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A entrevista Abelardo Luz

.. Queill··1eu. com �ttençáfj as 'Palavras do ·sr. Abe
larde Luz, n� entl'eV_lsta de t;!tle lá IlOS occupamos, ha

d�•. sem 5�Úv!da, vel'lÍiear que as nossas previsões se
vao realizando.

-

Não é, propriamente� a :1·8'com.posição do p, R C.
qU0 se está Jazendo. ISSQ, pela. razio forte de não se

Stt!f ter €) ID!7�mo dissolvida após outnbre de H,nO_
Anteriormente, é certo, o )descontentamento la ...

v�a'ya e� -;egulal' parte dos seus componentes. A. ecn-

• dwao.oUiclal em que se ViIlhg.,. mantendo 3; 'I1elha ag
..

' gre�u:u;ã�. ,empl'eEtava�]he1 pela directiva "desacertada
. que lUl?f_:Ulm aos partidos o presidente Campos Bailes,
uma Ieíção que não obedecia. á sua integral finalidade.

� .
Assim, dispondo sempre da macbíua administra-

I·'
•

ti;;!!, como, aliás, os dos outros Estados, ohedecendo,.�
evídeutemente, a um imperaiívo índesviavel, ficou A

fasta.da .a.hypothese de quêda do poder par meio da
nosso ViCiado.: apparelho eleitoral.

Neeeasaríc que se fixasse um trab?,lho mQtlmea
dor, no .sentído de se enterretrarem as pugnas no cam
po da yQW1 Bem as pelas criadas pela intromissão go
vernamentaL O nosso panorama politico, todaVia, am
.p�,ava ensanenas a quaisquer tentativas nesse sentido.
380 p.eta auseneía de energia para a formaçãD de novos
partidos, com que Ruy havia rravsdc latas fJ:rmidavei5,

! j� pela carencla de interesse da oonseíeneia popular,
n�Q só desHhl<Uda. .da e�ícjen�ia :pl'ogl'ammatíea I're�D
msada" como da smeerldade de parte dos nossos ho
mens publicos.

- Não lfate a péna eitarero,s8 f>XempIos, nem se

non::earem personalida(h�s, para. demonstrar que, num
l'egtJl1e de pura politica administrativa, P. R.. C. tt>'w
seus erros, que o sr. Abelard() Luz. eom a franqueza
que lhe é -peculiar, não {:H.'oi:mra esconder. Eft'OS., en

tretanto, <l_lle foram rructos de uma coutlu!;tencla histo-
·

r#��: iaeyitaveI, da. consagração dos proúessos usuais,
generahzado�> que não criou, e qu.e lhe nã.o foi poso

.fi sivelmodiHcar.·
"

.li!' . De par, e tltretaatq', com as falhas apontaveis. so-
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patrl8.. NJgâAos, seria esconder a. eviden.cia ,meridia.
na dos factos ..

..,' .� .

�"ía.t;, de�encaQ.ocado () mov:imen,to o::ltuvriuo, e .vi-
. . c.orlQSO, IH�na de ,parecer que as defecçocs, do partIdo

posto 'iMa do poder se registassem em continuidade jl1�

d�Iiia e mUltiplicaçãoLa!l.iquHad(}l"a. Escasso, toditvítt,
f � fOi () nu.rn0fO doo que trj,n15igíram. Ellotou·se, então, que,

no f8-stigio do mando, o P. R. C. I.ülo contava 3 l:orça
C\}ffi que. se manteve intangido. naal'tm:rgUt'a da inacção

I
e dos golpes oppressivo8.

.

.

.
'
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EHmiuadas
.

aa ga.rentias constitucionais, sem pus
siblhda1es l_)t'ClX!IU1.S de novo pleito, a cot'i'errte rev-olu.
ciollar.ia entroU a praIDüVel", com o pt'esttgio do l'eceu-
t\j triuPlp.b.o, aÍ.'}rmsçãú partid'J.rh, qtl'} resultoil desa
vença, bipartind()-se em novas a.gremiações polid.cas.
Norteava os íWVOS partidos, ao illVé3 d'3 prepa.ro para
lutu:l'u,s eleições, () mouopüUo do poder. E ficavam inu·

. tHiza<!o8> .. d�_sg'arte. os- designiüs a qu�, apparelltemente,
se propunham.
..... ' AssiDl"yhega..àos á vespera da.s elei�õe8, a phy�
sj(}n�mia 'politíc� .de Sallta CatO.fti'ína se apresenta de

manei�a. .a sÍlt'pt'ée.uder àos menos observadOlfes, Te,..
, pl�nd(} even�ais r�pl"eSalia8; fJ P: R. C. evitou movh

· fi1t:: 3,ta.r.;.�e, êOIn o seu pote.acial inalterado, mais forta�
leçido ;pela io.habmrlade politica. dos victoriosos, como'
a�siste:nte lIiullo dDs jactos gérados pala nova ol'dem-
de:':coisas. ..

"
.

,

Por .outro lado, os dois partidOS restantes se vi
I'�m em situ.ação cl'itiea. ex�ia-cta a ta.culdaàe de in�
:Uuir no <latmo dictatorial. creada 8. desha:rmonià lnter
nn, que,'àntes meSffi(J d@ pleito, lhes restringe umil

pfQjecyão' ampla e segura de êxito.
'Acb8tldo-se, todavia, indivisível, sem amolgadura

do ábllllo.BotlriillJ) voltam as republicanos à actividade.
confiantes e� que não lhes será. tolhidaa liberdade de

_ aOQão, q!lê reclamam, não como esmola, :porque seria

I extremo, abs;Uf�o brasileiros pédjrêm a' brasHeil'os a

� gr8!,<:a de: p�n�l'. e �gir, obedientes ás leis, mas como

'f.l. ;:e1���� q��/'T:m hypothese algum!l lhes poderá ser

D'ani á.rt{gtganiza.�áo do programmf'. partida.rto1
(j espa.ço é brerl;}. E este subordiuar-sé-a, ceí'tan:ú�!lt(!.
á ,Dava arde� :�pl�tic.a,- modi!icando a sua fórmula ori-

III
entadOfEt, par n�e.es&�dade de ada.pta-yão-; �\1 mefuol',

·

d�' <}'��Etçãd·o. pel?:�JJ.Y�w.ent� evolvente °Prl'laão. L.

NH,:} evefa, eOIPQ:p 8-lIirill3. o sr. .�"a arJG uz,
e$que,eer Q �e� pa.S8a.�(J, .. )10 qae eUe re}le'esenta de
benemer-eneta e de �O'llflUlstM O'101'i05&8. Foi em seu
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P;�IO qu� se_li,-lr�O:l u:�.�.�eraçfiO de estadistas e nei7se

P:SS�da. .e.B��'� ���d� llle�oraYeís pagiuas de brilhan-

'i Ls. CO.nC.P·iS�!:l\:s ""lSI-01"lCas.: :... Y
"

'. !,�\ss��, ea,tndh� o apl"Q:'i�i!tJ,i" {) mate:daJ ptedOBo da ."

sua !I'adu;ão, e?,�I�lllgHldo-o â!J;:rffUço de pratiCas que
se nao eompabbdlzam com ,a�'Jllt8i5 em que vai peue�
ttar e epm as exigen0ias dQ iJ!Qmel1tcL

.

