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A reuniao da As$embléa A passagem por �sta ci·! A victoria da, Chapa O ex -thesoureiro das forças revo-
Constituinte seia mes- dade, do CeI. Aris- Dllica em· São lucionarias de 1930, ao que parece,
.0, em Ouro .Preto'1 tiliano Ramos Paulo será j!1lgÔ��n��ad�u'S��a. do Rio

Parte integrante. que somos passiva dos demagogos ímpe- As'homenagens "que .lhe
São Paulo, {via, aerea)da imprensa brasileira, não nitentes.· . foram. prestadas eth Foram:' apuradatl,. no decor-

podemos deixar d� fazer os Receia, a imprensa carioca
.

,

Itajahy
.

rer do dia de hoje, mais 31
!l.?sso.� comment.::rlOs sobre � que reunida, por acaso a secções, com o seguinte re-
tao tallada reumao da

constI-j Constituinte em Ouro Preto Conforme publicamos, che- sultado : .'!uinte, q�ando quasi tO?OS os venha soítrer do mal oppos� gou, terça-feira ultima á esta Chapa Uuíca, 4.515; Lavou
Jorna.es lá se tem manítesta- to ao que se desejava evitar, cidade o CeI. Aristílíano Ra- ra, 896; Socialistas, 1;019;do.

.

'. ..

amortecendo ..
o éco das pa- mos, digno Interventor Pede- Professorado, 36; Integralís-Segunda os nosaoscollegas, Iavras dos nossos futuros la- r�l no Estado, 'que foi rece- mo, 5; União Campolieza, 36.são favoraveis a essa Irtéa 08 gÍ.aladores;difficuJtando a. cír- bld? por grand� numero 'de A votação nos candidatos

s,rs. Mello Franco e General culação das ídeas e deslnte- anngos e autoridades.
.

avulsos roí muito dividida, A b ilh i.Goes Monteiro P. o proprio ressaúdo a opinião publica .. �. E�a: qllB pretendia se- tendo sido mais suflragado o
. fi anLe represen- Reform!Jndo'ar. Gustavo Cepanema. que cuja compareucia é ímpré- ,gu� vlaJ�m, IO�I) pela ma- nome do sr� Antonio Felieía- tação dos catha- ii

.

se encontrava presente .a pa- seíndível, para estar vigílan- j n�a do día seguinte, a. c�m- no. Da Chapa Unica, roi ean- �

lestra-. do commandante do te e attenta contra Q que se víte, .do Sr
..J�cob Schmídt, dídato mais votado o sr. Al- nnenses Rio, 1 - Os jornaes com-Exercito de Lest� homologou -poderá transformar em hos- Preíeíto Muntcípal, adIOU a cantara Machado, seguido pe- ----=- batem a ídéa do sr. Juarezsuas pal�vras.. .., tilidade aos ídeaes que em- mes�a, para a .t�rde,. daquel- lo sr, Macedo Soares. ·'.J:;)rna! da Manhã" Tavora, da passagem do De-O, sr, voes. MonteIro e de polgam l::t alma brasileira, le. dia, tendo. vUH!ado díver- O s�. Fran�isco Giralde Fi-

...�_ . partamente de Estatlstíca doparecer que a A�sembléa se nesse supremo momento de sos. pontos na cidade, b�m lho 101 o mais votado dos So-
.

.x ao podemos d�lxa� de re- Mínísterio do Trabalho pararenna num ambiente calmo anceíos das Iíberdades publí- como todas as repartições cíalístas e os srs. Antonio gtstrar a extraordinaría SUf- o da. Agricultura, Mínísterlo� socegado, afim .de �vitar cas e particulares. pub�icas. . .
CovelIo e Celso Vieira, do

I preza que nos causaram os ao qual, aliás, já pertenceu,que,�s debates sejam mte�- Sabido é que muita gente As r� horas rOl oUereCId0!i Partido da Lavoura' valorosos re�r'e�entantps _

do tendo sido delle desincorpo-rompídoa pela ;' massa, obrí- ficou de íóra, e, esses são S. EXCla, por um gr�p�de .ann- Com a apuração de hoje, a Estado de Santa Catharina rado.g;..ando o governo a dissolver justamente os que irão com- gOB, um almoço Intimo, no «Chapa Uníca por São Paulo n�s grandes pugnas de do- O actual Departamento, to-a àssembléa. menta r desfavoravelmente qual, fallou, saudando s, ex� Unído« rehabílítou-se obten- mmgo. Pela prrmetra vez os davía, é formado da [uncção•... As-palavras de illustre ge- as idéas formadas na proxi- e o CeI. Renato Tavares, o do uma maioria superior a remadores do vlsínhn Estado dessa antiga Dírectorla comneral, !1ensando bem, pare- ma Assembléa, dr. Arão Rebello. Em ligeiras 3.000 votos. concorreram á prova maxi- a Estatistica Commercial, que�em encerrar uma am�aça Deixemos, pois, que a Di- palavras, s. exa. �gradeceu O, Partido Socialista recu- ma. do remo na�ional. Todo'pertencia ao Ministel'io da�esante sobre a cabeça dos tadura dê a sua palavra 80- a,quella demonstra.çao de ca- perou o 2'lugar, eslando com o mundo l;icredlt3;va .

numa l"azenda.�uturos d�putados.. . .
bre tão resplendente assum- rmho, de seus amIgos. mais 21 votos qHe o Parlido I derrota, que, a Vlc�o�a es-

- «A Noite", mostrando asN.ada dISSO. O que eXIste ,e pto, afim de orientar a cam- As 17 horas, s. exa., ac��- da Lavoura. ta,va ,entre as guarmçoes �o inconveniencias de successi-{l-brlgar os ,trabalhos qu� e15;l- panha que se desc@rtina e- panhado de s. exma.. famllla O Partido Socialista attin- DIStI;'lcto Federal e do RIO va8 transrerencias, mos t r agem seremdade., e medItaçao nervante no horizonte azu- e. do sr. Jacob SCh.ll1Itt, par- giu o quociente para a elei- Grande �o Sul, havend?, tam- que o Depal'tiniento sob aem l�gar tranq�lIno, .de accor- lado da ?atria Brasileira. tm: p a r a ItaJahy, ten- ção do seu primeiro candida- bem, mUl�os q.ue aCI'edl�aVam direcção do Minister'io dogo cum o .ambIente, exp�rea- Tudo isso é signal eloquen- do felto uma peque�a parad� to, o que não foi ainda con- numa
. vl�tOrIa conqu�stada Trabalho vem se aperfeiçodo de duvldas e.�Upposlçoes te do interesse

.
p�la idéa. em Gaspar, onde i�n compf1-1 seguido pelo Partido da La- qelos paulistas, que aqm che- ando, e o que o Governo de�l'roaeas.

.
Dahi a necessidade dos mentado por creSCIdo nume-I' VOUl·a. garam sem grande alarde, ver�í. fazer é dotal-o de re-Cita,m�s� como exemplo .a commeIltarios afim de .Jevar 1'0 de amigos.. A "Chapa Uhica" coquistou nem grandes triul!1phos que cursos para !raior aperfei-Comerenma �e .ifaya e a LI- o Bras!l para melhores dias, A, chegada em ItaJahy, deu- tambern, a eleição do quinto os tornassem temIdos.

çoamento, e não cuidar dega d�s. Naçoe� que tora� .e.J:lc.aminh��do o· pltra: uI1Ja �e· l\,§ .�_Q,)::tQra.s._. _, . _ . d�putado. Ç)s Cllt�arlDe.I:l��§ �hegaraI!l. tránsferencia6 contraprodu-p'�ocurª,r a, palma p�radl" era de paz,' prospêridade, ri- N� pOüte da entrada daquel- gumta felra, e nao_trouxeram centes,'lYlacadas montanhas SUIssas, queza. e liberdade. la CIdade, numerosa carava- as suas embarcaçoes. Como
0!lde se

.
refugiaram os. esta- O sr. general Góes ]\,lontei' na aguardava a chegada �e I C 'r

.

h já. eS?TCVemOS acim�J pela
dIstas de todo o mun�o lll;lra ro sempre foi contrario á s. eXil., após a qual, segUiU I

ontlnuo a gan ar prImeira vez concorrIam ao
tlBsegurar a paz .contmental. reunião no Rio de Janeiro e para Cabeçudas onde teve ,terreno campeon�to. Tudo _

lhes era
A Allemanha. tambem, na (} sr. Mello Franco (pmo bom lugar um grande banquete, I desvantajoso - nao conhe-

elaboração de sua Constitui- mineiro applaude
..

