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HíHer e a Paz IForam Iniciados os na- Um. discurso �e O PLEITO DO DIA 3
balhos da construcção HItler que esta .:

..

'

. ..' .•
. .' Resultado completo

da rodovia JOlnville.. empolgando o·

Cmityba mundo

Devem ter sido desconcer
tantas pata os belicosos fa
bricantes de armamentos as
serenas declarações do dieta
dor .allemão em pról da paz.

O mundo inteiro viveu ho- .

ras de intensa ansiedade na O. sr, .

coronel Arístílíano
espectatíva do

-

discurso do Ramos
.. Interve!ltor Federal,

.homem que a intriga inter- recebeu o seguinte telegram-
nacional apresentava, com o ma:. ". . .

. ..
maior inimigo da estabelida- JOl�\vJ11e; 19. - D.aqur, on

de européa e, consequent.e-?e. VIm _ provl�enClal' sob�e
mente. universal. msiaUaça� da '.fa. companhla
E elle se apresenta ...como do Batalhão sob meu comman

missíoueíro da eoncordla en- do, �enho a honra de cumpri
tre as nações;

.

para alliy:nar mentar-�os e a. s.a�i�l'ação de
com a ímmensa autoridade cornmumcar o micro dos tra

que desíructa n-esta hora:""o b�lhos para. a dennitiv� �iga
ponto de vista da .Allemanba cao do trecho rodovtarlarío
se. baseia no desejo de ígua� entre esta: cid_ade e Cur�tyba"
dade e fraternidade.' Desar- velha aspiraçao dos dOIS Es- I

mados, livres B prosperes os tados Iímítrophes, satísíeíta

povos: .e)le8. que renunciem ago�a _
pela elariyi?en cia e

ao desejo de intentar domi- P'�tl'lOtlS�O dos mínístros Jo
nar seus írmãos é pensem no se Aillerl.co e Os!Va1do Ara
dia. de amanhã e na necessí- !lha qUE' Julgam Interessar á
dade . de criar uma athmos- integridade nacíoual obras

phéra propicia á grande mis- dessti.. naturezai .

A ttencíosos
são .que Deus deu ao homen cumprímentos. Coronel Aton
na :terra"

.

seca, cornmandante 5' de En-
Altas e' nobrespalavras de genha.ria.

cuja síneeridade se 'não oõ- �----------

duvídar de bôa mente, tal a
extremidade.. em que' foram
prouunciadaa,

.

Representam antes do mais
um appello angustiado ao
bom senso universal ohum- Berlim, 21 - Os jornaes
brado pejos gazes' das usinas dão grande importancia ás
lJellicas, dominadoras incol1- declarações feitas peloReich
tentes do :rnomento. AppeUo sbank, dr. Schaeht, á impren·
qUê deve ser uuvido e medi- sa de Nova York, antes de
tado' p e I Ü

.•
8 responsave;s embarcar a1ii no transatlanti

pelos .

destinos' do mundo co «Europa», de regresso á
e 'da civilisação actual cujas Allemanha.·

'

conquistaS não pOdem e�tár O dr. Schacht teria decla
a mercê de mei:" duzia de rado que a AUemanha quer
argentari08.enriquecidos com pagar os seus credores, mas
o sangue e o suardas povos. a círculaçãq de moeda ex-

A politicá internacional al- trangeira é insuficiente. Co

Iemã delineada nas palavras
me,. o governo quer garantir

do seu mentor supremo, não
a estabilidade do marco, e a

póce ser mais tranqllilisado- aquisição torçada de moeda

ra para o peõ[tde!o que' vive- extrangeil'a
-

iria. abalal-a. Fall�c�u em Petropolis, an
mos com maÍs imensidade � ReicÍlscank promoverá aqui de resldut, a exma. Sra. Da.

que nos dias aziagos de 1914. Importante r�U�Hi.(J, no dia 26 Dóra Ramos esposa do dr. Al- ----�-------

Politica de deO'nidade sim
do corrente afIm de tratar do varo Trindade Cruz, director Desastre de automo- Rio, 21 (A BJ - «A Noite»

mas politica sã, �nimada d� assumpto.
,

d' «O Radicah, lHha do sr. publicando o cliché do gene:
um: idealismo supel'�or que.

A proposIto do momentoso Alberto Ramos irmão do CeI. vel ral Flores da Cunha, diz que
contrasta fortemente com o problema. o dr: Schacht man- Aristiliano Ramos. informações seguras, que ob-
utilitarismo d�minante nas

teve cOlli'erenc.Hi" em Nova
_ S: !?àulo, 21 - Chegaram teve, (>xcluem a hypothese de

espheras dos Feus antigos I York. CO� o dlrector doBan· Barbaro crime na Ca-' notl�Ias de um desastre oc- qualquer acto uo governo, por
combatentes, �ssombrados co Federal de Reservas.

,.
'. I COI'rldo com o coronel Mar- emquanto, que possa benefi-

com a �italidade sem par pltal do Estado celino Ferreira da Silva, ciar t!ollectivamente os exiJa�

dess� graqde povo. .

'., O n·
.

P t A( . .

. .

commandante do 4' Regimen- dos.

Hitler e '�Irelnanha ap- O 18 a . Dr O, ft oure FlorlanopolIs,20 -'-- NaPraia to de Iüfanteria. O governe continua a pen-

p�re(lern-nos agorà sob uma
do Mueller, nesta capital, foi Esse. lliilitar viajava de au- sal' que não se faz necessa- M

·

nova lnz, dissipada. a. nevoa a pé encontrado o corpo de Mar·l tomovel pela estrada S. .pau- rio ainda nenhum decreto a f aisuma
da suspeição em que interes.., garida Albano, viuva, de ce1'- lo a Matto Grosso. O seu car- respeito. . .

. es . oppostos �nvolviam os p,
ca de 60 annos, assassinada!':> abalroou violentamente No que concerne aos direi- Guayaqml, 20 - Hevolta-

seus designios.:?ossa a clare- .�
... assaram por �sta cidade, com 1.7 punh�lada�

.

um caminhão, e capotou em tos politicos, pensa o govar- ra��se, ontem, á no�te..: dois
za e a sinceri1ade traospa- �a havt:n�o seguIdo

.. pa�a Ita- .

Pelas averlguaçoes proce- seguida pela violencia do no que qualquer medida ime- r�glmentos da. guarmç!t0 do

rentes do seu programma de lahy, os JGven�, JoaqUIm, de. dl�as, p8;rece que o In.ovel d� choque. O coronel Ferreira diata seria sem objectivo pra-
RIO Bamba. A H�surrel.çao COIl

acção, communicar�se aos
19 an�os e Jo:se Gonzaga de crIme fOI o roub�. pOlS, es�a da Si1ya, ficou ferhio, bem tico, pois no momento não se

tra o gov.erno e chefIada pe-

sens adversarios para que o 17. ann0!'l, .qUE' com deno�o, pri)v�do que .a vlctIma. traZIa como o major Fiscal Tanere· annuncia nenhuma eleição. lo sr. JulIo SaIem.

desarmamento material e es- brll�antisslmo e cor���m. yem comslgo a. ImportanCla de do Gomes Ríbeíro, do mes- AStiim, a suspensão dos di- Foram manda.dos tropas, sob

piritualdospovos se eHecti- r�allsando �m T81d a pe do 830$000 que des�l?al·ec�u. mo Regulamento, que guiava reitos politicos será mantida. o c Immando do coronel Ro-

ve numa 'nova Renascença RIO a.Port� .r\.legre: . �peza� das 911IgeJ?CIaS po- o automovel.· mero, para batel' os insubor-

de':' incalêulaveis beneficios Esses do!s coraJosos estu- limaes amda nao fOI desco- Os feridos são esperados B P C
dinados. A situação do resto

p:ú'a a humanidade vencida dantes carIocas, estão tentan· berto o autor do barbaro cri- nesta Capital, alim de serem ar onto hic do paiz é de inteira calma.

e<scéptica ,destes dias agi. do ba��r um rec�rd) de um me. aqui devidamente medicados.
tados.· < �" ..

' and�tr!lil.o al'gentmo que fez

Julho de 1914 não póde re. esse p_ercurso em. 90 dias.

produzir-s� r. o ..
' Pa!tIram da capital da Re-

.

.

.

.

