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retira a conàiàatura José Americo
Para que se tornem eficientes as demarches

relativas á escolha de um novo candidato, o mandato
presidencial será prorogado por mais um ano.

RIO� 18- o sr. Idosé Aloerico e Getulio Vargas. loão reuoisse� de ao-

dosé Americo de AI- Segundo o que se afirma� o �n°. De-I temão� a maioria efe
meida� esteve ôntem nedito Valadares� I·econheeendo que a tiva das foreas poli
no Palacio Guanaba- candidatura do sr. José Alnerico de AI- �i eas do país.
ra� em cOldel·encia meida não conta cou. o apoio necessal�io O SI·.•José Americo� em p.·esenea das
com o presidenteGe- para ussegu.oar nIna vitoria deeisiva� iJloo- d.eclara�ões do sr. Getulio Vargas� afbn de

I tulio Vargas. curou o sr. Getulio Val·gas� a filueln� Ienf- evitaI· o sacrificio da politica situaciollista�
A entrevista do mente� expoz a situaeão pl·eciuoia da can .. concordou com a retirada do seu nome�

candidato das fo.ceas didatura governista. exigiudo� entretanto� que o novo candida-
majoritarias com o O sr. Getulio Var�as� ret-onhecenilo
chefe da Naeão dll- justas as ponderaeões do governado}· De
rou duas horas. nedito Valadares� chamou o sr. José Alue

rico� a quem, tambem com toda a lealda- P R E S O
de� expoz a situaeão dizendo-lhe que o go
vel·no federal não podiu de modo alguIII
dar o seu apoio a uloa calldidatull·a� flue

Governador Benedito
Valadares

RIO� 18 - Os jornais divulgam o as

sunto tratado na eonferencia realizada OD
.

tem no Palacio Guanabara entre os SI-S.

A GAZET
A Sem quaisquer ligaeões politicas

-----------------------------------------

ANO

Proprietario e Diretor Responsavel

IVI

�ALLADO

I NUMERO
J·AIRO

�Florianopolis, Sabado, 18 de Setembro de 1937

Preso Getulio Vargas

NJUSTICAS
�--

P'RATIO DAS

PORTO ALEGRE, 16-0 sr. 1 A Associação Catarinense de
Armando Sales regressará, ama- Imprensa acaba de entrar em

nhã de avião. a esta capital, jun- franca atividade, batendo-se in-
o <' ..,'f t

tamente com sua caravana. cansavel pelos interêsses da elas-
'.'> �"

�.

aUSO Desviando, porém, da rota, o
I
se jornalística. A facu! lade do

o",: L;
g

-,' ;1 _� I candida�o.nacional i�á até Cruz AI-I �o};ltepio 1?�tadual, a .considera-
.Ó:

• '�, ..,; 'Uj ta, em visita especial ao general çao de utilidade pubhca da A,
Faz anos hoje o sr, dr. celso.;Fa-, Fel' P ti h h f da Acã L' C I -

dusto de Souza, .dígno Secretário da ipe or in 0, c e e ,a çao �-I ' , e agora a c()nce�sao e

Viação e Obras'[Publícas, Vencedora' bertadora e uma das figuras mais 150 010 nas pssagens, Ieita por
a revolução de,,";30, para at qual o reverenciais do Partido Libertador. sua solicitação, á conceituada
ilustre aniversariante deu', 8rande que.se acha enfermo, guardando Empresa Auto-Viação Catarinen-
soma de esforços, ingressou na ad-

o leito ha
"

d'
,

t d
'

'f
'

ministração estadual e como mre-
I

_

vanos ,Ias, ,em VIr U· e se, ,a �aIor e mais per ei La or-

tor dallEstradas de Rodagem deixou do que nao lhe fOI possível compa- gamzaçao que o nosso Estado
�

, .

a.:. recer ás homenagens que o povo em comunicações terrestres, sã�
,,-, .riograndense tributou ao sr, Ar- conquistas que os homens de

mando Sales, imprensa não podem esquecer.

Dr. Celso

P E L'O E N V I A D O D O

Onde está respeito aos direitos
sr. José Américo tanto

do funcionalismo
alardeia?

o

que o

Continúa na 6a. página

o chefe integralista de
Porto União

POKTO UNIÃO, 18 Kequisitada pelolcapitão Demerval Cor;>
deiro, delegado Regional de Policia em Cruzeiro do Nul, foi efetuada
nesta cidade, a prisão do chefe municipal íntegralísta Evencio Elias, o

qual sêguíu devidamente escoltado para aquela rtla,

_,

Diz-se que a prisão se relaciona com um processo de apropria-
çao mdebita contra o mesmo Instaurado, por motivo de haver-se êle apo
derado do quadro de uma serraria pertencente ao coronel Joaquim Do
mít, de três bois pertencentes ao ar. Amazonas Filho e ainda de um
vagão de madeira do sr, Domingoa dOI Santos.

VISITA ESPEf;IAL "R967 ao general POI·tinho es, non verba"

ATOS
do prefeito da capital Incendio na

I

sigmatka

•

séde
,

Por resolução do sr, Prefeito i
Mauro Ramos foi promovido AI- I
do Li?hare� Sobrinho a I' auxiliar I

RIO 18 _ U "

da Diretoria de Instrução, Esta-: .,'
m pavoroso }�-

I' ti A' d P f'
cendío acaba de destruir a soa"

,IS ica e rqurvo a re eitura '

I' I ' ,v
"II

"

I d F'I' I' integra ista (e Barra do Pira
-I umcipa e onanopo IS, I d h I ,"
Pa l'

-

d 2
.scon eceoc o-se a origem do-

,�a exercer, as, unçoes e 'I sinistro,auxiliar da Diretoria de lnstru- '

ção, Estatistica e Arqui vo da
,Prefeitura Municipal foi nomea-

do Manuel Dias, Adiado o
li ..