Os se,u.s eO.:lrIDj,rHl(ad�S·.·Pl'eeisaru dmu3. .<lireetriz
.

,1. caJoada nos lna.is lüHmos ,e limPidl)iS pNl_:)!>siv.Js, de
":$oete [$ ta.ra,r-se � eJq,resSâiY' �i�i Q.os seus desejOS e

da $ua v(.)nt.�de�·.. .' �;". ';, ',' ."
.

.

1)1,,:;$8 i6�� () P.-R. C, �.�n9��l-á apag$l'-áS:man
ô�as que, p!)rventtll'a, lhe hajam empannado a e�iSten.,
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.. l'U.m:,>s que o ei?lld!1�ª.ll:r.a !utUI'as e cer<.

<., telr[i.s vwtOI'las.
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ACHILLES UALSINI

e TITO CARVALHO

Bedattur.GereRta: menezes fUho

Directores:

o ANALUH. LIVRO
IN1;ERESSANTE
! j Atá :sa.bbado proxímo
s�rá posto á venda o li
vro de M(mezes Filho,
editado por esta iolha. Agora, com a aproximação das ele.ições á-COlláíi,
E' um trabalho ínte- tuíute, vae entrar em seena a. campanha eleitoral dos

ressente, em. que o [or- partidos concurrentea nas urnas,'
.

nalista. ombro tl 8, ombro Se até o momento, nada ttvemos - nem earava,

com os criminosos re- nas, nem meetinçs; e porque a opinião. pública se tem

pI 'os, flo'trai-se da. mostrado reservadíssíma, e desse modo, não lhe adían-

p:'opria prisão, para me- tal?�e a sabedoria das campanhas. E esta reserva tem

d.itar um. pOlJ00 sobre a valido fracassos a todas as tentativas que pretenderam
fal1ibHid-'ide sociais, que levantar o interesse do povo para as competições poli-
são apophyses' tremeu- tícas, E neste ultimo sentido tudo tem andado quieto. I

das na pregada moral Só (l. alistamento, corre enervado com a exiguidade do

ch.l'tstã.
.

tempo t3 faz éco no acumulo de trabalho nas l'el}�l'ti-

O autor, par força do ções eleítorees.
•

habitu, proüssional, re- Contudo, o Partido Bepublleano CatharineueB, Isn-
.

colhe aspectos da vida valido uma eircular assíguada pelos seus príneípaes
presidiaria, fixa. tsctas �embl'08 e eoocitsuão com a mesma seus corretígtcaa-
seu muita dolórosoB, fir- nos ao alistamento, fará resurglr o nosso tradíciúnal €'8-

zna sua impressão dian-
. pirito politico, que, desde 193U, veio definha.ndo atê de-

te dos quadros de míse- sapparecer qU8.si por ecrnpleto. Iria que viu. e que se ,E nínguem pode cuntestar que, de uns'annoe pa-
suceedíam ignorados in- ra ca, temos estado á dísposíção de todo menos á 1108- .

trá-muros do estabeleeí- sa propría. Vale fi pena citar aqui, a conclusão a que .

mento da Pedra Grande chegou um certo amigo, extranno ao Estado. Logo ,a-

..
V} ..se com prazer o pós os lJf,nHiros abraç.rs me loi dízendo;

.

seu lívro "Da:;; !ti'ades dE:.
-- Mas estou em canta oarnartna ?

Penitenciaria», porqUê
- Como não? � pergunteí.Ihe.

não se denuncia nelle o 1 E eH€ com fina ponta de ironia:
intuito de se fazer evi- t _. Não; é que. tudo isto cheira a «pampa» e a

deneia, mas a [J{}:Jêsta l (,caatinga" ...

M eff·
-

d D eontril:micãQ para. qU�1J
Entretanto, a verdade é esta mesma. Deixámos de

I O ,I,.caçao a ire� se encare () problema ' faser poütica. quan.do os principaes ma.ntenedores dena

I ctoria d_o Ensino pl'esÍclíario Cl)ffi melbvr fOl'am fGtirados para o sHencio das comptições. Re!iro�

I attel'1ção e ma.is cuida� I' rp.e aqui á sã. politica, áquella que é dever p('ssoal, não

I"I
Rio, 7 (R. P.) - O chefe doso üesvêlo. fi, outra, mesquinha. e feIta de tramas e de intrigas.

do goveruo PfOViS.OY'iO assí- SBrVe,se duma HDgua� \'" E não Ele pI'ecÍsa ir muito longe pdra p1'ovar a

. gnou ontem (} decreto n.. " gero simples e Íiu€mte, raUencia politica em que temos andado. IEm Todo e8se
.

5.828, reorganiztludo . a Dire- sem originalidade Iitera- 1 p.e�i�do dISCri�i.oUari(J, quando os resta.ntes EstadDs da

ctoda Geral do Ensino, que ria., porcplc \h!seja SE"r l j Umao cODsegull.'am auxÍlios do g.o.verDO Federal para as

passou a denominar, S0 Depar. Udo e compreendidQ no I � suas necessidades d0 .ml'lioi' uJ'gencia, nós Hearnos a

Itamento de Educação, cr'ean- seu es:brço despl'e:tensi- I pão e agua -- com uma estrada de ferro paflllizada •

do as s-eeçôe.s de Hygieue! 0'60. i e ,:;Dl constante prejuízo e ainda outros casos que bem

iEs�olar• .Museu Centra.�, Con- i E. por isso mesmo, 1 examinados chegam a ser crimes de &.dminil:;tl'ação:
.

! se�bo de Educação. Bolsg, es-I talvez, (i seu livro,'etil.! .

Mas a:pezal' do que, muitas tentativas toram feitas
.

\ colar de viagens .6 es.tu..dos. \1 ção de dois mil e:XBmp}a- no sentido de estimular nosso antigo leitio. No entant01 .

I 1'e", vai ter o ,;;uccesso I foram princípios e não home.ns quI" se puzel'am em

1
I IDBf'eCÍlo que lhe está I e>videncia, e, o desastre veio úl)mo era de esperar. Ao

.Inglaterra � Br.asH reser-qadQ.