'.' , publlca, em 19 de Março do
(Do «Diariú 'J.dê·'?;oticiasJ} de cOl'rentb anno e pretendem

18·5:-33} chegar a Porto Alegre, den-
tro de 25 dias. '

Raul R()uli�ll vi- Quem serào futuro jlresi-
cthna de' 'lttIl. dente da RC}Jublica?
accidente, ;'>:

Pede-nos o proprietario des
se acreditado estabe-l2.cimen
to, tornemos publico que a
nota dada pelo nosso· confra
de «Correiu de Blumenau em
sua edição de sabbado 'não

.
'

exprIme a verdade,. havendo
Dia 19 seguio até LaO"es, Para Porto Alegre embar- da parte quem lhe iorneceu

onde foi buscar sua ex'ka. cou sabbado á noite a eml·ai- as inlol:mações, não peque
família, o CeI. Aristiliano Ra- xada da Liga Nautica de S. no e qUlvOCO.
mos, Interventor Federâl nes· 0atharína, que vae áquella A briga na qual resultou o
te E�tado. Em sua r-ompanhia capital J'epresentar o nosso ferimento em Fatz não teve
segmo tambem o CeL Renato Estado nu. regata oflieiaI pro- lugar no Ponto Chi�. mas de.
Tavares da CunhaMello, COll1- i �o�ida pela F�deração Bra· fronte ás Casas Pcrnumbuea
man?al�te d� Força publica I sllelra. A embalxada, que é nas, em plena via publica. O
do Estado. Fl�OU respondendo composta dos srs. dr. Ader- sr. Theodolindo Pereira, pro-
pel.o·· expeuiente da Il1.terven- baJ

..

Silva. presidente Mario priet:lrio daquelle cstabeleCl'- b 'd
, d PI 'd C' rancos, que a e caspa. SI;.-
tOrla., o. r. UCl 0. O.lympio, andido da Silva, secretario m.ento, tambem,' nilo mandoou
Sec"et

.

d' I t
. L'b

' mentp não se cura {iuem nGo
1. arIO o li erlOl' e Jus- 1 orio Soncini. ;director·te- fechar ll:8 portas paf.aimpe- U"'E

t' Sb"
" .

- quer ti· A
Iça.. a emos que na sua vol� chnico Aldo Pereira Alfredo dir a acção da policit1� mas

lta á cartal, o CeI. IntErven- Espind�la, Octa-\'io' Aguiar, sim para evitar que os oe- Loção Segra
OI' pre e!.!de pa�sar puI' BIu- SanlDuque Ganzot Mario Ro- lige'rantes continuassem o

�enau. AInda dao se. sabe o sa e Carlos Licocki, reroado- frege no interior do mésmo. Especialidade. Em iodos os
dIO certo que S. Exa. regres- res, teve concorrido embar- Nisto fez muito bem e;ill.ós bons negocios do I'amo.
sará. que. fomos testemunhas.

.

Fabricação Medeiros

A AUemanha quêr pagar
as suás dividas

o sr, Góes Monteiro vai

Riô 22 � "A Noite» 11:ttQr� dize!-o
ma que, segundo telegI'amma. .'

'

..

p
..

a

...l'ticula.+' .•.•.....aqui NCe�!do,::�.· ..
·o.....•...•....f..•.

'

....

·

....
RIO, 21 -.0.. ..«Diar.iO .CÍl.r.iO�actor brasIleiro Ra'Ji RculIen.jca», em ma,uchete, (liz que o

'teí'ja fracÍlII'ado um costelI(l g�ueral GQes Monteiro, no

eIll'Hollywood, quando traba- ��u: regresso d(! Minas,' vae

lh.ava num tranpolin, junta- d,it'?r, como 'fie pI'ometteu,
mente. .

com Helen Madson, ���m f3erá o fU'�uró presidente
nadad.ora olympica. da'Repnbl1ca. "

.

....•.....
,- ..

"
.... ,:. .. -.

-

'.
. ,"':,- ,

..
Berlim, 21 - A 'ímprensa

allemã dedica extensos com
mentarios e informações so
bre a impressão causada no

:?6�;��"
:tr

.;,1."

'.� .

.,-
.�':!::..E5�IU."

extrangeiro pelo discurso do
chancetler Hitler com relação
aos trabalhos da Oonlerencía
do Desarmamento a se reali
zar em Genebra.

� éco francaménte simpa
thICo que as palavras de Hi
tler tem encontrado em todo
o mU,!do, ex?epto a França,
Poloma e paJze.s da «peque
n� entente}) é registrado com
VIsível satisfsçãú por todos
os periodir.os.

faHeceu· em Petropo
lis

.

uma sobrinha
do CeI Aristi
Bano Ramos

o '. CeI. Interventor
federal em

Lages
'.

P. Liberal Oathurinense
Oandído Ramos 1. turno,

11632; 2. turno, 11625; Carlos
Gomes, 10740; Fontoura Bor
ges, 10561; Arão Rebelo, 10618.
Partido Republicano
Abelardo Luz 1. turno, 57í5;

2. turno 5908; Edmundo Luz
Pinto, 6380;, Cid Campos, 5449;

I
Marcos Konder, 6587.
P. Social Evolucionista

I José Müller, 1. turno, 3397;
12. turno 3140; Ernesto Lacem
I be, 3335; Severíano Maia, 3384;
I Os��ld? Mel�o: 3028.

.

Leaião Republicana
ftupp Junior 1. turno, 3451;

2. turno, 5065; João Bayer Fi
lho, 3223; Edgar Barreto, 3071;
Antonio Car30& Bittencourt
,3233. .

'

I Liua Pr6 Estado Leigo
I AItino Flores I. turno. 4·73;
12. turno, 428; Laercio Caldei-

� ra, 508; Oswaldo Mello, 452;

I
Gustavo Neves, 478.'

.

Avulso
Saturnino Maisonete, 7.

o Paraná roi o pri ..
melro a terminar

a apuração
Curityba, 21 -- Foi termí

da a apuração 0.0 pleito do
ultimo dia 3, neste Estado,
com os seguinte eleitos: ge
neral Raul Munhúz

.

dr. La
cerda Pintó, Anton'io Jorge
Machado e gal. Plinin Tou
rinho.
A apuração total forneceu

as seguintes cifra�: Partido
Social Democratico. 14,745'
Partido Liberal Paranaem,e'
6.464;

.

Partido Republicr.n�
Paranaense, 2.698.
A bancado, do Paraná na

provima Ass emblêa Nacional
Co�stituinte é, assim, a pri
melra que se apresenta.

Embaixada da Liga
Nautica Santa
Cafharina

Deixou de circular no sab
bado esta folha, por' motivo.s
de rcorganízação em suas of
l'icinas. Hoje, havendo já sido
sanado aqueUe contratempo,

. . .

reinicia sua circulação. Os lei-
RlO, 22 - O mínístro da I tores, naturalmente relevarão

Justiça, sr. Antunes Maciel a pequena e forçada inter
Junior, entrevistado pelo. «Cor- i rupção.
reio da Manhã», rebateu aI-I _

gumas criticas apaixonadas
.

e sem fundamento em torno Sobre a syndicalização dos
da couvocação da futura
Assembléa Constituinte, di- funecinnaries publieos
zendo claramente:
«Desde que a justiça. eleito

ral co�mu�ique ao governo,
a terminação dos seus traba
lhos de apuração e reconhe
cimento de poderes; será pro
videnciado sem demora. a

convocação da assembléa
,

'

por meio de uru decreto.
Nem haverá. motivo para

retardar essa medida, pois. o
governo que se sente forte,
ainda mais se fortalecerá com
essa nova demonstracão de
sinceridade nos seus ··propo
sitos».

Ad 1 h H" J.) Rjo, 21 (via aerea) - Iníor
Oip O, h_.er I mações de Minas asseguram

,. E-d- IS [que a Concentração Conser-
vae a nana [vadora. �'einiciou sua acrivída-

.
! de politica. Os srs. Carvalho

Berlim, 18 (C. P.) - Den- de Britto e \1ello Vianna mo

tro de pOl.COS díaa deverá se- vimentam-se nesse sentido.

guír para a Itália o sr, Adolph esc.revend,.O cartas a antigos
Hitler, onde se demorará pou- arr:lgos, e preparando-se pí:lra.

l'emgressar nas luctas parti-
co tempo. d�.ria.s.
O motivo des;:;a viagem ain� .

_,..__...-_

da não é conhecido, sabendo- O
.

se, no entanto, que se pren·
. caso de Leíicia

de a assumpto ele gr:::.nde in
teresse da actualidade.

A Convocação
da

Constituinte

------------------_._===--

Será mantida a

suspensão dos
direitos po-

1";'_-
lidCOS

C!DADE!�

Rio, 21 (via aerea) - «Que
rer syndicalizar o mncclona
Iísmo publico, como se pre
tende, é o mesmo que se dar
a ler o codigo das leviandades
a quem está' escrevísado e
tem fome e sede» � d17. em
manchete «A Nação», a pro
posíto das notícias de que se

pretende synrücatízar o Iunc
cionalísmo publico.

Concentração conser-

vadora de Minas

Solucionado, fi
nalmente

Rio, 21 (P. N.) - DivuJgou
se aqui que a Colombia e o

. Pel'ú ertariam prestes a CllC
gar a uma solução satis)'él�Ü
ria no caso de Leticia. Si
essa possibilidade era enea
rada com uptimismo. oiltem
hoje já nãD o é. Pelo meno�
ass!m nos deixa entender o

representante do Peru sr.
Garcia Calderon, que d�cla
ron ignorar em absoluta a

attitude do seu governo.
Agora. entretanto, um tele

gramma de Lima, nos autori
za a djzer que o conmclo es
ta solucionado.

