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Com o numero 594, de 26 j dinheiro M ".. h f
-

ri .

�

. � (4<) corI'e�te, completou mais i d'" U���I. OfilnuOS, orrao Ue . SegUl1.�1 sabbado; para FIa-

o srovezno rovisorie re-' um anno de luetas a nossa I II Rii!hd Esteve nesta redacção o A 't ríanopoüs, onde fOI passar em

801ve� nã;" enf��ntar nas ur- f vfl;n'ante con�ga«A Patrias , d�- . .

S1'. c�ronel Pedro }Iaciel de "OI a cc:�panhIa de sua .exma. fa-

nas aquelles aos (uaes subo! ano yesp61:tmo q�e se publí- Mela noite. i Araujo Netto, fazendeiro resí. .
:
mílía as festas d� fim .do �n-

stituíu pela revoluiJ. ão de ou- j ca em F��1'l!lrwpul1�, superíor- O !eporter de plantão ca-! den�e. �m Bello � Horizonte, Con� o. comparecimenio no, o ?-osso querido dlreCt.or

tubro de 1930 e a;uelles que I me�te dl�Iglda pelo c,:mbeci-I beeeia de somno. ::\lais um II mumClp�o de Cruzeiro do Sul, de. «;luorzdades e 00 povo, � brilhante jornalista Tito

o combateram posteríormen-]
do jornalista dr. Bayer Filho, ,momento: dorme, vencido pc- neste Estado, Este senhor '

toi inauaurada hoje, no ar- 'arvalho.

te, proc�rand� apena� � ;e- i e redact?!i�dO pe!?s d<,:;ti.n-! la fadiga �o �ia, um somno a, tendo cheg�do hor:tem, á tar� I ra,�(�l "de Morrinhes, Tu: ------------

gresso do lJ'ÜZ ao re{t]men 1 eto_s conr',ades Jose de Díníz, galope •.. -agttado. com a de- d�f d� Ftoríanopolis, no cu- I ba? a.o, U!!� .1nOrt!anento a I Theafro e baile

ccnstítueíenel. Por um;::' sim- I Joan Jose Cabral, Lourival! tra ainda segurando a psnna, mínhão do Correio, depois AjG�uta Garibaldi, que a 1-,
ples golpe de força, t�o pro- Camar� e Dagobertu Nt)gue�:ra.: se�tado á fatal !llcsa.-de-tl'8:- de ter pago a importancie da ta�l,a I�zand?l� oferecer!Í fheater-und Musikverein
prio das díetaduras cue con-I

({A G;�ad.e ,'� �n�aça cordíal- I b.afho, o seu hedIOndo pelm- passagem ao chanfrem', na I
tei ) a dr; he: ama dos dois

I .

I!am mais no poder
�

de que
mente A Patría . 11 rínho. <"

_.
� ,presença de divers�� pessoas, II

mundos.
,

Frohsinn

,. ui�põem de que nas sympa-] , S?uha. Na? com�rlCo_� pre- �a _�a�çad,a do edifício dos Dos Jornaes \ . .

tnías populares que desIru-1 lorna I «lo. �fi� TU i
sentes do Papae Noel. rn1l:s vor-relO,s e � elegrapho, deu.] Acabo ele lei' o noticiaria �eahzou-s�, dias 25 e 26,

taro, preteriu o sr. Getulio l.li a, c J)utfnlFhe I com os olhos azues da ultí- momem,?s a(Jos. quando entra-I dos [ornui» do sul com. '-Imais um oprimo espectáculo

, /i Vargas lmpedír que por tT'es! O ,T ' d J
o

'11 _" i ma mulher que encontrou na va no Hotel Boa Vista por! terencias ás lWTne;l�gen\!,}H>else n0' apreciado "Theater - und

.-.", ,_
"

_

I "'Jorna! e, omvt e" .I.E'Zivida Ialtada cartel '. I
" '�l-'l -I Musíkv

.

FI' "

-, annos, pero menos os adver- i edição espeeíal cf' '7 d • i
.. ,

.

' .t_l Ira, que continha tadas pOI' oecasião da inau- (L
erem ro lsmu .

sarios da Qit"a.'''o �,."tlYal nn_l � d;u d::" • le'
]CI. f

•

eSLe, I D� repente, um fmdo 101'- í a lillDortancia de um conto' rl"l'açFlO do vnO"l'lJ'e"lto íl' .',�
Foi representada 11 oper�ta

�.'-' ,,��'V ..... J;'� '�le(l(:a. a ao OffimerclO e"
-

O � dI. 1-
. _

'!'
<" . L IH hv <.1 tn-

.' ,

deSS9.lll exercer os seus di-l Inr1U3f>.ia dA J' T E' I tl,sSllll?} l:epor�e� acor a-s.e 1 qmll:Hmtos e tantos mil reis trepida glwr1'eira brasileira., ("fi tres actos, "Winzerliesel",

reitos politico� \
"

-do,:' _ -, OI.nvIl�. 7�-,afa!"m&'Cto. Que teria succedl-Ile dIversos documentos dei ,jJ.edito t"'fí,q,;/?c·tantp. P"por jtexto
e musica de Georo'

_.,..
_.�. Ima e Iça0 ne vmte ICr.top3C11.td .) r'I .

� " ," OUt.' .' • .Ltv -

l\,f'lr •

b

l\imguem néga Que () acto n'''s l�em d'st'floy-.U' ,-las P 't-'" I
o.

1'\
a OI. tO-ilze (L epoca em qnf! vivpu

I:tl _e, que teve em ambas as

d ;..! -,.J
- .... U·, l' IJ 'ú: I.H)}lca I O ce' �í

.

I N tt
., _.' .' / no:te u 'd

a 1.11ctau.�1I'a, já" pr_a.tícado diversos clichês �m��emfwa- i Um choque '".u
i. li, ame .

p o, que a, bí'ava co!npanfleira de Giu-I 1,. s li fUl. oso success,?

pela Russta dOB SOvletts e tivo::; da cidade- de J .. :i' : de OiMaOi'V'U)Vems SUPP,)� te-la perdido mI. oe-
I seppe Garibaldi. O (l,rnOi' (e-I d�Hdo em grande parte as

�ela ltalia fascista, l'e-pl'esen- I'P�'o"a� collab�'
_ 111;:1-111;'1

H

I
caslão que eHectuou o paga-I la heroína. AtrelJicla impa- dlr�cções do },Utestro Hein:G

ta uma solução co�nmoda, e! fe;f'�cia: ut;;' �'"oJ.�çoe� � ..,�t' Pouco mais ou menos ás me_nto ao guia no C'ami- vida gueJ'1'eira, qlte �úio co-I Geyer: e ensaísta sra. :::rany

prudente. Ao envés de coro' rtommp"�io J��"J?:��. �<10 u. o :t:'� honis de sabbado. quando 111h",� em que vla.iara até es-: nllpcia nem o medo 'nem o PoetI1lg.

re!' os riscos de uma eleição
�

O Jo��al dp <�t-���;t;· 15 m_nd� o .movimento das ruas � clda?e, pede, por nosso in-lllnlJUSSivel na lucta. ao lado I Todas as personagens que

o governo pl'ovisorio uptou, i de parabens
-

êm Ol:r;�l :df��'" nao
...

ila \"la eessado p\}r como, �metl!O, a quem a enco:c.trou, do esposo eleito. entre os es- representaram se havieram

desde. logo, pe�o aiastamer:to I especial.
- ç I) pJ�LO, () �ü�omov�l FOrl�. n. o IaY.o�_ de entre�ar l!�sta I �a_!npidos dos canhões, o Si-I �om bastante felicidade, me-

dos qlle pOl1crmill contrarlar II H)�, de bU::.tavo ::::utter FIlho I redacçao. que_ sera grahflea-Iouar das bala." ou (j,grante I
I�cendo, entretanto, um espe-

n!1� u�nas os se,!s propositos, ,.. ,
s�.lG, ,,:"ag�rosa.mer:te das ilTe-1

rlo fcom 300$000. o intrez'ero brutal, corpo a i
cw.l destaque a senhorinha

oDJectivos e ca.wulos. Para li Conyhcto entre de- dJaÇ08S do :la_rchm publico, I
I tOrpo, aos golpes e tinidos I Amely .Becker, que al�m du-

que t�ntar um "test" de po- t t d c;
com � pa�sagell:? sr. Fabl�n, j Di5poraram ... r _

