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Registro de promi�priaS I Bu9 r e assa ssina d o I Osr: •Mmrici.u d: bcsrdp,�c II) A D f

I't' .' ·.··d ". h.· nao COI saRDIU laler-se .;.............. ���:-::.:;.-:�.e e ras e. camulO ,.. ii
• f: Deixou de fazer parte

Fala-se com msísteucla na serA superíectação e' nada _---- wc

.•

.

o. nosso numero pas- ,,!nlt�r \: da. direcção desta folha.
v

,
sado tratou d.o misteri- úiíJ ..U

t=
:}

amnistia pleiteada em favor de mais . Foi assignado no Rio, o
oso coso do assassina- : o jornalista Tito Car

::::l)todos os exilados políticos, -e Amnístíedos os politicos de- . decreto instituindo em to-,
to, no Posto Duque de ° vibrante tribuno sr, Mau. ; valho, figura

de primei-
,

.
o Incuravel ; sentimentalismo portados pelo governo, não dô o pais o registo de no-

Caxias, deste municipio, ricio de Lacerda, q-ievtanto f: ro plano nas letras ca-
:}·

da nossa génte.va], de.sahída, poderão elles volver á sua tas promíssorías emíttídas de um buçre já civili- rumôr fez por occastso da (� tharínenses, E' que Tito

::�elogiando a quantosdeüendem patríase não tiverem a g:a- e letras de cambio sacca- campanha liberal, hoje 2' Pro- ( Carvalho irá fundar na )
a medida, como se o cara- rantía de não ficarem sujei- das e acceítas ern .

terrí- zado.
curador da FazendaMunicipal g capital do Estado 'um

�:.5cter de clemencia prevaleces- tos ás perseguições e á mal- torto brastleíro, para o fim j r:;;:;'i��1��� �;:. ���;i� do Districto Federal Iícencía- �� grande diarlo· índepen- 5
8e8001'eO aspecto politico e o querença-de seus inimigos. de torua.r certa

..

a. data. da ,i b lt G l-I I 1 do e exercendo o cargo�. dente.

'i.

t '1 d f tA' � li d tít 1 a e a uco, C tere ae .: Enorme e' o pezar que ::=.m eresse 'pessoa os u uros ammsna, a e sar con- creação do mesmo 1 u O. - do P r e f e i t o de Vassou- . ,

amaístíados se ssbrepussés- cedida com a ccmplementar Ficarão isentos do regís- t lJOl'll'clia, quet foi: atte 0.-
ras, não. conseguiu faZer-Se!

(; sentimos pelo seu aras-
·

se aó maior e mais respeíta-] medida de segurança. to: 1- _ os títulos emmltti'l
que e pos o ins. ourar

eleitor.
: tamento, pois .nos vemos::o=l'v'.el.ín

.. tere.sse que é o .do país, Não esqueçarnos de-que vi- dos ou acceitos em vlrtu- o inçueriu. pedido pe- T b
. : dest'arte privados dó

Y <' lo vigario desta paro-
ranscrevemos a aixo, um

�: h
.

Anistia não é perdão, por- vemos em uma, época anor- de de contracto por escrí -

I chia tundamentado na trecho da nalestra de s. s. =. compan elro e do ann-

=:.=.l·

que o perdão supõe o crime mal; de poderes
.

discriciona- ptura publica ou particu- : denuncia feita, pelo i com o graúde vespertino o : go que sempre distinguiu
e ..a amnistia é Ü esquecímen- rios, em que o governo. tem lar, devidamente legaliza- � vigario de Scharlach: «Glob?>l d.o Rio d<:- Janei�o:}: a todos que labutamlnhe�- ::':�to.do facto, fechando a qual- a faculdade de prender sem da, para vale contra ter- 'Pelo tom com, que são -: Fui hoje me liltsta�. VlIn}: ta casa, com o cava rei-

quer discussão sobre
..
culpa. se vêr obrigado -a explicar eeíros; 2' - as títulos de feitas as âeciaracões do 80 para esse dever. Sou ex-

I:
rísmo e a Iidalguta pro-

Nos actos de rebeldíà poli- motivos da prisão e sem que valor até rs. 500$000, des- dr, chefe de '/JoNela, pa- [oüícío.
l'

; prías da. sua fina eultu- '�•.�tíca, ha o móvel altruístico os trlbunaís possam examinar 'de que não sejam parcel- rece, que nada sobra ao I. A sala, um� balburdia. Uma 1 ',: ra. !\)
dos rebeIado.. s, q'ue buscam. a sua legítimídade. i lIas 'duma' só óbrígação a'es íníernería Ninzuem s 3 enten I J � T.ito Carva.l®....dese-

I l
'
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Y·'
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1.·igor da [ustiça. Entre- I' ! _�
. n '" l:

-

'.' --

:.:':ITIa' . "'o.rça a·.···.s·ol·u.çã.o nara to- Conc'eder., a.m.. n.istía e guardar I d brada em dl·v'�r-os tt'tu' , d N tt de ia "s todas as -prospeI'i-L r'

r
. o � ;::; -

ta.nto. (.mda p.01' ahi um I�'
ao se

a.
eU' a n�nguem'l : J �

dos os males, desanimado� a arma das prisões discricio- los, o· que se presumirá se certo' rum01' que desva- TI moças a espera. �sper�m I�
dades na direccão do

:.\dos recursos legais e conven- narias, é quereer fazer um os titulos foram emlttidos loriza basta1'1,te o inque. I h.a sem�na$. FuncclOuarlOs : grande jornal que irá
:.�cidos ;de que se expõem e gesto de clemencia que os na mesma data e a favor 'rito instau'rado. ,aos n;agotE's. . . �:

dirigir, certos que esta- ,�
tralJalliamtendo em vista a beneficiados não pojem ac- do mesmo credor. E assim, dizem que o TOtlO� ,se !i�ltam. e �mguem � mos, da victoria que o

�l. ·grandÊlza da patria. ceitar; As custas dn registro mesmo inqueri.to. não ?S conauz a UlSCl'lPçaot"dese- (',,:
mesmo irá alcançar. 1

' O chamado «criminoso po- ,"1 .... são as seguintes: "'.01'1'eu con' o ."'(/'lo qlJP J.ada. perdem o
.

seu .".nlpo, :��'��,''''''''.!�''.''.''�''.!����'����.'�','''.''.
·l·.·l·?CO» na-o' e'. u'm·· ,cou,rencl'do'

. Não duvh amos queo& gover T·t 1 d
.. '

d' R,a
te. ..H • � ----------------------

du 1
•

d nantes se abstenham depren-
I u os e maIS e :;; seria de d�!;ejG1·. Fala- perdem? se� dIa e perdem

'.
e cu pa, e-mbol'a accusa ope- der pelo lactO de havera

.

am- 500$ até 5:000$ - um mil
se, mesrno, que foi feito as suas Illusoes.

.

16s governos que o perseguem. d
� réis, Titulos ate 30:000$ dentro da ,!,ropTia resi- Vou para (J galJII_lete do Os QCifIlli1tec;me!l1\tos na

,

..

1\
..
·a·.m·fl'.I·stl·a po-. e term,"l. a' .'J'nda!la- nístia o: mas nÍnguem poae:... d' ·1" T'tulo's a' Y h t h I 1 T

''1. IU'U II lU U

-� U' �. " t
...

.. .,--
. OIS mI reIs. 1 .' -

dencia aJo accusado, que P o osrap o. mposslve. e-

ção nesse terreno, esquecen-
rá garantir que sob LU eIS pre· .

tê 100:000$ - tres milréis.
a tudo estava presente. I nho que obed�cer a ordem.

..,do.... o', ·.·..··"ac·.. t·o·.·
texto algum, os amrristiados

1·'t· 1'" d
'.

ais d 100'0' 00$ A d
-

,I. . 1 U 08 em]. e,. Desde modo, as teste-
'

OI' em me poe nas ve.s.pe-"

..

·Na-
... o.·."'8"'e ·.vI·sa ··b.e

...
n

..

P."l·
...
cl·ar. o a- venham a ser presos nova· t·'· C d_i

"f d t d
- qua ro mI reiS. ance- m"nl'a,f.: 1"Ol'U.11' co'n.stl'an- ras e encerrar o serVIço.