Congratulando- se
com Interventor

Federal
Fpolis., 21 � A população

dos Municipios ele Bíguassü.:;
PalhDQa congratularam·se c(.'r.n
o IntêrveIltor Federal por
motivo do restabelecímellt,J
das resper:tivas Comarcas.

Cabellos

Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC



A CIDADE
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E SUA

,,��I�I�I�
� A IMPORTANCIA de um Banco

o não. consiste apenas na grande-

QUE GOZAM DA CONFIANÇA DO
POVO DE BLUMBMAU, TE:\1 PERMA

NENTE STOCK· DOS MAIS PUROS E

NOVOS PROnITCTOS PHARMACEUTI·

COS, CUJOS,PREÇOS ESTÃO DEAC,

CORDO COM A SUA LEGITIMIDADE.

za do predio 0n�e estú estabelecido.

11
E' O MAIS SABOROSO, DE �
UMA DELICIA INSUPERAVEL! �

e Sempre - COROA

�fi)t$j�g�fi}iJ�

M i I itarServiço
EDITAL DE CONVOCAÇAO DE SORTEADOS

Nas eaxaquecas que atacam as senhoras em

certas epocas tem a CAFIASPIRINA uma ac-

ção segura e prompta, EUa é tambem o reme-

dio insubstituivel contra as dôres de cabeça,
de dentes, de ouvido, dôres rheumaticas, etc,
Por isso é a CAFIASPIRINA consagrada em
todo o mundo como sendo

- 2a. CHAkIADA-

o cidadão Roberto .Grossenbacher, Presidente da Jun
ta

. de Alistamento Militar,
FaJ.; saber que foram sorteados para o serviço do

Exercito, no primeiro domingo de março de 1932, na ('a

pítal do Estado, séde do Serviço de Recrutamento da Cir
oumseríção. os cidadãos da classe de 1910, abaixo trans
critos e que deverão se apresentar atê o dia 31 de Maio,
na séde desta Junta; e os que não o fizerem ficarão sujei
tos ás penas estabelecidas nos . regulamentos militares e

Codigo Penal do Exercito.
E, para que chegue ao conhecimento de todos. mand

lavrar o presente edital. que será afixado nos logares mais
publicos e publicado na imprensa. .

Roberto Grossenbacher - Presidente
123 - Leopoldo Cunha, filho natural de Thereza; 124 -

Edmundo Waterstradt, f. oe Theodoro e Amalia; 125 - Ger
eíno de Amorim, f. de Geronclo e Maria; 126 - André Kret
zscnmer, 1. de Bernardo e Aurelia; 127 - João Julião, I. de
'João e Margarida; 128 - Henrique Otto, f. de Carlos e Au-

gusta;t�9 - Alfredo Meldola, i. de Henrique e Rosa; 130
Eugenio Caialpsta, t de Gíuseppe e Victoria;. 131 ,João
Lansão, I. de Pedro e Isabel: 132 - Alvim Draegesr, f, de
Alberto e Chrístína; 13'3 - Alberto Luedtke, f. de Julio e

Berthe; 134 - José da :Silva, t de Audre Jose e Luíza; 135-
Annibal Morastoni, :L de Ernesto e Furtunata; 136 - Otto
Wollert .I. de José e Justíne; 137 -Tullo Sehulz, f. de Gustavo
Alwine.' 138 Alwin Dahlke, I. de Paulo eWilhelmine; 139 - Wi
heIm Lufthardt, f. de Gustavo e Emília; 140 - Alberto Feli
pe, J. de ,Joãode RacheI; 142 -Floríndo Anesí, f. de Gíusep.
pe Viçjor.ia� 144 - Afonso Tack, l. d� Franz e Maria; 144 -

Rudolp'ho;.Kl11ge; f. de Franz e ,Mar18; 145 - 'I'eotílo Longo.
f. de Maiger e<Josera; 146 - Josef Vogel, Lde Henrique e

Maria Anna; 147 __ Eugenio Mannchen, f. de.Albento e Mar
tha; 148 - Artur Pandíní, f. de Giuseppe e. .Luíza; 149 - Ro
land Koball, f. de :ewald e Iugard; 150 - Leonardo Bertoldi
f. de Eraesto e Alvlna; 151 - Rudolpho .'Glasenape, f. de
Alberte e Ida; 15� - Woltgang Manderle, f. de. Max Mander
le. 153 - TarquiJiio Henrique de Souza, f. de Felicio Mateus
e Virginia; 154 - Patrícínío Auacleto Garcia, f. de João e

Lucínda: 155 • João da Silva, i. de José e Clementina: 156
Arthur Schmidt, f. de Gustavo e Ida; 157 - Pedro Vieira f.
de José e Candida; 1.58 - Victor Venturíni, f. de Inocent� e

Dezolina' 159 - Candído de Oliveira, f. de Amaro e lnácia'
160 � Gi�8eppe Moser, f, de .Emanoel e Libera; 161"" Lui�
Gessner, f. de Luiz e Augusta;;1.p2 .,Wa:ter Frosscher, J.
de Guilherme e Id�; 163 � A;ntOlllo Kraem�r, I. �e JOão. e

I>. Maria; 164 -:- Fr.anClsco da Silva; f:d� Jose Abeh�o e �d�-
Jaide 165 HenrIque Hass. f. de Rlcl,lal'd. e Bertha, 166· "Vl
ce:lt� Ochocki, f� de JoãO. e Michal�; 167 -Afonso de 011"

.

veira, 1; de Francisco AdrIano e Eleo�lOra. -

.

. ....
Séde da 6a. Zona em Blumenau, .J3·.de MaiD de 1933�

Roberto Grossenbaehej':
.

.

Presidente.
.

Concordata Preventiva
DE

KERSANACH «: CIA�Blumenau
CARLOS HOEPCKE S,. A., commissario da concordata pre
ventiva de Kersanach & Cia .. desta praça, avisa aos -interessados
que se encontra á disposição dos mesmos, para receber recla
mações:

a) - em todos os dias uteis, no estabelecimento
commercial da firma concordataria, a' rua 15
de Novembro, nrs. 27/29, desta cidade, das
9 as 12 horas;

b) - em todos ós dias uteis no estabelecimento
commercial do commissario, á rua 15 de
Novembro nr, 143, desta cidade, das 14 às
17 horas.

.

Avisa outrosim, que a habilitação dos credites devera ser feita
na forma do Art. 82 da Lei de Fallencias. (Dee. nr. 5.746 de 9
de dezembro de 1929), atéo dia 10 de abril do corrente anno, e

que a assemblea de credores tera' lugar no dia 27 de Maio do
corrente anno, ás 14 horas, na sala de audiencias do Juizo de
Direito desta Comarca, no edificio da Prefeitura Municipal.

Blwnénau, 10 de março de 1933.

pelo commissario: Carlos Hoepcke 8. Á.

a) Antonio Kaiser

Para annuncios procure a

«Á CIDADE)

Coletoria de Rendas Estaduais de Blumenau

Prorogação de prazo

EDITAL

De ordem do sr. Coletor das Rendas Estaduais desta Ci
dade, torno publico, para o conhecimento dos interessados. os

artigos do Decreto 110. 2, de 13 do corrente:

D E C R E T O no. 2.

.',;.

-"'�
..

Artigo 5' - Logo que entre em vigôr o presente decreto.
os promotores farão entrega imediata aos exatores, de todas as

certidões de dividas fiscais em seu poder, vencidas até 31 de de
zembro do ano findo, mediante recibo, e os exatores, sem perda
de tempo, mandarão fixar, na sede das comarcas dos municípios
e dos distritos, editais em que será transcrito o presente deçre
to, para que chegue ao conhecimento de todos os devedores.

Paragrafo Único. - Findo o prazo da isenção, serão as

certidões, cujas irnportancias não foram pagas, devolvidas incon
tinente aos promotores, para o fins legais.

Artigo 6' - Incorre em multa ce duzentos mil reis a qui
nhentos mil reis, o promotor que deixar de cumprir o que se

acha estatuído no artigo 5·, deste decreto. - A multa será apli
cada pela Secretaria da fazenda, mediante representação docu
mentada feita pelo respetívo exator.

.ü:;
.;n

•.�.,.

Artigo 7' - O presente decreto, entrará em vigôr no dia
de sua publicação.

Artigo 8 - Revogam-se as disposições em contrario.

Assim, pois, ficam os srs. contribuintes em atrazo, convi
dados a virem satisfazer seus' debites para com a fazenda, apro
veitando os favores do presente decreto.

Coletoria de R. Estaduais de Blumenau, em 3 de Março de 1933.