I (;i.brantes dq,s espadas e o ta-
ma optm;H:l, representação, te-

pula:rldade que poderia ser I
en OS e 9uar Q;::; p�'oprietarl(? do�l?squ_e do ]iH), t

os • ev� ue
l'O est.er'lor de soldados ago-l=e por SI � voz que agradou

desastroso? Para que aven-I Rio, 2,7- Registrou-se aqui.
dlffi. �umo a Fesw�nCla deste, I

fE5 con ra a hasta nisantes. a todos e .illerec�u repetidos

turar-se num jogo si o oal'a- I serio corulicto� entre �rel3}- qUí:.n(j�Eul _clu·2C'i;.l:t? opposta, Rio,2o- Telegrammas d A heroína patricia, pela e longos applau6o.so

Ç? e a e�pada li
_
�ã? ,pC!diam I diarios e guar-das da Câsa de i e contra .n�uo, o SU.I·�lU o �o�ren-l Partü narl'::;,fi que honteme I gtanrjeza

da sua 0ção, pelo Em ambaB: as noites o espe

a�segura ...: tr�ntJlmnl(í.a�� e I Detenção. send.o estes arnea-I �o com �r-_u.nde.\ etoclW:iC!.e. o I quando se realizava a tradi� arroJo, pela u'nwnda.d.:, pela taculo termmou com �ança8

r��ou;;� a'':N:�lm.''l:�? _

A í1lctC::-1 çados por aqueHes em slgnal i ca:'�o !1-un�, n, �, de .l�:oprle-I cionall\lissa do Galo, no moo' GOí'Qgc:n excepcionais, sempre que se estend�l'a�-; ate altas

d�:77' !�l, C;o::;:::._.m, :-aOla e

!?re-, d� :pr,�testo contra medidas 1 da� � 10.0 S_!. �,H a r ! :O' B � r-i mento do levantamento da I sus�en( (idos. nos combates horas com an,maçu.o.

;.;.t",
ca.Hda ..

so os seus candlda- dISCIplInares internas. i nhara, �e Gatlpar,gma.do pelo santa hostia dois indh6duo-

\
'llWoS J enJudos, tornara-se

'"" tHS amIgos podeI"i.o �()ncol'- ==
I
o cha�ne��_1' Ernesto 1\ U::lSr.n . dispal'aram 'aivel'sos tiro� d

�
irnmortal, e se fez senhora Solte' eh'

reI', �o �.ot� pO.(lULtr. 4! �tsto!O d
"

_

. r ,1 O ,c�l<.tm�e�r_do auto no. !O?: revolver çom () intuito de Dl'O� I
da tWSS(� graf.idrío e do nos-

Iras na !na

ter';ll_! úll'81tO de aSSl�tH' asi,
.' f. AduCCI !OUIPrOCU1:OU. LeVal�oca.1TooID�I� vocar o panico na io-reoaL t\iso�respelto. Na China,acabadeser-pro-

�,_,:.'
e)elçues, de Portugal uu AI-' posto em,'" Hberdade

I q_ue pode� C,'',o::1tr.i.1 (:. paS�,t'l()1 policia os prendeu.
b J. -

1 8e,.gu,indO o companheiro hibída a p')lygamia. Irá -ror-

'"' garves .. _
;

, '

I
mas a es",e tempo ]la t) huln awlaz em aloriosas pelejas mar-se, com o lacto, um lor�

E' verdade que os graves I Rio, 2f) - Foi pos:tQ em li- o alCatH;:ava vibi ando-lhe 101'- Annita tl'oca1.:a, assim, a. pa;' midavel exercito de solteiras

cidadãos que p'i.eientemente I herdad� (} dr. Fulvio AdUCCi',lmid�vel
[latida. (Ie frente. O-achoào dEspertou en.1 monotona do vida, ,

capezina no velho oriente.

y:: estão elaburanlo {} ante-pro-I ex-presldente desse Estado, Dlversas pessoas que se thul::.iosmo pelo nwvimento inconstante Noticias vindas de Londres

\ JJfJ jecto da constituição futura i que ('stava preso desde � encontrayam nas imediações
>.J.

das aZ1enturas auerreiras ao por intermedio do «Dailv He�

t:"stão incluindQ, na Mágna I movÍ_mento revolucionario do lugar d� dcsastI'e 00ITé- R:o. �7 - Nos arredores de tragor das batalhas. Co;n o rold", aEsignallam que OU no-

��i,'t,a �ue amanh,ã te,remos, I pauhsta.
\

,

�am .a pre:,n:ar; soeco,
nos. Do Cu��,g?a, capital?oMatto O�ros·· mesmo m'dor, com a. 1nesnia V? COdi?"O, �ivil da China pro-

te.,'.{tos que af<seguram que va- � _ l��erlOr do ca,rro FOJ:d, no. 80, �Ol encontruaa uma lmda, bravura que desafwua a hlb e a pollgamia e observa

ill&S passar a viver um regi- O <.;1" t,' G' t" 1102, Íora.� I'etlr-�dos Crustavo pepita de ouro pesando 87) morte nos campos da lucta, que a medida attiliG'irá nada

�en. de plena Hi3erdade el�i,-I r

- lC aaor .e u !O Sutter F�lno: ferI�l) le::emen- gl�a�nm��'N O achado, noticib.lli IU_O solo_.pairio; longe: na Ita,-I menos. de quatl'O �ilhões de

lp:i:'81 e de pura democraCIa.! e bacharel ha 20 te no 'p:ün e na ooc('.c!.} e o os JOl'l!-a.lt", despertou gr'ande lw, m.aiS tarde, contlnUOí.t a I mulheres ...
E' ex�ct� tRilloem que a re-! anno"" sr., Famal; .c�m o bra.ço di-. el1�hUflw.B:mO :"ptre os garim-I s f(fzer, sempre e .sempre" ���-=���------

yolüçao Jurou aô pOVO brast-I
;::. re!t? qpeol'ao1o e longas eg- i pen'os da regmo. Imal.s l'alorosú e rna�s admi- T�ntQra'l1 fu' o • f

1eÜ'0 que o govemo seria
I

Rio, 26-0 sr. Getulio Var- cO;'mçoes pela cabeça, sendo�_�! rada entre os herois das ,LI g!� .no:> o�

composto. e exercido daqui: gas, dictador da Republica, e�t'�, transportado para o nos- ! ,r::; I gu��rr.as. .

rem rrJvamen te pr�sos

por,deame de
.
acco:rdo com I COillmemora hoje o 25 anní- pltt;tl. onde s_e eTI.co�tra em

um CYCLOHL.. UAR- .HoJe, na terra ulgmia, Recife, 26- lIludindo a vi-

08 seus des�j?s e v�:mt�de8.1 v�rs.arío de.sua formatura em I tra:amento. :� � cha�f:eu� do REU E5TRELtA auzqa. ha qzw lhe togue lodo gilancia das sentinellas do

Ma�, {) Que e l�SO tmlO aean-l direito. MotIVO por que lhe! cauo de
�
(rabpar eVF.:dm-se. R- f)-

ao tZome aureolar.!,o. presidiQ Fernando de Noro-

t� (las, e:�ngenClas das ideolo'l estão senoo prestadas innu-I Amb(l.�, ')Js ca"ros Ilcara.m Por:�' .,ü�gre�����::;m:ano�i� Ha, seguJ'wnente uns 18 nha, dois presos pQliticos,

glas novas? O que, rcpresen-! meras nomena.O'PIls. I da.mm.lwados, sendo de no. -,'. -.

1
anHOS, o conselho ,m'nn:icipal recolhi.dos áquelle presidio,

tam ess�5 p,romessas em face _.
b -

1102 tot�l!llente iuutilizad? ,

cla u"e �J.e �m; :1�"ento cycl�- de, Tubarão. resoll'�U deno- tentaram evadir-se embarca-

da 00nv.wção de que só meia,
A pohcIa tomou conhecl- I' n� �L� '\,de" ;; ,Lrlcr ? mUnI- muwr <!.Anmta Ganbaldi}) ao dos num fragil jangada, sen-

duzia de illuruinados ]J(,derá Está fóra de perigo mento do facto, I cTw e .L<stl_?Ha, ,d�vast.�ndo a�razado ri�ch'io do sei.f, nas- do, porém, presos novamente.

salv.ar o palz.? ;Só lliesmo al- I �
m �Ilorme;� preJUlZos a po- tunento. N/'nguem. se unpor- já quando S� achavam fi bas-

g�ns ri"trogados impenitentes _

Porto A.legre, 27 - Os m�- mlLHARE5 DE fLA- I t�)açao de ;Lo���Salles. Fal- tc:_n com a nO�ia denomina· tante distancia da ilha .

.t TI;::'O cOI?P�eeThderão o alcan- dlcas aSSIstentes do conheCl- 6ELLAD05 REnDO� I .

li pormenoI.:��_�:_� çao do peqneno e es_qu,ecido
ce patI'wtlco e a pur,eza de- d.o sportman Carlos Leite, do!

