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RIO, 18 -Notícias fidedignas de Porto Alegre
dlzern que o gal. Flores da Cunha vetou a can
didatura Osvaldo �ranha, declarando fazê-lo,
além cJe tudo mais, por não haver sido con
sultado o Partido situacionista gaúcho.

RIO. 17-0 procurador geral da Justiça Eleitoral, dr.
/donso Macdowell, no seu parecer sobre o recurso do
P. R. P. contra a eleição do governador paulista, dr. Car
doso Mélo Neto, chegou ás seguintes conclusões:

a) que se conheça do recurso, porquanto as prelirní.
I' ares dos recorridos não têm assento na lei, nem na ju
rsprudencia uniforme do Superior Tribunal Eleitoral;

b) se lhe dê provimento para ser declarada nula a

eleição do recorrido dr. José Joaquim Cardoso Mélo Neto
procedida perante os demais recorridos e a Assembléia
Legislativa do Estado de São Paulo e a sua mesa diri
gente e, em consequcncia,

c) se determine ao Tribunal Regional Eleitoral de S.
Paulo que, nos termos do artigo 83, letra d, da Constitui
ção federal, combinado com o paragrafo 10, artigo 134
do atual Regimento Interno do Tribunal Superior e, como
pedem os recorrentes com os dispositivos da Constituição
do Estado, por ventura aplicaveis, e, em consequencia a

vacancia do cargo de governador, se designe data para
nova eleição nos termos do Codigo Eleitoral, obedecido
o dispositivo na legislação federa! para a especie e seja
comunicado por oficio ao governador de S. Paulo e sua

Assembléia Legislativa o têor do acôrdo, que fôr profe·
rido.

inicialmente sobre se confiava no sufragio universal e se CANDIDATURA Ar�MANDO SALES EM MINAS
nele baseava sua eficiencia para o triunfo de suas idéas, JUIZ DE FO'RA, 17-COlll a presença do sr. Antonio
respondeu: Carlos nesta cidade, aqui chegado domingo, começaram a

O f
. .

I f l' d
.

S ferver os comentarias oolltlcos em torno do lança nc ito
« su ragio uni versa anu como as emocracias. er- d did t A a d'o Salesr •

d
.

t
. a canul aura rm n �.

ve, porem, �omo mero � arregrmen ar a� massas e treina- O -Diario Mercantil» divulga hoje a noticia de queIas na luta, I�teressa-!as pela causa publica e leva-Ias pe- estão sendo esperados os srs. Artur Bernardes e Veiceslau
l�s expertencias .repetId�s á completa descrença aos velhos Braz que se hospedarão nas fazendas Floresta e S. Ma-
ninhos. Para os integralistas+-acrescentou o chefe-o po- t' tl td ã t I

.

ic da autorid eus, respec tvarnen e.
er 11_ o represen a. u�a vo upia e o exercicro ca auton. �- Uma vez em Juiz de Fóra aqueles poiiticos, havera'

de nao deve constlt�lr un: gozo,. f!l�s, apenas, ? exercicio
uma importante conferencia no palacete do deputado [oão�e. um dever, um posto. oe sacrílício para o bem da. c?le- Penido quando serão traçados os destinos da pilitica si-

tividade. Desde que sejam assegurados plenos direitos .'. .. ,- ,,' .

I
aos politicas, aos integralístas.c-aíírruou o sr. Plinio Sal-

tuacionísta mmeira, no tocante a sucessao presiocncia .

gado,-é que a Patria não esteja em perigo iminente de MINISTRO ODILON BRAGA
receiar um gólpe de força ou um gésto de ambição por RIO, 17 - Atendendo a um chamado do governador
parte dos verdadeiros integralistas e fazer injustiça a's Benedito Valadares, para tratar de assunto de relevante in
suas intenções e desconhecer o seu crédo de renuncias e teresse politico, segundo se informa, seguiu hoje para Belo
desambíções- . Horizonte o ministro Odilon Braga.

ET
CONTRA O SR. OSVALDO ARANHA

A VOZ DO POVO Sem quaisquer ligações politicas.
RIO, 17-Informam de S. Paulo: "A noticia de que

o sr. Washington Luís teria escrito a um amigo, manifes
tando-se contra qualquer eventual apoio que o P. R P.
venha a emprestar ao sr. Osvaldo Aranha, como candida- AIKi

to á presidencia da República, está sendo comentadissima
nesta capital.

E
II - 1A

..
. Vê-se que:o ex-presidente da Republica, apeznr dei': XnOSlçaO lnter-mum- Intervençãoestar ha sete anos afastado da direção politica daquele Ir"

.

partido, ainda conta corno nenhum outro chefe do P. R. H x__

com prestigio pessoal, para que uma sua atitude, possa C I'� P� 1· de 'grlcu II ra.
vir a orientar uma massa consíderavel do eleitorado per- a U ,) epista.

Hoje, conversamos com um graduado elemento do

P f.P. R. P. do distrito de Santa Efigenia. desta capital, e tndustrta e ,ro 1550-es A nomeação da ill'ÍerVei'171
ele nos declarou que a oposição do sr. Washington LUÍS,
feita á candidatura do sr. Osvaldo Aranha, será bastante -- 'lar causou iJecepção ao
para que esta candidatura fracasse em �'. Paulo, e espera ._ . . teve, resaltou as finalidades

grup .... -110 sr Lu's irmilli1a!l���9'JR...�
o apoio exclusivo do P. R. P. Na opinião dos perrepis- A U�I�O M�nt�lpal. dos I da associação, que proírci- ' ..,. &.li ..1, ."fê ,,:. ÜrJ cy.ti�
tas mais simpáticos ao ex-presidente da Republica, é de Conso�clOs Proft�slOnaIS Co- entemente dirige, tendo no RIO. 17- Escreve "O Jornal": ral no iDlstnto, publica hoje as

crer que o sr. Washington Luís, - longe da patria e das operativos Agrários de Ja�a" seu plano social, _ combate «A' noite, ouvimos em um gru- opiniões dos vereadores Roberlo
competições politicas que muitas vezes obedecem a concha- g�á,-qu� r�llne. 25 aSSOCla- as endirnias, febras, distri- po de politicos do Distrito que a Zander Clapp filho, Edgar Rc
vos,-está falando a linguagem do bom senso, da coeren- çoes lJrofts.slOl1,alS e C.0In um buição de medicamentos aJ nomeação do conego Olímpio de mero, Alceu Carvalho, Heitor
cia do particular á candidatara Osvaldo Aranha». to�al de dOIS �ll e mais .agre- trabalhador rural, como no Melo para exercer a interventoria, Beltrão, Rui Almeida, Jansern

mlados,- realíza, no dia 28 seu plano economico, facili- causára penosa impressão na cor- Miler e Alberico de Morais. Es:e
EMBARCOU O SR. BORGES DE MEDEIROS d? .

