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Publíca·çãQ bi-semanftl ás
Quartas e Sabbados

ACHILLES BALSINI
e TITO CARVALHO

Bedactnr..Gerente: menez2s filho

Directores:

AnnolX BLUMENAUs (sabbado) 18 de fe-ver�irode �933..
- SANTA CATHARINAj• Numero 33

Situação Sanitária Hospital Sta. Isabel io do Sul I SE ALISTOU?
��

Si não, faça-o Immedlatamente
Com vistes á Directoria de Hygiene

.

Inauguração do predio novo

INAUGURAÇÃO DUM
PRED!O ESCOLAR - NAS
CIMENTO - NOVO HOS..

PITAL
A todos cidadãos deste muníeíplo eommuníoamos que

se acham em pleno Íunccionamento os postos de alista
mento, ínstallados nas redacções de« A Cidade» do «Correjo
de Blumenau», bem como nas casas Carl WahIe José Ma
ria Flesch, Rodolpho Mayr e Jacob Brückheime;. .

Todos os que desejarem alistar-se poderão procurar a
qualquer hora do dia aquelles pontos onde ha pessõa en

c�rregada de attender aos interessados. O serviço que é
feito com rapidez, é inteiramente gratís,

Nos 'muntcíptos .

de lrau!}o ganização capaz, profícua e Conforme temos noticiado,
adeantamento, qual o .:de .Blu- vígílante. realtzar-se-â amanhã atnau- Gentilmente convidados. es
menau, um dos cuidados ma- E é facil calcular os males guração do edíücío novo, per- tivemos presentes ao acto de
xímos é (} da conservação que se vão. mnltíplícande e teneente. ao Hospital Santa inauguração do novo predio
dum exeellente estado sanita- reunindo, atédeítagrarem com Isabel, desta cidade. escolar em Trombudo Central,
rio, que desfavoreça a amo todo o

.

cortejo de ruínas e O
.

programma organizado m�uícipío. de Rio do Sul, do-
bientação e consequente de- infelicidatles. constará do seguinte: mmgo U1tl�O: .

serrvolvímente dos males epí- Entretanto,. o povo paga As 8.30 horas, lia igreja ma-I E�se e�lrrclo f,!)l. doado ao

demíeos;
. impostos destinados a esse triz, míssa soíemne, .

com as- patrímonío mmncrpal pelos
A cidade se alinda, desde- fim, majol'adQs de anno a an- moradores da localidade que

bta-se a actividade cons
..

tru- no, sem. vê!' att.. endídas as e� sistenciapontifical dorevmo. d
.

'

sr. Bispo diocesano. emonstraram, ass�m, num

etora, adensa-se a popllla- xígeueias grttantes d e s 9 a .. bello gesto, o seu tnteresse
ção, de sorte á saúde publi. parte edmínístratíva, Prestlto puxado peja banda pelo desenvolvimento da ins�
oa reclamar cuídados. pre- Em matería sanítaría, re- musieal, da matriz ao Hos- trucção.
ventívos, para que não. te- petímos, estamos profunda- pita!.

'.
Ao fazer entreea da chave

nha.mos futuras desgraças a mente díst!lnciados da realí-
.

Solemne benção doed!ficio. do alludído pl'ediO ao sr, pre-
Reallzou-se recentemente e

l'E!g!star, . .

dade desejada.
, .

díscursos e cantos corats. feito Eugenio Sehnetder, o
reunião em assembíéa, a que

R certe. que nos CIrcundam .. Para comprova-lo bastará I Kermesse, Barracas de co- conceituado €ommerciante sr. compareceram 60 membros,
fi
.. ore.s.t.as, to.. DiZ.. a-."n.d.o.•o a.:r. que dizer-se qu.e, de

..

ntro �� cida-, mid!1St. bebi�a� !,efrescos, ee- Adolpho Deuer pronunciou li-
sendo reeleita a directoria do

respIramOs.. Mas, .•P?r, ISSO de mesmo, e no� 81t1OS em fé, Jogos, divertimentos etc. geíras palavras allusivas ao
ultimo anno, com excepção

mesmo, torna:se l.ndlspe.n�a- que as. casas �a.l� s� unem, I O novo prédio; .. que vem acontecímento.
do 2. thesoureíro e dum con

vel que se evíte fíque VLCla- �m exrguos qníntaís, sao man-I augmentar em muíto. a effí- O sr, Ivo Reis, esforçado selheíro, que Iorarn substituí.

do, �travé.s do descutdo per tld?S cutrars de, porcos; .

não eíencía do Hospital, 'conta as inspector do ensinomunicipal �Ojo��IBo:��ti,Di��l�!d�i:��,roVIdenCIás
.

acanreladores; exíste um serViço de remo- seguintes dependencías: respondeu. agradecendo em "

P?�do�nos a salvo dos surtos I ção e queima do lixo; não se '

....

ti

••.. nome do sr, Prefeito.' composta a. nova directoria:

dlz�antes. . • d!ellam a� aguas, em s�mma,
Andar .terreo - 4 quartos A seguir. em breve impro- 1. e 2. pre�ldent�. M. Passa-

, Nao se poderá. gabar a nos- nao se dispensam cuidados c�m varanda .. sala de opera.. viso, falou o sr. Menezes Fi-r dow e, A. Wlock, 1. e 2. se·

.sa cidade de possuir um ap- sufIicientes à manutenção de ÇOE"S, de mais ou menos 33 lho redactor desta folha di- crt:tarlos, A. Vanselow e C.

parelhamento capaz de atten- condições sanítartas que tor- jm,etrQs quadrados, Iuborato- zer:do-se gratamente su;pre- Gelser �e Cordova; 1. e 2.

der efficientemente á. popu:, nem intangível a nossa saIu- rIO, 3 ,quartos smu varanda.2 endido com o verificar nu- t�esourelr(:,s. J. �oed1 e D.

lação, R? irromperem males bridade. .

.

banheIros com W. C.i grande ma 10caHdade do interior, o Hllmers; conselhmr�s, M. de

eventuaIS.
. As casas de aluguel, por e� corredor, haIl. . amoroso carinho com que a Andra�e, R. GottIrIed e J.

Nem se poderá, do mesmo x e fi pIo, ao mudarem de 2. Andar - 4 quartos com populàção enChl'a a intruc- Bonetti.
'"

passo, afUrmar que nos en- inquilino, não são pintadas, varanda, 5 quartos sem varan- ção publiea facilitando-a de P�l'a roel�or eUIClencla da

co�tram(}s em situação san,Í- nem. soffrem o exame da Hy- da, sala de estar, 3 W. C. e fôrma estim'uladora. acçao .�a Liga.' no terre�� e

tarla excenente� giene; o gado
.

abatido não ê 1 banheiro. Rio do Sul ê dos raros mu- conomlvo., agrwola. .

e CIVICO,

De !ta anno.s.a esta . par:te, previamente eX!lroinado, A

e
3. and!lf _ 9 quartos, 1 sa� nieipios que dispendem mais foraf!!- eI,eItas as segumtes com-

se vem verlÍlcando vanos ha mesmo padarIas que
.

tem de trinta por cento com o
.mlssoes.

casos de paratypho, mais ac- os pã�s. expostos, o dia intei- la de estar,3 W. C. 1 banhei-
ensino.

...

�ara .combater a� doenças

ct'n':ua��mente nos arredores ro, a um enxame enorme de
1'0 e umavaranda aberta.

Os srs, prefeito e inspector epldemlCas: Gotti'rled, Trat-

,desta c14ade. . moscas..... •
Agua-furtada --uma grau,. escular têm obtido já, em

Wal' e Kraetz.
.