,__.

i fi' •
arrabalde de Tubarao. Era

n:�.�ratica que, �e contem
_

no Botarogó, do Rio, atacado nes- Rio, 27- Dizem de CaJ'azei- ! ASSUCAR,...D� BA,yNilJiA 2Jf'orrinlws; J.lforrinhos conti- seu, rio navegarel, mas (f.e;

.. _,
' ta capl't 1 de feb ty h I

1M ""DPIRO'" nU()l
enxurl"aàas CCJ] richosas da8

a,-,�ü que I[) governo prúV!80- ,

a ,re p 0, em- ras na BRnia (lue 70 fil1'1 "a. �nlU lU .., f, • • •

'

o " • h' -d _, d
' , 1 1 D d d enchentes desviaram o cnrso

rlO_ vem ue. oal;x:ar.
u01'a a gra71 3.••e o sau es- milü:s de ilageUados estão re- Especialidade para doces, sor- .

e qua-n o e:n. qu,an o, es-

'''IL,.'!1 coanO�,���:o,,�a �1Ctad�•.:�, cads- pt:d()::�maloiffil���tt�mbele,scY:merantça (jdO tidas nos campos de concen- vetes, etc. conl1!ot?l;�sda]Ja'��rtco��'�a' lecVaat}'h�tal�� "U{W1t_ll"not((,ult'rdOeJ}aU-:j":'1 aqUtaeSI_ol!a)adn(;;·�
,J1f2

'" �'" ti" ()" ulreHo::;."_ P_OlhlCOS e 1. X.l "es"::t 't: I en o o tração do nordeste bahl'ano
� ,"to o{;." �'I� ,a·r't.-

-
' � '. ��. �-L' ..

..... 1I]h
_ en"'e lU

' 1 d o d Annita tornou-se,., ass'im, po"-

InlI,-"a:r�:_s ,�� v:-as,!hnf.'OS (quan- .!. r o. por absol'lta lalta de meios
nense

.

(f P ,el'l� .' o ",esq:;_eez_-
c<

ito� se. a;) elle_�, aeante da am- de transporte. Queimadas peJo I
'lnento, Jose> IJ01,teU,J, p1 i1W�- ��'l/�a�g_u.w,

nm miseravel

Jllitude do decreto 11), assigna- O "6.eribed" em ram feitiço lpal1nent�. .

la, sem duvida, uma nova e-
pos

_

. ..

I A Ital�a, entretanto. tml- Com os festr::jos realiza.dos

ta.p��n� Iwssa evol.ução de- Rio, 27- Exi�tem em Cam- NAO SE ESQUECA " I
A V. B 1. iní'orm� que u!l1a: meras, homenaçens tel�l pres-

no afeto in,�ln,�ltl�c;;l rIo monu-

illO'..:oJi:atica. Agora, SIm, vamos pOS �erca de 1.::>00 pessoas a- , . . �

,

_.' I empresa telegraphlcu envIOU I tado ao mC!iwrw .da '(.!lustre menuoo�e:.:-t(lç.,O rela
, !!?-l�a,

t�l' nberda_?e, de voto. Agora, ta�auas de. <,bBriberi)), recf}-I
de <pe o.Assuca. d_e_,��Unl!ha:'IE- para I:0n1lres, procedente de! c�mpa!1he.zra de G�useppe Ga- �alvez, al[Juem., oe. PIP��?p.lt1.

S.l�m, a \�?nLaUe popular pode- iludas aos hospitaes. O ma] i DE!�OS � uma e�pe�;ah�ade_ }-ta.ra Bogo�a. um communicado an-j nbCfl�tl. Amda hr:- ,!!ouco 111us- J1f?Ü�. �os rodei es l�UlJlt(;o::;

rfl man._Hestar�8e nas urnas parece que começa a decli- i 80 ..vete. Faça uma e�.perlenC!a._ ll<m?lando que, nh aldeia de 1 solw'i fez-.�he �rzg1,r sober�a tw:s�e _

�e
7
wmpadecl.do

.

qa

sem p�!as nem embaraços. nar. 'I '

'
"

Garlva dO Norte, IJram quei-: estatu.a. E au�da a Italw de. gl �ça o.a.qLtellapopulaça ,)

" Nãa tm nenhum receio ácer- Tio Pita foi convidado ;nadas, vivas, duas mulheres, l'
qlwnos oferece neste m.o�nento dÚ'Ji1.Y,a·r t -

. -_.�

,

ca do I-esultado do plt:;ito de m-l!
I

." mãe e Iilh:1, accusadag de wn mc,mento para assmalar ,.�a U2 e_rn fedo 1ftUllO

maio 'lue i ospirou o acto di � , e
.

quinh enta5 pes - i Rio, 27�S. S. o Papa Pi<, leitiçaria. �:\ nolieia local I
o lugar d() naseimento da !te � pel,,; ",e�ona da !W$8a pa�

,

',ctat�!ütL Não foi nenhuma soas perderam. o i XI d.i:rigiu um I;bnvite ao ex- prendera dez p�ssoas apon- '1'oÍ'rja do�. d?is. mundo. ! tn(!�a�E ,J,usto, pOciS .. �l:e f�=
.. {hF:iCia sobre a sua pvpulari- emprego'! pr��ldr:mte da Republíca Sro tadas como respo.usaveis pe- . uma: t-r lst1-ssnna_ �)(m:lade os I çan�o: nos a._l�(UI{.�L .-��-(:�.� P"".7
dane que ].;::vou a dictadura _. � ,

..•
i Epn3.cw Pessoa, pG.m. visitar la execução das l'lrelizes. �ornatS que ;wtww:'am f!_S! lfn�G:ttde clo� cantt! [aneUs d,,,

a t�mar a pr-ovideneia que ê� RIO, 2/-- NotwIam de. Barc- i Roma em lH3:J., por occasião �uem foí que disse que IW11!ena,Qens (l Amlt.ta_ lU�O I,
" �ta:. .

� J .' r.' r 0'0 '-

�.mma de nossa ViCl::l politica celona, Hesp��ha,. �lzendi[l i da celebraçg_o do Anno Santo. feltrço não mata .. , regl.st!'a1'(un. :_Vo lugar'eI? Oll- 1_ Jiur: m�lO:;__dw, l��;]l:,. U f °1'

lI::?umeros cidad6íos. N a da �ue cerca de 1.000 mdlviduos '
de vew ao mu:rulo (l meus vq.- �� ,C!-v) 1{1I[1:�loo, (do, /� (f�

(1:.1.8S0, O unico pensamento flCa:ram se�l emp�ego devido M lente. das mulher�8,.e a n1.a.�s_: �,��[l f _ ?!�Ila r:rt. Jt{z� ,:�.y{:-'
qo� :R orientou roi res«uardar o VIOlento mcendlO q:ue des- GIUJCHOS x PARANAENSES' ulheres e crianças pos- glonosa das brasdeU'as, cunft J?_,d1JeluaI a'/L-lh�, o ?vm, ( }&O

ti. lj:),;z'ja1Íe ,das umas� e pro� .truiu os Armazcns Harcelo- Curitvba, 2,!i)- ;'\0 spnsaCl-O-
tas em Hberdade 'na p.opulaç(lo �lespl'e:')ada vai de.· Jjr�:�7z; e l�a 1!�storla. .

Iau"I.::'!', d,ê, fat.:,-',,�,"ú. ,� lJ'nsta"r'a';. nas.
! • _

- , AUemanha hnhanr.l.o dza a cIta del"orada ,:.,a,l(�.em,.,o,,;' no:::;, a,' lW8sa di'

,ÇÜ) ;ii:': limSY3tem� d�, go�er-
nal preHo de hontem a tarde

,

pela opüaçio e ennenenada tulq, wlUi..ndo ug_.ueUp ar1?_U-

no d:J P'JVO,�PH,fa. '0 povo e tê _ a di'ctàdura olfe'ree-s ��!�e eO�S�:��iO�:t��U��io��i <)hTele�l'ammas . ge Berlim, pelas. aguas [JPsWentas de ba·alajp�·aJ]1�'i!'}ra(�,l��a, det,'ade�u':!(l,
pelo povo.

'

, I ai!ll:l .

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

,:",nunCHt?1 que lrao ser pos- um rw morto.
P ( , 1:-'1· f _.:�J. p,e. a I al.{a

.

E além desses T- -o, uios ,�, ,� q�em ,�ao iJUlZer a- de Porio Alegre. que ora nos tas em lIberdade cerca de O arrabalde de 11lorrinhos, damw e {lelr.� rrusena de l.t-

todos, _ terminá oOiJ�j)1ariO ��edltar nefs�as \�rdade�, pas- vi"sita: findou C�U1.? emJ?�te d,ez mil .IDulh?res e

criançaS'j
01.(, anles, de Annita Garibal- ma P.r.:.P!f1�af}{w. trabqlhadora,

da. ""'a�dJ., d'" R'll H�' ,

gemgratmta para LIsboa de Ix1. A pu.gna. 1m renhi,la, que haViam Sido presoas por di fôrci outrora fl01'esc"'nte que Ja I o� felzz anügamente'
1. � '<1 '�

.. J_.O OfIZOFl- e arre ores ..
'

_ sendo enorme a aS3istencia. I delitos politicos. I e farto na lavom'a, con� � .JIenezes Filho

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



, Aos hons paes I
! E

..