COmlCIOEstrada de ferro
Santa Catarina RIO, 18 - O anunciado co

micio pro'-candidatura JOS3' A
merico, que devia se realizar
em Niteroi no proximo dia 26
do corrente mês, foi adiado SINE.
DIE.

Pela resolução que tomou o

número 29, de 10 do corrente, foi
exonerado a pedido o engenheiro
civil Francisco de Abreu e Lima
Junior, do cargo de Diretor En
genheiro Chefe da Estrada de
Ferro Santa Catarina. Vence a

. -

oposrçao
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A"GAZE4A-Flonannvon� 18-9 _��3}
t-' J:: -

'-' � � ssao
"heroica"

• �o major Barata
BELE'M, 17 - Seguodo a

Folha do Norte, o ter-coronel
NI.agalhães Bafará, no cormcio

que realizou, .1ft rua João Balbi,
a favor da csn-lidatura [osé Amé
rico, - «não guardou o mener

comedimento na linguagem, che
gando mesmo l'1 usar termos que
li moral condena e que, por isso
mesmo, não podem ser reprodu
zidos> ,

MAJOR. BARATA
Aludindo á campanha que se

levanta pelo Brasil inteiro contra

a sua presença em «rneetings»
politicos, o sr. Barata usou destas
expressões, salvo algumas que,
por decôro, omitimos:

«Es,es salardanas não cessam

de me intrigar para o Rio; com

o fim de afastar-me daqui. Tare"
fa porém baldada dêsses cães!
Nada conseguirão. Hei de conti
nuar aqui. 'Hei de continuar aqui.
Yei de presidir quantos comicios

queira. Danem- se. Amolem-se.
Alomentem-se. O lugar de cho
radeira é na carnal'>.

O sr, Barata, proseguindo,
ameaçou céos e terras com a

proxima volta ao gov(!rno, dizen
do: «O sr. J�sé Américo é o

Compra-se sêlos do Bra
sil, qualquer quantidade.
Paga-se bem.
Rua Crispim Mira 29,

� ••OO�Ge------••Ga•••---------.

'E M F I M!I
O QUE TODO MUNDO JULGAVA,. IMPOSSIVEL: "UM PREPARADO QUE

FIZESSE NASCER CABÊLO", ESSE PREPARADO APPARECEU:

meu homem. o homem com quem
tenho sérios compromissos ... Dei�
xe-n berrar os imundos. Depois
veremos quem tem garrafas
vazias pala vender».

Terminou, dizendo:
«Os cabras que me combatem

são uns sem-vergonhas. Tipos
asquerosos, cuja cara hei de cor

tar ii chicote quando voltar a ser

goveron.
Que me agaardem! Esse dia

,

não vem longe!"
----------------------

ALUG�.-SEUma boa sala de frente com
dois compartimentos,
Tratar á rua Saldanha Mari

nho n-. 10

------------------------_.

SELOS DO BRASIL

;"'.'.
�:

• $

,

PARE!
� OUÉO� DE SEUS C�BELOS

USr:lNDO

PETROLINO MINQNCORn
I I

INFRLlVEL N� CRSPR
•

2

�Ga�ela·
Desportiva

o match de amanhã, reu-
113 na cancha, dois gigan
tes. Tricalo..-es e alvitqne
grDs numa luta de leões.o

Sabino, Paraná, Ivo, eatico
e Osca .... a "grande ai

tilh aria"

Os dois conjuntos foram submetidos, a um grande tratamen
to técnico, e esperam ansiosos a hora do embate.

.

O alvi-negro aprese.ntou em seu último treino um grande
conjunto, margeada por grandes figuras individuais.

10 forte conjunto do Figueirense. bi-campeão da Capital

I Os tricolores tem treina do com bastante afinco, alim de re ..

ptodu�ir a façanha do. turno, ou levar de veucida o esquadrão que
ha dois anos consecutivamente não é batido em jógos de campeona
to, e neste ano, não teve em sua carreira brilhante uma única der"
rota, mesmo em J'ógos amistosos, que ofuscasse a trajetori � I

.

- , .. g Or!O;81
do bolido aivi-negro.

Vejamos os conjuntos:

A PHELlMINAR
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FUiaes

A (iazeta
Médicos
Dr. Artur

<

Pereira

e Oliveira
Clinicai médica di crian

ças e adultos

LABOJ1ATORIO DE
ANALISES CLINICAS

Consultas dieriamenle das

4 ás 6 horas

Consultório: Rua [eão
Pinto n: 13

FONE-1595

Residência: Rua Visconde
de OUTO Prelo n' 57

iFONE-1524

Dr. Mle;uel
Boabaid

CLINICA GERAL
Vias Urinarias

Tratamento moderno das
moles tias do Pulmão

Consult.-R. joâo Pinto, 13
1 elf �one. 1 595

Res. HotelGloria-Fone 1333
Consultas das 13 ás 16 hrs,

Dr. Carlos Corrêa

Partos - MoIestias de
Senhoras e

Molestias de crianças

Diretor da Maternidade
Medico do Hospital

(Curso de especialização em

molestias de senhoras)
I Atende na. Maternidade

até ás 8 112 da manhã
e á tarde - Consultorio:
ANITA GARIBALDI, 49

Matriz::
em:

FL.ORBANOpAtOL.IS
a.lwr'"nenau ..JoinvHle SaQ Francisco Lag�I'J.-

Mostruario permanente em Cruzeiro do Sul

Secção de Secç.o. d.

