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....Assemblêa cOnsüfuintCj'A educação � sexual l. a defezalPrestigio que não se inven-·
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dos direitos biológicos '.
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,
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'

Os trabalhos da ultllll.a;gf';' reIlglOsa, Dtssi' \1:Jf' al;m;J'�. . '
'

.'

,
.' . '" a va or que nao se :

..

es toemana: fDr,;m, em parte; lilter- i va-se que a combaressem �H)l::; I : relo Dr. Juse de Albuque7 que , .

Him9Ido�' .!1plos voto� de pe- I que vivia na_grandE'. guerra 'E" 1 d C' culo B .asil ii' de Educação Sexual
.zur i:tprü8en��iios, Foí reque-] e na revolução fie .32, que a (Serviço speCHi o. 1+.. ....

e o. ) A recente víctoría eonquis- E a opinião sadi� da col-
rido que a AssBmbléa prí:'SíaS-j bravura. dos seus s?l�ad(}s .

Outr'ora muito pouco>. s.e um.
", .

tada nas urnas livres catha-jlectividade, a consmencllt se.,.se Romena

.. g.em .a. :s.a.nto....s.• I?u-, ep�,. provínda da COD.VlçaU re. fallava, a resp
..

eito dos.d

...
lf.el' Appellando para o ínte

.. r.
es- rtnenses

pelO.
valoroso e

emi-Ir�na
do 1?OV?, lla,sua ex_(}re.s-lrlO�t.e que fos�e. ccnstmluo � Iígiosa, .,

'

tos biológicos do ser numa- se pess�lat �o .

educandc, ao, nente polítíeo dr, A,dolfo Kon- sao merítalísàda, realísam
110 �úo de Janell'o um rnonu-j ',. A. d d no, '.

..
. educação sexual, o )e VH a! der encerra em SI uma elo- bem logo a selecção fatal,

mento ao pae da Aviação "já, !OS!' ,M?l ars,} 11 r',a./�, uma As legislações dos povo� or-k ntar ma vida no selllid.o f ql!�nte Iicçãe. • reerguendo ca�iDhosamenteperpetlla'do '. em brónze no ex�! �!blé����� ����!S .�� c�� se orientavam em todos·. os de, dere.ndf>ndo�se .de pratí- Demonstra ena, da maneira I os
seus verdadetros valores,.· tI'd;n�el ro�., .

"

'.'j mada ;olitina dos' Gov:erna-- sentidos, DO .atan de. regula- cas nocrvas_. l'esp�lta.: CO�1O mais significativa. que o pres- e relegando para o desprE'zoA sessao do dia 9 íoí dedí-
u

. ;-,
" l' ""elo

.

id n rem as relações ·�ocl.ies.,:do consequencia os dll'L.H�OS bío- tígio na opinião conservadora os mystífícadores ; essa,faunacada exoíusívanieute para as
It or��, lnlCl$ ,�,� ···qUPreSl se .!

homem mas antes de sm Iogieos �e segundes e de e sensata se conquista não I perversa da penumbra que,
· llianlIPBtaQões ao faH<:'cido pre] e, lUX:tO�. a ei� os

f' Ó�n Os parar �s
..

direitos polítíces, terceiros. por mystÜic8 ções ou por as- [I,elizmente para os nossos
lSi?tJ_!1te mineiro, 81'. Olegarío I ft��u. O::t':8dgl'P� doE .!:'.�:t� I antes d� regular as·. trocas Para só citar:nos 1!ID pon- salto ao poder, mas ?iill por róres de, civilidade! é dímíMdcle1. Falaram ',c,erl'a de 301 dos �levaI'eonsideravelmen.' ecoIl<?ffiicasJ �tc., os homens to, (I que se refere as ãoea- actos de benemeren?la, pelo unta � V.IV� c.u:stodu:da pela

· 1::pntadOS,.lil.clusíve ? s.r,O.S i te � nível nnanceiro e eco- lt d�j, I�l' deyefla,m amparar 88 9as, ,:enel'cas, temos que; os

I
devotamento e altruísmo nas propria mSlgm.tl�anc�a.. "

.

.valdo Aranha que dísse Te" ....

do noss
..

'

.

_ A direitos bíologtcos.: que sao indtviduos que íorem postos causas do bem commum rea- Resurgem, pOIS, mtegros,. ,

d" '. d
. • nOilliCO o o palz . '. .

.' ,

t d'
,. .,

tiraSl:'!'var se o
.

lrehO . t'l lD�lSi bancada: paulista, thibatlumdo, os direitos fundamentae�� e ai! corren e os pertgos que lisando os ide�e.s con8trueti- o� homlJn� que a men .

taf�e, quando. eBCr�VeI' a hlS-! em cou 'uDcto, vae 1'0 ôr nu I sem os quaes, .todos 08
•.

OU· as me,l-<mas acarretam. a seu vos da conectivIdade. nao a�ate, aquelles que se
torla da Revoluyao,: p'rova� 1 me1'osa� €menJas a� )f.ojecto tros, se.�'ã� ,entIdades mxn:a· orlfanJsmo. e : d�s _

1llPlOS de �o period� tumultuos� dos alcan?oram D? pedestal do
que (J S1'. Oleg�:no MaCiel fou, n

.

na)
. I

mente Iwtrmas.
. eVltai'a, prOCUlarao se tle- prlmelros dIaS revoluClona- proprlO mereCimento.

.

() Dl8..Í01' ,dOS r.evO.lu�ion�rios..
cons 1. UClO •

Mas, emquanto as legis�� fender do contagío� e �e!en. rios, quando roi d� todo iw- Adolfo Konder � um delles.
() n;�}1e.8en,ante flummen,se . Ante� porem, ,es1as eme':l: ções de todos os povos Dao d�ndo·s..,!tee� dei'endldo o passiveI, aos espírItos puros .

O povo catharmense ele-
sr
..CrIstovão Ba��f;llos;. d,IS.. das se�ao eneaml�hà,úas aD� intervierem directa e reso dlreIt? blOl,oglCO .

de segun· da revoluçãe, controlar o sub I ge�do. _ o,. por ,esmagadoraCUfoSê1IfJo na reUlUao ant,enol' i consuLores. techn.1Cos, �m S, íll�l1mente ..
neste assumpto. dos, �sto -8, ?a.QHelles que jugar os impetos dos falsos maIOria, seu leglsI�dor cons�

.

\:�:$�1l1 s,obre a autonoill,lu do � Paulo, e BO depOIS .,serao a- : rocurem.os 8ta�al-o de ,uma comslgo maIJt�vel'�>!U C?Dt�- ldealist::,-s e, p�r isso mesmo, tituinte! d�u ao palz a sobeDrstne,o Federal. e 8�queQte i pre�entada,s, Falarao na oc' f"rma qUlçá maIS proveItosa cto e de �erCetros, .1stO e, �a das maiS negativas _ a sanha rana ,1Icç�0 d� que a_ sua
..l!1U��!1�I);,�, da ,capItal feder�l.l ?asl.ã? va.l'lOS oradores para e 8ympathíca. ..... pro�e, pc;ns �08, fIlhos Ilao malefica do rebotlllho se ac- �onsClenCla aVlsB:da. nao se

T\bl,)f{lOU ,talllbe1u a. qu�&tao JustlfiCaI·as, ". Si a lei A até certo ponto aSSIste BO o am�1to de nas Icendeu Contra todas 8i fi- lllude, de que aCima .da au-
mal recebida, pejo seu ca· cer. mas de ua8ce.r�m são ... , guras mais eminentes do re- dacia turbulenta, está a cre-

A·
: :

�d" 'b·····
"

: "d' .:

I I·' A . 'U()R'l1,'i1N1DAD1i' raü�'r fie .c9mpressão, a· edu� Q,ue ca�B: um medIte sob�� gimen. decahido, procurando denciai dos homens d.e bem,
"

: fi .•eS.ã'o ... �a: ta_ lal: ..lU ....... J D caça0 suostlt.nndo a «C01ll- os beneflCw� da t'{�Ucil<:a I destrUIr a olhos cégos, desco- a sua folha de ,serv.lç.os, a
n ·t j\ t- B ) 1- DÁ. S.' ·Cl.RI·AN0AS· rressão» pela "compl'ehel:l- sexu,:l e vera Que lDnume nàecendo val(}l'�s� amesqui- sua benemere�cla ClVlca ()

. ao rac O'· an 1- e·

!COI' jj .I,I.L V .:oão), ê o caminho, mais Ja- ras s�o as faCf>tas por que I nhando caracteres limpos, que não é possIveI esquecer,'

.