' natural que a �.o.S'3a feHci·l!nade dependa oe vossos filhos Prorogação de praso para paga mente dos irrrH�(S m ê.fí;::U
e deles depende quasí da Sau-
(ie; eesta depende, quasi ex- DECRETO N. 1�; de :31 d,� outubro de 1932.

De ordem do sr. Coletor das Rf"ndas Estaduais G",,,taclusivarnentl::, âe lhe dardes de
3 em 3mezes, um ,frasco da Cidade, e para o conhecízaento dos interessados, torno pu
afamada: blico o Decreto abaixo, baixado pelo .Exmo. Snr. Interven-

tor Federal neste Estado.
-

I LOMBRíGUE1R'!" .MI�ANCORA "MajDr Rui. Zobaran. Interventor Federal no Estado de1 No ha egual. Uma ereança Santa Catarina, no uso das suas atribuições. DECRETA:I de 11 mezes atacada de desin- ART. 1 -'- Ficam relevades de quaisquer multas emretia perdeu 543 vermes de 3
que houverem incorrido por atraso nos pagamentos de ím

qt�alídades t�stemunh{ldo por postos devidos até o dia .31 de dezembro do corrente 2lGO,
;�;S pt:s�oa� idoueas em It�pe� inclusive aqueles que i.i estiverem sendo executados.
"lU MUI1l.Clj)IO d�q S. Francisco l ART. 2 - As execuções em andamento, para a co

I
do Sul fllh.a do d; "Carios J. branca de impostos estaduais, ficarão suspeusas até aque-

I N.eUl'e�belg, . �roles�0r. Cada la data, oe.vendo, porém, os executados pagar o imposto. efrasco e uma d_�se_. Toma-se.de multas que não pertençam 2. Fazenda, em que já tiveremuma .vez en: .

calé _com le�te. incorrido e custas já feitas .

.

� I �epols� efeito nao precisa ART. 3 - Na hipótese do art. 2, o pagamento será
"

Torrado pelo sis'ena a ar quente puro. (afé· puro sem tmsmra i �;e_t� 1� �u�gante.. , (1 2
leito á exatoria mediante guia em duplicata. passado pEto

D..e· !Il"t ��;f.,�.�;A"'!I!. ..1R
. ���JIA!. K.a..-�Ifl."'a.__6'>1- ; � :'4)e S�onto"'m�u:ne�â�d, .

em respetívo escrivão e isenta de seios, custa do Juizo. senéo
1lJ'ii'��D",,�l1i'1i'Wll' ���� �1Il!·�'I1iof<lIllI.t'blil\l!b.z>!lim i;' . ,

... d'.'
,t .e, I das custas descontadas as que pertencerem á Fazenda Es-

__�.....,___=_� �__�_...... �.......��=_I'Odos �::>� Itcb�C10S nas larm�- tadual e cobradas as do Juizo j-ela terça parte. § unico.-I eras oe�a cld.ade. e drogari- Em um dos exemplares da guia averbará o exator o res ..

i as e na armacia Minancora.
petívo pagamento e o devolverá a Cartorío para que seja

IN ")TA' S .; . _
imediatamente junto aos autos e considerada' extinta a €'xe-U .

,

' �e qu,zed'� Plo,�par voos i cução, sem mais despacho ou sentença (lUE' assim a declare,

I
sa sauae e vosso !ll 1':"lTO c m- Il n..... J A '. ,.,.

-

, ;:; .... .. '. ._

d d .) ·;i . di .�r.l.'±- se�eCl''r�t'sqtLe.n.�c.tl\eram.mlcllO.t1E''U."oe�?� "..�:C?nl e�),; a ,,0 leme 1� tro do prazo legal nao damo �lrelto aos promotores a per
, I e,h<1:,tu. 1. vos no cc �.e ..o de qual cepção de multas extraerdínarias descontadas em beueíí-

� 6�el �I?e�? a�i dt'l,a:'r/ar �rn cio do executado que pagar dentro �o prazo acima tíxado ..••.�.
rn sua :r e l e man �.. ce. o ART. 5 _ Logo que entre em vigor o presente decre-

�;;� .

purg nto de L�mbl iguesra to, os promotores farão entrega imediata aos exatores de. .�itni;ln,�O���� E, '�t melho� de ,t?: todas as certidões de dividas fiscais em seu poder, venci- '\,.,.
t
os q ",� ;, se�l em, e e e.ei das fi �H de outubro deste ano, mediante recibo" e os exa- ro ra u o e ave.

tOT€S, sem perda de tempo. mandarão afixar na séde das
Muitas diarheas infantis são comarcas. dos munieínios e dos distritos, editais em Que S<:'

c lUsa 'as só pelos vermes e den- rá transerito o ,1'eseÍlte decreto, para que chegue âo co
tes, Depois procuraí o vosso nhecímento de todos os devedores. § uníco. - Findo o pramedico. zo da isenção, serão as certidões, cujas importancías não

foram pagas, devolvidas incontinenti aos promotores. para
os fins legais.

_';'RT. ti - O presente de;:)reto entrará em VigH no
dia de sua publicaçilo.

-

ART. 7 -- Revogam-sE' as disposições em contrario".
Palaciú do Governo em Flor:anopoHs. �i1 de outubro de 1 '�132

(Ass.) RiUlii Zob�;�an
Otavio de O1h'ei1'<l ".

Elpidio lima, Escriv;lo.

Artigos Imos para senhoras, Ia
z-ndas de todas as qualidades,

dos mais lindos e moder-
nos padrões

Perfumaria variadíssima.

ULTI�iA PALAVRA Eld
ARTIGOS PARA HOMENS

Gravatas de bella padronagem
R!\MENZONI

Enxovais para noivas. Carteiras e 1,11,: re(�ebidos agclrâ, - ü que lw,
sombrinhas do� ultImos :'11odelos I BengaJéls, objectos de \·�agenl. etc.

Rua 15 de Novembro, 4 -Telephone 158
LaYam-se palhetas por 'processo inteiramente nóvo.

Rerormam-se e limparrH3e chapeos
.

de qualquer qualidade

Processo igualrnente novo, para
limpar calças de flaueHa

Lava, tinge, engomma e passa a ferro vestidos e
ternos de roupas de casemiTa, lã, brIns c sedas

ATTENDE.:SE A DO:.\1ICILIO.
Todas as encommendas poderão ser entr��!Ues

ao nOl'O:SO emprRgado >5r. Luis �Iartins
�

li EITURAS . PARA Â MOCIDADE I p<?uco ou nenhtim vabr "ex-
L pbcaf!as por quem na verdade

nada sabe de fUndo sdentifico.
Vulgarmen techamam-se:

está a felicidade
das senho �s

EDITAL

'Vende-se na Farmácia Mi
em -Iomvtlle. e em

boas farmacias d05ta

Pornada Mínancoraj
I
I

EI 'Dl possuirem dois jardins
: ligados entre si: o do Amor
I dentro de casa;' o das Flores II no quintal. O primeiro s.vm-
i DoUsa a Felicidade; o segun-I! do compleia-a dentro do con

�;' 10rt? material.moralidade. ido.� latria pelos filhos, esposo e
�:- .-f..;;y;t; a saude.
r.

Faitando esta, tudo be trans.
'l'orma em sonho e martyrio

t�: CDmo pois, garantir a poso
�: se de tão precioso L'C?líEM,!! de tão gt'tp"ue BEM? indo di· I.

l'eito em busca de d\1i.nervi·
na" que é um predo�o espe
ciIlco feito pelo autor da a�a
mada Minancora que durante
dez annos tem CUl'adD imm
meras senhoras evitando l fiE
vezes)operações e soHrimeD
tos velhos do utero e ovario.
,possüindo aHestados, magniIi
; CDS•. Um, negociantA do 'l,lto
leommel'cio de Joinville, êS

i gotando quasi a paciencia e
, esperança, curou-se de.hemor
I rhúidas com (i frascos! Todos
los incomn.lOdos causados de. Livros para casas comme]'.
I "reg�aSl) Irregulares,. �emor.! ciaes como

I rhag�as, curam·s� se �ao cu

I'
'

Diarios
i l'lH:Pl" �{}Jn P. l\Tmervma.. Contas correntes
---� ='"

I Borradores
,

.. p Costaneira,s
1 �s romances de � D G A �' Protocollo:5
: 'Y A L L_A C E sao os maIs Livros de actas
I bd(�s atl;l�llllente� .