·n.l·stia··do',. mas resta'be1_ec'er a mente. SOL reu o o
.

os os ve- t d
.

t· d'
['" f� �
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d Del dAlI
-

�
, lamen o e regls o - OIS gidaE em suas declara- . o_vo a sala com seu ar

.

e o onsu a o emao rece-

tranqllillidade de espírito, que xarnes. mil réis. certidões alem da
çôes , . .

salvc-sB quem puder ou alIs- bemos a seguinte nota omeial
ainda perdura após as

. con- Não é h�potese gratuiüt.:A cada "rasa" - dois mil réis, E mais ainda:�Qne (1,- te-s� quem puder: sob os ultimos acontecimen-

'vulsões sociais. passo se fala em trama revolu-
té aqu'i. eiii, Blurnenau, Nm�uem se alista. Todos tos na Allemanha:

O i.n.terel:'!se. m.aio.r é d.a.· .p.a.-: cionar.ia; a cada pass.o se. atri- se g tam In"ormapo-es p"ra a l'm

D•
. I 'I- t em cert.o 'int erTogatol'ico, a" 1

'. ..' •
•

� 1 y'"
-

,tria, em buscadapaz, ambien- �ue ao� �xila:iGs ,to�os os lVlua pau IS a o accusado estava � pre-
O runC?lOnaIl� de

.

seIVIÇO prensa - Por occasião dos

te de trabalho condicção de lactos llldlgnos que sao pra- sente choganr1(l (1;'inter- veIO li mIm: «Ja .pedI ao dr. �ltimos acontecimentoc p(11�-
prosperidade. Deixa 'sem ap- tlcados' e eujo_s .

autores:. não
.
S. Paulo, 16 (R. P.) - O

.' pela?' o interrogado ,... Pedro .. ," �epols acrê�cen- tlC?S na AlIe.fi.anha. foram dl-

-;'pHeação ostéxtosda. lei vio-� apparecem; N_ao bz:stam �s general Waldomíro Lima, tn:' Nrlo sabemos o fli,n- ta: «Mas contmua�os a�slm ...
)} I vl!!gad.as .notiCIas alarmantes

lados, pelo dplicto politico, seus deSll1entl�os; oao_ basta tervéntor federal, üonferen-
dwnento que pode ser E aponta uma trmchelra de e lllcrlvelS contE'ndo graves

'porqu.e nos factos que trazem o absu�d�, ?a lmputaçaoi pa- ciou com os representantes dado a todos esses ru- mesas, contra?- qual bate a oHe�sas contra o gov'.:lrno al-

esse caracter, não se sabe, ra os Jlllmlgos que estao do dos banqueiros estrangeiros,
'l1wres. Se os publicá- massa de alIstados,

.

como lemao:. .

nunca, onde está o crime - lado de cá, passa em julgado a proposUo das negociações
mos é para que se n(ín qu�ru bate com o nariZ oa

.

Os lmm�gos do governo na-

se naqueUe que desrespeitou que cUes são os verdadeiros sobre as dividas externas do
diga amanha que fica- porta. --:- ,

ClOnaI aSSIm como os da Al-

a lei, para melhor �ervi-la, autores e 88 os arrasta pela Estedo.
'iJW8 mudos ante os 1'U- Imagmemos nos o que ter� l�manha pretendem systen;ta-

ou no que obedece ou apa- vel eda da todas. ama:-guras 1nmes da opinião publi- que passar o po?re Zé-POVl- trca�ente, de um� manell'_a
rentà obedece�la, desservindo S_uponha-ô� .8;. s!tuaçao. p.os- Para BJlennS AI"filS ca nho para cumprIr seu gl'an- ultrajante e calummosa, attrl-
à Nação. •. . ,tenor_á ammstI3:', Surge a lm- I. U o' de dever cívico, çuando o sr. buir os lamentaveis actos de

Assim se entende a amnistia�' putaçao calummosa e, como Mauricio chegou a desalli- terror ao gaverno, para desa-
Não' se pôde recusar aos conseqllenci�, a prisão: N�o Buenos Aires, 16 (R. P.) - A Iníervenforia novaa mar. . .

creditaI-o e para envenenar

governantes que reprimem ha d�resa, n,:-o �� r��urso as Noticias recebidas dão como o sentimento geral contra' el-
sentimentos pessoais de ódio, 3;utor!dades Judl�l::rlaB e eles certo que o embaixador bra- "'mente em fôco le, que tem o unÍco fini de

para COI'l'Bspon1er aos deve- 'flcara� .erp. C!�stodla até. que sileiro em Lisbt!a, sr. José �J n,J!, a � tl UDt: li ; � '" manter a ordem absoluta na
res da sua posição, a digna a mumi'lCleuCla �ovemam�n- BonHacto, deixar'á aquelle De volta do sul do estado, 11 � l � ij �,

.

i u Y ti V) Allemanha. AHirmam aquelles
elevação eto seu procedirnen- tal se resolva apIedar.se em-

cargo, para occupa.r identico seguirá para o Ri,), o Major relato rios difí'amadores que o

to.
.

frigir a humilhação de um em Buenos Aires. Interventor Federal, ao' que Contadores e governo nacionalista sômente

Tudo, porem, depende do perdão.
.

consta, i:l. chamado do sr. Ge· Gaacl."'da - Livros precisava de um pretexto pa-
móvel que explica a attitude Uma anistIa sem garantias tuHo Vargas. Foi prorogado até o dia 30 ra a campanha contra o com-

de ciemencia superior; E' pre- é inacceitavel. 'DeSarmaluento Diante dessa viagem já se de Março o prazo para as ius- illUIrisruo. Infelizmente ha lei-

cisQ que a me<iida não ve- Servirá para justificar e10- murmura Que SS. não mais cripçõesde contadores e gual'- tores que, em desconhecimen..

nhamaculaJ3.com restricçõt's gios aos seus defensores, sem vQltará a assumir o alto pos- da-livro�, na Superintenden- to da verdadeira situação, a-

desnecessarias e interessei- aproveitar a ninguem,
.
Genebra, 16 (R. P.) - O sr. to. que �,lCtmdmente occupa. cia do Ensino Commercial. creditam sem reserv3, naquel-

ras, deônaturando o verdadei- Ap·parec.a um, homem de
Mac Donald pronunciou um Há>até quem se atreva a ci- __ lIas

mentirs.s.

t· en"o que a deve' significativo discurso na Li- t
.

d
..

1 E' " cto e o commu
1'0 sen 1m L .

presti�iojuntoáo GovernoPro ar o nome o seu possIVe I La ,qu. s -

inspirar.. . . . � d d
.

-

ga das Nações, oecupando-se su.b.stituto, por. signal um le-I
Seis horas

p��a.
os bancos

I nistas, e.m vista do movimen-

Na' .'amn.I'stl'a d'e que' se fala' e' VisorlO,
deien en o a amms- de varios assuntos de ordem t t l· t

ti I· d·
.

t·
. gl Imo catharmense... A comissão encarrega,da de o naClona IS a, prepararam

·d
. 1

. a amp a, lmme Ia a, com o internacional. I d
..

t'
que tem SI o objecto ue en- revigorarnento dt' todas as Já começavamos expE>ri-1 estudar a entrosagem do tra- um go pe eCJSlVO para a ('ar

comiasticas 'referenCias, só
garantias orrerecidas p e la

Submetteu, a s€guir, á com- meniando uma pontinha de! balho bancario acaba de en- a guerra civil e introduzir na

ha um verdlldeiro presente, ConstitUição. revogada. Sli.pri
missão, o plano brita.ullico de

I satislacção
com a nova, con-I tregar o trabalbo que elabo- Allemanha o deshumano e

· grego aos �uturoB am�ís�iad.o�, ruindo-se o inutU' arbitrio da; desarmamento terrestre e na- trarios que sempre fômos, á rou ao sr. Salgado Filho que vergonhoso regimen de ter

salvo se tlr_are...ID;'Ls lllJustü't- prisões sem motivo justílica-
vaI. invasão gaucha ao nosso es- o encaminhará ao sr. Getulio ror. Os incendios no «Reichs-

cadas restr�cç�es;ecompleta� dOr e não regatearemos ap
Delle constam a prohibição tado, quando alguem 110S in- VarO'as. tag» e no «Scbloss» deviam

reDf � medld� co.li a.s neces- :p.l.a.u.s.0.8 á benemerencia d� dos bombardeios' asreos, a U- formou.'
'"

ser o inicio, o signal para o

sarli].s..gal'.antlas.' . promotor.;
mitaçõo dos aeronpl�mos para �Não se illuda meu amigo. terrorismo. As buscas effec-

O i;!rrmelro reparo a fazer, '

' a França, ItaBa, Estados Uni- A familía Assis Brasil, lá no Para a destl"uh;éio tuadas DOS centros commu-

é o. dO'. tempo em que se pre� Assim haverá anistia acei- dos e Soviets. Rio Grande é bastante nume- ." nistãs documentam tudo.

té;ud�·,'}Q.eeretá-la: � após a laveI pelos amnistiados, com Os exprcitos ficarão assim rosa e existe ainda muito
° sr. Adalberti .