� idéa ape- no qual tomaram parte, mais j
A Ch U· d S P

ciam a raia; estav8m cansa-
ção, procurou um. recanto z.ar de igno"ar seO'un:d� dis' de sessenta pessoas. !1 t.apa- mca

h
e

4-'
au- dos da viajem; rema.ram em

calmo em Weimar.
.

se.
. quaes sã·o 'os bdeputados FalIou oUerecendo aquella! ,o con mu� a gan �r �errendo em' embarcações desconheci-

A conferenCia. de Loc.arno, el�. it08.·. a 3

..·. d.. e. m.
aio e em se- humenag.·em, o sr. Sady Ma- \' ado proPohI'ç�� que vao, sI,end o

I
das -

e. por' tudo isso, foram
b' t, te I b ,.

lh- . o cnn eCluOS os resu . .a os d' d I ,'d d .-
.

as an

. c.
e e re reuDlu�se, gund.() IOga

..
r., que qu.a..lquer ga aes

..'

'

. \ d C ·t 1 po r t AI
.

_

es

..

e ogo COll�l era os ,(nao

tambe.m, em Genebra. prognostico feito por um S. Exa., respo_ndeu agradt;- áa 110PI a a.U diS a. ca_nç� cO,ll?orrenles» para todos os
ASSIm os B1'S Mello P"'anco .

b.· d G. P' cendo e fez dlver:sas conSI-
r e a, esmaga ora maIOrIa eH(\lÍos RI'o, 3 i (Vill aerea) - O

e g"eneral Góes M'on.ttel·ro �.em rod· . '? �vernbo, rtOVISct°- deraço!es 's01)I'e o moment'o! sobre as outras chapàs par- F�oi p.OI' isso tudo que. •
.' 1'10, .po erla ser o Jee (;)

.

e
'..

.

.,
I tidal'ias . "!

os Dial'io de Noticias continuan-ImItando os europeus, ou, es- critica. polItico de Santa eatharlUae;· bravús ({barrIgas -verdes» se do a <tenquete» «Para onde
peran<lo a celeUma que se A escolha do local diss� o terminou dizendo: «Não com- p�.�o resulta:la �p��sentado, impuzeram?e maneira tão vae o Brasi1?» ou\'iu o majorva.e !�vantar em torno da dis� sr. Mello {j'ranco cabê á pro- batemo� homens, combatem�s ver�!�ca Re a pOSSI blhdade d_� eloquente a admiração de Juarez Tavora, que disse o
cusaao do nosso Pacto Fun- .

A'" blé um regIme. Os homens �oao elelçao.de dous deputados pe todos. Toda aquella enorme .

tdameJ1tal, proéura desde já,
prIa ssem a.

serão esmagados por nos: se- lo PartId� da L�vo.ura, .

tres multidão que assistiu ao des- se��:ree�e quemarchamos pa-põr um dique â resiliteneia (De «A Notieia�) rão esmagados pelas nossas pelo PartIdo SOCIalIsta b o.s enrolar das regatas, foi unanj· ra UlI! regime repnblicano te-.

idéatp. restal.�tes 17, pela Chapa-lJm- me em proclamar o valor dos derotivo moldado nas nossas

E t I
' No dia seguinte, após visi- ca, catharin€'nse� que conquista- rinalidades geographicas, his-S ão e eltos o sr. tar diversas repartições, ru- Esse será o resultado do ram o se g u n d o iugar de toricas, éthicas culturaes}>.

J'. J, .S·eo· .bra e
(mou, s. exa. para a capital final, se a proporção não.se «skiff». e o ierceiro. pm.' pe- , _

do Estado. alterar. quena dHferença, no outro
pareo. A opinião gera! é que Paz aos brasileirossi os catharinenses tivessem
vindo com maior ante3eden- .

.-

cia, o resultado talvez tives- Os estudante� paulu.;tas vao

se sido outro. pleitear a amlstia

Os valorosos rapazes de
Santa Catharina podem volta� S. Paulo. 31 (via aerea) São
á sua terra possUidos do P�ulo vai deslardar a bandeira
maior orgulho, pois todo o da paz para atamiliabrasileir�.
Brasil ficou conhecendo o Pt iniciativa cabe aos academl

valo!" incontestavel' dos seus cos paulistas, que vão inicial'

remadores, que de agQra em intensa campanha em pról da
diante serão temiveis concor- amnistia.
rentes ao titulo maximo dQ -----------
Bra.sit

R�o .31 - O juIgamenAto da appellação do ex-tenente co..
mmISSlOnado José Corrêa do Nascimento condemnado emprimeira ínstancía como incurso nas penas do art. 166
(peculato) do Codigo Penal Militar, que se devia realisar··
o�t�m, no Supremo Tribunal Militar, foi adiado, por ter �Ministro general Tasso Fragoso, pedido "vista" dos autos.
Usaram de palavra, o advogado Arthur Godinho e o Pro

curador Geral da Justiça Militar.

sempre

Para onde vae o

Brasil?
o major Juarez Tavora
respondeu a enquete
dum matutino carioca

o sr. Flores da
Cunha e .a: paci�

.

.' lieação., João Mangabeira
Gandbi lavou os den- festa do Divino Espírito
tes, mas continua .

S fitoo seu jeJum: ali

Promettem revestir-se do ma

is desusado brilhantismo, os

festejos organizados este an

no; e� louvor ao Divino Es
pirito Santo. que se realizarão.

Bombaim. 31 - Informam amanhã, em beneficio da ma-de Poona que o (mahatmal> triz local.
.

Gandhi entrou, hoje.' no Sp.u A commissão festera, comviges�imo segundo l.lia de posta as Exma. Senhol'a Dona
jejum. . . .

-

'.' Doracyde Oliveira e Silva: e
P:�la primeira vez, desde Sr.. Antonio Kaiser. lizérf'ID

que começou a greve da ro- constrüir entre a Igreja e o S d '0 .n
.

me, o «mahatma» accordou CO
.. I.le.g',.l.'O. S

..8.,nto.Anton.i.o.·. diVer-! egun O OS

...
1 r

ae,.s .car..lOca.S,alegre, lavando {) rosto e es- b d b 1 d S t b dcov&ndo uS:d.entes.
sas al'racas,! pau e ce o com e e em ro e (J la In-

. . pr,endtl no topo e carrOl;;;el.. . .

. ....'O «mahatíIiá'i, pesa� hoje, Em ó:ztra part� do mesmo I dicado para a reunião damen.os de dois terços do seu 10cal,;foI constrUido umthea- C" t't· tpeso; de ha tres mezes pus:- trinho> de bonécas, dedicado ons I um e
sudos, as creanças, que por certo,

irá. alcançar os. objectivos
collimados pela digna commis
são festiva.

.

Será. feita nesse dia, adis,
trihuição graUs de bonbons
e QU_tl;us gulodict:s, que al
caricara, dos nossos infantis.
oS'niais. francos applausos.

Um artigo da Federação. Bahia, 1 ,-Pelos resultados até
.'

'. agora apurados, do pleito dede Porto Alegre 3do cor:eente"verifica-se que
Porto Alegre, via (a.erea)-.:. 0,', sr, JQ�ê, JoaqUim Seabra

{iA. Federação». 80b·. o titulo ultra:,Jassotl o .q.nncíente elet� O "Mahatrna" tem emma-

«-A g�nerosidade em. funeção, toral no 1· turno....S'�ndo um ,recido considera.

d�'PI;l�l>;.di2i que, O; gene:�l d()s ..filtUl'OS representantes da velmente

Flqr:�s da C_unha continua- nQ B.ahm·da ,38: A._��embléa Na

�m��.Jlrop()sit� de· lev31'
.