Que satbamos, nenhumame� .... De- tudo ISSO· ha necesslda� de sála de cerca de. <230 ms. quase todas as localidades a ""Para melh()ramento da Cfla
,.dida roi tomada, quer. de soc- de de a Dire

..
ctoria de Hygiene quadrados para seccar rou- adhesão dJS habitantes p�ra çao de gado: .E. Ebessbae;.

.
corro e _isolament�,. quer de tomar providencias rapidas e pa, etc. o seu louvavel trabalho, que

cher, R. :M:�rmelD � H
.. Ideke .

. prevençao,. por,melO· de eon- c01I!p!etas. .. .

A eonstrucção, sem o fun- se concretiza Da constl"Ucção
Para apICultura. NIgga e

selhos ao� habltant7s. . ..

E lmpre8C1�dlvel .
que se damento, tem 17 metros de de prédios para escolas e re-

Boll.
. . . _ .

Um dos nossos companhei-
, AproprIa malana. Já se adoptem medIdas rIgorosas, altura. O fundamento, á fren- sidencia dos professores. Para qualIflcaçao �IeltoraI 1'08 acaba de receber uma

propaga emnosso meio, favo- garantidoras da. saude publi. te, t�m 4,62 metros de altura. A sua tarefa vai além, vis-
e tr:;tt? com_ as au�orldades e carta de Jaguarão. Rio Gran

'l'�Clda pela absoluta ansen- ca, cortando-se,. cedo e cer- A largura do edíficio é de to que obtêm ainda a doac- adl�llmstraçao publica: Carlos de do Sul, carimbada com

ela de um trabalho sanea- ce, os �aLe!3 que. se deline�- 15,24 de um lado e de 18)50 ção de 11m hectare de terras Oelser .de Cordova: dois typos diUerentes, «Cen-

,dor.. ' aro e �uJa mtensIdade, para de outro. Tem cerca de 23 para a plantação de arvores,
A �alxa mortuarl� en�rou a sura» e ('Censurado}).

O de que.menos se cuida uma CIdade de trabalho co- metros de fundos. Assim realizado esse tra- luncClonar a 1. de Janeiro do O facto, em si, parece na·

em Blumenau,
.

é da saude mo Blumenau, resultará em balho pelos proprios escola- anuo cOI'�eIlte, de modo a, da encerrar de novo, visto

publica, por falta de uma or� consequencias irrepara,veis. res, têm estes um passatem- por faIIecnnenfo de qualq�I�r como a vIgencia do regime

C.d d-, po util e instructivo; pvis membro, recebe� a rannha facilita ou permitte dessas
I a ao ,.

que se lhes ministram ensi- 100$, sem neceSSIdade .de se medidas mais ou menos vio-

namentos sobre' o
. cultivo, levant�r collecta especial.. lentas, que se não estranham.

Por meio do votei., vais poda, enxertia, etc., desper- Reahz.aram-se, a. pedlCl.o mais.
ter um govêrno que seja tando-lhes o gosto pela PQ_ �os habItantes locms reUD1- O que, porém, deixa pen-
a legitima expressão da micultura oes em D. Eruma e Uru, a 12 sar, é que a censura só se

tua vontade, Não fujasao' do corrente, devendo haver justífica diante de pertul'ba-
Noticiam todos os jornaes sação do homem de letras dever e á. responsabilidade Está em festas o lar do sr.

uma segunda, a 19 do c.or- cõe� da ordem e outras anor-

que a passagem do segundo do Brasil. Celso Líberato, digno fiscal rente, �m Uru, tendo SIdo malidades.
.

a.nniversario da morte de A paixão !iteraria està, po-
cívica que sobre ti recaem. do imposto do consumo, resi- traD;sfenda a de Marrecos,

. \)ra, o q�e. a m1Pl'ensa or

uraça Aranha· vae ser con- rem entre nós mesmos. Pres� AliElta-teeleítorhojemesmo! dente na "ma de Rio do Sul deVIdo ao máu tempo. helaI e offlClOsa faz saber,
dignamente celebrada. cinde de ambiençia favora- com o nascimento de um f1� A 5 des�e foram effectua- publioo e raso, é que reina

·
O autor de "Chanaan" foí vel para .subsistir e 11ore8- Ihinho occorrido a 12 do 001'-

das �eun�oes tRmbem e� No- uma tranquillidade paxadisia-
um puro intellectual. Na sua cer. de esporadicos triumphos di- rente

' va Stettin, local Wolhnger, ca nestas terras cablocas de

vida, tudo mais consistiu em Ha cscriptores, como Lima pIomaticos nas graves côrtes
.

-

onde se admittiram novos maravilhas e�surptesas eston-
meros accidentes, menos a Barreto, por exemplo, que europeas. Em Trombudo Central será me�bros. . teantes..... .

sua paixão literaria:. Esta em- nunca tomaram conheeimen- "Chanaan" foi. a sensacional inaugurado a 96 do corrente Das despesas leltas no Como admlttir, pOIS, quP. o

.polg<:u-o � consuID.lO-o. . to dessa abstracção que é o revelação do previlegiado es- o edificÍ') do Hospital. s�gundo s�mestre pa�sado, a esph'ito sensitivo e messia-

· HOJe. nao é �als nenhuma publico.. pirito que mais tarde se tor- JnstalJado confortavelmente, LIga possue em caIXa um nico do sr. Flo!e.s da. C�nha
bravura ser eSCflptor, no Bra� ..

.

DOU uma. expressão clllmiuan- dispondo de quartos espaço:-
saldo de 480$000. adopte ou prest!gIe, a rolha

(SU. Pelo contrario, essa de- As gerações literarias até te da intelligeDcia brasileira sos e bem ventilados. possúe O nu�ero t?tal dos me�- 0l!- a ce�sura. SI reu�e derre
,clamada fórma de heroismo Gra9a Aranha foram mais e da cultura moderna� uma grande sala de' opera- �ros a�e a .u!tI:na assemblea qor �e SI a sympa�hJa e a so

;é uma phrase feita, de repe- ou menos 8.:9sim: escreveram Toda vida espiritual de ções, obedecendo tudo ao
e de 2/0, diVIdIdos e!ll quatro hdarleda�e dos gau�hos}. con

..tição automatíca. para 08 tupminquins, mas e$� Graça Aranha se processou maxímo rigor sanítal'Ío. grandes grupos lOCaiS e nu- form? llUIrmam os Jornals?
,

<. Bràvura autentica erá adas creveram com uma arte, que numa ascenação progressiva Os instrumentos cirurgícos merosos outros pequenos em EVldentemente, a gente e

..... outras gerações, a· de Graça � pOBJeridade ama e celebra. até o fecho dessa '''Viagem e apparelhos montam a um
diversos lugares.

.. forçada, .:liante do que. se
.. Aranha inclusive, ao tempo EUits são. o n?sso passado, a. Maravilhosa" cheia de per- �.usto de trinta e cinco contos. O sr. Carlos Cordova Ialou, declara e do que se pratica,

�. ,do apparecjmento de "Cha- nossa historIa; crea.ram a spectivas humanas e de sym- Tem tambem um labol'ato- (J.ppelando pal'� que to.dos os a concordar com a observa.

naan". ..... nos s a literatura; revela- bolos metaphysicos� em que rio perfeitamente provido. membros d� LIga. e:e. 1118c�e- çã? popular: «A g?nte não

A não ser "Marllia" desse do- raro o. espelho da alma col- tanto se comprazia o>tempe- E', assim, um estabeleci- vessem el81t?res, pOIS, aSSim cr�, ma� I
que hal alguma

ce e anacreo�fico Dirceu ou lecÜ'I,'a, paI p Han t e das ramento desse escriptor, mix- mento moJ,elal' que honra a a!lueHa SOCiedade co}1abora- COIsa, hal .»