corrente me.s sob os a��- tando e fomentando a agri- rente chefiada pelo sr, Luís Ara- último ainda não leu os termos do
. plCIOS da .Prefeltura mUl11c�- cultagem da terra. nha e desgostára profundamente o decreto, pelo que só depois de o

RIO, 17 - A imprensa noticiando o embarque hoje p�l, �ma imponente exposi- '::�Agradecemos a visita e o embaixador Üsvaldo Aranha, que fazer, poderá dizer alguma cousa,

para <: sul do sr. Borges de Medeiros, destaca o interesse çao inter-municipal.
. gentil convite feito a este contava desviar a nomeação para mas adiantou que pretende pedir

politico de que (I mesmo se reveste neste momento, diante Esse certame,
A atesta�o VI- díario. pessôa desligada de compromissos licença para ir fazer perante a

da situação que o Rio Grande do Sul tem neste instante vo de qua�t.o vem efe�lvan- e equidistante das facções em que Comissão de just;ça no Senado a

na alta administração da República. do. de prof:c!o e grandioso a O casa La se divide a cidade. Nesse sentido, deíeza do legislativo municipal. O
Ao chegar á cidade do Rio Grande o sr. Borges de- l!l11ão m�nt�lpal. dos CQnso�- G d"

o sr. Osvaldo Aranha estivéra, no sr. Henrique Magiolli foi o mais
verá conferenciar em conjunto com os diretorias Republi- CIOS ProfJ�slonals �ooperatI- Uar Ia sábado, em Petropolis, e da con- calmo ao emitir sua opinião que
canos dessa cidade e de Pelotas. Depois de sua chegada vos Agranos em prol do bem WASHINGTON, 17 -- O ferencia com o chefe do govêrno foi a seguinte:
a�i, reunirá o Diretoria Ce.r:tral que, para isso, já. teria estar, amparo e prote9ã? do� e�b3ixad?r �o Reich Luther solí-I trouxéra a certeza ou a promessa

.

«Estou de pleno a�ôrdo com a

sido convocado. Nessa reuruao (I velho chefe republicano trabalhadores e, acima de Citou audiencia com o secretano de que as suas ponderações se- orientação de meu amigo e chefe
devera' pôr seus correligionarios ao par do manifesto que, tudo, pel? progresso de Jc.. do Estado Buli. Afuma-se nos riam levadas em linha de conta. I sr, Luls Aranha. Sou radicalmente
Como adiantamos, pretende dirigir. raguá qUlça. do Estad.o. �e meios autorizados que o embai, Assim, grande foi a tua decep. contrario a qualquer intervençi10

Em tão importante documento, que, em parte já está �anta S=atanna, é uma tnlCla- xador alemão fará novas recla- ção com a nomeação do prefeito no Di5trito, não só como politico,
redigido, o sr. Borges expõe com detalhes a ação exer-I

tlva bnlhante e. de elevado mações sobre o discurso pronun- interino, o que representa, segundo mas tambem como carioca».
cida pelo seu partido, depois da morte d.e Julio de Casti-I alcance e�onomíco.. _

ciaclo pelo prefeito La Guar�ia, é. voz corrente uma legitima vito-

lhos, de fórma a mostrar que os republtcanos não falta- A refenda t'xpos�çao CO!1- a 15 do corrente, no Madlson fia do sr. Agamenon Magalhães Proíb idas
ram á sua missão historica, dentro da politica estadual e tar� com. 13 secçoes .onde Square. de quem o conego era candidato. . �

,

.....

perante o cênario federal. Se, porventura, alguma vez se serao, dlvul�ados COPIO�OS.. Supõe -se que 1\ derrota do embai-
.

reuniOe�

afastaram dos postulados deCastilhos,-dirá o'manifesto,- pr?dutos.a�ncolas, pecuanos Curioso xador e do partido chefiado pelo faSCistas
foi para o bem do Rio Grande' e do Brasil. e mdustnals.

t t d sr. Luls Aranha complique a si-
No curto espaço de tempo que ali permanecer, pois Ontem, visitou-nos o esti- a en a o tuação já tão confusa do Distrito, PARIS, J 7-0 Comíté do

que pretende seguir em principias de abril para Irapuasi- mado e dinâmico conterrâ· V L\RSOVIA, 17 - Um cu- e á qual apesar de todos os esfor- Partido Co llunista da região
nho, o sr. Borges aproveitará para se avistar com o sr. neo sr. Ricardo Greenwaldt, rioso atentado por meio de per- ços do ministro da Justiça,negaram paris:ense e as federat;ões
Raul Pila e para com ele combinar a ação conjunta da presidente da Camara de V�· cevejos verificou·se na plefeitura a sua cooperação as forças dirigi- do Sena e Seine-�t"Oise do
Frente Unica na politica nacional. Adianta-se ainda-e isso readores de Jaraguá e da da minoria de Lembem. Aquela das pelos senadores Jones Rocha Partído Socialista forneceram
colhemos em rodas bem informadas -- que deverão ser União Municipal dos Consor- prefeitura recebeu de preserlte um e Cf5ario de Melo». um comunicado ínform:mJ;)
tnarcados para maio, ou mais tardar junho, os congressos cios. Profissionais Agrarios, painel cheio dos «simpatiros ani- que pediram e obti veram a

do Partido Republicano e do Partido Libertador. que�'nos veiu trazer o convi- maesinhos» que invadiram im'?dia- OPINIÃO DE
. interdição de todas as reu-

te para assistirmos a intere. tamente todo o edificio. Supõ::-se VEREADORES niões pubiicas e privada�,
DECLARAÇOES DO SR. PUNIa SA:"'GADO sante certame, qu� alguns funcionarios demitidos RIO, 17-0 "O Globo", em dJS partidos fascistas, que
RIO, 17-0 jornalista Geraldo Rocha obteve interes. S. s., durante a agradavel de suas funções agiram dessa ma- proseguimento á enquete que vem se deveriam realizar em Pa-

�ntes declarações do sr. Plinio Salgado, que, interpelado palestra que conôsco entre- neira original em sinál de protesto. fazendo sobre a intervenção fede- ris.