Indica:
Dr. Arminio -ITavares

)J����. ��� �

IA Favorita I
� - I
� �
� Em loteria a sua favorita

l iliiiiiiiiiiiiiliiiiiiiii�iiiiiIiiiiiiiii iiiiiliiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiii�iiiiiiiiiiiiíii" �
Rua Felipe Schmitd n· 7 e 17 a

Espelhos
Só os fabrícados em Joinville pela I única fabrica

.

(do E S T A D O
PEÇAM PREÇOS-C A S A PIEPER

Rua 15 de Novembro n. 366 JOINVILLE

I Dr Aderbal
da Silva

R.

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

Formado no Brasil
Alemanha

Clinica geral e prothese da
Boca

Extração sem dor. por
these e pontes em todos
I)S sístemas conhecidos .

Tratamento das moles-
tias da Boca.

CONSUL 10R/O:
W,ua Trajano n: /7

(sobrado)
Telefone: ·724 (manual)'",

HORAS MARCADAS

.

A �A "",SEI".
- - ._, - .�-�. ,.,.... �-

.. ,- . .,.- .... .... '.' - ._-,. . .

-.
..---. ---"., .. �. ",�.>-...... _'.

r:...........
-

�I C a r los e SI • �

�e.9ão de
fAZENDAS:

I!a�pdas naclonaes e extrange'ras ,lara te.... FERRAGENS: MACHINAS :

Morios e AIgodOes Machihas de bendriciar madeira
Lonas e Impermeaveia Material em gera! para censtracções: Machinas para offiéin4 mechanícas
lapete.s e trilhos Cúnento-ferro em barras, rerragens para portas Maehinas para laoeinis

Roupas feitas e janellas, tinta Mad'inarios em geral para a lavoura: (l. ados, .aiêdas Cu..QS gaívanízades e pertences gtades, cultívadores, moinho etc. �
Lnha para coser e lWÜ' FORões e Camas f ocomoveís, Motores de esplosão, lY1.otQ!'es 4Ii

em noveílos e lOea4. Louça esmaltada - apparelhos de jantar -:talhe-- eléctricos
netes e PertYmarias res Material em geral para transmíssõcs: Lo',
íchoados e CQlcnas Louça sanitaria - banheiras mancaes, correias de (ÕÔU.ro e lona

--.-ll-ati e Cortinados Tintas a oleo e esmaltes ')leos e graxas lubrificantes
'. guarda-napQI Arame de ferro - télas para todos os. fins Automoveis e__Caminhões FORO P -ças, acces-

�, _eUos, metas Proãuctos ehirnicos e pharmaceuticos sortes, serviço rnechaníco
IP("�� dos .mad.� Censervas nacional e extrangeiras Pneamatícos e carnaras de ar 000DYER

tos clJANNEMANI'!. &.bidas nacionaes e extrangeiras Material electrico em geral
--------------------------.-------------------------------------

Er'r.\pr.aa Naoional de I"ave�ação "Hoepcke"--vaperes "Carl Hoepcke" "Anna" e Max.,
I! FabriM d. Pontas "flltit. Maria _. Fabrica de Gelo "Rita Maria" - EstaleirO 'Arataca"

� ii�

Ac"lOgado

I Rua Trajano, rr 1 sora.1

I Telephone n'1450 I
-_

-i'i �

Jockey Club Florianopolis �
O mais elagante centro de diversões famí-

-

liares.

MEDICO-ESPECIALISTA

Ouvido - Nariz - Gar
ganta - Pescoço

Consulta! das 10 ás 1 2- ..

das 1 6 áS 1 8 ::

J\dvogado
Rua Cons. Mafra, lO (sob.

Fones 1631 � 1290

Cirurgião
dentista

Dr. H. Gg. Sippel N o Estreito Ponta do Leal

11 �
�i

� BILMETES �
� Federal e Santa Catarina

�

I NOS CL<\SSICOS ENVELOPES FECIIADOS� �
.�� _._������\'à

,';

C?nsultoriú: Rua João �Pinto, 7--- Tel. 1456� IRes. Ru�tBo��r��;:114
ITel. 1317

I D�.· 'Ri'c�do I
Gottsmann

Ex-chefe da clinicá do Hospi
tal de Nürnberg, (P.\}ressor
Indórg Burkhardt e Professor

Erwin Kreuter)
Especialista em cirurgia

o"ral

alta cirurgia, ginaecelogia, (do
enças das senhoras) c partos,
cirurgia do sistema cerVGSO e

operações de plastica

CONSULTORIO·--Rua Tra
ane N. 18 das 10 ás 12 e

das 1 5 ás 16 112 horas.