':lnuócencia". d.� Taunay, 'que imagens do ideal e da bel- to de teuto e Je brasHeo. Rio do Sul, estando a sua di- rl�, �ambem, no sentIdo pa- ------,-----

obtiveram a sensacional �on- 1eza. Nas commeroorações. que recção a cargo do dr. Adal- trlOh;;0, para a grandeza do O ESTADO é. O seu jornal.
sagraçã.o d� S�l'" .traduzida.s Graça'Aranha mareou um no proximo dia 27, data do bte8nI'tt.0.·•.•... Frditz;�I�éddiCo co���· Br�S��semblêa proxima será Diario sem ligações politicas
em variaS Img\I?-�k fi obra 11- caracter differente no seio

I s.eg.u.lld.O. an.nh.re1's.ar..i.o. da.
mor· e, .« ou", e» e per.lel.o l' d Q N B'... 1 ..

ul
-

teraria d�s bl'al?Heiros era da sua geração.
.

te de Graça Aranha, a Fun. cavalhei:ro, contando um 1a1'- rea lza � "li .

ova reIDeu� com
. a�p a ,GIre açao em

ne300nheclda lã !Ol'��.. .

'

dação que tem ú seu nome, g() circulo de clientes. no prc;namo dia 26, ás 15 h? Santa \.tatharma. Faça o seu

'Foi isso o. que 1�ypu1 de· "Chanaan" � ·um grande Ii-l�rom.... ov.e, ya,e falar o sr. Ai�
.

1>..,. êxrna. esposa do dístin- 1'a8, ficando por est� m,ew pedido de assignatul'a, hoje
certo Joaqmfi Nabl1c(), "evi- vro brasileiro, mas já eseri- fonso Reye$. .. cto. 'médico desempenha com

conVIdados todos os mtel'es- mesmo, á Caixa Postal, 139,
dentemente um pseudI)Uy,ll1o", pto com as impressões do I Tftnho uma grande cuciosí- espírito desvelado as func� sados. Florianopolis.
como achava E. FaguetC nu- homem transatlantiQo: Foi 1n- elade .de .ouvir o orador, por <;ões.· de eniermeira e auxi- ---------.---
ma critioa ao "Pensées�·'D.e� dieio da nova idade' !iteraria Graça. Aranha e por elie pro- liar da direcção. UNILUA
rfichêes". ; a escX-!$v�.r· ,�m que () .seeulo XX abrIll para prio. . .

O H9spítal estáesplendida. LICOR DE Dl [i

francez.' >

•.... '�>.; o BraSIl.
...

�

..
�•.. '..... Faço' fé que o elogio do es- mente localizado, dada a ame� Assucar de baimilba MEDEIROS

Já a nossa litteratura:,tinÍfa. Parece .incriveI que ao na criptor de liA Esthetiea da nidade do clima, saudavel en-
dddo, en�r�tanto, u�a prqdllc� .pouco mais; de tres decenios, Vida''; se illuminará de bel- tre os q-:;_e mais o sejam, de :g:::�:=os Ma, desinfectada

· ção vGtJ;ada e fIca. desd�
..
nossa terra começasse 11 pra� los effeitos literarios, ,ás mãos forma. a tornaI-o preferido, meio litro

GDDçalve� nl�s a Cruz e Sl)��' l;ical' actos':4�.intercambio in- do elegantíssimo prefaciador l?ara assistirmos ao acto iI?-au- -Xarope sUnples- Mei9 litro.
za e Bi1ao; 4esde Alencar �.'. tellectual. menos accidentais das obras completas de Lope gural, recebemos attenclOSo Agite até dissolver o assucal' de
Machado de AêSis, ainda ago� id,9 .que ás YÍllegiaturas ím- da Vega. (Agencia Amel'lca- (lonvite, qt:e muito agradeoe- baunilha..

..

ra a mais admIravel organi- Iíeriaes pelo Velho Mundo, ou na). 1l10s.
. -Core e filtre, sendo n�ciessari{).

Liga Economica Bansa Com a Empresa
Força e Luz

Chegou-nos ás 'mãos, casu
alrnente, uma nota de forne
cimento da Força e Luz, em

que se cobra «aluguel dum
transformador», dos consumi
dores.
Esse transformador, como

se sabe, é Indíspensavel á
corrente fornecida, sendo, por
tanto, parte integrante do pro
prío apparelhamentc.
Não se justiTIca, pois, que

seja cobrada de cada consu
midor aimportaneiade 10$000,
quando. aquella despesa ê 0-

brilZ'atoria da· companhia.
h' possivf:'l que haja enga

no no annotar a parcella.
Eutretanto� a Empresa po

derá explicar-se. De nossa

parte, não lhe recusaremos

espaço.

Censura no

'Grande?
Rio

Graça Aranha
Por POVINA CAVALCANTE

Convocação de credorés

I

Convido a todos os credo:"
res de MaNimo Fránzoi· a
comparecerem no dia n de
Março no lugar Laurentino
Rio do Sul, o procurador:

'

HERMINIO GIRARDI

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



Jun�c:, �Ta��cial Irr=::�, :
EDITAL fR .
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.

Estando 3 Junta Comercial �. - J"OÃO MEDEUlOS - � �
,incumbida de organizar o �. n,....... 15 d N �....,.Lc Q il A BtIJ'jM!lCiIo.! A '!H ��
cadastro das firmas comer- i�

KUO e &V�I'Ojt� .

- ,�Awl''JalLJ �

Ci.a1... is da.8 praç
..

a.s d
..
o. inteno.r 7R FI&IAL: Rúa 1S de Novembro, ue �J' ..�

do Estado, a exemplo do que � (Antiga Farmacia OloTia) �
.

fez nesta cidade de Fierta-

�
5j

nop.olis, de ordem. do se, Pre- Fabrica e Deposito das' �}
sidente chamo a attenção PILULAS MEDEiROS �y)
dos S18. comerciantes Que � prodigioso medíeamento contra a mMm ia e todas í@.
ainda não estão legalizados � as f(nma� Iarvadas do impah.'idismQ. �
nesta Jun1a. para eíetuarem � �osrespectívos registros nes- � DO' DE ARROZ "'lUcv- 8ita repartição.

� aderente e finamente perfumado. O me,Uwr para �
Aqu�lIes. porém que têm m a pele. 8!

:� �!�Ori��:�el'i�i���:: � Fermento e Assucar de BounHho �
rer a esta Junta () seu �m�ui- .11 MEDEIROS �
vamento, enviando a eerti- � os pl'efel'iàos! �dão do ínteíro têor do mes-�. '-4
mo registro, para o effeiw � Perfume PARIS em tubos f&do cadastro.

'. (% persistente ti agr�davet Não sáe do Ienço �
>

Florianopolis,10-13-1932.���m��

}\daptor p�ra onda' curta
.. ;... .....

I

marca AGO transforma o seu Re�eptol' de Radio - não
•. importe qual tyP9 � num ínstante •. em um Apparelho U�
níversal, de alcance. surpreaenãente, ofie:recendo uma ní
tida audição das estações em onda curta>distantes� isto e
uma facllsintonização das,,,estações: Nova York, Rio de

,

Janeiro, Berlim. Partz, LondrE'8, Roma e outras.

Representa o eonjuncto uma super-mordernização que não
devia fá.ltar para aumentar," consideravelmente, espectal,

.

. mente np verão, I) seu gosto pelo Radio.