RIbas, es- Nesta situação o governo

COn�1jJU:hite. .

.

beneficios para a Nação. De limitados:' gaucho sem emprego • : I
crevendo

.

a «A N.DIte}), _de.cla- teve a obrigação de oppor·se

PGr::q�e es,Sa dillação ?
.

outra maneira, a medida se- França, 400.000 homens. 1- ra. ter descol?erto o «ralO ful-
com toda a sua força e eneI'-

OU: ;<,{is' çOndicções ainda rá um present� grego, que os talia 20D.000, das provincias mmante» - !nvento capaz �e gia áquellcs manejos Iunes-

não s�9; 'ºr�pleias á adopção supostps beneficiarios não 2eo05.00·0000.0. pUolltornal�aa2rO·� AO·Ol�.\ IDeaRnuhs� MEDEIROS Backpulver und tlaanzeCrl.aexdPeplOodsll.rtoas qdUeamlquuru�rço?elSs- tos e criminosos. O Governo

e é temerat'ia' revisão 80 poderão I r v 't ue U � ••.. .

. .,' ',' que domina. !absolutamente a
...... '.' ,:; ,u. p .

-

...
' .... a) o. el ar. porq sia '200.00'0:. Vamllmzucker etc. ':" O.sr. Ad�lberto. Rlb.. a8_, sl'tuana-o, garante completa-bre quando poderá, sem pe- não quererão ficar ac, alcan- _.. Y

rigo� ser decretada; ou ja são ce damão de seus inimigos propoe. ao �ov:elno �e. p.eran monte a manutenção da 01'-

favoraveis·ess':is condicções Sem 'essas condições indis- por·'"U' .� .·C·o'lo'"'m'blaa C'·.....m·L.�o·
te tecmcos mdl?ado. JXlblr sua dem na Allemanha. A vida

e o retardrup.@1Jto é determi- pens,av�is,trata-se �e um ges- \) - 'IlIoII:I y poderosa machma mfernal. quotidiana é regular, os ne-

nodo pelo Í'eG�io;�'õ.e que os to incompleto, sem efficieneía, gacios fazem.se como sem-

exilados ven4a.:lll,tIle
.. ,

novo, :sem reSultados, é sem bene- Genebra, 16
;

(R. P.) - O São Paulo, 16 (Ft. P.) Sub..Comiis5lÍ!o da pre, a segurança pessoal não

eJ;llpolgar a situf!.y1'í,q.,'politiea. ficio para ninguem, nem pa- Conselho da Socíedade das L\1ndre8 á v.
.

45$404 Constituinte é prejudicada desde que, gra-

pelo inegavel p���t,igio de ra o Brasil, e que.annal, só Nações: consagrará sua ses- a 90 d. 45$988 cas a pl"omptas e energicas,
qlle .gpsam no llle�Q;,c'5)..� seus aproveita ao seu seuautof' são de terç&·feira, ao exame New York, a Y. 13$300 Telegrammas do Rio". aflir- providencias do governo, se

patrIcloS ... " .,. .
'. doconflicto colowbo-pcruano. a 90 d. 13$:!30 mam que não se reunirá mais acham presos os desordeiros

Ahi está uma restrí��ão que (Do «Diario de Noticias» de 12·3-33) Dos varios itens que cons- Alemanha 3$290 a sub�comissão da Constituiu- responsáveis pela rebeWão

certo não consulta aOS":inte· ..
' ..•. .

'. .•. tituirãQ as condições a serem França $544 te, não ficando termi:r:-a�o o planejada}}.
resses ,superiores. qq�:\;País, .6'.'

'.

·u·· ea.aIe.·AII!III.·;. I. apreseIltadas p;ara a paz, fi� SliiHsa 2$665 ante-projecto da ConstitUIção, Não obstante tudo isto ha

m

.. a.'s. 8:.o...s. í.nteresses I.·�.d.�Y.:.l.-4u�..
·.j ..

iii.· II"<� guram a retirad;}. das forças Po�tugal $435 em virtude das dive�gencias certos elementos que se em-

aes do's que temem a, cnmpe'ê . .... ..... peruanas de Letiçia. e a !l0- Italia $704 havidas sobre o capItulo 1'e- pantam em propalar no ex·

tição padfica no terre,ll4·.�I�F Lima�'1Et (R. P.e) ---;Foi as- meação duma commissão, pa" Belgica $385 lativo a Justiça, pois Minas terior falsas notiCias por- u-

toraL' ; .�.::,.; signado h{)je o decr.eto de- ra que serão' convidadoo O Hungria 3$600 e o. Rio Granee desejam � ma Jeportagem mentirosa, a-

Mas a principal questão é Brasil e os Estados Unidos; Espanha 1$165 dualldade q.uando o ponto VI- fim de causar. nervosidade e:

a das medj,das comp1emellta.:: clarando
o estado dé guerra para estudar as Lases paci: Buenos Aires 3$495 ctorioso fOi em Suas linhas antipathia contra a nação ai-!

res, sem!as. qU!Les a amnistia com à ColoIrib;a. ficadoras.·· Montevidéo 3$590 geraes o de unidade. lemã.» ..

A M N·I S'TI A

AHemanha

, ...
c

Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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II produz este anno apparelhos accessi- iI = I .nnu�';;,�� ;;::.��cç��is4 d�u�li�a�Õ::nt�::,".t��:b;:oOoS�. até 3

11 veis a todas as bolsas. 1! � • H.OIEL HO L fIZ Dr. medo Francisco Kuebel

U Quatro typos novos numa só peça de � � � Situado no melhor Medic;e!��a����t�y���!CiPal,
11 facil manejo �� f (' O R

A

�� PO.;:t�ie�:rt ��::de I
- CllNICA GERAl. -

{,,:
. ,Consultas no Hospital Municipal

63 A 73 A: -0,- nos dias uteis das 9-12�horas da
: O - O : � � Quartos conlortaveis e COllSÍ' manhã, nos domingos das 9 - 10
: , : � � horas e nas outras noras na sua

��: B � nha de t ordem. residencia em Itoupava Seeca. Po-

f 830 A 930 A :l � � Absoluta moralidade e máximo

I
de ser chamado a �ualquer hora

l�
.

- � � ! ;;�:enau-s. Catharina i
do d<a e no.'e.

�� Estes eceprores de radio de pequene preço � � Dr Oswaldo P. da Silva
�� com a sua Inccmparavel reprodueção � ® Livros para casas commer- - M E O I C:O -

(' � � ciaes, como Pela Faculdade de Mediclna do

�� de som, poJem ser obtidos com � � Diarios
Rio de Janeiro

lt:�: Roberto Grossenbacher Blumenau �� ��- �M,� D��I�IAs::�U�S�v:� ®® �c�o�s·rtta:n�eOcl!r·�a�srentes MOl��:�:::eMs:::::a:: �:::cliali-
.."

dade. Moléstias de crianças. Pele,

O o, Ed d Eh h dt J.
. f1 Protocollos Syphilis e Venéreas

� scar UL- mun O er ar ,OH1Vil�e � � Livros de actas Consultorio e Residencia: Alameda
� �� Barão do lUa Branco, 37

I'; B & C· It
.

h � s. e todos os utensilios para es Consultas das 8 ás io e das 4 ás

�:':. auer ta., aja y
@l�.

» � criptorio e repartições encon-
.

17 horas
. � tra-se por preços baratíssimo
Otto fichaefer, Brusque �
�"""======"==d � fj} Na Casa Carl Wahle PADARIA JAHU' I
'r-h��'�.•§M� I' .. J

; ••�..-:��
® Hontem, Hoje e Sem�ra - COROA! I Dr- Rabe

.

