes amizades 1 rio da Fazenda. I ne compr�rEi todo nas esco;i!uC'PallJ'O de Itajal l'C'lIJ"oU uma
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• • ,. ,,' Zuc6riéu; Sá CHnalho e Joqé �,'l!l- i r<; o � Im�arC!a . e�em�t:D o e

Ioga O gor Oo profc:sor, �I!vnra 111Spet')f ._de I ;-" GC' '" N" _ T ,d • ., _! suas tunçoes profIssIonals. I I BAI'A, 11 Foi publicado o ae-

Hamoma lTllClOU SUES reunlO�s
1.1.].,)Z ,_,fv,g, duo C 03 pc,Ln i lO. .

' d I c.r�to. atribuindo ás Prefeituras de

tambem cem os profeSis0res ele

O.,
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------�-------,.------.- I regresso o (ar-, PORTO ALEGRE I". o I t-
Intenro 8 criação e manutenção de

T. b' �� �n I 4

... -,'
•

ns 1" eSCOlaR, bam como intituindo o en·
Im ,o. (gj� IilU PRODJGIO

.

·f· l\�IL GI::>D' d· B [\ S b ter"""
,uto de Carne resolveu allqulnr to· 1 sino religioso (tentro do hrnario

Em muitos mUillClplUS, os pre.-�" 1 '" sIgm IC� l;.l. A ,1..&:J i ,iih iJ _ e as 'Iao i do o gado gord{l que for apresenta-, habitual.

feitos tem compreendido o alto d nrat�
MILAGRE slgmflCa I �o na ExposIção Agl'o-Pecuaria 4°11------- _

alcance das �edída!l propG!ltas a �.. U Leme I
Santa Maria.

pel0 sr. Supermtendente, como (;DARLAUTB' I ( b t t
Pó de arroz e rouge

beID. o demonstra o oficio ql1f} I

I om a e s!3nf!ren o combinação feliz

b tRIO, 15-A C�!la da MCf!da,
d I

ti
tW Adol·alPão

• a�xo l'auscrevemos.' ontem .

re- de acÔrdo com li média da cota- usan o o creme I C_ANZH:S, 11 O tardIal D. Se- v
.

cebldo do sr. Zefellno BllflgO,: N 1, • f I ba:>n 'o L me, que Ile encontra em
"

a venda em todo o BrasIl

prefeit0 de U ruosanC'a ! çao .e,,) y�!o� ('.:1 ,p�:�t��A �����d: I CDARLAUTIi l rf-pOUSO llum hotel desta Cldatte.1 P�RIiNHAS, 17 Uma forca da notadamente. na Capital da

C '
-" "'·h ..-,! p",'l, , ... .1' ,

I .. d' '.
i pnrtírIÍ pllru o Rio de Janeiro no'

I
poliCia lile S�lgipe, comandada Jilela 'I R bIt

om o pre�e!!te ten () op,;;z f ; I :"6 I� 3gio uIra ogo smrm o, q,le prodlJto J1róxlmo dia B, vIajando prlo tron- sargento Jose Luiz, acaba de ter. .

epu ! ca.

de remeter li V. Ex;-•. um'1 maravilhoso! � !!atlantlco AUGUSTUS. sangrento choqu.e com um grupo! Esta a maIOr prova de sua alta
., dosse d b d I r li d

grafia. da coneentrnç:1,;. ";' ,., me:.,", duo-' ,'�rLli4()� ClllÜIOS, respe- I II
i � an oleiros chefiados por BA qua I a e.

mas e�colas da Vila dt' Nova lY-· dI·dR'
i !�AO. Da lut!t, que se derenrolou;

)UUf,>, por OC38ião das fe,,! as .' �:����:[:n�:;s l�tul�:P��o9�7 : 9���
I San � t o r I" o "s ii n" t a C (], t a r ,. na" , I �;�:.a�����Q�A:�!'ie :��u��en:!: Ponto decisl·vo n2

P&tria. Junto tllmbeffi lln� 1,')<; at dI·
. U '1' "OM D·'" VERAS CRUZEI

t.!l
- - 65010 para 8S moe 8i'l CO.omaIS

; euos lU r -'" ,
-

tant8n�o8 d[� c_idadeo de tUrll�,,:s_fl� de $020, $040 e $080; 656% pa-I I RO DO _SUL e AMOROSO.
- m!J!fcha snbre

ga,-asslDI Cl,mil ut);:'l. ,utog,;;:L", ra 3'J de $160, $320 e $640 e en'l
U U

de uma pal'te e�p(:t'tlva levada 573o/c para 88 de $960 e bem !-lA. Andre'" rlLiral!ayhegy Hasteamento do
I Canta"""o8 efeito a 7 de setembro pelos assi: em $273 o preço d� prata II RI il

1 d N 1 ') • •

1 1

I
'

-Ih-QlUno�_ a ormal.l nmana ,'oca.. fina em blirra!!. pavl O a
-

IHeUIllEl.O dos professélfi:S: E com .--------,---,----

._, DIRETOR pnOPGIETARIO
I

a n clona
HONG-KONG, 17 Informa.

maior' s�ti3fação .�ue t,ive cieneia

C:t\\��a.���1�. I '
ÇÕ'8 de origem nipolliea asseilu-

da proxlma reUOlao nos prof�f· �'p&j5,U�ã.w.gUg Estação PERDIZES - Vila Vitor�a -- Estado DAI A, 17 O Departamento raro que as tropas japonêsas se a ce.