.

"

.

.

cil e prompto, para se' con- ela Bl:.Jda Pl.lde ser enC�ll'a· visando,dest'arte arrazar para. e muito menos relegar 1?,a�aNo.tiCi�:g, d� �o,t�a informal!l .� de fácto, profuÍld��ente seguil' attingir certas medi. da, pelo �UE' todos �he d�- appar-eeer. plano inferi,?r em !>enehC1oque ti I;.ahl1;:. aet'I.OU I)

2OJ:.IVI'.!.
trlo.t� a

gr.a.nde .p�opo� ç,ao d� UilS de dereza socia!..
.

v��m pL'dS��r o beu wcondl� Mas os hornt'ns de verda- de expressoes vaslas, que:e que �he H�Z a Argentwa., mortandade das crJança�, Re, Si outras vantl1 ....ens de or- ClOnaI apolO. cé'iro valor não se conÍun. nada valem.
"l� �t:u nome e er;:_nol11e do almen�e, de cada 100 ur,lanç�s llem biologica e :oi3ial, não

. dem; ha leis mais altas que O phenomeno .é. conforta-BrasIl, ,�a a�herLL ao
_ Tl'a'l que nascem, 30 ou illalS, nao troUX%'le a educação sexual,: Use uma vez e u'lurá s. fi- regem o preatigio nas s(lcie� dor. DeUe se colne um en,tado .::\llt1-BellI�? <!_P, .�ao A chaf5alll a completar. um aD:o ape'las essa, (} defender os' dades organisadas. sinamt'nto que, pela sua alta

�re�s,ao e CGD<,�tl:açao fU'I�lado I �e rdatie, E as Gausas
r- m�Is J'r �iLOS bíologicoe ue se-I T

prc E assim, passada a ava- significação, deve ficar rediRJ �IO de Janeiro, no dia 1011re�uente� de I?-0rte,s ,s:;o ,13,8 gltll(IO{ e d� terceira, com'l «SUPER TINTA INDELEVEL lanche terrivel, as forças vivo no espirito de toda a
��e 9�tubro d;'\ste anr�� por peI ��rba��es dlgestIvas, dlS-

pensaria todos os esfol'Q.os I D'istribu.íd01': imp\:'riosa:s da verdade e da gente.�Hlr;: :����:.�asy:::eJ�:�::� I �r��f:�i����ente po� oCaSiãOj
dos que se propõem

mtUlS-J1, Roberto Grossenr)(whe}' justiça repuzerr:m homens e

t' " d ' I t ... traI b, •

cousas DO seu Justo logar. (Do «O Dial'J, de Curityba.)rã!;. I!Hl.�S uma v�z. o e�plI'lto o cu Of, �jrnam-se.mal�,:re- Uada um de nós ê senhor
..pa.Jlflsía, e

..

coomjmta1"lO .do q�e)ltes. �Jlld�s. �s dIz:; U�7 .de St�U corpo ningUf,!J;n .. pO-IVI·j, ConJ:.eren fla
..

goV�l'�(} ltaW!\110 que :'Stilldlfi- l;uos. ? !�o (lig�tvo da ,cm-' ·if'endo com":e'llir ·0' i'ndividuo 1 L; �.ll

car.a,amda. mais_os laços de ança e,mluto fragll e delLCa= a se sUbmetter, seja a 'que I P A· I FaUll·ll"a U J B O PRONUNCIAMENTO DEaml�ade q!1e'llO:, unetn. do. Ba�ta'_.,á� vezes, um !)� pI'adeas forem, ainda que em an, merlcana I • •
· �8.0 sera r:recIso �ncarec�r I qu�no d<e13vUl�O,. uma mama.-

beneficio de sua propria saú-j :=;up= I
«VOZ DO POVO" _ de S, João LAGES E O DO RIO 00 SULa Jffip?rt,lllma desta, ad�esao: dt'lf�. ma� lav�da. �m pouco de e de sua vida, k'l a isso ••• INepomuceno, Estado de Minas G�-

'

qn� da ao trat>1do :Anti.Bel- . de Ll�e a.lterado, ,para sobre,; não se d.eC idll' voiuutaria., Seus prImeIros dIas raes, comemlJlour�u seu 26. auUl-
,

'

li30 um valor univerrlat, que VLr dw,rrna, vomJtOI�, febre-i r te II versariQ, E' seu dll'ector o dr, Pe- A alIança sob a legenda.Hlh!s já r�i pl'Bvis,to pelas e�c. Cur�lPre, pOi: ter o ma- roll educação sexual não Ím- A 1.a semana da Conferen- �ic�:\fJo �:C�:f'd� �;�p�t'!:"::J:! «POR SANTA O�:HARINA»C,hd,�1celJal'laS .argen�lDa e bra-. XlillO ?Uida:i? nes.e, po�to, L�. põe normas a �e seguir, cia Pdn Aruericana de Monto- dos srs. Rocha & Cia, i demo�str_ou admlravelme_ntes�lelr::l. lHi a ·t1gV 16 do reÍe-1 go que surgIr o pfHll:elfO, 81-
aponta apenas os caminhus,

r
vídeo deconeu num o.mhit-�[lte «A NOTICIA» _ de Castello, Es- que dISpOe de forças elelto

l"ldo, tratad�.. ! nal �d pe�tul'ba��o dlg8Stl��, q.le o individuo deve PI'üclf- 'I de completa tranquilidade e tndo do Espirito Santo, comemmo-j f!les at� nos redutos do Par::-Os benef:wlvs mOf8.eS ema-' deve se por a criança eu: dle· rar teUhar em seu proprlO serviu em parte para que rou. a 5 do. corrente, ,0. sell; s�g!f�do tidos LIlJeraI que �ram, ate
terial"s que fi paz ofierece;.:o la, durante 12 horas� m�ns, o,u int.'l'es::;e ''''uO'gerl'1dl.l I} me'j as del�o'ações de'lillÍssem a81 ar.nlyersaroLO, "lAd N�rc.lahl e ,di����� hontelli, Lages � RIO do Sul.

- mundo ga.rantidos o· em menos nn decorrer das qUiHS
� � .., '" b'

I pelo
sr. swa o are OI'!.

, -, p r �
I. ". .' f"" !iWl' e o IDulS acertado, e! suas actítl1des. N6nhurn tra- como gerente o sr, M�jh)el Pires. Em Lages a chapa enca-�I,f!,h:-.:na p,erIl!anel1te d; cO�'á- ��r-�âa :Pçe:;� :!��a:�;i�: Ueixando a facu!r!ade de eg· !Jalho de impOl'tau(Jia fui re-I "IPAMERh - de lpameri, Estado beçada peloJ sr. Adolfo Kon: ,laç.ao e [lélO �gressao, J. A

c a o . .