Proprletarlo e Diretor Hesponsavel ..JAIRO CALLADO

IHI Florianopolis, Quinta-feira, 18 de Março de 1937 INUMEHO 729

no

,,,,,. -.:'

!
,
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BAOO.-E 00 INGO
Duas sensacionais partidas de fut'eból

SABADO A'S DOM"NGO A'S

iPIRANGA x SEL�CIONADO
-------------------------------------------------------------------

Conflitos nalCa_. T�·ação, LIIZ li_) Força
Algeria 1 de FIDrianCiljul�s

� .

AVIS!:;)

iPIRAI'-JGA de S

4112 HORAS

Francisco X FIGUEIRENSE

HORAS4

II
II

I

TEXACO
MOTOR OI'L

MANTEM JOVEM
O SEU MOTOR

A Est;jção de Roma 2. R.O.
onda c. m. 31, I 3-kc. 9635, ir
radiará hoje, ás 20,20 horas o

.
,

seguinte:
l�Anúncio em italiano, capa
nhó] e português.

Marcha Real e Giovinezza.
Noticiário em italiano.
Concerto de orgão.
Conferencia de S. E. o Almi.

rante Guido Milanesi sobre o te
ma: Historias e ,contos do
grande mar.

Concerto jvocal e instrumental.
Noticisrio em espanhél ., por

tuguês.
Marcha Real e Giovinezza.

Irradiação de
Roma

PRINCIPE DE GALLES

ROMA, 17-0 general avia
dor Aurelio Liotta, ferido duran
te o atentado de Addis Abeba,
chegou a esta capital, onde con

cluirá a sua cura numa clinica.
------- �-------------

\TEXACO
.MOTOR OIL

MANTEM :-'�JOVEM
o' ,SEU -MOTOR

Lloyà BrasileiroCompanhia àe Hau�,
-------------------------------------

Linha Rio - LagunaLinha Recife • Porta Alegre •

ANIBAL BENEVOLO sairá no proxí- COMANDANTE CAPELA-Sairá no

mo dia para: proximo dia 2 J para:
Rio Grande
Pelotas
Porto Alegre

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

Recebemos cargas e passageiros para todos os portos de escalas dos nossos navios «Anibal Benevolo-, «Cte. Capela»,
Endereço: - Praça 15 de Novembro n, 1. - l: andar-Telefone, l007-Deposito Rita Maria-Telefone, 1338

P aranaguá -- Santos - Rio de Janeiro Laguna

ASPTE. NASCIMENTO sairá no ASPIRANTE NASCIMENrO saíra no
dia 17 para: proximo dia 20 para:

Itajaí-São Francisco- Santos- S. Sebastião
-V. Béla-Caraguatatuba-Ubatuba_

Angra dos Reis-Rio de Janeiro
-Cte. Alcidio- e -Aspte. Nascimento».

Agente
H. c. DA COSTA

"'. -:J"�"> -
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oepcke I .�:
Matriz: FL;..ORIANOPO ....IS ;.'t4.�.�em: Blurnenau - Joinyille - São Francisco - Laguna - _a�e� ,�

Mostruarlo perrnaneDte erT.:» Cruzeiro do Sul �
SecçAo de Seccp.o de

I

Filiaes

�.''''''''' .� .

Secção de
FAZENDAS:

Fazendas naclonaes e extrange'ras a>ara temOl FERRAGENS: MACHINAS:
Morins e Algodões Machinas de beneríclar madeira
Lonas e Impermeaveis Material em geral para eonstrucções: Machinas para otfiçinas rtféthanicas
Tapetes e trilHbs Cimento-ferIo em barras, ferragens para portaa Machinas para laoelros
Roupas feitas e janeiras, tinta Màchinarlos em geral para a lavoura: aados,
Sêdas Canos galvanizados e pertences grades, ctdti-!!adores, mcínho etc.
Lnha para coser e selgir Fogões e Camas , ocomoveís, MotortlS de esplosâo, 1V1.0tüW,S
LI em novellos e meadas Louça esmaltada - apparelhos de jantar -:talhe- electrteos

.

Jabgnetes e Períprnarias res Material em geral para rransmísaões: Lo' I
. \Icolchoados e Ceíchas ;. Louça sanltarla - banheiras mancaes, correias di couro e lona
�inas e Cortinados �.. Tintas a oleo e esmaltes .)Ieos e graxas lubrificantes
T'oalhas e guarda-napos Arame de ferro - télas para todos os fins Automoveis e. Cflminhõ� PORO Peças, acces-

�atos, chinellos, meias Productos chimlcos e pharmaceuticos sorios, serviço mechaníco
� Deposítaríos dos afamados Conservas nacional e extrangeiras Pneumatícos e camaras de ar GOODYER �

I
Charutos cDANNEMANN. Bebidas nacionaes e extrangeiras Material electrico em geral �

Ernpreza Nacional de I'-Iave�ação IIHoepcke"--vapores "Carl Hoepçke" "Anna" e Max,. �
� Fabrica de Pontas "Rlte Maria' -- Fabrica de Gelo "Rita Maria" � EstaleIro 'Arataca" I
.��AV'AW.à..V��� �"_â'V...ô..VÂ.V.Â.��.

CONSVLTORIO·--Rua Tra
ano N. 18 das I O ás 12 e ,

das 15 ás 16 1(2 horas. Dr"'. M igue I
TELEF. 1.285 Boabald

RESIDENCIA- Rua Este- CLINICA GERAL

Lves Junior N. 26 V' U'
•

lal rinarias- Hemorroide
TELEF. 1.131 Comuflal:

das J 3 ás J 6 horas

:....= Dr. Renato= Deseja concertar o 'Pela manhã:

-_Barbosa_- seu rádio? Procure o com hora marcada
S B á P d r-oísut.-R, joão I Pinto, 13.��••.,u.- ··--:-�.:...._._.",,,, ..';_1��••"��.

"

ADVOGADO
f. ouzon, rua a re 1 I...., ._��� Miguelinho, que será plena- , e_e_fo_ne_._59_5__

�•••••••G.------. •••_oe.. Rua Trajano. 2 Usob.) mente satisfeito.

i Companhia "Aliança da Bahia"! \ FO:.d�:2;,��!�:trior�· \ rL�O�..J�A�S�������
G " Dr Aderbal R I (7 A I l t:::� I A
G FUNDADA EM 1&70 • da Silva

·

Rua 15 de Novembro n. 70G •
U Seguros Terrestres e Maritimos Cf I\dvogado BLUMENAUI
G ti Rua Cons. Mafra, 10 (sob.
O Incontestavelmente a PRIMEIRA do Brasil:. Fones 1631 p.