Procure informações e preço.. sem compremísso, com

Radio AGO
la. Fabrica de Receptores e Transmissores EíID

SANTA. CATHARINA

AlfredoGossweíler Aos hons paes
{�ome e mazea Re-gistl"ada}

Do phar.mace�tico E. A_ Gonçalves JOÍB1"me - S.Catba.- :lf.

tina. Dij!lomado pela Faculdade de Me�i�ina do Rio de
E' natural que a vossa 'felid- Janeiro e Uaíversidade de CoimilJ!\"a

dade dependa ee vossos filhos O jdea'i ó o grt.uHHol'<I) pa.- �
e detes depende quasí da Sau- trímoníe Iegado a therapeutí-
rle; eesta depende. quasí ex- ca dermatorogtea após a-

clusivsmente, 1Ie lhe dardes de nos de aeuradcs estsdes. CU-.�.•3 em 3mez'3S. um frasco da ra toda a qualidade ue fel'j� T�
afamada: '" das novas e velhas. tanto lll1-

________------......--------------------:���� LOMBRIOUEIRri. MINANCORA manas come de aaímaes e

N b I U mnttas doenças da pele e da
PO' FERMENTO f ASSUCAR O grande remooio brasileiro, ElJ· O a agua . ma ereal!� cabeça: Ulce-ras. Queimadu-
DI;' B�UNILHA '1M.'CDI;'IROS"

XIR DE NOGUEIRA. do pharmaeeu- d�.I 1 meses atacada da desm-I (,'

11-f
-

E' cs

IJ a L L tíco e chimieo João da Silva Silvei- retía perdeu 543 vermes de 3 rss, JUI.!. ecoes, mplgen8-, .:18.1'-

" ff!' vende-se. em tQ?&s as Pharma- qualidades testemunhado por nas, Tmha, Avo'f. � ::rmiíSunn'
Os :Melhores Para Os Doces, elas Drogapas e ea8� da

c.'!m�a-l seis pessoas idóneas em n"oe- te, Ulceras syplnbtl\Cas e..
aí-

vila e Sertoes do Brasil, bem assnn ., &A :- .,' gumas C3IlCel'OS2S lF""e"'" '"
Bolos, Tortas, Etc. I

nas Republica.s Sul-AnJcrlcanas. nu .Il'1umclplo de S. Francisco " � '8
".

"p'
.. <10.

o do Sul filha do Sr, Carlos J.
�

Suores «os P-eS'l 81�n�> anos

_______________......._. Neuremberg, professor. Cada' ,._ do rosto e�e . .ilHh�pensave!
�-�------------------� I LEITUR'AS PA1H Ã llJOr.IDADE frasco é um:) d:.-se. TOilla�se de I

. �

a06 .i�tebolIstas. e � damas

G b•
.

T h' Cl'RLOS VAULE'
.

\ .. ' U1i m v uma vez em café com ieHe.!P8T8 adhen_l" o Po de arroz, esterI1ll'iar a p�le. .n. :Phann
...

. a' '10··8'.,..t.'0.· · 'Y"p.'OU··,(·'a·.p ICU .'
'

Desde todot'> os tempos todos dD_epois do efeito não precisa Cruz. Ai'>v1a41'e. Estad� de S. P. curou uma fenda ulcera qU(�

t;F' d � fI zy 11 -

'

-to· Jeta nem pUl'ganh.�. !
neID O:J consegn:m CID'Bl'.

•

os �l.an ce; - a""
...

f
.,.

o:::. qu� n:m: Ye::1de-se \. 1) 4 numeros (1, 21 Cm:'3S ma1'8'Yilliosas p�r tuda a parte. Aonde 3, eMman

cont.nbué! para v >nfraq,ueclmen 3 .4) f ...
. d...l . eOl""d» vae ehl?>!Y�tildC} todas as n4Jmadas vão deBa:p1'J!'ee�Jldo

todas raças hUI'1'''na.s e a deca- e , con o.me a e aue1 em -.", r
-.

�

de
.

d t "�t�I . tod0S os n-cgoeios nas hrrmp.- í do mel'(.:a.do t as eu:tas� 8. l'eputaçao e a sua p1'{)cura vao

. n�l.a ../' d"ça v,.a,. lrecflsa das desta cidade e dro""ari- i augmentando. dia a dia. Quand\\} todos a clCmhecel'�m, será

menh e 'juan o maJ�l ta !lo az
8S e na fal'mada Minanco:'a I f> :remedio de maior triumpho em todo () Brasil. lO. C�n:ofjna

.ao om�m
_0d �ut der, como

NOTA' Se (juizo.. poupar v�s-I Palhâres de Joinville. curou com uma I!:SÓ cabd:nhall uma.

h���8a�:i;�s�ils:e:::��'V��: 880 saude'e VOS;O �inhôiro c0r:t-lterida de 9 anos:.�. "" f

A fonte ois d'este 'fla17eHo �oen�a �esconll(�eujl} () remeda) Temos «e�� ..enasl'> �e curas semeI�anr.e�: ".. .

'"
.. l?1' '" _

...�..l é,hctb!tu8r.....osnocm,H�ç.odeo!Jal-1 Adotada la em mtutas easas de sanüe e gl'anae eh-
:vmeça. pe�a

, .

u8
.

:moeI{.I�hl� .. � d'. d' ,'. 1,..;.... ,.., �� ".. T tp n�'''d "" 91-5-.915. sob nr. 91
as quaes,Uapl'lmelI'aVeZ tem, q,llrr �oen<;t', �o. el,fir:.� ar- '1m !.u.<'Wa .....eu.r.c .... .L>-' ...e"4d.,. a "ID�', .

II assim importancia qUUl1doalias bom suad(>r e �e llla11na. ce;'0 j �""'\.Il:S.O
muitíssima, lJor . f�ue São ue �� purgant,!: oe tom,\..bn�leu� i Ha lf\lueID dilN:\ mal de 3m tememo de fama uni:vel"Bal

de registro de bebidas, envelopes, guias para a- .origeJ.n de muitas di.'sgtuças, d,f1?mll.n::orat· . 1.... ,0 me.HQfdU'e,t�' I (elS veze; Ui{) hhh[ln:u�.nte que () f:reguez nem percebe) sÓ
qm'siç'a-o de se'llos r'otulos progranlas ll'\;ros de que"" no r.jA""foO u�.., Vi(la' q"�r

os q"Rn os. eXIstem, � e e!eJ: 1 • ....� n. .0'1' "

.
� �

'.' . ., .

.

-,' .

� ,
-". � ....... "

.,

� .:�,.. ....U, to Til ,ido e smtve. q:K\1'a vemiel' outro sem valo!'
,

ClelhulCC. mas. �ue .llle ua •__

vendàs á vistat despachos boletms e demaisservi- ,s?��e tudo rl,a velh_ld.'. l4:S. ". .. " . _ fmaio? lucro. E' uma. arte de lliil eaç�r o seu amheIrQ, pre-
I Ç()S adequados á arte. I Vlcumas, gerthmeiiÍe mex;>erl-l'

MrflÍ';:S d:arheas mfanns SitO )"fií:na-se contra ela.

I
.

entest f;�zem uso de cois�s de c lusa
.

�5 SÓ pelos v�.rmes e den- � A Pomada �finaneora não tem iGual no mundo. Quan- U
, ._ _.líp�uco ou nt'nhmn vnlo:r ex- í

tes,
.
DepoiS prncut:ü () vossolõo a. desejar- m:mca aceite imitações""nem substitutos. Só o (.�-

--.....-------------....-------- f p�ea(!:s por q_oem na �ve:�ade i med!l::")�< f que ê bom é irnrejado e guerreado. yen.de-se em toda lvar�e_--�- i!I!III Ilnada...abe de t1.lndO. sc;:en,tft(.O.! VN
.•d��f' fla f�:u

.