\,01h8. ao criterio de caua solvido até agora, o que, ('n-I de Goyaz. comple�()u, em segunda der obteve 735 votos, o queroram amplamente reconhecI- ? mesmo tempo começa-s.e tretanto já el'a de prever !Pl!ase,�.o
seu tel'Cell'? an�o. �e pu-(

n' e d defroirium-d,)S pois qu.e (} governo argen- a dar CAZEON que é um ali- - I ri d 't
_

-
, blicaçao, O <Ipamerl" é drngldo pe-I cons 1 ue umv r a·

tUJ.d e brdsHeiro já tém u. s�u meato medicauieutoso emior· Um novo grande hi-' u�._1.:l. a SI uaça? anofI?al q�le lo sr. J. �osa e d� P!Opriedade da, pho, sabido é· que aqU€.lle� t �

.. "'. .- , '. I ma de pó mmi trado e'm. agua '. .

: 8l,ruve.'ssam Vi.lrLOS pmze� qlle sr. Joaquun de OlIVeIra, municipio serrano, berço daqna,,! Duas a.., naçocs ameI'l-.. .'
, s,

.• _ ..

'. .

" ! tomaram parte na Confe- <SUL DE S. PAULO» - de Itara- t f 'i'
.

R
.

f ic,iDas,
•.e. ,!l.go.. r�).,..

·

.....
para h.our.u.. ,?�.lelte, Pilssadas as ho�as. de droavJaO da "Condor rencia, ".

.' .

ré, no E, de S. Paulo,
.

entrou•. a 80[ aml.,la. .fmots,. s�m.1.re
O

· nossa, obtivemos . a:" adheSào JeJum, recomeça·se a allmen- ....
.
..

A .' ;r ;- d C de outubro ultimo, em seu.Olta!,O O prmClp8; .

eselO es a nas
da gran.dft pot

..

encla fascista taçã.0, porem apenas illBtade.
.

... pac. l�açao o. ,haco
I
anuo de exl�tencia,. sob a direcçao

I
[u�tas politicas, •

e qu
...
e rePll- .

.

'd i í H: 1
'. .'

da quantidade que a criança Nestes dias, vóa na linha era a questao gue estarIa no do sr. Walfl."ldo Rolín Moura, bhc::.nos e legIonarIos nao::!�le! !!:Sig\;��;áan� g.�e estava: acostumada a tomar. Rio de Janeiro - Porto Alegre p�iIileiro plano em import.a�- <CIDAJ?E DE PI�ANGA" - edita-j puderam alistar, como. �ese�, ..... '�...
. U)S

M ·t .
...

.

. 'd� d· um hidroavião trÍ1notol' l'e- ela.. Toruou,se, porem, drUl. da em Pll"anga,Mmas Gerae�, c?m-davüm OS !Seus correllglOna-palzes �ur()pe�.l,
..
S. ' reco.filie. c.e..,.n- ..

Ui a: vezes, um

v.
1

•

.I. o e
ce.ntemente chega.do d3 Ale- eH abordar legalmente o pro. IJletou a 12. co.rre�te �eu Yl�eSlmo I rios 'o que. importou emdo a mt.ençao nol;lre deste ü.AZEO,N' salva uma VIda pre· blema. Os delegados manti-' quarto a!lmverSal'l�. E se!l.director ! ..

d d I L
,�

R. ,tratado, virão em breve noE-' mosa; e presta em nma casa, ntanha para o Syndicato Con-
11···· '.

..

I r! o dr. Mlguel BaptISta VIeIra. � re- qUeI�a a a pe a
..
egIaO e-

t· '.' o e '. .
.

serviçús incalculaveis. dor Ltda. Tráta-se do hidro � am uma excep,?lOna :po l-I dactol' () sr, Geraldo Castro Vldigal. publwana, no Tl'lb!lnal Re-ra.zer,..
.

s
..

u ap�lO.. . ....•. '

.... .. .

«Anhangá» PP-CAT que, por tIca .

de prude.n�Ia. FICOU. <COMMERCIO DE UNS> -:- c,?m- gional Eleitoral, ,contra o dr.A atitude do .geverno ';L�a-
.. ". .... .

.

assim dizer, representa a ul- entretanto. defInIdo !}ue !i I p�etou seu nono anno de pl_lblIca: Juiz EléitoraFde Lages.li�no� ao..:.adh�rlr ao pac�?, A tinta ideal para canetas tima palavra da técnica av)a- ConferenCIa aguardarIa pn- i çao, em 9.do cOl'�ente, Este.lornal_, ..; nao e senao ,H icons.equen.. Cla
.

.

t' d' '.
.

meir.o. os resultados da' co- que se edita na etdade de Lí�s, Es
.

Na RIO do Sul
•.. a. Chapoaso.b100"ica

.

dapolitic< dp 'paz e ha .. r
..

'

ti t
. orla mo erna. . ,.. _. '.

, I tado de S. Paulo tem como dIrector
I d PO'R SAlNTA CA'" ., .... ·.It .. '

..... ' .......•��j. ..... .....
n eIro"

.,
.. O «Anhangá» de fabrioaçãa IDIssao nomeada pela LIga o dr. Edgard Fr�nça e como direc- a egpn a «

.

...

..
..

�

•. moma assumida pelo f�SGlS�1 §UPEft ..TINTA INDELEVEL
da afamada firma Junkel's. das Nações e que está estu- to:r,gereute o sr. Miguel F, Silva. THARINA». alc�nçou 320. vo-mOd d:.Sde a s�� ..

ascen8ao ao,Distribuidor:. •

'

tem cap'icidade e o In,aior d�ndo «lU Ioccu» toda a ques� 1 tos, o Partido LIberal obte�do�? � , , , ,." , .. ,., ". '.
>

> conferio pal'a 17 passageIros, t�o. As propostas de paz po- 364 vo�os, conse�u�ndo� aSS1ID.Roberto Grossenbache'l
além de cabin.e para tres tri- dlam. ser

.apr.
esentadas para

NOTICIA ESPORTIVA aguella chB;pa 90 l. da vota-

· RadiO .. Club .

pulantes e a.mplos comparti- o seu deVIdo. estudo, çao govermsta.
.

.

.

, ... .... B, possa iniciar. a,trausmis- mentos separados para baga- O projecto, que �pel'mitti!i3 . Atentem' os catarinensE'gBlul11enau ,jSãO_de se�s programas que gens, correspondencias e car- á LIga das ,!'façoes envIar I observadores impal'ciaes de
, . :.' serao oUVl<1os em todo o Es- gas. Desenvolvem os seus obse:vad�res J':lnto a confe-1Brasil F, C, x Mareilio Dias nossavidapoliticanovaloreleiJá notíclaulOs, em uma das tado.

....