TELEF. 1.285

RESIDENCIA-- Rua Este
ves Junior N. 26

TELEF. ].131

I
IAccacio

I
Mo-\

...................
:......... .••••••••:
I Companhia "Alllança da :
ti Bahia" •
• u

t • FUNuADA EM 1870 SE'DE BAHIA •
iO •

.

fi Mar,'tl"mos "
o

t eguros ITerrestres e "
• C
S& CAPITAL REALIZADO 9.000:000$80..J �
� RESERVAS MAIS DE 50.000:000$000 w

• BENS DE RAIZ (prédios e

terrenos) 15.503:893$549
PROPRIEDADES IMOVEIS 14.161 :966$549
RESPONSABiLIDADES ASSUMIDAS
EM 1936 2.933'949: 184$897 •
RECEITA EM 193 21.421 :545$220 '

• SINISTROS PAGOS EM 1936 4.737:405$660

I
I
�

•

re I ra tem seu escrip-

Apentes, Sub-Agentes" Reguladores de A asf
.

em todolos Estadal c=o Brasil, no Uruguai na
dlnclpaie praças estrangeiras.

Agentes em Flortanopoíls:

Aavogados
1 Dr. Pedro da Moura Ferro I

tório de .advogacía á rua

Visconde de �Ouro Preto

n. 70. - PhOJIP·. 1277.-

I Caix 1 Postal, 110.

I
D

G •

: Campos Lobo & Cía. :
e Rua Conuihlro Marra, 35 ('1J1J/adJ) Caixa Pcstal19 •

I· !.r:LEONE N· 1.083
yu

I-j END. TELEGRAFIto ALLIAlvÇA G

VENDE-SE uma casa no dis- utimas instalações. No apr I) �
trito «Jnão Pessôa», Estrei- vel recanto da Ponta do La·s. Escritoríos em Laguna e Itajahí ��
lo, á rua do Nestor no. 42, Preço especial. Tratar com Jooã. USB-AGENTES EM BLUMENAU E LAGES 'J

RCATRAjAl\'S,1C-s cbra do--no � altos da
com Zquartos, salas de 'visitae Alves, no Canto do Estreito. � ,,�

orveteria Gloria ,W
�� ..�_�••_i1iiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiíiiiiiliiiiiiii_iiiiiiiiiiiiiii_i ....ill 11 entar cozinha. •• ........ _

......_-,.. .-._ .••

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

cionais e estranjeiras.
ernsf'ene camente iluminado com instalações mo

rias

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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�. o

:LI.'-I OE�
I Caminhão e On.nibus :
• •
ti Leão da Serra I
: Empreza de Transporte de Passa- Ó
• gelrvs e Encomer'Jdas "
• G

a Entre Concordía e Marcelino Ramos"
•

•

•
G EM C0MBINAÇÃO COM A LINHA DE CAXIAS � "ii1.J�������������iiiiiiiiil� de ORTIGARA & GENERALLI t! iii '1
• Passará a funcionar, do dia 10. de Ou- •
f.) trubro em diante �
@ DIARIA:vIENTE, sai Ido de Coucordia ás 7 ho ras li

_!I!!!!!!II!III!!!II!!!!!I__!I!!!!!_..�!!!II!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!I!!!!!�����
ii da manhã, regressando ás 4 da tarde 'ie a ! kg;; g. aa • . #.; . i "'

I!e Para facilitar a boa marcha da Empreza, scrá colocada em .. = Dr. IVO d'Aquino
• cada povoado uma agencia para vendas de passageas, como G
� abaixo descriminamos: • AdOVgado

Iii Concordia:-bcritório Mosele •
ii SuruvI-Casa Comercial Boscatto O Florianopolis

II Tamanduá-CasaComorcialJlIlioSchn O ...IiiIiiiIiI-..�iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiil

ti Rancho Grande-Hotel de Maximo de Secco "
• Barra do Veado-Ca.a Comercial de Irmãos Poy •
• Bela Vista-Botequim Ro€se •
" Vila Rica-Casa Comercial Mazcti O
• Marcelino Ramos-Escritório Mosele .,
•

•

• Preços: CONCORDIA á M. RAMOS 15$000 •

� IDA E VOLTA 25$000 I
: Empreza DALLA COS fA • Tratamento do empaludismo e das rnolestías da pe-

� C? le e nervosas pela jlutohemotherapia
I• N.[B. Em ca;o de temporais ou de es�radas em máu. Consultorio'e resídencia-Praça 15 de Novembro, 13

W estado, as passagens �erão o acrescimo de 200(0!. I Telefone, 1.584 III� Censu/tas:-Das 8 às 11 e da_s_._!_4_ ..a.'__s __1_6 horas
__

a•••••GeDe.�••Ooe••••e.o - - --
-

������������id••a••� ea----------••••S.... =

; C r e d í toM u t u o P r e d i a , ! E S T A IIV �b linda casa pó-
·

�

5
• d I�
•

e sarsua pa-

E' INCONTESTAVELMENTE UM DOS MA(ORES CLUBES DE SOR- I

TEIOS DO BRASIL, SO' EM PRE\Il.IOS FORAM DESTRIBUIDOS A' MAIS gando ape�as .

DE MIL DUZENTOS CONTOS (1.200:000$000), EXIGINDO APENAS PA· 5$000-10$000 ou 20$000 r 'II
RA CADA SORTEIO 1$000 RS. E' FANTASTICO ... , PROCURE�v1 HOJE por -a'-"'s na . I l
MESMO A NOSSA SE'DE PARA OBTER UMA CADERNETA, PARA • I •

PODER CONCORRER COM OS SORTEIOS DE 4 E e DE CADA Empresa Construtora
MEZ. Universal Ltda.