Fabrtcação de pães de

, r. • t
�

H-
..., �J "" , �

_

valias qualidades, com as

I a ..n� e nSlrum�n.os �.a u�r .� , ���{@8&���������*iI :M:E:O:CCO ���::���.�l�;���S��s::;';
Doenças internas, moiestías Entrega a domicilio
de creancas, molestias vene

reas e da pule.
CONSULTORIO: Rua Bom

Retiro no. 8: das 9 ás 12 e

das 3 ás 6

de MARIO MAGNANI f�a�::l���i��ca:-
! FI@rianopolis

'I Empreza HILARIO WIEDENKEN
Transporte de passagelros e encomendas.

!�i
I Partida de BLU:''v1ENAU -- Segundas - Quartas e

Sextas os 12 11Oras.
Partida de FLOHIANOPOLIS - Terças - Quin

tas e Sabbados ás 8 horas.

Violinos, Violões, Bandolins,
Cavaquinhos

GuitarrasU ...IA' ��. ,

e toda sorte de instrumentos de co a

I: Fabrica CAIXAS para qualquer instrumento e

ARCOS para violinos

I Premiado com diploma e medalha de ouro na

exposição de 1926.

;..
Grande premio na exposição de 1932

I Rua São Paulo, n. 13
�" �\:fI !l U M E IN A U Sic • Ca'Etil�)"'ina ��
\����.... k.ilt!§!M!'à&#Ni9W5ifD.��ffA,.�1

Agentes nesta cidade:
RAMO§ s; tIOSTEn�O
Rua 4 de Feuereiro N 7'

Ph071e No. I
AMa

CONCORDAT)\. PREVENTIVA
DE

KERSANACH & C!A - Blumenau

rc A'S 'A'��RBAl
I.,· D�m[hr\1ÇJ�Jd5 �t<! d� ��lf'��

I
RUA '" DE ,"O"EME"O

�
I
�

CARLOS HOEPCKE S. A., commíssario da concordata pre
ventwa de Kersar:3cl: & Ci� .. �:':Sl;! praça, avisa aos interessados

Ique se encontra a disposição dos mesmos, para receber recla-
mações:

.

a) - em loCOS os dias uteis, no estabelecimento
com.ncrcial da firma concordataria, a' rua 15
ele Novembro, nrs. 27,'29, desta cidade, das
9 :1S 12 ho-as;

b) - em rodos os d.as uteis no estabelecimento
� commel cial do cornmrssario, á rua 15 de
� NOVí rnbi o nr. 143, desta cidade, das 14 às

�!'.'....
'

Avisa outrosim, \�:,�lO;a��bi!ita(2:o dos credites deverá ser feita
na forma do Arl. '82 da lei de' Fa!ltTC'as. (Oec. m. 5746 ée 9
de dez'�Oibro (je 1929), alé o dia 10 de abril do correnle anno, e

�J

que a a3slJ.fTJb1ea àf' credores 1:::fa' h�gar no d;a 27 df1 Maio do

fl cor.-ente amo, áõ 14 horas, na S31Lj de audieiicias do Juizo de

I Direito des;a Comarca, no edificio (Í;\ Prefeit.ura Municipal.
BluHlcl1au, 10 d·" mô'ço de 1933.

pilo cOillm;ssario: Carlos l:ioepcke S. A.
c:) Antonio /{a'iser

Dr. mede H, Pape
Clínica geral e

Especialista para mole stías de
garganta, nariz, ouvidos

e olhos
Blumenau - Rua Plar.hy

Dr. Edgar Barreto
ADVOGADO

Rua 15 de Novembro

nr, 31 2°. andar

'Q�""""'''�-''''',;<:-'*'''''''�'''�.
� As Tosses, Bronchi- S:
'� ts s, Constipações e�:
� Catarrhos pulmonares Z

..

"' desapparecem com 0$.

� VINHO CREOSOTADO �.<

� do Pharm. Chim. �
.5 JOÃO DA SILVA SILVEIRA �.'( VERDADEIRO TONICO�'� DOS PULMÕES (
''2,'y.,' ",'C*""''':>l9iC'''1:';:�':;iA'<�'.:

...,_

ERW1NO SCHMIDT

VELHA

�,-..,-..-..-�,-.",-..,-...-�

f�"Õ'��""A�ã�"'R�'b�'ii�"�!
p - ADVOGADO -

1f; Rua 15 de Novembro. 1)
í! ...(:�.l:�.��.������;��.�:�:��i��'� .. !�
----... -.........,....--�.....,.._.._...

GUARDA-LIVROS

Com grande pratica, dese
ja trabalhar em pequenas es

cripturações. Dá informações
na casa em que trabalha.

Acceita oüertas enviadas
á gerencía desta Tolha.

ALE�lÃO
Quem quizer aprender a

lemão, poderá dirigir-se ao

professor Geraldo Grimm, no

Hotel Holetz, onde poderá
ter um curso em geral, ou na

propria resídencía,
O curso terá inicio a 15

deste mês.

A PI-IARMACIA CENTRAL

QUE GOZAM DA CONFIANÇA DO
POVO DE BLUMENAU, TEM PER
MANENTE STOCK DOS J'vIAIS PU
ROS ENOVOSPRODUCTOS PHAR

MA.CEUTICOS, CUJOS PREÇOS
ESTÃO DE ACCORDO COM A

SUA LEGITIMIDADE.

fILIAL
E SUA

E' PREJUDICIAL A ECONOMIA
QUANDO SE TRATA DA SAUDE.

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

.'

(.�ome e ma�ca Registrada) ,

.

Do _Pharmaceutico E. A. Gonçalves -Iomvllle - S. Catha-
nna. Diplomado pela Faculdade de Medicina do Rio de

R' natural que a vossa felici- . -Ianeiro e Universidade de Coimbra
.'

dade dependa oe vossos filhos O ideal é o grandioso pa-
e deles depende quasi da Sau- trímonío legado a therapeutí-
-íe; eesta depende, quasí: ex- "ca dermatologica após a-

clusivamente, âe lhe dardes de
.

nos de acurados estudos. Cu-
3 em 3mezes, um frasco da ra toda a qualidade de feri-
afamada:

.

. das novas e velhas, tanto nu-
L()MBRrOOEIRA.'MINANCORA manas come de anímaes e

,

PI'
.

'

,

� No ha egual Uma crean �a ' muitas doenças da' pele e. da
rocure er as pagmas eSC1"l- o grande remedio brasileiro, ELI� .•••• :•••••••••••

_ •.••.•�' .

.'
.

� '(

· ptas _na prisão por Menezes .xrs DE NOGUEIHA. do pharmaceu- Í': D1'. 'Fr-Elltas Melro ;j de 11 meses atacada de desin- cabeça: Ulceras, Queimadu-

· Filho que formam o seu livro tíeo e ehímíeo João da Silva Silvei- f: AdvogarIa :! retia perdeu 543 vermes de 3 ras, Injeções, Empigens, Bar-

:
"

l
,

r�, vende-se. ela todas as Pharma-

'l=
Caueaa cíveis, éommerctaes ii qualidades testemunhado por nas, Tinha, Avor e Tonsuran-

Dos Grades da mas Drog8:TIas e Casa!, da Camp.a-: e cl<'im.!!1'I" .... ,r;a ,.: I seis pessoas idóneas em Itspe- te, Ulceras syphiliticas e aI-
· nha e Sertoes do Brasíl, bem assoo • - Rua Minas Geraes ;., U • •

d S f
. f'

.

nas Republloas Sul Americanas : : nu A'lUI11C1PlQ e . rancrsco gumas cancerosas. rreras,
• -

. .:;.::.;.:.:..::.���.:.x;:'''�� do Sul filha' do Sr, Carlos J. Suores dos pés, Sarna, Panos
Neuremberg, professor. Cada . do rosto etc. lndíspensavel

tRITURAS PARA t MOC'IDADR frasco é uma dcse, Toma-se de aos futebolistas, e ás damas
.

ti
.

'.
.

.

11
.

1)
uma vez em café

-

com leite.. para aclherir o PÓ. de arroz, esterilísar a pele. A pharm .

Depois do .efetto não precisa Cruz. Avaré. Estado de S. P. curou uma ferida ulcera que
dieta nem purgante. .

nem o 914 conseguiu curar.
,

. ." .