. _ e todos os utensilios para es
i \', S. JaT leu (,O CIrculo \ eI criptorio e repartições enCOli
I �elho;}? . I\,8ste. caso. encontl'u- tra-se por pr�ços baratissimoI ra na mmlla lIvraria tambem
los. outros livros des�e afama,
i do escrito]'. como:
I

"

I'
A Porta de 7 Chaves

. O Sineiro.

! O Bando Terrivel.
i O Homem Sinistro.

O Prisioneiro da Opala.
A Aranha Bra'lca.
Tambem acha-se' sempre

á venda a. literatura
inoderna sobre a RUSSIA e

dos AUTORES RUSSOS.
Livraria CARL WAHLE.

Ru&. 15 de Novembro .11r. 90

(:\üme p nla�·ca l{egi8t.�aG3)
Do pha:'illo.cEutico E. A. Günçaln'E ,!mI:'v;U(? - S. C',.> a

!ina. Di?lümaào pela Faculdsde de M€L'!'[Úi& do fUi' de
J;:tneiro e Fniv>21Sidade- dE- CCl:�:b?':1

(� ? (�(- H j f' 'O f.? �.�-; L{!1 (·8!.; 'r a.·�

h:I'. ,T'{ ;" 'P '(,
-

'" tben:t:,_::-r.ti- :j
(\C: df?Eat(",;��;'icG arés }l

rCf' (i{' �:(lJ1tH!(S '2stvdü15. Cu-
r-a. tc��{� a c��ahd��â� de tE.'r-i
das TIL i�-as -8 '-f;.?�h�-�s!, tanto hu
maD,:_!_S cerne de' ü:c.imae-s e

muH���-: d<wu;-'as da pele e d:1
cabeça: Ulce-ras. Queiml:1du
rasp IDfeçõE'�" Errípi;.:-ens, S3..r

na.s .. Tinha J �\'lor f� TOEsi��an-
'- r-'·�C7'a� ·�"'�',:lit';,�",�� e" '",1
le, -1!L\.":'_ t:! �ji _p...:....t_ .... .1.:... .!.��1� <.'!I,·-

gumas C3I1f'�r{);�as. _ f��er�!St
Suores dos pES� �arn2, .t'tiTIüS

do ro�to et.t"". ]ndL3penS& ,,'"e I
aos liltebolistas, e- (_�,s dama,E}

para adhe1'jr (I PÔ de ETI'OZ. Estel'ilisar fi pelE, A .ph2rm.
truz. Avaré. Es�üdo ele S. }l. curou uma :erida ulcera (',tH"
nem o 914 conselZuiu r;U;'fH".

Curas mar;:nirho:::as per fods a parte. Aon.de a eMina!"!.
CO�.ln,) '''ae clll·'n· ..,rd�(J T(.rj,::;" 3S nomadas ;;:10 deSan8rE'C,"!'ldn'-Lo y ..... o

................... t ...._l........,.... r .

do rnereado. as cu'''as. a l'eput[lçâo e 8. sua pI:<DcuI'a vEo
alJlTl1lentando. dia a dia. Quando todos a cOl!neCer'2ffi, fierá

'"
.' ,. . � '" - B 'l T\ n�, ",t;�"

o remediO {te maIOr l:fHur:nho e�:, :.QuO o faScA. u, \.J.t'lI'ut."a.

Palbares de JoinviUe, cur0u t:'::;ID t:.ma 'só oC;;i:xirül.3." r:mH.

ferida de 9 aDOS • .

Temos «(cent(mas." de CLT.i!.S semelhant.E:s �
�:\dúta1a já em mu�[as CRsas de saude E' grande ('11-

nica medica, Li{;'2-nciada em 81-5-915. sob nr. 97

t

lia quem diga mal de t;ill remedio de' fama uni"/ers�d,
(ás yeZ2S tão I1xbilmente que o Ireguez ITe-m 'pe::r.'cehe) sé\

para vender ouiro sem valor cienmkG. I:J.as �ue .lhe da
maior lucro. E' uma arte de lhe caçt>.f o S"",li úmheu'o, P'é-
vma-se conlrn ela.

_.

fd,R Cae>a Carl 'N1ahle A Pomada MinaIlcora não tem igual ElO ::�2.�nü.o. Qu�.lJ
• 'L... u V do a desejar nu.ll{·á aceite imitações nem Sl.lcstümos. SQ o

_ _ � _ (IUe é bom é invejado e gll.eneado. �Ten�e-se em toda 'p,'iI't.e:.
Almanaque do «Tico·Tico»

1· r.li� tJiO· Qmhr!agnoz com um í'ü ;'rl�:::·Oe'm.j�r��r:;eez�lQlIll1.•

')<) D • Uuu Uü l!Jlj!�.h! li nancora CO[!- "" 'K) Jkt",u.. 11paTa 19,;),) . .1 reço 6S0(lO
..

Tem d<'!co alearia e Ielicidad2 a milhares de !amUias
Recebeu a CASA lJA PENHA; ?ue vh'em na mai;r m:i�e!'ia C3us;:Hl.a pelo triste vicio.·
-----------"---1 Aprovado pe1a D.N. de S, ,de S.Paul«, an 30-5-915, sú.b n. 8'1
eUXIR DE NOGUeiRA I Dão-se 2,000$000 a quem. com provas de_m.lllmm' cs

I falsificadores ou contran'ntDJrf?S, a E. �&... Gonc:ai.yes, .em Jo
Empregado I inville (8

..

anta Catarina) phaIma?ia lVImancora. l:.nvmm-se·
com successo listas de preços a quem as deseja!'. �.

.

.

nas seguintes I Venda em todas bS drogarIas e Plh3JrmSG.fl.s

molestias!

J3Iumenau-S. Catharin21

tosse e dOC!lça:; do peito.
Combate ;'5 ::on�t;pações.

O ,\,' S- J-........arope , 3.0
'

oao

pr,J:ege e fortif:ca a g3.r�

g'lr.ta, C6 bronchios e os

p:..dmõcs. j\1;lharea de
çura:; ilS50mbro�a5l

l--�--�--------------------------- ----------=------

Ie==

o'_':",:
.,I".l, �(;., ·.:m:·G;��.!i.Cl ..

III PADARIA

I
I VELHA ,I
.��====��==��

ARlli:?!i8ach do Ti.co - Tico
na Casa da PENHA

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



A CIDADE

I nesta .Junta,' para efetuarem
os respectiiios registí'os nes-
ta repartição. .

AqueUes, poréUl que têm
as suas firmas

_ registradas
em cartorio. dl�vel'ão reque
rer a esta Junta o seu arqui
vamento,' enviando ii certi
dão do int�iro têor do mes
mo registro, para o eIíeito
ào cadastrO.

.

Fl<)l'ianoI?oUs, 10-1�-'--H152.
João Tolenlino de Souza

Secretario

�."�
�l

oli
·lotes coloniais de 25 hectares cada um, que
se acham sttuados em

Perymbó, Mosquitinho, BenediG10 Novo
A maioria das 2re.:zs de terras está situada no Rio do Oeste, (município de Rio do Sul), que tem como

aífluentes principais: Ribeirão Grande, Ribeirão das Pedras e Ribeirão do Camp.i. O Ribeirão Gran
de, que desembocca no Rio do Oeste. a quatro kilometros de distancia da séde do districto de Tayó. con
tém mais ou menos: de ·750 a 800 lotes coloniais de 25 hectares. Está sendo feita, actualmente, a colonização
das terras desse Ribeirão. A estrada de rodagem já se acha construída em cerca de 27 kilornetros da séde
de Tayó, faltando apenas de 9 a 10 kilornetros para ligar-se á estrada de rodagem Rio Negro - Mafra -

Tayó. Este Ribeirão tem por SêUS affluentes Ribeirão Cypriano, América, Wyldi, Hertha, Luis, Alegre, Encano
e Piave. As estradas de rodagem e medição dos lotes no curso dos mesmos jà se acham em construcção,
faltando· -4 kilornetros na estrada do Ribeirão Luis, para Hgar com a estrada de rodagem de Blurnenau a

Mansa. A vinte kilornetros da séde do districto de: Tayó, no referido Ribeirão Grande, foi demarcada urna

nova freguezia denominada freguezia do Ribeirão Grande. Na séde desta Irezuezía, desemboccam os Ribei
rões Arnerica, Luis, Encano e Alegre. desernboccando 3 kms. acima o Rio Wyldi e a 5 kms. o Ribeirão Her
tha, e a 4 krns. abaixo o Ribeirão Cypriano, ficando situados á margem do menor destes ribeirões 25 a 30
iates, e dos rios maiores 70 a 75 lotes. A freguezia já possue, bem no seu centro, engenho de serra, atalo
na, e um pequeno armazém para o abastecimento dos colonos. Possue também Igreja, estando em corrstruc
ção o edifício ria escola e diversas casas de moradia. Deve-se não perder de attenção que os trabalhos de serra
ria e ataíona tem augrnentado consideravelmente, O que demonstra um franco desenvolvimento.