1290_1
ATOALHADOS-BRINS-CORTINAS_CRETO_

• NES-'}'RICOLINES--XADRESES-ZEFIRES
"'I� CAPITAL RALIZADO 9.000:000;$000 (1" I

c::;,��
'"",,� RESERVAS MAIS DE 38.000:000$000 mg mento a Indanthren - COr.. firmes:)

RECEITA EM 1935 18.792:553$358 Médicos TECIOOS PARA: Reposteiros, cobertas de di-
PROPRIEDADES IMOVEIS 14.161 :966$549 van,'roilpões, etc.
RESPONSABIUDADES ASSUMIDAS; EM 1935 2.717.044:063$157 Colchas, guardanapos, lenços, toalhas de banho de
SINISTROS PAGOS EM 1935

'"

4.280:552$970" Dr. Carlos Corrêa
rosto e de mesa.

I Confecção
.

de camisas, calças, etc.
A"entes, Sub-Agentel a Regulador.. de Avarlallem Itadol OI Eltadol LInhas para bordar.

J, B II U I I Partos - Molestias deuO ral, no rugua e nal principais praças eltranue ral. Senhoras e Roupões de banho
A,gentes em Florlanopcl is: Molestias de crianças (Melhores que os estranjeiros]

Cam pos Lobo & Cía. o Dlrator da Maternldalf.a FUNDIÇÃO: - SINOS DE BRONZE, maquinas de
., Medico do Hospital .

forragem, fabric�ção de maquinas

I. em geral, (agrícolas e dins)(Curso de especializaçâo em -mOinhos de fubá, arados, businas
• moléstias de senhoras) para carroças, chapas de fogão. etc.

I.: Atende na Maternidade FUNDIÇÃO DE PEÇAS SOB MODELO
'ilB até ás 8 112 da manhã
• e á tarde-s- Consultorio: REPRESENTANTE EXC�USIVO EM FLORIANOPOLIS
• ANITA GARIBALDI, 49 Arnaldo Mararlhão

........U. --------_ �iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiRUiiiiiiiiAiiiiiiJiiliOiiiiiiiiiÃiiiiiiOiiiiiiiiiPiiiiIN�T;iiiio;�A�N�D�f\�R_N�-�5�TE�R�ER�0t.._iiiiiiiiiiiiiií�

--------------�.-----------

Atentae bem I
•
•

Agencia Moderna de Pu- I
blicações, com séde em São Paul� Ié autorizada e fiscalizada pelo Governo

•
Federal e possue a carta patente n. 112 ..

Formídavela lorlllol proprlol, Ir.. vezel
por lemana, Iodai ai segun
d.., �er9al a lexlal·falral,

ExtraQão com globol di orlltal.
I
•

A i 11 1aÀ.' I: t'Id dlu. li
_ honestldadl, pOil, OI lor

tll13 ilo pr'l.nolldol pelo povo.

Rua Conselheiro Mafra, 35 (sobrado) Caixa Postal, 19
TELEFONE N. 1.083 END. TELEORAFItO ALLIAlvÇA

Escrítórios em Laguna e Jtajahí
Sub-Agentes em Blurnenau e Lages

A Gazeta

Advogados
I Accacio Mo-I

tÓI io de advogacia á rua

Vísconce. de Ouro Preto

•

rei ra tem seu escrip-

n, 1-Q. - PhOHP', 1277. -

I Caix} Postal, 110.

I Dr. Padro de Moura Farro I
I

Advogado
Rua Trajano, n· 1 sobraão

I Telephone n· 1548 I
I

Indica: DrArtur Pereira

e Oliveira
CUnlcs médica da erlan

çal a adultos

LABORATORIO DE
ANALISES NCLIlCAS

I Dr. Ricardo 1
Gottsrnann
Ex-chefe da clinicá do Hospi
tal de NUrnberg, [Psoressor
Indórg Burkhardt e Professor

Erwin Kreuterr
Elpaol8111ta am cirurgia

garal
alta cirurgia, ginaecologia, (do
enças elas senhoras) e partos,
cirurgia do sistema nervoso e

operações de plastica

Consultas diariamente das

4 ás 6 haras

Consultorio: Rua João
Pinto n: 13

FONE-1595

R�siJência: Rua Visconde
de Ouro Preto n' 57

FONE-1524
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A GAZElA-F lorianopolls-1937

Cervejas! Cervejas!
S6 as fabricadas com a crístalina agua da Cas

cata do Rancho Queimado marcas- Prediléta, Du-
ola Kulmback, Bavariu e Tira Prosa.

IDepo2s1itariO
- JOSE' COSTA - CONSELHEIRO

,

_

MAFRA, .

o••••o.�.eG••eo.e.eGeG.�
I A Companhia Editora Nacional I
• LANÇARA' NUM VOLUME DA �
• Serie Brasilia.na I: Santa Catarina G
G � �
• •
�

A Conquista .. A Cotonlsação •
• A Evolução G
G TODA A HISTORIA DE SANTA CATARINA �
: Um livro de Osvaldo R. Cabral I
: POR ESTES DIAS Em todas as Livrarias I
••o.eee.GGe.��s.e�..e�m�

Casa de Dve_ sões
Familia es

Vispora Imperial
O MAIOK E MELHOR CENTRO DE DIVERSÕES
FAMILIARES, SUPERIOR AOS DAS GRANDES

_
CAPn'AIS

Cobrança feita por gentis senhorinhas. Fiscalizado
pelo govêrno do Estado.
Não deixem de ir ao vispora Imperial pois, nele
encontrareis grandes vantagens, coníôrto, honetis
dade e ambiente seléto o que muito lhe agradará

Nos altos da farmacia Popular, á Praça 15
de Novembro

-------------------------------_

Trajar bem ! ?
s o'

Confecção

'RENNER'
Trabalha garantida

pelo depositaria
ERNESTO VAHL

Rua Conselheiro Mafra, 4�

CHARUTOS?
S6 os Iabrlcadcs por Costa Pena &Cia., Baía.
Vende-se no Café Natal, Tabacaria Baíanajkes

taurante Cascatinha, Cafés Java e Bom Dia, Charu
taria Chie (dá fosfores), Charutaria Portela (Café

I.
São Pedrol. Casa Savas"CaféGloria e Salão Progresso

������e
�FABRICf,NTES lOAS AFA- I �_. ' ..