Vende-se j 4 numeres (1, 2 Curas maravilhosas per toda a parte. Aonde a «Mina'Q
3 e 4), "contorrne a edade, em cora» vae chegando, todas as pomadas vão desaparecendo
todos os negócios nas Iarrna- do mercado, as curas, a reputação e a sua procura vão

cias desta cidade e drogari- augmentando, dia a dia. Quando todos a, conhecerem, se_rá
as e na farmacia Minancora: o remedio de maior trlumpho em todo o 'Brasil. D. Carolina
NOTA: Se quízer poupar vos- Palhares de JoinviUe, curou com uma «só caixinha» uma

sa, sa.J,tde e vosso dinheiro com- ferida de 9 anos.

doença desconhecida o remedio Temos «centenas» de. curas semelhantes!

é:habituai-vosno coraeço dequal-I Adotada já .em muitas casas de sande e grande elí-

quer doença ao deitar: dar um nica medica. Licenciada em 31-5-915, sob nr. 97
bom suador e de manhã ce.do .e..�J:SO
um purgante de Lõmbrigueíra
Mlnuncora. E o mBlhor dt! t)· Ha

.

quem diga mal de um remedio de fama universal

dos quantos existem, e de eiei. (ás vezes tão habilmente que o rregnez nem percebe) s{

to Ta ,ido e suave. : pa.ra vender outro sem valor '. cientificG, mas que .. lhe· d�

.Muitrs diarheas infantis são
maiQr lucro. E' uma arte de lhe caçll.r o seu dinheiro, pre
vina�se cOn1.r3. ela.

.

'.. "

c \Usa 1as só pelos vermes e den- A Pomada Minancoranão tem igual no mundo. QUâU
teso Depois procurai o vosso dt; a deSejar nunca aceite imitações nem substitutos: Só (

medico. que é bom é invejado e guerreado. Vende-se em toda part�

G t'r., riQ 0mb'flagnoz com um éO vidro:io Re.medio Ml
U H� Uu ti· UU naneora contra embriaguez�

rem dado alegria e �elicidade a milhares de !amiliai

1ue vivem na maior miseria causada pelo triste. vicio,�
AplOvado pela D.N. de S, de S.Paulo em 30-5-915, sob I1. ,8

Dão-se 2.000$000 a quem, com provas deIÍuueiar .QJ
l'alsli'icadores ou cüntraventores, a K A. Gonçalves; em Jo
im'ille (Santa Catarina) PharmaCia 1Vlillancora. �nviani-s
listas de preços a qúem as desejâr .

Venda em toqas fi!:; drogarias e Eharmacias

�:@�

,:�)\1·b,DE,·�:N ISADO
", ..... -'.'

"-

"

.. '

ldaptor para onda curta

;!

,�arca AGq transforma o s�u Receptor de 'Radio -' não

}�porte qual, typo - pum 'rJll8tante,- em um ,..ê..1?,parelho D
. níversel, de alcance surpréhendente, óffereeélido uma nt
",.

tida audição' das estações 'em onda 'curta, distàntes, ísto e

lIma, fª,c,il:\�intoniz�ção�JJ:�& estações: Nova Xqrk" Rio d�
" JaneIro, Berlim, Paríz, Londres, Roma e. '9uti''IjlS. ii '1

Repres�rita, � 'conjunclto "Umà'super�morderriização'�l1e p.i�
devia faltar 'para aumentar, eonsíderavélmente, espe.iial

.

"mente 'no verão, o .seu- gosto ;-pelo It(igio.
Peooure ·i.qrormaçõ,es a preço, sem conipromísso, com

•

I ," r '� ". -.

121. Fabrica"de
-

Rede,ptores e 'I'rausmíssores ;tm
. ' "., ';:;

.-'

SANTA CA 'i'HARlNA .

,',"
,

, João Tolentino de Sousa; "

Secretario;

...
� Aos bons paes

. CARlOS ,VAUlE

'.
::

Desde todos os tempos, todos
os grandes flagellcs que muito
contribue parai> sníraquecirnen
to das raças hurnauas, é a deca
dencia da força vttal, precisa
mente quando mais falta faz
ao homem ou mulher, como

compensaçãoda Natúreze.parà
"

horas amargasetristesas dáVida

I·
A

.

ionte

po.
is.d'este flagello

começa pela da. mocidade
ás quaes, na primeiravez tem

I ass�� i�porta.nci;:;_ quan__?:oalias
rnuttissírna, por que SaO de

l0rigem de muitas desgraças,
. querno decurso da vida quer
sobre' .. tudo na velhice.

'

As

I Vi.cti.�nas, geralme:lte i�eKperi
entes, fazem uso de comas de

I pouco
ou nenhum valor ex

..........-��-�......__.........,_�.......�,;,;.;..�..... ;...i...,:_�;;.;...__.....;..;;.;_ plicarIas por quem na verl':!lide
nada sabe de Íundo sdentifico.

! Vulgármerite cham,am·se:
OON,ORRHEAS

.

BLENORR!--tA
OIAS. CORRIMENTOS. fite. Sê
o leitor fôr uma das victimas
não ande por carnil1hos tortos

que lhe. roubam .. o dinheiro, a

'alegria da ."'ida e a saude sexual

que é ainda, um grande bem.
. ! Incontesti:welmenté, um dos mH

dicameníos' que podeis .

usar,
a INjECÇÃO <IDEAL" "MI'
NANCORA".

Com livraria' e papelaria
.'. TenhQ o. prazer. de comu�ca,r a minha distinta
clientela, que na presente daeta estabeleci junto aomeu

negocío de 'Iívrarrà e papelaria nesta. praça, uma ty
pograãa, encontrando-se i esta aparelhada para a exe-

cução. de qualquer serviço como: ;
.

Im'.nrct'.·'a'!�O.·s· a' fi.'oJl"fa's Cartões ..de - visita, Faturas,
I. p' OJi3�UlJ �.' U Papel para cartas, GUlas

_;..;

de :;egistro de hebidas, .envelopes, guias para a

quisição,.de selIos, rotulos; programas, li�\TOS de
vendá$ á vista, despachos.boletms e demais servi-

l ço� adeq�ados á,�rty_ ...

'

.

'. '.' ..•.
.

Vende-se na Farmacia Mi
nancora em Jomville, e em

todas as boas farmacias desta
cidade.

.Para annuncios?

Procure a "A Cidade"

Em FamUia
IOnda as.tá .a,... folie. idade '.� grandeza da nossa Patrib

I d fi depende da cultura moral m-

as seu uras teletual de seus filhos. A gran
deza e relicida le de cada um

Em possuírem dois jardinS deles deilende da bôa ou má!ligados entre si; o do Amor escala paterna que viram com

dentro de casa;, o das Flores QS olhos e beberam com a in
no quintal. O primeiro sym- teiigencia. A boa escola é: mo
bolisa a Felicidade; o segun- ralidade, instrução, Justiça,

.

do completa-a déntro do COD- hygiene e economia. Seja e

, fúrto material D;loralidade, ido· co�omico compre só o jndis
latria pelos filhos, esposo e pensavel na vida, mas artigo

. a saude. .

.

'. de valor real. Poís bem; as-

Faltando esta, tudo be trans. sim os dentes e o cor-
, los .;romancés Jle E D G A R forma em �onho e �artyrio p_o, li. cabeça e cabelo tam

IW A't L A CE g-O oS mais '
Oomo _POIS, g8:r�ntlr a poa- bem precisam hygiene e as·

-
.' ....•

a,. se de tao precIOSO LUMEM. sdo constante.
"lido!'; �n:almell�e,> .' .' ,de tão grande BEM? indo di. Para isso use a «Petrúlina

V. í5� Já leu .'«0 Circulo Ver reito em busca de «Minem- �inancora», que é um tonico

,melh�»?�N..e�te.ca!?o. encontra- ria» que é Wll pí:eéioso espe- capihr; ideal microbicida, es
rá na �1�Jllf�rra�lata�bem cifico feito. pelo autor da afa- terUizante do couro cabeludo
os out�gs };ivl'()§,{ieste. aluma· mada Miuancora que durante �vUa a queda clo� cabelos;
do eSC!l�<;,.r.i.COl;lJ,O:.·.. dez armos tem curadQ .'