E. LIMA. - Escrivão
�C.;.

-)f
A:;'

rc;;difu�M�t�;P;�il{� O maior e mais acreditado Club de Sorteios do Brasil ;
.

�� filial em Florlanopolls: �
�: Rua Visconde de Ouro Preto N. 13 :

i�

1::::.;,:
Caderneta n. 1.584

:._::.!
Premio no valor de Rs. 5:045$000

Foi premiada no valor de cinco contos e quarenta e
mil réis (5:045$000), a caderneta n. 1.584, pertencente á presta-

l�,�:::: :!i:�),Maria Izabel da. Luz, residente em João Pessoa (Es-

:�::.�lPremlos no valor de Rs. 30$000 )

8573 - Ubirajara A. Carvalho, S. Francisco

io:,::
0605 � Maurilia do Nascimento, Florianopolis

::0:::':1
6876 - Manoel :Miguel da Cunha, Costa da Lagoa
13096 - Leopoldina AnaBraga eMaria L.Matias, V. Grande

!':':...
10135 - Germinia Gertrudes Perez - Itaeorobí

��••�I
7390 o Manoel Maynot, Guarda
2263 - Walmr Fausto Gil, FIorianopolis

l�:::':::
10688 - Pedro Ernesto, Siqueira Campos

=::,i
12831 - Adalberto Olinger, Brusque
10566 - Pedro Manoel Verner, Ponta Aguda

Premias no valor de Rs. 10$000

11085 - Jairo Coelho Pires, Floríanonolís

l:::.�:�
7696 - Marío Leontina dos Santos, Tubarão

:::.-::'�12808 - Emilia Luiza Krausen, Florianopolis
3006 - Manoel Quintino dos Santos, Coqueiros
2153 - Dorly Lemos, Floríanopolís
9736 - Alberto Silva, Florianopolis
8596 - Enildo Eriksson,' Ita]'aí

l:::::o�.
9599 - Wilma Wi1ke, Laguna :::.1·7004 - Durval Silva da Luz, Brusque -

7718 - Maria do Carmo Caldeira Andrade, Floríanopolls

.�:�...Isenções de.pagamento por cinco sorteios .�

�: 6.099 - Mariana Justa Moreira, florianopolis :f: 6503' - Terezinha de JeSU8 dos.Reis, Laguna :
: 3149 - Maria da Graça e Aguínaldo Luiz, João Pessoa �

f,=:.' 10881 - João Alves Schmidt, �fQrro Grande

1:':.:::':;12682 - Empreza Trindadense Auto Viação, Trindade
5528 - Nicolau Souza, Florianopolis

1::,'::0=:'
1776 - Maria Cezarina da Silva, Florianopolis
0001 - Juviniano Antonio Lisboa, Sambaqui
9998 - Clara Bíssch, S. Francisco
5679 - Alice Aurora da Silva, Florianopoiis '.��.Florianopolis, 18 de maio de 1933. �

I
VISTO Os Proprietarios �l

. João P .. O. Carvalho Chaves & C·� FISCAL 00 G,OVERNO FEDERAL . .a. �t�����'�.!"'.-:".� ••• :-.�\••"'.'''�:;,,'':,:u'':':�••��=,�

Resultado do 204', sorteio, realizado no dia 18 de maio de 1933

Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC



��I�C;O�N�.�E··;.N�T:�A;l� o�__a�!e!���.�_&�:: '=. I f:·. I I [\� � :..}ilI, Coma.rca de Blurnenau, estado de Santa Cstanna, na iórma,Ant. BRANDES,
d 1 t: 1 a ei, e c.

L I' FAZ saber aos que o presente edital virem, ínteres

�I
sar possa o� deHe notícia tiverem a,,,,ue, por parte do ,?,dv,0-: Ei"" "u.J::;v.I:i="!N�-r:::r =j :. : I gado DI' Arão Rebello como procurador de D. Emma x.retz-: ""'--" ..... ...:.;;;;;;.J

,

: :

:.� scnmar, fO,i diri�ida a' este Juizo a petição do sebO'uint.e� .�� I�; :{ teor:- Exmo. Sr.�Dr. Juiz da Comarca de Blumenau. DIZ: ·Mqin,f. C'O"'tinl tn :l F h EMMA KRETZSCH:vIAR, casada, natural da Allemanha, do-

i·•.·:;
. DA... "i í eu II·

.::'�ll' �::.: F I mestíca, residente em Indaial, nesta. Comarca, q�e quér. .

:{ I propôr contra HERMANN KRETZSCHMAR, seu marido, bl�a-f.: em drogas e especialidades na- :

I
:

:i)'
sileiro, ausente em lagar incerto e não sabido, uma Acçau�: cíonaes e extrangeíras : �: � Orâinaria de Desquite, em a qual, E. S. N. 1. � P. Que a

, c::.; .:

�:.' f!�:.: : supplicnnte a 15 de Janeiro de 1927 celebrou casamento

í Medicameri10s �.nÔpaücos, Homeopa1icos � I
:� I com Hcrmann Kretzschmar. 3. - P. Que seu marido, �ão•

. =.'1 com.prehendendo os deveres oonjuzaes, ínícíou li.ma vida

L. e Biocbimicos.

'�.i [ �: :� I dissoluta, tornando-se vagabundo inlpenitente, ebrío co��u
:� maz, jogador inveterado, e deixando, afinal. de cohabítar: Sfl�' t I t :', :
:! com a supplícante, 3. P. Que a supplieante passou por umai,�.: ",r IlmeR o Gomp e, o "�S I,' ��.' �i serie interminavel.de vexames impostos peIo.s vícios e ma�s( � í PARA VIAGEM E ESCRIPTORlüS :) tratos d€ seu mando, 4. - P. Que seu marído, em conse-�:

. de artefactos de borracha, :> í: g quencía da vida dissoluta que arrastava, contr.ahiu vari�sf� Pertumarlãs, Sabonetes, artí- ;l f� Venda em prestações :i doenças, inclusive syphílís; 5. - P. Que a supplicante, mais

J.:::: gos de hygiene etc. h d �i de uma vez, roi vicurna de maus tratos por p�rte .d� �eu:� I F Ca �",IOs H Oe pc ke � 11:\,:{ marido; 6. - Que. pOI' varias vezes, seu marido mjnnou:) l: I � • i U. F� :� gravernente a supplícante maltratando-a, PUb,Iicamente, comH Vendas a varejo e atacado
�.'.� g =5 �alavras (,u � attentam contra a dignidade humana; 7. _ P.

P ) g B L U ::\1 E NAU b Que o mando �a �upp1icaI?-te roi, ha
.
alguns annos, exon�-(;, Importação directa, por isto :) ����:;C�:��;":;:';':;'!.N��:;� rado da Agencia ao Correw dE' Indaial, em .oonsequencra�: q .

de um desfaloue que praticou naquella repartição publica;( :� 8. - P. Que seu marido nunca concorreu para subeistencia

��:. Preços baratj§simos !� fi! d"· t' f 1"",' d � RH]'!l l!';'I<)ll�liHa do lar, vivendo ás expensas da supplícante, que trabalhava1 �1 ünuB 6S a a OUulü8uB u."ld. 11 U.HllHi'.·
para manter a casa; 9. ' Que o marido da supplícante .a-i:

ServilT'o noturno nermrunenie :� " f bandonou, ha oito mezes, o lar, desapparecendo de Indaíal$� Y.t'" �j Uas smmoras A grandeza da 110SRa Patría para lagar incerto e não sabido; 10.. P. Que o casal não����.::.:.:.:.:.:; :! depende da culturamoral ín- possue filhos nem bens; Pelo exposto, tornando-se insuppor-teletual de seus filhos. A gran tavel a communhão de vida: prelínnnarmente, requer a V.
deza e IelícidaIe de cada um Excía., á vista. da declaração junta, se digne mandar ex
deles depende da bôa ou má pedir, em Iavôr da supplicante, Aloarti de Separaçtio de
escola paterna que viram com C01'pOS (ratificando a situação de lato existente) e, bem as-
0$ olhos e beberam com a in sim, no praso da lei, publicar edítaes de citação de He�teligencía. A boa escola é: mo mann Kretzschrnar, para, na. primeira audi.enr.ia que segl:!_il'ra1idade, instrução, justiça, ao praso dos edHaes, ver se llH�S propôr a presente acçaohygÍ{:ue e economia. Seja e- afim de ser decretado o desquite com todos os encHos 1e
conomieo compre só o indís gaes, e cestas na forma da lei. Hequér, mais, a V. E�. :}.
pensavel na vida, mas ílrtigo citação pessoal do Dr. Promotor Pablico para todos os tef
de valor real. PoIs bem; as- mos da acção. A supplicante p!'otesta pOi' todos os meios
sim os dentes e o cor- de provas admíttida8 em direito, inclusive depoimento pes
po, l't cabeça e eabelo tam- 80al do citado. Para eff::Jitos fiscaef.·, valôr da causa ....
bem. precisam hygienB e as- I

400$000. BIumenau, 9 de Maio de 1933. 9,5�33. (assignado)seio constante. . Arão Rebello, sGbre uma estampilha estadual do valô!' de
dois mH réis e lLn!a outra federal, do valôr de duzentosPara i::.;so use a «Petrulina
réis. Inclusos 3 documentos. ,- «Em cuja petição foi exa-�\Jinancoru)}, que é um tunico

drado o seguinte DK;;PACHO,,: A. Como requer, pago o c-capihr: ideal microbicida, es
A d Lterilizante do couro cabeludo vido imposto, voltem. Bi. 10,5-9��}. (assignado) . a U?;».