.

tres motores, com uma força renc�a nao_ fOI toreado em
toraI e moral desses pronun-

· passadas ediçóe$,.,que o Ra- A directoria da utilissima de quasi 1,900 HP, em total, cons�d�raç3:0 pelo Conselho Para Itajahy, onde irá dis- ciamentos e recolham a liçãodio CIJb de Blumenau. rei� associação tem,· felizmente 230 kilbmentros em vôo nor- AdmlDIstratlVO! por encontra,r putar uma partida: amistosa que delles resulta..niciandô s:u.a actividade, .

en- yisto attendidos QS .. seus ap- mal, t' acima de 270 kUomen- franca. Opposlçao entre os
com o �Ial'cilio Dias, daquel-trou num períodO, de reali- pelos aos snbseriptores de tros corno velocidade maxima. delegados: la cidade, seguirá amanhã a

zações sO�l'emodo louvave!; ações que, prontarnente, "t,êm c, 9 «Anhangá» tem instru- A dE>legação dos Estados. embaixada do Brasil F. C.
------.-....-�-'----

Graças aos esforços d.e corre�pondido ·á primeira �n:ifihtario moderníssimo e uma Unidos, que tem se conser�
seu presidente, sr; João

M�'lchamada
de capitl7es, ... . .. possante insta�ação de radio- vada IlIuit9 retrahida e ma

deiros. JUDia.·.r,. já Iof cout�a- ..•..�Dtr.e ·os no�e'1..
dos ,subs-

I

teleg.regrafia para nnd.as lar- desta,. �a?ifeli;tou_ a opinião
ctada � dentro dp, breV,';�s cnptorasJ !lublicados ,em no.s- gas e curtaS. que .as dlVlüas nao fossem
dias estará

.

sendo montada, I 8a passada edição. ,omitimos '

.. Não ha ... duvida em que a tratadas com o governo n'Orté;.;
uma esta.v.à.O t.ran..s.miS:-Iora 'd.e.· j.OB., ..n.om.e. S.' .. dOS.

s

..

r

..

s

H.el�man 1

a.qUiS.l·Y.
ã.o iles

..

se

v.a.lioSiSSiIíW
ame.TI'e.a.n.o. mas.

c

..

o.m
os

c.r..e.
-

.

No

.ca.
ropo .do lJluminense Distribuidor,'

.grallde potenc�a � .
aparelha:- Weegei que concorrau com, hidro,avião. que é o maior e dores, directamenta, ,IF. C. á rua_Minas Ge!aes, �n-mento modermsslrpo, tO acçoes. Johann

• Karsten,: o maIS veloz no trafego. ac- .. Em resumo pode-se dIzer c()ntrar-se-ao, aman�a. em �o- Roberto GrossenlJacher
E3sa estaçã.o s.el'á a unica. i com 2., ..Chrls.tial1lK

.. ars.ten."com lreo.:,.do...Bras.H, enr.iquece. grano.; q.
ue a confe.ren.cia de Monte- g

..
o amistoso as eqmpes. prm� .......... _.;.------

no genero,
.

actualmente . no I � e Bernhardt Sçh(';idemantel, demente a' já moderna ·frotá vidéo não entro� ainda em oipaes e secundarIas dos dois
Brasil, em vrrtúde !le _deta"l com l� A.esses, ��m. como aere� da

..:. ,«9o�dor�. e queo sua ph,ase .e.s�ellClal, tra�ando clubes que e�cabeçam esta mazonas S, C., na Garcia, �m
lhes de recente apl1éaçao n�, aos demaIS SUbSCflJ.ÜOl'es, a publico nao deIXara de se as,. dos grand.es mtezesses· flnan- nota. jogo nocturno, uma partida
radio telephonía. .•• .

!directoHa. pôr n{Jss� inter- segurar dós beneficios que ceiro·,� economicos. que en- a.mistosa entre o Amazonas
Espera-se que, até fius de lmedio àgradece o auxílio esserapidisstmo tt:!>lo d�tr8.ns tr�ta.ud? serã,o abordados por �ealiza."se, h.oje á noite áSt S. c, e o America F; C. de

janeiro, n. est!lçãü do" R. C./prestado. .'. p.orte .1h.e propDrcIOnaI'a. estes dlas. 81[2 horas, no éampo do A- Itoupava-Secca.

oe 1933 5. rATHARJHA
§

rNUMERO: 26

Fluminense F. C. X não quererá outra

Altonen':)e F, C. SD,PER TINTA.' INDELEVEL

Experimente

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



CIDADE DE BLUMENAU

NATAL
na Casa Globo

á preços exeenctcnses
e mais. variado scrtime�to

! DURAVEIS! BARATOS

O·nde esta' a felicl'd�de f Desde todos os tempos, todos I
I. [!

.

os grandes flageHos que muito _-,,_,,=-=-......----_

contribue para i) enfraquecírnen
, A grandeza da nossa Patría das C'Dnho·ras todas racas humanas, é a deca-

i depende da culturamoral in- 1)[1 dencia dá força vital, precisa
teletual de seus filhos. A gran .. .. . ..

mente quando mais falta faz'
deza e felicida'ie de cada um . Em possurrem dOIS [ardíns aohornem ou mulher, como Ideles depende da bôa ou má ligados entre si; o do Amor compensaçãoda Natureza.p arn ]
esc.31a pate.rnaqu.e viram.coID.· ..•d.:e.. tltr�

de c.asa.;.o �as Flores I
horas amargasetristesas daVida

08 olhos e beberam com a in I no .qumtal. <? primeIro sym- A fonte pois.d'este flagello I
telígencía. A boa escola, é: mo rbolisa a Felíeídade; o segua- começa pela da mocídade I
rali?ade, ínstrução, ju�tiça, í do comple�a�a dent�'o do �on- i ás quaes, na prímeíravez tem IIIhyglene. e econorma. Seja �_. fort? materIal.moralIdade, ldo-I ass�m ímportancía quandoalías
conomíco compre só o índís latria pelos fílhos, esposo e, muítissíma, por que são de I
pensavel na vida� mas artigo a sande. origem de muitas. r.le�graças,!de valor real. POIS bem; as- ... quer no decurso da VIda quer
sim os den tes e o cor- Faltando esta, tudo se tra�s- sobre tudo na velhice. Asl

Estado.' .de Santa Catharina· po, li. cabeça e cabelo tam- forma em sonho e martyrto
I víctímas, geralmente inexperl- J

j bt;_m precisam hygiene e as-
. Como pois garantir a pos- J entes, fazem uso de coisas de I

";:fIol tO· d R d E· t· d
·

d· 81
I seio co�stante.

.

! se de tão p�ecioso LUMEM.1 p�uco ou nenhum valor ex- i

ri' e na e en as . s a oal8 e
.

umenau Para ISSO use a «Petrolina (de tão grande BEM? indo di, plíeadas por quem na .ver��de I
,.

.\1inancora», que é um t6IDCO reíto em busca de «Mínerví- nada sabe de fundo scientifico.

E
.

D I ..T A L'· .ca.Pihr; ideal.microbicida,es na

... )}.
que é um pre.·CiORO espe- Vulgarmente chamam-se:

.

..

. ,terHizante do couro cabeludo oífíco feito pelo autor da ata- OONORRHEAS BLENORRHA-
.

.

I
evita a queda dos cabelos; mada Mínancora que durante OtAS, CORRlMENTOS. etc. S<: I

.....•... .
. .'

. .

destros completamente a eas· dez annos tem curado ínnu- o leitor fôr uma das victímas \
• De o:::de� do 'ir. Exator �as Rendas �staduais desta Cida- p.a: gordura e comichão do pe.. meras senhoras evitando (as não ande por caminhos tortos!
fe1 torno. publico, para conhecímento dos interessados, o decre- ricI'aneo.AI�nmas se�umas de vezesjoperacões e soffI'ime.D I que l.he ro�bam o dinheiro, a!<1,0 n. 28, datado de 20 do fluente.

-. . uso tornam v cabelo forte, on- tos, velhos do utero e ovarto, alegria da vida e a saude sexual
DECRETO N. 28 dead?,vigoroso brilhante e pre possuindo attesíados, magnííí- que é ainda, um grande bem,1

O Coronel Aristiliano Ramos, Interventor Federal no Es to evitando as caspas e o em- coso Um negociante do alto Ineontestavelmente, um dos me-l
tado de Santa Catharina, no uzo das sues atribuições e, consí- branquecimento prematuro, commercío de .Iuíuville. es- dicamentos que podeis usar, I
-derando que subsistem as dificuldades que determinaram o De- sem tiut�ra. Ca�a rrasco tem gotando quasi a. paciencía e

a NjECÇAO <IDEAL" "MI-I-creto u. 2, de 13 de fevereiro do corrente ano; todss as instrucões para fazer esperança, curou-se de hernor
"...