innu- d�1?troe completamente a caso

.
A Prrt� de 7: Chaves mel'assenhoras evitando (as pa::gordura e comichão do pe-
O S�n�l:r:o;.. ,_i,/ > vezes)operações· e soIfrimen' rlcraneo.A1gumas semanas de
O Bandq. T�::rt.t:l'V'el. . tos velhos do utero e ovario, U&o tornam ü cabelo forte, on-
O Homem Slll:mtto;

; possuindo atte�tados, IIl;ag]Jjfi;, deado,vigorosobrilhante e pre
Q �risionéir\)�,da. Opala. .c()s. Um negOCIante do alto to evitando as caspas e o em-

, A Aranha Braqna. commercio de Joinville, ,
es- 'b:ranquecimento prematuro,

'i'aiiíbem âclia�se sempre gotando quasi a pacienci� e, 'sem tintura. Cada I'rasco tem
.. ;41 v�,- •... ':'.a lite�*tma' esperança,. curou-se de hemQr t9d<ts as ills�uçÕfi:S para fazer
'. :JllOd<{ ....sobre a. RUSS�A e rhpidas �ODl �ilrascos! Tó<Iós '({cabelo lustr_oso' secco ou hu'
dos'. �'P1lºRES líIJSSOS. os incommodos 'causados, de mido. Vende-se na Phar. Mi·

«re.gras» irregUlare�,. he:I;D.or- nancora.Joinvile: em. torlas Irhag!as, curam-s�. se �ão: tJtJ· pharro., drogarias perfuma
.

'PlllVP.l" p.nm a Mmel'vma rias destt cidade. .

'.

I

"'.:..

Estomachicas, carmínattvas e sedatívas

Vende-se em todas as _boas Pharmacias

-pra;cia "O '8 I O N .�
Ant. BRÀNDES

Rua 15 de Rov. 83 Teleph� 98
Blumenau

Maior Sortimento
em: ,drogas fi espe<*1.1idades na-

.

" 'donaes e extI'aIÍgeiras'.
.
'.

Medi�a"'t'r:,;:seÀ:!".::.?:.r:�,!om�ôP"-1
Sortimento completo

de
.

arteiácÚ;<� J� botraena, Pér�
.

iUIDru;Í!étB; :lSaoónefes, artigos de �
hygiene etc� .

' .

VendCl�a YQr�i�:� atC:iàaciÔ·
Importação ;drrecfâ, . pÓ� istd'

.

Preços baratissimos

SERViÇO NOTURNO PÉRMANENTE

Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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Importante
Noticias �e ultima nora" nos dão
conta. que, si ainda não foí, será.
abolido por estes dias o imposto

.
de: capitaL

I [81&10 DE HOJE 4 PAG lHAS "1
g p .----

segura- Qnanto custa um Ainda o appello a, ..IA SE ALISTOU?
�ente informado? que será prorogado,' casamento l' ��

, :..
.

·'di. bril Victor Konder Si não, faça-c lmmedlatamente
Clte quinze ::

.

e a ri, o prazo para' o Para aquefles tIne já trans-

servico de Qualificação eleitoral. 'pl!zera_m o� humbrnes do ma- --A-n
...

o....:S-'Ha eollega "A

NO.,
� todos cidadãos �es�e mnntcípto communíeamos .que

;..." .'. trlmomo, nae é segredo () eus-
ti.· .. -le J

.

vílle, "'1'
se acuam em pleno iu ....ceícnamente os postos de alista-

to de um casamento, mas. eo- !
ela.O: om e, pue rea

t' � I d - . •

'd e seguin.!.e a respeito do. meu o. insta lados nas re aeeoes de" A CHia.de» do «Correm

'O'S" to d '

gIM I mo diz a língua comprl a, ,

Pç..... amen O
.

O· a. anoe nem todo este mundo é ha- appelo feito aqui em Bln- de Blumenau», bem como nas casas Carl Wah1e, José Ma-
.,

Rabello bítado por doidos, Para uns, mem.u pela volta do dr, ría Fleseh, Rodolpho Mayr e Jacob Brücknetmer '

pois, deve interessar o desen- Victor Konder:, 'I'odes os que êesejarem alistar-se poderão procurar a.
. ..'. volvimento de um assumpto, «Embodra no� C?DSldere- qualquer hora do dia aquelles pontos onde ha nessôa en-
Da entl'e-rlsta concedida ao Bordem espiritual - atínal, de que semnre Ihes %'(l" estranho mos um . os prrmeu-os pro- .

' !'
J

1,
.

'Vamos aVo cas'"0 •

.li ,..' "

p"'gandistas daAIII'an.ca LI'· carregada de attender aos Interessados. O SCI'V100 oue é
«Estado de�Minas) pe o gene- uma díctadure aSSIm. de um ""..

v .."

ral.Manoel Rabello, destaca- governo assim é
.

de que o Para que. duas pessoas se. beral, eembatendo com feito com rapidez, é inteiramente grátis, bem como ,as pho-
mos ó seguinte topteo:

.'. Brasil precisa para caminhar unam são neeessarias certas síneerídade as mszeltas do tograpaías, que podem ser tiradas na redacção de (,A Cidade»
><fSOU

.

ardoroso. adepto do para 06 seus grandiosos des- exigeneías por parte de Deus regímem passado, não nos

est�beliejmento. no Brasil, de tínos->» e do Estado. Temos assim o
.

eabe, aqui a critica ao ges- A d º r
lillia' dictadura. republicana' casamento religioso e o civil. to nobre dos bJumenauen- I meaça OS da perda dos uantos e eltores tem
que'tenha á sua tésta um u- Afinal, diante do que disse o

Entretanto, quanto custará ses. appellaado neste mo- I . Sta. Gatharina?
níco homem, que seja o uni- o tltustre general, Iiea redu-

o casamento religioso e o eí- meato para o seu grande d".f 1·
•

co l'eSpOnSàv�rpor tudo quan-
sidissimo o conceito da aetu-

vil? bemleitor, Victor Konder. I IreItOS e eIfonllS Florianopolis, 16 - Atê ho�
to acontecer ou venha a aecn-

aI dictadura. Pelo que S8 des-
O «Diário da Tarde» Iazen- «Gostamos da stnceríoa- I je ? de 11.954 o numero de

teee:r�':'
.. p�ehende ded sua� palavras, do UnIa reportagem a respeí- de e da lealdade, mormen- I No Superior Tribunal Eleí- eleitores em nosso estado .

.

Umaidi:etadura forte, de um nao pa�sam e paraeiaaos In-
to dirigiu-se amatriz � á pre- te nestes dias em que são. � toral, vae se julgada' uma -------_---__

1iome� rórte; possuídc de vir- te�esselros os homens quo;:} teria, onde eenseguíu os se- tão raras entre nós. ! materta de alta relevaneta
tudes JiuÍ'ª. ad.ministrar sozín- gmamd aBC:_Uc;lmente os desti-

guintes dados: «O apeno dirigido ao dr.

r para o momento.

4:0, dentro <la lei. sem ouvir nos o rasII, e ,c: Ch.efe d� Para o. casamento religioso Victor Konder. assignado E' que o mesmo. tribunal
as vozes. de conselheiros des- Governo �rovIsoIIO d�lxamUI- são necessaríos, antes de tu- por advogados. eommer- I expediu uma decisão eoncer

orientados' e . de palaeíanos t? a deseJ.ar quanto as g�ran: do, a apresentação ao viga- eíantes e industriais, t1'3- I nente â necessidade de se

interesseiros' uma díctadura Íl�s das !lberdades publicas; rio das certidões de baptismo duz bem os sentimentos I rem registradas em 2a, e Sa.

§U.e tenha c�mó principal es- nao"oreunmdo em t�rno de sua
dos neívos. Os pagãos não. dos amigos do ex-ministro I vias os títulos e as notas cro-

De p&��age� para' �OillYme. dl)n�

CO}}() ? garantia�das liberdades P�s:, a:- as forças Vlvas da N�- podem receber o sacramento da Viação, que na pasta. II' maticas do alistando. ::r:�g�l��re!tepo�' e�f:�����3é, �:�:
.'PulJliç�s;.1l1ma ��ctadura deum cao, ;nao s�be !azer cump2r da matrimonio. que occupou. muito fez,

I
Com este julgado do Supe- �o-se,demoraào algumas horas en

hQ,ln!ilm que reme em torno da as lel� e nao g ...rante a ord::-I? En. seguida, p1"ôeeàer-se-á não só por Blumenau, mas ! rior Tribunal estão. amE'aça.
tre nos, os srs, gal. Bulcâo'Viana e

.
,

!;i'SâÓa.tod,as. as garanti- material na desordem esplfl-
a leitura dos pI'oclamas, que por todo O' Estado. .