50reil 6:Jladuais e municip.;'1is,. o I' de Santa Catarb!4l I
da Educação determinou o hastea. derarllm lia manhã de hoje de .J -

que sempre traz para o enSInO
mento abrigatorio do pavilhão na-

I Cheve, ponto decisivo na marcfl�
d ' E" d RIO, 15 Fel Julgada entó!m i!I I

clonai dlarll!mente, nas escolas. , sobre CantA0.
gran es vantagens:. speran o ,em escritora Patricia GB1�1i0-, que teve O melhorbrave receber a VISIta de V. Exa. como seR ddensor o ex-capitão Moe- estabelecimento, perfeitamente aparelhado
que para a e9cola do nOS80 Mu-,' c1aJ' Rolim. Essa escritora que era para o I,ratamento conservativo e oirurgico de doenças pul-
nicipio será mais um estimulo, acusada de Atividades comun!stas monares (pneumotorax, frenicot(,mia, tOfflcotomia). Este Sana-

aproveito 0, el�""ejo,., para apresen-I f��-=���nadll ii 3 anos de prisao. I torio encontra-l'ie locali"ado na Estação Perdizes - Vila Vi-

tar a V (,'
• "t t d lt toria, na Estrada de Ferro S. Paulo - Rio Grande, 800

. ,J. o" pr �l es os e a a � t d
estima e distinta consideração. iZx.ecu auGS I

metros sobre nivel, possuindo U7. eletrica, agua encalilada e

(a8&.) Zeferino Burigo- I"refeito.j li> • AI
estradas de automovel, com clima �alllberrimo.

C
...

-a-s-a---a:--v
.....

e.n--d-a-,.--v
..

s-ee
..

rl-d�Da-:
APl�I� Olf:!ploes' !:

O Sanatorio encontra-se inÍ;j�alado com aparelhos mo-

,...
� UV.:lI lfi;.fta dernos de Raio X Heliodor, Ondas Curtas e Laboratori"

I
para exames de. escarro, sangue, fezes, eLa.

confortavel casa situada á rua BERLIM, 15 Foram executa- Seção separada para convalescentes de doençaíl graves,
A dos esta manhã Franz Backer, na- estado ptJS'toperativo, impaludismo cronico (malaria), esgota-

r'·�ereu Ramos n. 13- Qual. tural de Treves, e Joseph Braneek, I mento, etc.

quer informação pe�o telefo_lorlginari. de Ratib.r, ha peueo I

"88. con�enados i morte pelO crime de i
n e n. I

, ;) , espionagem. _:I_}���������������������������

G z T
�-:,0:=:::5--------mm-

A VOZ DO P

,

I

-.4._
Venci�entos �i:ís e m_il.itares: Meio sôldo, montepío,

?pose�tadorlas, requl8lções mIhtares e quaisquer recebimentos,
mcluslVe na Alfandega e Recebedoría Federal-incumbe-se o

advogado DR. ANTONIO THEORGA.
(Inscrito na Ordem dos Advogados e oferece REFE

RENCIAS BANCARIAS).
Escritorio: Rua 1· de Março nr. 115-2· Andar
Endereço telegráfioo: THEORGA�RIO DE JANEIRO.

TESOURO NACIONAI�

----,...�-------

,"
"" � ':, - .�
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G A ZII_E: T,.?aavdv�Jil!llaR.Alfredo P. de Araujo Accacio Mo- � �
���

Cálculo de qualquer Ptanta.execução, fls- �
M EDI C�O · � estrutura em con- catízação e direção �

;;r Especialista em molestias de creanças, nervos
rei ra tem seu escríp-

�
creto armado de ob, as �

'�1Ji�t�palu�f,�mo e moles tias da pele tório de advogaela á rua � e ferro Aparelhamento com �
Tratamento do "empaludismo e das malestias da pe- � çPõleetso dPaerpaoCnOtensstermu- �.le e nervosas pela .f/.utohemotherapia Visconde de Ouro Preto � �
Consuüorio e residencia-Praça 15 de Novembro. 13 I

�
concreto armado ICons��a!J���;!�� horas _j I��i:: �=:I:�;:O.1277.- í

--- �I

OEL PI,Nt 1011' E�l*.r.!.�.�P!.!���,��!tU-
ti 11l<)1"�I:IJte �1\)��)lJt\!jJ M� 18 �,�t..

M h O I C O O P E R A D O B 'kn5m-'Yr.�<i,"e�"'�OI Enger.heiro Civil .m
�

I �.�'... 'fRlf,,AS
DOENÇAS DE SENHORAS-PARTOS 1 ESPiNHAS

-
-

ll;J
..

'.

CONSULTORIO-RUA TRAJANO 17 SOB: � UlCgRAS PI· d C lt!4
DAS 9 AS 12 E 2 AS 5 EÇZfMA$ ••CID .. alx. Economica b.�lE M�CHA8 OA lftUI �R

SIDENCI�':N�U\:'!U Ramos 26

�ri� s
1· Andar • Apartamento .�Atende chamados a qualquer hora dia e noite SCtl.

�
.... .",_ :.�-:r� Caixa Postal, 784 m

Molestias �osOperações I ·'AVAIUA" I
OI L-IOS

",--- MllhiU�deOlft_-0'" � ��

,
.... _..