Matriz: . - LIBERO BADARO', 103 - 107
s. PAULOr�remio maior 5:175$000, e multas

premios menores
!flj

PA6AHOO (;)5

SEGUINTES JUROS:

cic Limi tada 5.1. ala
I

CIC. Avi.so Previo6.J. ala
I

Prazo FIXO 8.1. ala

l�=a:�!!!...��_-I
].VENDE--S_.ECREDITO -VlUTUO PREDIALr

. G
RUA FELIPE SCHDMIT'N 2 - (SOBRAD) I

'* •
urna farmacia bem afre-

• R V' d d O P t N 13 � -II!L�U!,II�.!!C3!!111A�IiI!S!!!ll!�ii\iiiiili1iii--iiiiiiiilíiiiiiiilíiiliii�iiiIIiII--1 qnezada, n 'um bom ponto
� ua rscon e euro re o

·

� A
- E Dr. Padro de Moura Farra d.a linha férrea São fran-

� • quartos para casal.
.

CISCO.

�. G Informações pep fone n. Advogado p
'�J' :3

ara mais informações
O••••'ltJG----=,."""'.',.-.;_.-= ••••••••- 11.4 e Rua Trajano D. nesta redação.

E' A U�ICA SOCIEDADE DE SORTEIO QUE DA' ASSISTEN
elA ME'DICA,'· QUE PUBLICA O RETRATO E RECIBOS DED� SEUS

PREMIADOS E QUE ENTREGA PON rUALMENTE OS SEUS PREMIOS.

IIBAdalar Schwarz=:·
-----------------------------------
Endereço Telegr.: DOLAR -- Caixa Postal, 32

S. FRANCISCO DO SUL- STA. CATARINA
AGENCIA' DA

Sociedade de Navegação:Paraná-·Santa Catarina

Limit"da.�-Rio
Cornp..nhia Salinas Peryr.as-Rio
Pring Torres & Cia. Limitada -Rio \ "

Vandenbrand & Cia.-Santos

I'li;JIf.Viagens dirétas para RIO DE JANEIRO: POSIl- :!

tões Paraná e Santa Catarina, navios-to tor Buarque
de Wace·do, Eva, P rvn 7S, Aliados;" os dirétas na

\ 1\1 ' O ;: híate 'Pi atinin» "Imo e Bra:

( 'hr '>.
_ ) ,f: •. , :. .,'

....ç_
_-' �.

(1 h I

I 'i
i

todas dS espe-ctes cl dt;II':l.S serraoe
.

oeneucia ., e em
" I

tóros etc., c Ji iercadories em geral, para qualquer ,

, porto do Norte ou." ..Jul do ?aí5, bem como par e o Extcrio '

Recebe cargas de ímportação,' do País ou, .ío Ex'

terior, para desembaraço e redespacho para
as praças do interior

SEPVIÇO GA.RANTIDO E RAPIDO
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Os melhores preces
Ao alcance de todos

s : � � v vs : � \ � \. o PROXIMO SORTEIO
PROCURE, NOSSO INSPETOR LOCAL

Sr. Albano de SOllza Lnclo

QUinta-feira
.-
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� Apolices Consolidadas do Estado de Minas '"
ij1 «Divida Fundada do Estado de S. Paulo �

� «Obras do Porto de Pernambuco. �

� VENDEM-SE A VISTA E EM PRESTAÇ63S �
� NO BANCO DE CREDITO POPULAR E AGRI- W
� COLA DE SANTA CATARINA, A' RUA TRA- ��
� fANO N. 16.
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Dr. Osvaldo Silva Saback
ADVOGADO

Cons. M.afra, 33
Fone-1.191

Hotel das Térmas

Alfredo P. de Araujo

Estabelecimento moderno recern construido proxi-
.

mo ás aguas térmais .

IIÓptimas acomodações e serviço atencioso. Cozinha
de primeira ordem brasileira e alemã II
Preços modicas

Proprietario: Herbert Falk
(Mau sprtcht deutsch)

GUARDA-- Municipio de Tubarão
Santa Catarina

Inda a Araranguá
HOSPESE·SE NO HOTEL NOROE�TE coslnha de

I a. ordejs, asseio e higiene

Linha de onibus para Porto Alegre quartas e Idomingos

MEDI CO
Especialista em moiestias de creanças, nervos

impaludismo e moles tias da pele

Proprietario ..Joao Gonzalea

Banco de Crédito
Popu lar e Agri ...
cola de Sinta

Catarina

(Soe. Coop. Resp. Ltda.) .

Rua Trajano n. 16
(Ediicio próprio]

Capital
Reserva

136:700$000
56:424$498

REECBE' DEP�SITO
"

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



j'azidas argentíferas
--------------_.------------------------_. --

ra catarinense
Santa Catarina guarda

em coronel

em seu sub-sólo
minerias inexploradas-
Aristiliano Ramos?

um manancial de
Estará o roteiroIncalculavels riquezas

poder do
CEL. ARISTILIA:rO RAMOS

De posse de uma repoortagem enviada pela nosso companhe i-]
ro de trabalho, jornalista Mimoso Ruiz, para o jornal A NOITE, Ado Rio de Janeiro, sobre o envio feito pejo sr. Nicolau Ferro, de
Aratingauba, ao Departamente de Produção Mineral, de diversas
amostras de prata, publíca o grande vespertino carioca, em seu nú-
mero de 12 do corrente, interessante exposição sobre os minerios
existentes em nosso Estado.

