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J� lei das 8 tllOraslD.Danieiliostin'�loticias do estrangerio
de trabalno I r

Regl'.�sSGU a Lages, após a.�- i
•

Surgiu, agora, nos dá cou-
guus mas de permanencia FOI eletrecutado O as-

tá um telegraunna do ruo, I�m diversas cidades do in-, '-,_.. d f '.r,.

um novo club politico, o ciu» t('1'I01', .se vem accentuando I
'

'}
sasrrto

I c: pre erro

Repub�ican� Dictatoríal, sob l.l.fl�u:oV,llne�to te�dente ae,�n'l ,de Chica go
a presidencia, naturalmente, I s,�gulr a execuçu o do Decre-

do illustre gal Manoel Rabello. to Il , 21.18G de 22 de Março I Em data de 20 do corrente

S. s. ha poucos dias eoncc>-/ de Hl32,. que estacelece as 81
roi electrocutado o individuo

deu a um jornal carioca, seu- horas dHiJ'!OS de trabalho.
.

Zangara que tentou contra a

saCiO. il.êl.I .. 8ntt.'evist.a.. ,. 0. p.ínando I tluan.d. o. �mmenau resolvera I
vida do Presidente Roosewelt

I:,�
.
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C\SU�

paI.p.nêlnt0 assumpto,

a-I
e assassinou o prefeito de

'.'
: ."� : I doptando tel1�b.elll aquelle ho- ; I Chigago, sr. Cemack.

, .c··'·/- --:. '\: .'j rano que Vira beneficiar a

.'.
:-:

• ••
:.

_

I.;..-
'. \ classe d�.S empregados. no'

I .::' li Cornmercio ? IEm sessão de ante-hontern, pressão das consignações nos "�'
_. ;1 Em 1.1:::'830 proxitno numero

da Cornmissão de Estudos E- 401 e 40"1, referentes aos ju- \.........
. .

/''/1 nos, o ccuparemos !uais deta-I
conomicos e Financ:,üros, foi ros e amortisação da "Divida

. :;.' -.-_""=-'.---,_<!.'-/1f" _.' lliê1.'1flmcnte deste Importante
aprovado o brilhante parecer externa", na irnportancia de

.' ..�] / íb' \ � n.l assumpto.
elo dr. J. G. Pereira Lima, em I 93G:3W$ooo, visto que essa .l .�·).7 ( .'

.'

\ 1/: Ique condemna o «imposto so-1 ímportanciu diante do de cre-

.. :...:'.\.....
( �)--'\,i jl I

;J.. inseri"
..

cão eleitoral
ore o capital» estabelecido to governamental, não será

,�(_)
d. F� •

llOE��:Spoaro:ci.:rmqe��o·é longo P���mn1a��r��n��Dlg��rc��i�: : ..\\ '""':..--;:' termina hoje?

e.
bem fundamentado, depois I apresenta

a sc.guinte motim- ;. ',' <. �� I O superior Tribunal E�eito-
de 88 referir ao memorial cação no orçamento: :" . �rli" '! ral resolveu que só serão 1'8-

(_:ue áquella Commissão diri- DESPEZA ."
.

�-i"'.! .:f bí I did d
. .

I I '"\ T ce lCOS pe I os e mscrrp- '"

rigirarn as Associações Com-I Decretada 18.000:000$000

I
cão eleitoral até três dias •.

.

mercíaes do Estado, e de re- Menos ccnsí- antes do encerramento do I
. '..

-

Ierir quo o imposto sobre o gnações nrs. �'7� ti alist�.'m. e.'nto,' " �._ 'A

s. Ile. '.'mi . D IJ .ui.. Hcstin

capital está orçado E'11l 1.315 401 e 404 936:316$500 Dessa maneira, SI nao Iôr

I
nesta Cid: de S. Revma. D, Da-

contos àe réis, diz o seguia- ---:----=-- Gal. Manoel Rabello. nror �(Tl()O O e c •

te: Total 17.063:483$;)00
,. ,l u""�' _.0 orrame.nLFJ, niel Hosuu, bJSpO Loi.l.,.Co";!.'"

«Hao pinião de varias tínan I RECEITA por uma dictadura, forte, in-
so serao recebtdos pedidos i Diocese.

cístas, essa espécie de rece.i- Decretada 13.000:000$000 I
definida, de um homem só, �e {nSCripção até 22 do

cor-I
� _

ta, sol> qualquer forma, cons- :M:e:lOs impos- que governasse CODl pulso
I eu e.

A L.....
.

titue um gOlre violento. con- t� sobre ca-
. _ I de ferro.. . . _

n-_

-.
E I iga tleitorei _�thoHca

tra o potencIal econOI1UCO do pItal 1..34;):000$000 I .

C::mlO Fi tivemos occaSlêio I !nterventona do s-
paiz. por -lI e .

entrava a pro- -- ------ de commentar ell� nosso nu- t
r

t b
.

t d
ducção e crêa embaraços á 1G.6:'JD:OOO$<-'oo mero passado, s. s. ehamou I fado es a am em reglsd a a

industria reduzindo ss.larios Mais - 1,5 por de àictadui'tL rnü';lll a actuaL

Ie enfraquecendo os habitun- mil sobré o mas, isto nãe vem �o easo, Passou a 18 do corrente. o Publicamos a nota. abnixo, O sr. HiHer ameaçado
tes», m o v imen t: o Nos apenas quel'lamos 8a-1 gove�'no do Estado ao sr. M. P('- que extrallil110s do Boletim

Além de que a pratica de commercial e �el', S? es�a. g-ent� da ,dicta-I �il'� da Silveira, o �ii:ljor Ruy da Diocése de Joiville, Tolle

semelhante imposição, sobre industrial 450:000$000 dUI'a mdehmda, ll1clUSl\'0 ° I Zooal'an, que seguIU para () Lege:
as rürtnilHs mobiliarias e im- ------- sr. :ManDell1abello, aind�i não i Hio. «O Tribunal Regional Elei-

mnbiliarias, inJlinge aos con- Total 17.1.05:000'$000 se eonvenCBm de que o po-I toraI, na sua sessü.o de sab,

tr'íbuirrtes em encargo muito Em confronto: vo brasileiro, é liberal por !la ,>-

I bado, tomou conhecimento do

pe.BOBo,.
em eOlJ.fronto c.oln

a Receita 17.1 05:000$000 �rjn.cipio, pOl'tal1�o. in{>'O�lya-1 !�.lIla C o@naldepedidoderegistoporparte
eoHecta do Th,:souro, sobre- Despeza 17.063:483$500 tlvel com urna c!lct�i,clura : da Liga Eleitoral Catholica.

VêDl ainda a ctesiguridade i- ------- S.i o tal partido do Bt', Ra. MU�tr.!j!jMliiilíi;; O sr. desembarg-ador Salvin

:nevitavel no que concerne o Superavit 41:516$500 bell') pudesse ser tomado a I o.::y...1l.I.��JUt Gonzaga, relator do feito, leu

sacrifício exigido dl.S capi- Concluindo, s. s. aconselha serio, e numa �lyp(\tllese ni�-I (' Q' ,o Sel! parecer,. e�contrando n DIv:ilistas. a cobrança tio impo"to sobre surda, consegUIsse a tal ctl' L�n,(('es lu (H).- O �orI es- ,epenas uma OIl1lSSaO nas de- vf .. D umenau
O RCtO se ar'fuva de ma- o moviUH'ato commercial e ctaduI'u, teria. fatalalente a-I p,0oü('nte �o «Darly MalI)), em I darações feitas pela Liga.

neira insoUta, �m se tratan- industrial, por tl'imeste. o que nanjado uma uuica cousa - G.;.n(>!)!'<�) mlol'illi.i conerem
I
E' a qUG sua se refere am- J F d S'l r d

do do commerciante e do in- facilitaria a arrecadação e e- uma nova revolução. alIl Ulsl:,;tentes rumores dt.�

1
bit:J de acção em ao todo

. . a
.

1 va v a� nos ar

dustrial, cujos capitaes são vitando outros contratempos. .

Diante do nun��l'o de pa�- Afl'J!íF':'1' ,) pais. maIS um livro

todos invertidos nas 1'especti- E termina: t:dos E'.clubs pOlltlCOS, SUI'gI- ;(Çf:;,;!L Todos os doc_ume�tos apre-, Dentro de muito breve te-
-, 3.3 empI'ezas, podendo a 1'c- E' de suppor que a modiJ'i- flOS u�(lmamcn.e, temos a 1;:1-.