MAD.AS MARCAS DE
ASSUCAR: ��

"Maravilha" Q
REFINADO- FIL fRADO- � _..:......_..."i .......

BRANCO E �.... -

"Moreno" ��
I�=-"'"
�lIII"i='r

SOMENOS REFINADO�.. IL-
:TRADO

INDUSTRIAS:

Coqueiros
Municipio São José

ESCRIPTOHIO:

Florianopol is
C. Postal, 118

Teleph 1.637 ITelegram.: - "COQUEIROS"
_

F'ILIAL 1--·----

I

'� IMPERAT II a Imperatriz das Aguas �
m DEPOSITº FPOLIS. FONE N. 13_50 ��A G U

-

R I:) E M�� o proximo lançarnento do carburant,a nacional � COSINHA DE Ia. ORDEM sob a orientação
. � ALCOOL-MOTOR � do proprietário -ASSEIO E CONFORTO

� F E T T � Rua VI.conde de Taunay n. 185 FONE. 684

, .�.&P'd..a��, �...-... ��d.&7�VA�1 �--iiiiiiiii-iiiiiiiii-iiiiiiiii-iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii�����"""'�"""""""���'�-�

o MELHOR
APERITIVO
TONICO

ESTOMACAL

-

Espelhos
S6 os fabricados em Joinvílle pela única fabri ca

do ESTADO
PEÇAM PREÇOS-CASA PIEFIER

Rua 15 de Novembro n. 366 JOINVILLE

Indo a JOINVILLE I
d:�::e�o Hotel Cen.tral

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



A :OAZETA -Florianopolís, 18-3 -1931

,.. - 21m
�ê�ÁFE' BOM 50' NO Dr. Pedro di Moura Ferro Bebam só Caíxa de Es-

.JAVA d de' hPraça 15 de Novembro
A voga o �ascatln a molasaos lndi-

AutonlD PasclJoal Rua Trajano n. sempre igual I � t d F I�.�.�+.:O�-----••
-----••••••• gen es e o.

ê\J ". l-o' . T • nanooo IS

rI C r e d I toM u tu o P r e d la.1 � Edital de �on,curren-
:.: '�" ela publica
Cf • EDIFICAÇÃO DO PREDlO DES-

TINADO AO ALBERGUE
NOTURNO

"

o maior e mais acreditado clube de
sorteios do Brasil

A CREDITO MUTUO PRE-
o aA L, destaca-se das mais sérias e vantaosas sociedades porque:

-a joia de entrada é accessivel a todos-2$OÚO

-exige apenas a contribuição de I $000 para cada sorteio

-a extração de seus premias é feita unicamente sôbre
o numero já realizado de cadernetas inscritas.

-seus premias, consequentemente, não ficarão em casa.

Em beneficio do HOSPITAL PISICOPATA do Estado

Leis 772 de 1908 - 1115 de 1916 e 131 de 1936

Ordem de Extrações
Meses de ABRIL e rv1AIO

de 1937

Ordem Extração maior I Valor com imposto j DecimolPremio

1
2
3
4
5
6
7

15 de Abril
22» »

29» »

6 lO Maio
13» »

20» "

27 lO lO

VENDE-SE uma casa no dis
trito «J()ão Pessôa»; Estrei
to, á rua do Nestor no. 42,

com 2 quartos, salas de visita e

de jantar e cozinha.
utimas instalações. No aprasi

vel recanto da Ponta do Lt'al.
Preço especial. Tratar com João
Alves, no Canto do Estreito.

ALUGA-SE O andar ter
reo da rua Trajano n.

15 com compartimento para
escritório. Tratar no Banco
Agrícola.

LA N oP A
50:000$

4:000$

2:500$

2:000$

2:500$

4:000$

4:000$

6:000$

37:500$

J premto t'l2 Os bilhetes sllo ôlulôlôos em Oerlmos
ôe l!ZOO.

Hcvenõo repeth;lIo nos Ools ultlmos al
garismos ôe qualquer Oas 3 prtmelrcs pre
mias passarão, 05 premias ôestlnaô05 aos
õcle ultimas algarismos 00 numero lmeõtn
temente superior.

Do premio malar SR ôeôuzlró 5 '1. para
pagamento dos numeras, anterior e oõstertor,

Os premias prescrevem fi meS2S õc
data da extrcçõo.

A Admlnlstraçao não atende reclama'
ção alguma por perda. cõutteroçõo Ôe bl
Ihetes ou qualquer outro InclOentr ahrgaôo.

Os bilhetes Inutilizados com a palavra
PA60 não têm valor algum, porquanto o
referido carimbo pertence á administração.

1 " "

,. "

VENDE�-SEno lagar denominado vila
Afonso Micholé,três casas

com terrenos. Os interessa
dos devem entender-se com

Francisco Pedro dos Santos
na mesma rua, casa n. S.

Z premias" 1:000$

5 500$

Zo Zoo$

40 1005

lZo

I.Z50

"

450 "Z U. A. dos
3 primeiros
prernto« a 30$ 13:50oG; EXTRAÇÃO A'S J 5 HORAS I1.S90 premias no talai de JZ6:000$ Não serão pagos bilhetes defeituosos

----------------------------------------.----------------------�I
PADARIAOs pedidos acompanhados das respectivas importancias e mais 1 $000 para o porte serão

&tt!ndidos com toda brevidade.
BILHETE EM CUSTODIA VENDE-SE uma padaria, de�

vidamente montada, com óti
mo ponto e dispondo de ba.

freguesia .

Para qualquer outra informa
ção, dirigir-se iÍ Gerencia deste
jornal.

Para evitar extravio e maior segurança de remessa, os pedidos de bilhetes para o interior,
.,ódem ser tambem atendidos por meio de certificados nominais correspondentes aos bilhetes pedidos e

com os mesmos direitos dos bilhetes originais, que ficam em custodia na séde da LOTERIA, á dieposi
Sio dos 'que os pedirem.

ANGELO
----l1li--,--

PORTA Cia.LA
Praça 15 de Novembro -- Edificio La Porta

Endereço Telegrafico: LAPORTA Caixa Postal �n. 50

Estado de Santa Catarina -- Florianopolis
precisam-se de Agentes atív_os

o fca50 dos
ar-malittend

tas estaflV
doais

IAdvogadOS
Desembargador
Salvio Gonzaga
Dr. Leoberto Leal
FPOLIS.

