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flores da Cunha Pel1e�ando' um vul-] As proximas aane- Um lincidente' que ,foi

candidato à' Presiden- cao a dentro
bras da Esquadra resolvido á bala,

. .

dR' 1-.1' . Um japonês de entre duas altas 'per"Cia a· epuu Ica . Rio, 4 (via aerea) - Oon-
Porto Alegre, (via aarea.)- Diz· ....Á Gazeta do Povo»

.

coragem forme já communicamos, di-
sonagens do Rio

A «A Federação» orzão de Curityl}a:
. 'Lemos em A Noticia, de Rio, 5 (via aerea) Oommu- versas unidades da esquadra,

olHeial do Estado, publico'U a A abertura da estrada de Joinville, o seguinte telegram- nicam de 'I'oklo que o reda- sob o commando em chefe

seguinte nota:" rodagem entre Curityba e mar .. ctor-cheíe do «Yomíru» coa-
do contra almirante Américo

'«O '�Correio do Povo" em J�inville. que d.e ha muito' Rio. 4 - Um telegramma seguiu ontem penetrar, sem Reis, que tem hasteado o seu

cotnmuníoàdo telegraphíco yI!l�a sendo projectada será d� Porto. ��le�re� dR. "Agen- grande diíücnlríade, no ínte- pavilhão a bordo do' coura- Rio, 4 - Tivemos ha pou

procedente do Rio de Janei- lZ:lClada, dentro de breves era Brasileira' Informa que ríor do vulcão Mílharavama. çado «São Paulo», deverão cos dias, uma primeira noti
ro, divulga sob reserva a no- dias, a cargo do serviço de .eutro de poucos dias se es- situado na. pequena ilha de partir amanhã do nosso por- ela sôbre um grave, inelden

tíela de'
.
que o' Interventor engenharia do .E:cercito Na- boeará l�O Rio Grande do Sul Oshírna, ao largo da peninsu- to, com destino á Ilha Gran- te verítícado em Natal, entre

Flêres da Cunha com a in- cíonal. Essa notíeía, por to- um .mcvímento em favor da la do Izú,
.

de. o capitão' Everardo Vascon-

tenção de promo�er a recon- dos os -rnodos alvícareíra aos eandtdatura do sr, Fíores da ° íntrepldo jornalista, que Depois de um curto período cellos e o ex-chefe de noli-

Ciliação dos espírítos no Es- dois Estados vi�inho�, Pal'al!á Cun1?-a á presidencía da Re- se utilizou de uma especte de exercício, esses navios cía, S1". Caíé Filho, motivado
tado, procuraria augmentar a e Santa Catharína, e por nos publíoa. de guíola especial, desceu regressarão á Guanabara, pela prisão do director da

.representação da Frente Uni- registrada com ViV0 e othu- E' esta a primeira noticia pu- até ::160 metros de proíundí- aqui amanhecendo no pro- ({A Razão». Não quisemos
ea, medíante a renuncia de siasmo, pois com a commu- blícada, mas não é a prlmeí- dade e permaneceu durante xirno dia 11, data da Batalia transmitl la sem obter a CO.11-

alguns candidatos do Partido cação por íntermedío de ra vez que 6e ialle, em meios oito míuutos no tnteríor da Naval do Riachnelo. llrmação, Porem, . com mais

Republicaao Liberal, uma estrada de rodagem que politicas dessa hypothese . , . crateca, oude até então não
. E&9aS unidades entrarão alguns detalhes, agora pode-

Estamos autorizados a de vai unír directamente duas Procurando melhores in- se havia penetrado alem de em formatura, embandeira-
.

mos ccnürmar que houve

clarar que, figurando o Gene importante� cidades, trará in- formações, soubemos mesmo 240 metros. das em arco e salvarão em; realmente, "um ll"t'q 'cdado
ral Flôres dá Cunha entre os contestaveís progressos para de uma versão que vale a honra á rnemoria dos hores café da c, p.tal norte rio-

qiIe mais ardentemente dese- os d@isEstadosirmãosqueopenofixar,aomellosatitu, C .�
..

'"--ã
,,��

daqu -lle grande íeíto da UOi.> grande; s: uma s-ría discus-

jam uma solução de harmo H.io Negro separa. lo de curíos.dade: por dia CUZhOn O qente sa historia. lili entre aquelles dois «Iea-

nía e concorríia actividade O governo da União, lan. seria desejo do :,;r� Getu�o
'. I"':' Naquelie dia de restes par-a d f8}) r:;,voltlcionarios. O C';-

alguma desenvolveu nos ter- çando euneideravel verba pa- Vargas que não íosse apre- nas reqiões a Armada, dever-á deixar \) ,.j ã.: Evr rardo exaltando-se.
mos expostos pelo "Correio r� abertura de estradas, des- sentada a sua candidatura palacio do . Cattete, pela prí- ;1 v jou por t1'08 vezes, o sr:
do POVO'I. MaIS ainda: tendo t�nou parte de lIa a�s traba- �o.r se ac!:iar cans:t�io da pO- a f I

. melta ve�. depoüi do hill;�n� Caté Fího. Este rea.g�u, ,ali-
O Partido Liberal um Directo. lhos de cOllstrucçao dessa lItICa e para attenuer a uma p. reguoyas tavcl accldent de que !Ui j".judo contra o capItao Evc·

rio ao �JUal cabe l"üsolver 140- imporlante rodovia, solícítação de sua eXIUi:l. 08-
I :J 4 E C

. victima, o sr, Getulio V,irg:ll':,; rardo, que foi recolhido ao

'bre assúmptos ú!- relevancia P�lo sr, .coronel ?�o�seca p.miR e degísti�dode SUl' ptc- �a /�z, ,�.. l�_ í)lhld
...�s chefe, do governo pfovisodo,12' B. C .

.,.. .

.parlidarla, resolução aIgu- fOi l�cumbldo de dl;:"lgll' cal slde�te, .0 chore do go.vel'110 0, s(�Uad� �a.rà.gu�lO �nasLa- qu� (1� bordo do �oumç�.ad.o I .0 sr. Care FIlho ÍOl eXIl

ma 'poderias ser tomada pe- 8er�lços. o. c�muet�n!e' enge- prOVlSOl'lO não escolldIa as
CIO

: ��nc: ...0 e.:���ega�.:se y�- �Suo !- aulo)), devera aS�t8tIl', nWluuo e operado, apreseu
lo seu pl'esidente, sr. Flôres ll!lell'O clnl cap.JoôedaCo5- suas -preferencias pelo inter_lh��tdl<tm�ntepgdoneh�,ma-!a reVIsta naval que ser!J, re-ltando uma rrnctura óssea-no

{la Cunha, na."lueHe sentido ta Nogueira, da Commissáo ventor gauclw. E' uma ver- lu�t��t�u q�e � ommanaante 'I alizadu, em homenagem á

I
qraço esquerdo e uma peI'

sempréviaaudien{;iadosseu� de Estradas de R(}dagt�m do são que colhemos em' (,pti· .!I�lZaDa hR\,m or�en�do oi gloriosa data. ruração na orelha direita. O

"t;(ompanheiro do; direcção po- Paraná, o qual seguü'á hoje mo Jonte, maH que divulga- I,l!-.zliamFente de seulI'�ao :Ma� Uma DÍviljJ.() da Aviação,tacto causou viva sensação.
Htica. Quanto á volta dos e- pai'a JoiuvHle, aIim de dar mos com as devidas l'ei:Wf-

I �ano :':.I;lD�O, allHganao que Naval acompanharú a esqua-; .