(ffPifr
! s'�::1t.ados: publlca forma do: remos á venda mais um livro

1ii'ada da menor parcella a- cação que suggerimos aO 01'- prcssao fle ql.lC tem g-e�Hl" (J:.-:gJ?to dos gst.'l�utos. o rec( -

da autoria de J. Ferreira da

cárreta,-�hes a ruilla. çamento do Es�ado de Santa que and<: a run.d�t:-r. p�l.rtldo � i �:lecl?1ent? de .III'nlas e. as Silva.
Além disso, se a base para Ca�}13rina, apos cuidadoso por 1?3.TIl:l de p�D�lCld<u!�;.

.

:",'fl.13IS eXlgencras do qodlgo Dr. Blumenau é o seu ti-

o lan( amento fica ao aI'bitrio
I
estudo do assumpto ventilado Ate a. con�tltUlnte. aUHla

,
,,·.,eltoral estavam legaIS. tulo. Nelle o autor faz um mi-

do exator, será diflicil imagi- por suas elas3es cons8nad()· vae surg � lllUt�O p<lrt�do po::' Com a palavra, � SI', de�e�- nuci(ISo estudo sobre a vida

encargo mais d�scoDforme, ras consiga. harmonizar OS esse Brasil afora. Irao ver! : lJ trg.ador Hera�llto �bbeI- do illustre í'undador da Colo-

mais injusto e mais faccioso. interesses do fisco e dos con-
;'0 �hs�e q�e a Liga EI�ltoral nia de Blumenau.

Continuando ainda a 1'ele- tl'ibllintes, sem qua8squer em- Qual ificação • C,athollca.e de actuaçao na- Tivemos a opportunÍdade
rir-se .�os males q_ue a�arl'e- �araços á administrG.ção do - ;Ional, POIS, no art. 1. {TdOS de ver um exemplhl' já prom-

ta ao Lstado tal llnpc.sLo, (, uDverno ��tatut()s .

dIZ .que. ella. pUe-?a- pto, que vem prer�ciado pelo
parecer se estende em larg,:l.s I .2;' .isso condição essí�nci[11 Em estrevista concedida r<� pel�s �deals c�th.ollcos ,na Dr. Oliveira e Silva. A noticia

eonsid��'ações d.e ear�ct�r e-I p�ra
..

o 'progre�so da be',u. u- ao ,<Diario Cal'ioca« da Capi- Vida p�bhc,a br.a,Sl�eIra.:> ,do ?cu breve apparecimento
COilOilECO e socIal, rereno.do- mct''Hle federativa, que deve tal Federal, o sr, A. Maciel O oI�dol dec.laIU: qUI: a �l' aqm em Blumenau é para
se ao substitutivo aprese'lta ter fé do liberalismo e bene- �[iDistro da. Justiça aIfie!1lon ,ga E!elÍ�,r-al Cathohca, d_9 RlO nós bastante auspiciosa.
do, e que não pRl'CCG ao re- merencia do seu prestimoso que o Governo está estudnu' de JaneIro, obteve, aI, do

lator seja tomaào em cJnsÍ- lnterventor Fede!'al, empe- do o assumpto referente ao mês fio(10 o seu registo, Em

deração, pois acha que a ta- penlIado em estimular todas adiarnlmto do prazo para tl SI'. l\'Ius8ulini t?l'n.o do ass�mpto._ s. s. fez Comoviuos a"yra�5CSmOS •.•
xa do imposto sohl'e o mo- as actividades, que não só qualiHcaçã.o eleitoral, S s.

que o primeiro ministro, Sr. lIgeIras. consJderas<?es.
vimento cOiIirnercíal, CíHno crema a riqueza, como a terminou a entrevista com Mac Donald se encontrará O T�lbunal decldm c?I?-ver- Noticias do Rio, nos tra7.em

estava eonsignada, isto é, de augmen.t:arn, sob o imposto da as seguintes palavras: brevemente com o sr. Mussu-
ter o Julgamento em dIlJgen-

a nóva de que o chefe do
1 '1., não poderá eool ir a dir- disciplina e da pCI'severan- «O prazo para as inscrip- tini, em localidade situada ás

cia.
governo assignou um decreto

1'erença que l'esu1tur�L com a ca." ções será proI'ogado ate 8
margens de um dos gt:andes

Ainda, na sua proxima ses- concedendo favores aduanei-

suppr.essão do iU1pOEto em ou 10 do mez vindouro.» lagos italianos.•Juhmva-se i- são, esta semana, o Tribunal 1 t' I
(Da «A Noticia" ele Hl-3-1933,) u,� resolverá (J caso do registo

1'OS ao pape e .I?a erIa ,ty-
upreçJ. gllalmente possivel qUe os dois da Lirra,» pographlco de�tlnados á lm-

Assim, aCfJl1selha. a eleva- S
W

f' I re-I ebefes de 2,'ove:'no se enCOll- >=> •

prensa e concldel'ando em

·arao pllgas "Irl) I}".." Resolveu com eÇj'el'to o TI'I'-I .' . '. o

.

�iIo des;';&l taxa d�� 1 'f. para Unl 111onst�.o de des- ..Íl_ , ti ,,','" oi)

I
teussem em Stl't'ss.a nos ulti-

1 -

t d O d t
I

' bunal, e regl'strou a L. E. C. v:gOI' a e_ o Ia v e se em.-
15 '1·, o que p!'odnzil'á a som-

qilISI�I'IDS fn'�I'�f2rerl? mos dias da semana.
no dia 9 deste. bro do cvrrente anno, o 11rtl-

ma de 4;)\) contos. t
. ti �UII I !:s �UI �. go no. 17, do decreto 19.717,

Proseguindo no estuão e ru!ção ne 20 de Fevereiro de 1931.
eXj)lanação do assumpto, o A nossa conrreira «A P:i- O Juiz de Lages, Dr. Ma- Pavilhão que concede isenção de direi-

relator entra na questJ.o dos I Roma,21-Apezar de grande tria» de Floriauopolis, estam· .

TC' Novo Hor,'zonte tos de importação, expedif'n-
juros e amortização da "divi- 'reserva do E&tado Maior pa em sua edição de 18 di' no eíxeira anlho, està te e demais taxas aduaneiras

da externa", dizendo: Fruncez, os circulos militares corrente, dois tclegran1!ua, Estreou sabbado p. passa- para material neces�ario na

"Consb mesmo do Decreto an lUilciam estar sendo cons- do Rio, dizendo que forall. sendo processado do, nesta cidadc o pa'.'ilhão montagem de usinas destina-

numero 1,'), '.Jnl quadro anne- tnüd� no p�iz UIJ�. poderoso tomadas providellci as para () <:Novo Horizonte,; grande com- das ao fabrico e reJistillação
xo, sob o utulo expressivo, canhao de L120 mIlunetros e pagamento das requisições A Patria de Florümopolís panhla equestre' acrobatica, de alcooI motor, nos termos

"Orça�ento B�?n()mico", no maior que o c�lebre cfi:�háo I nülit�res. . publicou em seu numero de dl'anH;tica e zool'ogíca.
.

do artigo 4, do decreto no. 21.

qual sao classlI!cadas como Berta, constrUido nas oHmas AdIanta, amda, aquelle .iOI'- 17 d '. te a d '. r Esta o pavilhü.o Novo HoI'l- 650, de 19 de Julho de 1932 .

..

Despeza ni"io eHectiva" as Kl'uPP, em ESSOll, darante a I nal, que o Banco do Bl'<li.d. o.coHen., .e�uncIa 0- zonte com seu barracão ar-

d:las verbas, numero 401, de gucITa .. O poderoso isntru.1 jú recebeu ordem de aiten- fereclda contra o JUIZ de La.! mado á Alameda Hio Branco

,j;3G:5H:i$;íoo e IJ. -404 de, .. inento de destruição será der aqu'3Ues pagamentos, cs I ges, Dr. Mario Teixeira Ca- tendo atrahido aos especta: Na Bahia como aqui
:,oo:(:)�,��.0,00: dando a 80

..
mma Illor.üa�o em.

um �agOLl I,cr- qua�s dependem lmica.I1ll:'nte

I
rilho, pOl' t.ransgressilo á lei çulos dudos, grande numero

(f.' q:}i).::>1b$6o�, C'2nccrnclltes rOVIaI'JO. O seu cano med� do Julgamento ,dos processOs Eleitoral. A denuncia, que de espectadores. ContInua intenso o movi.
as diUiS a!llOi'tIS�t(;OP.�. de s?r- novc_metros, o seu peso e q,ue tOlam env�ado6 para Cu-

vem aS&ÍO'nada pelo Dr. Ren- �rocedid� de grande fama mento eleitoral na Béillin, ha-
1'< que a gestGto financeIra de 4;) toneladas. O peso do l'ltyba, pelo Commando da .