DEORETA: o cabelo lustroso &f.'CCO ou hu Irhoidas r-orn fi frascos! Todos NANCORA .

Artigo 1 - Fi:am relevados de qualquar multas -rn que mido. Vende-se na Ph8I'. Mi- os íncomriiodos causados de Itenham incorrido, por atrazo no pagamento de impostos os de- nancora Jotnvíle: ern to-tas «regras» irregulal'E::s, heiuor- ,-
vedores á Fazenda Estadual que pa.garem sua.s dividas, até o pharm .. i.T'OIJ8riaS perfuma rhagías curam-se SI.' são cu- I

r����dia 31 de dezembro de 1933, inclusive aquelas que já estiverem j nas des.u cidade. I
p"I,\/pi ... �nll1 ii. Mínei-vína. o ���

ajuizadas.'
'

Artigo 2 -'-.-. As ações executivas em andamento, para as,

Do SANcocobranças de impostos. estaduais, ficarão sustadas até. aquela O
data, cumprindo, porem, ao executado que quizer liquidar a '

�fitk�iJ;�:·!m"���j�t�iJ:';"i:C::ri���' eq��st�!Q r::�: I MATER!AL PARA INSTAllACÕES ElECTRlCAS t SUL DO BRASIL
, Artig» 3 ,� No caso do, ;trtlgo 2, p pagamento sera feito' GRANOE 3DRTIMEIITO EM lAMPADAS E LUSTRES O Ai.
!s���t�;i�: is��i!n�t��;ós;�u�t��li:;t;ú;���sSae�ad�elâa�es��!��� TODAS PECAS PARA CDNSTRUGCÃO DE � ç:�::��:04;;O;:;;;:�o \I.
descon1adas.;is que pertençam 'á Fazenda Estadual e cobradas··� "

t
Succursal em Blumenau -- Caixa Postal N. 5

G'as dOP��Á%�Â�oteb�l�g:�'Em um dos exemplares da guia"
APPARELHOS PARA RADIO � Paga juros, em !-onta-corrente, até 7o/P .

averbará o. Exator o respetivo pagamento, e a devolverá á car- o ao anno a

toriopara que seja imediàtamellte. junta ao�autose considera- ..

��ee���.it.� � e.dX.e�l:r�ã..
o,

..

indep

.. e.lld.etite .d..
e despÍlcflo ou sentença

·to Recebe am "Depositos Poplllares» desde a

tArt;go 4 - As multas extraordinnrias perdidas pelos pr')- .
O quantia de 20$000 até 10:000$000, pagando

motores,' em beneficio do Tesouro, ex vi do § I do art. 10 da I o juros de '

Lei 1.110, de 11 de outubro de 1930, por não terem iniciado a! c

I
.

ação execufiva no prazo estabelecido, serão descontadas em ia- CôrJos Hoepc�e S. À.

D�
.

6 0/0 4-0°0'.��r :;: ae��iu���; d��rei�.jsfaz�n a sua dividano prazo marca- Blumenau
.1 O capitalizados semestralmente

Artig.o
.....

5
...

-

.. _.LO.g..o.que �ntre, em. 'V.jgor o. presetlÍe decr.etol1 If'.n*1I\neBiíl!I � Faz todas operações Bancarias
os promotores farao entrega lmedlata /lOS· exatores de todas as

I' r· �ee.r
..

tid

.•

ões de d

...

iV

.. id.a.fjSc.a.es.e.m.�eu .�,ode.r. med.,iante reCIbo,. e os O annunrio é a alma 00' nngori0l o·��� o
,a{Qrn"P-. .,d

exatores, sem tardança, mandarao 81lxar, na sede das comarcas t:. .. a • M��� � 't.
,

dos municipios e dos distritos, editais em que será transcrito o

presente deel'etc, para qUt; chegue ao conh.ecimento de todos
os devedores.
§ J � findo o prazo de iseu<;ão, Que ilão será prorogado i

serão as certidões, cuias ali> importancias não forem pagas,. de-l
volVida.s itlc

..
oll.tin.en.

ti aos promotores rar.a os.
fins legai.S

...

, .deven
c

Ido o Governo providenroiar para que novos dispositivos tornem

mais, rigorusas e sufidentes as execuções fiseaes.
.

'

I
§ 2 .-c 'O, Prazo de que trata o § unicó da Lei 1710. de 111�e'_outubro de J930, fica�á. inte�rompido 'com a entrega das

.

e�r-·
tldoes aos exatores e sera cOlltmuada da data em que forem;
novamente restituirios á Prorr:otoria Publica.

ArtigO 6 _:_ Incorre. em multa de 200$000 a 500$000 o

promotórque nãO cumprir odeté!rminado no art. 5, deste C:e
ereto. - Amufta será aplicada' pelo Procurador Geral do Esta
dá ,mediante �epresent�ção docun:'en�< dll feita pelo respefi \Tü E-IxatÇlr, e por mtermedlo da' SecretarIa da Fazenda.

, Artig() 7 � Ficam tambem, relevados das mulhs em que
incQrreram, 'por falta de declarações para o lançamento dos cotl-
tribtlintes do imposta ferrHoriaL .'

. '.
'. Artigo. 8 -·0 presente decreto, entrará·· em vigor· na data

da sua pnblicação. '.
.

Artig og - Revoga�-se as 'disp'osiçõês em éonfrario;
Pálacio do Governo em Florianopolis, 20 de novembro de 1933 .

. asso Aristiliano RamQs .

asso José da Costa Moellmann

o mais bello

15 DE NOVEMBRO N'. 26

EmCentral
está sob a direcção do pharmaceutico ..Jocio Me
cje;.r;os •. que conta mais de 40 annos de pratica

'.' .

profissional
. ManjpUlação esmerada e escrupulosa.
:: >

>

.. Não se substitue' medicamentos

"J?.tóliuctos de alta qualidade.
". Bspecíahdadee legitimas.

do lI"emedio barato
que, muitas vezes, é Imitação.

E' o melhor para a

tosse e doenças do peito.
Combate as constipações.
resfriados. coqueluche.
bronchite e asthma.

O Xarope São João
p'lotege e fortifica a gar
ganta. os bronchies e 08

pulmões. Milhares de
curas assonlbrosas!

Não percam a opportunidade de tornar made s nhecidos os

seus PRODUCTOSY

Bom exito nos negocios �Ó se obtem cotn boa propaganda!
l\1:ande reservar desde já um lugar na grande EXPOSiÇão

Industrial e Commercial
annexa ao

Primeiro Co;ngresso Cathoiico

Assim, os �lllS. contribuintes em atrazos com seus impos"
ios, para com o Estado, aprovflitando os fav'Jres do pI'esénfe
decreto, são convidados a saldarem seus d.:bitos dentro do pra
zo acima estipulado;... até 31 de dezembro de 198:J.

Coletoria de R"mdas 'Estaduais de Blumenau, em 22 de
novembro de 1933.

..