O Ribeirão das Pedras lã tem os seus lotes completamente medidos estando a terminar a medicão do
.

Ribeirão do Campo, fá estando a estrada ccnstruida, pelo Rio do Oeste, até este ultimo Ribeirão, distando
ambos da sé.te do distrícto de Taro cêrca de 30 kilornetros. Apresentam ambos condições magnificas para
a construcção de freguezia s, sendo seguro o seu Horescente futurJ, pois que apresenta facilidade írnrnediata,
que não será desprezada, de ligação, por estrada. com Canoinhas,

Além das terras situadas no valle do Rio doOeste e descrirninadas acima, a Empresa possue terrenos
em Dona Luísa, Perymbó; IV'ÂOsquit;nno, distando estes da séde de Rio do Sul poucos kiíometros, estando
todos os lotes inteiramente medidos e as estradas completamente construídas, iá se a�aL1do grande parte
destas terras vendidas, 05 COr0:10S nelíes localizados são em sua maioria alemães.

Pertencem á Empresa mais cerca de 180 lotes em Benedicto Novo, no lugar denominado Rio Capívary,
estando em grande parte medidos e a sua estrada principal construida em quasi toda a sua totalidade.

Em sua maioria. os terrenos desta Empresa são de primeira qcalidade, que servem admiravelmente ao

plantio do m�!ho> fumo, canna de assucar, feijão e todos os demais cereais que se cultivam em terras fortes,
existindo tarnoern grande parte dê! terras apropriadas para o plantio do arroz. Além dessas. ha terras mais
fracas, que servem ao plantio de mandioca. aipim, batatas, etc. A Empresa possue nestes terrenos uma boa
gléna de tachináis, proprios para a creação de gado vaccum e cavallar, em que já foram feitos muitos serv1�
Ç;)";, e os quais se acham á venda per preços baratissirnos, O districto do Tayó dista da séde do Rio do Sul
55 krns. çom excelkntes estrada'" de rodagem e tendo o rio navegavel por lanchas da Companhia Pauf, fi
cando assim ligado áestracki de ferro. Na séde do dislricto de Tayó l1ada farta aos colonos, pois contam'se aií
estabe!�cime(1tos commen:::iais, industriais e publicos promptos a preencherem lodas as suas necessidades.

- O clima de t01as essas regiÕeS é sa]uberrímo, invejavel, portanto.
-,----�:==:==:======:====�=======l��.. -.. .-----

Con1�ções de. venda dos lotes
Sã') as Se;;;Jfntes: Lotes bons. de primeira (juaIfdade, medidos e com estrada, enviaremos preços a quem

o; pe:dk e 03 de outra qualidade, com preço a combinar. As condições de pagamento são: -

uma parte á
vi;;ta, e o restante a praso, com juros annuais de {} a 8 por cento. O pagamento á vista gozará de regular
desconto.

A'é"n das terras cit:J.:bs, d:l El1presa Colonizadora Luis BertoH, temos ii venda 400 lotes de 25 hectares
ca:h U71, da Em)resa Colonizadora Luis Bertoli, Patricia Novoletto Bc Henrique Piazzera, situados no Ribei
T::!.:J j(� S:llto, afHueníe (l::> Rio do O!'3t!, qJ� di.'itam da. séde d& districto de Tayó, plra o sul, 9 kms.,· estan
do em grartde: ínrte mo;dido;. Esses :otes são excdlenies para o plantio de quaisquer cereais, limitando com

o; lotes (h Empresa acim:'l descdptos. A principal va.ntagem desses Iates está em que na foz do Ribeirão
está ::: po,to a que chegar. as lanchas de Paul & eia., apresentando assim facilidades de transporte para a

eXv:Jrtação dos' productos.
A 8mjJresa têm. á venda dois el1�e;j_ho5 de serra e a�afona. Fica um situado na freguezia de Ribeírão

Grande, e-3!a'1do incluídos na sua venda 4 lotes de terras com 100 hectares. uma casa boa, espaçosa, envi

':!raçaj!i, coberta de teltJas, um páiól. um carretão pi'lra o transporte de tóras, uma carroça, dois animais, duas
juntas de 0015, C]l1antidadi! regu1ar de si.üno:; e ffilis pequenas bemfeÍforras. Tem direito de aguas de 3 rios,
corn to:';;:! bastante pl:-a m:wim'!otarem qJalquer e:;!abeledmento industriál. e mais uma area de terras com

20 loies !la Ce!ltro d;J p�ri;netro urb_:mo da freguezia. E' um ponto m'lgnificQ para uma casa commerciaf,
em si�uaçãl) central de qutro estf:!:LB, p::>rnto abri�atoriQ dos negocias de cerca de 400 colonos, desde que
sejam na SlH tota!id3.1� colo'11z:adla5 as terras, já attirtgirdo a HJO o numero de colonos nas mesmas estabe-
,JeddQs. P",ra que se' tenha idél dO pW5'resso da prodücçãO, basta um exemplo: a atafona moia. ha um an

no, no seu início, u:n e m�ioa dois SlCCOS de fubá, semlnalmente. Hoje a sua producção já attinge a '25
sacc;)s por semana, com tende'lcias acceniuadas para alta. O outro engenho está situado em Dona Luísa, lu
gar rlquis_,;imo em mdd!eira;;. dista:1do da e:õ!rada de ferro poucos kilometros. Essas propriedades estão á
venda por preços baratíssimos.

Aos que se dedicam aos trabainos agrícolas está aqui uma opportunidade unica, que deverá ser apro
veitada sem perda de temp:J. O desenvolvimento de todas essas regiõi!s descriptas, está sendo verificado
com rapid�z, o que quer dizer que O esforço do colono nellas empregado só lhe trará lucros, de forma a

conseguir em praso relativamente curto o seUl bem-estar e a segurança do seu futuro, como podemos pro
v.:!'" com o; colonos vindos de tod,F, as partes: do Estádo, murcos dos quais já fizeram um capital que os

coHo::Oll! em real vndep�ndencia e franca prosperidade financeira.
Aqui est3, pois, a occasião qUe se vos oiferece para assegurardes um futuro certo e a coberto de

neCessidades, pa;a os vossos filhos.

Não deixeÊs de fazer· uma visita a Tayó e Rio do Oeste í
03 es..:riptoriCls da Empresa se acham em Tayó e Rio do Oeste. Os interessaàos podprão dirigir-se ao

chefe da Empc'esa, Lui:; Bertoli ou aos seus procuradores João Bertoli e Francisco Tomazoni Junior, bem
como aDS seus correr;pon:ientes, que são: Blumefl!au - Conrado Ba!sini, Gaspar - Julio Deggau, Benedicto
Tim,Dó '-:::-:-. WaHer ]v1üller, Bl1da:y,gl - Luís ,�oser, Salto Grande - Emílio Aitemburg. No Sul do E?tado:
Pedras Grandes - Antonio ZaneUa, lç,ua _:_. A'11onio Zago, Melleiro - Victorio Cirico, Urussanga - fran
dsco Rodrigue:. ]Lmior. Cresdum� - LeoneO. Bem:deUi.

'••�''tMIMfJ4t�WMfi4ie?M?_444i'''$,*fi.,
'Para ser-se elegante 1f,

t não b��a �!�l�:'�:::gte���mâ!��:e� I
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I

comprá-lo. Está nisso O segredo do

bem-ves-I::"�-."'. tír, que tanta dlstíneção dá a quem o pos-
i:súe. Inclúa.se nesse numero. Visite a

Alfaiataria SPORT
cujo propríetarfo acaba de regressar de São
Paulo, de onde trouxe um lindo e completo
sortimento do que ha de

.

mais moderno
em casemíras, palm-beachs, flaneUas, elas
rícotíne azul e preta, calças listadas ete.,
talhando pelo côrte dos ultímos Ilgueínos,
em que se aperfeiçoou naquella capital, e

verá o seu desejo inteiramente satisfeito.

O al'aiala quem faz' a roup, e é
a roupa quem faz o homem
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:�'.' }r� �'� m�rl(':'nHt:ot�Jo:: CrOll11'O",-s ,n:::;l�o"'J!�E:S ��c':::lo�1;\?rlaç'j?des; oSPISrs, via.
' ;)'. );_�nLeS enco .,:��Ii..t o J..!�1. r ussei L <.! D!ttl .' .llOra! ace e .esteza- ..