. t:<.. • alIas mereCIda, a grande com- vendo entretanto grande de-

nüo será de forma alguma �I'o.iectil é de 1.450 k_ilos. O Guarnição. E' de 800 mais ou rIque Rupp tJll�lOr, esta acom- panhia tem agradado Lastan- móra por parte dos cartorios

v'.2súrg�nisada,. 'Ia�cance d()s�;a a.rma e de 18
I
menos) o numero dos mes- panhada de mnumc.ras pro- te a .quan�os tem assistido que lutam com. ralta de pesso-

Conulluaudo, OpHl� pela su- , kllolllctrcS. I mos. 'las contra o denuncHHlo. suas Iuncçoes. I aI e de matenul.

o imposto sobre
capital

o A mania dos. partidGS

foi approvado o brilhante parecer
do dr. Pereira Lima, condem

nando esse imposto
o "superavit" no orçamento estadual

•

o que haverá?
Deixou de seguir para Ro

na, o primeiro ministro rran
ez, que iria entrevistar-se
.orn o sr. Mussuliní, em vis
a de uma reunião do Gani
.cte irancez, afim de estuda!'
l situação internacional, cou
liderado no momento bastan
'e grave.

.:\ Inglaterra está de
relações cortadas
com a Russia

o W,'!í'l'nO inglez determi
POli (j IJ e íosse suspenso o tra
hrJn cuumerclal que seria
í'stabeif'cido dentro de pou
cos dias com os soviet�. De
terminou esse gesto do go
verno inglez o ultimo attE'n
tado soHrido por subditos <les
se paiz lia Russia.

'felegrammas de Munich,
Jizem que a polieia desco
briu um complot que visava
eliminar o sr. Hitler, quando
da passagem do mesmo por
aquella cidade.
Os conspiradores foram pre

sos e estão incommunicaveis.

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

(.:.!ome e marca Regístcana)
Do pharmaceutico E. A. Gonçalves JoinviUe - S.Catha

rína. Diplomado pela Faculdade de Medicina do Rio de

E' natural que It vossa felici-j Janeiro e Universídade de Coimbra
dade dependa ue vossos filhos O Ideal é o grandioso pa-
e deles depende quasl da Sau- trimonio legado a therapeutí-
-le: eesta depende, quasi ex- ca dermatologíca após a-

clustvamente, rle lhe dardes de DOS de acurados estudos. Cu-
.

f d ra. toda a qualidade de feri-a em 3mezes, um rasco a
Ih t t hdas novas e ver as, 8n.O u-afamada:

manas come de anímaes eLOMBRIOUEJRA MINANCORA
muitas doenças da pele e da

........� ��� i\o ha egual, Uma creança cabeça: Ulceras, Oueímadu-�: Dr. Freitas Melro :5 de 11 rnezes atacada de desin-
, ras, Inleções, Empigens, 8a1'-�: Advogarêlo :s retía perdeu 543 vermes de :> J
nas, Tinha, Avor e 'I'onsuran-

i� CaU!lRl' eiveis, eOtllllle.'n:inef' ��.I qualidades
teste

..

munhado

po.
r

te, Ulceras syphilítieas e ar-: S cE'!mh··<>p,q : seis pessoas iduaeas em Itspe- F
.

•

1\'" (' gumas cancerosas. rieras,: Rua unas TeI'aeS : riü Municlpio de S. Francisco 'Q p����::.:.:..:.:.;.::.:-:.:.v::..; do Sul filha do Sr. Carlos J. Suores dos pes, esama, anos

do rosto etc. lndíspensa velNeurernberg, professor. Cada
aos futebolistas, e ás damas

-�------:,.LEITU.RAS PARA À MOCIDADE :�'I��cOV�7U��� d�-:f�' ��l�a-��i?ee para adherir o PÓ de arroz, esterilisar a JJ�le. A pharm.

CARlO·S VARI E
. De . d" íeít

- ..
! CI'UZ A�7aT'e' Estado de S P curou uma Ierída ulcera que..

. epols o e el o nao precisa] ,. �. . ,.I .,

.. �. ,�.

Desde todos 05 tempos. todos
d'

A

<

"

nem o 914. oonsezuíu curar!li ... d � fI, 11 ··;t leia nem purgante, -

'?
'-'

t A d M' aos gran es rrage os que muno V . do-s 4'" '(1 2 Curas maravilhosas por toda a par e. on e a «.1 m n
contribue para J �nfraq,uecirnec "e.l.1"e-5: / ,. numerâ�dA' 1 cora» vae chegando, todas as pomadas vão desaparecpn�otodas racas hurr-auas, e a deca- ::> ed �J, Lon10,01� a e a

t'-'
en

do mercado as curas a reputação e fi sua procura vao
dencia dt� força vital. precisa 1<;' 08 �s t.:gc:�to; nas

d
ar01\- auzmentando 'd;a �a dia Quando todos a conhecerem, seráTenho o prazer de comunicar a minha distinta mente quando mais falta faz elas ue�Fa cl.a e1\1' e rogan-

(I ;A�eáio d� m'aiol' tril�:rr.phO em todo o BrasiL D. Carolína
1· I·· t d t ·t· b le i junto ao meu h li" as e na armacia 1 mancora. v

-. -.
-

.' ",'.' h�c lente a, que na presen p ac � es a e .cI -_ ... � ao ornem ou mu "er, come
NOTA' S

.

• T _I Palhares de JOlllvllle, curou com uma «tiO Calxm ü.\) uma
n€;Q'oc.Ío de_.li.vraria e p.anela.fia nl!sta praça UIH,) ty- cornrlensaçãoda Na.turezn,Dam ' e qUlze� po�par \iaS " 'd d 9� ,. 1:

, \'T'd 8ft s'wde e Ví'SSO dl'lllerro com- lerl a e anos,pografia, encontrando-se esta aparelhada para a exe- horas amargasctnst<:'sas da 1 a ;..,'
L

d
'_, '_.l' d' I Temos ({<'entenas» de curas semelhantes!,-

1
.

.

d" 1'1 11 uoenca esconneelua o reme 10 v, d d l'cução de qua quer servIço como; A fonte pOlS, eSte l age o
"I h:t .

d I I t\dota1a já em mUltas casas de san le e gran e c 1-

começa pela �Ia. moeidade! \\l�C ldi1aI'V?S no cdo r:Jteço dequa -! nica 'incdica. Licenciada em 31-5-915. sob nr. 97I .., " Cartões de visitá, Faturas, ás quaes, lia prl!nmraVez tt:m q._lt:r ?,ençL1 ao eI a:, _ar um

'T'Impf8SS0es a cores Papel para· carLts, Gui.as assim importancl� quandoallas bom sLador e de ma.lh�. ce.no ��_,SO
multissirÍw., por que são de �1l�1. purg,anto de Lombl1gutnr� Ha quem diga mal de um remedio de fama universfil,

de registro de bebidas, envelopes, guias. para a-

I orjaem de rouHas desgraças. d·,1:màncor�. E .Ot melhordde ,t� (ás vezes tão habilmente que o freguez nem percebe) 80
'-'

II 1 1 I
n.- u�r. no dccuri'o da vida 0.1.1('1' os, ql1.'.�n .os eXI.S em, e e e:el' n·UI'a vender outro sem valor ciimtií'icG, mas q.ue .lhe dáquisição de se os, rotu. os. protrramas, l\.TO.s. o.e '1 1

t � 1 () S I ve <

h
'-'

t sobre. tud.o na vel.l.lice. A.s o I" . o e L a .

maior lucro. E' uma arte de lhe Caç&f o seu dm elro, pre-vendas· á vista, despachos boletms e demms se
..

rV1- i
.

I· victim.as. '
.

gera�rne!lte Íl.lexpen- Mnit2S diarhêas infaufis são vina-se coml'a ela. .