ª�..Cl?ual ConstItUIu.e. ..
.

bom,:terIll9.e.o mais depr�8-· rambem está. ele1to.. por
8� p'ps8�Y;�l.a pacijieaçã.p de. tel'. aJc�nçudo.. o qUOCIente
espitftos-no Rio Grande d(j:<eleltor�l; no 1 turno o snr.

Sul. ""'. >. < ,'. .... i JoãQ M�pgllbeira.
DepOIS de mostrar as iJO-: --.............-,..-------

vas r;l.l:l.d{L�>peLo sl:\,Flore.s daLC·Of7."O······ i'\E'" f'\.,..E·U5Cunha, nesse, sentido. CIta a: ,'. n;l .. u. U
«Fed.eraçã,e.» llál'a #xemplo o . , _ ,_.__ .

sr. Julio Ru.&t;;· aUude ao l'e- "CIDADE DO' VATI'CANOgresso dt) "8r� 'Fr�ncisco- Mo-
· .

".
.

.

l'ato, di.zendo,: ;", i..' O Papa: PIQXI preSidirá aE;' de �e esper&�<qtie esses
propositos de cOll�Pl'�ia se- procissão 801:mne do' Corpo
jam lim,itados mâ�i;.;sçift uo-· .de Df'us, no dIa 15 de'·Junho,
mo fôr: o g0verno está:;' cal- levando o S!\nto Sacramente.
n�i::ment(;f.fl}rtalecido: ga.;;ppi- '.k prorissãó sahirá da Ba-
m40. publica

..

e na .p9Ja:Q,QD-". '. ." . ,.'.'
d· urnas 'que nada (} irn'p'ê,;;' 81hca e, contoruaru ai praçaas , .... .. '

..
,

SPd
- ..

dh'á, de forçar a paz pÓX;·LtP�'.
-

- e. ro;
'.

.

..

'

.

dos 06 meios que a cleIti� _ Sigllir�se-á. o l)lesm() -pra-
cü� lhe imil'?,�rar. '. .

.' ;;�;,.0';' gr,amma de 19 de julho, de
O gover!:H.! quer' a Pli;z" ;., � .�Q29 pOI' oé�à.ltião da primei-

póde garantir que a co�a�� , �;;, .

'
.

gUlrá, exactamente porqu.�� mj;a.pparlçaí)f�o.:.Santo Padre

está' preparado para a guer." a�,�s _

a cor:elus,�� do trata-

ra." .

\ do ;de Latrao.,; ,c,'

o min.istro da Educação sub

metteu, a asSignatllra do Sr.

Getulio Vargas, o decreto re

lativo ás novas tabellas sobre
a taxa do ensino secundaria
e superior.

G. H.M. A taxa dó ensino

Rio, 1 _:_ Os jornaes dizem apUrar OS resultados do. plei
que a. data de Sete de Setero- to, lião tardatá a entrar em

bro está naturalmente indica· sua etapa final ...
da pára' ainstallilçãü dos tl'a- Rio 1 - o· "Diario de No
balhos da Constituinte,

. ticias:> escrevendo sohre íJ

Nada justifica o _retarda- nome do sr. Assis Brasil p"".
mento da inauO'uraçao para ra' á' presidencia da. COfiBti
tres 'de Outubrõ ou quinze tuinte, diz que «serIa uma

de Novembro. A unic.a cou- ba'rrétadâ á Frente Uilica dús
D

....ar·a.. :·. a·nnunc·,'·,OS "rO- S8;"'que poderia �etei'mina�' pampas; Por outro lado, t,:r: ,'" .esse adiamento serIa a apu- !'ia a dlctadura, no sr, ASSIS
racão. eleitoral. Todavia,

.
a Brasil um elemento maIs

cure "A Cidade" marcha dós serviços; para pktstico».

Japão e China assigna
tam armisticio

Toldo, 1 - Informações de
fontes officiaes e que foram
publicadas onten pelos jornaes
da ,tarne, annu,ncialIl que foi
assign.àd() .. hoje, o armísticio
entre os dois: nàizes. ,

Reina em todo ó Japão gra,
nde tegosij.o.

Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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L Fa"r� :-":l�b�de :.: er:S?:thslína 111.3 hira de Amostras da cidade de R;�if;!
Iii Act!vam- se os prepara�í vos da 1.a Foi r� de 11Amostras da CiOUrJe

..
de Recüo, à ser .ínstallada no 1

! Parque da Escola Normal, onIcial daquella cidade, em I1 Dezembro proxímo. a qual está despertando grande I! � . interesse nos círculos eommercíaes e Industríaes do
) Brasil. í
} O local da Feira será convenientemente adaptado !
! para a tnstallação do Grande Certame. j
;, Além dos pavilhões existentes, serão construidos

I

I i outros afim do comportarem os mostruaríos de expo-
I i sítores do Fsti.do de Pernambuco e dos outros Es-
I i tados do Brasil.
l

! Para commodíeade dos visitantes, haverá no re-

cinto do Certame, (jjversões, bar e restaurantes, jun •

11 ta-se assim o um ao agradavd e os que visitaram a
; Feira, passarão momentos pruzeírosos, pois (I Certa

Cio .! me tornar-se-á uma imponente magestade de coisas

os!! a admirar. se .

I� A prova de que este certerr c vn€ revestir-se de
I grande brílhantlsruo é .8 rtü�jdiàa eollaboração das

D E C R E T O no. 2. II autoridades cstaduaes, rnuníctpacs, imprensa Jt todo
. ' ,

-

. d
.

. ·lt I" o. Brasil, associaçõeH de classes, addidos commel'-
Artigo 1 - FIcam rCit'vados e quals�uer n.t. m. �m q�l€ l� ciaes.' e estran.g-ei:;."Os, industriaes c commcrciantes de �

1-;mlverém irC"wrido por atHi70 nos pagamen,os de mlPoslo.� oe., Pernambuco e de tu(iO o HI't,sil.
. )

"idos até 31 de Df'z�mblo do ano p. findo, o� d.evrdores a fa·) ..
.. �

;!e!·7'.�a Esfódl'al.que pagarem Hl':lS divida o; até 31 de M�i:O .d{)I\��· _._.��_ .. __.� ·_.�.,.__·�· . __ .· ..�_w.·.·__---.----�..�

corre.nte exercicio, indu:,ive aqueles qlle já e�:h·erem. (;xerut2.dos·I----�==--..P----
A,tigo 2" � As execuçõ{'� f1l1 and::menlo; para a c0br"m·! �""''_''''''·L.a.1�� ���ª�3rn���5;�

Ç��l de.'· !.·p
..

.1postos e.Sfàcluai:", ficaJão susp.emas ale.' aq.l1ela d8.!a, (�-I·vendo, ,-por�m, 05 execulados p;1llar o lnl!)os10 e muitas. que rlaO

perk'nçam á- fazer.t!a,. fm c;ue já tÍ\'€n:m
.

incorrido. e .cuslas j�;
feitas,

. ..... ....
. . ....

Anig03· - Na hipotese do adigo . 2', o pagamento �er.á f
,f>'i!o á ex,.,toda rTIfdÍ1mfe guia em deplkata, passada pelo respe�
tivo es{;rivão e. i.S.c.:n1a d.·é s.elos,

cu�jas do Juizo, sen�o da
..
s cus.,!tas dest�ontadas as que pertencerem ã fazenda Esladual e cohm-

das asdo J1Jizo pel�qerç�parie.. I
.' ..

.

t,·
. .

.,
!

ParagrafO unko�'_ � Em um dos exemplares da gUla. ado'
Vt?rb"ifá o exator o respetivo p:::gé,mento e a (kvolv€'rá a Cario- I

rio para que. seja imépíatamcme junta êOS é:UlfJS e éOllt:idtlada l'X t
tinta a txecuçãó, sem mais despacho ou()seot.eI.ça qUê ass:m a I
declare. .'.

.

.,
'.