'

asso ELPIDIQ lIMA
Escrivão

de Blumenau

que terá effeito nos dias :29, 30, e ,. de Dze v"!bro

do corrente anno e I. de Janeiro de

1934 em salas do

A partir de segunda-feira, H do e01.'reI}te mês, a hora. do,

expédient� dos institutos Jjaneario�·.abaixo será a seguinte: I
...

das 9,30 ás 12 hora'íS
e das 13,30 as'14,3Ó horas. '.'

l\.bs sabba.dos não haverá expedient�'depois;�o �ejo dia
I

NACIONAL DO r.OMERCIO, eAI�A, AGRlC,OLA DE!
iLlHdENAU, S. ·A., BANCO SUL DO ·BRASIL ' I

·6ymnasio Sanjo Âtotonio

Para informações: João 1ft de Borba

Rua 15 d.e Noy. N. 56 ,
BlUMENAU

,EM CASO DE lWRfE
Caixões de del'u:1ios sempre
em stoek de todos os taUHt·

nhos a pn'(:os modícM.
Seruiç'o de prlm.eüYL ordem

!
A trataI' com A. l,ubow. Ena

São Paulo. ao Jatio de IUcar'
do Labe:-:, ou na Marcenaria
Stl'ubel Irmã!):;;,

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



"

5$000
3$000
3$000

';

5$()uo
5$000
5�ooo

MM 44"''**'& iiMUMU

V,INHO "C_.RUZEIRon
Grande' Marcil Nacional

6$000

cara as festas de natal' e 'Anno Novo oüerece

os afamados Vinhos "'C r u z e i r QJ> da Adega Sta.

'I'hereza de Luiz Michlelon & Cia., Caxias, Rio Gran.

de do Sul:

Vínho Velho S. O. P. (Typo P6rtô), Mos

catel, Rheno, Barbera, Clarete, SUCG9,:de Uva,
(Grande Vinho.)' Cognac, Bagaceirâ{Aguarden�
te de uvas} Champagne - Grande<�$pumante
Michielon, secco, doce e meio doce.

Roberto Grossenbacher

" 7$000

,.

10$000
5$000

"

"

"

,.

"

."

" 7$000

6$000
6$000
2$000

RUA SAUDE ... VIDA LONGA ....
, OBl'EM-SE USANDO O

ElLJXIm D'� NOGVElIBJI.0'0 "

Empregado "com real Tan�

tal,;éfil nos, seguintes casos:

RIle!lmatísIIl9 el!! geral, Racnitismll" Maneba$
aa ,pslllh Espinhas, Ulceras, 'GcDorrh�ls�

'Olrtllru, fistujas, S�rnas.
'

,

"

,

\ ANTI - SYPHILlTICO

PODEROSO :.1 ·ANTI.,UHELMATICO
. .

' .

1 ANTI- ESCROPtlULOSO
.; -,-:

t)}i�PURATIVO DO SANQUE

5ecção fluvial

Bom! Bonito!
��.

Barato!
maior probidade profis
sional no Receituario

BLUMENAU - Rua 15 de No
vembro N. 44 - Ao lado do

Hotel Bôa Vista

I.
F1'anc,isco'ite Olivei!(J, e Silva, Liquidante. 3 x I. T e 1 e p � o n e,

.

N. 201

..-IIIIIII ----------I--_t"
· -- �

L • .•
.

_.

:BltÍme::uiu. 7 de b�zembro de 1933

é qualquer artigo da minha

Secção de N'e·go C·.l·O .qu.. e 8

..

empre dispõe de variadíssimo s�r-
,.

.

.. , tímento em ARTIGOS DE ADOR�O,
QUAD1WS, ESPELHOS e OBJECTOS ARTIFICIAES com enfeites dê BOR
BOLETA; PRODUTOS DE OOURO DE CORRA

é qualquer serviço executado na

'Se'cção de V· id ra r; a que sempre está munida do maior stoc.k. li, em MOLDURAS DE PAINEL, VIDROS,
ESPELHOS etc.

'

é qualquer retrato tirado na

S
-

d F t ·f-' que. é moderntssímamente installada e

, ccçao .

e o ogra la, provida dos NOVIS�IMOS APPARELHOS
e UTENSILIOS. Todos 0$ ARTIGOS FOTOGRAFICOS. Serviços para FOTO
AMADORES.

LONTRA

Doutor Piragihe Araujo
I Clínica Medico Cirúrgica
I _

1 Diplomado pela Faculdade de

I
Medlclna e Cirurgia 'da Uníver
sídade do Rio de Janeiro, com

longo tírocínío clinico e pratico
"
no Hospital da Santa Casa de
l\fisericordia do Rio de Janeiro,

, ��:��a::�i!:.tr��!i:!:�::!� 1\\'
tríea e Gynecologlea (Partos e �
Molestias de Senhoras), e Clinicá

'.

�'d

..
e.. .CrI.. a.nç.

as;

acc.ei.ta
C

..
hamad

.. OS. j.para todo oMunicipio e tõra delle. .

Rua Ooyaz n.15 � BLUMENAU.
.

I Em����
FRITZ SCtlMURR, Rua Quinze No. 60

"'ô'

e exportadores õe madeiras
,

e Cereaes

�epre5entante5 1)0 mOInHO IH6LEZ
.... ,'. -,oe

..

,Para annuncios" 'procure esta folha

rn
,..

Exijam de sêu

fornecedor

Torrado dos

melho rescafés

dó Brasil

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



I A HERANCA DOS E�TEPES II }� o titulo do fUm que .CY ANNIVERSARIOSCíuema Busch apresentara
.

,a.nu.mb�. em 2 sessões, aos Ft\·siejou. qaarta- feira ultí
seus freguezes. Um "westem" ma, seu anníverearto natalício
agradavel, bem f�1to· e com o Snr, Carlos Schroeder, ele

. lima bôa luta para os apre- mento de grande destaque do
dadores do genero.: eommereío do prespero digo
..

' Randolph Scott, muito sym- rríeto de Indnyal.. «Cidiu:ie.»

I
pathíco e Sally Blane, linda apresenta, embora tardiamen
e deliciosa COIDO em nenhum te seus cumprímenfos e faz.

outro. Illm. são os príncípaea, v.otos de perenne prosperí-
Um hístoría'bem movimentada ãade.

.

,

e rápida. -- Faz anaos hoje o Snr,
Como complementos tiguram Carlos Geys�r de Córdova,

Um ,Jornal e (} beIlo .sehort competente professor publico
musíeado "Um Dia No Hos- em.. Nova Bremen, deste mu-

que De Paris". .

nieipio.
_.- . .

! Felícltamot-os.

Experimente .

-- Amanhã, c0'?lpleh.�ráma!!:).

. - .' I um anno de telís exísteneía
e nao quererá outra

a exma. snrte. l\fati& .Lutaa
SUPER .TlhTTA INDELEVEL j Balsini, dilecta iílha do SlIT.
Distribuidor: ! Conrado 1381E1n1 e tino orna

Robe'rto Grossenõaeher:meato da elíte blumenauense.

I A' dístíneta aaniversaríante
NAVIOS «Cidade» oumprímanta � te-

i licita.

ESPE�RAD�S IVJAJANTES
Perto de S. Francisco

I Ii'RE! nIONYSIO MERUS O .

«Tuloi.a» (Carguei.r�}. á 3 F. M. -'- Virid? de.�alto Gran
·ou 4 de Dezembro - recebe de! onde é vJgarlo. da Part?
ca.rgas para i")antos e Rio de chIa, encontra·se ��sta Cl

Jallcíro, e com transbordo no dade, tend? nos vIs.lindo, �
Rio pSll'a os portos do Norte nusso partIcular amIgo FreI

!\ão ataca as -- Atraca no cáes do porto! Díon:y-sio Meous O. t .M. _

do Rio (ie Janeiro, descarre-I MUlto gratos pela dllstmcçan.
pennas e não gando sübre vagot"s. .! ALOYSIQ MICHELS. - Vin,

«AHpiran.le Nascimento»! do da capital' do ��tacto. on
forma dero- (Paquete rapldo), á 5 de De- I de acuoa de lermmRr () Clir

zembro para Itajahy. Floria- 80 eh: Pharmaei�,-, do Instituto
;-ito no.; tm- nopolis e Laguna, á 10 para1Polytechnico, encontl'a·seen

Santo:;. Angra dos Reis, Rio ire 11ÓS (I Sra'. Aloysio MiehelFl,
teiros .