I ços adequados á arte. entes, ft\zel11 uso de coisas de c Hlsa 'as só peJos vermes e den- A Pomada Minancora não tem igual no mundo. Quã.n-
I = � """"__� ............ pouco ou nenhum valor ex·· teso Depois procurai o vosso do a deSejar nunca aceite imitações nem substitutos. Só o

plicadas por quem na verdade medico. que é bom é invejado e guerreado. Vende-se eru toda _'part,e
nada sabe de fundo sr::ientifico.

!' ,,_�
•• C _ fi b I n. � com um f>O vidro :lo �emerho MI-

Vulg-armentechamam·se: '\ ennt Be
.

na fa�:ua.cla MI- Ura \pB em r.agL�ez nancora contra embriaguez.
OONOHRHEAS BLENORR�1A- nal�;�r� em J.0mVlll.e,� e em I rem dado alegria e felicidade a milhares. de �a.m.ilias
01.1\8. CORRIMENTOS. etc. S.:: t<_Jcl",::, a" boas rarmac!a:s desta

11ue vívem na maior miseria causada pelo trIste VICIO.<:
o leitor fôr uma das victimas Cidade. I Aprovado pela D.N. de S, de S.Paulo em 30-5-915, so.b G. [f(
não ande por caminhos tortos 'Dão-se 2.000$000 a quem, com provas denUlH:lar os

que lhe roubam (l dinheiro, ti I falsificadores ou contraventores, a E. A. Gonçalves, �m Jo-
lalegriá da -vidaea sande sexual Para annundos? inville (Santa Catarina) Pha.rmacia Mir:lancora: hnvlarn-se

! que é ainda .. um. grande bel!'. jUstas de preços a quem as deseja.r,
.

IIncontest:welmeilie, mIl dos lntõ- Procure a "A Cida_cle�" I'
Venda em toda.s áS drogarIas e Pharmaci2R

i dicaÍneTlíos que podeis usar,
__ im��i!ii�iigii!iiimBiiiiii�ii��iiiiiiiii��ia lNjECCÃO «IDEAL" "MI-"�---"'-"'''''---�-� � .��

J �CORA'" Enl FiUnHia ii' P�armacia "O R I O N
" "

IOnde está a felicidade A grandeza da nossa Pairih !
j

.

depende da cultura moral in-I.

das senhoras teleíual de seus filhos. A gl'an I
deza e felicida 1e de cada um I
deles depende da bôa ou má IescDla paterna que viram com,
O� olhos e beberam com a in IItelig-encia. A boa escola é: mo
ralidadc; instrução, justiça, Ihygi{me e economia. Seja e- I
conomico compre só o indís I
pensavel na vida, mas artigo!
de valor real. Pois bem; as
sim os dentes e o cor

po, li. cabeça e cabeto tam
bem precisam hygiene e as�
seio constante.
Para jsso use a «Petrúlina

:Y1inancora», que é um tonico
capihr; ideal microbicida, es
terUizante do couro cabeludo
evHa a queda do!:! cabelos;
destroe completamente a caso

pa::gordura e comichão dope
r�c1'aneo,Algu.mas semanas de
uso tornam ú cabelo forte, on
deado,vigoroso brilhante e pre
to evitando .as caspas e o. em
branq1.1.ecimento prematuro,
sem tintura. Cada �'rasco tem
tou '-lS asjn�1::ruçõés para fazer
o cabelóIustroso S8CCO ou hu
nlÍdo. Vende�se na Phar. Mi
nancora Join.vile: em to1as
phç1rm.) 1rogariás

.

perfuma
I'i:1S deb�tcidàde.

Alfredo Gossweiler

,MODERN ISADO
A.dapfor para onda curta

Junta Cornmerclol
do Estado

EDITAL

Estando a Junta Comercial
incumbida de organizar o

cadastro das firmas comer
ciais das praças do interior
do Estado, a exemplo do que
fez nesta cidade de Floria
nopolis, de ordem do sr. Pre
sidente chamo a attenção
dos srs. coinerciantes que
ainda não estão legalizados
nesta Junta, para etetuarern
os respectívos registros nes

ta repartição,
Aquelles, porém que têm

as suas firmas registradas
em cartono, deverão reque
rer a esta Junta o seu arqui
vamento, enviando a certí
dão do inteiro têor do mes

mo registro, para o eüeíto
do cadastro.

Florianopolis, 10-13-1932.

João Toleniino de Souza
Secretario Pomada Mínancora

marca AGO transforma o seu Receptor de
.

Radio - não
,

'iínporte qual typo - num instante, em um Apparelho U
niversal de alcance surprehendente, oíferecendo uma 'ni
tida audiçãO das estações em onda curta, distantes, isto e

uma íacll sintonização das estações: Nova. York,.: Rio' de
Janeiro, Berlim. Pariz, Londres, Roma e outras.

Representa o conjuncto uma supe�-mol'dernização que �ão
devia faltar para aumentar, consideravelmente, especial

mente no verão, o. seu gosto pelo Radio.

Procure informações a preço, sem compromisso, com

1a. Fabrica de Receptores e Transmissores em

SANTA CATHARlNA

Aos bons paes
Rua 15 de Novembro, 74

BLUMENAU

Procure ler as paginas eseri
ptas na prisão por Menezes
Filho, que formam o seu livro

Das Grades do
Penitenciaria

o grande remedia brasileiro, ELI
xia DE NOGUEIRA. do pharmaceu
rico e· ehímíco João da Silva SIlvei
ra, vende-se em todas as Pharrna
elas Drogarias e casas da Campa
nha e Sertões do Brasil, bem aSSIm
nas Republicas Sul-Americanas.

Com livraria e papelaria

...."

Li .Em possuírem dois jardins
I'ligados entre si; o do Amor
! dentro de casa; o das Flores
I no quintal. O primeiro sym
\ bo.· .!l a Felicidade;' o segun
I do

...mpleta-a dentro do COil

I forto material moralidade, ido
llatria pelos !ilhos, esposo e

a saude.
Faltando esta, tudo oe trans·

Os. romances de E D G A R Yorma em sonho e martyrio
W A L L A C E são os mais Como pois, garantir a pos-

HdoB atualnie"nte.· se ,de tão precioso LUMEM.
de tão gMr>de BEM? indo di.

V . .:i. já. leu «O Circulo Ver reito em busca de «rvIinervi.
melho»? Neste C.-:l.SO encontra· na» que é um precioso espe
rá na 'minha livraria tambem cifico feito pelo autor da afa
os outros livros des�e arama· mada lVlinancora que durante
do escrito!" como: dez an])_os tem curado innu-
A Porta de 7 Chaves meras senhoras evitando (as
O Sineiro,· ... vezes)operações e sol'j'-rimeu
O Bando Tel'riveL tos velhos do utero e ovario,
O Uomem Sinistro. .possuindo attestados, magni:i'i'
O Prisioneiro da Qpala. coso Um negociante do· \llto
A Aranha, Bra lCU. '..... commer,cio de JoinvilIe. es-:

'.ralllbem acha-se sempre gotandQ qU:lsi fi PMiyllcia e

�;,:;y.�nlÍ�. fi literatura. espm'a:mça. curou-sede hemoI'
111tlª�.in.a· .�obre a I:nJS81�.·J e l'ho!das com t) Ü'aseostTodos

I dos .A<:tJ:l'QRES R.U�.:;IOS, -C';" os lllconID.I0doR causados c:ie

r
<'.:'i

.. �.
,.:. «Teí{�>as» lfRegtllares, hemor·

·LiYr�f��}J.'.:..·.}.. 'i,l.,. \\.rAHT.uE•.•
·

·I.fhair!"LS, curam-��.,.:':' 8.e �.r.L.O \�ü.
Rua; la('f('·:N'i)V,.,pj..'·1 rrI'. 9(11., .': (''''11 R . ,:;;1(,,:'"II1J1:1

Rua 15 de Nov. 63 Teleph.
Blumenau

90 I.

Ant. BRANDES

\,:J..
•Maior Sortimento

1!�eio:fidt';;-�
n.ftbrbt�
:Bonb;u:." -;

ROlluom.
InOanufúl.;.5ft

-

4. tdCre;.

g�,:��r��OA��-
.

fis1U101if,.
Espinh.n-s.

_

Ca.Tl<:rC-S'Yeil�--,-
R"ac!li � i�tito. '

fI 'Jn:'o; branca!..
{"!cu:!. ....
Tmnore".