' �;; .

-

"AGO"
Ci:IrrnUn;{;a RCS seus fregm>zcs e :miigos 'que achando-se
t ;.;mph�1Dme[;tc exgotada a primeira seríe do SUPER- OUPLO
evjtJ Ionli:daye] C01Q8Stll SUCe('SSO, já está no domínio pu
bát'O.' f1Pl(,5'CI!l�áá,"·�:m breve, aos ínteréssados fi segunda
l'rlie da C}lUl1, �Jnd,� 'restam; aYul�:H�i��lguns sppareíhos,

.Outrusim, .

ccmmnnica igualint_'nte, que cedendo. aos

. .• F+:-illdos �ie multoa de seus fI'eguezes e desejando estar ao
.

�dC<.Hjce de todos, n Radio AOO resolveu lançar 'no mer-

cadc, untes da scríe acima, .a prímeíra seríe do novo e ma

vavilhoso typo SUPU� DUPLO JUNIOR, rebento legitimo da
:if.'J i(� dourada e de eODsftucção semelhante ao ínegualavel
:FPER iHJPlú, de preço muito .razoaveí, proporciônando um

t'�'ildimcl1tQ extraorutnarío e prompto para competir e su-

fNI:U' outros apparelhos de qualquer marca, sendo algumas
(L'

.

suas príncipaes .caracterísüces:
.

.. ... ,

8 Supér�'VDJvulas
Tonalioade perfeita garantida por Z

2 alto Iallantes dynamicos
4 Iaíxas de ondas controladas por chaves

e íllumlnação a diUel'entes cores.

Controles de Fadíng automatíco
Relais reductívo estatíca

hIdo montado em move! de luxo c de custo total íníerlor' a
doís coutos de reis.

QUf>iram VV. SS. prevenir-se encommendando, antecí
nnGadmmC, um SUPER-DUPLO ou Hill SUPER-DUPLO-JU·
haOR antes que estejam esgotadas as referidas seríes em

construcção.

Procure rcrereneías de adaptadores para ondas curtas,
cons1rucções e concertos de apparelhos e material, valvu
ias. e peças para Radio na Casa

de Alfredo Gossweiler
Rua 15 de .. Novembro N. 74

BLUf'IJENAU
_ ••

,

SUE__

,Ouletaria de Rendas Estaduais da Blumenau

Prorogação .

de prazo

. E D I T A L

De ordem do s;. Coletor das Rerdas Estaduais desta
.

dade, torrro publico, para o conhecimento dos interessados,
artigos co Decreto no. 2, de 13 do corrente:

Interessa a todos
Uma grande parte das moças e senhoras sofre

.

torturas permanentes: colícas. atrasos, hemorragias,
nervosismo, dõrcs de cabeça, mau estar, etc .

Esses sOIl'hnentús são devidos ri irregularidades
. no funcionamento do UTERO. e dg OVARIO.

Us remedícs chamados REGULADORES pouco
adiantam, acalmam mas não .eiiram,

"." , _ ..

:.

O verdadeiro REGULADOR 'é o. remedio que
contém () .HOHMONIO A'rIVO DO OVARIO: está nes-

se caso o

OVARIUTERAN
comprlmídos e liquido, de EFEiTO CERTO,

preparado na Seção Cientüiea de Hormon i o s dos

grandes Laboratoríos Raul Leite.

Encontra-se em todas as farmadas do Brasil.

Cuidao dos ,DENTES. das crianças! Má dentição.
ossos jracos, desanimo. são slgnaes de RAQUITISMO.

Dui Calciovitanlina, poderoso reealcí-
ücante, em gotas, comprimido e granulado. Multo tuil
ás senhoras gravidas. para Iortaíecer o íuturo bebé. �!

. i;

E' o melhor Hotel e com as melhoI'es ue')mmo

dações! Os sr!? viajantes encontrarão
o maior asseio e a maiu!'

Moralidade e Presteza

quentes e frios.
Quartos de 1. ordem.

ARMAZEM DE. EXPEDIÇÃO:.· Encarrega-se de
transportes de cargas para todos

Artigo 5· - Logo que entre em vigôr o presente decreto, os, pontos do Município.
.

05 promotores féFão en1rl'ga,imediata aos exalares, de fodas as
·�IGTlJ1.N·Ij1E DA'. ·CrMp·..•Af.lRE.·O SIND. CONDORcertiqões de dividas fiscais em seu pOder, vencidas até 31 de dt:· 11 u 1 um fifi

zembrb do :1nÓ findo, median1ereciuo.<e os'exatores, sem perda
.. ,

. ,

..
.

dt� tempo, mandarão fixar, na sede das. comarcas dos municipíos
.

?l'esta informações sobre II vinJa e ida dos ca-

e cj0-g, distritos. editais em que selá. transcrito o presen!e dt'çre. �_ minhões para qu+alquer parte do EstaDO

10, para qUe chegue ao conhedriu?nto de todos os de..,edo:es. ..

�� __

.

. Paragrafo Unico. - findo (} prazo dà isencão, selão as
�LU�===���I

certidões, cujasimportandas não foram pagas, devôlvida:; incon·
tinerÍ1.e aos promotores, para o fins legais.

Artigo 6' -,... t�c()rre em multa de duzentos '�·n,i1reis a qui·
nhentos mil reis, o _prOlTU)tof que deixar de cumprir

.

o que· se
acha estatuido rio artigo 5', deste decreto. -'- A rnulta será apli.
cada pela Secretaria· 'da fazenda, llled:ante represe11taçao doeu··
meniada feita pelorespetivo exator. .

.

-_
_ ',�.... -:;.� >{:;-�:�>,:i'�' _�.

.

.

Artigo 7' .-:- O prl,!se�te�,:f�creto,· entrará em. vigõr no dia
-

de sua publicação. .. �y.,; "'.' ..
. ,

",>;�

. A�Jigo4· - �s e;éC'uções que não tiverem -inj�io dl':n11·('
do prazo legal r;_ão.d·�.G dhe;;o 80S promo101és á p�rb:pção de·

rnuítas t.xtl'aordinarias, descontadas em beneficio do exec·utadO:
qUe pagar dentro· do PIal.O acima fixado.

H O t e I
.

6oa-Vista rn, Propr.: ':VALTER SEIFERT -Rua lS��.,3S-"!2
.

"IXIR DI! N08UelRA

Empregado
.

com stiCCes$O
nas seiuillta
mOlestias,',;·

��-- - --- "-

�:
u �.�

é DR. ARÃO· REBELLO ;�i ADVOGADO �
f� Rua 15 de Novembro

. �!
�;

(Alto da Pharmacia «Glorit;t,,) �i:
- Phone 146 - !

.
'.

��.::;.••.:;.:.:.:;......�'!l.••••..::.••..:::.

�.��--------�--�--

��··M��i�··T���;��··d;·Cri�bá··�·
f� ,

Mello,· �
í� Tabelião do 2. Oficio �f: BLUMENAU .

.

i� S�nta Catarina
.

.........................�.Ib
·

.. ,. ·.· ..

�/...,�

Baunilh:'1 MEDEiROS

Calçados \letterle
I - BLUM·ENAU -

.

Rua 15 de Novembro n, 51 A

Secção de Sapataria:
Fabrícaçãe de calçados de .qualquer espe

eíe E' feitio.

it: Reparos.

Secção de .Couros:
Couros nacíonaes e extrangeíros de todas

as qualidades e côres, á preços vantajosos...

Secção de artigos para, Sapateiros:
Todos os artigos para sapateiros, importa

ção directa, Artigos de óptima qualidade á pre
ços barattssímos.

Secção de Cortes:
Fabricação de cortes conforme amostras ou

desenhos enviados, em todos os ceuros, Elegan
tes e modernos. Revistas das ultimas novidades
sempre a disposição.

Secção de loja:
Sapatos para homens e crianças. - Graxas

- Escovas • Atacadores, etc. etc..