.

yjlado Politicos, é conheai- inicio i�mediato ás �br!ts. vas: pe8de, porém. que já se �aoil:nln��l�t;lm?S os �a�?s �� dra á I �a .

Granrh:, Y€:gres, j ..... .

. da da todos a attitude por �ar�, Santa Catharma se- nonela o lançamento do no- UUZ. d.m:;�c�: L qU:;;'r> colJ.{�! I
s:l.udo Juntamente com a A União emprestará 12 mrl

�. ex. adoIltada afim de que gUIU Ja Uilla tUl'm�... d� 80 ho� me do general Flores da I. os "pa; ....g��l�s, (.6.11.0 db�<.;- I me�'mla. . ._,! •

.

ihes seja pal'mittido o regres- mens pertenct-?G.te3 ao 5: B. E.I Cun!ul, eUa de�e ser puhli- J080'�y?�t t€.lml?� .d� lucta q�e I Essa DlVi8a� �,era CO�lJman-! contos fi companlna
&0 á patria. que trabalhara. sob fi orIenta-l cada com contrlbuição de l'e- v?-e ode ando as suas

ener�!
dada pelo Capltao de Fragata 1 .

ção do conceituado engenhei- portagem, gl�Sl'. d' t I
Ayjador-Naval Antonio Au- do "Orai Zeppelm

to e aue acima nos referimos \ . m:�. :an e, a.egou, 08 nos- Cl'usto Schoi'cht.

O pleito
.

em São dando� assIm, finalmente, ini� sos ol�l�laes fanam de .com? II
""'

.

Rio, 3 - Após longa caD-
,

.' cio á coní5trucção dessa ro� O Brasil paga
08 boltvHl:nos tratam {} lllinll�

l'! d � � '0 fel'cncia que o mInistro José

Da'Uio dovla importantíssima que tra-
•

go,. qU<i.�ao ca�m em s�� po- \ urano es eSlaneuos, vae Amüric:o de Almeida manta-
\.... I tá

... c.on..sidcravc.">is pr.ugresso8 dl·Vlftda�� der, pOIS O _llfHC,.O que �Ol. en.-
.

C'. �..•••
" =2' R.,�,. h

.

G t l'
C'lí1!!"-llS ,..

c t " ti ctt PO:"", �f... O Ove, ale, com I) sr. e li 10

008 dOI;;'; E"'tadoc, SUllU....S. oua Oll.ra\.lO , lZ <Jm
..

seu lmen () ..;;>...,.0.1.,. •

V
o.

t d.... � v Q V

t
• arg'a8, Ílcou Rs�en ii o. que

São Paulo, 4 (vja aerea)" carmhoso, que o tra amento

E' o seguinte o resultado do
---

. Rio, 4 - O ministro da fazia esquecer a sua triste Rio, 1 - O transatlantico! o governo federal c!)nc�des-
phm(J de '. 3 de ill1:iio neste O .Cl.afn di'l,.·�.l'nrH(j1R pOlrm�U� Fazenda distribuiu á im,ren- situaoão de prisioneiro. ,<�,eptuani>' aportou aqui, ho- j se, um e fi pr e8 tImo

Estado, até 1 hora de ontem:
Ihíí w U tl�l!",lUU LI liUÜ sa o seguinte communicado: je, trazendo o sr. F'r,tllcisco I na i m p o!' ta n c i a de 12.000

eh"
.

U' '13 411 L •
«O Bu.clC-O do Brasil effec-

A
Glunta vice-presidente da Ca cimtos á companhia proprie-

,.�- apa' nwa, � 4 . .,.: H-

t'
....

d op;,_,�;íiO do Com� mara dus Deputados dr. Ita-I VIria do «Grar Zcppelin», .pa-
voura, 25.376: S o c i a I is tas. a ren.a n.aç·ao

.

� varias tun dia 2 com antecipação, o II B &�

I�8.283, Professorado Paulista, pagamento de libras 542.744 C d
lia. O sr. Giunta. que vem ra a. construcção cl� «hangar»

(.057; Intpgralismo•. 832; Avul. Of'fi'C','a'e's 'sc.hiIings e 18 dinheiros e lO, . mandante ascar o. pela primeira. vez ao Bl'a>iil, I destinado ao estaCionamento
. c')rre�pondente á ultl'ma' rires estudar:1 tiS possibilidades de! til, queHa aereonave nesta na-

�os. 30.061' l .., ..):'
.

Um representante do Dl'a� - I E h á 1• a- d -d·t d
.

n'
- organiz�.ção de grandes es-I. pita. sse c( apgar) ser o ..

Com a: Votação alcançada, �aç o ocre 1 o e SeIS 11- .

d N ... · .
.

.

t . d G
.. eh U

.

1 RI'O 4 -A '[)"l'rectofl"" rj.era·'1' IIlões 553 mil libras, s.berto rlOC e
. °ctlClaS'rdlon err�&,atn o taieiros da firma Cantieri I caUsado na avea.

on�em; o '.. apa. nIca e e;' .• .'
'" U

I b'
,

I d' o om. asca ,e)"-lll er- Riuniti Adriatieo, no Rio,
geu o �eu 12' candidato. dei� de Publicidade d.a Policia en- .pe_os anqu.e1r08

. ou nnosl ventor do Rl'O G"and''', l>�z_
pa"a °ttend r ao des oh to

.. � 1_ A bJrdo, passou, tumbem,
.xando uma pequena margem viou á. imprensa o seguinte 1 ,... ,- c cr Ih' .

t t
.

t
Pal'a. o 13',

. .'. da administração passada. A e, eu re ou ras, a s�guHl e o SI": Breno GemeU, que foi
commumcação, t'

-

d 'd' C' pergunta' para onde vae o consul da ItaHa em Rosario
Os Socialistas estão em vias «O Chefe do Governo Pro- !l��I' l�açao .

esse era l�O l?l Brasil? O comte, lhe respon-
de oHerecer ri terceil oe a La- visorio resolveu permíttir a ln��lada no dm 16 de Feve-

deu:'
. e. que segue para La Paz,

voura cOiltinúB. a ter aS8� repatria"'ão dos olficiaes a- �elIo do �nuD passado. e ho- \ «Olh E � f. a ml'nha
..

_

onde irá assumir o posto de
.