�i : Banhos quentes e frics. Quartos de la ordem. :'n
:: Arrnazcrn de e:.periíçe:o: Encarrega-se de transportes de cargas

:\

f�· para todo::: os pontos do _\Iunicipio, f�t· - AG'S::-';TE DA CO::"lP. AEREO SIND. CONDOR - .,

�:.:.' Presta i.�-:�0I'maç,Ões sobre a vínria e ida dos caminhões para. qual- .:.\,�quer parte do Estado. ')
.:: .....•......•..........•.•..........•.......••.....••..•........•...•.•.•••........•••.•..... :>
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de artefactos de ,borracha, Per
. rumarías, Sabonetes, aI�tigos de
hygieue etc.II

. ,

Importação directa, ;Jtlf isto

r" �

V. S. soffre parque qUér!
�i o seu mal reside no estomago, aqui está o

seu remediu:

BRANCAS

Veilde-se em

Proprieda.de e Fabricação dA. Pharmacia :.\Ioderna

Praça 15 de Nov. fLORIANOP.OL1S

�

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



!fOiÇÃO DE HOJE 4 PAG Ij�TI
deveres dos
católicos

eleitores Na Ponta Aguda 0\facto foi grave
fACULDADE DE

DIREITO
Coletoria de Rendas Estanuais

Semama passada tivemos o Igrande prazer duma visita á
Uma lucia renhida

F8culdad� de Dlreíto de San-I .

De ordem do ��'. Coletor das .Rendas Estaduais
. ta Catharína. desta «idade. torno publico aos contribuintes abaixo ano-Segunda-feira, aproximada-

mente ás 10 horas da noite, Foi o desembargador J' lados, que deixaram de satisfazer o pagamento do imposto
no arrabalde ponta Aguda, Boíteux que nos recebeu na acima. relativo ao segundo semestre deste ano, que o po-

a novo Oodígo Eleitoral calismo reootueionono, a na-
desta cídade, no jogo de bo- nossa breve vísíta. Com um derão fazer, até ° dia ultimo deste mez, acrecídos da mul

troux�'para a legislação bra- ção contra I) cosmopolitismo
las de Pedre Werner, os ln- desvellado .: carinho, c o fi o ta de 20 '; .. conforme é do art. 2' do Decreto n.B, de 16 de

síleíra <. algumas . inovações. dissoiuenie», '.

dividuos Eogenio Butzcj-a e quem mostra a menina dos i abríl do corrente ano, sendo que, os que não saldarem seus
Entre- outras, o voto feminino - Positivamente, - ainda

Vendelino de Souza, este 801- seus olhos, elle percorreu débitos, serão inscritos em Divida Ativa e remetidas as cer-
e o voto secreto. sãu palavras do citado Bole-

teíro de::?l annos Úp
.

idade, conosco os diversos departa- tidões l.'t Promotoria Publica da Comarca, para os fins de-
Do .voto secreto, não . vale tim c-' positivamente deseja-

e aquelle casado,' pae de mentes esplleando tudo em vides: Encano, Alberto Ravache, Alto Rio do Testo. Alber-
a pena falar, porque, mais ou mos encaminhar todas as e- " . seus míuímcs detalhes. to Spredemann; Rio do Sul. Alfredo Brattig; Itoupava, Alvim
menos, sempre existiu, e éra nerzias novas que esses ul- duas louras creancmna�. m- Vimos o salão de aulas, Hardt: Rio do Testo, Augusto Beims, Rio Encano, Augusto
letra morta. Continuará a se- tini;s dez ano� de motins e, d�spusera,?-se fyr 9ue�ao de

O seu todo bem arranjado dá Koehler: Encano Alto, Belmir.o Colsaní; Rio do Test�J Car
Io com os. novos preceitos revoíuções despertaram ou som�nos Impor encia. ;�n,- uma optíma impressão. Passa- los Ziegler: Badeníurht Catarina Hemmer: Fortalezâ, Ed
legais? O tempo dirá. revelaram, para um Brasil tenda começou por pa13a, las, mos a Btbliotéca. De reduzi- mundo e Frevmundo Hausmann: Salto do norte, Emílio Reil

'.

Já do voto temíníno não se Iíél ás suas tradícões e á sua mas logo os dOIS coutenedo-
da que era a bem pouco tem- Sobrinho; Garcia, Emílio Tallmann; Itoupava, Eríco Meier;

pôde dizer o mesmo. Conse- índole reconciliado eonsizo res entraram em luta arma-
po, está bastante augmenta- Ribeirão, Grohberger Ervin Hadlich: Ribeirão Fresco, =:::.::

queneía do suíragío uníver- mesm�, sadio e forte em s�a I
da, um com uma na:�lha e

da. Este lado é a demonstra- �=�:::r= ::::=: Francisco Klítzke: Garcia, Fre-
sal, é concedído ir todas as personalíríade espírítual e na-lo

outro c0_!ll l�m pedaço �e ção do grande interesse que deríco Hort; Rio do Testo, Germano Karsten, Garcia, .Ger- ..,.

mulheres com .maís de vinte cíonal, bem marcada na Ame- pau� Qu�nuo Pa�10 �uzt;k.e, a novel Iaculdade despertou. mano Zwíeker, Fídelís, Guílh€�me Reiuhold; Frtaleza, Gus-
e um . anos. Teremos assim rica. no Ocidente e no Mun- .lrmao de E,ugem? conseguiu Os seus livros são oííerta de tavo Lueders: Badeníurt, Henrique R Becker; Passo Manso
de cholíre, dobrado o eleito- do. E, para isso.' não nos li-] de��rma:: v.endelH:�, ja este

pessoas íllustres no Estado, Henrique Seíbt: Garcia, Henrique Vogel: Velha, Jacob Brü- .�
rado brasileiro.' mitamos a defender o homem I havia vibrado dív ersos e

pais e delegações estrangei- ekheimer:Ríbeírão Schelter, João Lohse: Garcia. João 'Mar-
Quererão as mulheres exer- e os seus grupos naturais, I

profundos. golpe: de n�nüha ras, Percorremos. ainda, os sen; Fidelis, João Schulz: Velha, Jorge Heims; Garcia, -Jor- .

cer ess-e novo direito? Gos- contra os venenos de disso- em Eugenio, que cober to ÚP-
o�tI'OS departamentos e a DOS- ge Klüger e irmãos: Belchior, José Baron; Velha, .Tosé Reu-"...

, tarão de usufrui-lo '?' .
' lução anti-nacional e' anti- s3I!.gue, eania estenuado no

sa impressão do primeiro ins- ter; Itoupava Norte, Leopoldo Hartmann; Badeníurt, Leopol- r ..

'

.

A.s senhoras f de
.

crenças crístã. - E conclue o

BOle-I
chão.

.

B tzck Ioi tra tante não desmereceu em na- do R. Becker: Garcia. Luiz Líndner; Alto Encano, Luiz Lin- .

.. ..

1
.

·t· d L' C t '1· D Eugenw UL e � I Ins-'
& T-Iacatohcas, prwmpa mente as 1m a 19a e. o ira -' « e- �. da. Examinamos o livro do dner e herdeiros.; Garcia, Mar�en . aLmann; Belchior,

protestantes e as de filosofia sejamos tambem infundir �or pOJtado em e�t��tafe:\�PB- ponto, que regula a fre'luen- Martinho Luis Mendes; Gar\:ia. Osv;aldo PanI; Velha. ==
.
ateista) Jrão, pur certo, ás t<?d� a parte, os grandes prn�-I �a ror pa�B: ���s� �a ' ca��f� cia dos alurnnm:. Nelle vimos =l'=== Testo. Oto KaI'sten; Be1chiúf, Paula Scn-

.

urDas, em mas8�, E as cato,. ClpWS ftn:n�adores da .?OU�l-!
e�f-0 e� a

t
..

d a quasi llnar:imidade da as- ruidt, R. Rega Paulo Butzke; Velha, Pedro Reiter, Tatutiba
licas ? Farão o mesmo ?,. na de CrIStO e de sua IgreJa:, pu lca. �s a Cloa e.

,. s!stencla ás Dulas. e chama- i Reinoldú Dahlke: Ribeirão Souto, Ricardo Jung; Testo Rega,
. Devem faze-lo. Se se 'esqui- no individuo, peJa fé racio- A pollcJa tOID?U .as prcn 1-

mos a attenção para esta lre-j Ricardo P2ssold; Itoupava, Rcdoll'o Roweder: Velha, Rorlol-
varem a ésse<dever, terão. o I cinada; na ramilla, pela Iide- der:Clas que, se. Iazla� neces-

quencia que. não pode soUrer I 10 Rüdiger: Pomeiode, Rodolfo Sei!; Velha, Rodolfo Thom
. desgos{I.l de assistir à vitória lidade ás grandes no::-mas sa{iasde l�brlU mquer:���e l@ contestação porqna fica ex- i SPD; Garcia. Sooit'dade IvI. Catarineuse LünHada; Garcia.
"dos dois grand�s inimigos da morais que a regulam; na es- en e mo. apresen � .