��;e��21i!>mo em�
M ...nchll5 d� pe_t1e.
Affeeçõe! do fl�240.. ':
Dores tiO peno. . .

r::::..��do::tdfAt
"!cI")·'JieS.�" � fi.....
mente-,em toda, as mo,.
h:.tlasiPt""f:Jliem"se
�-

�--;);--�

em drogas e espe_cialidactes na

cionaes e extrangmras

Sortimento completo
de artefactos de borracha, Per
fumarias, Sabonetes, artigos de

nygieue etc.

Ven�as a vurejo tá atact.ido

Importação directa,.por isto

Preços baratissSmos

'.i""-0:,.

Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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L
As Tosses, 8ronchi- �

;;�, tes, Constipações e §i�

,.,',,'1,,�' ", Catõrrhos pulmonares �'),cC I ,<�,
desapparecem com o �

Ol� j; �I�j__
-e

�'�

VINHO CREOSOTADO %
:' 0:;:; do Pharrn. Ch im. *
:

!I�Z:.,��: JOAO DA S!LVA SILVEIRA �
� D E C R E T O no, 2.

-

I� VERDADEIRO yONICO Z!'5
� ,�' DOS PUlMOES ('i';
�,' .�I· í ': ,'.', o I " Ficam rel "",,""C! 0-,", de quaisquer multas emI que

.

�4 � ,', ,o, �-

-

, 'c vcr ,�_C' -. � '"
,

'., � "�''-'''<1.?i::1':;>''I';'::*'E{j({õi'�'�
� houverem \1'C<.H'I\r!'l por ai.azo nos pagam<=n(Os de impostos de-

� vides até. 31 de Dez embro 00 M),) p. findo, os devedores ii Fa
il.l zenda EsLdwd. que paga:ern f,ll::; dividas até ::n de Maio dO
� I corrente n� rcicio, tllclusiv;:; aq L!c!es 'Tle já estiverem executados,

� I Artigo :2' -- As <;,xeclJ(:ií.:� ('n: andamento: para a cobrao

�l ça de impo stos estaduais, fiC[;i;':I\ suspensas atê aquela data. de-'
�� vendo, porem, os ('xtcu;�:.dq � p���'::�lr ü imposto e multas que não �

� i peE tençam j faZellda, ern c;:..t� j:, ri\,uun incmrido, e custas já
� feitas.

: ÁítigoJ' --- r�a L,po1cSf: d·�·\ �lrn�O 2:� o p3.[.(arnenfo será
I
f 'i'

' r ' ." 'I

i e\ O a exato-ra mf(II,W�l� ;:_>l:,;a L,'!1 Oc1i}!!Cata. passaca pe:o respe-
t[VJ escrivão e isenta de sdos, custas do Iuiz.o. sendo das cus

tas desconta ias as que per(c:t<:,::i.:lii <í Faz.e�cia Estadual e cobra
.

das as do [u zo pela terça parte.

I Pa 'ag' ",Eo unico. - r:::rn um dos exemplares da guia, ad
I verbará o exator o fe�pe\i\'o cJ\:i.imenlo e a devolverá a Cario-
I • .•

"t ''"',. '..1 dI no para que seja m!.;xr�2 iHl1eilk jUc/C! aos nulos e consxrera a ex-

I íinta a ex eccçào, sem mais (:(,,';::·cl1o ou sentença que assim a

� ! dedar�'rfi;ro 4' ,- A" ('\Xf:CL\<;;j ': (pc: não Overem inicio dentro

� ,I do nrazo 1,,�:3.!, \:.lC> dão dir(::i,:; ;hjS pomotores á percepção de

� f
multas extr<!o'dinari:1S, desceu .;>;",,: .�"rr. beneficio do executado ===��=��-���,

iii \qur� p,�g,�r d:!,llrO �lo prazo :;:,:::\1:' l'xado.
I d C�)NC,d)�?DATA PD�\VP'i'T'1r'i1'A,f�l ..... r IgO�) --- LOgO que (:P:''': ern \!lgw o presente ecreto, 'V' 'V', �,\L LA.,.I 1i

�� os f?r�mOlore::, f�,,"'jJ �ntr�g2 imedia,a_ aos exaít?',es, 0� .�iod,a5 �s I DE
z certidões de dividas fiscais C:;', se: pu,:;er, venrrnas atê .:;1 oe 0["- I KERSANACH «: elA - Blumenau
� zernbro do ano íi�dl_1,. mediante ;'cci�o, e os exatores, sem. r.:e�da I _ 'C�' _. , ,

k; cte tem�?, �landar�o _fIxar, [12. �eJe (úas COf1}ê.1'cas dos mUI1!ClpfOS! CA�L.()J Hpr.PCKE S. �., cormmssano d� concordata pre
H e do; ,mstmos, ednat:'. em ();.:c ,,,<;! d ,transc,r\t? o pt'�set1�e deçre-I Ví:rit(\',,- de Kersar�ac� & Çí� .. �esta praça, a",Ilsa aos interessados
� to, pa�a que ,Cheru.,ll� <)<} con,��:Ci\'�t'iJtQ de wO,os, os �e'v'eQo�es.

1
que _se encontra a dr:,pOS1ÇàO L10S mesmos, para receber rerla·

i:' lJa agraco ;:1::-0, - ,- u:;'c:, o I}' azo oa Isençao, serao ,15 mac()�s:
,. certkh e; Ctlj,lS ímpo (a,;c\2.:: [1,�itJ ior(!fH pagas, clevolviáa_; incon-' a) - em todos os dias uíeis, no estabelecimeniot� tín�nte ao:; pTomO!OTC:�;, pa:;]. G íiC1�� le":ai:�.

! commerdal da firma concordafaria, a' rua 15
(� Artigo {)' - InCO'H2 ein muita de dm:eníos í!li! reis a aUi-, de Novembro, nrs. 27:29, desta cidade, das
�:l ..,h'·n(Os mil reis, (l plOíI1U:;); qlli< dci::a, dê cumprir ° que' �e 9 as 12 horas;
(j (lcb I' ;', luído 110 adü�o 5', C:�'�':<:: clec: 1::(0. - A mu!la será apli.' b) - em !Jdos os àias uteis 110 estabelecimento

f; c"da peta St�c!r;:(ada da faz.ó.ci:, ffledianie representação doeu-j commerciai do commissario, á rua 15 de
!li menta ':' ,'eita 0['10 respetivn t';;;,j()\'.

I' N.ovembro
nr. 143, desta cidade. das 14 às

\. �i " rti o í- - O pres�.�;tL: decreto. entrará em vigôr no dia 17 horas,
}� ele sW', puhUcnçãe_ Avisa outrosim, que a habilitação dos creditos deverà ser feita

I',
';Il nU.i lii :'il,: H!;; ürr!}i�::; tutJc;S 0.-:; ],H'�:'. an-I�,·.

A ';;J'o 8 -:- �evog:Hn's,: as disr,0s!çües em contrario.
.

loa forma do Art. 82 da L�i de. Failencias. (Dec. m. 5.746 de 9>
ASSim, pOIS !Icam (IS srs. C?:1trmumr,cs em atrazo. convI-I de dezembro de 1929), ate o dIa 10 de abri! do corrente anno e

� :.L;'i,.in·:� ,i ,'i(��i �\cfuat de preços úe tecidos. da�os a Virem satlsfazer seus debltos para com a fazenda, apro� Ique
a assemble� de credoores t.era' lug.ar 0.0.. di.a 27 de Maio 'do

q Ti'l,�1 )�,; I GIsemira, pl'ornptos, d rm:ço 1lt

vettando os �avores dó presen� decre:o. I Di��i�ed���o'C�m��c�,O��, e��fi��a d�ep�����a�v\u��ci��:ZO de
L f" ,Coleio'l� de Renda:; estaduais de Blumenau, em 3 de f Blumenau; 10 de março de 1933

p .

!� I.!t.' Corles. '� lv1arço de 19.>3. I pelo commissario: Carlo.s [�o�pcke ·S. A.
'1.'L�:;:;;::::1.:c-r::"·.�::;:!.:4","�.l:.--;:"3�::5)�:C��",*h�·:';'-;:;,EiI'l!!J,;1fl!!l_UP,�MaC:;:: E. Lll\.lA. - Escrivão a) Antonw Ka,�ser

.ígcu!es n csi« cidade:
R:\MO§ &: nOST.t:RNO
Itttu oi· de P,'!'el'cil'o X' i

I'ÍlOIi(' .\:0,

Go1Btorla da H,endas Estaduais da Blumenau
Prorogaç50 de prazo

EDITAL

De ordem do sr. Coletor das R::ric\as Estaduais desta
. dade, torno publico, para o conhecimento dos interessados ..

artigos do Decreto uo. 2, de 13 do corrente:

Pela Faculdade de Medicina do
�jo de Janeiro

C! nica Medica em Geral

ERWINO SCHMIDT

VELHA

--�---�-------

GU:'iRDA-LIVROSDr. Edgar Barreto
Cem grande pratica, dese

ja trabalhar em pequenas es

cripturacões. Dá informações
na casa em que trabalha.