I
de Janeiro, Vltoria.. Caravelas, O novel dipl(,Ihn{to fez a

Hheus, Baia, Ar8cSjú e Pene- sua eoUação de grão a 11 do
, ..

'

-d" 'b'
..

r
'. d'

....
'. Distrlbllldor: do -- l'tcebe passageiros e corrente, eE;tando apto a exer-'Rifa �xtral a em .... en� �IO .' e, A tinta ideal para. canetas Roberto Grossenb.acber carg'ê1s. ceI' a sua proH!;s�i.o PU} qURl�N� S. de CaravaggH} no .... tinteiro'. "Santos. (jJaquete confor-, q�.w.r parte do rrel'ritorio Na-

diâ22 do mez de SUPEH '1'INTA INDELEVEt
-----.. -.- ...- ..-.-----�---

tavell. á 6 de Dezembro pa· i clOnaI... ". .
.

. .

6Y&')('�&'\Sb�&--6'h6}-.&.&1.<r, .�Sr,SPx--;p &t-id?) êr m 1'a Rio Grande, Montevidéo e I Ao rllstmcto t11pl(�mf!do «�l-.

Outubro dê 1933 lJislribu:ldor:

j
QJdQ.'j::JQp'Z},J.',o;:J'.. Q)S@�QN�1'2j:j�-00QPwT.J93*=83d3c..@ Ç'jt;:B Buenos Aires em com tl'ans.j dadex> cprf·.sont�. b.oas VlUtH1H

FeJ1'am pr.emiados. os·Nume;.. Robe1't.o 'Grosse:nbaeher � C t h t'
$. b.ordo para r>eJotas, Porto A· i

e despja ffiuítas felicidadí's
"TOS seguintes.

. .. _ , .. _

�
.. - � -Im .. " as aR as por UOUBZ8S �I ��f·�o�:;��::l'.'l:1�;�,tac�;���i��OfiS����mpenhiY

de suu

'For�IIÍ premiados os nume"- � � E8 bá, .Porto Mu_rtínbo, Rio Pa.ra- f
ros seguintes: .

. gan�o' por Rio do Est,e; um -:- ..� gual e RosarIO - recebe Cêl.},- ._ .. _ .. _. ... . .

Um boi nóvo, Nr. 670, ga� vestIdo par� sra: nr. 682, lifa: �1 Passas, figos, nozes, avelãs e � I gas e pb�sageiros, .

zembro para Rio Grande, Mon.nho por Varisto Mc�garda nho por Er!DlDlO TUmaS1nl (,.j::) .

amendoas . * <;r;.�!zt1·tinho� (Ca-:-gueiro), á tevidéo e Buenos Ajres, e com
Pommeranos; uma Egua de 6 em .RIO Sapo, ur;: chapéo pa-l� �� 19 de Dezembro para Hajai, tl'anFllordo para Pplotas, POi"-
a�os nr. '157, .ga�o po\ Da* r� sr!; i�1gtn��n10��el�:��� I

cQ:) vende por preço barato -:.,. FlorianopoJís e Laguna, à 24, to Alegre, JBg'uarão. 8ta. Vi.lHel Valalldl'Ot RiO do Cedro� ma a
d

.

a Snl'a 05
c.;o

.;' vp ou 25 para Santns, Rio de .J8:. ! t.oria, Porto Er-perança, etc.--um burro bom,. Nr. 69,
1
ga- �:nhÓvek�n�sfaaÚber Balx�l� Roberto Orossenbacher � Dt'!ÍfO, yitoria, Ca.ravelas, I!�H�-l recebe cargas e P8ssag<"iI'os.nho por ExerCIDO Ropeato,

Pomeranos.
'

I<ã} ar. liS, BaIa, E.stanmu, A.sacaJli. el. «rl'Ulo

..

ia�

..

(c

..
a.·rgueil'o.i, á.20Rio QG Cedro; um arrado no· m

"'''', ('1Q.,...... I Pt;lnedo, e Ct'ID tl'ansbord.-o PJ,' ou -\)1 de Dezeml')fo -- recc ..

664 h Nar ffi Rua 15 de Nuvembro; or. 85 _.J
.

��onr. Conz::n POltf��.ran08�' Os faóriqu,elros da Iu'reja � . &9! outros portoE - recebe C,U'"'
I �e cal'g�.s para Santos e Riu

'.' .·u.• m' .' 'ró ;,;.1·
....ojl·.0· .' do pa'.1"e.'.d'e,'·n.... 314',', .'.

.

de' Cara.vaggio. m§r6'�Yl6hr;n���ffi2&J �ffi3��&J�&-ffi a::6'/'!�";>cr� li I gas. ! oe Janell o. e com tr-ausbor-
• ç.. v

.

..

,
. .'

ar v' rnv:''i::JQNQJ.J '.r..t:FJ - QP��a:H:J.�GJ _,(d:, W «Baeprmdi» (Paquete rn.pi- i do no Rio para os portos do

lIfj
do e confortaveI), á 20 de De ..

;

Norte.

.

,�!B3��mmm��a��o�;mmffiES&m&,ffiÕ9ffi�
r [)::1 �

�, I� Result _qº da ªi!(� Eleiça-o �� .
. .

. ��
.

-_ &'�
�

� A Revolução vem Abi!.... �
�

FIRMADA NA sua alta ideologia civica.CO!l'! �,
:� . Inercial, a poderossisRima CASA BORBA, ausente . �i'.

dos pal'tidos e perto dos graniles interel'ís(�s coI. )"S'!

'i � lectivo8, vem, Uf�sta ho1'\1 de acanhado .matel.jalis- ro
� �i jV mo politico. lançar. ao nobre e generoso. povo L..:}

I ;� biumenauen8p, a sua venl:'menie proclamação, ��

110'"
lm�crjpta �ob a sugge�tjvo c gritante legenda (j!.

�j."
"eRgUOU A HI IHA DA ONÇA BEBER AnUA)� ��I <��j' que, Ião bem, ü'aduz os 'anc{:\jns da nwssa Inn're. �.�
dora, a; CASA BORBA. sem reGUOs nem desvios, ::50

.

� .. consultando a vomüde de povo, quê!' apellul'pura ��
f"t� [8 inRureraveÍi� lnfrgias bluffiPllâuenses nn l:WU- B'{1

·�.F.�i.'. tido de � correrem á !'edemptoru REVOLUÇÃO gJ
tOf dó Ptí.EÇOS que levará a, ('feito. essa sellumB, ['f.')

,. GQ,:��.' .

hasteando a bandeIra rUO,3 de LiquirJaç1llo. 00

�} . NãQ ha meias medidas; impõe�nos o rouIsu-
d� manQ dilpma: ou a Justiça Eleitoral recOnDt'ee'�. a CASA BORBA como 8. eleita do povo \1f� Blu� � .

r.� .

menau, di;:>h,mando·a coaJO a clt'putada ii AS8em- ��
���.,.

blefl Constitu.inte da� Cosas llarate·riras; ou a ��''fi inexoravel e fatal consequeucia de ll1llã Rel'ó[u.- .