. CumlH'ide o determinado e conclusos os autos, proferiu umfwHa a queda do� cabelos; ,seQ'tmdo despa,cho, da maneira e teôr seguinte: - P. A. uefÍestl'{J0 conmletanionte a caso u
. L •

8f_;1)Hracã.o de. corpo publiaue-se e aIfixe-se edital. pelopa::gordüra e comiehão do pe- I > "
'.

d'praso �!a lei, de 30 àias- que fixo. Bl. 11-5,9�33, (asslgna. O)r�eraneo.AIgLlmB,s semanas de
A. (Li Lúz. Assim, Dlois, chama e cita o supplicado HER-uso tornam ú cabelo TOl;te, on·

dIHANN KRETZSCH.11AI� para vir li p,l'imeira audiencia es,deado, vi�;oI'oSO brilhante e pre .

d'
__ te Juizo, Que se seguir ao decurso do praso de trmta 138to eviümdo as i;asnas e o em- � �

� do pJ'esto'nte edital, IjIim de ver-se,lbe propô!' a acçãu 01'--bnwouecimento prematuro. _

sem tlHtUYa,. Cátia l'rasco tem diMI'ia de desquite de que trata a petição já transer'ita e
� assinar-se-lhe os dias da lei para a contestação, sob penatod"l.S as j,nstruções para Luzer

o c2:.beio lustro3o 1"1lCeO ou hu dc" l'l:weHa, na rórma lei, ficando, desde logo, citado para
mido, Vendo-se na Phar. Mi- todos os demais termos e átos da acção, até Iinalsentença.

em todas Cientiiica, Ciuil'osim, ao supplicado que as aupíencias deste
� Juizo têm legar fiOS sa]'b"do;; ou no dia anterior, quando a-perLuma - - � u,

qu�de ca.ir em feriado ou estiyer impedido, ás dez horas,
no edHici() da, Prefeitura Municipal, nesta cidade. E para

==--,=...............��--�-( que ChE'g'EC ao conhecimí:'n1.o de todos. mandou passar este
I edital, que s8rá afixado no logar do costume e publicado�M �l,�n,S rl�pt'l í 'Rírrn1? � � PAI? � n r�mCii\1iDF pela imprensa. Dado e passado nesta cidade de Blum�n3.u,�.ut} � w, � _ .... Ii) : UJLIH UIUh, ht_ Pt allU J11)h .u
aos Oi'ze divs do mês de maio de IUU novecentos e trmta eI D ' t d t r todos tres. Eu, A!r!'cdo Campos, o datiloQ'rafei. (aSSinadO) AmadeuE' n"t',:ll':!l qu" a vo%a felid-,' �8.l.e o� °r� 0

..

::' em JO':", .
�

1"
'

I
CL - - '- ). d' i -11 " mu t Felipe da Luz. sobre uma esbmpHha estadu:rl do Vil or (leàade dependa oe vossos filhos í os g....an et> r a.gr.:: o� qu.

,

I o
dois mil réis e uma outra federal, do valor de duzentos

e a'eles. denende q. uasi da S;w- ii contnbUe para ,) <;!1Íraq�ecllnen,

t do . S ll"""'-"ua'" " ... doca réis. Contêre com o original.[ • 1. e'lde ql'asl' e .... I O <.5 Iaca "'!"'<' ., • ..: '" 'J
•

'l'jees,aúep' " ,.-) . d'f '�l'" OE'SC!'l·V'";O'.I ,.' .,' ," t- ..l" 1'1'" dardES ·0' .., I denela 11. orça Vlt:l, precisa _ �c t. .._,vi.rnell c • .oH_ '- "'.

d'
.

l� f')

-,

'3 : um l:r"<'co a",,! mente qUflw' o mr.:s t:1 La az
iJ em mezes ! to'" ui, ,

.
.

"

I
ao t10l11élll 0:1 m ,Ilhe r, comoaramada.
comperisaçãoàa Natureza,partt

LOMBRIOUEIR,!" MINANCORA

I
horas amarg�se�ristesas daVida
A fonte pOls,d'esle Ilaçtello

No ha egual. Uma, crea�ça começa pela da IDoddfldc
de 11. mezes atacadn

G.
e

desm-I üs .

quaes, na pl'imeiravez tem
re,tia perdeu 543 vermes de 3 a8sim Ímportanciti. quandoalias
qualidades lcsíemunh;;do. por muitissinlEt, por que são de
seis ptS"Oa8 idoae:1s om lt"'pe� I origem de IllUi!ns desg'l'HCaS,
riú "'.'.nnlclPiO de S. Francisco

I que!' no decurso da vida quer
do Sul filha do Sr Carlos J, I sobre tudo na velh:cc, As

Neure.m...
ber�, prqfeSs0�. Cada

'I victimas, gera�me;lte ir:-experifrasco e UInl drse. Toma-se de entes faz�rn uso de COisas de
uma vez em café com leite. oouc� ou Uenht!nl valo!' ex. �

{�e'POiS
do efeito nilo precisa I pUcarlas por quen: na .ver?�.de 1�;'.I' nodIeta nem purgJ.ute. 112da sabe de iUnoo sr:lcntlrlCo'l Us remedios chamados REGULADORESipOUCO i

YO;JCle-se :1 4 numeros (1, 21 Vulgarmente chamam-se: I � adia.ntam, acalmam mas não curam. :,',

4 . ..1 \�,'I;) e '), confm'me n et1:lue, em OONORRt-If.AS BLENüRR:-IA· \

ii todos os ,négoclos nas fal'iTj(', GíAS, CORRlMElnO�:. I't.c. Sé O verdadeüo REGULADOR é o remedio que
I'das desta cidade e drogm'Í- " h:ikr fór uma das victim1;1S contém o HORrvIONIO ATIVO DO OVARie,: está nes-

j I"�as e na farmacia l\:Iirw,nc:ora. não anàe por caminhos tortos se caso ü

que lhe rouhl.\,m (\ dinheiiO"a i,.:, 1 � Rf,il � Ui '�I
��� li,"."le>-',rr1á da ,'id;:t, e n. s:mdc sexual ti '"

I�I',' ,

'I 'A iJ# t&1 . .�
�

qué é ainch:�, Ulll gT�mde bem. 1'\ V iii ,J,
"

I'

lncollte5tavelme�[e, um dos lTi\õ- �,:,',l i:1dicameníos que pod�,is usar, : comprimidos e liquido, de EFEiTO CERTO, i

a. INJECÇ}\O "lfJEAL" "Ml- ;' preparado Da Seção CientHica de Hormon i o s dos 1.NANCORA". grandes Laboratoricf> n.aul Leite. !:I;

I;
I,!
1;1L
I,

li
III ii

Em possuírem dois jardins
Iízados entre si; o do Amor
dentro de casa;' o das Flores
no quintal. O primeiro sym
bolísa a Felicidade; o segun
do completa-a dentro do con·
fortomaterial moralidade, ido.
.latria pelos 1'ilhos, esposo e
a sande.

FornadaMínancora
(Nome e marca' Regtsteada)

,Do pharmaceutico E. A. Gonçalves Joínville - S. Caiha
rina. Diplomado pela Faculdade de Mec1iclna do Rio de

Janeiro e Universidade de Coimbra ..

(_; ideai é o gTIlndioso pa·
trimonio legado a tbel'apeuti
ca dermatologica após a-. Faltando esta, tudo b;: :�'��s.
nos de acul.'ados estudos. Cu- forma em sonho e llialty:nO
m toda a qualidade de feri-, Como pois, gara.ntir a posdas novas e velhas, �anto hu- S8 de, tão precioso LUMEM.
manas COfie; de ammaes e de tão grande BEM? indo eH,
muitas doenças da pele e da reito em busca de «Minervi.
cabeça:. qIcera�, 9ueimadu- na» que é um predoso espe
ras, In.feçoes, Emplgens, 8ar- cUico feito pelo autor da afa
nas, Tmha, Avol' e Tonsuran- mada Minancora que dmante
te, Ulceras syphiliticas e ai- dez annos tem curado inuu
gumas cancerosas.. frieras, merassenI10ras evitando (as
Suores dos pés, Sar:na, Panos vezes)úperações e soffrimen
do rosto etc. lndlspensallel tos velhos do utero e oval'io,

.