'M'� I n Cd] d� 0.mb'lllguoZ com um SO vIdro do �e:me-:lllo 1\-11-

IVUlgarmentedmrn;:un�se.. '
. .'

.

'J a�JI !1C1Q t·,; i.liU U �ú u i U Uu nàneora contra em!maguez_
OONOR.RHEAS BLENORR�tA- i °t<I�H.,üra bem fOHl'V1�, 0, eu,! rem dado ale>J?ria e ielicjdad�.· a mi\ha:reij d� :ammas
01"8 CORn��l!�'�'''ot .. S' f Ouas:.1::> nas :lrmamas aN;üi1. •

""
••

._ �

• • •

! ,n."... i� \'''I:�r::'i J . i- l"�?;; 't: ! dd�d�, ., i'ue vivem na ma_H>:r nuserm cansada pelo trIste VICIO.' -

to_le!tm.· ,(l!' h,l,a
.

da,:; Vl.c ..mas I ! Ap'to"o'ado pela D.N. de S. de S.Paulo em 30-5-915, sob I>. f:fl

!
nao ande plW e!lmmhüg tortos!--_'" •• _, ! Dão-se 2.{loo$ooo a quem com provas denmwiar 08

tqUf; �he XO:S.bn,.m {l �i.r.lheiro! a

f'.. Alnumaque do. �TiCV

....
-tnÜ;("';., !.:..�alS!fiCad{):re.S ou CO!ll!'av.entOl'e's•.a E. �. Gonçalv{\fj, �mJo-

I alegm� ela (raa e t;; saude sexual �

i nHTm� {Santa Catarma) Phal'maCI<1 MHlanco:ra. hnvuun-se
l que é f,;,)l1da: Ctn grande 0..:111.

..

p(xra 193;:;. Preço. 6.:$(Jf_,V) t listas de preços a quem as desejar.
lIx;lContestuvenne-.,te. uo: dOí-: mn� I Rn'i'bi>1t fl CASA DA. PENHA [ Vend3 em todas &.S dro�8riaS e Pha:rmacis.s
I dlcamentos ql.!.'ê p�df'.I'i3.. �}S:;H', 1 :

l�lW�6�:'� dDEAL" ·'Ml-l----�----.-:-l
I' ,

.--- . -1 . Bill Fiundla
'

to ri ' , ; t' •

I d 1

II .RuS eSTa a � edCU1â&lR I A. gr�HulBza da nossa Putrlê!
.

•.. d' . h
.

. . I 'de'pende da eultura moral ju-

!).. liaS �en,noras teleíual de seus IHh{)s.Â gran
t.1éZa ,ê fe1ie�da le de cada um

Em posslli:rem dois jardins àdes depentle da bôa ou má,

Jiga,(ios entre si; o .do ... Amor egc3la paterna cme Vi{'('lID eDm 1
dentro de casa; Q das Flores os ülhos ü bebêram com a in i
no quintal. O primeiro sym- teU.g;encia..A hoa ::scüla é: ,mo.. )
bolisa a Felicidade; {) segup.- r-RtnH�dB� mst1'11ç't1o, JustIça,,' II' S' 4-",

I do completa-a dentro do (1:0n· hygiene e economia. Seja e,.! .'iamr ortnneRw
I Iort? material.moralidade. ido· conúmieo e(n�lj)re só o indis II'i latria pelos f1lhos. esposo e, pcnBftvel na vlua, mas nrtigo
a sande. : dó �·.alaI' reFJ. Pois bem; as-
Faltando esta. tudo.. �e trans.1 sim os dentes e t) cor

lOs romances de E D G A R
fOl'ma em sonho.. e martyrio I po. a cabeça e cabeto tam-'

.W A L L A C E são.. o..s mais
Como.. pois, g�tir a s-I bem precisam hygiene e as-

.. ". ,se de tão.. preCIOSO L M.
I
seio constante.

D?OS at�alJllente. ... '.
de tão Wímde BEM? índ(J di. Paraissouse a «Pefrvlina iv. �. lá le� �O Cll"cnl0 Ver reito em busca de. «�ner"i· Minaneora»t que é um tonico . Sortimento cnmnteto.malho»? N;este.caso" encontra- :nalbque ê um preeioso espe� capihr; idea.! microbicida es I fi

�! �:tr��li�r�;
..

rd�!et�:;;: .·�.��a.O
..

lfi
..·�.�n��.� �i::.r.d...·· ..

d

...
�.•...... a�.� l �;;\�z.a.an....���.Oa C<>J;: e:!:!.i:: Ido eSCl'Ito:r,. como: dez annos tem cu.rado innu- dcstroe completamente ii caS:-

A p�)ft� de 7 Chaves ,mel'assenho:r�s evitand,?> (as pa::gordura e com:iehão do 'Pe�
O SmeIro.. vezes)operaçoes e s0ifl'�en' :ricraneo.Algumaa semanasde
O Bando Terl'lVel. tos velhos. do utero e ()V�l'lo f uso tornam (]r cabelo fone 011-

8
.. l.�i:��e�;;'i�óp.ala. ��.:�.�..d�.e.a.�e��.�:.... '.!r.. 0.

•

..·.•.•. :.gp...
·

...·�·.a.·,·.f.,t.·�·1 ?:!�.rt:...�::::o.=�:r...�.l.�� I
A Aranha Branca.. commel'Cl.O de JOlIlVllIe" •... es- branquemmento l.n.'ématlJ!ro I
Tambem �cha-se sempre gotando quasi a pacieJl�ja e sem tintura. Cada frasco teni I
venda a lIteratura I esp�l'ançat eUl"Qu-se·{le.h?m.fJI: tQdftsas instruções pal'a faz€:f!U:n0f1i8J"Jila. sobre a

.

RUSSIA e IrhO!das com 6 fraseosfTQdos o cabeloJustroso seceo ou hlJ
RUSSOS. I 08 mco��odos causados de: roido, yende-so na' Phar, lVíi-

:'\ T 1
«re�as» .

�rregu1ares, .. ��)nJiJ,'� naneara Joinvile: ?,ID. tdàas
uARL 1\ AHLE. rhag:8.S, cura.,'.m-s�

se

'�Ft.o, .•.. Clik Ph. lU.'m.." à.rogarias pethüna
:ar. 90 'Pg V6H� "om li Mmervma:·.· rias de6t.l cidade.

João TolenU:no de Souza
Secretario Pomada Mínancora

Rua 15 de Novembro, 74
BLUMENAU

5$OOn
:Imanaqllc do "Eu Sei Tudo»
o melhor e mais mstruetívo
presente;

Com livraria e papelaria
..

.

Te.Mo o prazer de comunicar a minha distinta
. clientela; que na pl'eseniP daeta estabeleci junto ao meu

negooio.. de:)ivl'aria e papelaria nl"sta praça. uma t,)r
pografia, encontrando-se esta aparelhada'" para a exe�

euç�o de qualquer serviço como:

Im'prass·o......as·· a. co"res c.'.;artões de visita� Fatur�s�
lU li Papel para cartétS, Gmas

-
-

�

.� _. 0j

, it,.�nf...pe .. flOGUeU�A

EmpregadÓ
com.sl1ccesso

'nis se-g-uíntes
....

�Ó!estias:

Pharmacia "O R I O H
"

I
;.