Y
Je conclmda tendo "ldo re 1 e. s.a t:' Opl ministro plenipotencial io da.\ 56 .21 sa-O oppo-gurada a eleição de dois dos baixo mencionado:'

tt'd I' B "'d B
-

uI·ã{).'.o Brasil não vae "''''.t·ta
d'd t'" . -." me 1 as pe o anco {) ra-

. -- , YV". , capital Doliviam:l.
can 1 S 08.

.

Capltaes. Andre de Souza
I

.

l' d t Volta ao mesmo regime ao

E' dt' 61,9 a porcentagem Braga. Arquirninio Pereira, Si ,nei'ôt:lO arPfS?t e e�po e
metimo estado de coisus 'que

-----�------ SiOfí !:- tas
de hoje da Chapa Unica. Floriano Peixote Kelel', lbe- para esse e e�o de m�8 pn- rehava antes úe Outubro de O Imposto sobre os

re Leal Feueira, Sebastião l'a o

d pagamento 1l;8 t'Stpe- 1930 com a siuípIeS substitui· I •

Basilio, Menu Barreto, Seve· S�6 de 6juro,sl'hÕe c. B.90]6mpo�1· al�- "'&0 'de aIgun� homens do trQ- soltel'rO'·s.

J sé d Costn T' CI& e mI es ml}- Y
. ,

�
•

fIno (} a.. ,.. <JUUlor, b' 16 ",
".' vernü de autr'ora por outros

Tulio Paes Lemt, 18. tenen- ra8, bCll1111gS». de hoje.»
:..le··.·As·s;s na 'pas tes: Agildo da Gama Barata Rio, - O sr. Rubens Rosa,
U .... '< I .'

ta

Ribeiro, Sebastião Hollanda I O I- t
. .

_._- secretario do rninis'fo Os

··t····· .···d····
.

V·;" Cavalçanti, Carlos Tamoio daj caso pau IS a' pre- Os srs. Landry Sal- walioAranha, conduiu a r,-

..
a ·

......•...........a... .laçaO Sllv,:, Manoe� A�auto pereiral occupa O sr. An. les e Seroa da uaçá) do projecto de lei cre-

'i. de Mello. JoaqUIm dt' Mello· !indo o imposto sobre os sol-

R PalJJo, 4 (via aorea) - Camarinhá., José de Campos I tunes M.aciel Motta em con- teiros.

Tomou posse do cargo de se-I Christo!' Jose de. Figueiredo I ..
'

.....���� .

. cretario 'daViaçáo
.

e Obtas Lobo e Rub\�íl8 de PaIva». ! RIO, 4. - O 81'. Justo Men- ferencia com
A viage.UI do. Cei. �n

Publicas, do !5{}verno paulista, �e8 de Moraes conferenciou O sr. Juarez
..

-

.

o major Dil�t:1l1�ndo de Assis, largamente �om o ministro I terventor ao Rio
recentelllent� �()nV'idadv paio Navegação Antunes MameI Junior. Inter- 1avora

.

.

.

.

generalWardUllliroLima para' _.
_ pe�lado pela reportagem,. �() Rio,' 4 _ O ministro Jua�! "AG contrario do que se

exercei.' essas fum.�ções. QIII.
.

ema deIxar o Gf1b��ete do Mmls-
l'ez ·.Tavora. recebeu. á tarde I G. lZ, sabe.mos que o CeI. In- O presidente Hiode.� ..

Ao -acto con;pa�'4icel"am ro- tro da Jushza, o ST. Mendes t F d 1
pl'e-se.ntantes do.�·hlte.rve.o.tQr;

.

Borlim, 4 _ O
..
cruzador �� MoraeS:I::onIirmou que .tm. em. eOIllerenda, os intel'ven- terveu �r e era pão p:e- b" d

.

todo
...
sQ.s.secretar.lo8... d.... e.,E.sta.do� auxl'liar aHemüo .�.'oew .cele' tara sobre o 'caso paul1sta, toxeáSeroa da Motta e Lan- tende v�ajar por estes dIas urg escança

lf. f
JJj, aCCl'es t d dry Sanes, até o RIO. .... . .'

.

nurn�l'osos a ..o� u!lc;ó�oual'i?s bre por suas proezas: durau·! .' �en an � que. +
estltVa

b comW. Seroa. da Motta S. Exa. só irá a caplt_al FC-1 BERLIM) 6. - O pfes:a&i1�f:
ea!:::1:tgoB no nOíIO titUlaI' paun- ! te a guerra, e que' foi entre- Sa�SfeIto com O res�!,ad9 da

eoiif�l'eIlcjoU, tam.bem, com o I�eral, nl) mez de Juluo p. von. UiD�eDbu�g d��ixon e�t.3sta.. .

..

gue á Inghiterra a titulo d.e p� eBtr� que �ante, t. com o
nutiistro 03waldo Aranha. futuro. . ca.pItal dIa 1, a nOlte, SCg"lH.t-

".
'.

'.
. I' >. reparações, foI :adquirido pOl'

SI. MaCIel JUlllOl'. d 1

,0 paçto dos quatro pOf�\lelaS urna com�anhi� d� navega- 10· d M' t d
•. =-

d p� ���'aJe:::k ca�� (��...�:'�:l-
..•.. ". '.'

.'

'i'>' ção allema, e o8.PlJsado.col1l130 .

'I
..

'{ a
relatorio

... (l_ ms ro

ai'Candidato á Presí enda Oriental, onde paSSOli'�:;':��:
. penchta . -,\ .�an3:dIc::�:ol:.�n��;��o PJ�

nu pessoas VISl am itaçao do Mexico lias dn Espil'ito Banto.

R.oma 4.'� Reina pcssiirti��: bananas. ".
.

.•.

.

.
exposição do matte Rio 4 - o ministro José I I

.... • ., - "" _'.

;J1'llo acerca da possibiHdade dé •

'.
A cerimiJAia. do [oa.ptisado AmerÍco de Almeida está 01"- Mexico 4. - O General

La-I!
Exma. Senhora

ser firmado esta semana o fqi &.ssistida,' :pQl' numerosas Rio� 3 - A Semana do ganisando o relatorio da sua zaro' Cardeuas acceitou sua
.

Pacto" das 4 potencias por se au,tor;dades" milí�res e

pelO!
Matte foi coroa.da de pleno ge'stüo como Secretn.r de candjdatur� á presidencia da Faça seus dOCe::) com Fer-

ter" se l?r-od�zidQ um ínconve- co
...•...nl.m.andan�e �o :velho cru' Buccesso. C��eJl de 30 mil Estadq para apresentar a.v: .Republic� Ill:CXiCH..nu pc!o par� I

menta Med:eü·oB. - E' a u!ti·

'r!.iente a uItlfaa hora, 'z�dor. peSSOH-8 a visitaram. , � chl'Ie d,) G')verno Provisorio. i,:tido reVtl�ÚClOnarÍo� I ma palavra em fermento.