/.
menos é o que temos visto,

_________........._......._. Alem do mais, () ca.thal.'il1el1se é conservado!' ao,

j Londt-es, 7 (R. P.) _ O aví-
.;

t:xtremo e não se aventura aos riscos de novas Iorma-

1 adol" Mo11ison partiu hoje p-a- Intef'ysntoria do ) ç&es pi:trtíàaria� � enquanto a harcaça tem p:roba.bHi-

I·
1'3. o seu aerodromo, devendo ! Paranl�f· li dades de movímental."-se. tudo vae bem. Pode &co!ttecey

d'a.li levantar vôo, seguuda. { ({nê ap9areça uma embarcação mf�is interessa.nte. Mas

feira, com desti�o f!o Bra�i!, f Oa\1�O':íJr30 à noHda corrente' então, a viagem sã,e cara.... e I;t experi�ncja.é. a

,sendo a sua l)L'lmell�a etapa II dê. que � sr. t\hi11o�! Riba�. vai
\ �elhor mestra,03 vida. Ser18, o {'eso que ��ut{l S!l�::ld�

Dakal.': .
deIxar a Ii"Iterventtma do vIsmhol vf.O�ento se pudesse ;,o{tal" ao mun.dQ com "'Ida, del.lS.ar-

.

A vmgem ao Brasü sera. de I E:�St2r!O, diz o '''Corteio. da Ma- I
se·Ia. morrer de v-elhlCe: . . .

.

I,Ida e vol.ta, s,eudo propm.ito \ nê ã'\ do Rio: Mas agora, o. Partido �ep�bheauo deverá l'esur�ir:
; do �z�,bnta��í(\Q à:e�lO::st�ár I "O sr. Martael Ribas pt-etende' Está ��al'a breve a r�or&a�lZaya<J do pl'o�ran:ma. Vrra :

'a e.wdlencIa da ,8.vu!çao 1il-
\ ;lfastar-se do cargo de interlfen� I

,
Il1(ld�L..tdv cqtf.\., os pl'i.l1?lP10S que a ,COl1SCWllCla .do yer-

\ glesa., (Ior no- Paraná para o qHf!1 iôrz I( �adeIl'O patl':wtlsmo eXIge e deJles faz dogma. Medeu�n.

í ! indkado li: nomeado na c�rca de 'c:? ,entre o l?a�sado e Q p:tes�nte, expurgados os velhos

I i um. anno pelo chde do gover-I ....;CIOS e el:mnl,adús exttemlsID-Os ,.de �gora, eHe

el}Ü'�·I·I Os sem�traba i 110 I no. Para �xercer effectivamenfe ra..na conSCleDCla do povo cathaunen�e oom o pt': dl�

" I i o mandalQ fIe que agora ptocu· I reito.
. .

i trtg eses )
ta exim�(�se, (l sr Manoel Ribas .

O aJI�b!-e?-tt: est� preparado. E s�)�ente lia neces· :

L d 6 cR P) S :níerromp"'u a sua �cção na Co

I
sHiade üe lUl'C1atwa�)nntada á uma Vlsao clara do va·

1
u �n res,

Ir
". 'f -:: t.

0- �po rali.;a dos Empa�e(fad�s d� 101", dos homens a serem empregados, I

ig lnu�() ,as li lIDas eS�l1f.rS lGas .

c

_ f.
�,

."" Tambem, não levara. muito e teremos campanha e-InlJ"Il"'<>":l.�B o num"r(' de Ãe Vfacao e,rea do RIO O,and� l·t I
.

RI
.. .'

.'/:,_1.1 .... ""u..;, , ,_. ti. • •
,. mora aqm em umellau com o mtuIto de arreO'llnen�

. s?c�upad?s na In�Iater.l.'a at- do Sul, cUJa 01'gamz8çã� reda� tal' uente partidaria com �orrentes que se não pr%nde.m
'

i tmgm, ate 23 de Janeiro pas- mJ, ao Que parec!=, neSle mo· b
•

t E t .. .

18",-1 • 'i'� ri <) (100 l,I10 menl0 suas velhas actividades 80S nosso� 10 eresses. li> � momento chegará mal s ce

I)
", ..o, a Chdt tAe ....,1 »,\.I'-'\). • ti. " do QU mms tarde. Mas entao, todo b1umen8uenBe terá

( .
onen aooms .

I
d t t d "d r' 'd d

'

.

.. _ Cá em Santa Catharina fala-se que �er �ru en,e e compene:ra o �, a
J.. 1ll�l! a _e que .

� CAMBBO que CJl sr, Manoel Ribas vai lhe e mugIda. Quando se tratar .da eSt.abIl�zaçü{) do

II procurar deslncvmpatibiJizar·se
nosso futuro governo todos os cUldados serao poucos.

\ São. Paulo, 6 (R. F.) - Lon- f:'t � 8S futuras eleições à Cous, I

; -1r:es 5�9/32, Libra, paneI, 90 tttumte. E t"
Id. 45$168, á v. 45$445. New mpres ImO aos pa.ra.gl'aphos quase expUcttti-

1 v cm d
. 1�· d vos. á materia votada. Sem

,J\.()r'K, ",,' ..• 13�230> â v. 13$3DO. O Vesuvio em acção
a ....ra ores duvida alguma. as leis nada

1 Alemanha. 3$254-. França $535. ��t-..

Itatia $6})R Portugal $t25. Napoles, 7 (R.. P.) __ Nos três
O ministro José Americo perdem em seI' e.lU.laustiva�

ri � d 5
de Almeida remetteu dois mil mente claras.

� ')1 an. a $507, Espanha '. . ultimos dias tem- sido veriti� CDotV8 aos interventvl'es do A syntaxe das nossas leis.
1$125. Suissa 2$647. Buenos cada. uma forte emissão de . (r'

.

AÜ'es 3$524.l\folltevidéo6$506. lavas do Vesuvio, attingindo nordeste, para serem a.pph- em !Versos Cy�S08, tom dado

J8.nã,o 3$700
.

f'
.

.

·li d· t
eados em pequenos empres- margem a du'V_das e incel'te-

• l'" ora
_

a uIna a u:ra e res tiIDt>$ aos 1avr-aó.ores neces, zas lamentaveis.
Celltlmetros. ( ·'t d
Continúaa erupção de ga.

SI a os.

Anseios de Paz zes e maieria.s incan.de5cen�
-----------

" teso Gannand� volume
I Em rodas geralmente hem 'J!!! E' uma bella prod!1cção do
\ iruormadas, assegura-se que Numa das ultimas secções Programma "Urltnía.", que ()

o secretario de
-

Estad.o d-os Mini$tro otemão da. commissão de legiferantes Cinema BUBca exhíhe hoje

�1�1�:���� !s���;e���o��!� .' D� Monteyidéo seguiu para f;sns�t:i1:��!�8)o:s:���a:� naC���u��'Valencia, a !inda

a.pr€:5elltar breve, em GeI\é.:: � ,RIO;. ha. diat.:,. o sr. At'th:qr (} phenom�rw de se estar alon- 13 suave vedeta espa:nhola,
bl?a.., su.ggestõf'8 no sentido de S�,h��t Eelskop, novo �1- gando () ante�pr(}jecto, decla� illumlua com seu sl::n:dso en

as quatro })'tlDci:pa18 potencias Ulstr da Alemanha no Brasl!, "tO\! que est� não está na eantad01' as scenas desse 80-

eu.fopéas, !nglaterra, ..
Alama- metade e já é duas vezes bel'ho ·mm, realçando {} ainda

una, França e HaIia, assunÚ- LEIA: n1!J.ior do que a COIlStitllh;ão a voz. de Tino Folgar. o 1'ou-

rem o compromisso foi'mal .'