,.'
. aos futebülista�, e ás damas possuindo att.estados, magnm-

para adherir o PÓ de arroz, esteriligar a P�.l�. A

Pharm.! coso Um negociante dO. alto
Cruz. Avaré. Estado de S. p, curou uma fenaa ulcera que commercio de J'oinviBe, o:.:s-'
nem o 914 conseguiu curar.

. ... I gotando quasi a paciencia e
Curas maravilhosas por toda a parte. Aonde a «Mman esperança. curou-se de hemor

f3ora» vae che<J'ando, ',todas as pomadas vão desapareC81l�O rhoidas com (} Ir'ascos! Todos
do mercado ,0 as CUias. a I'eputação e a 8:Ht proCmU_VH? os incommodos causados de
augmentando, dia. a di!1' Quando todos a c�nr�ec�rem,. ��l"� «reg�as» irregulares, I:emor
() remedio de maIDI' trlumpho em todo o BIasil: �. Calfdmu rhaglas, curam-se se sao �u·
Palhares de Joinville, curou com uma «só cammha3 uma \"�VP.iR p.om fi. J\.1inervina,
ferida de 9 anos.

Temos «centenas» de curas semelhantes 1
Adotada já em muitas casas de saude e grande �H,

nica medica. Licenciada em 31-5-915, sob nr. 97

naneor'a ,Joinviie:
phsrm., 'trogarias
rias de� LI, cidade.

Alfredo Campos

Ha quem diga mal de um. remedio de fama universal,
(ás vezes tão habilmente que o freguez nem, percebe) s?
para vender outro sem valor cientiHcG, mas que .lhe da
maior lucro. E' uma arte de lha caç�r o seu dmhelfo, pre-
vina-se comrü ela. .

..

A Pomada Minanéora não tem igual no mundo. Qu�n,
<lo a deSejar nunca aceite imitações nem substituías. So. o
(!Ue é bom é invejado e guerreado. Vende-se cru toda .part.e
til . f�'� ,h r� n

.

HrJ com um E;Ô vidro :::lo �emeflIo 1\11,
uura ue ernfih a(€gUuL nancora contra embriaguez.. ,

. Tem dado alegria e felicidade _a mHhares; dE' :B:m.l11as
que 'vi.vem na maiOf miseria

Ncaus�,(ta 't:e10 � trls.t� VlCIO. ':'
Aplovado pela D.N. de S, de .:s.Paulo em 30-�)-9w, SO? n. S/

Dão�se '2.000$000 a quem, COIDri provas demIllemr os

i'alsHicadol'es ou cOiltraventores, a c. A. Gonçalves, �m Jo
ínvÚle (Santa Catarina) PharmH.?ia Mrnancora, EnVIam-Se
listas d(j preços a quem as des�Jar.;

.

'.

.. .

'Venda em todas &,8 CH'ogan"s ,e PharmacUl,s

li lnti.nro.""'sa·a A.[o.dos Ii,!,: 1 1 te;:" ._...:1
I','

11;.;.1
-�''''__A�='�=��_.�� ...�..=''��_

-��.......-..-__,.-;-----,�-...,..,.-�-��,����� �1

�. '!,I ,

h s s �re ;,1i Uma grande parte uas mOGas e sen ora o�
.,!torturas permanentes: colicas, atrazos, 'hemouagias, ri

nervosismo, dôres de cabeça, máu estar, etc. I;!
Esses sofrimentos são devidos a irregularidades \1

funcionamento do UTERO e do aVARIO. ii

NOTA: Se, quizer poupar VOE'l

sa sande e V0S50 dinbeiro COm
doença descon.ilecida o remed!o

é:habit�Hti· v05noC�)r:j,eço de q 1\:11-
quer Goemçr �o <':lt:uar: dar u:;;

,bom suado!" e de llll;whã ceoo
, .

t
. ,

I'
,

! ,-,m purgan e oe Lom Jngllf'J!':1
:

}IlnLncorh,: E (). 111e!l](}f d� t)
.."''i'''��(.�li�''''-r.�''''''''��=''dos quantos existem, e de e;(;j

to r i" ,iá I) e Suave, ��;'t"****7V)I$*);\,***?i(,"I61E;tS\\,,.yÇ4,�'K�
Ninit2s diarheas infantis são �� . As Tosses, Bronch,- ,,'"

i� t=s, Constipações e �C lusa"! as SQ pdos vermes e den- ,'c Catahhos pulmonares �teso Depois procurai o vosso :� desapparecem com. o ?timedico. : :1� VINHO CREOSOTADO �
, .

I" I � !I;�""" do PhaTm, Chim, �Venoe-Se n� Fa��acla 1.. 1- J211'-��: JOÃO DA SILVA SILVEIRA ��nancora em uomvILe, e em! �? 1 :;;:::1, VEFiDADEIHO TONICO �todas as boas farmac.ias desta I � t�) DOS PULMÕES �cidade. 'I�}'+ '_o '. _"f", �::.�\;4:�\(�i,7.çi:)k;�2t:)�·;*���;_��

� J .;.
"

� , • ! T,-, "'

r.licomra·se em lonas a5 !armarlas (lO DraSíl .

�

Cuid3t:' dos DEP'JTES das crianças! ]\1<1. dentiç:[iü.
ossos rrdCOS, dl'){:.luimo. são sigaaes de RAQiJlHSl;).O.

t{7i��(1")� ��i;;.(j � �_."G� _ •

Dd oi::llH [)iU � itíhRklü�, poderoso \'ecaICl-
I

liCtlllte, em gotas, comprimido e granulado. Muito um j(
ás senhoras gravidas, para fortalecer o l'uturo bebé. I);

i(

Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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, A Conferencia do
,dr. Antonio Gallotti

,

Floriànopolis, 21 - Teve
logar ontem á noit'e, no sa

lão �obre da Faculdade de
Direito, a esperada conferen
cia. do dr. Antonio Gallottt

, Oe Estado e a questão social:
,', ;,'QConlerencista, uma dás
:Q1'aiqres intelligencias da no:"

�a geração catharinense, eí:n�
polgÇ)u a" grande assistenêia
,'que >tol ouvil-o.

'-

,

Pianista O CeL flristllienoExpletando o no- Uma ��entrevista do, g'e- 300 horas de

):;' t'h L"'4 d I
donsa!

LS er eue
I Ramos uce ao me o genera .nerel 60'e·s U'oo4e·Ire,

"

.

I
1...... I. vÁo SER DEFENDIDAS PELO

'% Acha-se nesta cidade a pia- rri .J-. ) flores da Cunha oh
-

ai
CAMPEÃO BRASILEIRO

.

-nista patricia Esther Leite nlO pe cnelro que De um Jorn ASTROGU.DO TOLEDO

Marques, que pl'Oporcionará Rio, 21 - Causou sensação
. á culta sociedade de Blume- C um telegramma de Porto Ale. divulgou

Rio 22 "- O dansarino ca-

nau, oceasíão de ouvíl-a, sex- or-re. C.?illO"certo que pre: gre, segundo ° qual o gene-
• • • �ioca Asírogildo Toledo, que

ta-feira, em uma hora de ar- \
tendt: viajar LJr�:emeJ?-te ate ral Flores da Cunha teria di-

mnurueras provas tem reali-

t�, no Cinema Busch, .

ao RIO de Janeno afim de to a um procer libertador, seu Capitulo inédito do livro "São Paulo
zado nesta capital conse-

EstherLeite, a Illustre pia. tra�ar de assumptos de gran- amígu, que, verificada a vi- Venceu"
guindo ostítulos de 'campeão

nista, vem percorrendo o Es- de !�lPortanCla p3;ra. C? Estado, ctoria da
.

chapa unica pau-
mundial de dansa sobre ca-

tado; ditlundindo a arte e em
o SI. Coronel Arístllíano Ra- r t

.

lei
-

d 3' d
cos de garrafa

-

� campeão

"\)do�·Qslugares que �e 'tem mos, digno Interventor do 18.a,._ nas e e

..
içoes e 'fed e Apparecerá na proxím SH- nova, a verdadeira revolução brasileiro de dança-hora aca-

t
, ,

..

,... ,

.;: Estado que no m t opmmo que o governo e (l- d l' b d
-

'

feito �uvir . e appl?-udit, tel?,. _

' omen o 8· ral deve entregar-lhe ° go-
mana o espera o rvro 'São seria maior do que eu pen- a e organizar nova prova

conqulstado os maiores exi-
cha se em Lages, sua terra .

d E 't'
.

d O t I
Paulo venceu" do sr, Arnon silva. São Paulo e o Rio de resistencía em dansar 300

.
...

..
-

..
'. natal.

verno o s a o. e egram- Mello t t
.

t G d horaa con

.