Um '

demenfido
: formal do sr,

flores. da Cunha

A estrada de ro- O sr,

dagem Curity
Ua .. [oinvllle

.

(�ran{�e do Norte

A côr politica dos e.,

leitos á Constituinte

Rio, 3 - Uma interessante
{. enql1ete», calcada nos tra
balhos de apuração do pleito
do dia J, demonstra que se··

rão deitos 123 deputadofJ
que apoiam os govel'nos da

Republica e dos Es.Ü!:dos;' li'
outros que apoiam o .Gover
no Provi8orio, sem 'Ugaçôer;
directas com as Interventc"
rias; 53 são independentes f:

não lipoiarão incondiciona.l
mente nl'm rarão opposição
systematica; 08 21 restautet:
são opposicionistas .

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



Cuidac dos DENTES das crianças! Má dentição.
08S08 f-racos, desanimo. silo siguaes de RAQUITISMO.

Dai Calçiovitauliuíl, poderoso recalci- !
ficante, em gotas, comprimido e granulado. Muito tuíl I �----------_..-----

Procure reíerenetas de adaptadores para ondas curtas,
,

ás senhoras gravidas, para fortalecer o futuro bebé. 1
construcções e concertos de apparelhos e material, valvu-,: �_�_,__ "�__�__ --- __ � __ . - .. __�__� �__ �-" -- �w__

'

las e peças para Radio na Casa
!���_�"�� __;_��_�

R'A D I O «(4 G O)� I .

I h �!��a��eA��sp����r�.�vo�i��d� �eF�:ci!� II Amostras da CIdade de Recüe, a ser ínstallada no I

Parque dá Esc�la Normal, onlc�al daquella cidade, em �!Dezembro proximo, a qual esta despertando grande
interesse nos círculos commerciaes e Industriaes do i

Brasil, I'O local da Feira será oouvenientemente adaptado
para a instaílação do Grande Certame.

Além dos pavilhões existentes, serão construidos l
o.utros afim de comportarem os mostruarios de expo- �
suores do Estado de' Pernambuco e dos outros Es- !
tados do Brasil, 1

Para commodldade dos visitantes, haverá no re- í
cinto do .Certam�. diversões, bar e restaurantes, jun- i
ta-se aSSIm o utíl ao agradável e os que visitarem a 1
Feira, passarão momentos prazeirosos, pois u Certa- '

me tornar-se-á uma imponente magestade de coisas
! a admirar, se.

�

A prova de que este certarr e vae revestir- se de
grande brilhantlsmo é a decidida collaboração das
autoridades estaduaes, munieipaes, imprensa .le todo
o Brasil, associações de classes, addidos comrner
ciaes e estrangetros, íudustriaes e commcrcíantes de
Pernambuco e de todo ° Hnsll.

RADIO "AGO"
'{'ommUll!Ca aos séns . freguezes e amigos que achando-se
completamente exgotaoa a primeira serle do SUPER-DUPLO
c�jo Ioruridavet.colossa] successo, já está nu domínio pu
l:<IICO apresentará, em breve, aos' interessados a segunda
• seríe da qual, ainda restam, avulsos, alguns appareíhos.

Outrósün, éommuníca igualmente, que cedendo aos

pedidos de muitos de seus freguezes e desejando, estar ao
.' alcance de todos, o Radio AfiO resolveu lançar 'no mer

cado, antes da seríe acima; a primeira série do novo e ma

ravilhosa typo SUPER DUPLO JUNIOR, rebento legitimo da
-". seríe dourada e de constrncção semelhante ao inegualavel

;SUPER �UIlLO, de preçc muíto razoável, proporelouando um

rendimento extraordínárío e prompto para competir tl su-

perar outros apparelhos de qualquer marca; sendo algumas
de s.llaB prínclpaes caractertsücas:

8 Sl1p�r-v�lvulas
,'tonalidade perfeita garantida por Z

2 altO lallantes dynamícos
4 f�fxas de ondas controladas por chaves

e íllumínação a differentes cores,

Controles de Fadíng automatíco
Relais reductívo estatica

tudo montado em móvel de luxo e de custo total inferior a
dois contos de reis.

,

Queiram VV. SS. prevenir-se encommendando, antecí
pada.nnnte, um SUPER DUPLO ou um SUPER DUPLO-JU·
'NIOR antes que estejam esgotadas as referidas series em

construcção.

1. Fabrica de apparelhos de Radio em Sta. Catharina

de Alfredo Gossweiler
Rua 15 de Novembro N. 74

BLUMENAU

Hsndas Estaduais de

Prorogaçio de pra�o
,

.

;t"

EDITAL

De ordem do sr. Coletor das Rendas Estaduais desta Ci

dade, tomo publico, -para o conhecimento dos interessados, os

artigos do Decreto no. 2, de 13 do corrente:

['I E C, R E T O no. 2.
3':-

Artis-o l' - Ficam relevados de quaisquer multas em que
houverem- incorrido por atraz o- nos pagamentos de impostos de
vides até 31 de Dezembro do ano p. findo, os devedores à fa
zenda Estadual, que pagarem fU?S dividas até 31 de Maio dO

, corrente exercido, inclusive aqueles que já estiverem executados,

Arth!.O 2' - As execucõ-s em andamento; para a cobran- í
.ça éJe_ impo-tos (-:SiarluêL;� fÜ��E�:-_: .5Uspf·h�as a-é aquela dn.t�J d-- I �
vetlCO, p(\!'fm, c- execu �i::!I)" pi.lí!.ar o imposto e multas que rão 1

'

,j]cJ!ienC"al;l1:- á fa,Lf.nd3; nn qUI: já riverem incorrido, e custas jZl,feitas,
'

-

"..,r.,.�.. :. _-. .. •
-

.

'

j

., !k1fiOS .

-r-r- Na. npQte!o',e do (l:1lP'� 2', O pagamento será I: ;i;'��
le1to a � X310' 12 m(dl�nt'� ):l1m em duplicata, passada pelo respe-I; //d�i

• _. _ ,. � •
• . 1..,,/f;1

uvo escnvao e lSí.'l1t3, Oe selos, CU�'1as do JUIZO, sendo das cus- ��i�A
, r!' 'f ti

�

d
',��,

íps aesso"la�Jâ.5 as qel;' pcnencere m a azen a l:star u':ll e cobra- :Acf ..
i

nas as ao JUIZO pela terça parl�.

Inter�a � todos_I
Uma grande parte das mocas e senhoras sofre I

torturas permanentes: colicas; atrasos, hemorragias, 1
nervosismo, dôres de cabeça, máu estar; etc. II� :

Esses sotrímentoe são devidos a irregularidades 11
no íuncíonameuto do UTERO e do OVARIO. )

L ue_

Os rernedíos chamados REGULADOI1ES pouco
adiantam, acalmam mas não' curam.