Ui'\, ,"ir �E,"1J�U�M_ � �
,OUVIDOS, NARIZ E GARGANTA "

Radias � Curitíba Paraná �
D:r. J D ã D d e A r a u j o I �

�

----_ I Para seu _ concerto, procu- �
�

Assistente do Prof. Sanson, do Rio de Janeiro, Chefe I rai a Casa Musical, que con- �
�

de serviço de olhos e oto-rhlno do Centro de Saúde I ta com _ a oficina melhor � �
de Florianopol's !I montada na capital. �

Membro da Sociedade de oto-rhíno laryngologia do Rio. I
Rua João Pinto, 12 .P'�-q�.����"7���",,'t:.�7�"f�·�?!

Consultas diarias das 4 ás 6 112 - Fone 1447 II
" a.. --

i
Rua Vitor Meireles, n. 8-FLORIANOPOLlS

Dr. 5 ii u I 4) R a mos I �urso de Maquinas e Pilotagem ii
Especialista em mo/estias do aparelho genito urtna- PREPARAM·:'SE ALUNOS PARA EXAMES A 3&. MA· Ino do homem e da mulher QUINISTAS, PRATICANTES DE MAQUINAS, MOTO-

E.x-intern? e ex-Assistente do serviço de cirurglae RISTAS E A TUDO MAIS QUE SE REFERE A' I.
ginecologla do Prof. Brandão Filho.

. l\1ECANICA MARITIMA.

Ex-Diretor do Instituto de Previdencia Clinica do
Rio.
E:<- Sub Diretor d» Serviço Médico da Assistencta
Dentaria infantil do Rio de Janeiro.
Curs.o e prática especíalísada em F. lrr.;;"'é1a.
MedICO do Serviço de Higiene Pré-Natal do D. S. P.
do C. S. de Flortanopotís.

Doenças de senhoras. [;fologrta
Partos e Cirurgia.

'\--
.-

!!!!!!!!!!!iEF?iiiiiiii·��_'iiiiiiiii_iiiiiiiii_iiiiiíat_'íiiiiiii'��_;�·íiiiiiilr_fitiJ·t_a_.�!!.__. � ��tt:�:�d:.11 Dr. Aderbal ;-1
Dr. Augusto Desembargador � �a Silvai
de Pau la

Salvio Gonzaga' Ex-chefe da clinics do Hospi- Advogado
� Ilal de Nürnberg, (PI.IJC6&sor

ADVOGADO. � Indórg Burkhardt e Profe&ser P. 15 de Novembro, 3 sob.

iMEDICO Erwin Kreuter) Fones 1631 t'l12'0

I.lOENÇAS DE SENHO- Rua Trajado no. 29
RAS-PARTOS EspeclaUe!a em cirurgia

Operações girai

CGnsultorio::Rua Viwr I
.

_. i alta cirurgia, ginaecologia, (do-
Meireles 10 Dr. 'edro de Moura Ferro enças das senhoras) e partes,

.

.. _t cirurgia do sistema nervoso P.

/!4's 10,30 e das 2 as 4 hs. Advogado operações de plástica
Resldtncia: Rua Vis-onde Ide Ouro Prelo, 42- Rua Trajano, rr J sobraão

Ifone: Consultorio. J 405 I Telepho�e _no1548 IFone: Residencia. 1'355
_

I'i��;:;"l
CLINICA GERAL

Vias Urinarias
1ratementomodema das
melestiQs tio Pulmão

Consult.-R. joão Pinto, 13
Telefone. 1595

Roa. Hotel Oloria·Fone J 333

JIItII-------a;u----------· Co,.,ullas das 13 ás 16 brs.

A
I Dr�

Dr. Joaquim Madeira Neves
MEDICO--OCULISTA

Fermado pela Faculdade de Medicina da untver.
sidade de do Rio de Janeiro

Tratamento clinico e cirurgíco de todas as moles
tias do. olhos

Curso de aperfeiçoamento na especialidade, CO'l) o dr. Pau·
le Filho, no Serviço do Prof. Davíd Sanson, no Hospital

da Fundação GaHrée·Guinle do Rio de Janeiro
Completa aparelhagem para a sua especialidade

Eletrecidade Médica, Clínica Geral
Consultas diariamente das 15 ás 18

CONSULTORJO Rua João Pinto 7 sob. Telefone 1456
RBSIDENCIA: Rua Tenente Silveira 57 Telef. 1621

-...... ....

�""'lI-...",.,_,... ", ...�

v. EX8Ia. precisa d. uIBa limouslo.'

Disque o n. '. I. f522 de seu telefone e

t�rá não:só para seus passeios, como tambem para
viagens.

São todos "arras modernos e conlortaveis dirigidos por
babeis volantes,

Erondino Cardoso
Otavio Cardoso
Bernardino dos Passos
Numas P. Cardoso
Waldemiro Vieira
Patrocinio Vieira
Rubens

502
503
50S
514
ãlD
521
ã2i5

RibeiroOmar Carneiro

-;;SADOS DEVERÃO DIRIGIR-SE !AO SR.
�ULAMPIO DOS REIS VALE
LARGO 13 DE MAIO, 41
FLORIANOPOLIS

I
II...... ,

II

Consultoria e Residencia á Rua Visconde de Ouro Pre
to, n', II - Tel.-I008 -FLORIANOPOUS.