LOS que a sua alma de artts E �.
.

tá d ma accrescenta que não se-
,que aI} o In eres (J ran e estavam promptos pa- oras com o descanço de 5

t� almeja e merece. ,8S1- vIage� ea a marca a rá de extranhar que o gene- ve� despertando em todo o ra a qualquer hora levanta- minutos em cada hora. po-

Raríssimas são as o<:casiõe� ��l�a o;�ll:P�id_;d:eu regres- ral Flores da:Cc.n!1a telegra-
paiz, rem-se contra a Dictadura. dendo accumular E' descan-

que Blumena.u tem �l�O ate q . I phe aos proceres polítícos
O jovem jornalista que a- Respondil-he que não era sar parcelladamente ou de

agora de assisttr

..

a.rtlsta..

s co. I
nesse sentido.

eompanhuu como represen- bem exacto. O Flores não uma sé vez.

mo a que agora nos visita, o Um forrnldovel dls- ._'_'

tante dos «Díaríos Associa- viria contra o dr. Getulio. ------------

que nos dá a certeza de que
. d?s» as operações. do Exer- Ene, porém, não se quiz cou- SOCIAES

depois de amanhã, o Cinema curso do delega- A Colombia acceitou
CIto Leste, commandado pelo vencer.

.

B h'
. general G6es Monteiro é" o

"usc ,sera pequeno p.ara con- do Americano um accôrdo primeíro escríptor a IJ'x'arom A correspondencia a que VIAJANTES
Ler os amantes da fma arte

• .

.,.

II dí
d B th

- \'
.

t· ó L'
livro aspectos, epísodíós ía a u Imos e as palavras do

V·
e

. eet ovem que nao se rur- Jun O Iga Geneb�a 22 - �oi tratada ctos ainda desconhecido.s, general G ó e s Monteiro dão Indo de Lages, acha-se

tarão de, em ouvindo Esther I d N
- a B d h á t d t

. . nesta cidade, o sr. Aristides

Leite� fartamente applaudíl-a, as açoes
n se sas e .. oJ�.. ar e, que occorreram na frente do margem a ep e racíocínío, Soares, cirurgião dentista na-

como ella bem o merece. .

do caso � de, Lee�lCta, tendo Exercito que teve a Incum- que eu não 'tenho duvidas
Ila cid

.

Para o coucerto de sexta- �enebra, 22 - Repercutiu e delegado Columbíano accei- bencia de defender a Oapí- em externar-lhe: queh� CI .ade. Em' 'sua com-

",J>_I,eira organizou Esíher, o se. br�lhantement� em t�tios os to, em principio, a proposta tal da Republica, _ Se o general Klinger se
pan la vieram tambem sua

�.'uíate programma; palZ.es o. Iormidavel d,lSCurso de Paz.
.

Devido a gentileza do sr.
exma. esposa da. Armandina

�, u

revoltou, príncípalmente, pe- Soares e a Senhorínba Od'l
.

"', L . .

- pronuncíado pejo delegado ------.------ Arnon de Me.llo, podemos a.n. Ramos.· I a

P'
.

la nomeação do geueral Es-
rImeIra pade americano na Liga das Na..

V IDA E S p·O 8TIVA
tecipar hoje um capitulo do pirito Santo CardoEo e se in-

. Beethoven, Sonata 113 (1. ções.. .

.

.

.

seu livro, que é o seguinte: dicava para o Ministerio da

tempo); Chopin, Noturno; Cho
O íllusire diplomata, incen- Quarta-feira.3 de Agosto Guerra, em vez deste, os ge-

pin, Valsa' Chopin Estudo. tiva _?s seus. collegas a pro- neraes Goes Monteiro, Tasso
, .' segmrp1l1 actIvamente,nacam- O Quartel-General deslo- F

�e�unda parte (Autores pauha favor vJl ao d�sarma- Realisou-se domingo ulti- cou�se hoje, de Barra Mansa
.

ragoso ou Mena Barreto, as-

braSIleIros) . mentu, ti. unica capaz de mo, no campo da rua das Pal- para Re;;ende. A's 9 horas,
sistimos, no momento, a este

...... Barroso Nattq, No ferre ro; I var a situação econoruic meiras, o esperado encontro uma longa fileira de carros
facto curioso: (l general Klin-

'A. Levy, Tango brasileiro; mundo. entre as fortes turm88 do abrigando todos os serviço� ger lutando"para colIocar na

ViI,la-.L.obo.s, Polich.ine1o', J,oão �. E.xcia .. re, feriu-se por fim, Brasil F. C., local e Lauro do Estado.Maior, dava entra-
chefia do Exercito o general

M-II F Cd'
. Góes que, no enlanto, o com·

�ntieS, Caixínha de musica; que qualquer conflicto arma� u ar .' . a vismba clda- da na Estação. A cidade mo- bate.
R Itiberê, Sertaneja do na Europa não

.

contaria de de !tajahy.. vimentou-se. Os hoteis enche·
.

.

Terceira parte
.

mais c�m as ar�as america- � _r)go que!Ol basta�te .ram-se. Rezende rôra eleva·

. Albeniz SevUla' Padc-rews- nas, pOIS, 'prefenu a comple- preJud1Cado em vIsta_do máu da de condição, era agora a

.

ky Minue'to··. Liszt Rapsodi< ta neutralidade. .. estado do campo, nao apre- séde do commando de todo o

nr.' 12'
' ,. ....

l:L s�ntou nenb�m lance emo- Exercito de Leste, que com-
.

. clOnante, a uao ser algumas prehende tambem as forças
�. •. boAas apa hada d h d M'

- Eu con::prehen-uod:udo is- De passagem para Rio do

ivmlrlam 11· S e amL'OS os e Á mas. S 1

H
keepers. A' tarde, converso com o

SOo lvlas preferia uma sulucão U, onde vae assumir a- Pl'O-

.. opk'ns Venceu facilmente o Brasil general Góes Monteiro e vou
pa0ifica, como alvitrei ao ge- motoria Publica, encontra-se

pela alta diHerença de 4xl. com eUe ao campo de avia�
neral Klinger. Achava que nesta. cidade, o dj·. Roberto

ção. Acompanha.o ainda o
não se· devia la.nçar o pais MedeIros.

t�nente Faria Lemos. Não ê
numa luta como esta. AS3is- ------------

d d' t
timos, evidentemente. á guer- O S Agran e a lS aneia que sepa- ra civil, que poderá levar-nos r. ssis Brasil

Empregado ra o Hotel d(ls Viajantes do á succe�são ou conduzir-nos
com successo campo. Quando atravessamos t d

r h f
ao es a o ('m que se encon-

nas se!Yltilltet
a In a errea, um avião al- t Ch'l Ch'

� ça vôo. O general olba-o.
ram o I e € a ma. Washington, 22 (P.) - O

- Leva bombas - - diz. Um assnmpto p'!1xa outro e
chefe da delf:'gação brasileü'u

E, ('m seguida: agora já alludimos áattitude s�. .Assis Brasil, protestou
- E' preciso muito geito digna do sr. João Neves, ar- mgorosamente junto ao secrp

para jogar-se aquillo. Tenho riscando a vida para juntar-
tario do Estado, sr. Cordell

aqui um aviador que fi�ou se aos paulistas. 1!ull. contra o projecto do

doente porque deixou cair' �mposto sobre o café. Decla-
uma bomba e procurou vêr

- E' realmente, uma atti- rou que nada de mais desas-
os efieitos por elia produzi-

tude merecedora de admira- troso poderia acontecer pa--
dos. ção - díz-me o general. Aliás] Ta as relações entre o Bra-

I
O tenf'nte Mello, ao che- eu sempre admirei muito o sit e os Estados Unidos, jus

garmos ao centro do campo,
sr. João Neves, a iquem a re- tamente quando são inicia

preparava-se para voar. Vae volução de 30 deve grande das as diSCussões economica&

�tl.�,I.�;:'�Q.:..!I::,'.!: substituir � tenente Muricy no parte do seu successo. ----------__

���.:�'oml...t..... �omba.rdeJO das posições pa\1- Faço agora um3 pergunta
lIstas. O general cumprimenta-

indiscreta. Era verdade que o

o e pergunta·lhe o �que ha
sr. Oswaldo Aranha, por oc-

&RANDE DEPURATIVO DO SAPlGUS de novo. E�e declara que,
ca�jão dd sua visita á Barra

pela manba, obst'rvou um Mansa, lhe teria dito que es- Rio, 21 - Informações aqui
Para annundos? gr�Dde movimento de cami-

tava causando má impressão chegadas de Alagoas adian-
nllOes em Areas. Tem assim a morosidade com que as fo1'- tam que o Tribunal Regional

Procure. A. Cidade
I
a iI.r.Pl'e�são de que o's

rev.o.
� ças governistas iam marehan- daquelle Estado teria annuI·

__�

' lUC1onarlOs estão deixando do no sector Léste? lado as eleições de 15 dos 36
essa cidade. - E' certo, sim _ confir- municipios alagoan08. A in-

O general despede-se e ma o general. formação adianta que as ur-

volta. Uma; grande chuva já E depois, calmamente:
nas do municipio de Pão de

se denunCIa pelas trovoâdas Assucar chegaram com dissi-

Obra Iormidavel do genio que parecem abalar o céu.
- Esta guerra é a peor das mulados vestigios de arrom-

florentino _ Nicolau MACHI- Oran<;les relampagos cortam, guerras. Guerra de tl'inchei- bamento. O Tribunal, além

AVEL, que mostra á huma. repe�ldamente, o e spa ç o, ra, guerra de montanhas, d(' disso, reeebeu varios l'ecur�

O
.' ,:,.