1__Rua Trajano n. 29

-----------------,----

Cirurgião
dentista

Dr. H. Gg. Sippel
Formado no Brasil e

Alemanha
Clinica geral e prothese da

Boca
Extração sem dor. por
these e pontes em todos
os sístemas conhecidos.
Tratamento das moles-

tias da Boca.
CONSUL70RIO:

�ua Trajano n: /7
(sobrado)

Teleíone 724 (manual)
HORAS MARCADAS

RIO, 16 (Band)-A celeu
ma levantada em torno da

importação de armas de guer
ra para S. Paulo, teve, ao

que parece, o seu destecno
final com a oração do sr.

Otavio Mangabeira, na Ca-
mamo

.

O deputado baíano, ha
algum tempo vem ocupando
a atenção da Casa, com uma

série de discursos analísan
do os assuntos mais palpi
tantes da atualidade politica.
Os circulas politicas resal

tam que foi essa uma exce

lente oportunidade que o par
lamentar baíano ofereceu,
para que se fizesse luz sobre
a questão, ficando outrosim,

I esclarecido, de vez á Nação
que em S. Paulo não houve
irregularidades de aquisição
de material bélico. J

:70_'>

De ordem do douto! Presiden
te da Caixa de Esmolas aos In
digentes de Florianopolis, e de
acôrdo com a deliberação da
Diretoria e Conselho Deliberati
vo, em reunião realizada em data
de seis do corrente, declaro a

O char-se aberta, com o prazo de
trinta (30) dias, a contar da pre
sente data, a concurrencia pública
pare a edificação de um prédio
destinado'ao ALBERGUE NO
TURNO, em terreno cedido pe-

Os seus 'dois sorteios mensais são efetuados em sua pró- la Munidpalidade, como faz certo

pria séde em FLORIANOPOLIS, á rua ViSCONDE DE a lei n' 49, de 23 de Dezembro

OURO PRETO N. J 3, nos dias 4 e 18, ás 15 horas. de 1936 nesta cidade, situado
na Avenida Hercilio Luz, com

• A
• frentes pera essa Avenida, rua -----------------------------

e' pressal-vas, pois, em fazer a vossa inscrição hoje mesmo na • General Bittencourt e Beco Tupi,
• • conforme planta existente na sec-

O CREDITO MUTUO PREDIAI._ ação de Expediente da Secretaria
Cf • da Segurança Pública. .'
.......-------••-------0....... Os interessados, afim de po-

L t
·

d E t d d S· t
derem concorrer, juntarão á pro-

O erIa o s a o e a 11 a p(lst� que deverà �er díri�ida ao

Presidente e demais memnros da (Soe. Coop. Resp. Ltda.)

C t
PJ Caixa de Esmolas aos Indigen-

a arIna tes de Floririanopolis, certidões
de que nada devem á:õ Fazendas
Estadual, Federal c Municipal.de-
vendo, aiada, provar a sua ido- Capital
neidade profissional. Reserva

Poderão os concurrentes exa

minar na Secção do Expediente
da Secretaria da Segurança Pú- PA6AHDO 05

blica a respectiva planta e obter SEGUINTES JUROS: TASCHKENT, 16 - Na
as informações que desejarem, pa- provincia de Ferghana sôbre a

ra a execução da obra:
\

C[C Limitada S·I. ala. fronteira chinêsa numa altitude de

"

O �roponente� �uJa proposta CIC. Avísol'revloôj. ala. quinhentos metro começaram as

Lo_c�ce�tª",,_geI!��lta�. em �m es- Prazo Fixo S',. ala. I manobras de inverno russas da
tab<:!eclme?to bancar�o, a Impor- _. , _. haste central.

50:000$000 J 3$000 1 $300
tanela equivalente a cinco por een-I���*!r*"L4!��.m��������---���-.

50:000$000 J 3$000 I $300
to sobre os primeiros dez contos lItl

'. ��
de réis do contrato, e mais trêis I ij Apohces Consolidadas do Estado de Minas �

�����g:��� 13$aOO I $300
por cento do que exceder dessa � «Divida Fundada do Estado de S. Paulo ��

50:000$000 g:�g� ;���g quantia, afim de garantir a cons- � «Obras do Porto de Pernambuco. �
50:000$000 13$000 ) $300 trução e conservação da obra pelo �, �
50:000$000 1$300 espaço de um ano, ou na falta �� VENDEM-SE A VISTA E EM PRESTAÇQES �'J13$000 do deposito, um termo de respon � NO BANCO DE CREDITO POPULAR E AGRI- ��
------------------ sabilidade com fiador idoneo. � COLA DE SANTA CATARINA, A' RUA TRA- ��

.Jogam apenas 15.000 bilhetes Caixa de Esmolas aos lndi- � JANO N.16_. ��
, gentes de Florianopolis em 8 de � �

A AdrniJlistração da LOTERIA DO ES fADO DE SANTA CATARINA,_ continús nl sua tra-
março de 1937. :e*=*"!!I!!;.,T�-=.::.*iCB*JC_��m!!t.-:_�':iC�����

diçio d� conservar 05 seus planos, jogando com poucos milhares e maior numero de bilhetes sorteados. fr�����!!!tw����������������Americo Campos Souto
20, Secretario

Banco de Crédito
Popular e Agri
cola de Santa

Catarina

Rua Trajano n. 16
(Edificio próprio]

136:700$000
56:424$498

RECEBE DEPQSITOS

Indigentes
portuguêses
LISBOA, 16- Quinta-fel

ra Santa diversas damas da
alta sociedade local realiza
rão um peditorio, em favor
dos indigentes do país.

Fumem charutos

'PRINCIPE DE GALLES"

Manobras
l'Iussas

o anjo protetor de seus filhos é a

"Lombrigueira Minancora"
-

Vermifugo suave e de pronto efeito.
Dispensa purgante e diéta I
Serve para qualquer idade, conforme o n.

(1, 2, 3 ou 4).
Pr?teja a s�úde de seus filhos e a sua propria ! rE.vltará muitas doenças e poupará dinheiro em �l

rernedíos, I �I',.Compre hoje mesmo uma «LOMBRIGUEIRA
MINANCORA. para seu filhinho. IE' um produto dos Laboratorto. "MINANCORA�Joinvme �

�
, ; A

Jockey Club Florianopolis
O mais elagante centro de diversões Iamí

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

cionais e estranjeiras.
. feericamente iluminado com instalações mo

derníssímas.