O verdadeiro REGULADOR,. é o remedio que
contém o HORMONIO ATIVO DO OVARIC,: está nes

se caso o

OVARIUTERAN I
.

comprimidos e liquido, de EFEITO CERTO,
'

preparado na Seção Cíentüíea de Hormonio s dos
grandes Laboratoríos Raul Leite.

Encontra-se em todas as farmacías do Brasil.

Calçados Vetterle I
BLUMENAU

Rua 15 de Novembro n. 5) A

Secção de Sapataria:
Fabricação de calçados de qualquer espe

cíe e feitio.
Reparos.

Secção de Couros;
Couros nacionaes e extrangetros de todas

as qualidades e eôres, á preços vantajosos.

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

ção dírecta. Artigos de óptima qualidade á pre
ços baratissimos.

Secção de Cortes:
Fabricação de cortes conforme amostras ou

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

t

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

- Escovas - Atacadores, etc. etc.

:,l-y

16 •

Não se paga o

Imposto de Capital
pare os õepoeltos populares feitos nos

bnnroe (Art. Z,. cllneo 14, ào ôccre.

n. 16, de Z9-1Z-32)

Dê-nos uma visita, para conhecer as opti
mas vantage 18 que lhe otierecemos em nossos

Depositas Populaes Limitados

"�.

Caixa Postal, 37

Edificio proprio

IdO DO $UL

P.aragraf� u"ko. -. Em ílrl1 doo:. eXf.'mp�ares, da ,guia. aô
verbara o exalOr o tespPt!VO pagamento e a (V"vo·Vf.'�a aCarto

r!o para que s�ja imediaü:merl"jr,rqa 2CS autos eCCf;�iú:!a�3 (:) ItInta a ,cxecuçaot sem malS despacho ou se,Ht!:ça qUe assim ',iF")
d'c1are

-

1-
,,'

�. .

'\'�'Artigo 4' - As execuções que não tlverfm inicio dentn �,
do prazo lega! não dão diieho' aos promotores á pelclpção dt �h
muhas EXÍraofdinaiias" dlésconjadas em beneficio do

'

eXl:culnd(,
fr'f

que pagar dentro do. prazo acima fixado.

Paragré!fo Udco. - findo o prazo da isencão, serão él:o

certidões, >cujas importandas não foram pagas, áevôlvida;; incon-
tinente :aos promOtores, pafá o fins iegais.

A�tigo 6' -- Incorre em multa de duzentos mil reis a qui·
nhentos mU reis, o promofor que deixar de cumprir o que St

acna esíatuidono' artIgoS, deste c)tcreío. - A ,multá será apli
"

cada peJa Secretaria da; Fazenda, mediante !epresentação doeu'
mentada feitá pelo respetivo exaior.

Àrtigo 7' - 'o presente decreto, entrará em vigôr no dia
de sua publicaeão.

'

..,' ,

"

ArÍigo 8' .__ Revo!&am�sJ as' disposições em contnltio,

F)�",

O',rn�
�, ..

,

I
�,.......,_.__..........,...............,.........,.;.;.._ .-.-...-..-.I.....,_,---....,._�---,.,.".,._..--
t�···',·Di'·'ARio··REB·Eii·ó······��
g ADVOGADO,�)
H Rua 15 de Novembro ��
g (Alto da Phf1rmacia «Gloria») ��
g

- Phone 146 - ��
���.. :;,,_

..: . .:.:......;...........:;.:;.:;�

o méliFH' Hotel e com 8S melhores �l(:')mmo

daçõ'��s � ()s srs. 'viaj1ntes encontrarão
o maior asseio (' a maiúl'

Moralidade e Presteza

Banhos quentes e frios.
Quartos de 1. ordem.

ARl\:lAZEM DE EXPEDIÇAO: Encarrega-se
transportes de cargas para todos

os pontos do Municipio.

D,� COMP. AEREO SIND. CONDOR
Presta informações sobre 11. vinda e ida dos

minbões para gualqtwl' parte do Estado

Empregado
com successt)

_--__ ,

Baunilh:x MEDEIROS-

Sé(ie: RIO DE JANEIRO
Succursal em BLU.:.v.iENAU -- Caixa Postal N. 5

vaga ..uros, em conta- orrente, até <1 0[0
ao anno

&Recebe em «DeDositos Populares» desde 8.

quantia de 20$000 até iO:ooo:oao, pagando
juros de

capitalizados semestralmente

ITAJAHY BLUMENAU LONTRAS

nEgociantes e exportadores ae l11aàeiros

e Cereaes

5ecção fluvial

Representantes do mOinHO IN6LEZ

Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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Ha quem diga mal de um remédio de fama universal,
(ás vezes tão .habílmente que o ireguez nem percebe) só
para vender outro sem valor cíentíücc, mas. que .lhe dá
maior lucro. E' uma arte de lhe caçar o seu dinheiro, pre-
vina-se comru ela.

.,

A Pomada Mínancore não tem igual ao mundo. QUâ.u·
dE) a desejar nunca aceite ímítações

-

nem substitutos. Só o
oue é bom é invejado e guerreado. Vende-se eu! toda partei� tE! ti b li fiZ.. com um sõ vidro .ío Beme-tío l\:li.uUr �s %ia em fiaguU.· nancora contra embriaguez..

rem dado alegria e tellcidade a 'mllhàres dE' �aIDi1ias
-zue vivem na maior misería causada pt-'lfl triste vieio.. -

Âprovado pela D.N. de S, de S;Paulo em ;10-5-915, so.b n. 8í
.'

Dão-se '2.000$000 a quem, com provas denullumr os
talsificadores ou eontraventores, a E. A. Gonçalves. em -Io
tnvílle (Santa Catarina) Pharma?Í.l Míaancora. Enviam-se

': listas de preços a quem as desejar. .' .

'

_

"

; ·'·'·\Venda emtodas 6.8'drog-arlas e Pharmactas

TAMBEM para as dôees de cabeça e de
dentes, dôres zheumaricas e enxaquecas'
é a benemerita CAFIASPIRINA consa-

grada universalmente como

o rem edlo de

Confiança

.

.
.

.

il!WlUnCROS. precure
(, A� em A� n��>

Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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U li uU
I Interventor no I VIAJANTES Aionteiro contra

,,; 80 do Banco Horgan Pelos jorllI.!p.8 ultimamente I Maranba-o ',Achan:-se nesta cidade, vín- O general'

chegados. conclue-se que a.1 do do RIO: ! lU,

NOVOS FA'VOnECIDOS pena de morte vae ser re:s-l I O sr, Manoel A. Moreira, T f
.