. 'de 1891.
. xinol catalão. um dos maío�

'de {!ouaultaI:.'-se J'ociproca': Das Grades da Aoontece que os. CQustitu- res tenores da actualidade.
mente, toda a vez. qué:se a� PenifenCl'arl'a ei(inalista�Belecci?nados> ata�j-_"'----",-_......._-

presentar no. mundo.umas1-' !hando 08 m»les que Mt'nmRfiS B k ·1 ..1

.tu... n,p.l>Q susfte·pt?vel ,1·" "om..:
u

""ea O'n. ,

.

.'. _ '.
os pre� I.tf/ld.\I· ac nu ver lUiu

«y'-" _ � l.!v v m p lltUO.. . cedentes h:xal"aw, 8.cerescen�. • •

y

{;pI:ometter a paz. A ap_parec('I' esta semana. tam; ao cada passo, ��ártigos e VamUmzucker

BOLETIM DISSEmomento
alemao ACHILlES BALSINI

,. p

Berlim, 7, (R P.) -' Foram
prOibidas quaisquer manítes
tações de caracter oommu
nísta, bem. como o hasteamen.

.. to da bandeira €:le:arnada em

l'quat;QUe.f. edHidos publtcoa
'ou particula; es.

!
.

--

'1 BerHmr '{ (R. P.) � O Par

I
tido Social Democrattco Iaa-

"
cou um ma.n.ifesto eu.l. q.Ut:.·:'>-., dáo seu ponto-de-vísta sobze as

i�:randes Iitop�ieº&..des e de-

I' teu.
de

.....
a. !la

.. CI.Úil.
aIlzação das

grandes industrís,s. .'

, -

(

.

Londres, 7 (R. P.} - O

!'IIDaHY Chrordch:». noticia que.entre os levantes que esta
vam sendo tramados e fOfdffi
descQoer.'tús p�ll:f. p'Jlieia, fi-
gurava um dos' ccmmuatstas
com o fito de eIirninl:U' 1 íítíer,

A Cánção do Dia

�"

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

Vendem-se seis lotes de :têrras, com cem braças
de 1'rente por quinhentas de :I�ndo, distante seis kílo
metros da vílla .de. CambOl'iú, em lugar muito saúda-
vel.

" .

Tem o mesmo casa de moradia, casa de machi
. nas, galpões para deposito, serraria, engenho de assu

car, com moendade ferro, engenho de farinha, tudo
movido a força hydrauJica. ... ..

O terreno .preàta-se excellentemente ao cultivo
de arroz, pois possue agua sulficíente. Parte das ter
ras é de matta vírgem, Possue' uma plantação de cer

ca de 25 a 30 mil pés de cate, 400 a quinhentos pés

Annunclos nesta secção: 4 publiCações, aos sabbad1Jis. at� :;
.

(MS. 3$000. de mais de 3 a 6 centimetros s$oca_

Molestlas de Senhoras e Especíalí- --__-...--- _

dade. ��:f��� �ev����s. Pele,
��;o:. ••••�;.........�Consultorio e Residenoia; Alameda t� Dr. Arão Rebello �i'

das 4 ás (: - A.!DVOGADO - :1
t· "J
�� Rua 15 de Novembro, �{

--m-e-d-.-P-ra-n-c-is-C-o-K-u-e-be-l f� (Alto d� r:::;:�a�'me,r[a"}' jJ
�""".: ...�.::j.�..�..��

Dr. Oswaldo P. da Silva
- M EotC:O-

_

Pela faculdade á M�al':lna do
gi<) de jattelrl:>

.

Clínica Medica' em' Geral

de Souza

Os artigos são bons, .e os preços
os melhores I

. Tudo que Iôr comprado na

Casa Pacheco

.

...

Dr_ Rabe
�..b..1i:lDJ:CO

e de supenor. qualidade. Procure-a para o

consumo de sua casa.· ;;el�cos e

molhados: bebidas, doces, etc,

Oscar Pacheco
Rue �5 ,g"je �\']o'lfembW'c

Doenças internas, molesüas
de creaucas, molestías vene

reas e da pule
CONStTLTOIUO: Rua Bom

Hetito no. 8; das 9 ás 12 e

das 3 ás f:i
e: toda sorte de instrumentos de corda.

.
.

�

CAiXi:!\S ..para qualquer instrumento
.: ARCOS para violinos I()· . R.,···. ii '

com diploma e medalha de: ouro na

. exposição de 1926.
Grande premio na exposirão de 1 X:r2

- DE :

Do!n�n�@s Mia de Borba

Rua São Paulo, n. 13

Si o seu mal reside no estomago, aqui está o
. ..

seu remédio:
.

'0 Remedh:� das iFam1iUas

.. Estomachlcas, carrnínativas . e .sedatlvas

Vende-se em todas as boas Pharmadas
?rop;'iedade e Fabricação da ·Phal'macia�lv'dérna

Praca f5 de Nov, - fLOFUANOPOLiS
�

l.\utO;mlviação
p... liajahy .... Tjj�cn�§

fIorianopolis
HILARiO W�EDEN·KEN

tosse e cbcnÇls ':1,) pci:;).
Cornb3,te as c0.1s�ipa��·.6��)
resfriaJos. C rJ·1Ue.Iuch e"
1 1.... •

croncmtc � as�l-:r�J.�

O X <"-

J-
.

arope .,:';ao Dao

protege e fortifica a gar

ganta, QS bronchios lo! os

pulmões. 1','1jJnar�s de
curas assornbrosas l

preços Rir

terrores {I alta actual de preços 'ele te�idos,·
Ternos de casernira, prornptos, a preço

de cortes.

.

.

.

.... Transporte de paasageiros e encomendas.
.

.... Partída. de BLUMENAU - Segundas � Quartas e
.

. . Sextas ás .1 2 horas.
Partida de FLORIANOPOLIS � Terças � Quin

..

tas e Sabbados ás 8 1101'as,

._i ----.------__

Ânnunciar na A CIDADE

Pelo material empr�gado, as nossas pbotographias re-

I .
sístem _á acção do tempo. e pelo seu preço

I
'. .estãó ao alcance de qualquer bolso .

I Para qu�:s� convença de que e nossa Casa, já de nome

I ....
. feito, não faz pura «reclame�,. queira .

j '.
.. .". honrar-nos com, a sua vísita. .

I
. .

.. : � (,
"

) .'