Não se paga o

Imposto de Capital
pare os depositas populares feitos nos

bonros (Art. 2., alínea 14, do õecre.

n. 16, de 29-12·32) ,

Dê-nos uma visita, para conhecer as optí•.

mas vantage 18 qu e lhe otíerecemos em llOSSOS

Deposito.s Populaes Limitados

Banco de Credito Popular B Agrícola
�e Bella Alliançs

Caixa Postal, 37

Edifjcio proprio

I{IO DO $UL

Ci .ema Busch
ESPIRITO SANTO

Domingo - 4 de junho 1933 - Domingo
2 sessões - ás 5 e ás 8,30 horas _. 2 sessões

O celebre romance policiai do I>rog�amma Art

GEORGE 84NCROFT
cada vez mais ... interessante ,.�. :dyn(lmi�().. i;80 ID.' d�

estutlira e 1 0.000 ton�.ladàf?, de talento em
.

coinpanhi� c
da, enCllIliadora· WYNNE

.GIBSON a·· ine89u�civel protagonista de ...

.

'

., «Tudo ,�9ptrà ella» em
.

f5uper-Producção da ce:ebré - «UFA>; toda faDada e

cantada em allemão com le.gendas explica-· ..

tivas em ,portuguez
.

.

Charlotte Susa - Trude Berliner e· Hai'I'Y Frank ,são
os protagonistas

Segunda-feira - ô de julho .. Segunda-feira
,l:, .

2 sessões· -:: áf? 5 e ás 8;30 horas - 2 sessõês

Mais �m· programma· formidaveH '

.

P-\RAMOUNT JORNAL· - actualidades. sonóras.

EXPRESSO DE CAXANGAI·- estupendos .dese·
nhos animados.·

.

1.

2.

3.

"'O

I �0l'l1er.n; ..Q'e Peso

I .:.DO.1.8.
ente

..

_

..
s

.... ,l.ne.Jno. ti,v.o. s.
;na
...apparenC.ia,. �a.8 a

.. fi.Dàltao bons.
_

que �gnora,vam 1l
.

sua proprla bondade!

ENTRADAS- :A' ta.:rd�: 2$200 _' 1$500 e 600rs.....
� N noite: 2$800. - 2$5000 e cre8Ilças 1$500

'* -
. ....

--

.. /.
.,

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



, (Nome e nrazca Registl·ada) .

, ." Do pharmaceutico E. A. Gonçalves JomviUe - S. Catha
rína, Diplomado pela, Faculdade de MeGÍcina do Rio de

Janeiro e tIJiivérsidade de Coimbra
. , O ideal é o grandioso pa
. 'trimomo legado a therapeutí
ea dermatologica após. a

nos de acurados estudos. Ou-
ra toda a qualidade de Ierí- Como pois, garantir a pos-..

, .

das novas e velhas, �(:mto hu- se de tão precioso LUMEM.
map.a,s como de ammaes. e de tão grande BEM? indo di.
multas doenças da pele e. da reíto em busca de «Míuerví
cabeça: .1Ilcera�, 9ueimadu- na» que é um precioso espe
ras, In.feçoes, Empígens, Sar- ciííco feito pelo autor da afa
nas, TInha, Avor. � !'onsuran' mada Mínaneora que durante
te

•• Ulceras syphtlíticas .e .al- dez annos tem curado ínnu
, gumas

.

canc�rosas. fr\eras, meras senhoras evitando '(as.Sueres .dos pes, .Sa�na, Pa:qQ.s vezesjoperações e soíírímen
do rosto etc. Indispensavel tos velhos do útero e ovarlo;

r>:
.

.

. ". ; aos .f�tebolistas, e ás dam�s possuíndo attestados, rnagnítí
para adherir o Pó. de arroz, esterílísar a pele, A pharm. COSo Um negociante do alto
Cruz. Avaré. Estado de K P. curou uma Ierida ulcera que commercio de Jolnville, es
nem o 914 conseguíu curar. .

. . gotando quasí a paciencia e
", Curas maravilhosas por toda a parte._Aonde a «Mínan esperança, curou-se de hemor

. cora» vae chegando, todas as poma�as vao desapareceíl.�o rhoidas com 6 frascos! Todos
do mercado; as curas, a reputação e a sua procura vao os íncommodos causados de
augmentando, dia a dia. Quando todos a con�ecerem� st;rá «regras» irregulares, hemor
o remedlo de maior tríumpho em todo o Brasil. D. Oarolína rhacías curam-se se são cu.
Palhares de JoinviHe, ourou-com uma «lSÓ caíxínha» uma I'�U�iR �om::t Mlnervina.
ferida de 9 anos.

Temos «centenas» de curas semelhantes!
Adotada' já em'muitas casas _?e saude e grande clí

.níca medica. Licenciada em 31·5-910, sob nr. 97

".e..'"VJ:$O
.

. .

E' natural que a voc;sa fclici- Desde todos 05 tempos, todosHa quem diga mal de um remedío
..
de fama nniversa�, "Ih os grandes flagelíos que muito

.

.

t f ebe) so dada dependa oe vossos tIOS .. ',:(ás vezes tão hahílmen e que o
. re!p�ez nem perc

..

e deles depende quasí da Sau- contribue para o entraquecímen I

P··ara vender outro sem valor eíentífíco, mas que lhe da
to das ·r·.�lç.as· humanas, é a deca-di h

. rie·,· eesta depende, quasi ex- ..,. Imaior lucro. E' uma arte de lha caçar o seu In erro, pre- derreia da forca vttal, precisa.
.....

clusivamente, âe lhe dardes de .vma-se contra ela. "

. .

d m.ente 'quando mais falta faz.

.

-

t
.

1 d Q 3 em 3mezE's, um frasco '. a· A ;Pomáda Minancora nao, em 19u& nomun O•. uan·
aono!11.!!n o 1 !TI llh� r, como-do a desejar nunca aceite imitações nem substitutos. Só o afamada:
compeflsaçãoda Natureza,para '

'que é bom é invejado' e guerreado. yen!lde-se::lemR tOdadiPa!:� LOMBRIOUEIRA MIN,ANCORA horasamargasetrist�sas daVida.. 'ilO flmbrJaguez com um 61..1 Vi ro o. eme o mI-
,.

A !ünte pois,d'este flagello",ufa li, li,
'. na;n�ora contr� embrlagu�z. .. No ha egual. Uma crea�ça começa pela da. mocidade

"

'

.' -te.IIl;. da�o al�grla.e r�Uc�dade � mIlhares. d� ��!haB de .11.mezes ata,cada?e des1I1- I ás qtiaes, na primeiravez tt;m'

.. q,�e V1vemn.a. m.alOr.m.l.serl..
a

...
c

..

ausadá.pe.lo. trIste

Vl.C.l�•... : reha.perú.eu543 velm�s de 3lassimimportll.ncü:; quandoalIas'Ap:rQva;do pela ,D.N. de,' S� de �.Paulo em 30-_5�915, SO? n. 8, qu�lldades t�stemunhado por I muítissimn., por que São de... ' Dão-se 2.000$000 a quem, com provas denullCIar os seis pt:s�oa'S Idoneas em It�pe- oriaem de muitns desgraças.',alsilicadores ou ê()�travento�es,.a E. A· Gonçalves,)�m Jo- riÚMnni,clpio de S. Francisco qu:rno decurso da vida que!''i.i1yil�e (Santa Catapna) Pharma?la 1\fillancora. bnHam..,se dó Sul filha do Sr. Carlos J. sobre tudo na velhice. As:'lisW depreços a quem as deselar.
_

.

' ..

. ;. Neurember�, pl'ofessvr. Cada victimas, .gera�me!lte iueXperí-jVenda em todas &;s 4rojtarlas e PharmaClas frasco é uma d�se. Toma-se .de entes, fazem uso de coisas" de
---....;..-----.��-------------__- UlIl� .vez em

.

café ;.com Ie�!,e. pouco ou nenhum valor ex- I
��POIS do efeIto nao preCIsa plica(las por quem na verdade I
dleta nem purgante. " , náda sabe dê fundo sdentifko. I

Ye�de�se .1 4. numeros (1, 2 Vulgarmente chamam-se:. I
3 e 4);' conforme a edade, em IOONORRHEAS BLENoRRnA-l
1:<:>dos �s n.:g�cjos tias farm�- OIA�. CORRIMENTOS. f\�c.. S<: IClas

..
'

cesta· cIdade ..
· e àrogart- o leitor ,fôr uma das vlctm13s:

as e na. farmadá lIinancóra. não ande por caminbos tortos I
'. '. .. .;

_ que lhe roubam o �inheiro, a,:NOTA
..