N OV�:D L\D E
í:

S:G_naLm ..

j1� FANTASIA PARA VERÃO
ftl.Ut� . �If '1.� A 10$000

Calçados ��$O��LHOR QUALIDADE A

Sapatos DE VERNIZ DA ;�\ELH()R IQUALIDADE PARA SE:\lHORAs, A 2:0$ .

':HI l\iELOS. T AMANCOS, ('a�TO;;;, E' C.
FABRICA DE CALÇADOS-BARBaun••
A LHEUREUX

Secção de vendas RUA CON. MAFRA, 30

( 9· ; .

Conforto, Distinção e BeJeza
Com Economia

nos Trabalhos do
CONSULTORIO···Rua Tro
ane N. 16 das 1 o ás 12 e

das 15 ás 16 1(2 horas.

TELEF. 1.2R)

Só
Consultorio Técnico de

'.1
PtESIDEN

..

CIA- Rua Este-

II
ves Junior N. 26

I.

T.ELEF. I. J 31
--..,w" "há

IVO A. CAUDURO PICCOLI
En••�,helro lJivil

Profissionais habilitados para ·.todos
os ratY10S de engenharia

Administração. construção e reforma de prédios com

pagamentos em prestações

tcrojétoe ern�geral

Escriterio central: Rua. 7��de Saternbro, 47

·Porto Uni ão

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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u zrn a s
BaSCH

EM

C
FLORIANOPOllS

�

9 .

• ••Ihe.'" . Filiais 81n:
... "rio, - .. I11III ...

...... que ".. DOIII..... .., (1,5 )
Im dur.1tl;Na1le

•

•onda .... I.d__ .....

J••_ ........

..-

BlumenJlu, Cryzeira da 5111,
JGlnvile, L_lIal, L_guna, São

Franci.co do Sul

�JiOSTRUARIO EM:

Tubarão

Bocarregt.Hif dr' (, ill"",fi':ãÇlli\, u.ediçao e EMB�.RQUE de

;�t('>dM as ,,�peó([; d,: rip.H\r::ilil� serradas, beneficiadas e em
,.

t610S etc. (.í�lt'8�� ê mercadorias em geral. para qualquer
pNto d.'.!. Norte o_�,do,?ui do Paf�. bem como, para o Exterior

keclbe cargas de importação.l do Pais ou, GO Ex

terior, para desembaraço e redesoacho para
as praças do interior

DE�VIO DA E. DE fERRO ARMAZEM PROPRIV

SERVIÇO GM�ANTID() E RAPIDO-PREÇOS MODICOS
� ,��,_ �. _' ,.

" .•. _-::0.0; '. oi. z, .

Fav�rit

Um rommce que
passou ...

Só um presente realizará
esse sonho... E nenhum
presente melhor do que um

perfume, um perfume que
faz sonhar como Noite de Ba2
dad por exemplo.
f' o ultimo poema que

Schnelder d Cía. escreveu,
com a magia misteriosa de
suas essencias raras. Noite
de Bagdad é como uma sin
fonia. na qual trescalam no

tas frescas e ardentes, aI·
ternamente. Noite de idgdld
faz sonhar•.. lembra roman

res e sugere poesia... Um
presente apropriado, poís,
para as mulheres que amam.
faz recordar os romances pas
sados.

NOITE DB BAGDAD

L. NOD.ve.... per
fUole de

khnelder a Cla,
_UMUlAV

Rua Felipe Schmitd n: 7 e 17 a

I L

II N () E'r_j.�> \i'",�itC) Pera do Leal

I
�
�

I NOS CL"SSIC05 ENVELOPE FECHADOS

�&m. ���f&l�
COD�etoM e lI_peza

B E

Fede-ra! e Santa Gtartna

qnando •• ••• r.- de maqnas de escrever,

__--IIiIl---------------. eordar rádios e oarelhos em geral.
Rua Contheiro Mafra Jl' 66

Banco do Brasil
Capital 101.000:0'''$800

h"tlo dI r.sarva 219.741:10'$010

EXECUTA TODAS AS OPERAÇ&ES BANCARIAS

�CIAS E CORRESPONDENT� EM "TGDO O PAIZ
AellNCIA LOCAL RUA TI\AJANQ, No IS

Allon•• em conta corrente. os &elúint.'lJuro�:
Dep••81 Juros (CO!tERCIAL:SEM LIMITE) 2% ala
Dep. liautados (limite de 50:000$) 3� ala

Dep. populares (Idem de 10:000$) 4% ala
Dep. de aviso prévio (de quaisquer quantias, com _retiradas tam-

bem de quaisquer ímportanclas),
com aviso prévio de 30ldias
14001 de 60 dias
Idem de 90 dias

bEPeSrrOS A PRAZO-FIXO:
po 6 mêses
por 12 mêses
Com renda musal

�i��a
4,5,. ala

) LET:aAS A PREMIeS.
, por 6 mases ." a. a.

per 12 DKsCS i� _�
c

Sujdto ao -tst1o pfeporcloaal.
Expldlente:·'ctas 10":'á8 12 e dai 14 ás t;1& horas
Aos sabados: das 10 ás 11.36 horas

��,-'"

Endereço telegrafico: SATELLITE

TELEFONE 114

.-' -.1 I .. �' \ .... '..... .Ó
_ .. , ..

�
.....

"

..... -.

__ Oõ

",', '_.