,

,

, M: tabelecída mui bnwempnte, I Rio, 5 - Annnncla..se que I repre8entnnt,� da firma João asso ragoso
,\_;r!,�<">'l-,h.o-�'on. (V1'", aerea) __ Ed d Rí h d' na Argentina. () capitão Martins de Almeí-] Reyaaldo Coutinho & Ciso 'O" � O 1 ri s
,"""lU........,· .... ..... _" u quaes os srs. gar lC ar ,

. da, secretario de Estado do I _' D-W, !) - . genera .uoes
,.. A. C(HlUlllSsãQ encarregada de que esteve a pique de ser Em,Westminster' o arcebís. Píauhy, onde substitue ínte IDe FIorianopolis: Monteiro inieiQu a públíeação
•. ; [:!'(.tceder ao Inqucríto a rés- um dos collaboradores Im-

po de Catuburí pronunciou rínamente o tenente Landry O sr, Gel'sou Lustosa, ina. de importantes documentos
',

,

'..�.��i�,r :o�:Sano�����õd�pd�b��:; ��erd,iwat�ni:� pwre.:����,t�'l���- vehemente discurso, DO qual �ane8, presentemente aqui, !
tructor da Cia. Sul AmerI/�a. �:�pe��n��8 l�':g���i�ailçi�!''' ':!�". suplicou aos nllemães que J.oi escolhido para ínterven-] que anda acompanhado da � e""

nt.i1ta: lista das pessoas que tarío da thesuoraría Morman abrandassem a campanha an tal" federal no Maranhão, por sua exma. Senhora. ra Q efronh paulista e a attí-
o .crelerido estabelecimento Davis, senador Mac Adoo, ge· te-semítíea.

1 indicação
do major Juarez _

tude do general Tasso Fra-
fS'�'oreceu com a cessão de neral Persníng e John Davis.

""""".". ".... Tavora. Por esse motivo, o De Lages: gOBO.

;r:!�� em condições eôpe- O sr, Whitney, um dos prin- Teve Iogar em N.ova YOTk,/
tenenten Landry

...

Salles, está. A ,�en�oTil;1ha Lili Batalha al�sd���!���:I�oe!�:T':t:���...

Alista inclue OlJ nomes de cípaes assoctados da CUSl! um grande banquete oH€'reci- de malas prep ••ra�a8 pa_ra da S_11vel,�8, !rmã ,do CeI. 0-
motivada pela. opinião do ge-

cerca de trezentas persona-
declarou que houvera cllen- do à Delegação Brasileira. �t;gre8sar ao �e,1J Eg,ad�, aíím �t�Yl�. S.UVE'lra. �

FIlho, Chefe
neral Tasso Fragoso sobre o

Ildades que eomprar.rm titu-
tes privilegiados. no qual tomaram parte mais A1m��âaO pC�:�ã� ��art�n8 a�e e PolICIa do Estado.

livro de Othelo franco, «NóSt
U· C i O Banco procurava, natu- de trezentas pessoas emínen- '

.

'" a 1 � -

e 8. Díctadura»,100 da « níted orporat on» ralmente, personalidades que tes do governo Americano. 8?ntar af.�ill de assumir a ín- Regressou ontem, da capí-
;-:0 preço de 15 dollares qnan- díspuzessem de grandes re-, .

tnventoua do Maranhão. tal do Estado, o sr. Mario Ta-
(10 as cotações desses valo- vares da Cunga Mello, 2. Ta-
res eram oHicialmente de 99 �ur8os fiD;anceiroB para par

I
Em Portugal, procedeu-se bellião, desta Comarca.

dotlares, na bolsa de Pbila- tllba.r o rISCO do lançamento. ultimamente ao Íll'v!)ntario dos ylni, ESPO"TIVAl I h' de títulos, bens deixados va entíga he- UJtl nce:c��mi8são de Inqueríto O sr..Whiney declarou, rr- r .Inça de D.. João VI, (rUe Cei Chefe de Do-
observou que as concessões nalmente. que a casa Morgan ainda se achavam deposita-

Br!lC'I".feitas pelo Banco Morgan 80 não controlava as operações dos em um banco naquelle (ii';' X Brusquense
traduztram no lucro de sete das companhias de aervíços paíz.
milhões de dollares para al- publícos, electricidade, e ou·

gUD8 previlegiados entre os tras nas quaes tem interesse.

Vindo do Rio do
riside, encontraMse
dade, o dr. Gino
Engenheiro Civil.

Sabemos que o sr, desem
bargador presidente bo Tl'i-

Acha-se, desde ontem, nes- bunal Regional designou o dia
ta cidade, o CeI. Octavio Sil- de hontem para, em sessãô
"eira Filho, Chefe de Policia extraordinaria verificar à
do Estado, que .•regressará á apuração feÜi{ da eleiçãopl'o
capital. talvez amanhã. cedidli em tres de Maio {':
A Cidade, apresenta a S. proclamar os eleitos para a

EXil. votos de bÔi:ts vindas. proxima Constituinte,
Foram, pois, proclamados.,

ontem, eleito8 os C(lmponent��
da chapa do Partido Libersl
Catharint'nse, BI'S. dr. Candi
do deOlivelra !Ramo8, dr� A
rão Rebello,

.

ce1. Fontom'i�
Borges e dr. ,Carlos Gomes
de Oliveira. '

liclc

Tribunal RegiõEsI da Jus
tiça Eleitora!

Realísuu-se, no ultimo do
Tjveram grande acompa- mingo, em, Brusque, um �n

nhamento, na capital' de São I c�mtro 3mlstoso entre 08 prm
Paulo, 08 funeracs do prOfCfi-j c�paes quadros dos te-:_ms a-

m •

d" d D' I. O
. h" t sor Pinto Fprruz·· cathedra CIma. Esse jogo, que nao des.

1115 mceo JanUS o "Bleu"j c,UnntllaO capo ou Uco da Faculdade' de Direito pert0u interesse algum visto

't! daquella c�l!)ita� fallecido em o quadro fraquÍssimo organí-
S ag Capotou, ante-ontem, nas dias da ultuna semana. zado pela Brasil, foi em todo

��",_. \ immediações de Ascurr:!. nes- SPU desenrolar, favorav.el

0. ilnque1"1to " 1"9.s.peito li te municipln, o eaminhiio da Em Minas causou verdadei-
a08 locaes que venceram 08

.

passageiros que faz a Unha visitantes pela elevada con-

B�..r]iI.n, 4 -. Por m.otivo de I Blumenau-Lages.
ra surpreza a gtande votação tagem de 7 a 2..
que alcançou o' almirante ""'·tter eahIdo a.mstrucção con· Felizmente não houve fe- J.nUIO mal andou quem fez

tr.a os autores do incendio do fimentoB pes�oaes a larnen�
Thomson, candIdato anti-cle· organizar aquella representaricaJ, mormente em Diaman' ã dH.e�chstag, annuncia-sfl para br, limitando·se os prejuizos, tina a terra mais reliO'iosade ç o o verde e branco, pois ENfERMOmUlto breve o proce8�a:mell- a estra.ws mater·ia.e�. . Min�s. I:> o BrusquensE'. treinado como

�o dos 8.:cusados: O .JUiZ. d.e O carro éra dIrIgIdo, na I
. se àcha, só polieria ter der- S D Cunha 1\.1eUo estado de saude, a exma sr�.

m.struc:;l:1Ú ,,8 �8. pol1Cl�.� 01'1- occasiâo
.

do
, desastre. pel,o Assumiu ante-ontem, o car-

rotado, como o 11;;1;: o tea!ll
ra. T.