Se ,qUlz
..

e� po�par vos. I ale�ríu. da vida e a saude sexualsa saude e VOS�\) �mhelro Co!� que é ainda, um grande bem. f.�oen�a ��sconneclda. o rômedl� I If!contestavelmente, um. dos mtl.él�.aJ�. .1.�U*I, 'losnoc.o.f:-'.eçodequa I dlcamentos que podeiS usarl
, quer.doença ao deItar; �a.r um

INJECCÃf" "leEAL" "MI-bom sU,�dor e demaIlh�ce.dOla .. .' ".1 J

'Ium purgante 'de :Lombrlguelra , NANCORA. .

... '.... '.
,Miríb.néora� E o melh,or dt! t�· I '.' . Idos quantos existem, e do ele!' l ...•. .

,"

It9 .ra :idt) e suave. i ;g***,!(**,�*,*,�**�+;,� .

.

Muit2S diarhi:usinf:m!Ís siiOi � As 10-sses,�"Br�nchl-�:
,

'

I dt> ,� t�s, COl1stlpaçoes e � jC lusa as 8�),!)e os Ye!'I?es e n-
I � CatarrhospUlmcnares *!. Iteso D�po!s prnCUtUl o vossa' � rlesapparecem. com o- � I'medico_ !

� ,"
VINHO GREOS�TADO § I

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

Vend�·se na. farmada Mi-. ,� 11.-�!::.· J·O·/Oo.D��SIr;:VÃc:riVBlRl i� I ParJ}lmmcora em Jomvi1le, e om ,>t ..",,,- "

.. , �y ;��� VERDAOEH�O TONICO
;todas às bo::.s fatrrlÍtcias dt,sta i 1> .��i::..J DO.S PULMÕES �!cjdade� 1 ,:�;-�.�\::'" ';>'.:'�,:. ;{!-��.��;;)r::-*;�.7.,.)��f.)ji�;;;�:��.Af*-.">f< I

Para isso use a «Petrolína
Mínancore», que é um tonlco
capíl-tr; ideal microbíclda. es
tertlízante do couro cabeludo
evita a queda dos cabelos;
destroe completamente a cas

pa::gordura e comíchão do pe-
1'1cT·aneo�Algumr.;� semanas de
uso tornam c. cabelo torto, on- jdeado.vígoroso brilhante e

pre!to evitando as caspas e o em- -------------

branquecímento pretnaturo.}
sem tintura. Cada 1'1'3:'3CO tem I

tOU'lS as instruções para fazer
o cabelo lU8tl'oSO & I�eco ou hu
mido. Vende.se mi Phar. Mi-
nancora .Ioínvíle: em todas
pherm., �lrogn rlas perfuma
rias dest l. cidade.

'''d,
.�

�
-. , .

,

'das 30nhoras A grandeza GtL nossa Patria
depende da cultura moral in-

.. ' .. . ..
teletual de seus filhos. A grauEm possutrem dOIS [ardlns deza -e teltctdaíe de cada um

ligados entre si; o 'do Amor deles depende da bôa ou má
dentr� de casa;.o �as Flores

.. [ es.
cola pateI.'na que viram com

Ino quintal. O prnnerro sym- o:.; olhos e beberam com a in
bolisa a Felicidade; csegun- telígeneta: A boa escola é: mo Ido completa-à dent�·o do <:on- rulidade, iastrução, Justiça,Iorto material moralidade, Ido. hygícne e economia. Seja e
latria pelos !ilhost esposo e conomico compre SÓ o Indis
a saude. -

pensavel na vida. mas artigo
Faltando esta, tudo �e trans. �� valor, real. Pois bem; :18-

forma em-sonho e rnartyrío !SIm os dentes e o cor-

po, a cabeça e cabelo tum
bem precisam hygíene e as

seio constante.

Pomada Mínancora

.

Aos bons paes LEITURAS PARA A MOCIDADE!

.�
�,

".�

•

tl
CAFE' CORO

E' o MAIS SABOROSO, HE

UMA DELICIA INSUPERAVEL!

COROA

{i}�
Hontem,

o remedio de

Confiança

TAMBEM para as dôres de cabeça e de
dentes, dôr� rheumaticas e enxaquecas
é a benementa CAFIASPIRINA consa

grada universalmente como

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

em Blmnenau. Soccoro. ligando San- rado
I

Dr. MARiO POlnU6AL
ta Cathm ina ao.Rio ,O Directorio Ar-adernico de I Fcllleceu quarta-feira ultí-

Medicina, fez entrega, ao Mi-! ma dia 3:;', em Joínvil' e. o

Grande do Sul nistro da Educação, de um �!'. Mario. Simões. Portugal,
memorial solicitando a inter- íntegro .Inlz de Direito da-

.
, quella Comarca.

venção do mesmo, em favor Pelo seu bontssimo cora-

do 'academtco paraense \Van- ção.Julgurante intelligencia e

derley Martins, cuja matrícu- caracter récto, era o €xtin

la em Relem, fora cassada,' cto um dos mais respeitados

por orde� do Interventor Ba- magistraàos do. Estado de
_ Santa Catharina.
rata e ainda por ordem do Iniciou bem moço, a sua

mesmo, fora também, dester- esplendida carreira. neste Es

!'t, i, •
taco, como Promotor Publico

se�do mais tarde promovido a

JUlZ de Direito. 3'1'a hoje o

nome me is cotado para o

Tribunal, quando a morte o

levou.
Cum o seu inesperado des

sapparecimcnto, não só Jr in
viHe, Iícou consternada, a

magistratura de todo o Es-

l:�rrJ.os abaixo, o �emons� leleit?1'eS, sendo que 202 no

t:'UUVQ dos votos obtidos, pe: Partido Republicano, Deverá
ics candidatos mais votados ser a mesma novamente

�j?S d!�ersos pa_rtidos, no plei- procedíría,
.

no dia' 11 do, O sr Interventor .Federal
t,; de o de. Ma.lO, nes t.e mu- corrente mez.

-

1 no Estado beu.: '.'
.nt

nicípto. O mats votado:
re ce eu, an e o�-

n ; 'P tid B
. 10

.' tem, do exmo. sr, dr. Getulio
do � ar �,f10 �e;pubhcano _

.I. �1 Para o candidato Dr. Ahe. Vargas, chefe do Governo
�o PaTt!do Llber::l. 607 lardo da Luz, do P. Republi- Pro�isoI'iO o se uír.to tele-
(10 Partido EvoluClolllsta 253 cano f:Jltam para attínztr o gramma:

. g ti � -

da Legião RepubUcana 112 hctu�l quociente, 182 ';otús.
da Liga Pró Estado Leigo 2 Para o mesmo ser elvito. é

.

Falta acrescentar neste qua- míster, portanto, ue abtenha

dro a �otação do dis�ricto de 18� votos mais li quarta par
Encruzilhada, que 101 annul- do eleitorado qu- 'irá votar
Iada. nas secções, que irão se

Nessa secção, votaram 256 proceder a novas eleições.

«Palacio Cattete. Rio. 30 -

Tenho Prazer de communícar
que roi aberto credito para
inicio construcção da ponte
no Passo do Soccoro, sobre
n rio. Palot?s. Saudações. --

Do brHhante jornalista sr,
Getulio f algas». 'I'rindad e Cruz, director do

A (1re p Respondendo a esse desPà-j «Radical», recebeu ? Gover-

� .
V...... em I cho o sr. dr. Placido Olympio no f�O Estado o seguínte com-

S I
de OUVI/ira, Secretario do In-I

municado:

antes terior, .no eXel'Gi.C.iO, da Inter- «Rio 30 - Tenho zrande
.