���l
f!�;"��'��

,Il .. i?- ,,'

A Eleírica
PA8A

.

I�StALAÇ6ES DE LDt# Fti{ç1
&

ii' AN· I'
TENAS DE RADIO, CONSERTOS E AUMEN·

TOS PROCUREM

A ELETRICA
TEM SEMPRE EVI STOCK E A' VENDA, POR }

PREÇOS SEM COMPETIDORES NA PRAÇA.
MATERIAIS ELETRICOS, LU'\TRES E ABAT·

]OURS ELEGANTES E MODERNOS
NOVIDADES.! VISITEM A Ele'tri""aRua Joio Pinto n. 14 ....

ACABA DE RECEBER UM FINISSIMO SORTl-
MENTO DE CHUVEIROS ELE'TRICuS, NOVI
DADE NO RAMO-AR fIGO GARANTIDO
:i

-

ALl;A-SE
Casa I) Estreito

( JoIIP..... -)
Sala de isita - cinco

pndes OUbs - ial. de
..

jantar - COI - cosinha e

instala;0 sanitariaa

; Lui elétri:a.m tedos 08

, comaimeatos
i Dois quin.s.!ompletamente
;

.emuradOS!a
explelldida

. ! prai banhos
: Dois por e dois ailquea

, í para la � de roupa,
, : Onil) oa porta.

1 'Todos o�ampartiraentctl
I Item janelRI a casa eat'
'; 'completam� nova, com

tmoderna f, 400 M S.
Agua tncaia para serviços

duinha.

CHAVIS 'RUA .lARE.
CHAL GUiRME N' 1

Floríopells
\ I

I:

, ....... "

= 'nm

ti
I

quinta-feira.
20 de OUTUBRO
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GAZETA, 18- ..10--1938
------------------------------------------------.-----

lIoticias da
Chapecá

A FIorian,opoli9

Binoculos Prtsmatlecs
SUSteM

f'lbp.rtura com VOZES NOV.';'S, &:llZmrmt
k!slreianies no rcõ!o,

f'h:i horas certes, [or-ncrls faloG09 cem n
tlclns "n', pr-irnc ír-n môo. forneclô
pele A NOITE, e oferta Cla Cc'
6uimarã"s Ltõo., oylwda c'a L
tc"ia feàef 01

n·s 21,30 CAhCÃO DO OiF'1 -. Eecr-l
i!! ír.tâpretaào por Lamarli(Jg Bab
I.. "10 oferta áa ccsu Oe Iovçcs •

DRAGÃO,
A-s 23.00 - RITMO DE ZAZZ . Os suca

sos õo jazz em ôe5file.

5pimkers de studio: Oõuvctõo Cozzi
teIso 6uimarães.

Joalheria I'ADOLFO BOETTCHER
Rua Felipe Schmidt. 11

II

Amanhã:
Orlando 5ilva, 50nia Barreto, Habor

Diüs, Rose Lze, Irmãos Tapa'ús
A's 22,00· "Teatro iA Retalho"·Com me

quthnhc, Ismenla õoa 5anto!!!, reI
6uimarã!ls.

Este mês;-«O Bando da Lua.
9 80 .

a Ca a
A

Ir
�

"

............................................................3.��9.�••S e•••••••••O 3.S��

(] Palacio d ..s .

as,
••, 0 8.'••00 .

Recebeu, diretamente las fabricas, o mais fcrmldavel
e o mais fas4nante stock de sedas

E' um deslumbranento de cõres e padrões
nslores "Magazins" do Rio e São Paulo,

Paraiso das Modas ltaça em Florianopolis as sedas da
Primavera, a mais ri� e maravilhosa creação de 1938!

MARAVILHOSO! FANTASllCO! ASSOMBROSO! -INCOMPARAVEL !

Simultaneamente, com os

o

O' stock de LINHOS, acabado de chegar, ê o

em qualkbde, elegancia e beleza

•

umco

Sedas e Linhos s6 na
� "",

CASA TRES IRMAOS
I
"' " ..

I
I
I
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o alvi-negro, depois de estar peíd�n�<? por 3.xl, c�segue abater, em
homérica reação, o esauadrão do rubro-n�gro ItaJalense, Ilder /do campeonato da
A. S. V I. Os visitar,tes apresentaram urr't fut�b61 de cl.asse, �as forary) i""npoten�
tes para se defenderem dos locaisr que se agigantaram no/Segundo tempo.

A G A Z E T A ,C--E���ORTIVA
.I REDATOR: Osmar Cunha

� e Paquete ITAQUATIA' sairá á 18 (lo
., corrente para

,

paranagllà, Antonina,
Santos, Rio de Janeiro,
Vitória, Baía, Maceió,
Recife e Cabectelo

'-
.. .,.,.-- Cargas e passageiros para �s demais �or·

, tos sujeitos a baldeação no R�o de Janeiro.

tA. Recebe-f,c cargas e encomendas até �a vespera :dasJsaidas dos paquetes
VISO e emite-se passage;,s, nos dias das saídas dos mesm0s, á vista do a

testado de vacina. A bagagem de porão deverá ser entregue, nos �rmazens, da
Companhia, na vespera das saídas ate �s. 16 horas, para ser conduzida, gratuita
menté para bordo em embarcações especiais.
ESCRITORIO-PR1\ÇA 15 DE NOVEMBRO, 22 SG>B. (FONE 1250)
AftMAZENS-CAIS BADARÓ N.'3--(FONE·1666) -END. TELEG. COSTEIRA