. ção de preços. .'
� ASSIM, tr-ombeumdo a &ua hisiOl'ica .fama ;;;'�".� barateira. sem perrtu. de tempo, iI �u(>tTell'H CA� �
� SA BORBA. !lrt'egimenta�:::.H: para o gt'ande prBlill, f����,; apresentando a SUa lista de preço e nffer'(\f;endo .iI�-",,�

II kl!Z 0pportunidade do PO\'{) SalV8I' a sua eco- t�.;� ��j
J {.�0).... nornia, comorbuio do ille-lllOl' {� mais !>,;lf,ttO: \t(\<\

I
�

.

lS:'ii

;I�" Brim 0$900 -'" Zephir 0$800 �
�'. Tdroline 1$500 ��
�. Colchas 5$500 lQf Seda 3$000 �
___'tl 00

.� Não: Absolutamente não: à CASA; BORBA r�
l'-"U não se Ul[lSiUNt, sobres<iit(t>b''-'' s(!mpl't� }wla sua 1-.,-,

tl"< invejavel conducta civica-commel'niul, VENDEN- �
I
�

..

'

:00 BARA.TO para satisfazc,r m; grandes aspira- r; �

...
,

I� ções pOjimlares.
'. . �·

tz.Pffiffiffi§?ãSO&:*tf5��E&ffi� tfS�jffi<ó§ �� <E,ffite'ili

", ':;-':.;-"C'_:. ",'

CI D
D E EI L ..., M};;'I·;.NAU •......
,-t ..._", _.�.'.--'

'

•. <"',.:"' ..;.:'.:" -
....... '"1 ••_ •••1' '.'

:!!'!"

Um Livro < Pàra as '. Senhoras

..... � ... o LUAR SOCjA.E.S

�, . �-' . ..
.

.......................��.���:���:J ·:::�·.····
..�e:;!:c�·��;.·.:·,�

I
o lar é (I témp�o d� f8Jnil1a eas.a � será (J �oontjfice das

e a imagem maio�dé�s� tem- maiores suggestões dentro do
plo é a entidade IellUnma -,.

j lar. As modas, os bQrdados,
esposa. mãe, ir:I?l1�' 'l'udo queJo_crochet? o �fcot,. a decora
pode aurirulgfr,':I?-ésSê templo, çaq, os arranjos da casa, os

Iem arte.. eJIl' ç<mrorto, em assumptos de
. belleza, as re-:

decoração; enr b.om �ostí) de� ceitas cuU�arias•. os Pl3ntea.I ....... ..,... ......�----_---
ve se.r ()b.1'!.a.,'.·... d.. as mall.�. abea- dos

•. 0.
s cmdados

.
da pelle .eIceadas !lá. mulher�. seJa" esta das �ãos, as musicas, a arte

a espose, li:, cO.J.Ilpor uma :I!a� apmlc.ada, .

a. poesia,
. uontos, I

gía d�Jaª��·'·wn enC,antamento :uove!las, díalogns, lit�er8.tuta I
.

do ainbieiIte dos fIlhos e de' de Cinema, sports, ..:hlI'Oman-jsi. pl'opria, seja a irm.ã a te- �ia, conselhos �s mães e as
,

De orden;t de Sr. Diretor, torno. publico, para eonhe
-eer dentrod.o santuarío onde Joyens--Umalnfind»velquan�lcImento dos ínteressadoa, que nodía 22 do mês corrente,
vive â'·f�mnia. a trame de!i· t1dade dos mais. suggestívoai ás 8 horas, no Escritorio Central, realizar-se-á o coneur
ca��<:�o�t.õordados,

.

dos' ar- assamptoe que interessarãolso para preenchimento de cargos DO quadro de .coníeren.
rànlÓ��/dQsarranjos artísticos, de modo notável a tOdO.S os tes desta F.strada, e que 8S' inscrições para o referido
·da;; l111:p;!Íca, do canto�.de judo espíritos femininos, ..

.

.

I concurse poderão ser feitas até o dia 21 deste mês, ás
etnfiui,· Desse modo,' esposa

..

ANNUARIO DAS

SENHO",,/17 horas, nesta Secretaria. .

()it.l..
·

..�.w..,... ·.ã.·'.... m,ãe ou filha, .. q. u.e.:r,.RAS. -:; O.livro nécessaI.,j.o. ao .:
Seeretarí

..

'

a da Estrada de Ferro .Ha.nta 'Catarina, em
.. êI!1'e.t:'que Impere no santo 1 lar conter� perto de quatro-, Blumenau, aos 14 de Dezembro de 1933.
re�Jnto do. lar, deve superar, I centos '�agmas. e:rr:. rot.ogra�

I Emilio SacIa
;em·karte, em bBW- gO$to,. a vur8! I'!�amente lllustraãasl Secretario
tu·.d

..

o

....•... S.'U.e os m.al.sTeqUillta:dO.�.I! e m.agmflC8IDente encarder-,e � màijS apurados '. julgadores nk.do. .'

..

üfea:Wzarem. A arte t�mbem I '. PublicBCão da Empreza Edi.,
$� eij�ina: e arte �a:Il:ibem se: tora de MOd_a e Bordad.o.

. Iapreende:
.

E' o melhor �es:· . ANNUARIO DAS '.' SENHO- / E' à melhor
'.' tre é o exempl.o suggestivo; R:AS - será �endid()•. em i

.

.

d�jíC
..3(lO,

facU �e
'.ser. ap.p.'.1'0.• í .Dezemb..r.. o

em touas as,' Llvra�! e não é a.

,.he.·rtdid(),.. aSSim.IlUdo". ex.ecu-j'riUS �. vendetior�s de

JOrlla�s.,tado· pela fi.Dura el�gante da e. reVIstas do palZ e

C'JDstl-1fenlilitna. «An:nario da
...
s

. �e* I t.Uíra.',. est.ão C01'to, o mais bel� mais cara.
nhoi'&S� -'": . uma. ve�dadelra lo' sucesso para o mundo Ie.

joÜi.parà ;tod� as dona.$ de lIDinino�

o Lua!' esta' eam inveja de mim.
Desde â ulfun.á vez que sahiste eommígo,
(tão perturbadoramerite linda que eouseí
despeito! ) o tôlo do Luar não appareceu
m�L

'" .

Lembra- te ?
.... ..

Estava o céo bem azul, cheio de estrellas.
.

Pensei ros�e uma JlOmenagemqu€ te prestavam!
Qual nada t. " . .' ..

'

.

Conelüo que era conquista do" Luar.
J'ois vê que desde aquella noite. o eéo
ficou escuro e feio, e chove e chove
sem parar •..

.Macieira Nascime-rtto

AVJSO

ESTRADA DE FERRO' SARTA CATARINA

; Pára as.
., ,

-

.

.

. .
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festas �e Natal O erecamos :

BOMBONS
DOGiS DE-CHOCOLATE'
DOCES DE.MEt
OOGE,S QE 'NATAl, COlORIDOS
DOCES PEQUENOS
TORTAS

AVELÃS

PRAUNÉES
CHOCOLATES .

j\cceítamos encomnle!}das para
'.

. de qualquer· especíe de
Fornecimenfos
doces

COMMUNI.GAMOS QUE IREMOS RECEBER NO OlA 20

PERAS e UVAS
.

G A L ( f O R N ,. A
(mosca-tel)

ACGE1TAMOS
EXECUTADOS

PEDiDOS POR
COM A

'TElEPHONE,. QUE
MAXfMA PRESTEZA

SERÃO

.'

·B·········.····()······:'····M·····.'.·:.. ·8
..

··

.

'

-

-

'.

�.:,. <: ,.�'.'
, .

':
" '

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

NIÉ JES
TELEPHONE' N· 160

NOVEIVIBRO N", as

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