'

I' do.S da perna dos direitos e.
dr. Cid Campos, illustres pOliticos

... .... tual "'te etc .

G t 't
e influentes membras· do Partido

a$ ..
'v:�s dá Nação - o exer-

. "�'" será f( ita em tres domingos « es os aSSllU, raduzem 1,.1eitOraiS quasi a totalidade RepUblicana Cathal'mense
'cito:a·Marí'alla, O Commercio, Frahcam�nte, esta.mos sur- consecutivos ou dias santifi- a superioridade moral de dos processos de inscripção Aqui em Blumenàu sefiZel'amV8�
a Indlu�tria� a Lttvonra, as éli- presos e aliviados, Surpresos carlos, quasi sempre dm'aute um povo«. de quasi todo o pais, I'ios, entendimerit<1s que se ligam
t.es: lima difc.·.t

..
a.dUl"a' q.ue nã.o. pela franqueza com que SR a mI'ss""_, Em cos"o d.e uJ'gen- •

aos mteresses d() !l';lrtido, €flperan-
•

r.
_ C eado e t'á do-se dentro di3 mUlto breq� a in-

s.eJ'a despotisIfiQ mas a auto· ex.terna seu louvave} nenS8 .. cl'a e a v'ontade drs que t)'e
r sse aspec o, l' os teira articula�a-"".. do P:. R. Catharl'-

.� t 1
r .' I. f"k' -'

N
,.

d'" J'uizes eleitorais da Capital ' v -

'r.ld.a.de.·déu...m.. ". B.li h.ornem que men. o e a iviados porque é um tendem casar se podera' o em 80 o pao nense dentro do liQSSO munic'pl·O.
-

I
. dI'

.

-,. l"
.

U • • • Fedel'al dirigiram consulta ao
'

SR.'.iba. fa.z.er·éu.:'mprlr. as BlS; ex, e egado de conlian( a que bI'SpO dl'spensar a lel·tllra do!õl
. j; '. " . '" orgão sll.vremo pa.rà ser fixa-

'.u
..

Dl
...
a. 'd

....ie.··tadft..
·. ra.·...

·

'q.ue garanta a COlhessa suaS' proprias ma- proclanlas pag ....ndo se nor FI' I' O. ..

d
' ."" ',. Í' of18nopo 18, 16 - s em- da a l'ntell'gencl'a da leI' e

urdem-tnaíerial dentro da e- gUas ... Antes assim. -

t d' l-o!!- I
.

;:;s a lSPen�a;)� por uma eI· pregªc!o.s de padaria, desta mostram clarRmente os moti- Este.·e nesta éidade. dando-nos ()

tura, 20$ por duas e 25$ por capital, declararam,se em gré- vo por que dispensaram as prazer: da sua visita o sr, Florindo
.

HEITOR FERRAZ tres· - IzoIam, commerciallte eUl Ascurra.

Regúfumenlação do COffi- .' " E� caso de qualq�er im- ;:;i!r%�:s�a���a��!t��agar�� :fst;:�����ati;,a�de:;i�i�a��:: ANNiVERSARIOS
! '. •

d'" t 'n� e
.

Deixou, afinal, TI{,S primei- pedimento" se os no�vos são que não esta sendo ainda tio· presumiram dispensaveis tam·
melem . a mau e1u!..·· ros dias dpsta semana, oJeito parentes; e necessarIa nma servado.

,"

bem aqueUas.
., ii

"

•.
"

d
;." a que se achava recolhid07 o. dispensa do bispo, (m�tando.

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

U�nva OS' amador do Brasil F. C" deRta 20$000 ioda e qualquer àis·
.
. • ! Se pl'evslf'cer o julgado do

cidade, Heitor Ferraz, que por pens� di';ssa natureza.
.

Vae se reorgamza.r o Partido Superior TribunaJ Eleitoral ê
;
Já e�tá cúncluido o ãnte- occasião tio 2' jogo com Fi- SatIsfe�tas est�s for�allda- L"b I C ih

.. ,importantissima a declara·

prpjeéto'da4' lei que r�gula- gUoirense F, C.• ml capital ! des, realizar· se-a o casamen- .1 era a armense : ção do mesmo de que ficam

.meniará o cQmmercio pa man� do estado, �racturo'n u""a..das tü.�. .

'
.

.

.

..,..

1 nulas todas as inscripções
.

.
.l U LU

N- d Informam d FI .
Festejou dia 12 findo seu nataU-

�i?:lga e derivados e qu� su�s. pernas.
'

.. ao �en o necessarlO nen�
.

,�nos �., orl�no- em que não existam as no- CIO o sr, Arthur BaIsiní; quarta.anis.
iütUirá o decreto. de Janelro Heitor, como ja na. tempos huma (!lspensa, �m ?asamp-u- POlIS, que no proxlmo dIa. 2 tas cromaticas. Se 'o contra- ta do Gynasio Catharillense,

.

.

findo, �
.,'

noticiamos amplamente;. ioi :0 realIzado na Igreja c�sta Jde Ab�il. se reunirão naqueI- rio, urge declarar tambem que VIAjANTP'Mim de impedir a fraude victima do jogo pesado em- 3�$, 'se1?do 20$ par� o VIga- ,fi capital, em congresso os aquella il'regulal'idade não a- . lU

:e 'I1() .()bj�cttvo de melhorar pregartó por amadores do Fi- 1'10 e W$ p_:;ra o bIspo. para membros do antigo Partido fecta a expedição do titulo

o 'prDa�eto�. que abastece �s gueireuse, que para alcançar a approvaçao, dos .papeIs, ,

Libnral Catharinense, regularmante processado,
' J. Ferreira da Silva

me1".cados do Norte, a comlS- uma VI'�torl'a na-o va�l'llara.m Caso a cerlmoma se realt- par:a CuritYba. seguiu o sr. José
. .

v '-, Com a anulação dos pl'O- FerreIra da Silva. direot{)r do nosso

S�O propoz ti. classificação da mesmo em quebrar o adver- zt' em casa, os noivos_terão TI'rt! de' l'fuDrra' fJ81 cessos de inscripção só a cQlIega «Jorreio de Blumenau.
;manteiga, prohlbindo sua re- sario que já os havia derro- que. pagar 100$, send? ;)0$ pe- fJ U ú L C 't I F d
no.vação rio Rio de Janeiro, tado.

'. la lIcença para reahzar-s�. o
apl a e eral perde cerca I

.

d' t t" INDAYAL de 35,000 eleitores. No re8- fIInnflnrdata Pr!i.Ut!nt;u� dilEstabeleceu ainda, as cün 1- Infelizmente.e essa é li casamen o em ora ?rlo. prl- tante do Brasil deverá ser p. bv 111,1 �Tlij na ii

ções para a fa�ricação de verda.de, existe' ainda em :nos- vadü; 30$ p�I'� o vIgarlO: 5$ mesma cOl'sa. Os lllgares me.· .' d mes para o sac-lstao' 5$ de trlb Instruções para rnalrl-
margarmas; sugerm �I ao 'sos dias, muita gente que n'ão

.

.l, .u- müa na «E:.:eola de Solda- lho!' prevalecidos cóm aquel.
,'.
o t,em�?,a creaçao dum.a percebeu b(':m a finalidade to sagrado e 10$ para o. blS-

d d t T G la medida são os que inicia
, a.r.ca (}nlClal.,�pa

..

r_a �s eHel-1 do.sport e Heito.r,.repetim<>-lo; po! -pela approvaçao dos pa- t:S:no.es e . l'. no C01'1'en�
ram o alistamento a ultima

t�s d_e comme�clO mterna- ê uma vietima do SpOl't pra- pels.,
, '. hora, qm�ndo o regulamento

:Clo.nal,
_ ... . .

ticado por quem não está na Par� o casamento CIVIl tem Q decreto. D •. 21565, de 23 já tinha sido expedido,
.