Acceita oliertas enviadas
á gerencla desta folha.

ADVOGADO

Rua t 5 de Novembro

Quem quizer aprender a

Ieruão, poderá dirigir-se ao

professor Geraldo Grimm, no

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

propria residencia.
O curso terá inicio a 15

deste rnés.

'CENTRAL
t_·AW

......._'.���---�-��-�'III!'t.�)�

I E SUA

I fILIAL
t��

i

I
!
I
i
I

&!l#w�:W�������

�

QUE GOZA:\i DA CONFIANÇA DO
POVO DE BLUJ\IENAU, TEM PER
:.fANENTE STOCK DOS MAIS PU
ROSENOVOSPROÚUCTOSPHA�
MACEUTICOS, CUJOS PREÇOS
ESTAo DE .ACCORDO COM A

SUA LEGITD1IDADE.
E' PRELIUDICIAL A ECONOMIA
QUANDO SE TRAT,c\_ DA SAUDE.

Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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�<�r. flores
..�.c�nha "A Cidade' Esportiva Novo Partido I

mdicou ou
,.

nãO mdIcou I),e Tone Lege, Boletim da I
. .: ' .. .. \' .

,.

I
Diocese de Joinville, trans-!

'

O nome do SR Arisfi iano Brasil- X A.merica erevemos a seguinte noticiar]
«Eml<'lol'ianopoliseneerrou-l A todos cidadãos deste munieípío cemmunicamos que

······R·.

�mo(' par41 o Interucn se dQmingo. dia 5 deste, o se acham em pleno tunccíonamento os postos de alista.
u .,,) . u U 'í .

- R.. ealízou-se na vizinha CÍ- fvelou-se parcial, inepto, gros- congeesso convocado pelo sr. .

.

. dade de JoinviUe, domingo seíro e malcreaâo, Pareíat, �anoel Pedro. da Silveira. pa-
mente, ínstallados nas redaeções de" A Cidade» do «Correio

toria do Estado?' p. p. o esperado encontro en- pois que toreeu abertamente 1'a lormar um partido que d�- de Blurnenan», bem como nas casas Carl Wahle. José Ma

tre os elubs Am�1'ica de Join- pelos locais, tendo deixado fenda os ideaes TClTuloC10l1a- ria Flesch, Rodolpho Mayr- e Jaco.b Brüekhetmer.

Vario,s jornaes tem publica- vílle e Brasil desta. cidade. de marcar. pO'i'q1.1R não quiz rios.
• .

Todos os que desejarem alistar-se pocerao proeurar a
;' do. noticias de fontes que se O jogo, que foi, sobre to- marcar, duas penalidades ma, O partido. fICOU sen�lo ,cha- . qualquer hora do. dia aquelles pontos onde ha nessôa >"11-

dizem bem informadas com dos os pontos de vista, falho, ximas dentro da atea do Á- rondo. «Social Evolueíonísta- .

-

-

f,elá{jãaao sr. Flores da Cunha pelo que desinteressou bas- merica, ambas tão. vlstveis, e I'egeitou por 38 votos con- �a.:rregada de .attend�r a?s mtel'es�ad�s. O scrvieo 'lu€' Ó

e):t .Interventoria CatharÍneíl- tante a assísteacíe, terminou que apropria àssistencia. as tra 26 a proposta do dr. An- leIto com rapldez, ê mtelr�meme graus, bem como as phu

se; Nà sua maioria dizem que por um .empate de 1x1. aecnsou. Inepto, porque 11l0S- tonio Botíni, em lavor do eu- tographias, que podem ser tiradas na redacção de ({A Cidade ')

o íllustre general, quebraria No sabbado fomos procura- irou também que deseonhe- sino religioso Das escolas. --� __ a -"._

Ianças !pela candidatura do rados por pessoa da directo- ce grande parte das regras Basta isto para ficarmos D Ad I t. II' d Isr, Aristiliano Ramos, avan ria do Brasil, que nos. com- do foot-ball. Grosseiro e mal- informados do espiríto que o r D puD ano ar · Uitilna Hora
çando mesmo, alguns. em aí- múntcoú haver esse Club de- creado, porque deu bastante aaima».

..

".
'" -' ...

firmar que um dos principais sistido dê' sua visita â Join- provas da sua nenhuma edu- Finalmente, agora, apôs qua- I Ter n'
===

�

'objectivos da viagem do. in- vílla por motivos. de Imposst- cação. Por occasião. de .um si tres annos de auseneía. l'e-l'
t.. une, mesmo hoje Q

terventor do Rio Grande é bílídade da ida de 4 dos seus penalty por um dos baeks do Nova revolução em gressa ao nosso E�tado ?,Dr..
prezo pera a i.n5cripçãO

conseguir a nomeação do seu melhores elementos. América, do qual o eenspícuo Cuba Adolpho Konder. ex�preslQen·1 O ezmo sr dr A d

eandíitato para a íntervento- Disse-nos ainda, o íníorman- juiz se achava proxime e viu te d�,Sanla. Cathai·i�a. S. s,
i 1": da L'uz: ]l/ D.' ,lutz r;�ite��

ria Catharinensé,
.

.

fe, que o Brasil havia pas- perfeítameute a falta cometi- Nova York - (21) Telegram- (_II.te JU partio do R.'\-10 de. Ja- j ral deste /t'T,p>ir.'l·p"·O. � o o'
•

(lA. Patrla» de Florianopo- sado ao Ameríca, um phono- da, interpellado, por um jo- mas recebidos de Havana, neiro, via S. Paulo �.'. Curity- f ;n�m�����1� ):;l��<;' ';'e�'f��i�g 'itJel�
Iís, diz entr�tanto, ter couse';'ll gramma, pedindo

excusas e gador do BI'asil, si sincera- informam que rebentou nOYH ba. onde se demorara por ai· [egnn'f"'lU1 f[i-:tendo ' :1
guido de pesso

..

a bem in1or.- ...
dando �onta d<: sua forçada m.

ente não. a havia vÍsto_: res- revoluçüo em Cuba, chefiada guns dia�. cl1egar:í i!. esta c_i- se d;il�iii�)[J,li;enÚ llOJ::C:s��=
mada, que o sr. Flores,' ao resol�lçtW,. razao pela qual pondeu com um palavrao de pelo próprio Chefe oe Policia, dade, mms ou menos no dIa rl'ipçc70 pa1'a a qualificiwâo.
paSsar por aquellacàpital des- :ste Jornal euncellou a nota, t�mallhas prop.ol"ções qu� Ia- que em ultimatllm ao Pl'esi- 30 do concute.

. eleilO1·al.
•

.

mentira o q�e até agora tem J� cO,mposta� sobre 3. excnr- 1'11'\ corar I�esmo a omro da dente Machado, o intimou a Para fi chegada do illuf';tre
·

GoITido quasl como certo�s. s. sao ao Br?sIl... ...
sua mentahdade e da sua e- abandonar o governo dentro filho de S. Catharina, nesta

havia atI?: . extranhado e fi- I O Amerwíl. no entanto quP. ,ducçaão. Esse malcl'eado, loi dE: 24 horas. cidade eRtamos seguramente D
.'

cado estupejact� CQm a n.oü-I já 11avia feito a reclame e não a. unica nota. desto�a:nte .na ;i: inlormados. spus: 'amigos e arfamos ama0

cia, que� para SI era novlda-I pequenas (�espezas. appelIan. SIta do BraslJ".. O .nm.er�e,� 10.1 Ev
•. L.. .

corr'e1igioDarios estão oJ'ga-' p.�!mato·.f:.I....·.'O' ..
·

.•• �

de. .... do ao BYa!inl, fez-lhe ver os de uma gentileza capttvante, herCICIOS nOl\.urnos nizando festiva :recepção. I a _I u,�
'.