Da, Ninba Schimitt esposa dí7
nn�8J lUte.,ro{,aram muI::; de seu pr�iprletarlO, sr. Hen,ri" go de Director de Hygkne

da na das Pa!m.éua8. cUJ� Foi submetida a melindrQ- Sr. Jacob SChímitt, Prefeito
. qUinhentas testemunbas. que Olmger que tambem, na- do Estado o dr. Carmosino representação, fOi preenchl- I su {peração clrurgica. e 8,- Municipal de B!un;cnau. .

Tem trabalhado com f1'e- da soffreu, Camargo de Araujo, iUustre
da com elementos de 2. c1as&e.! eta-se ainda internáda no c-

.

.

qcenci� no lugar. do succes' Motivou o acontecido, um medico que exer.cia Elia eH- :

___;_·I hospital
Santa Izabcl, ne8ta ANNIVERSARIOS

Sü ao qUR.l tem sido

.!eV8.dOSj cruzamento de estradal3, que' 'd ti d L . p,. :l t,. cid3.d�" fi Exma Sra. Da. Lui-
.

em repetldas occaSlúes os áquel!� . hor� da noite. loi
mea na Cl a e e ages. ans, eu . e ah10 za Cunha !\<!(, IIo, virtuQ.st! €'8- F\7.�ra� annos:

.

.

accllsados.. ..
mal álstmgUldo pelo sr. ql1n- E113 era estudante, queria I pf'sa do Dr. Alvaro Cunha Dla.,)l -:: O 81'. L�an.d1'.o

. � J?at-eI'ml recolhld� pelo

I ger,
ao qual no entanto, se ·'l\�OD.A· E RORDADO" estudar. mas, não )üdia. Tan-I

MeHo.
. , Lon�o, e8�rrvão .no dlS!l'lCfo

J�lZ ill.3tructor compl'enefid� deve, não ter sjdo o desasfrl::"l 1.1 • ta (�arh:iha boniti'
I
tanta pe-'

A Cld3de deseJa-lhe pI'om- de EncruzIlbada.
vmte e quatro tomos e tOI de maiorCfl ptoporções.

.,
.

.

I
quem! tentadora". .. nu� pto restábc-Iecimento, Dia 3 �- OS. 61'S. G�rmllnbmandado ao fi.:cal geral do i , _ ...._.... _ Com mais de cem n10<1e108 dormir podia . . . . .

Bona e
. �ntotuo BroCll. am-

}�eich. I. PROUOTORIA. PUBL'·C&
. de vestidos pa.ra o invewo, Até en.l sonhosellas não o Ft'lJzmen.tú ;rem experlmen.- boa reslaeah:B em Encruzi,-

Os accusados são clncu: 1 ln l ,I "
t f\ costuu_les. e Cap&.,ls, ult:mas jl deixavam em paz. .. e

as-r
tando senSlyelS melhoras no lhada, .

() eommunista holiandez V;:.w i
. creaço�8 dos lIlaIS ,famosos sim elIe preferiu seguir o � .........,..... M._ _ ........ , ...

"- _"""",,der Lubbe, ex-deputado do'
'. .

. costureIros do mundo, acha- CurS0 de bachru'el e,.m amor. .;
�.�·.7••� • .. ·• .. ··,···· .. ·······,!jt1�{lmmudi8ta aHeu.ão Toel"er· Pelo presente edltal, con- ;;

!
'

� os comID.UD.ÍS, tas bull!8l'üs ,v'.;do aos abai;w8. nomeados,
se a vend.8 em tod� a

p�l.'te As crHlções que Henry Ga, � ��cola "VtiLUA NOVA ;�
'L,�, o numero d-este mes de M - rEt canta nesse mm, são de-: Lv a LI j I .... :l·nimib'oU, PODOU, e Ta.nerf. I vIrem p�gar os Impostos de· d B d li .

H'
-,

-

vido>: á Fazenda E.'staduaL .

a e or ar o qu� e. sem li.ciosamente alegres, as mu- 2 O h .� .

..,,;,�,. d • ravor um d'_'8 maIS "'omple f SIca« mn"'�Vl'lho O . Domingo 11 de junho - 1 oras .

JeutI'O do prazo de 60 dias, • .

.. .

<. ."
.•

I
.., <>lU, saB. corpos (: :)i

�
I'HI'. J��ljfl�z T i}lfnl,��. 'ti!Vt .. sob pena d�� ser feita a co.

tos e perfeitos tgUI'lf10l:! que de �ailfid{)s mais celebres de \� Collocação da ��»iJ i.l ya u " lilHiHl, Y",SI
b .., .. 1 se conhecem.

. ParIS apparecem nosta 101'- �: : jrança. JUQlCl�lI. M d B' d 1 (, P d f d
. t

•

« o a H Or.1a ú», pe o midavel Op<:'retJ da Para� (: e ra un ameta! :1�.Alfredo Kricb. Clemente seu preço, pE!la escolhas dos mount que o Cinema Busch í; :
.

SCbustOf. 1JufvaI Fihmo Si� seus moúelo8 e ainda. pela apreSenta hoje 1108 seus M.· (: para o novo predio esqolar. :
.

108, Gotlob AutOll. IriIwu Gon· sua perreição �atdfial, equi- bitues.. g Êl
zaga, JosB BornlJama,m, Em- para-se vanth]OSamente aos Neste mm assiste-se á dan.. F No campo do Victoria F. C. :�
nos Kl'otzchmar, PaulaHorst-I congeneres estrangeiros, de ça que ê a ultima novidade �: '_�.y

l,�io 5 - 'Em reniuál) erfe. mea08, Adolpho Ignacio Pe- custo muito mais elevado. em Paris: <da beguine», uma f� 6rande festa popular :

ctuad� ha nouco do etUO 3 rdra. o numero 11cste mês, <.fue dansa tão buliçosa e tão S8· ;. L
de Outubro: o sr.' Juarez Ta, Blümenau, 6 de Junho de se. e.Ilc�nt.�'a á venda, é um péC3. que até um pal'alyticol �� A comm. issão ��
v'ora, pediu uma convocação n

dos m_als mtere8santt�.fI dentre é c8.!laz de. se levantar e' g
.

ii1",32 08 ultIlllOS. AI{>m (l'O n·urue"'o d"nQ•<>1'.' �:..!.:��;: ••�c..•.•.�.:,:.���da As,.emhléa Geral, do rnes�, - " .. "u -- .

,

mo afim de fazer uma ,·x- í. Vergniau.d, Wanderley eJ(;'vado de figurinos, a varie-
uo�ição da sua. adhduistra;. Promotor Publico dll.çles e escolha $ão mani-

ção na Pada da Agricultu· i febtos. Senl1oras, noivas e Conselho ,Consul-
1'a. �"l ereanço,s, têm nesta edição. •

S. Éxa. roi attendido e a I certamente, 08 modelos que tlVO
._

t
.