"'1"
nidade que os homens são quasl todo coberto pela den- montes, guerra rude, em ter- sos fundamentados, de coae-

. geItera Waldomiro dei... Paris 22 - «Le Petit Jour- eternamente os mesmos á face sa fumaça das nUvens. Não reno acidentado, que diUicul- ção e fraudes nas mesas €-

xarà,•.... á,.···.· •..,... ,_,'..t·n·I.f·e·.fV'en'tnrtOa nCl�alv»ae.• oe UI' In'"-:1:aC-1?0 ddeehuOmje'aacnCnorudnO- da ier-ra. Os tyrannos de hoje se vêem mais os pontos 31- ta extraordinariamente 3S o� leitorais de São Luis de Qui-

reproduzem mal os de hontem. tos q�e circundam- a cidade. perações militares. Qualquer tunde.

'p·.a.n.,li�t.a ?
entre a Allemanáa, ItaHa, Para se conhecer perfeita- O aVIador que antes levan- avanço precipitado represen- ------------

<
França; Iuglateri'a e Estados mente os politicos aetuaes é tara vôo ragressa agora sem tará a perda de innumeras Se -

L-
São PaulO 20'�:"" _ l!njdos, tendo. mais brde DO- preciso que se leia O PRIN- se eventurar a ir ffiais 'para viqa�, grande desperdi�io de cçao Ivre

declarações' Jei��.�íi������ ltImacto qu� ��te aecordo fra� CIPE, onde �achiavel disséea a frente. ffiun1ção e grande abatimento

do, pelo gen�r...·tl.·.'.l..••..•.•.•..•l. .v.'.a.l.domiro
cassOll deluutIvamente. genialmente a alma humana, Vamos caminhand(l a pas- moral, sem .que o� effeitos W. J.

L'
- '-.' , mostrando-a sem atavios á so descansado, o general no materiaes seJammmtas vez�8 FLORIANOPOLlS

lma, assevera::�e' nós meios luz do sol. seu andar caracteristico 0- compensadores- Como, pOIS,

politicos que q inté"rventor Officialisado O lhando para o chão e 'ba- jogar os meu� soldados, os Recebi a tua ameaça pe-

federal, eom:tatadà':á' :Victoria A 3 de Maio de 1486 nasceu tendo com o chicote na pon.
meus amigo�, �')fo�e das ba- las columnas d' A Patria.

da chapa unicà Iló:l)leito de Gymnasio Machiavel. Tambem fi 3 de ta das botinas. Falamos 80.
las adversarIas,. Nao. Sou, o Os mot!vos de minha sahi-

3 de Maio, não conti�_lliaràno Ma�o. se reunir.am as forças bre a situação. Relembro-lhe chefe das forças e sou, por- da de Lages, todos o sabem:
.

governo de São PatiI(k", /, de Lagurí'a polItlcas do paIz, para traça- a correspondencia por elIe tanto, o responsavel por tudo perdi uma fortuna e tenho Q

... r=="
.....":,:.;;.i� ]i'loríanopo)is. 21 _ O sr. ��'::::aU.�estino. Coineideneia lJ;�f:�aKt::.�e�, '\:'a':.e�".!sp�::� quani:l.!:��:t�!t�c��a res, ���lt::ni: b�:�e��!�e:

,

'_.
f� Ma.ri.o, Tavares

da cunn?�;'.'.��....•••.
Mi

..

d:

..•.•.•
e

ni

..
�t.fi.f.. c.i��s�rd.u�a.'ç..�;.ma��a�� Quem ler O PRINCIPE···de de re��n:�rt�d:;op�:eontfilin. postaE:o l:�:::: AqUraenbase? o

gO��:r:nb�r:i.���b.e�ro�e��l��
��..... d, Mello ....•....� ,Lllgunense, da cidade de La- Maf:iavel, ficará conhecendo

ger não se revoltar _ ac- governo estivesse a�hando JogueI. Perdi muIto.

�. ..,
. gnna. me or os homens politicos centua. Q,?i�mesmoevitar que ruim, procurasse o�tro ara

Apresente VQce os docu,.
.

!I.·.'. T�ila!
..

l

..,.::U..

:m
..

o

..N.
:�ffiCiO

. 'I·. �l.;'.f..}.•..:ft..••.i�..•.:.·.a·..
d

....•...�.d.:...•.��gA
..��.c�!e:g�: �� B�Já�s���:os As :�:��t���l:�i:�;i:e�� ��:�:t�f���f!� ec�o�mta"ao�sIllle�: ���1!{:*�nn�f��e�O�!:{�

�'.�..
'

..
,

.",S""anta Ca,tharina ....
� ./ �ia,·��,Sl,�,gn',·,Pa,"da,,or"aoiudsrP.e A,C_ca�oonaRI-eO_· CALVINO FILHO EDITO·R tava mUlto irritado com a lementos de que· dispunha e me�to do CIU� d'ahi. Do con-

í .tU
..

---

nomeaçao do .general Espiri- não admitti& que se descon-
trarlO, en pa1 to-lhe a cara.

:·.y...·•• ...::;.··..-·.::.::c:::::.....·':-·�:;:;..� beBo. ... C. Postal 2477 - Rio to Santo. E disse-me que a fiasse da minha lealdade.» Jaime de Ar1'1.ula Ra-nws

Para Lages. viajou, acom
panhada de sua gentil filhi
nha, a exma. sra. da. Maria
T�vares, esposa do sr. Arge
mIro Gomes, capitalis1a e fa
zendeiro naquelle municipio .

Dr. Robérto Medeiros

o commandante das tropas
dictatoriais torna, então, a fa
lar com a sua voz mansa e

pausada:

Chegado de Lages. encon
tra-se entre nós o dr. Erna
ni Senra, que vem clinicar
no hospital de Rodeio neste

. . .
,

mUlllClplO.

eLIXIR OI! NOGUeIRA
Provavelmente ainda esta O triumpbo do Ci.Qema, é

semana, teremos no Cinema uma cousa muito curiosa de

BUSCh. a estrea de «Os Ore�- se observar .Mjriam Hopkins,
tes'}); duo . .que vem. obtendo por exemplo. Ella esteve an

enorme successo em todas as nos e mais annos nos paI·
pl8,teas onde tem passado. cos de Nova York. Quiz ser

.. Possuindo um magnHic() e bailarina, Quebrou um dia, o
deslumbrante scenario e 1u- t01"llozel0. Parou �ua carrei

iUlOSO e bem montado guar- ra de bailarina. Começou o

da-roupa o Duo Orestes, le- Cim'ma falado Miriam não

vará nesta cidade á seena, foi das primeiras a se apre·

eortinas, burletas, numerO$ de sentar. Mas um dia, cahiu no

revistas, etc., ql{e a julgar laço puxado pelo imam pode
pelas referencias da impren- roso que é HoHywood. Veio

�a e pela fama que os vem o "Tenente Seductor" depois
precedendo, alcancar�o tam- "O medico e o monstro" ...

hem aqui, o mais completo Prompto! Não foi preciso
.éxito. mais nada. .• Hoje Miriam

Hopkins é um tiro, ninguem
deixa passar films dellá �em

assistn-os.
Amanhã (Quinta-.i'eiJ a) a te

ermos outra vez em «Dan
sando no Escurc» cnde eHa
faz o papel de bailarinha em

um «Palacio de Dansas».
Jack Oakie trabalha com el
la e tem um papel saliente
e curioso.
Um De�enho e um Jornal

são os complementos.

Um accordo que
fracassou

protesta
.

molestias:
e.�rofn!n.
f)::II11hrtrt.
ROl1b:u.
n.�Qdmu.
tnn�mJll�;Õ6 1IIl. rn..,...,
(:ort"im-::nto doa ..�
Ontlat"'!"h&s
FistulJlti.
F.sp1nh:ll.
C.lnl"!rOI YC:�
R,cilit!"mo
FIC»)""l"\ broteaa.
r�'t:t'r:lS.
Tlllnor"'l.
:')_"r-n:;5

Rhtu:c,ÜI11JO��
Man"h., ,i_ �lIe.
Aff�c.ções dó (i�.do.
Porca no �tto.
TumordJ It05 0'''0'.

Latej.u.en.to riu .rIm.

lUMe" aEQISTJtADl

AnnulIações em

Alagoas

o Prirneipe

Andreza Campos da Luz
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