Pelo sim oú pélo não,' trans-l P r e j � i z os _

c a s o ná? á qual o Brasi� �ouhe corres-tde
aviação no Rio

crevemos .abaiXo mais uma 186 reahzasse o Jogo anntmCI· ponder, e a falta de educa- _

Recebemos bontcrn pelo te-

nota do «Correio'do 8111», de ad_o. . .. ção do tal juiz, não poderá A püpulacao v�m. acompa- SOCIAIS lephone, por interme-dio tJo

Lagunâ, de· 19 do co't.ente:! R�conhecen�o a �ustiça do de mane�fa alguma diminuir nh�ild.o. com CUI'H��lda�e os sr. dr. Chefe de Policia. da

•..
� ({_ Podemos g,:,-rantil' que pedldo, o Brasl!, amua çue as re�açoes de anuzadeentrele:::'(:CICl,?S ..que,'J,avIa�o�e� do

Atodososquenosrf>",dterem
Capital, o seguinte aviso:

'um ,destacado procer revolu- desfalcado de seus quatro os dOiS clubs. . .

nosso exerc.lto \i em pratICando I l10ficias sobre """!\'éJ'sarios,
«A Interveníorüt manda

cion.a.'.•. nó do
.....6.

uI .d.,o Estado, lllelh�res elem{'nto.s re.sol.ve.u O jog? �omo aCima. dj�se-I t�d�S as noites, sobre aquellall caSamentos, baptis..<los, nasci" comunicar que nã(_� admHt1rú

que teve grende actuação nas �. ultIma ho�a, levar .ad enel- ffidos, fOi falho de te�hmca, capItal. . ;:������fl::n1:s IZ!:::'� mais a publicação de noíkÚi&

revoluções de 30 e 32, rece- 1,0 a �xc�rs�o, parti o
..

em e �mbas as partes, tal�>ez,' p-razer.
que ponham em ridie'ulo·:'.

.beu um telegramma' do gene- 'auto:,cmmphao, deE·ta clda.de dey�do abona, ql!e pelo Ut�- A Liga das Napões e
IamHia Assi& Brasil e, tam·

ral Flores da Cunha commu. na tarde de sahbado. A VIa- gmfwantc peso, nao ofierecla
l> 'J:'

ANN
bem, a critica a qualquPX' a�l-

nicando. já ter· sug�rid')
.

ao gem Ioi feita normalmente, segurança aos chutadores. O caso de Lecticia iVERSARWS 100'idade, sob pena das COIl-

Governo Pro.visorio o nome tendo chegado áquella Cida.! ..

O goal do America foi con-
f

Transcorreu fi 20 o annivel'sal'io sequeDcias da circular exis"

do coronel Aristiliano Ramos de, p�las 21 horas � sen�o I sequenc!a de um penalty e o lOs nltimos jornaes dão, co- nntalicio do jovem Ilercilio Carlos tente e que ca�a a ilberdade

para o cargo de Interventor recebldo� .

pela dlrectfma!do �ra�lI, mar.cado pelo pon- mo era pré 'listo. a retirada Margarida. da imprensa».

Federal -em Santa Catharina)}. do AI?lerlCa.. Hosped�)U-se �

a ta d.lrelta, M�rlo. .

dos delegados do Perú do Registra-Re depOis de amanhã. o
Foi isto, em resumo, o Que

embaIxada, �0f: PalaclO Ro.eI
.

DIante do J('go de dommg? seio da Liga das Nações. annivel'Sario tio nosso conterraneo
ouvimos.

.

e de se esperar quP o BraSIl ACCff'SCentam os mesmos Sr. Arno Laux. A vida jornalística é feita

O jogo, tev� inicio as 17 le:',e a effeHo trein�s mais 3 qu� essa attitude �o PeI'Ú vei�
'l

de espinbos. P:ua informar

horaF. servindo de Juiz o sr. mmde, do q�e tem�te agora se maiS uma vez por em che- ViAJANTES os leitores vi "e-se lima i'àjnu
Hercilío Fernandes, que re· descurado lllesplIcavelrnente que o prestigio dessa Liga. que é Ieita de caprichosos

L' , Regressou dia lP, de CUl'itYba o' .,
e t

.
.

_��----,-_�_ prestigio eGee já muito aba sr. ,10sé Ferreira da Siivu. uih-oga-
melO n os - eSplll-Se aqui

Um" "r�n..10 f�stl·.v�l o pagamento, apezar da fia;}- lado pela attitude do Japão. do no foro desta comarca e dire-
ouve·se lá, investiga· se factos'

!:J UJl til; ti u ça oUerecida Porque o Ca-
ctor do ...orreio de Blumenau. e procura-se nos aconteci-

.

mentos assumpto para o no-

- nrOlllOvidn nolo xt1lS não paga tambem éssà 80LiVrA x
Vindo de .Lages, onde reside. acIJa· ticiario de todos os dias'

1:'
.

lUU pu
...

·

laceres.
centando depois na. im-

se nesta CIdade. o sr.•José Olinge1'. E não pou"
.

...
.

B "I F C
portancja exigida do Brasil? PARAGUAY -

",as '\ezes, quan·

ra�l . � Prometteu, entretanto, ag-ora
De Flol'laIwpolis, onde fora a ser- do. O tempo é :redUzidissün(�

i) _
., vi90 de sua prorissilo, regressou do-

)
e a urgencia do serviço não

.

o club Joinvilh�nse, saldar a
.

La Paz' 21 - N.oticias da mmgo p. passado, (I Dr. Arão Rc- perrnitte qi.!e a nossa a�ten-
O ��asll.. estamos sHgur�men- conta l1pparecida, logo flue frente de guerru dIzem ter as bello. _ .

� t.

te

l.n.. lo.r.
li

..

ados, promov.erá nos

I
receba a outra promissoria forças boÍivianas destroçado

-
çao se fIxe no que vamos

dias:ultimo de Abril e primei- do Brasil, o qut' nos vem pa- uas proximidades de ManáO'u� .� .serviço da qa. Te}ephonica Ca· c?l��ndo> aitentando em sen-

1'0 de Màio um grande resti- tentear que tivemos raziio de um .' t-ae.nt d 2000 ld IU"lflllenst:;,
seguIU ate .Brusque o slbllldades que .n.·<10 SãO. as.con II:>' e e so a- nosso amIgo sr. Oscar Bottal'o, ge- commUIlS pode aconte ''''

vaI, clljO programma eBtá sen- desconfiança. Como poderá c dos parl.lguayos. l'�nte da mesma companhia nesta demos -á 'pllb}" <·d d c�r qu�
do desde já organizado pela Caxias dispôr ainda desse di- O reeúo das forças para-I

CIdade. . .

- ,leI � e a gum ....

f d d· t' E h'
.

0'1'·. T d!
- nOÍlcIa que va ferIr, de quai�

,_ n'nl!�:m".Ii··
- sua es orça a· lreú OrIa. m n elro SI eHe vae servir H')e- ",,,aJas se ,eu_ no meLO de Acha-se nesta cidade, o nosso a- quer modo, a alauem faltan-

_ ru.u caçoes nossa proxima edição nos nas �(: reembolso a algu�m grande con�usao e desordem. n�ig� sr. Cez.ar Assul1lpr;iio commer- no-nos entretantg a i�ten ãü
occuparemos mais detalhada- que Ja. ]Jogou as contas dl-

I Clan.e em RiO do Sul. >t I E
. ç-

lemos sobre a nossa mesa meut,) do assumpto.
.

José? I t pruposl a. sem llltençao

dpt'I'a'balh·o,· o numE'ro
.

<15 da At' d Aza Partida ' não existe crime.

80 C·.aesoo�. e irá o esc.Ludalo· : O sr- Flores da Cu- Em nosso nUlliero possa�n
utH e bem reita Revista Agri- A·nda O e c� dI" �

-
u - Uv

cole, do Ba'1co Credito Popu.· I u S ulhl3 080 um belIo mm Sonóro é o que publicámos uma nota sobre

lar e Agricola deS. Cathal'ina,· ia C·
•

F
o .Cinema Euseh. apresenta �nha::;'está agindo em e interventüria c}I,tharinense

DSc:b. a. dil'e.cção...
de JO<;ié de

I
caso uO aXla.s .1 C. Sentia as carnes hOJe aos SPus habitues. E' um . fazendo uma alusül) á nume

1illZ. .;. roidas!
mm de grandes ql�a.lidades, segredo' rosid.ade �a familia Assis

C t 4-
um argumento rnagmIlCamen-

• BraSIl e amcta que .no. Rio

.
.

on em o presen.enumero, J'
P

d
>

t
. �h' t 'rd·d b G d h· ·t

.. alem do balanço' geraldaquel-
a e (I m elro COWlemmen- . .