Ant. BRANDES

Bua 15 de Hov. S3 Taleph. II
Blumenau

em drogas e especialidades !m

cíonaes e extrangeira.g

Medicamentos ,Allopalic@!!!>1} HGme®pu",
ticos·e Bioehi;nm§cGs..

de al'terá'à.,ctoB ti? bOITacni1. Pel'
fumarias. Sabonetes. ruriigos de

:hygieue 'et:e.
'

Preços baratissimos
-

Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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DL Edgar Barreto
ADVOGADO

Rua 1ã de Novembrv

nr .. 37 20.andar

f�..&.;.--V.'

.000'.

'G'·�·.0
.

Si O seu mal reside no' estomago, aqui está o

·.tooo·.·seu remediõ:

60nAS BRANCAS

to0°.0.O Remedlio das lFamU5as

Estomachícas, carmínatívas e sedatívas

Vende-se em todas as boas Pharmacías A
Propriedade e Fabricação daPharmacía Moderna "

Eduardo Santos

At.dPraça 15 de Nov, FLORIANOPOLIS'
�����

V. S. SOffré . porque qUér!

larga"maUfi
Deixa.,me gr�far! ,

-�

ASS�STENTE DO SERVIÇO
SYPHIUGRAPHBCO;I>A

CRUZ VERMEÜiA

S'"

Dr Rivaldo de Azevedo, Doutor
em 1I1eclicina pela Faculdade do Rio
de .Janelro,

.

1Iedico assistente do serviço sy
phílígraphícó da. Cruz Vermelha. e
Chefe do Amb. de Gínecologíá e

Cirurgia da Santa Casa, etc.
Julgo o ELIX1R DE NOGlJEIRA,

formula do PItarmo João da. Silva
Silveira, um optímo preparado. para
syphílís e entre os similares um dos
mais activos, motivo pelo qual sem
pre o aconselho aos meus clientes.

SANTOS, !O de Maio de 1922.
Dr. Rivaldo de Azevedo,

&iI

. ;-".: ,"

'. Agenf.es nesta ci(U,uliJ.: ." ,

RAMOS & HOSTERNO

f
·

19<al'1.o���:;:eteirO N· 7

aça O seu annunclO neste jornal
-.�.�_�������

.. �."::�.)2�\':'�'��If:_:.-.�
.. _ � &••••• * ••�_ •••••••••

�.���.�������:::."j�*�';'",i(�(*,»;;':d,;,�,;�.c.t-;7iE3ír,**�**�.
} �

?�
_

.

�:ia:i��'��e;��.;.�:m f_::_=
Casa Phoio-Amador peio��f:::láe��:!��O'te:p:'O!S�:ll���°t;.���ias re-

:.�.l�J. . desapparecem corn o * f
estão ao alcance de qualquer bolso.

�

% ftt� VIN�"OPh��,Dc8h�rArJOl. ��. Artigos photographicos.e occesortos, Para que se convença de que a nossa Casa, já de nome
:

�; il�
.

'.·.v.J�!.'���:II��A s����Q.� •.'.' .'.��.".' .

revelações e ampliaçõ��'; feitoh�::a:�o;u::m«r:���m�isit��eira
:: ,_...

. -': ,: DOS PULMOES, *. �_
'. .. .'

.

ASSIl��;c;;��;-;;:;:' F Matl':.rial Agfa, Mimosa, Gevaeet, Rua 15 de Novembro, 44···· Telephooe, 50
.

�:re��i�l����!�!oces,sor-t�=�=,���

"

inmes todos os preçus an"

I
teriores ú alta actual de preços de tecidos:

Ternos de casermra, promptos, a preço

de cortes.
•

to o melho!' nara a

tosse e doenças d� peito.
Combate as constir;açõct.
te5fá�Jo&. coqueluche,
bronchite e asthma,

O Xarope São João
protege e foüifica a gar

ganta, QS bronchios e os

pulmões. Milhares de
curas asscmbrosas l

Amot-iviação .

Blumeuan ,., Itajõhy #<I Tijncas
florianopolls

.

Empreza HILARiO 'lIIEDENKEN
'Í'l·a.nsporte de passageiros e encomendas.

Partida de BLU�ffi'JAU :-'- Segundas - Quartas e
. .'

Sextas ás 12 horas.
�à.:rtida de FLORIANOPOLIS � 'Terças - Quin

tas e Sabbados ás 8 horas.

I Casa· da Penha �
Engraxataria, agencia ::!e
jornais e das revistas
Eu sei tudo, Scena Muda,
Moda e Bordado, Arte
de Bordar, Reyista da Se

mana e O Malho

Pi.iN Wi Annunciar na A CiDADE Venda de bilhetes de lo
teria de Rio Grande

e do Parâilá '.

..-

Walter 'Reisienbach
Rua 15 de Novembro, 47

BLUMENAU

VENDE .. SE ���. Ch:�
Velha, junto ao Salão Brü
ckheimer, tendo 3.000 metros
quadrados, arvores ITuctiIeras
agua corrente, possuindo pon
to excellente para construe
ção de casa. O seu preço é
de urgencía, abaixo do custo:
3:COO$OOO. A tratar com Ro-
dolfo .Mayr. -- Velha.

.

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

se á disposição dos ínteres- Brasil irá brevemente a Lon-
"

Id . ,"
b: N 'd" 't· de es

Chamado, regressaria O sr, Franklin Roosevelt. sados mais dois postos de dredi�' e�mo emt�abi:x:ador.e�t,l:�,-A primeiraprovl encra que som rio. em o ureuo
.

.

-

á Alemanha" " presidente eleito dos E. U. alistamento, sendo um no es- or nano, re n mr a .15M!
acode ao espirito de um lli- �ernear nos querem permít-

da Ameríca, acaba de ser "Vi- erípterío da Fabrica Bering do Principe de Galles,
ctador, para se aguentar no tu', Nem esse su�ye consolo

Falando a UIDa pessôa al- clima dum attentado, na cí- e outro no escriptorio da Em- Accrescenta-se que, nesse
tra_!l1polin;tdo poder, é a �oa- do desabafo: A agl�14ade me:; tamente collocada, e que prí- dade.de Miami. preza Industrial Garcia. sentido, encontrar-se-á com o
.ceao da imprensa . .os dieta- ��l, o rec��no esplrl�ual d

IIi va seguidamente com o ex- Quando da sua chegada ali, O alistamento continúa a sr, Flores da Cunha, pareceu-dores tH�em .mais
..

o deba- b?utades , ....
a alegria �e TI

_ kaíser, um reda�tol' do ((�O- um individuo despejou-lhe ser leito com intensidade, do ainda que com o mesmo
te das ídéas do que o oho- epigramma, de contrartar, tUr Ioníe», de Berlím, assevera cinco tiros, ficando feridos o não sendo para admirai' que trocará palavras sobre as
que das armas. E. e�se pavor do lS�O que é b?m de �osa que o ex-imperador da Ale- prefeito de Chicago e duas o nosso eleitorado attinja, ap- sumptos polítícos.demonstra que os ,d�ctadores na VIda s�rá ]rrem��:avel- manha não pensa nem deseja outras pessoas e logrando o proxímadamente, a somma _

não agem: no ,do�lmo claro mente jierdído. O espíríto d� voltar áquelle país .eomo seu sr. Roosevelt, graças á perí- de 1500. Reorgani.zadc(o P.R.P..

·

e sereno dos ídeaís, mas �� mal anda á� �oltas pelo mun
governante. cía do seu cnautteur, que ím- _

etuam c.egam.eat� por o�edl- do. E o esp1r.!to das t,revas: Si fôsse �hamado pelo seu prímín toda a velecídade ao
-----------.....