.

ventona, transmittiu o se- .

'

;-
.

t>

Rlo, 31 (P N) Ag' I zuínre teleeramme ....
satisfação cornmumcar que

,
- . reye tO e egramma.-; . i •

que estourou em Santos é. .

.

..•. onte� eh" e Gov_e�no a8�1-
puramente uma questão en- «Palácio, Fpolis., 30 - Te- g�ou.Junwmente �l?lstro V�a-
tre patrões e operaríos- I nho, pra�er 3_gradecer v. exa.1 ç�o d�creto� abrindo credito

O ministro da ,Justiça rece c?m��n�CaçaD abert_?nt ore- espeCIal 1;Ü'J9 c0nto, pen'a o_c
bem cGmmunlcação de que o

dito lDIClO construcçao ponte correr �]ospesils construcçao

referido movimento não tem Passo 800co1'o sobre rio !!e- . ponte Cimento armado d9 Pas

nenhum outro caracter lotas, construcção essa que I so do 80coorro. Saudaçoes -

� �_��.__ vem �ais uma �ez confil:mar I Trindade Cruz».
seu <lho descortmo' admIUIS i
trativo. - Placi.do Olyrnpio I N. da R.
ele Olive'l1'a, Secretario Inte- 1 A ponte do Socco1'o, servi
rior respondendo expediente I � á estrada Lages - Vacca
Interventoria. j ria, -recentemente inaug'urada;

,TRIBUNAL
REGIONAL

o Superior Tribunal de Jus

tiça, em sua sessão de ontem,
organizou a lista dos doze
nomes a serem enviados 80

chefe do Governo Provlsorio
para a escolha dos que de�
vem preencher as vagas exis
tentes no Tribunal Region 1,
13 que são uma de juiz eHe
ctivo e outra de supplente.
A lista ficou constituída do�

seguintes bachareis
.

escolhi-
.

dos todoH por unanimidade
de votos:

.
HenriquE' Fontes, Pedro F3f

ro,. Heitor Blum, Cid Campos
GH Costa, Amhero de Assis,
Hupp Junior, Wanderley Ju

. nio,r, Ferreira Bastos, Gama
d' Eça, Zulmiro Soncini e A
derbal Ramos da SilTa.

Desastre de avia=

ção em Porto

Alegre JUIZO ELEITORAL
,Porto. Alegl'<:!, 31 (P N) -

A tardmha de ante ontem,
depois de evoluir sobre o Cam
po de Cruzeiro, onde se reali-

. zava o encontro ente o Cruze- O doutor Amadeu Felipe da Luz, .Juiz Eleitoral da 2a.

__......__� ,__- iro e o Gremio Esportivo Por- Zona do Estado de Santa Catarina, na fôrma da lei, etc.

de toalegrense, um avião daavia- FAZ saber aos que o presente edital virem' interessar-

ção naval, daqui caiu nu im- possa ou dple noticia tiverem, que, tendo sido, pelo Exmo.

mediações do Yacth Clube SI. Desembargador Presidente do TriLunal Regional, desi

na Tristeza.
..

, gnado o dia ooze (11) ào proximo vindouro mês de junho,

.

Ficaramreridos gravemente ás sete horas, pal'a se. proced(lr á eleição pare Deputados
". Acompanhado pelo nqsso o tenente Paulo Sámpaio, lJi- á Assemblea Constituinte, na setilna (7a) secção rlesta 2a.

amigo, 81'. bylvio �coz, deu- loto do avião, e o seu passa- zona, que lnncíouará no edifício da Intendencia Municipal

nos o prazer de uma visIta, ,gejro, sr." Barbosa Pinheiro de ENCRUZILHADA e sob a presidencia do Juiz Eleitoral

o dr. El'naili Senra de Olivei- gerente da Aeropostale, ne�i� d�sta �'2gunda zona, em virtude de !er sido anulada .� elei

ra, que, vindo do Sul, vae di- capital.
. çao ah l'eal'zada em tres (3) de maIO corrente, CONVOCA,

rjgir o hospital de Rodeip, p{H'to Alegre :31 (A 'P.\ _I por isso, os eleitores da aludida secção, que tenham C01n-

neste ,munk!vio.. .

O avião daMarl;-thu. r'ueu�aiu parecido á ele'i.ç(ío anulada, ourn corno toelos os eleitm'cs

na T.rísteza, ante _

OTI. t:m à t8r-1
de outra seq'(�o, que. i,rlualmente. (lU tenhl1:1J1, compa1:ec�do

�r
-

.

.' de, ficou cnfiw1etamente inu- e vo!ado, e, mndu. os mmnbl'os e secrctanos. q,a 'tetenda

. (igarro5 "Selma" Ulizado. o avião cail'a sobre I s�cr;ao, ynez..a Tcccptm:a.) srs. ponrado Bals'im, ficnna_no
o c.' arnP� do, Cru.:zeíro F. C., I h,,?l�a, �'�G:T�znl�� ;!os Sa!:tos, ::,eandro Long_o e Fau�tmo
onde deIxara CaIr uma coroa JiuL1no,u,un, Ikr"" no dIa, 1101a e logar aCIma menClOna-

Do sr. Viciorio Zanettí, re- de. louros destinadii aos cam dos, Firern 'reno'l'ar as seus votos, tudo na rórma das dis

presentanté dos cigarl'os Sou- peões bra�ileil'os de remo de pOR�ções eleitor�'l.es em .vigôr. Outr:?sim, faz pll,Llico que

za Cruz, ,recebemos diversas 1933. deSIgnou para seC1'€tarlOs da secçao os Srs. Alfredo Cam-

carteirb,s
.

do novo cigarro pos, esc:'ivão eleitor21, e FredeTico Kilian, escrivão de

. (�Selma", ultimamente fàblÍ- .' .'
orIãos. :8, para que chpgue ao conhecimento de todos,

e,ado por .aquella importante I Pe. FranCISco E[gmann:mandou passar este edital, que sGrá afixado no logar do

Compan!:ua. Em aconselhanc
. I' e�)stume e publicado pela i?1p1'8nsa. Dad�) e pass�do nesta

do-a ao publico, agradece- Estpve nesta cídalle se- ?ldarie de Blumenau, a08 vmte e nov� dias do mes de ma-

mos a.gentileza daquelIe re* guindo para Nova Br�,,1[1u' li? de mil novecentos e trinta e três, Eu, Alfredo Campos,
-presentante.' onde (.ccupa 00i11 reCtld�'� � Bscrivão eleiti1ral, o dutilografei. (as�inado) Amadeu Felipe

cargo de vigario Frei Fran- da Luz, Juiz Eleitoral dn. 2;01. Zona. Estil cOl1lorme o origi-
cisco Eigmann. nal, do que dou lé.

U Escrivüo: ALFREDO CAMPOS.

EDITAL DE CONVO;:.l\ÇAO

Ernani Senra

Oliveira

frei Modestino
.

.
l------�----�--�-=--=

De F:orianopolis, onde fora I

con.valecer da. enferm.idade I·.que n B.COille t�u, acaba de.
l'egl'eSSal' a estu cidade, Frei I
l\!od(�s�ino Oe�hte�ding, O. F-I ",�---.-:;,.,.::�_......._-�--

Nl. e�ttmado Ylgarw desta pa- '. • • -.

roclna e sUPQri.or do Conven- O Pnmmne
to Sapto Antomo. f!ll'lmmõ!!I1lr�i\íPl!i!lf!JiN"
Ap�essou o regresso do il

lustl'e sacerdote, a enfermi- Obra" formidavél do .7enio
dade_"de Frei Bé-la Koch, O. florentino - Nicolau MACHI
f.: }'f.' ,o p e r o S o vi- A:VEL, que nJ0st::-a á huma
gario .de Inctayal, que havia mdade que os homens são
assumido as suas fllncções. eternamente osmesmos 'á face
Ao enfermo, &present:=!.IDos da iena. Os tyrannos de hoje

os nossos .votos de prompto reproduzem maIos de hontem.
restabeleCImento. ,

Para
.

se conhecer nerreita
mente os.' politicos a(',tuaes é

n j '!li
.'...