RUA TRAJANO. lO-sobrada-nos altos da'}
Sorveteria Gloria

j

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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Para tudo neste mundo se tor-

na necessaria uma pontinha de
criterio. E' uma qualidade indis
pensavel a quantos tenham que
exercer qualquer ramo de ativida-Í Recebemos da Inspetoria
de, sob pena de vir a cair Traia, Veículos a seguinte nota:
na primeira oportunidade... "Tendo a Empreza Sardá &

Vem isto a proposito do modo Cia. Ltda. requerido ao dr, Se
camo estão procedendo alguns cretario da Segurança Pública

S. PAULO, 17-A estadia!zas de que faz parte, conhecer, funcionarios da Saúde Pública, para continuarem a vigorar os ho
do sr. José Carlos de Macedo enfim, da situação financeira e dos chamados Mata Mosquitos, rarios anteriormente aprovados
Soares está despertando suspei- economica das companhias de não todos, felizmente, os quais por esta Inspetoria, foi dado o

tas, .. Primeiro, marcou-se um li- que é diretor. entram nas residencias, destruiu- seguinte despacho no requerimen-
mite de 48 horas. Depois, mais Oul.ros asseveram:

- do tudo quanto lhes dá na real to da referida Empreza'- -

'-," '.
- FORTALEZA 16 (Band)um dia. Afinal, já ha quasi 7 -O ex-ministro do Exterior, gana, como macacos em loja de -"Defendo, nas condições '

dias, o ex-ministro do ExtErior mais do que nunca voltando pa- louças, constantes da átd lavrada nesta -�sboça-se, atualmente, nesta

t 1 t d rHE6Am UN5está em São Paulo. ra a politica, veiu sondar o Objétos de indispensavel utili- Secretaria no dia 15 do mês capi a, ;J'1'l movimen o VISUl1 o

O mais interessante é que o ambiente. Sabe-se que seu tra- dade caseira, sao furados, sem passado, �ma vez que até á pre- I morfl.l.i,ar o e�sin;) secundar!o .e Dep. Heriberto Hiilse
sr, Cardoso de Melo Neto balho, nesse sentido, tem sido que se atendam as reclamações e sente data não se apresentou ne- suoenor, patrocinado pelaC«SII1?I- E Fl' I'd 't d P f d »ncontra-se, em onanopo 1,5"mandou visitar o ex-chanceler, intenso, não só por si, pessoal- os protestos das donas e casa, nhum concorrente, satisfazendo as

ca o os ro essores o eara ,

•

f
.

- l .

d d lib o sr, Heriberto Hülse, deputadoE cem um recado: - que fosse mente, como, por meio de de- Ha dias era um castiçal, U-lexigencias cia Inspetoria de Veí- que em reumoes navia 85 ' e I e-
.

d I 4 Assembléia do Estado e mem-aos Campos Elise05. E o sr. dicados amigos e correligionarios, rado na base, ontem uma maleta culos, Florianonolis, 16-3-937. rou uma conjugação e es orços
...

id d t"
• bro da Comissão Permanente.Macedo Soares foi. E' a pri- de varias correntes pohticas do de lata para lanch das cnanças (a) Claribalte Galvãoft. no senti o

.

e tornar e iciente o

d d E d
' , I

' ensino em nossas escolas. I iilmeira vez que isto suce e e- sta o, que ja se compromete- nos co egros. A vista do despacho supra, F d t
.

t ti�a c<ti li lar a Sipois da demissão do nosso em- ram para o presente e para o Para conhecer-se o vilão, é nenhuma ernpreza ou proprietario azen o comen anos em orno

baixacior na Argentina, na Con- futuro... meter-lhe a vára na mão. No de onibus que atualmente fazem da questão, diz a Gazeta de iiate fi' �a fi?
Ierencia de Buenos Aires, De um deputado estadoal ou- caso em apreço, bandeira na servico de transporte de' passa-

Noticias em sua edição de hoje. R O a (8 )RI
:s T

"S 1- visse' I ,lu and - A ação doA conferencia durou horas. vimos ôntem outra versão. ..... mão, é sinonimo de tufão acom-

I geiros nesta capital e no interior � uma campE..n a q�e sr, Abalberto Correa no Parla-N d 'M
"

h d d destrui d llh de - f· I
.

I
moralisar o ensino nao me-

.a a transpirou. as, os CIr- 1\ seguinte: pan a o e estnnção.v. a a, po erao aze -o mars,
, menta tem se caractenisado uI ..culos armandistas não gosta- -O sr, MacedQ Soares veiu Para evitar a repetição destes I sem que apresentem os horários recer aplausos, qual

. s�ra: /. timamente p'lr um combate 'abar-
ram elo gesto do sr, Cardoso a São Paulo incumbido de uma lamentaveis fatos achariamus con-Ipara a devida apreciarão e alHo-I

par ventura, a que a substituira
. .'. '.

d 'J' ,�,
:s

idd' to ao rmmstro mtenno a UShCd,t: muito menos da demora da missão muito delicada. Seu prin- veniente que fôsse ministrada a varão desta Inspetoria devendo em oportum ii e e importan- A 1\ ,1 lhã•
:S" • ? sr ..

'

gamenou l ... aga naes.conferencia. A proposito, dizia cipal objétivo é conseguir a de- necessaria instcuçã� aos
.

encarte- pa�a. tal, juntar�m 05 doc�mentos I
era

�. •

Volta � meia � procer �auchoum perrepista: -- «Peier se- sistencia de uma candidatura pau- gados, de t�l servIço: POIS? qu.e eXlg�dos por lel� dentre eles os

IV I aJenl dos aponta o titular acrma como mcorn-da se o P. c., soubesse do as- lista ao cargo de presidente da se esta praticando ,nao se )ushh- segumtes-: prova. de que pagaram
• • pa�ibilisado com as ".ltas funçõessúnto real da conferen�ia",.. Republica. coa, por ser demasIadamente abu-I o� impostos na Prefeitura, Muni- re I S- da D I na IA que exerce.O DiaJ ia Popular, assim, -E SI não conseguir tal de- SIVO. €Ipal e de' que estão devldamen- Esse r�ocedimento causou es-

se refere á pelmanencia do sr. sistencia �-perguntamos. te registrados nesta Inspetoria». marca pecie entre os púhticos de todosMacedo Soares em São Paulo: -Aí o caso será diferen- Em face de�ta nota oficiosa, o BERLIM, 16 (A. B,)-Pro- os matizes, o depuiado dos Pam--«Encontra-ne ha dias, nes- te-declarou') nosso pergunta- Bebam s6 d f
.