Na sede do P. R. P. em Sãoeneía a.um )ns_tmcto. Ainda o seu eompa •.sa. lY�Ulto sai_povo, a ex-Imperador Voltaria seu carro, escapar ílleso. Baile à fantasia Paulo, tomaram pésse, a 16,
·

se se !eprOdUzlsse o. secu�o irerá quem VIver ainda, PO! mas '.' pacificamente ..
aUm de dos seus cargos, os membrosde Períeles,

.

a tyrannía sena que, h?Je, o que !ta de ma�s viver ali os seus ultimos an- No Salão Wolfram, na Ve- da commíssão directora desoffriveL No entanto, essa precano na VIda e a propna nos de vida. Decl a'raçãO lha, realizar-se-á hoje á noí. emergencia srs. Fernando· sub0r.dinação . diree�a e op- vida. Balsao procurava o ab-
.
A. uníca hypothese de o an- i

te animado baile á fantasia, Costa, Alcantra Machado �presSlva a
.� regime, �m. soluto. O mun�o procura a-

tigp imperador Chegar a as- . f teí d
...

d Leonídas Vieira.'. que a eenvrcçao mesSlalllca gorao .absolutismo. Que. hor- sumir o throno seriapara dei-
Havendo surgído quem s.e O��avaI.S ejo e InICIO o

·

. substitue
.

a e.onvicção que ri'v.el .
ddferença. conclue o

xar este garantido para o
preoceupasse com mínha "VI-

deriva e deflue de um exe_l- �Dl�lO da 'I'arde», de Bello Kromprínz, em favor de uem
da, fazendo constar, maJevo:cicio me�ta� �e íntrospeeçãc Horízonte, dos tempos e dos

então, renunciaria, dep�is d� lamente, que sou cas�do, v�_e de racmenno, ha de alar- homens. fazer uma rehabifitação es-
nho declarar qu�. ate a pr!,

m

..

ar as

{I.Ons.cienci.as. m.ai.Sdes� I
pectaeular do país' que elle sen.!te . dda� a I n d a t�O· pertas e sensivsís.

C
- tanto ama. C��l er e trocar meu €ls a? --

.' .

Sabramos já o que as díe- onvocaçao CIVIl, con8�r'7ando.me sotteí-
tsduras em vigor e

.

no exer- �o .e desaf�o a quem prove
cicio do poder haviam feito Convoca-se todos os socios fERMENTO MEDEIROS em cOlftrarlO.
com a imprensa. Reduziram- da «Sociedade Assistencía O Melhor Para Todos os Do- Blumenau, 9 de fevereiro;933
na á. b�tola.estreita de um Hospitalar d� Rodeio» I:ara ces Bolos Pães Etc. Genesio Ignacio do"� SantosconvenC1onaIismoJorçado�suf- uma assemblea geral Otdm3;- , , ,

· focando-lhe todos Os impulsos ria, no dia 2tf ,de Fevereiro ------------------------
de libertação, cerceando-lhe I corrente pelas 14 horas na Exames nara" nrofossores nubll·CDS. etodos 08 direitos de livre opi- ! sala do Hospital. Assumpto a J.' jll b l'
nião. Evidentemente, esses I tratar. narlipularessymptomas constátam um es�. r Discutir e votar· parecer p ,., .

tado de grave enfermidade SOo do Conselho Fi&cal sobre b�- De ordem d.o sr. Diretor da Instruc.ão, torno publico aos AI- '" teial. Vamos r.egredindo para lanr,o, contas e actos gestl- astamento pa' I IS aY
interessados. q.ue no no dia 21 d.e fevereiro corrente. realizar-se- ....os escuros tempos medievais. vos anteriores. ' ,

A étapa que vencemos e uma II Eleição da nova Directo- ão os exames acima referidos, na séde do Grupo Escolar "Luiz
derrota humana. Esse regres- ria. Delfino". São Paulo é, �em duvida, o
80 assignala e ·caracteriza u- III Deliberar sobre todo.' e Os candidatos que se julgam

.

aptos, devem requerer a sua Estado onde mais adeantado
d t d t inscriçãof que deve ser feito a proprio punho, selando o requé- se aeha o alistamento.ma· época de in"Versão .• os va- qualquer assump o e In e-

rimento com 5$000 de estampilha.s es.factuais e 200 reis de sêlo O numero de inscL'ipt>ões." lores . humanos .. As .massas in- reS8e social. y

conscientes entregam-se, de Não tendo numero legal de deeducação.. sobe diariamente, destacan-
pulsos amarrados, à discrição acordo "oro os estatutos nes- Além disso o candidato deve acompanbar .) requerimento do-se o elemento feminino, ------.------
de Messias, que só o são pe- 1a primeira convocação, tal'· dos seguintes documentos; que contrIbue numa propor-
Ia oúsadia das attttudes e pe- se-à a segunda que terà.lo·' 1. Certidão de idade. ção de quarenta porcento.

.

I d 2. Afestado medico e de vacina.10 impudordas opmiões, con- gar com qu quer numero. e
3; Licença do pai (si fôr de menor idade) ou marido. Depois de permanecer al-duzindi.os povos porquelhes socios no dia 5 de Março VIU-
4••folha corrida da policia {nos ultimos 2 anos de resi.. gum tempo nesta cidade, emlisongéiaIh os sentimentos pri.. douro, na mesma hora e no
dencia}.

.

. . '.
. CoIegio Sagrada familia tratamento de saúde, se�uiu

'

marios. As elites vão ficando mesmo local.
O

.'

t t' d'
'.

-

1 d'
.

2' i!l'OOO ( t d ')' 200 Blumenau ontem paro, o sul d-" Estado.
. .

.
.

,5 a es a os serao se a os com 'ii' es a ualS . e " v
,

· á margem como refugo. R d" 9.J F'
.

.

1933 ,.

�I d d o sr. tenente Herminio Me-Chegou avez da Alemanha. o elO, �e �ve:elro . reIS .se o e e ucação.
Reabertura das aulas

I_n_e_ze..s_. _

6 ehaneeller von Papen, pa- A DIreClorla
BIumenau, 9 de fevereiro de 1933.

rª,. se aguentar no poder, es- 14 de feVereiro: Jardim da
tabeIE'ceu uma rigorosa cen )ackie Cooper GERMANO WAOENFUHR Infancia, Curso primario Procure ler as paginas escri-··sura .da imprensa. Nem a.ssim Inspetor Escolar ínt. e medio, lhusica. t

. -

M
·

.

1 de março: Curso ginasial p as na prlsao por enezes
·

se. sustentou na chena do ga- O pequeno JackiE', quevamos .: � ��� pintura,datilografíaede- Filho, que formam oseu livrob.in.. '.
et

...

e. S.uccedeu-lhe o gene- rever amaM.'ã no Cinema Bus* í:. .

:1'reI vo.n Schleicher. que teve I eh em «Sooky», te.:n um po- í: C·
....

' : mais lições particulares. Dos Grades da.a

....·.m... e.,sm.....
a

... 8.0·rte.. V.e.m•. a.gora.lde�a.dmif.avelde exterionza.r Í! . IDem Ê Informações com a
· Hitler,. apesar dos engulhos os sentimentos dos compa- ::

.

: DIRECTORA Penitenciariade von Hindenburg; fidalgo nheiros de sua edade. : ._._._______________ ..... . __
· de e�tirpe que se. vê fo.rçado! Outrora se poderia mui.to �É DOMINGO 19 de Fevereiro DOMINGO 'I

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

a hombrear comum modesto: bem dizer que um menino de h : C"lotor·a do Rend�s Estadu81's do BlumfJn�1Iauxiliar de um atelier de pin· sete annos só pensava em �: 2 sessões: ás 5 e ás 9 húras da noite. : IS II I li
.

fi Sã u uu

tdúra. Mas, desdehq�e ��Dt� seus briquendcs.Hoje, porébm., �� 1. :
E O I T A L· .