Para mais informacões corn o Agente
J. SANTOS CARDOSO

o 5.C. FLO NOPOL.15I
venceu brilhantemente, o quinteto da E! cola ae Artifices, por 12xB, na partida de
bola ao 'cesto, na primeira "rnelhor das tr,s", e'l"t disputa de artísticas medalhe•.

disputando um' p.-imeira temp'of:em que foi Inauguração da Estrada
senhur absuluto do gramadc� veio de IlDaruí

a perder por 5x3. J
Mais uma vez, um quadro do vale do Irajal vem fazer

ll�almas
no 2' fracassou; teve eso 151[oro um companheiro que jogou

excursão á nossa cidade. Drsta vez coube a honra ao valoroso CIP, na sua sombra.. ,

I

provavel campeão da A,S.V.1. Ant?nto, PequenlDho e �to formeram uma linha média
E teve como adversario o aivi-negro, valoroso campeão do regular. O pIVOt, apezar de seus �!os e baixos, foi ° que teve a

E�tad(', que està entrando em uma Iase de ampla reabilit.ição, atuação mais r�gulsr. .

A partida, em seu panorama geral. Ilgr��ou, pois, .em v.er: ValdemH? e Conseira for�ca� uma ala direita perigosa.
dade, o Cip jogou bem, conduziu mesmo a partida no período 101- Fuvan fOI esfo.çado e

nad\rnaIS.cial: porém em troca ° alvi-negro foi o senhor do gramado, no 2' Pe�ro e Nanga foram regL es. O e xtrerna foi um elemento' , ,

'Itempo. U'I.
,

O quadro visitante, no J' periodo, cumpriu uma sólida per-! Dos alvi-negros, Kezende o peior , ° culpado exclu-ivo
[ormance. fazendo um jogo preciso, calculado, vistoso, matemàtico e, I dos três t�nl?_s; Portugal, sem subs lHO i-s U muito bem.
sobretudo acadêmico dando a nitida impressão de que esmagaria Fredi atuou de forma encc lasliql.
o StU contendor. Era 'essa, pêlo menos, a opinião geral. Damiani, ainda refeito ?e e �ia, f'l: U'1l máo pnrnerro

E o alvi-negro diante desse belo j go, ficou estupefato ante

I
mas no segundo remoo, cumpnu u: brilhante atuação.I

I G di l'
'

que pronunciou o seguinte discurso:
o seu rival, desorientado, fazendo um jogo desoruenado, sendo fac! -

,
o 10110. ''';i.,.ri:lnte tOd,a a pu,. ,i Li um hdlf precioso, E h I F d I b _1 d doB k

« 'xrno. sen or nterventor e era. Quíz a onse e
mente rechassado p-ls defesa <:lO" �uht(;-n l:U'�', ,ue, nesse periodo, tC. ' c.umpnu um prrmeuo :'1;'>0, mas no 2' atuou bem. IB I G meu i ustre aMigo, Pedro Bitencourt, representando a voatede do
teve uma atuação S<.b"'lba 8IXO, )og.:>u ma; ato, sem ubstituro, fez urna partida d f d dd I povo esta terra, que osse eu o interprete da grati ão a popu-Dal. tambem, :.. i,l, L i ..d X J, qu� Iez a W3 peior e ga a.

I d � 4 '"

I N h
•

1 A d S ação este IVJUmClplO, perante vossa exce encia, io ten o rnes-

exibirã.,O em, n.ossos carn, '.0', e.
a .Li::' gurar,ç

..
a notavel .de R.ezende, A a a zeve 0-. ecu�a

"c.ujml
iI} uma Eó'ida atuação, Io-":$

"' f d d mo expressão que possa fazer sentir ao ilu tre Interventor Catari-
que fOI o UDlCO e exclu.ivo culr,ado J,)� Ires goals, desorientaram, rarn atares p.repa erantes a VltO.H

I d
.

-
nense, o que vai 0<\ alma do povo desta terra neste momento ale-notavelmente, a P. roducão d.� seus cowpan.heirm., I V.O )ogGU, como sempre, com .bra coragem e ectsao f' "" á I' d hl...

d gre e estivo. I' otar vosss exce encia em ca a sem ante umE, falando a verdade. não poderiamos dizer, embora to a a
I
nas entraaas,

I b'-
I _J _ _. _-=-__� .._ .. "V'u:r"v u_.���;;-�_....��_ .,..�.....<�_

reação dó bivi-négrc, se o Fígueirchsc' venéel ia- -sé-continuasse"COm]
/ -Sll�(j .foi um esfor§aJ"õ."'- 1 .

_.

l'
• vel de entusiasmo, Em cada alma uma comoção profunda de ale-

C I d t dd foi o homem da IRezende no seu arco.
.

a ICO, o gran e ex rema esqn '
-

gria.
Para o tempo final, vimos um Cip diíerente, algo desorien-I nha; abafou. A inauguração do retrato de vossa excelencia, significa a

.

dO'" doal ..rn h" dtado, exausto, sem compreensão, sem atrnar com o arco o seu .... 8 '"
omenagem mais slf'Icera este p.)vo, que nunca esqueceu, aquelaii

êmulo. Ao paS50 que "imos um Figueirense pieno d� vont�de, de1 J·.TEMPO: J') ValdemirJ'l�') Sapo 3') Vllldemiro palavras, proferidas em fies de 1929, em plena campanha da Ali-
tlm entusiasmo sadio e brilhante, digr.o de elogios, a se atirar, com' 4·)Valdemuo.