'
e LI 1. o, !, sorve, por com�

. ran e. aVia mm o o-aucho

leimportante estabelecimen- to dos leitores desta secção" . �ECLA.RO: eu Jel'OD�!ll0 E- pIeto, a ::ttenç:'i;o do. publico. Apezar de haver chcg-ado desempregado.
o

to de credito, l'elativf)ao an" pois temos delle nos occupa-
lIas d(� SIlva, que So.fTr<.:lndo Lupe Velez, esta lInda mo- ao Rio ha quasi uma sema- Entendendo o represcntan-

110' de 1932. farta CÓllabora- do bastante, o escandaloso ha mms de 12 annos de uma rena que o Mexico deu a Rol- na, atê hoje nada ou quasi te da família Assis Braliiil no

ção sobre ássumptos J.e agri- caso do Caxias, de Joinville. grande ch3gn na. perna es- lywúod, é a protagonista. Estado que lhe raziamos ridi-

.
.

1 Agora, por occasião da vi- 9uerda 0!idê-. sentI� as c,ames Como complementos: «Um enIo seu àviso, 3p€'sar do in-

clll,tura em gera. sita do Brasil a Joinville, te- como se 10tS >m rOH1a8, a con- Jornal» e os Desenhos Ani- � termediario que é official tOl'-
:' ... .

.

vi:: àindu a sua directoria c(!. sel�o do ;Sr., .Joaquim Corrêa, mudos (' Bellez� do Ci.l'co}). nar-se-Ía ju�to, bastante justo
':âeáebamos o numero 75 dá nhecimento de certas cois'itas useI O ELIXIR DE NOGUE1· e dariamos amão á palmato-

" conhecida «Revista de Cultu� n/,ais, que.irão, ao que pare-
RA d� pharn�a�,eut!co .cbimi- G h

ria. Mas é que s. Exa. se

...
ra», dó Río de Janeiro, tra- c.e, dar multo panno paraman-I co Joao da Slh a &I1vi'rra e, aftue OS de Festinl! �. enganou quanto a nossa in-

e' zendQP1'ifuorosa collaboração, ga,s. .. ..
apesar de ter durante quasi \.� ....< lenção. Se na'ridiculo na no� }

entre< outras dos Drs. Sousa 'Até na bem pouco. tempo 12 an.nos usado. de varios de. Os jornaes pl'OCU1'am I
-...::::::J ta, es1e é para os catharinen-

da' Silveira, José Muia Rodri-: n�o havia o Brasil i'ecebfd� puratiyos e mUItos purgantes saber .quf'7n te.ve p1'irnei- ses, é para nós mesmos. ,. ]Ir

gues eAgostinho de Campos. aS.notas justificativas da exi- se.m resultado, an�es de teJ:- 'i'O a zdéa da amnistia. , I E, quanto á critica pessoal
. . gencia do club Joinvillense. mmar o. segundo VIdro

..
senÍl- . 1

(. )',
,,1<> que trata a.·. circular do

.
'.>: • d I te d t

Mms que um poema, uma epopéa, I d J

Chegó:q�nos ás mãos o pri- aP!3za� de haver jà pago a
me ra lca men cura o, �n- Essa cabeça terá· Mil1Ístr_o a ustiça, cremos

. ,meiro exempla.r da bem feita prImeIra das 'promisorias, Em do-se despegado ;da. fenda Nestes tempos, u:na idéa "--./ que fOI a nota .«hugre assas- .

. .

t'T
....

r, Joinuille, a.gora.,..,.··foram as taes uma es.cara espoDJosa._,;·.,. E' a c�is� mais rara Que ha. sinado» que
.. :. m.• otivou a se·

�:};> ��Vl�: �jd�W: de���;�o��fi�� notas apresentadas, e vendo- Faç() esta declaraçao para �?;�d�: �:� it°��fgSãO? gunda parte do aviso acima

:F> Revista de orieutação ca- as, fanam6�. com franqueza, bem do� que sot'fr?� e �omo E a prunmra coisa bôa _ � Neste ponto estaremús scien'
'

0';':i . !húlica, lCotitê.m i'art�;e illtis- f�lo·VrTeammO�llaas Ij'morPiI'aHdSaSãO �e que ��rl:��op::r�::!1�i60aJ�:� Depois do,Rev��uçãO.
'"

tcsEPaargaraOd"'efucteumI'°o's :l\ aVI'so
"

�rada �o laboràçã9 'dos mais
L

.iI.,. '.
se sao por- .

. .

,

.. -.
-

n _,..-....__
.:, e

;�il,; ,f�n,ós escriptoI'es ca.tholicos tanto phantastmas.:Omais inte da Sllva Sllverra.
.

".

".
.

y
O 'S/r." Flores da Ou- tambem a honra que o mes-

,
.

....
.

.... .
. ressante é que () qa.�ias exigiu .

Monte Alegre, 8 qe Julho n/la a rÜ'ií;'OU aos jOl'� ..._., .;.:. mo nos deu.

f;�>".1'l�C101laes. , ...•...... ".. um conto e cem m.i1.· .. rêis em
de.. 1922.

..

naesque é iuulil 1J1'OCU- 1-- ------ ---

,:..;:;;.' Des.ejamos a noveLr.evista . Je EI as d Sil ralo p.ara t
-

i' I n.·o.C··'h.a'rd Ebe'r't·
" ' .

.
.

troea do passe de José; quan- ronymo I a..... va.
-

. , cal' as (e re- M

.;�..•.c9ja pUblidcaçãdo' agõra s�eini- tia éss" equívalente'ás des
.commendacões.· Sr. Flores da Cunha

.
"

.e.l[i" Ullla:. ura o�ra e41stem'
. C�, ........•... /.. - Ninguem espere l'a.'rores d' dn '>·d d d

'

..•....,::, ;;�i�<
. .

pezas daquelle club, 991I1 es- LICOR DE BA.UNILHA Pois nenhum faz o «séu* Flores
na False sabe

...
a.aCtlvl a e o

���_,;....;...._�_"";" ..;..
te jogador e ao 9ue -:par.ece, Assucar de baun.llha M.EÍ>EIROS Que a espada dá lei emlJUnha·

'. sr.' '-()l'es da Cunha no Rio.

"':"'.<,'<: ,'e
.

forjou certas contmhas�,seu QU!3m�oi,·afiÍlal, que disse' Porque estará s. s, agindo
i '(,:ÂSS'tJ(IA.R DE BAUNiLHA.·· geito, deixando de saldar:.ªs lJ:Jd'���osMa, désmfeetada

A 100'mldayel sandice, .•... em segredo?
. ...

-.'f{,��EDErRó�:'\�:;"> ,pq�,·.�·�.:�.l,.��q'n�:ll:x���ad�,.� •.�.A.m.,.p.. ·.a�." -x����eli:�Ples _ Meio Jitr�:
Que o bravoF;:':Sll'�e::�nh:? l' r--p-"--"""""------""--

"E" �·'·I"'·�'·· '\':",-,: .•
"

'..

·c·onta'· ··de·· 'pensa-') do cl·tadc;.",·.·,'.·'a·'.··, baAugnilhí.teaa.té,d.is.. so.lv.er o assucar...,.·de (Do'. Dia"r"iO' L"d�a' "Tia"r"dee'· .Lde "1\" '1 I para
annt 'nc;os!

speCla luade paradhO'es sor- " <

W I -

vetes, etc.",Y"
>' i!�:?,; m.ador, que ô Caxias negara ,�Core e filtre, sendo necessario. nas Geraes)

e 1(-
i rocure a "A Cidade"

[OICIO Dl HOJE 4 Pj; liA!]
SE ALISTOU?

Si não, faça-o im'medlatarnente

rinense

Está marcado para
o dia 2 de abril o

Congresso do Par
tido Liberai

...
Catha-

Deve reunir-se na Capital
do Estado., no proximo dia 2
de Abril o congresso do P.

· L. C, sob a presidencia do
Sr. Aristiliano Ramos, reuni·
i:í.o essa, que irá tratar da re

forma d') seu programma e

da sua lei organica.

'.�.

Falleceu hontem. nesta ci
dade, com li avançada idade
de 84 annús o sr, Richard E

bert, antigo fiscal do mun.iei
pio, no tempG de Alvim Scnra·
der,
A' enlutada familia, A Ci

dade envia sentidas condo
lendas.

."'.

------------....-IIIIIiiiiIIiII ...... ,"'-f,.,_ _
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