Reportando-se ás informações enviadas pelo jornalista Mi-
moso Huiz, sobre a descoberta, ha muitos anos, por D. Emilio
Flor, conhecido tambem por Emilio Espanhol, de varias minas de
prata no municipio de Imaruí, em terrenos hoje pertencentes a sua

filha D. Maria Flor, residente na cidade de Laguna, A NOITE en

trevistou o professor Oton Hensi Leonardos, engenheiro de minas
do Serviço do Fomento da Produção Nacional, figura de maior
competencia nessa materia, o qual preliminarmente, declarou não
ter recebido as amostras enviadas pelo sr. Nicolru Ferro, fazendo,
en tretanto, curiosas revelações sobre as riquezas ocultas no sólo ca

tarinense.

ESTATUA DE HERCILIO LUZ �NOSSA VIDA

Riquezas

\

d
.

ANIVERSARIOS

Crêmos que a voz do governa ar SRA. JU!,IETA �IEIRA
Fez anos ontem a exma. sra.

NereAu Ramos na-o tardara" pondo d. Jnlieta Vieira, �igna e��osa do
, sr. Manoel Tertuhano Vieira, es-

I
f� IF

t d
"

t
A forçado sub-delegado do distrito

termo a ce ellma�SUSCI a a em or- do Estr�ito. . A

"''i) • A estimada senhora fOI, ontem,

no do lamentavel rcaso
.

muito cumpri.mentada pela� pes-
rJ ;., sôas de suas mumeras relações.

I
Abelardo Luz, para pagamento
da armazenagem do monumento A data de hoje registra o aní

e outras despezas concernentes ao versario natahcio da galante me

seu embarque, pois, como é sa- nina Marina Ruth, destacada alu-

bido, por largo tempo a estatua na do "Colégio Coração de Jesus"
esteve depositada nos armazens e diléta filha do. sr. ,Mario L�
do Lloyd Brasileiro, aguardando combe, alto !unCl?nanO do Insti

a solução do assunto. tuto da PreV!�enCIa, neste Est�do.
Daqui resulta, portanto, não I �ela a?SpICIOSa dat� a gyaclO�.a

haver o escultor Antonino de Ma- amversaríante recebera, hoje.mui
tos recebido até esta data a im-I tos abraços de suas amiguinhas.
portancia dos dez contos de réis, I Festeja hoje o seu quarto ani
resultantes do ajuste feito com a i versario natalicio a interessante
comissão, por intermédio do se-. menina Marlene, filha do sr.Vitor
nador Artur Costa. I Godinho.

•

N�o tend? receb�d? a impor- A efeméride de hoje, marca o

tancIa_: conforme. flCar� combina- aniversario natalicio da gentilissi
do, nao ponde, <rpso fato >, o es- ma senhorinha Zilah Branco Iun
cu�tor liquidar com o fundidor, e cionaria do Banco do Brasil:
daí, a ação que este propoz em

juizo, no sentido da estatua lhe Para os que trabalham na A
DR. HERCiLIO LUZ

ser devolvida, uma vez que não GAZETA, a data de hoje é muita
remessa da estátua para esta ca- foi pago; pcndencia que está em grata, pois registra o aniversario
pital, feito entrega de parte da vesperas de solução e que deu do gráfico Nilson Viâal, mais co

quantia porque 16 responsahilísá- I moti '/0 ao alarme dado pelo ves- nhesido na casa por "Mascote".
ra », pertno "A Noite», do Rio de No Nilson que iniciou a sua

O nosso empenho em esclare- Jan ,�;:o. carreira no nosso jornal, onde tem
cer o assunto, de modo a colocar O aSSWlLO não é apenas melin- empregado grande esforço, reve-
as coisas no seu verdadeiro pé, droso, Ele é gr a v i e sim o. O lando-se um profissional complêto, )

levou-nos a ativar os nossos es- vexame, no caso de uma decisão damos um grande abraço.
forços no sentido de uma averi- judicial favorável ao fundidor, FAZEM ANOS HOJE:

CLUBE 12 DE AGOSTO guação positiva e categorica, sem viria recaír um cheio na face de -a sra, d, Orlandina da Con-
embages nem subterfúgios, para todos os catarinenses. ceição Espindola, esposa do sr.
que se desfaçam, de uma vez pa- Estamos certos, porém, de que Pedro Espindola, sub-oficial da
ra sempre, todos aqueles miste- antes de tal decisão judiciaria se Fôrça Pública; "I

rios que pretendem ofuscar a luz efetivar, o nobre governador de ++O sr. José Zomer, empregado.
W

que é mister irradie em assuntos Santa Catarina, o grande catari- no comércio;
de tal natureza e de tão alta gra- nense que é o ilustre sr. dr. Ne- -o sr. Silvino Alves, artista;
vidade. rêu Ramos, que compareceu á -o sr. João José Moreira;
Assim, com toda a sygurança, inauguração do monumento com -o sr. João José de Cupertiuo

podemos garantir, que a quantia as suas casas civil e militar, evi- Medeiros, funcionario do Bancode setembro entregue pelo sr. Angelo La Por- tará a consumação de tamanho do Brasil.
ta, foi apenas 1:700$000, posta deslustre aos brios da gente bar- ENLACES
em mão do ilustre deputado dr. riga-verde. Terá lugar, hoje, ás 18 horas,----