'. Propoe, mnda. o estabele- altura de fazeI-o .

os nOIVOS dê apresentar as de Junho de 1932 publicado •

cimento de um ttpo padrão, '.
.

suas certidões de idade. Seno no ({Diario Oficial» de 28 _ 8
I E este sempre o resultado

·

obrig:ato;iedadé da p3.steu- .'
.' ••.•. do viuvo, um dos noivos é B- _ 1932, alterou o parllgrapho quando as coisas são .feit�s

ri�í1��q dO-HreX?e e a jnst�- n CeI Arlsbhano �igida ainda a de obUo �o cou� 3, do art. 105 do R. S. )iI. per.
aos tranc?s. Sem experlenma

uIçao' de 'premlOs aos iabn- I .

.
•

.' .' Juge ,morto. Em segUIda. o mitindo aos sorteados até os
e cOEheelm�ntos as leis nun-

�ant�s. gue_ obtiverem maior! Ramos Int.erventor I. onici.al p:,ocederà.o p�epar{l 20 anos de idade, tirarem ca.
ca sao preCIsas e os remeTI-

clasSiIIcaçaü durante um anno'lli
-- I\. ,. dos papeIS e pubhc8,çao do derneta de reservistas nos

dos surgem em tão grande
:por pontos, I Do «Correio. do Sul» de La- edital d� casarnf'nto, do qual T. G. e E. I. M" excetuaudü quantidade que da antiga for-

1;...........----......---""""'--) guna, colhemos o seguinte: cOI?stara de ,accordo c�m .

os os de mais de 20 anos de ma nada mais resta sen�o a

·1 «Informes tel�graph,icos pro- f a��gos 1 �� e : 95 do Cü.dlgO idade, que não poderão tirar p.resl!mpç�o d� 9ue um vete·

r cedentes do RIO, afflrmam a . CIVl�.' a_ blIaçao . dos, nOIVOS, fora do Kxercito ativo. fmarIa qmz chmcar , , . I
"

.

_ ,I cbegada, rilli, de varias men- proIIssao e re:tld�nc18, .

et�, C d'
: Telegramm� .de ' Fortaleza I sagen& dirigidas ao Dictador Para? preparo dos papeIS

,on zções da. Afatl'icula

nlo

..

l'JllR
...
q�e _fOI nomeada u-I e ao. Ministro à.l Ju.stiça, 80- deve.ra. coner um .praso d.e Poderão se matricular na

a<cq:m.mlss::"u para �purar licitando a nomeação do CeLlI5 d!!ls, que �m cas? de Uf- «Escola do Soldado}> deste T.

: ���d.enun:�a con�ra l!',r.egn- i Aristili�nd Ramos para.o car- J gencla p.?�era ser dIBp�nsa- G., no corrente ano,', os cf-

al'��ades n,,:s ob!,a.s. cont�a 1 go de J,uterventor federal em do pelo JUIZ.
,

.
,

dadãos nacidos DOS' anos de
s <seecas, meluslve desviO: 8ta. Catharina. A despesa totaL de um casa- .1913, 1914, 1915 e 1916, sen

t3 di1ih�!ro. >. t' I. (;Taes mensagens transmit- I?ento r�alizado em cartorio do que os Iiacidos em 1916
Ct�.me;ç.p.� a�urglr, bas:a�te tidas por telegrammas, proce- e de 48$, c�stando 63$ se o pr ecisam ter 17 anos com:

: l;ldo, dé;�t�._v��i a bandalheJra I den). ..
de diver1=?os' pontos do I aeto s� re�lIza �m cas8:,. '.'

pIe tos na data da' matricula,
aquella.s, opras. A secca no Estado, especialmente da 1'e-' ,Aqm esta?, pOIS as eXlgen- 1. de Maio proximo vindouro
ordeste 'fOl em todos os tem, aião serrana .' Clas, formalIdades e despesas satiSfazendo ainda as seguin:.

os, párá et:rtü� felizardos,
'"

«Estâm,os informados, tam- necessarias para que duasal- tes exigencias:
a verdadelra chuva de ou- bem, qúe o general Flores da mas se unam peran!e Deufie o a) Certidão de Nascimento

Cunha, não é estranllo a taes :E�tado. :\1as o res.ante .corre (registrO' civil);
.... ........."...,"__ aspirações, acalentadas. de aInda por conta dos nQIYOS... b) pagamento adeantado da

{Temos necessidade ha muito por 1m!,!:!. d.as· cor- joia e da primeira men-
"

.

doe
.

aconsell1�rr' ,��t��ss�art!��!�� existente C)a�i::��1��5d�o��io na ins-
. .' I' peçiio de·' saude

.

para os
...•....•. :BIS O QUE DIZ l.1))f l\XEmOO .

.

'. . exercicios militares..

;,-�r: :<\rtht+l' Gonçalves, dO?tO.� '�nd ,'. .
A· nrinpe, no Rio

, edlCllla�pela Jacul�a�e do' R10 :de'j'" ". *!j iJl. ..'...
�e:iro;cI:e!e. de <;limca DI!; Santa

. Os J'ornaes cariocas llI+;;':;_ .'.

'asa de r.l1sencordta do ReCIfe..pro-l'
.

. '. �H�
esspf dá Escola de OdontologIa de mente chegados, uC?s .. poem
· e'mambuco.. .

.

ao par das proporçoes, ver
...

que. tenho empreqado �m I �àdelratnente' alarmantes
··

•.queca,::o,JJ,:L1XIR. DE

:NOUUEu.A'r:'llAm':Ulti
...... t d' ...

"

rm.ula;M ·p1í.mw.3:el?utiê{)7\{}l1ihi� '1;S'[;'�1i:\5;..,••"§�1AP,nL.e.. ;o��nJl, ?

,�:%�a:�lli.
v

... a.Qt��.,Y.r.·�.i!..,·�.• ·iti��s;t.:n... Il.:0�..e�.·.�<t1r�\�if��.i..
!.F...•.tt:l�e

.•..

I

..
,r�o.,r.nP1d.a.. ,�._,.a.;-.:.: .w....a.l'n.er Oland. jà. celebre, n.0.' f·:

A matriC1ilà. será encerrada

�ee�e��
. :�n!e������� ... I!evld�··i'a,·mt��sldade com �apel de Dr. Fu ·Manc�ú. .'

'. np: dia 30 de Abril prbximo
Uva "' ...�, �,.� •. .. qU,e 8. m€!sma esta grassando; Coroo complemento. .Um �lldouro. '

.

Recife, 2 de Maiô'd�Ws7, '·'fto�as :as '��e91as munJc:ipaes «d"ornah} e a comedia em 2 VirgiÚ,o Alifes da SÚva
Dr; Arthur G�nçalves. .' adIaram suas reaberturas. partes «Escripta atral1alhada:&. 1. 8argênto Instrutür,

Rio 16 (A� S.) - Estamos
::.
.' "....

SO(!IAIS'
Gal. Bulcão Víanna e dr.

Cid Campos

Florindo !zoIan,i

Dia. �5 passou seu annlVe1'SHrio
n�t&liclO. a menina Edi1h pozes. ti
lJ:.1nha do sr. Edn, undú Fozes, fUllC
monarí.o da Estl�ada de Fel'l'o Sta.
Catllarma.

.

f\rthur Balsiul

Kersanach &.'Cia.
o commissario desta cou�

cord�ta, ahaixo assignado,
conVIda 11 todos· os devedo�
res, especialmente aqueUes
por vendas fiado. a virem sal
d�r seus debitos com urgen
ma, no escriptorió da firma á
rua 15de Novembro Nrs. 27/29,
desta cidade, .

Blumenau, 13 de março 1933
Pelo commissario:

Carlos Hoepcke 8. A,
a) Antonio Kaise1'

aBus
Amanhã - Domingo, 19 de março. - Amanhã

UM PROGRAM..'1A SENSACIONAL!!

PaTa obte1�·. a matricula

1. PA.RAMOUNT-JURNAL. Reporta.gens sonÓl'as
2. E8CRIPTA ATRAPALtIADA ;_ Estupenda come

dia em 2 partes.
3 .

AniDa May Wong
uma flôr bizarra de Orinte, WARNER OLAND e o

celebre artista japonez

Sessue Hayakawa
em sua volta á tela na Super.Producção Sonóra

A filha �o Dr. fu Manchu'

ENTRADAS: 2$800 - 2$500 e 1$500

Grandiosa drama de'aventuras pOliciíies cujo enre
do se p2.ssa no. mysterioso bairo chinez de New-York.

. .

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