. ança Liberal, de imorredoura recordação: Povo de Ima(I!JI, !'lada
r:otaveJ ímpeto. sobre o arco adversàrio, porern, conseguindo os seus I 2' TEMPO: 6') Secura 7') aaio) 8') Caliro 9') Aze- prometo, mas tudo farei per esta terra.
intentos. vedo.

O II' Hoje, como nunca, o povo desta terra vos saúda. "ossa
E, sem demora, o placard, que &té então lhes fôra adve�so, S team�\ excelencia jamais será esquecido por este povo nobre e sincero.

lnodi6cQU-fe e 8 vit6ri� sorriu; pr(�tegeu aos comandado! de Cahco. FJGUEIRENSt�,.., A ligação deste Municipio a Capital do Estado e aos de-
Dcst'ar!(', clilda um fracassou num tempo e brilhou nou!ro, por isso Reze!lde (Portugal), Fredi e Dêi,lau1; GodInho, Beck, mais municipios sulinos, por estrada de rodagem, traz u,na nova

o público saiu satizfeito de gramado, acreditando ter assistido a uma e B&ixo (Gato); Azevedo, Secura, Montt (gro, Sapo e CaliclJ. "ida para Inl!1ruí. O progresso de uma terra depende dos mei03 de
�rtlnde pugli&.

CIP comunicação. Imaruí foi sempre um Municipio isolad,) dos demais
Geninho, Lico e Isidoro; Antonio Pequeninho e Solo, outros do Estado. Mas não esthva esquecido. O g_ov.;rno Catari-

Valdemír), Conseira, Pavam, P�dro e Nf�ga. nense encarando as mas inadiaveis nec�ssidades, veio socorre-lo.
e Juiz "- ,'jl Hoje Imaruí começa UIDI\ nova vida, uma nova fase em seu pro-

G-:ninho, tão bom queeper na fase inicial. foi infeliz no 2' tempo' Foi o sr. Alberto 1V10ritz, qu:! teHfi�ma ótima atuação. gresso e um novo movimento de evolução na vida de seu pavo.
L d

..

I' I t J 't .c:: �r,RO A
.

h d
.

d'd di'ico, o �rt.n e zaguelrn, lo�ou BC mlfIiVf! men e na errp::l' _..,. mIO a sau ação, apezar qu� esprovl a e e oquenC18,

CO.mpa'nhl"'a Nacl*'onal de Navega .. CJlI�TAZES � sincer�: Íf��::eDI.aNe���adRa:o:,o:�re�:�tt:,t€r: .0.€ da
- população de Imaruí o mais profundo agradecimento e e tributa-

• PROGRJ8Y1AS DE HOJE: tamento desta modesta homenagem. Tenho dito».

. ç�� COSllera. . lODEO�\a:m�:e.. dosMOVimento Marltlmo ..Parta Florl.napalis

II
Em meio da enorme multidao que o ovacionava deliramte

Servioos de Passageir-os e de Carias A'S 5 e�l,30 HORAS: e entusiasticamente, d�r�giramse, após, o sr
•.

interventor .Federal e

X g. . -'
.

SHIRLE' TE,".t\PLE na ad- :n�mbros .da sua comitiva para o largo fronteiro à Pref(j�tura, ond.e
Para O Norte _L.

.

Para o Sul '( fOI oferecido um soculento churrasco, que decorreu em melO da DIlUImiravel pro< l�o I iranca cordealidade, sendo que, a secuJr. se procedeu á bençlQ do

���������������������������.���������queridil�a d�V6v6In�o�oo�m����I,�rim�aq�� as��� pm &a

F etes de cargueiro•
1.. ISna .• em meio do [(�hglOsollcatamento da população.r ., tfm J . 0. b: nzim.ent� foi feito pe�o reverendo p�d�e Bernar�QVitor fAac ,� !Ie�.__ June LSllg I Blas,�g, piedoso vlgan� da. paroqUia, a, quem os fH.'IS e a Igreja

e MICh,'1 Whalen. Cato!Jca devem os mais assmalados sernços, pelo S€U exemplo mag:

Preç05-��500 E' 2$000. nifico no pastoreio das almas do rebanho do Senhor.

Crianças '\ 5- I $500. Cerca das i 5 horas, sempre no meio de vivas aclamações
�- do pOVG, o sr. Intervenl(,r Federal deixava Imarui, tendo chegado

CINES t::,ROADOS I
a esta capif:al cêrca das 19 horas.

I ';�������������������������REX,3.s 7,3� húras:' I
HOTEL A-NDRETTA '1.1O ROMAI,,- DE MADA-

:

ftME WALEW. A com Greta
Garbo e Charle oyer. !

-'.

O Cip,
a

(;ontiDua�ão da. 28. pagina

Inaugura..:ão de retrato

Não quiz o povo de Imaruí deixar de prestar ao sr. Ín
terventor Nerêu Ramos, urna homenagem que ficasse perpetuada!
corno testemunho eterno da sua gratidão. E foi assim, que em

nome da população, foi inaugurado o seu retrato no salão nobre
da prefeitura municipal.