I' d t d R'" f "h b dcaso está e íOltivamente 50 UCIO- ce en es a IVlelIa rancesa c. e- pas, 5a e-se, sempre gosou a
ta capital, hospedado no Es- do. E' muito possivel, então, que nado, devendo, ainda hOJ'e, em garam durante a manhã de ôntem confiança e intimidade do chpfeI d H I

'

'd
"

dE'
, Cascatinhapana a o\e, o ex-mlDistro as o ex-mmlstro o xtenor seja cumprimento da ordem da Inspe- a esta capital os soheranos da do governo, a quem defende in-Relações Exteriores, sr. José indicado para lhe fazer frente e ,I d V I b d D-' f b'd '

.

sempre igual!, torid e eÍcu os asea a no mamare.a, que oram rece 1 os transigentemente.Carlos Macedo Soares. ser o segundo candidato paulista por ocasião d.l descida do trem, Da cc:mf,ança do sr. GetuJil)Depois que deixou o Ministe- á sucessão pre<dencial.
C. pelo chefe do Protocolo do Mi- Vargas não pode deixar de ser orio, é a primeira vez que o nos· ,E' claro que transmitimos es-

' AO Ome rc10 e ao nisterÍos das Relações Exteriores atual.ministro interino da Justiça.so ilustre co· estadoano vem a tas palavras com todas as reser- pÚ b I ico em ge ra I e pelo sr. ministro plenipotencia- A sua permanência no cargo é�ão Paulo. vas, lim:tando-nos a registrar o rio da Dinamarca junto ao Go- um indice seguro de�se fáto.-Qual o fim dessa vilgem � que ouvimos».
A COMPANHIA de Navegação Llnyd Brasi- vemo Alemão. Não estariCl, por conseguinte, °Eis aí uma pergunta que tem

leiro, comunica que mudou-�e para á rua João Pin-
p.a iiel-ews,kl' representante gaúcho agindo porsido lembrada inumeras vezes. ..... .

d d ...,.

to no. 9- terreo - (antiga casa Daura), ond!.! es- centa propna ou se exce en o l'E a re�posta? - indaga-se. EM CASA DE FAMILIA tará a disposição de tO(\1S. enfel�nla E' a segunda corrente.
As respostas (porque têm si- alugam-se quartos com ou Entretitnto a su,,- ida ao Rio

do muitas) são de varias natu- sem pensão p'a colegiais e H. C. DA COSTA VARSOVlt\, 17- O fama- Negro, sabado, á chamado do
reza, embora todos que as pro- moços solteiros.

'

Agente 50 pianista e primeiro presidente presidente da i{epublica� permitirá.ferem estejam certos de contaf Informações neste diario. da Republica Poloneza Pade-
que o deputado r\dalberto Cor-

uma unica verdade.
f h f(.wski e�ta' enferr,-,o, atacad.) de rêa defina sua atitude. i.to é, pro-D· Empregue, no preparo do pão caseiro, as arin as .

C d 88
..

lzem uns: Bebidas Nacionais e Extran- Jupe. omQ o oente conta ve que, combatendo o sr. L\gad-A viagem do sr. Macedo Cruzeiro 50'1. geras só NO aoos de idadt' e nunca foi de
menon Magalhães, não está de

Soares é exclusivamente parti- Surpreza 50 ·1. CAFE' .,JAVA constituição muito robu:,ta, o seu modo nenhum, contra o sr. Ge.
cular. Quando muito, comercial.

I d Ih
.

f i I t Praça 15 de Novembro estado de saúde causa muita ln- tulio "Vargas, ou enta"o cale a�, e o resu ta o e satIs ari p enamen e. �

Veiu a esta capital olhar um AntlJnio Paschofll quietação, baleriai.
pOllCO os seus inumeros negocios, Caixa Postal. 110-Joinville-End. tel. Silos.
saber do andamento das empre- Filial de Florianopolis: Cáes Frederico Rola-Caixa Postal, I 13

==A GAZETA
-"""",,",

------estadialemb

São Paulo

FLQRIA�OPOL!S7 18 de Maf�o '.f� 1937.�
R'C71'''P''P't'!Y!''S�1'2Ii''!S''SPj!MI!I'jJi!.'I!IIp!tlII\.'''Z'T''tlS'=rr1 c:q

caso dos

-

COM OS "MATA
MOSQU ITOS" Está resolvido Nossa Vida'

fAZEm AN05 I-J01E

acedo Soares

os srs. Ármaudo Camisão e

professor Hercilio Guimarães;
as exrnas, sras. Francisco F.

da Silva, Celina Marques Scb·
midt, [rania Gentil Bastos e SJ
via Ferreira Zomer;

as meninas Luísa Dalma, fi"
lha do sr. Lavinio Monteiro e

Nelsa, filha do sr. Pedro Garcia,
inspetor de Fazenda;

os meninos Sidnei, fil�o do sr.

Clito Dias e Argemiro, filho do
sr. Algemiro GuimarãC's, inspetor
de fazenda.

do sr.
de I despacho do dr. Secretario da

Segurança Pública, ser mandados
retirar do serviço os onibus que
não estiverem dentro da lei.
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ciDu com

Hitler

,Banco de Credito
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Chegou TA AJ ,

2a. Convocação
O Conselho Diretor do Banco de Credito Popular

a Agrícola de Santa Catarina, de acôrdo C0m o art. 23
de seus estatutos, e devido ao não comparecimento de
número legal á Assembléia marcada para 17 do corrente,
convida novamente os Snrs. acionista� desse Banco, para
a Assembléia Gerdl Ordinaria a realizar-se, com qaulquer
número de sacias, em sua séde á Rua Trajano n' 16, ás
14 horas do dia 29 do corrente, afim de tratar-se do se

guinte:
a) aprovação do Relataria e Parecer do Conselho

Fiscal;
b) eleição do �onseJho Fiscal e seus Suplentes;
c) renovação do terço dos Vogais do Conselho De·

liberativo.

Elixir Tapajós

·-Agora siga o conselho do velho
indio e procure em todas as Farmacias

o Sabão

"Virgem Especialid
de Wetzel & Cia. •• Joínvile
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