1 fi n'o dl'a 10 desejam. Antes de comprar I p 1 •

l'€UnraO era uga.r '

I' Ii g u r i n o 8, as senhora'" ,or .la!er adoe�ldo o C�:m.do corrente.
.

o lhelfo Joao Med J
Obl'3: rórm�d.!lyel do, 5'8n10; dd�Vdotc:n. folhear '!(Moda. e Bor-

que communicoue,l��:ou.�Jf:� O doutor Amadeu Felipe da Luz, Juiz Eleitoral da 2a.
I'lorentlft'" l'Ilcolau 1\.fACH! J ... " Zona do Estado de SaDta Catarina, na fórma da lei,' etc� .

I
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, . : .. da «sine die» a reunião do
A.V t2.L, que mostra. a hUID!L- Á;. 'Venda em t�?a .

a parte. Conselho Consultivo deste Mu-
FAZ saber aoa que o preseute edital virem' interessai?

mdade que 08. ho.mens sao PeuXdos para. á «Moda (;l Bar- nicipio que esta"ra marcada possa ou dple notida tiverem, que, tendo sido, pelo Exmo,.
eternamente OSnJü8ID08 á face dadu" .- C81xa Postal, 880 para s�bbado SI. Desembargador Presidente do Trítunal Regional, desi-

Na noite de domingo. ulti· dateI;l'a. Os tyranno8 de hoje � RI?>, acompanhado de
.. gnado o dIa onze (11) do proxjmo vindouro mês 'Qejunho"

mo, realJzou�se no
.

salão Bi- reproduzem maIos de hQntem. 3$000 1.P.. ás sete hóias, para se proced0f á eleição para. D.en���o�
cheIa um baIle pUbllc,o, e, .CO· Para se eon:!H�cer perfeita- __..,:,,,;:......_� Ja foi assignado O á Assembléa. Constituinte. na setima (?al secção desta'"�2a.
mo �em

.

quasi todos. ba!l;s mente os Ilo1itico8 actuaes é zona, que funcionará no edificio da Intendencla. Municipal

PUb.l.lc,OSque se

..
têm. Tealt'��-lpreciS..

o que ôe

...
leia O PRIN- Mais um desastre decreto que re· de ENCRUZILHADA e sob a presidencia do Juiz Eleitoral

do ulhmamente, «houve rlc- CIPE, on�e :\1achiavel dissêca de Qutomovet duz 40, -/_ as ta... desta segunda zona, em virtude de ter Eidú anul�dB, B,' elei-

ge.
.

I geuialmente a alma humana, ção ali realizada em trea (3) de maio corrente, CONVOCA..

No mesmo, abulindo o ao- mostrando·a. sem atavios á. Alta noite de s c g.U)l d a. xas de ensino por isso. os eleitores da aludida secção, q;;e. tcnhai .com-
tigo habito todo local, de bri· lm� do sol. ,. f e í r a q U fi n. d o relYres. fi

.'

• pareciqo á eleicão anulada, bêm co"!w to
.

os os e mto?,et>'
o-ar á. cadeiradas t:> g.al'rafa· tS relegramJ;Ila$

. )'10 • Rlo. nos de outra secção, que, igualmente, a.lt tenha:'m compa·ret:tdo
e.
tI' A 3 de Maio de 1486 nasceu sava á está cidade numa. ma:. dilo conta que .Ja fOI a8s1gna� e votado e a.fnda os membro.s e secretarws da 'I'efí.erldadas. allIuero eve a empran- If h' 1 T·

.. , t" ,-

ça de
�

«Q.van.çar dEr �aca»,
?Vl8.C �aveJ.. alij�em a 3 al(;:'l nobra infeliz; na €stradâ·· de do decreto reduzindo de 40·/., secção, (meza receptora) srs. Conrado Bals'ini, Germano,

cne<J'ando mesmO a, ferir aI Ma�ü. se r:eunir,am .8.8' forças de Uoupava chocou-se �()nt· as taxas, que vigoravam até Bona, Martinho dos Santo."?, Leandro Longo e Faustino
. ii;>

t d
','

"h" polltICas ao pa.lZ� para. ·tral"·,a,_l ...• .' '
ra

agor� sobre o ensino secun· Fiamoncin:L para, no dia, hora e Iogar a
.. cim,õ menciona .

.

O'uus dos CDU eu OH�::;' que a· d t· C·
.. , Y

I
um poste o automovel de p"o

'

.•�8m 'tomado partidO contra. f
..

em seu es 100

•.
·

OlnCl.d.B.. Deia
. ,

.
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:.. ' ...
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dario e 8uperior� , dos, virem renovar as· seus votos, tudo tlB. f,(:'ti'ma das dia-
curiosa. . . ." '.

".
.. priedade do Sr. Oito Hemungs, "'osif1.õ.e8 eleitoraes em vig�I'. 0.utr.o8.im,. 'faz

.

publico riue<!;io· aó seu.
.
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" Quem ler O PRINO�PE de
I que. dCOU 'ast�n e ler)�o . �e I designou para secretarios da secção 0881'8. A lredo Cam-

l,fachiavel. ficará conli�cendo ach�-Be· recolhIdO ao h()8pl� Damfivl"'O n�ra "ruz·e,·'rn pos, escTIvão eleitoral, e Frederico K�ian, escrivão de
melho!' os hOnll.�nB poUticos tal :::tanta Izabel. Ih w !! �a li U orfãos. E, para que chegue ao cODheCl1uento de todo$,
do' .'0.. '1 ...

O e<'.tado na-o ·l�.· '..... .. ma.ndou passar .este edital,. que Berá. afixado no logar do
;U.,·'8.8li. ,.. ..

.

seu o
. nspIra Por desbacho do Cet Inter- costume e publIcado pela nnprensa. Dado e passado nesta

A' �DA EM TODAS AS �uidados. "ventor Federal, e attendendo cidade de Blumenau. aos vinte e nove dias do mês de ma-

LIttR,.•..·,.,A.,RIAS 6$000
..

.

indicaçã.o do Tribunal, foi re- io de �il n�vecentos e �rinta e. três. �u, Alfredo (iamp.os,
movIdo para 8. Comarca de Escrivao eleItoral, () datilografeI. (assmado) Amadeu Felipe

CALVINO FILHO�·-EDITOR Cruzeiro, o dr. Luis Otero, da Luz, Jujz Eleitoral da 2a. Zona. Estk cemforme () orjgi�
C. ,Postal 2,477 � . Rio que éra até entii.o, juiz de md, do q�e dou fá.
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Uampos Novos. O EscrIvão: ALFREDO CAMPOS.
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Dr. Gino di Lotto

Sul, onde
nesta Ci
di Lotto,

voca 6ma r2.união da Club
3 da Outubro
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