Artigos pholographicos e accesci�ibsJ
revelações e ampHçições

Material Agfa�, Mimosa, . ��vaert� .

", �. " ',f '
: ! t"

T. BRAGA
Advcgado

RUA 15 DE NOVEMBRO
B'�LU M ENAU

Edgar Barreto
ADVOGADO

Rua 15 de Novellnlbll:'(1I

Dr.. 37 20.anda.r

HOTEL 60 LETl
Situado no
Ponto da

melhor
cidade

.. f1

Venda de bilhetes de lo
.

teria J.á .Rio Grande
e do.Paraná
.-

Walter Reisfenbach
Rua 15 de NOl...embro, 47,
BLUMENAU

-

··V··.IONDE�·Sf uma cha-
.

L . cara, na

Velha. junto ao Salão BI'Ü
ckheimer, tendo 3.000'metros
quadrados. arvores �uctifera8
agua corrente, possuindo pon

. te: exceUente para construc
ção de casa: O seu preço é
de urgencia, abaixo do -eusto:
3:000$000. A. tratar

.

com Ro
:dolfo )1ayr e., ::,:'7 Yelha� .....•....

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

la. Fabrica de. Receptores e Transmissores em

SANTA CATHARINA

Junta ,Comrnecial J�W6M�J68f�G:ZIII'���WB���8�
. dOE;::dO ,; f�mil�iél t�Nl'� i

.

Estand.o a Junta Oomercial:t13· _. JOÂO MEDEIROS' - ,�
Incumbida de organizar .. I) � Rua '1.5 d N'

.:
.

.

br .Q A A' s.l\'r.....:,"N �
cadastro, das firmas comer-�. .

e ovem, •.. O, o"t
- 'LfU1YLk. AD. 8'

cíaís das. p.raças do interior;;,
FILIAL: Rua 15 de Novembro. na

..�!9�o Estado, � exemplo do que (Antiga Farmaela Gloria) .,"

�

fez nesta CIdade de Floria- .

nopells.de ordem do sr.Pre•.� Fabrica e Deposito das �
sidente chamo a attenção � PJLULAS .MEDEIROS �;�
dos srs. comerciantes que (� prodigioso médica.mento contra a malaría e todas

.'

c;t;;i
ainda não estão legalizados'� as formas larvadas do ímpaludismo. ' �
nes.ta Ju.nta, .para

e

..ietuarem,�
.. "

;.os respeotívos registros nes- PO' DE ARROZ "LUCY"
'

ta repartição;
r

I

I
. .

,

� ar crente e finam.ente perfumado. O melhor para �JAquelles, porém que têm B3
'

a pele.
'

..
�

as suas firmas. regístradas ;. F m.·em carto.l'iO, deverão reque. ermento e·Assucar de Bcunlihc l�
rer a esta Junta o seu arquí- , MEDE I ROS êi'J

I vamento; enviando 8., certí- sg os preterldcs ! fà3
dão do 'inteiro têor do mes- �

.

;J;2.
mo registro, para o' effeito � P�rfume DA.RIS em tubO.S. �do cadastro. � persístsnn, e agradável. 'Não sáe do lenço �I Plorianopolís, 10-13-1932. ��:�B��t1l1@®B��'B���'s

João Toteniino de Souza
Secretario Pomada Mínancora

re10,DES'NISADO
�aapfor·· pa�a\�onda' cula

';:''''
. :;htarca AGO· :Úansformá o seiJ Receptor de Radio -7; não
,<iimporte qual typo .:._, num,:instàhte, em Um Apparélho Il
n'iversal(de; alcance sU1"pI:�.hendE."nte, oUerecendo uma ní-
-tida audiçâó: das estações'"em onda curta, distantes,' isto e

.

uma facil�sintunização ,das estações: Nova York, • Rio de .

,

Janeiró, Berlim. PaIj�, Londres, Roma e outras.
.

I RePreseJÍt� � eonjunct()" unia" super-morderntzação que não
.

: " 9P��,ª fa1tal' para aum�nt?-r, c�p.sideravelmente? especial-
,

mente no Ve1'80, .o seu. gosto pelo Radio. '.

. .3 'preço, sem compromisso, com'

AlfÍ'edo Gosswei ler las bons paes
'.

'

Rua 15" de Novémbro, 74
BLUMENAU

I Gabinete· Jypographico
�'.,.

' ,

Com livraria .. e papelaria
�. .:; Tenho .o prazer ie comuutcae a

.' minJJ.8. distinta

.� clientela, qúe na presente dacta estabélecí junto' ao meu
.� l)6gocio de:,livraria e papelaria n.�8ta praça uma t.:/
� pograíía, encontrando-se esta aparelhada para a exe

[. cHção de qualquer servíço como:

�t�"." .' ,ftil:-- .

"

&
'

.

Cartões de visita, Faturas,
l preilsues a cores Papel para cartéis, Guias
11
ii
r
·tl
B

Blumenau

Maior Sortimento
em drogas e especialidades na
cíonaes e vxtrangei!'2.S

Medi e mentos AUopatieos,'Hom,eop -

ticos e iS iochimicos.

Sortimento completo
de artefactos de: borracha, Per
fumarias, Sabonetes, artigos de
hygiene etc.

Vendas Q val"ejo e atacado

Importação directa, por isto

Preços barafissimos
t-O',

\
.' ",

. �'.

'.
•
�. .;. ",to ; t-. �' .

SERViÇO NOTURNO PERMANENTE'

t,/

Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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i [oICIO DE HOJE 4 PA6JNAfl ,"

ir, AC IQADE Enlre um bs'rço e um .O�RAID DA. MO,BfE '"
Cidadãol: II DESFALQUES � Erro a corrigir

,
"

". Prosegue o inque.Jri.to íns- f Em t'.OSSQ edDtornal da' plri'::'

I
'O e�genh�iro Aptônio no. ,Por meio do voto, vais' 1 taurado para apuração d<ü> 1es- imeíra pagíne, escapou um

tum'u· o arte Pinto Fllh�\ que tr=:ba- tê!" um govêrno que seja vío de dinheiro ve:rifica.d'Ü> na erre, á re'visã.o,>, Q qual fíea
lha na Companrua de Mínas

I
,', l' ..... '.

•
.

-

li I Bahia. na filial do Banco co aquA corrigido:
de S. Jeronymo {Rio G. do R. egiuma expressao a Brasil. Em vez de - "MaiS, desen.,
Sul) fez communícação ao

I
tua vontade. Não fujas ao

I'
O Iunccienarío aecusado cadocado o movimento outn-

Club de Bngenharía de ha- {leveI' e á responsabilidade Manoel Herondíne Dantas, a� bríno», leia-se <:tMaa, desenea-
ver descobe

..

rto o

..

.raío Iulmí- cívíea que sobre ti recaem

..'.
ena-se Ioragído. deado !Dl movimento>'. etc,

.

nante, podendo, c?m o u�o Alista-teeleito".hojemesmo!
Veiu deeopprímir o cora-

delle, fazer expíoaír à àllS-· .