Sua Excia., com o seu grande á rua Almirante Lamego n. 11, o

Sessão cívica no Sindi- espírito, com o seu desveladol'enlace matrimonial da gentil se-
amôr á sua terra, com a eleva- nhorinha Elvira Ferrari, filha do

cato dos Operar.·os .em ç�o. cara.teristica da �ua �obre in-I sr. �asilio Ferrari, com o sr.João.
dividualidade, tomara, nao tenha- Batista Gonçalves. Paraniníarão

C•
• mos disso a menor dúvida, as pela noiva o sr. Harperes P. da

Construções IVIS providencias necessarias, para que Silva, iuncionario estadual e a
a estatua de Hercilio Luz perma- srita. Maria Ferrari e por parte
neça intangivel no seu pedestal, do noivo, o sr. Fulberto Machado.do Sindica-

Conselheiro
como um espelho em que as ge- e a senhorinha Angelica Ferrari.
rações vindouras perenemente se Ao jovem par fazemos os melho-.
revejam no grande exemplo de res votos de felicidades.
patriotismo e de excelsas virtu-
des cívicas, que essa figura, qua-

Realiza-se hoje, ás 15 horas. á

O sr. Getulio Vargas si lendaria, representa. rua José Veiga n. 7, o casamento

Descansem. pois, os catarinen- �a graciosa sen�orinh:l Inaura,
Continuação da la. página ses, que a voz do atual governa- h.lha �o sr. Pequílo Capéla, f�n-to tivesse o seu beneplacito, com o que o sr. Getu- dor de Santa Catarina não tar- CIOnano federal, com o sr. FelIpe

Iio Vargas concordou.
.

dará 'I Jorge, do nosso comercio.Servirão-
- o

dO t 3. _: de padrinhos no ato civil por par--Assentada a resoluçao, Im� la amena.e o sr.
PEl,OS CLUBES te da noiva o sr. Benjamin Jorge;Getulio Vargas telegrafou ao sr. Lima Cavaicanti, e senhorita Mercedes Morais, e:

Ro d J
o Lira Tenischamando-o urgentemente ao 10 e anelro, para do noivo o sr. Horacio de OLvei-.Da comissão organizadora da

com os srs. Benedito Valadares e Jurací Magalhães, "Festa da Primavera", promovida ra e senhorita Eisa Jorge, e na

respectivamente governadores de Minas Garais e da pelo "Clube Nautico Ria,huelo", cerimonia religiosa, pela noiva o

Baía, acertarem numa nova candidatura, que ga- qu� será leyada a efeito, hoje, nos
I sr. Pequílo Capéla e sua eXUla.

saloes do dlsUnto. clube da coUna,. espôsa e pelo noivo o sr Joãoranta a certeza absoluta da vitória. recebemos atenCIOSO convite para
I

•

•

a3sistirmos a aristocrática reunião. I NIcolau Jorge e exma. senhora.
Como para tais demarches e respectivas ar- Agradecemos a gentileza das senh\l- Aos nubentes os nossos votos,

ticulações seja necessario tempo, foi aventada a rinhas que se incumbiram da rea- de um hüuro risonho.
• , o -

d dt°.ol!
o

I °d'
o lização da grande festa.

Ideia da prorogaçao o man a o presluencla, I ela Será, sem du'vida, uma verdadei-
esta que vingou permanecendo assim por maís um: ra parada de elegancia e bZleza, a

� "
I que O nosso GRt\ND MONDE compa-

ano o sr. Getulio Vargas no poder. recerá realçando o fulgor dessa lin.
A emenda á Constituição para que o caso da noitada, proporcionada pelo aris-

o " _ tocratico Lira, o clube cujos sun-
possa ter legalidade, sera aprovada em uma sessao tuosos salões são o orllulho da so-

extraordinaria, sobre a justificativa de que o man- ciedade florianopolitana.

dato deveria durar quatro anos e que em virtude "CLUBE DOZEH
de um artigo das disposições transitorias, ficou re- Já diz a no!tSa "jeunesse dorée",
d °d t

�

que, quando o velho e tradicionalUZI O a res.
DOZE não faz a sua domingueira, é

Estas informações, foram confirmadas pelo uma semana social sem domingo.
sr. Benedito Valadares, não pod,ando oferecer por- B, tem razão a mocidade floriano-

politana.
tanto dúvidas a sua veracidade. A esforçada diretoria que tem

Em a entrevista dada pelo dr.
Wanderley Junior, ôntem publi
cada por esta folha, li proposito
do palpitante caso da estatua do
saudoso dr. Hercilio Luz, que tan-

to está impressionando a opinião
Fala o di·. Leonardos publica cat.arinense, ha uma pas-

-«A existencia de minerios de prata em Santa Catarina-v l sagem obscura, que julgámos de
declarou o engenheiro Leonardos-é conhecida desde 1783, ano em j bom aviso elucidar, para evitar
que o capitão José Luía Marinho colheu, no sertão da vila de São

I interpretações intempestivas e

José, duas arrobas de umas pedras metalicas qus foram fundidas na : maldosas.
cidade de Desterro (hoje Florianopolis), produzindo prata. Na É'po-/ Trata-se da declaração feita pe
ca da Indenpendencia era esta a única ocorrencia de prata conheci- i lo dr. Wanderley Junior quando
da em Santa Catarina. Depois só se falou oficialmente deste metal i disse: "poder adiantar ter o sr.

em 1851, quando ao visconde de Mauá foi dada concessão para la- ! Angelo La Porta, na ocasião da
vrar jazidas de prata e cobre em todo o territorio da província. 'r