-

pressa pela assignatul'a dos i \Valter Schneider; Vale ào Selke, \ViU Hamann; Garcia,
sDciêdade brasileira: {) di,&'OT- cuIa, pelo espirita de justiça r ,,:eI?ente rendo. E1lgemo c��- estudantes. j \'{"iii Hauer.
cio e o ensino leirJo, isto é; social; na nação. pelo refipei-j tmua

a fea�:�'ntr::: �o C�?�tI'�- A saída, ouyimos do de- i Coletoria de Rendas Estaduais de Blumenau. erc. 21
a dissólução da família e a to às qualidades humanas da I

versos 1'1 •. .•

sembargador ,T. Boiteux Te·j de Dezembro de 193:2.
.

educação' ateista dos ftlhos. alm,,,brasileira».' ferenciãs sobre os no;;os me-I (Ass.) OsuJflldo Ramos
Estes sãO dois 'pontos es- O dever dE' todo o católico Porto de Ihoramentos que ("stão para, 1'�0 impedimento do escrivão

senciais sobre os quais os é, portanto, - aditamos nos
Florianopoijis serem leitos: novo salão de I .

'Rcatólicos em geral e as 8e� -' ce.rrar file}ras, energica. e aulas, para o segundo anno, 1 SOCI m. �� ���:-:::-::�nhoras em particular, muito cor8:Jo.sameULe. em torno �a.
.

. remOdE'l.aç.ão na sala da Con-, 11����: :)
deveriam meditar. A esse pro- Igreja; para o bem do BraSll.! . . gI'egação, augmeuto dos mO'I' � p ClUB NAUnCO AME3�CI ;1'
poSito, oonvem abrtr o "Bo- s� .

a re�ponBabiIidad� do� MaIS mIl e tantos
_

contos \'eis da Bibliotéca e muis �Y_I 'VIAJANIE� {�
:)

'letim da Liga Eleitoral Ca.., catolIcos e grande, malOl'g. e
O mi.nistro da Viação soli- tl'âS pequenas cousas que :ta-I' Trouxe-nos Pffi abraço de d<:spe- : (Aos Socios) :� ..

.

'. tólica}), cujo primeiro �;l1ume- a dos pr�f�ssores e _proles··t SD C01 ga da Ra-' ril0, no anno lectivo proximo, dirlu por ter ,de seguir até Tu<bal"ão �� B.1'0 ácaba de:aparf'Cel';-'-Logo soras catohc.as com tua am-.
Cl °du. ao "u

.

et d
J. lo conl'orto para. os estudlO-1 o,"�r .. LeopolQo.,�o���e�;:t. e�e.e das

�: Sabado 31 de Dezerabro
o artigo de fundo aborda. de pIa atuação no campo edu- �e9� 9� o pag�men o

.

e '.' .::: I sos daquella casa.
'

lomcmas da Ll,rauu. \, ahl!:'. (: de 193� ��
frente aquestão para frisar, cacional, na formação da in-, . .:,-3:.000$q_oa a 9.?�pcl��1� d,: I O tempo corria, Nào quize- "n

-

}<= �::�)
.i�

.de n::rnneira muitO : clara, os ieligencia e do caracter dos III�on�trucçoes .

Cn ,,,, e Hltdldau ; mos tomar m riis ten:po ao sr. 1 ENfER1�\O:s : ás 20,30 horas

b· t"··· d'
'.

I
-' ....

.., t 'd�'- lea, por serVIços exeCll a OS: d b' J B't ; c' I '1 :O Jep 1VOS . a popu. açao
.

ca-' .nossos �u uros c� ....oa08.
no Ol'tfl de Floriano olis I es.

. 01 eux. om um I Acha-se gray�mi?nte enferma. ius·
I �:. GRAiNOE =::.l. tôlica neste angustioso InO-

. S�, �omo pres�dente da. As- p
.

P .

r�rte aperto de mão" despe- ! piraI!do D.S maio�'es cuid.a�os. � ex- ��mento da vida nacio.:IaL Leia- spclaçao de Pl'OleSSores Ca- I dlillo-nos, levando da nossa I ma sra. �na. Mmna _'t, else. '.€.ue- {: Baile Socialn::o-Io: tóU�os algum direito me as- f'Ttnid�!i'lo (lUom O dl'nhniro I breve visita á Faculda.de do I randa avo do SI'. E',nHdo

Deu.
tllIen. g g �,

«Para evitar mal entendidos sistisse junto á eS3as abne- OU! !lU IIJ 11\31 nosso Estndo a. mplhor jm-! . �:. emcommemoI'<içãoápas- g
'e�dUVidas. s?bre n')�sas inten- gadas companheil'.a�L d� tra- falso pre�são _possi'iel pel.a: sua 01'-1 EJ�l FamUla I� sagem do ano, para. '):� )(Ç?�S d.a '!L.lga Eleitoral Ca- b�lho, eu lhes sollcllana .que .' ga�l1zaçao e pelo mUlto que I'

AU

E. qual todos os so!['Íos sito :;,
tolica - devemos declarar nao retardassem de um d1a a

<. allI 50: tem :fmto e
.

se preten-
.

'. - I': convidados n
que' não pretendemos .Pleitearl sua inscrição como eleitoras. .Appareceunesl:.! cIda.de e (·m de ainda fazer. I .

A grandeza ela nossa Pat�lh }: ')

a união �a Igreja com o Es- Para facilitar-lhes o traba.. 1 dIversas praças ,do pms gr?n- E nãiJ devemos terminal' \ depende da cul��ra moral ill- g Janeiro l' �i
tado. A áção catp1ica,em que lho, encontrarão tis nossas I tie qu�nt�dade oe nO�8� . ,��l-I esta, sem an0t!:iI'nio� aqui a I teleíual d� s�us ülho8. A g:ran

{! ás 15 horas g
es��mog. empe_nhados, visa

..
a COrr�ligiOnarias,. em. to�as as I'

sa8, prlllcl�alm:nt� tI;,2(;O,�tJO.�), I nos�a gr.ande. �dmj.r� Ç'ãO. pe- ! de�a e fehmda'le �,� cad.a u� � :�
umao da Igreja com ti, Na- localldades do BraSIl, Juntas estampe 138". ",erH' ;:'8.., fabn- los megualavels esrm'>Ços e I deles depende da ...,�a ou mU. : Grande Matinee ;.)ção, com o povo, éom as V8,- eleitúraís católica.s, filiadas á 1 ��das na" ltalIa. _ A� Doí.as de I grande dedicação, dEl..-jdos ao I escQla pate�na que VIram

CO?lj
\ {: D.l!I !\1€:'A�1'f!H' :l

ril'J,s atividades sociais do ho- L. E. C. (Liga Eleitoral Cató-l ;:h;O$OO\l.!alsas sa01-1g��:S _as I desembargador Júsfi Boiteux, I ü�.olhos, e oeberam con�.a lU ?� k.i�� l.� li L HID.·em. afim de informa-las do lica). . I d.a caJ_�a de es.•ablhsaçao, I
e "ue encontramos em tudú lj teil.gencla..A ?Oli �cola e

..
mo I I: :\

! o erme; a
"1 1 d d -

o Ju"'tlça AVISO: - A Directoria faz �

.espirita do verdade.iro c ris-
. B. a.

stará recorrer á esse jns.. lm.pI'eS�a v 1� .

que vimos..
.

I ral!. ii e, lnStrnçu., _,=,.,I:' :;:: C' :.'{.A h

I h S a e SClente ao�· �nrs. l:1CC!OS, }
tianismo. E a nossa àção po- trum�nto, que existe - repe;- "':8 ?asas anc�r13s. o CO�- �....

• yglt"nc. e economIa.. ej� .

-

I (� que núo lhes é permit:1ido �:.�.lítica. se co:atem
_ dentro'. dOS. I ti�os..

� em todas as par?-, m€.rclO.
e .repart�ç??s publl- ��:;:-..-::���-;:-::--:-:-:;� I conol�nco co�pre 50 o m;dls I t� trazerem em sua cc;rnpl:illuia <

Hm.
ites

...

d
..

essa !iça0 religIOsa,

q. li. Ia.S.dOn<ISSO exten.s.o BraSIl.

c�s.:..
n8, HnpO�S]blh.dade del�:

S ,"". ��!I.. Ir
:�.. pensa:el

na �lda: mas �rLgo. (: pessoas Ol! fami!iase�tl'anEas
:)
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