� •

A Aud!tmI'ia de Guerra de

ção da mulher brasileira, e
taucía os pai?is de pólvora,

.

S. Paulo, v� julgar o de�Yal- Vida Esportiva
desannuvíar todos os espirí-

08 reservatoríos de esseneía Fabri"8 do AVIDO-8'S que aH verificado no Hcsp!.. '

t t b Ih d la Tdé d
dos avioes, as proprias ba- . 3J D' tal Militar e cujo montante Brasil. x Combinado '.'.

os. ra a a os pe a I ea a las das cartucheiras e do in- ... r' _ • somma 2.80(}' contos.
Peçam nossa tabelta execução de Beatriz Snípes, teríor dos fuzis. e can�ões. O I?mu;teno da \i laça0. 1011 São accusados 'por esse

Os annancios serão acceitos até que aUligia e magoava pe- Esse sensacíonal tnvento] autorlz..,ado. e� I'ecent� decre- desfalque o ex-tenente Raul
ás terças e sextas ás 11 horas las suas eíreumstanctas dra- tem causudo grande impres- t� do. chefe c1? governo Pr?- Vasconcellos e o civil José

matícas, a noticia de haver são, despertando os mais vi- VISOI'lO! a abrIr.,. conc�rrencm.1 Gomes Ribeiro da Silva.
o governador do Estado da vos e Interessados commcn, paraamstallação no RIO duma ..

Carolina do Sul commutado a taríos.
..,

fábrica de aviões nacionais.
. '

pena de morte da infeliz mãe Colle;rnio Sànto Ana
em prisão perpetua.

;;ri

A justiça norte-americana, TI"tOJOS aIOI·t'oraQ() ICommunismo no Brasil? fonio -------

F
•

d· IJ
.

que como a da Inglaterra e b ui) época começarão no dia () de

.•
'

'.

erIa O niversal· da França, timbra tanto em Montevidéo, 8 - Sabe-se í {E,Kames de <tdmis.;ão e da março; r1tl
intimidar pelos rigores' de O Cartorio Eleitoral da 2a. que os communistas desisti- !2a, época) As aulas dos cursos p\?'imar�oe
suas penas a quantos atten- Zona (COMARCA DE BLU- raro da prspaganda DO Brasil, Faço, sab�r ;lOS interessados rnedio reabrir-se-ão a ]5 de fe

tam contra a vida de guar- MENAU), avisa aos cidadãos visto que ali já se pratica a que a ms�nl?ça.? p}tra os
. ex�- vereiro e as do CUrso ginasial,

das policiais como a todos os abaixo nomeados que poderão I boa doutrina. Tanto isso é me� de :lGmISS20 a la. sene gl- MPara todas as séries, a i 5) de �,
guardas e policiais que, abu- receber seus títulos, desde que verdade, que ninguem Ignora �asmJ e para os e�am�s ?e 2a. . arço,

sando da autoridade terem ou compareçam, pessoalmente, em que a casa boroa, de domin-I epot� far-se-á de � .ate 15 e d� A matricula r.05 cursos pvJ·
matam a populares, não po- cartorio, !'lOS dias uteis: gos boroa, não está venden-j16 are 28 de fevereiro, respecu- mario e médio deverá ser fei!a

dia, em principio, afrouxar Francisco de Oliveira e Silva I do está dando (I seu stock de vamente a 15 de fevereiro e no curso

8. sua severidade em be.ne.

.I'i- Claudio Buechler; João Candido! fa�ennas á sua Iregue7.ia. . 'I· O. exame de admissão ser:' ginasial da la. a 14 de março,

CIO de qualqu�r cor:demnada. de Góss; Gustavo Lang; Arno prestano nos dias 24 e 25 de O Diretor.

se��:ta� a:r:r��:rl�:;t1ca�� I' �ea�t�!�ra�c��;cri:O��u����� SOCIAIS 'll fe;:.::.r���=�::�::�.::.:� :..�.��
no pel'iodo da gestação, quan- 01011/ Augusto Sutter;Benta: ;)'

do as condições physiologi-
I Clrd�so; Octaviano Henrique ANNIVERSARIO ; Domingo - 19. de lfevereir6 ;s

c:as da mulher parecem, por! Card o' Polvbio Coelh . L"; ! . :l
.

. os,, J .
0, .

....Z Transcorreu a 4 do corr�ntB a i f 4 d In
.,

vezes, .e,xculpal-a ou l:r:res- Rigo; Jose Honorato Mudler; data natalícia da senhorinha Helgaj' e�.Ia a aURur�,,'sA ':$
pons�blllzal·a ,pelos ma�vres Eugenio Germer; Francisco Kol-I Bernl1<Lrdt, filha do sr. Willy Bem-·

. i;;:p' �. UyU.V, �$
desatmos, a Cl1'CUffistanCla de be; Ernesto Pezzini; Ma ia Ber- hardt.

, • :�
se tratar de um!t condemna- n.<-mUna Pamplon.a: Anna Ser-

-

I � Do nevo predio do Hospital �l
da que, dan?o a l,uz, envene- nardina Pamplona; Artbur Keu- Festejarà seu annlvf'rsario a:m.a-

f=
:)

nava o m�IIICO leIte ,materno .necke; Paulo Wehmutb; Edmun. nhã a s.e!lhorinb� Alice Scheffer,da! : Santa Isabel .;.�
�. • •

I das. antevlsoes proximas. da I do da Silva Pozes; Josê Luiz Inossa "ellte', SOClal. I � s

Cap. ElpldIO SIlveira �%t� ��;i�Qm;�;H�;n����:� I ��r����'�110�tt1���rt�Cb����:�; I VIAJANTES
-

! �
As 8�:�i��r::ian;o�r�!:l��r��!ir;:are:�:���. com �l

amer1Cana que a JustIça húll- Maria Olivia da CunhaGaIvão'!. Biscllo Diecesano.
.

..·1

Sobre esse nosso conterra-
\ v� de pela conversio da pe- Al� d B �.. N

,.

'

I E8teV'� nesta Cidade Q rev, Frei )

e "e o d
' , Ire o aum",ar,el1, afana B " .�. .. R'" Frn �"'�I1·.ri" ,·t d I b Ai ri :.'

neo, screve ° vorr sp fi eu- na honrar õ lormidavel mo- P k � W' kl' L ld
rmw, uga.lO ue {)uelO, :0 •. """", .....L<:.? prestl 0, puxa o pe a anua ue musica, ..

te em Ignacio Uchôa, São vi�ento de sympathia huma- J.� hUd;: Alb 1!1 ,eb . eOPS'?l,�- da m�triz ao HO:'tpitaL ;::�
Paulo, do brilhante _ diario na ue a c t' .1 C er�. n

er o utra e Ia\a.. ) �

«A Noticia» de Rio- Preto'
q on� rangIa. I Rlla Vewa r amplona; ,Mar As- AcompanhadO da exrna, esposa

1:=::
Solemne bençam do predio - Discul'súS - Ca;mtos') '11\1'"

'_ d' t>
.