A jazida prillcipal I
Conflito in�egralista

A jazida argentífera mais conhecida do Estado, e única que O delegado regional de Erval
foi lavrada Ilpsle século, encontra-se no Hibeirão da Prata, trihutario ' comunicou á Secretaria da Segu
do rio (;aL'cil, c ijas aguas vertem para o Itajaí-assú. Fica a 21/ rança Pública que" no dia 15 do
quilomelros a SW de BIumenau e é constituída por um vieiro de ga- c?Erente, �m ILap.U1, em um� reu

lena, csíalerita, chalcopírita, pirita, baritita e quartzo. O minerio I mao .de mtegrahst�s, sur�lU nm

mais rico encerra 30 a 40'1. de chumbo 9 a 12'1. de zinco 2'1. - de' conflito, do qual saiu fendo 08-
cobre e 300 a '100 gramas de prata por tonelada. Sua descoberta car Thibus, funcionário público
deve se ter dado depc is de 1&76, data em que o dr. De Witt van e�tadu�l. Foram acm;�do� Even

Tuyl obteve concessão para lavrar ouro nos rios Gaspar Grande e c!o Elias e �ante �glIafl,. tendo
Pequeno e no ribeirão da Mina. Em 1378 o mesmo cidadão já es- s!do aberto rigoroso mquent? a

ta va de posse de um novo decreto permitindo-lhe a lavra de minas fim de apurar as responsabilida-
de galena nos afluentes do rio Garcia. des.

----------------------------

Suspensão dos trabalhos �

Durante a ('rande Guerra o sr. Oto Rohkohfe, que havia 'ad
quirido os terreno. plumbo-argentííeros do ribeirão da Prata, iniciou
a lavra destas jaz.c'as. Cedo, porém, os trabalhos foram suspensos
por falta de explosivos, em virtude do governo ter proíbido a en

trada de dinamite no Estado. O presidente da Republica insistia
pela exportação das materias primas reclamadas pelos beligerantes,
mas a energia dos mdustriais esbarrava nos obstaculos opostos pe
la burocracia ...

Convite

Ficam convidados os srs. socíos
« suas exmas. familías para a

domingueira que este Clube realizará
aa noite de 19 do corrente, com

início ás 21 horas.
Florianopolís, 19

de 1937.inexploradas
A Diretoria

Ainda no municipio de BIumenau - prosegue o professor
Oton-consta a existencia da galena, nas cabeceiras do rio Gaspar.
No municipio de Brusque encontram-se vestigios de galena, no ri
beirão do Ouro. O professor Luís Caetano Ferraz cita a presença-

do mesmo mineral em Joinvile e no municipio de Lages. Aliás, por
decreto de 1380, foi Manoel Rodrigues autorizado a pesquizar gale
na na comarca de Lages.

No Sul do Estado Realiza-se amanhã, ás 17 horas, na sêde
to dos Operarios em Construções Civil, á rua

Mafra 25 (sobrado), entusiástica sessão CJVIca.

Somos gratos ao
'

convite que nos foi feito.
Em relação ao sul do Estado constam duas antigas conces

sões para pesquizas de jazidas de prata, uma no municipio de Tuba
rão (decreto de 1880 em favor de Antonio Martins Tourinho e Fran
cisco Osorio Novais do Amaral) e outra no municipio de Laguna
(decreto de 1882, em beneficio de Manoel Cardoso Duarte e João
Cardoso de Aguiar Sobrinho). Possuimos, finalmente, uma infor
mação do geologo Glycon de Paiva, que examinou amostras de ga
lena colhidas pelo sr Luís Hamos Borges, no campo dos Frades,
municipio de São Joaquim. São estas as minas do bandeirante Ma
téus Arzão, que foram trabalhadas! mais tarde, por jesuitas emi
grados de Guaíra.

Roteit·o

-

verdadeiro horrGr a reClamações, re.,
solveu não deixar os seus socios pri
vados de tão interessante reunião,
e, não é só, já cuidam os diriglm.
tes do DOZE em organizar, em dia.
de semana, a ser marcado, promo.
ver distrações á3 familial dos seus,
associados, como sejam: jõgos dI!"
salão e mil outras coisas.

das minas

Creio-terminou o professor Leonardos-que no Palacio do
governo de Santa Catarina, existe um roteiro dessas minas. Pelo
menos,. o roteiro a que me refiro, achava-se em poder do coronel
Aristiliano Ramos, quando no exercicio do cargo de interventor fe
deral daquele Estado sulino.

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

Dra.. Josefína Flaks Schweidson
MEDICA

Em Coqueiros,consorc.i:a-se hOÍe•
(J sr. Romulo Gonçalves, escritu
rário do Tesouro do Estado, com
a gentil senhorinha Ondina Lago,
diléta filha do sr. Venancio Lago
e de d. Zeferina Lago .

Ex-assistente do serviço de Gin:cologia dos Hopitais:
.da l;,'\ ';)ôa, Fenda�ão GaffIé-Guinle e S. Francisco deAssiss.

Ex-mtema do SéHVIÇO de Pediatria da Policlinica
de Botafogo

DO�JiÇf\S DE SENHORAS E CRIANÇAS
Constlltorio: Rua Trajano n' 12-Sob.
CommhJs: Das 10 ás 12 e das 2 5 horas

FLORIANOPOLIS SANTA CATARINA

)
l'
.' \
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