Dizendo da justa homenagem, 'J50U da palavra o sr,

Franeis@o Neves

Os Jogadorê8'

Outras homonaACens e eeriDloDias

Preços-2$5 e 2$000

IMPERIAL,' 7,30 horas:

HERO'ES Ü MAR com

Victor Mac

Lag��
Ida Lupi-

no. .

Preço!-l $5Q\
,

o MELHOR DA PRAf;.t4
ACOMODAÇvES CONFORTAVEIS PARA VIA-

JANTES E EXMAS. FAMILlAS

I TRATAMENTO DE PRIMEIRA ORDEM-CO-
.

ZINHA BRASILEIRA E ITALIANA
.

Anexo: Armazem de secos e

1\
:,

molhados

D��:�� 1. 'n, :aota Cata:i:a,J �

\ '

o Paquete ITAQUE'RA sairà á 20 do
corente para:

Imbituba
Rio Grande

Pelotas e

Porto Alegre

J

\

I

I_

, -

d
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EliJtãQ hospedadas no Gloria
Hotel, chegadas no dia 15 e 16,
as seguintes fte••�.. : Jamil Ge- (;ompoliJi-:iíto:
raissati, de Itajaí; Carlos Litsen
dorf e Lueio Di Pino, de Curiti- 1ba; Emilio Cuschnir, Udo Kaest-
Der e Henrique Jenssn, de Blu

menau;. João Cavalcante Arruda,
de Hecífe; Manoel G. Lazcano,
do �,de Janeiro; e Artur For-
mighieri, de Perdizes.

, 1
FALECIMENTOS I
Em a noite 'de sa.ado faleceu, 1

em !IUa resídensia no Estreito, o

sr. tte. reformado Alfredo Nico-
lau .de Souza, cujes despojos fo
ram, domingo, ás 17 horas, inhu
mados no Cemiterio dos Coquei-

\
I

I

l
i

J
,1,
I .

e coanpre na

A Casa que malsbarzsto vende

Nossa
ANIVERSARIOS

CAP. FERNANDO COST�

Transcorre hoje o aniversario
natalicio do sr. capitão Fernando
Costa, eheíe de secção da Dire
toria Hegional dos Correios e Te
legrafos, recentemente aposenta"
do. Um grupo de funcionarias
daquela repartição federal prea
tar-lhe-a iustas homenagens.

Ser-lhe-á ofertado uma lem
brança, falande nessa ocasião, o

academico de direito e funciona
rio da mesma repartição, sr. Djal
ma Gonçalves.
A GAZETA assoeia-se, com

prazer, 811 iustisaimaa homenagens,
e envia- lhe sinceras felicitações.

Fazem anos hoJe:

a exma.Jsra. d. Jandira Gallotti
Koerig, filha da exma. sra, viuvá
Olindina Gallotti Koerig;

a exma. sra. Maria Augusta
Couto, irmã do I}' sso estimado
c interraneo sr. Jaime Couto.

:NOIVADOS

Acha-se nesta capital o sr.

João Cruz Junior, cenceítuade
comerciante na praça .de Lages.

Procedente de Lages, chegou
êntem o sr. dr. Lourenço Wal
trick, acatado engenheiro naque
la somuna.

ros.

TRAJANO 9

Víd
Faleceu, repentinamente

Lages, onde residia, o acatado
fazendeiro, sr. Claricio Ribeiro,
cuja morte ecoou dolorosamente, Aonde o extinto gozava de geral
estima.

-

VOZ JAIRO Cl\L L A o o

�e:::o"-," hoje. na matei, P<O-
iEstrela que Ívate o

visaria desta capital, u'a missa peso enl ouro!
em sufrágio da alma do nosso

saudoso patrício, sr. Alcebiades
Seára, cujo ato religioso foi mano

dado celebrar pela familia do
ilustre Secretario da Fazenda, dr.
Altamire Lobo Guimarães.

./

seu I �drada trabalhista
em homenagem ao

�d t G I·
CADIZ, 17-A's 17 horas, dei-

presl �n e etu 10 xararn este porto 051 transportes
i«Calabria�, <Piemonte», <Liguria s

Vargas i e < Cerbegn a ", transportando cerca

"
de 10 mil corubateutss italianos. Oi
quatro transportes viajam escol

I
tados por urna divisão de tres
cruzadores e oito torpedeiros.
A bordo do <Liguria> embsr

caram 08 generais Bergonzoli, Co

mandante da .23 de Março »;
Berti, comandante em chefe da"
tropas italianas em operações In

Espanha e que acompanha os le·
gionarios a Nápoles, para apresen
tai 'os ao rei.

Deixaram o porto de
Cadiz, com destino ao

seu p�lÍs

A falada exoneraeãf»
dos srs. FeUoto �IIII
ler e Henrique Dods-

wOleth

Dra. JOSEPHINA SCHWEIDSON
(Especialista em doell�as de Senhoras

e erean�as)
CONSUL'I'On!O

num I<'elilie Seh�Didt., 3"

HORARIO: das 10112 ás 12 e das 2 ás

691 Fifth Avenue

Guarda-vestidos
el3 corpos

Camiseiro

Sapateira
na "A

,

z*1ili

...\���lR\A NAClfJ�.I

\�.'llttlEL,G4(
�J01NVlllE "-

<)��;..���RCt",
EspECIAlIDADt:

I
,
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