•
E esse mOVImento tanto a-, sima fade! OU'ra; Jcão TO!ocz- encontra-se nesta !'idade () sr. dr. pela ,.':!ociedade. "Liede. rkra.Klz". ':".'J

. «� p�pulaçao es ç; mum-, vultou que de prompto se f€_1 k . H ii' z: . .,' A Carlos \Yendhausen, gerente da Te-
-

C1:O'0 uao recebeu bem o a I "'I ' I o. erc. 10 ,mmu man., u-
I 1 ' . T" ,

yL
-

üectll� pela America do Sul. usto Descbe .

'
epüomeu em d0uanopohs, SE li( E IRM tESSE')

ct�._:lO governo do Estado, � .

-

, espeCIalmente pelo Brasil, li'
g

ê:.· B
;� ;.}(

mlt.lUd� ,do cargo de pr�t�l' i onde logo floriu a iniciativa' VISITAS f ...
:

arracas de cürr:ida, CflOpS, cerveja, vinho, café. so1'- Ét
�� rn.�lllClpal a cap. EipldlO I de nossos patricios a favor! fERMENTO MEDEIROS ' I {

vete. rifas, jogcs e dIvertimentos, rod81 da sorte etc.

':;:5o..JlveIra.
... I

de Beatriz Snípes. f I Deu-J?0s o prazer de S1J� visita o I H Sorteio da Tombola i
O cap, Elp�dlOmUlto fezp':O- Um dos nossos homens delO l\kl�or Para Todos os Do-:�r· T!'�{�� pamPlona,�1ê,"T!cuIt{)reml H:, ENTRADA lF-AII!Io.II-"'" .�

.�'V
l� :Ie.senvolvlmento des�e wu· I sciencia. o professor Alvaro \

�;-,,' I! lOSqUlllH.JO.
'

_ I t
.

; lI'tI: iAI__ :

mClplO e, com es q�ahdades I Fróes da Fonseca, lembrava! ces. Bolo", Pa�s, Etc, i NOIVOS
'

f'
Roga-se deixt-u' os auiomoveis e carros no parque, á �

que demonstr�u., mUlt� se eg- IOJtro dia, e não sem chiste I - �-- ;
:

frente do Hospital, á ru� Bom Retiro. :�
�erava que �lesse all?-d.,a a I e opportunidade, o desemba- \ �nipes embpbeu dt' tal t'{ "'fi'! Com. � s,,!?horinna �uth, filpa do ; ;)

fazer se contmuasse a

.tren-l raço com que as mais re-l''''
,.

;'! '.
� .' .. Li

i sr, Ai:nho Gomes, estimado lmme-!
.: =�:;.:- :��:� ':..••.••v:;.::Q

te da prefeitura. f h
o nosso ammenlél SOCial que;diato do ,'apor ,d\'!ax», contratouj _

F
.

d
crea lvas seu oras do nosso no d<>sempenho dI" unl d"ver: casamento em FloriaIl(lpolis o sr

oram enYia os ao O'ovel'-I ID""'l'o "oshum"'il t rn I .

. �

,�-" I...· .,' S'
'. �, �.

C I
. .!I D o Ir d

a

d BIno do Estado varios"" tele- ,'"' ,'" Li u. 1 Ol�ar a

pa-Ilmpo�t{) pela 101 ça dll correu-! �'.!Tl�IueS O'.lza, I n atona d neD.das I:St8 'II'JR� .' p.. l�!M\leJl!!�lJlI
<;: d �

� ! la,vra em qualquer parte, 110r teza d08 anecto� conectivos I I
iUUIi3 .. U��I BHlllJil

��.:fJt:;s :.esf.:��fda:deref�lt da Cã
.. a_9.ue!la pa

..

lha. e dize.r fi u:ppeHamüs ctuqU.i,
diz ((.0 Glo,,' "��::.

...�::-:;:;:.

�.".-;:-.�r.;-.:�
..

.

' Que estao talando em nome bo,· para
< 'f-tç.r-·enr.·'" H •

CI' ·t!citando fPconsideração do d- 'Ih b' 'I'
. . , ,d .... - '\ , 'vao UHU, ub Naut'lCO' "m' r"pd] :

acto demi�sorio ...

a mu er t�sl eJra. Isto e, I e generosa do card eal Dom I � ..

OI fi e i\.u : j ..

o ea aio EI idio Silveira,
uessas cr�a.uras exemplares! Sebastião Leme, esperando I�: ,-..,. h!,·P ' ... _p que s� RCJam e� I8U,?S ca· 'que sua errdn{:'Dcia. eomo in-: Carnaval de 19.)3:) .

ao que S�], I!.ao� se mudará �as cmdando �os fIlhos e do tel'prete sublimado do senti, I f: .' :} I
•

De �olr'dem d� sr. Coletor das. Rendas Estaduais desta
de Igm!.Clo Uchoa}), J�ntar do marIdo, e n

..

ão CO-

..

mento catll.o!ico do -;ais m�-
I

�� .. pe orde�n do Sr•. P�·e- :1 CIdade, laço p.ubhco. para COnh-éClmento. dóS interessadOS.�p!am dos proble!llas. da po- lhor ellcmninbasse <{S 8�P'-ili- �.: 8wente a,VISo .

aos somos H que, teIH:1? o .LJ€creto
..

u. 16 de 29 de. dezembro. de 1932.
.. lltICa o

..

u d.a SCl<mma, ne.m c.as ou insisteodus da m.' llife.'I' !:.deste
Ch,b que se ac.�a :i cr.eado ? lIDposto �e tiA�ITAL. que lIl?ide 80ore

..
os caPi.",

�a.m.�.rb..�r DO Jury o.u. n.a.l'brasileira junto ao 'Ú'overnü � aberta. a con

.. c.urrenCla:
taIS !lpl�cados na mdus�r.1a, no comerCIO e eIDp�e5tim?S, s.e.CODstItIílllte.

.

riorte.ameI'lcano.
�

-; pa�a \enda de La,uça- i. receDer� nesta C?l�t?rla e, em todos as AgenCIas FAseais

..... Recem-formado pela Faculda- Mas, em face do nome de .', '. '.
: pe?fu7n_es, ..

supenhnas, d EstadUaIS do MUlllIClPlO. em todos os dias uteis, até o dia

...4e de Medicina da Ullirvesidade Beatriz Snipes, é licito affir- • Fehzm�nte, (�., governador : confett'l., a�l'lgos de ca7"- g 28 de fevereiro p. vindouro, declarações, por esc:rito� do '�
't19. Rio de Janeiro,.o dr.' Josino mar que qualqut:f brasileira

..

d

..

a

... c.arolW3 dO

..