. precisÇ) que se leia O PRIN

�;. . oaqmm uominguas US' ! CIPE; onde ::Vlachiavel disséca
! genialmente a alma humana,

R_ .liv81.·.·rilj � mostl'ando-a Sf'm atavios á
U j 1 A tluz do sol.

.

"
... ,

) A 3 de Maio de 1486 nasceu
Comemorou, dia 31deMa,iQul- Machiavel. 'llambem a· 3 de

tipo, o 190 annO de SU� ságta� Ma�o. se l'eunir.am f3,s forças
, ç�o, o preclaro AcebISp() da polItICas do paIZ, para traca
DIocese de Florianopolis, S. rem seu destino. Coincidenéia
ªevma D. Joaquin Domingues çuriosa...

. ...

ide oliveira.
'

Quem ler O PRINClPE de

.iNãç.;pequeno é o numero Macpiayel, ficará conhecendo

dtS'ttl'viç08 prestados á reií- 1!lellíor os homens politicos
'gIaO :1:1este Estado, pelo erni- ao. Brasil.

.;nente hQW:,e,.IDda Igreja1 .pelo A' V13�DA EM TODAS. AS
que A C�dade; embora, tardi- , LIVR.ARrAS 6$000

.

. .•..

amente, . envia ..a S. E x a.

Re:V'!1a� _as suas. i'espeitosas CALVINO' FILHO---EDITOR, .•.
.

,

fchCltaçoes. .'
.

C. PostaI2477·-'-. Rio

Para annundus a

A Cidade

em favor da igreja Matriz

Dcvmiilrll"ijo, 4 de .JM!ifl'llo de 1933

pq\üs§a solemne com sermão

missa

Gral1.de Kf�rm.eS§e

POptllar
com rifas e out.1'às diveTsões. ChUTasco - cer

veja etc. pm'a os adultas.

Para as Crianças:
< ��f· .

,,; Carussel, Theatm de bO'Yl_écas etc.

Conwida",se tlD�O BíiMIn"H3!ll'u:al!J! tomar
..

pe.u"üe lt!l�tivQ nos �estelios

�

.

. ,

rc!'-=�;JI
fl-,

���A Commi�são

:._(�rMfi�o�:�·� r!(ôJ,�.��
r.;N 'iiíi���������(fá;�t:!�i�iA��zt��

------=--------------=��------------=-�

Não se realizou, ante-

ontem, a conferencia
para o pacto das 4

potencias, ficando
a mesma adiada

Paris, 2 - Não se realizou
ontem a conferencia entre
as quatro potencias, Ingla
terra, Allemanha, França e

Italia, cODl0rme estava an

nunciado, licando a mesma

adiada para dentr(l em pou
cos dias.

BerEm, �) .. Seguiu on

tem para Italia, via ..-\us

tria, o primeiro Ministro

r\d?lr�h Hitler, t.iue vae 11liais
aSSIstIr (1 asslgnatu::-a do
tratado entre aquelles dois

paizes e avistar-se. com S.
S o n'lD'l

.

• l_ (
.t.

l.�.

"O Tigre" Vb,e apresentar
nos o Cinema Rusch, em 2
se,;;sões, no Domingo. E' UlIl

�\I 1/' n
3 forte film policial q'iú tem co-

rt�O�iÍl,'.'.>:�a!_'!! ti nU'rI'n�� mo pel'sonagens principaf>s 05

r§�Ü���-� � iL�'Ü iJtI� I celebres artistas allemães Ca-

_� �_�

.

_
rlotte Susa, Trude Berliller e
Harry Frank .

E' um mm todo fanado em

allemã.o com letreiro!; em po
tuguez.

Hitler na líalia

tado está, tarnbcm de luto
A' exma, Iamília do enl[;ta�

da A Cidade. envia respeito-
S2fl condolencias. .

o Interventor Interino tele
graphou �l exma viuva Mario
Portuga 1, nos seguintes ter
mos: Meu nome e coronel
Interventor ausente, tenho
pezar eXpr€ESilI'-VOS sinceras
condolencías perda írrepara
�el acabais sofirer e que at

ü?ge de forma' sensível, .ma
gtstratura Catharínense cu
de VOSSú esposo, com SU�t

fulgurante íntellígencía, pro
Iunda cultura é acendrado
espir�to ínparelalidade, éra
das ílguras, que mais a hon

rava�: (�) Placído Olympio
d.e Oliveira. Secretario Inte
r�or, respondendo pela expe
díente da Interventoría,

'."

Foi àje s i g TI a d o o dia
6 de J u n 11 o ás 14 ho
ras, para a continuação do

processo instaurado contra
os fornecedores de diplomas
fa sos do Instituto Polytel:ni
co, de Florianopolis.

Renniãü do Conselho
Consultivo �

,
o P:refeito Provis01'io do �ru
nicipio, sr. Jacob Schmitt,
conv.�cou, para boje, uma
reUDlao do Conselho Consul
tivo do MUDicipío, reunião es

sa, que, segundo estamos in
formados, terá. lugar as 15
boras, no ediJicio da Prefei
tura }i[unicipa1.

CeI. Marcos Konder
Na visinha cidade de Join

ville, submdteu-se a uma in
tervenção cirurgica, o CeI.
Marcos Konder, importante
plllitico catbarinense.

Um fihn
"U�� "

1L "-...

Da

Uma Verdadeira Luva
A Pal'amount deu a GeorO'c

Bancl'oH uma verdadeira lU�[l,
quando o designou para in
terprete principal de "Homem
de Peso" que o Cinema Buscll
vai ex!1ibir, 2 feira, em 2 se�

sôões, na sua telia.
Bancroft dá-nos o typo de

um homunclúo que vive nos

circulos sombrios onde não
entra a lumarada irradiante
de Broadw2Y, um sujeito im
petuoso e de voz tonHroantei
mas que, sob muitos respfitos,
e a verdadeira antithese de

A Senhorinha I�abel Leal, sua exterioridade Wy:rme Gi�
Rainha des Estudantes, lan- hson; sua co:;:npanheira, é uma
çou a idéa da reorganização megera azeda; que nada es�

I
da Caixa do Estudante.pobre pera de Bancrolt, mas tão

poucoiO abandona. ,

Passou pela Capital do Es- No mesmo programma indá

tado, com destino _ ao Sul, o
veremos Um Jornal e «Ex

dr. Cyro Aranha. presso De Caxangai» engra--

ty�a� !t��1�b�� I{� ,��U:t� IF��=�:�,de NoüClas,), trazem elogios I (: :�
ao Prelei!o de Blumenau, re- i S� Fechamento das malas ��
l'ere.::-tes a concolTtncia da i (: :S
publicação do seu expedien- �:

de correspondencia até o :<.
�

: �
" '. : dia 6 de Junllo de 1933, :)

Va 8€1' demolida a antiga' t� às 9 horas da manhã �r
e tradicional Igreja da Sé, f:i Os Agentes: Carlus :.:�
na Bahia, �

: Hoepcker S. A. e Walter :'"
'

�L���:��,:.������.�.�.�.. :is'ta) ..�� .

�_.._.._.._�...;..:;.:.:..:

A�ham·se cm Florianopo
Us, os jovens "radmen» Joa

quim Amaral e José Gonza
ga, que estão fazendo o raid
a pé, do Rio a :PortÍJ Alegre.

C(;llseguÍu livramento COD

fiicional, José Francisco de

Moura, que cumpria senten
ça na Penitenciaria da Pedra

Granrle, em Florianopolis.

\)(

MISSAS
Frei Modestjno� superior:do

convento Santo Antonio pede
�os _ternemo_s p�b1ico que ha�

O ministro do Perll"entregou '--era· amanha mlssa solemne
ao sr. GetuHo Vargas as in- as 9 horas e, a segunda, as

siguias da Grande Cruz da 10 horas, Bera celebrada na

Oreem do Sul, agrRciaçãD do capella .do Convento Santo
. governo de Lima. Antonio.

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