° governo. o' c e e IS, a geração nasce num am

.1-1:
P,AR' A 'lufO.UN'T·· Jnn�tAL -

repOliagen.s.:::::::1
Hiudenburg vae' cf>dendo. E ente mais dynamico, � assim : .

.M. /'W.I.
.

UKi"'I m-
Hitler é exigente. Carregou aos sete annos, um gal'oto.�· ternacionaes. Imposto sobre. o Capital
:a�ã�:��::i���Odad��p;::= fí�� ���rvi��� �u����r:� �. 2.

De ordem do sr. Coletor das Rendas Estaduais destanlões privadas ou em praça trabalhar noite e dia, para t:
Canção do Naufrago musica e canto.

:,:'1. Cidade. faço publico, para conhecimento dús interessadospublica; Dissolveu aDietai comprar-ihe umas calças no-: .

que, tendo o Decreto D. 16 de 29 de dezembro de 1932..
Pru.s�iana, Vl

..·Olent.ame.nt.e.,
PIe

... vas•.
As

.cr�anças.têm a.pura- fi
.3.

:=:.I
creado o imposto de CAPITAL, que incide sobre os capi-, na dICtadura;

'. da sensibilIdade ..ElIas possu- :: .Jackle Cooper tais aplicados na industria., no comercio e emprestimos, seQue aperte e·.· arrochi; a em o espirito de saeril'icio : receberá nesta Coletoria e. em todos as Agencias Fiscais

cem.s:ura previa. á
. im.prensa, m.ais dese.nVlJlvido que

..m..UI.'.'
- g (> pequeno gigante. da expressão em uma nova e

:::.=:::1
Estaduais do Múnicipio, em todos os dias uteis, até () dia.não é medito. Bem sabem?s tos adultos. Nellas ha lealda- f: sentimental cI'f'ação de grande responsabilidade e vigor 28 de fevereiro p. vindouro, declarações, por escrito, do

..

p
...

r

•..•
�
...:.�.a

..l.'�.S�.:� �JoüxPHi.eFá��C1..
a

.•.
é �.: �aU.�:.. a.�0:f!er

..

e

..p����.�am.ni�·;I� �:::;��j�7foi�� ���::!�� �� i�;�'::� ����o�:�e:.ido, fi-
.completo. ObrIga os

. J_?rnals respeitar. . : ·.0.····..., -"::.1
Todo contribuinte sujeito fi esse imposto; que no prazo

, a publicar as inIor�açoes of- '.' .
. ; .

. acima estipulado, não apresentar a sua declaração, incor-
· ficiais, 'Do contrano, fecha-. .' - :. . rerá na multa de 25 'I. sobre o valor do imposto, multa.iItento summario d� �or�aI' EXONERA�AO f� Ot. «team» infantil está reunido para o

desempenhO:.=::J essa, nunca inferior a 20$000, ficando ainda sujeito o res-recalcitrante. No paIS ua dlE- "

.' p�' de um argumento de suprema sensação. � petivo lançamento fi sua revelia, conforme é do artigo 6",cipliIiá e na terraem que se Foi exonerada, a pedido, ; ELLES VÃO FAZER TODOS RIR. , . MAS TAMBEM do referido decreto. _
· re-FigiÓ-u Voltaire 1?ar� poder do cargri ..

de professora da $' VÃO FAZER TODOS CHORAR. . . ':' Considera-se fraudulenta a declaràção·. que con-
· (],iYlllgar a sua lll1pl�d�d_e, escola. ::nixta' de Indayal, d.!

•. ' Disse-DOS um c.a.·valheiro que já te.ve a' opportu.·_ tiver inexatidão contra o fisco, superior a 20'/., ficando o"l"n"s·talla' 'se agora a !'nqulslt>fiO -Ud L'obe '.

ti
.

d
. contrl'bul"nte SUJ"el'to 80 pa.gamellto da diferent>a de impos-

· ••.•..• ..
'.

.

.

Y. :iu a. . nidade de aaSIS r esta bella pro UQç�ão
..

que nós po- Ypára 8. i:o:(pre:nsa. O jor�allS- .....

: ·.deriamos cobrar 5$000 de entrad.a que ainda era pou-
. to decorrente da sonegação e, à multa de 50'!". sobre o •

t.8 ê o.·On1P.�.ll.i.d.. Q a engulir B;s .' .

'.

.

. ".
-

.
.

.
. film des t goda . imposto real. (art· 8- do mesmo decreto).

pilnIas :de· .maWpulação offi- PHARMACI1\ DE PLANTA0 •

co. para um

•..•...•.
sa ca e '.

: Coletoria de Rendas Estaduais de Blumenau, em 12!cial, e em seccQ. sem fazer '

..
'

.

_ - :EHTR"A'D'�lI A' tarde: 2$500 - 1$500 e $600 rs. .

. caÕe��tldo' c�lili1l4l:!,para o a ���!:�aP�����I���: k ........••........... 11th A' noi��: .2$800 - 2$500 e 1$500 de Janeiro de 1933.

:·obsolutismo.:--O·':,/p�Qgnostico é 15 de Nov�m.br9" 84. _��••••••""u·••_�."� .•-"••• "'''.'' •••• '''''.u ••• _•••••••�· . - -', .

_- o:,
.

',' ',.' -

.• ,. �

Salão Wolfram
CONDE PAULO ,DE

FRONTIN

Falleeeu ha dias, no Rio de
Janeiro, o �rande mestre da ,

engenharia brasíleíra dr. Pau,
...

lo de Frontín, ex-senador f€'�
deral, a quem o pais Iicou
devendo assignalados servi
ços.

Sabbado

Dia 18 de fevereim

BAILE DE CARNAVAL
Convida a todos, Menezes Filho

frUz WoUram A serviço destá folha se

guiu para o sul do Estado,
demorando-se nos pontlls in
termediarios. O sr. Menezes
Filho, nop.so redactor-gerente,
Sentindo o afastamento tem

porario do presadissimo com

panheiro, fazemos os mais vi
vos votos para que realize
feliz viagem.

Herminio Menezes

(ass.) E. Lima.
Escrivão

w

= PS "I

E ,C'> A f f'
a \� Deseja pJisa; uma h<Yra t�iirii:p,avel. nu", amblRfÚS de conforto

r......... f'('.•
� .•.. � "

.... .

e f''t'Yf9 tratamento? ' '.

'. --C. \;
.•'\)

. .' 'Visite. com S1J/iiéxma familia a
ij'/' ,,\ Y SORVETERIA·E CAFE' é.E; L I T'E-'

.
de Walter Vóss[:i: ? >, . i -O, ,

.

...•..... RUA 15 DE NOVEMBRQ,: .,(:)L '

-

. TELEPHONE No. 66
\;)> :;f(:Ci;i�'\)' J.' .

Estabelecimento mont�do ultimamente,'com apurado· gosto - V:'entilação abundante. - Conforto completo. _
." �, .• ; M axima p'r.��i�ia. Trataménto optimo.- 0afé;. bebidas g�':L�.dª's;. �hops;.sorvetes diversos, os mais diliciosos, confeccionados

;�,:';,
,"

'" '\' .' .\.( a primai' com sorveteir��':COPEL��';. . ....,.�,

•
"

' 'Mi! t ••$E*t� 4'."
' te,..

.

* ... ': . L miA u,,;e

Andreza Campos da Luz
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