,:,uI concedeu g 'n.a..•. 'llal. e t?pagem plwto_- Ê} capital ::I�s que, nos termos do .decret.o aCim�. referido,. fi.Alves da Rocha Loures irá mui- que falasse por SI falava !am ...
o mdulto, .que as mulh�res í= 91 Gp"hUJfl, durante os bm- � cam SU){;]tos ao pagamento do unposto menCIOnado.

tO breve :abrir consultorio de bem em nome de todas as n.orte-amerlcanas,. ao contra-
f

I:
les o�st.e Club. : Todo contribuinte sujeito a esse imposto; que no prazo

clinicá � cirurgia de olhos, ouvi- n

..

ossas patriCia.s, que todas, I�10 _:Io que �,s�alb.a .a. .0hSf>_r- 1 � _.0.8 mIeI essados de.ve- �1 acima estipulado, não apresentar a sua d.ecI.ara.ção. inCQr'-
(Ío:s� nariz e garganta, na visinha nos lares ou nas ruas, nas of� vaç8:,0 S�p�I'Il.c�i, tambem Sl'l.O ; mo apresentar suas pro· :� rerá na multa de 25 '/. sobre {li valor do imposto mUlta .r

d4a(i�; cle JoinvilIe. fi.C.:i.nas ou nas es.colas, no tr.a-....
8

.. e.n.SlVeJS � VIsao. d.os. quadros : .p.. osta
..

8 d.evidamente fe- ;� essa, nunca .inferior a 20$000.,ficando aillld.81 .SUif'itO o l1'es- ':-j..
çX"inlerno dos professores balho o.u no divertimento, v�- tristes do mfo:rtumo.. � chadas, no dia 16 do �l petivo l.ançamento ii. sua revelia, conforme é do �Jrtigo 6'.

ai�p�ão Fiiho (Santa Casa), veram m�tantes de verdadel- Isto não impede que a opi- 1: cOl'r�nte, á� 21

hor�s.:�
do refl'rld� decreto. -

.

r

remando Magalhães (Prõ·Ma- r!l angus,tia peusando no des- niãQ publica brasileira, :rego- fÊ na sed� mcull, Pa_ra !n-:. �onsl���a·se fraudu�enta a d�c]aração que COlll-

tn�) e Sanson (policlínica de t.l
..

no tra�pc
...

o

.daq.
uellamãe nor-

•..
S.ijan.do-se, ou de.s.o.p.p.rimindo- {! .�ormaí(oes. POdoerao .os; trver .me.xatHw� ?ontra o IISCO, s\'lpe1l'w:r ao 20.'.'j., ÊiC�llll.dl.

()l

..

0 ,l.

Borafogo) e actual ,assistente te-americana,.e na a:nar�ura St' com o indulto .de Beatriz � mteressados tnte�der-se �� contr!bumte SUJeIto ao p�game�to da diferença de impl\)�-
deste ,ultimo serviço, o distir.cto d!? pensamento ou lmagma- Snipes, tambem se felicite pe- -: c0I!l ? Th�sou:rel:;Ot sr. :� !o decorrente da. so.n�gaçao e� a muHa de fiO'!., softj,il'e �

facultativ() apresenta predicados çoe,s Q'!1
...

e

e.n.
t

..

1'

..

8

...laçavam. a mo.r.- la no.va.e elo9uente.,p.rov.:l de $� Amomo Rel.nert. <> H IIDP(lst.O reaL (art 8. ao

mesmo
o de.C.lL'.eto

..

)
incompar:aveis'para a clínica e te a VIda, 8.. flor que d?spon: sympathm e pIe(j.ad�, em face (: Blumenau, 6 lever. 19.;)3. =l Coletoria de Rendas -Estadualls de BJ[ .... , m"'" �m 12
cirurgia, que'! em breve exercerà, ta á arv.ore

..

que o ralO v.a.1 das c.ou.. s.as
do

m.un.d.�, .'<!.U.e a- g Ca'rios SouJo·

�f de Janeiro de 1933.
'.

. umellLc:L_,

fixando residencia na Cidade de derrubar.
. .. _ . ;\�aba de dar a semnbIlidade f: L Secretario : 1 (;RSS.) E. Lima

]oinvilie.
.

. .. .
..

A preoccupaçao por BeatI'lz ae todas as nossas .patricias, .• :......':!���� .......�.J: I Eserivãó

DIReCTORES:
ACHU':'LES BALS4NI e

TITO CARVALHO

REDA6'OR - GERENTE
MENEZES FILHO o indulto coneedido a Bea

triz SnipesANMO •• • • • , • • , • •• 15$01),.1
SEMESTRE ....,..., 8$000

.

:Wl'I1ERO AV61.SÓ • • , • , . . , $200
NUMERO ATRASADO ••••• , $400

ANNUNCIOS:::
�o jogo realíaaee domingó>

ultimo, nesta cidade, no cam

po do «Brasil», entreeste e o

Combtnado de Itajaby. saiu
vencedor o eluh bluraeneu
enfie pela elevada cOIDtag(\';l:Y.t
de 6x1.

REDACÇÃO e OfflCINAS
.TAAVESSA -4 DE !fEVERIEIRO, 1
Tt.LePHONE, �
CAtXA POSTAL,51

.

Da Cidade do Vaticano an

nuneíam que o Papa vai bai
xar

.

uma ordem, considerando
reriado universal a sexta-fei
ra da Paixão. devendo ser

observado em todos os países
catholieos o descanso domi
nical no referido dia.
Para ficar assignalada apas

sagem do Anno Santo,. a sexta
feira santa será, d'ora em

deante, <copsiderada dia feria
do e não dia

.

de pesar, per
dendo�

.

portanto, u caracter
lutuoso, para assumir o de

regosijo pelos grandes. bene
ficios que o sacrificiü de
Jesus proporcionou ao mun

do.

EDITAL

Imposto sobre o Capglal

Dr, Rocha Loures

�\�
. '\�

�i;\·....·.·.····· ..·.··...'. '-:..' ...
·

...
0��

'

c..•.....................
A

..,.•............"'"'.... .,'��<

,E'
Deseja passar uma hora 1"adalIel, nu:m mnfJiente de conforto

e.. .

.• ..' ...

o tratamento?
l"'lS1te, cO"*:',f$la exma familia Cf. lSOf3VETERIA E CAFe'! E L I TE _. de WaltejVoss ... .

.... I/; 2't
.•.. ..

RUA lS DE NOVEMBg9� )� -'. TELEPHONE No. 66 11
.

��ateleci�ento montado ultim�m,ente, C(}� aPu:ado gost? - Ventilação abundante. - Conforto. completo,
.

- e
Maxuna Presteza. T ratatll�,nto optun().:-:.Ca.te; belnâa$ gel�das; chapa; so,rvetes diversos, ós 'mais _fliliciosoe, eonfee){�jOlJmadioe·

a prImO? com sorveteira, COPEhAND.
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Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC


