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AnnolX (sabbado) 25 de nUill'çO de 1933. - SANTA CATHARINA

ISJ��!l INDlG� Profoga�ão do prazo para a ins.cripção �k��;f��;�fad��'
.

() Exmo. sr, dr. Juiz Elei- no artigo 4, do decreto 22396, N- . ri ,�\': '�f';�F.
Quando,�quarta.;.feira ul- toraI desta comarca rece- de 26 de Janeiro do corrente ao an�la ;" � mr ;;(\ n: I
lima, se soube queaquel- beuo seguinte telegramma anno, § 1. - os [uízes elei- sUJ'eifo aos "maut' sneeessos"le dia seria o. ultimo da com tistrucções para o alis- toraes de cada zona poderão "

inscripção eleitoraL. para .tamento eleitoral: designar um ou mais esere. -

a votação na Oonstituin·
. ". »Floríaaopoíís, 23 .,.-,- Dr. ventes para subscreverem os Ir-...______ _C'

I'te, houve como que uma Juiz de Direito - 'I'ransmít- termos de continuação de
corrida geral. . ;;� 'fi!, to a V. Exa. seguinte tele- processo de inscripção, co- !
OSJcaminhões recheia .gramma que acabo receber seja: a data, a conclusão, a I

das, âe eleitores. deseirim. do Rio: «Dr. Presidente Tri- remessa juntada, a entrega ,aos bandos .•. O cartono bunalBleítoral de Sta. Catha- de processos de certidões; (_�:t_<.�t�'·'·)<"�l)'!!f·,�'�".l>.('!;;,.. ,.,� ;.!.:eleitoral estava mouimen- .rlna - Circular para conhe- § 2. - O expediente dos car. .,. . -,- -:::J /tado, mouimeniadissimc.: cimento desse Tribunal e torios eleitoraes, no Districto ,/

I
�.J ,r.labtirrotadissimo. seteneía ímmedíata aos [ut- Federal, poderá ser prorogado \'�

O Juis, o Escrivão' e -zes eleitorae s das regiões até as 24 horas, sempre que ./._ .....�_�)\ I

empreçados eleitorais di- .transerevo theor do .decreto l.a afluencía dos .alístados o
.

-��_..
'

LJuiâiam-se aos 'cinco, tal- :?2506, de vinte do corrente, exlgír, providenciando os [uí. ,,'\:-----1 I
'Vez aos dez. Truõaihou-se prorogando o prazo para as zes da Comíss ão Especial pu· \'\. \ / /i�
das sete �flS 1)in�A f.! au-»

I inscrlpções;
- ra a divisão dos tunecíona- \'�.�''''''''··//l

ttroOd hOTas!J·f.Rz�efeiçõeus ne� «�rt. 1 -'ãOs cidadãos alís- rios em turmas que substitua '\(\'{::;'.C.:..·.·.';·.�'.,:, .. :,.l.·.�.�l.',.�_�f,:,!" asO reqPUolfztaesr, ehabituado dcom Rif), 22 - Embarcouos a.
.

L 'enun: escrt- taveís que l se acham qua- nas demais regiões; 'eleítoraes -

�
.

., pes com as es- -

Vr'iod·�lllfred.0 CtUnpOlE .. fni Ilíieados ou cujos requeri- essas providencias poderão
'.

\,.. ):.�.f:) ;/r:d�.t-;,� co�ertas senSbacl?naes, qt�e IB10ranstel'lm, elloam Cdeell�ttrl.anlo da°um.
.

e eSJ mcansavp; .rper- meatos tenham sido recebi- ser tomadas pelos juizes eleí- . exigem as acro actas men aIS ,_,'

maneeeú no eartorio sem
� dos pelos 'carteríos eleítoraes toraes. Art. 3 - A Comissão mais serias, achou pasitiva- Curityba, via' São Pau-

1,Iif!'t momento de âescan- I
até o dia fixado para o enc e f- Especial dos juizes eleitoraes (\ 'sr. C\legario Maciel

mente estranhas as declara- lo, ú dr. Adolpho Kon-
80;;, 'para pode.r. attender ramento da qualflcação pode- nos Estados, poderá impor ções de José Alves Conde,

.'
a massa ae , eleitores. rão promover suas ínscrlp- aos hmccíouartos dos carto- O jornal KA BATALHA» do chamando a si a responsabi-/' der, ex-presidente do
E q1frmto, pensrzm nos ções até o dia 10 de abril rios eleítoraes a

-. suspensão Rio, conta que o sr, Antonio Iídade do assassinio de Harol- Estado de Santa Catha
so� �e'ltores, ganha o eR- proximo futuro. até cinco dias com redhrso Carlos, numa das suas ulti- do de Alencar, oecorrido ha nna.

c'r}'fJao paI?" lazer O'Z ser·
'

§ 1: - Durante este prazo para o presidente do Tlibu- mas viagens a Beno-Horizonte, trez annos, numa Gm'çonnie-
..,.- _

Vl,ÇO de ahstamento? 1f(L: de execução fiCa suspenso o nal Regional. í ;·Jldu variu!> próceras ole- Te da rua da Càndelaria.

,da menos qu� a reduz'tdf!' recebimento de petições de Alt. 4 - O presente decre- g:l.!'íst,ls, para uma couferen- O facto, á epoca em qne

sl]�nma de �'l,�U;oe!..lta mü qualificação.
.

to entrará em vigor na data cia_�:�Pl'opdsítadamen1e, che- oecorrera, revestiu-se da mai
rezs qe grat'lf'Waçao.. §2' - Para o descongestio- da sua publicação, cumprin- CW] '1. tI'flZ: do, á reunião, 01' sensação pelas mysterio
'. E �8tO, para attenderos i namento dos trabalhos a car- do ao Tribunal Superior de dizel!do que havia ido confe· sas ?ircunstancias qUcl o en

mteressados de'}tro da;'. go dos cartoríos eleitoraes e Justiça Eleitoral transmitti 10 reumar com o general Ma-I
volvmm.

kOJ'flS do experlzenfe; .' o aprestamento das medirias, telegraphicamente aos Tribu- DoeI Sabello. Haroldo d� Alencar, .paren-
Mas o q_ue se da e bem comprehendendo os dIas 10 naes Regionaes que por sua EntI:ando, porem, no assu.m- te do granu.e romanCista de

o fJontra_i'l�. .'.
de abril e 3 de maio do cor- vez transmitti-Io-ão por via pto, dIsse que er� prec�so {{Iracema», dava-se, segundo

O escrwao Alfredo Cam- rente anno. telegraphica aos juizes elei- yer se o sr. Ole�arlO MaCIel, o depoimento dos que o co-

pos,estende ao ma:r:11/J,O Art. 2' - Para attender toraes, pará immediata exe- Já velho. necessItava de um nhecíam na intimidade, a to

o. expediente � pe'�ma- os trabalhos decofI�entes da cução.· . substituto que não fusse tão da sorte de vícios repugnan
.nec�; no cartono, �ltf!. (J;�:: presente ,pI,'Qyjde.nci� l:lQS pre�

. Art.,5. - a�vbg;:tmcse .Jl$ ivelho como _e11e, �em tãomo- teso

'las'hf/ras da mc;ufia. E' 'parativos' da eleição prefi- disposiçôt>s em -Contral'io.
-

ço, mas.' SIue provIesse-de-u- 'Houve quem affirmasse, àt·
'$e asS'tm o faz, e sornen� x:ada para 3 de maio vindou- Attenciosas 5audaçõeR ..,... ma !�mlha antig�, conheces- tribuindo a isso a impunidade
;te 1!ara pqder attendero .1'0, os presidentes do� tribu- Hermenegildo deBarros, Pre- se n�anças e t�vesse altas em que ficara o delicto, que
eleitorado de Blumenau, naes. regionaes ficüm auto- sidente do Tribunal Supel'io.r}�. funcçoes, etc.� Nmguem con- o seu appartamento era Ire-

;q�te de .O!Lt1·� ffjrrna fica� rizadoB a designar novos jui- Peço a V. Exa; dar conhe- cordon. nem dl.scordou. quentado, tanto pormarinhei-
na defzelent2ss'tmo. �1'a- zes vitalicios que terão Iunc,.. cimento juizes preparadores No dIa �egulUt�, P?rém, o ros. como por pessoas do mais

b.alha po.r. �u.
a

p. r.op.
na

...
e ç

..õ("s. id.entl.·cas ao.s. jU.iZ.....
es

..

jã v.os.
sa zona eleitoral. A

.. tten.'".1 sr. OJegarlO MameI, mforma erguido relevo social.

ezp?n!anea, 'llontade � f'� desigoados para cadá :zona ciosas sauda� ões - - Erico Tor- de d� que se tramra, .manda- O facto é que o crime fica-

preJU'l,�D; dos seus d�re1.- eleitoral, vigorando para. o re8, Presidente '. Tribunal Re- va dlzer ao sr. Antomo Car- ra em mysterio.
tos. e �n(.,eresses.

'.
Districto Federal o disposto gionaL» los que duas pessoas de sua As deligenciaspoliciaes fra-

Entretanto, apezar des� Iarnllia morreram cedo: um cassaram.

te esforço lodo, desenvol� . tio de 80 annos, porque cahi- De nada valeu a argucia '

vido pelo nosso cartorio, Hitler homenansado A inscripCão - elei .... l'a de um cavallo e quebrára los Javerts da rua da Rela-

quarta4eiraj alguns elei- U a espinha, e uma tia, que ti- ção.
tores reta'l'datariosJ não tora·.1 fO.I" proru.R.·ada

véra «maus. successos». Eile, Após o decorrer de quast>
POdendo ser altendidos ta porém, nem andava a cavallo trez annos, um individuo, re-
im:inediatamente. fi.zeram.· A praça

.

Reiéhs Kanzler rOl nem, por ser homem, estava colhido á Detenção como re-
'.

b
.

·d· l' d
.

d· ° ministro Osvaldo Aranhl
a. grande· injustiça de su st�tm a pe o ,nome e O Exmo. Sr. dr. Juiz Eleitoral sujeito aos {(maus successos». mcidente em va lagem, con-

condemnm' o escrivão e Adolf Hitle1' recebeu, quinta-feira ã noite, Podia, portanto, preocupar-se fessa-se autor da morte de está. elaborando o de�ret.? qm
os ,que lá trabalham, dê communicação offícíal de que com sua saude que ê bôa. Hal_.oldo. submetierã á apreCla�a �(
d(!sleixados, com. o traba· -.�-;-� a inscripção eleitoral para a No dia seguinte, o 81'. An- Conta uma serie de cousas C.hete do Governo. PrO"ilSOflO
lha eleitoral, e, acompú-

_-, votação na constituinte de tonio Carlos t,>mava o trem incriveis. Engpndra uma his-' amda po� estes dl.as, conten·
nhar esta asserção com i,:!t;.�t1;fft'f. maio foi prorogada. e embarcava para o Rio .. torja que a intelligencia re-I

do en�rgICas .medlda� con

.. tr.�.certos palavrões dignos, i��'Y;:/í � Foi uma noti(lia bastante pelIe. os agIotas e onzenarws.

t1!n':�t�::�:;?o!E rf.F:-:: \� ::��:��:a�erp����:ç�� AMNISTIA AMPLA ��!:�i�e��:il�:,'f:l°{:1 A greve dos padeiro�
servir sacrificam saude e

"

I do prazo ·para
'

a inscripcão, á confis&ão da tragedia. .

.

t
.

. li
H ld

.

d II d' Terminou, dia 21, a grev.Eln cresses pl·oprios. 1\ quarta-feira ·pa.s.sa.da veip a. - aro o, segun o .e e IZ,
E' \\.

.

{
.

'd dós. padeiros em Florianopo:
.

'necessario que e-fite i viso omeia} de que ella ter· Entrevistado pe.lo J'or- querIa morrar e o convI. ara
r

.

O
.

t
..

d d
facto não se repita- Aos. l.......... minar.ia naquelle dia. para a execucão do' plano. 1.S. s proprle arl:)S e pa .ai

ia:tJ;r::t�::'arde:'��� .

, \ . � avf.�mga;::ud: e:,:a�o eSJ: �aL�:d���aD:' '�e���;f�;; �tim::'�ri��a,C������d:sevi� J�:r::s��V::�lh�:,,";l�e!c���
.' ter Utm grande '!·ec0!1'heci.,;. �ll \'.\� _

surpreza porque' era certa a Leme declarou o se.. YidJa. é '1 e c' ..l se' ��'mC0:Jg��:� ������;::sSqPh�
men o, mas.nunca 'tngra-' \.

'.

prorogação.
.

. os r\ V S on'Je, gun ,', ; '.' .

tidéf,o e muito menos af-
.'

Qninta-feira, f i n a Ime n te gUlfltt';
d I do as suas declaracões á po·

lhes fa�aam partIcula�I?-ente.
firmações das que (o'ram' !

..

'" ..... . k.." ...". j7" chegou ordem official, da pro-
«Cnmo homem a ..

licia, cheio de cocaina e te- Em s2gnal de !egosllo peh
'feUU$. Isto é indigno. 1 ...·.' .. v\

---

, \ gação do prazo até o dia 10 gn'>ja, pastor de almas e mendo a approximação com obtençao das 0l�0 horas dE
, .' "X,' "j

1,. \'
v "e' .·AbrI·l.

.
.

.

b '1 promettedora de pes.sô.as eS- trabalho, os padelf.os .promo�..J\ u ras! eiro. meu eoraç50 m uma enthu81astIca na
Para que não haja novo e- tranhas, teria estrdngulado vera

'. y.

O Pàrtido Socialista \' quiv(}co q_uanto a data em pf'çe:' a Deus' o Qdvento de vprdade o neto de José sseata.

que termina a inseripção a- da paz, :-)ou pois, intei- de Alenca. -----------......,;

visamos que a mesma irá le-
ramente favoraveJ a am.

Achamos pouco verosiveis Chefe do Estado Maiol
galmenteaté odia 7. Os res· as declC1rações do supposto

São ;Pa.··iil.·.··.�.'..,.•...·

•....... Po.r motivos
ADOLF,!HITLER tantes t�es dias são o prazo mstia que, se illg'! 11iIS cflT'mriantOrSos'e á' d d de

do Exercito
li

. para a lmpugna�ão. 'vezes é sulução pohtca, .
a -

-.' na ver a e,
politicos .oyi�ario de Terra Berlim, 2.2.--'- O nome da .

Só serão contemplados nes- um delinquente?
.

Rio, 23 - O general An1IRoxa pediu garantias de vida jlT':1C."l «Relchs fían1el'», no taprorogacãoos' requerimen- ;-;emprt-' é christf-í.».. Compete á policia entrar .:lradeNeves re.assumiu achei/�o general' \V1l.!domiro Lima. �entro commer91al de . B�r- tos que até o dia 25 se acha- em pesquioas tendentes ao fia do Estado Maior do ExalO'
dizendo-se am�aç.ado de mor- llm-Vestend, fOI> sl,lbstItuHio vam .em cartorio.

.

Um.. mendigoo mHiona- esclarecimento da verdade. cito,
. te por 131ement�SJdo. Partido hontem pelO de P:raça AdoU

'

.. ,... ..' . A hypothese de que José
:Socialista. ..;..... Hitler. rio Alves Conde sejf1. um demen·

.--......---------�

,._-----�--.......---. A "Platz derRepublik", de- .Creados 3 regimen- te não dpve ser afasti:1ua, O ESTADO é o seu jOl'Il

'O"
.'.

I- t
...

···t' ':'. "1'" -I. fronte do Reichstl':lh, voltou . Rio, 23 - A fortuna arre'" IIiesmo porque os factos 8e- Diario' sem ligações politi�a
...

'
a �s amen ,ºé,,�.e.lO- áo seu antigo nome de uKoe- tos de aviação. cadada até hontern e deixa- melhantes se suecedem não com ampla eircuIação e

ral em S. ,Pi(�.:.:l.o... ,

'

Ini�:�:i!"suspen.�� �o porto Noticias do' Rio, dizem que g: E?i�a�e�!r�)d;�ilD���� ��:foe��n��.BrasU como érI1 �:�i�oc:�ha�!��n!tirritth�;
,

. '.
'.. .' 'de Humbolt, que, se chama- ogoverno provisorio cogita tos de reis. Não se deve acceitar, sem mesmo, á Caixa. Postal, ,13..,

.

Rio, 21 _- O Tribum:i.1mei_ va desde a Constitllição de da creação de tres regimen'"
.

maís anfllyse, a conii�sao es- FlOrianÓpOlis.
lor,aI�8te.S.·Paul0, 8egundit�1- Weima,t',.",Ponte HUgOPI'OUSSD. tos de aYiação, com sêdo em <ASSUCAR DE BAUNiLHA pontanea dt> supposto crlIni-
{imMi�infvrma-ções re{}elJlijãa passou a (}hamar-seAlmiran- Porto Alegre, Ourityba e Rio. nOBO. A tragedia da rua da será licito a niiigue� acredi
jú .póssüe '214,123 �.qu�i�(tá;" te Rchaer,.em homenagem ao Serã, tambem, creado um MEDEIROS Candelaria cercou-se de tan-- tar, sem outras c(illsideraf'õe
1;5c8,' n6.670. I[íSCJ'lpçoes: •.;;:;�, heroe alemao da batalha de grupo izolado, com séde em EspeCialidade paradoces, 801'- to mysLerio e de circunstan- as declara:ções de José ÀÍv
-db,SOG iittt19s expedidos. "'.1;: 'lJutlandia.

.

Belem, no Pahí; vetes, etc. cias .,tão estranhas que não Conde�
.":,;

Decretos ússigados pelo Governo Provisorio
t LISTAMENTO ELEITORAL

Os7me:lores de 18 annos lambem podei
" .....�'"'' '.. votar

���r�
" ..

Sobre a importantíssima questão do alistamento eII
traIo chr te do governo provísorío assígnou dia 22 1]
nunhado de decretos novos, dispondo sobre a proregaç:
do praz') rala a ínscrípçâo eleitoral e a pretenção di
u íversít. 1 íos,

A c. r cessão aos untversítaríos f:; de poderem tambe
votar os n enores de 18 annos consta do decreto sobre
;lr:'7" n ;: a prorogação do alistamento eleitoral.

A tragédia da

Rua da Candelaria
Df. Adolpbo Konde

embarcou

o sr. Oswaldo Aranha
contra os agiotas

Um decn·to contendo
energicas medidas

,.
I
I ..

Dr.' Oswaldo Aranha

":f:lmeaça

....,�.,..

Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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"_OTEL HO LerZ I �:dic�e� :::i��C�U�:�:.��SItuado no melhor, Delegado de Hygiene
Ponto da cidade - ClíNICA GERAL -

Dr. Oswaldo P. da Silva
- M EOI C�O-

Pela Faculdade de Medicina do
Rio de Janeiro

Clinica Medica em Geral

Molestias de Senhoras e Especiali
dade. Molestlas de crianças. Pele,

Syphilis e Venéreas
Consultoria e Resideucla: Alameda

Barão do Rio Branco, 37
-

Consultas das 8 ás 10 e das 4 ás
17 horas

PADARIA JAliU',
Fabricação de pães de �

vai ias qualidades, com as

melhores marcas de fari
nhas pelos processos mais
modernos.
Entrega a domicilio

Dr, Rabe
Doenças internas. moiestias
de creanças, molestias

vene-I_ �Ireas e da pule
CONSULTORIO: Rua Bom

H e tiro 110. 8: das 9 (is 12 e
o>, ",_,�

V
...

E
....�L_H_A__�

das 3 ás (j

ERW1NO SCllMIDT

ADVOGADO

Dr. medo li. Pape
Clínica geral e

Especialista para mole stias de
garganta, nariz, ouvidos

e olhos
Blumenau - Rua Piat.hy

__________________o__��� __

Dr _ Edgar Barreto Gt:AHDA-LlVROS

nr, 37 2(,. andar

Cem graode prutlca. dese
ja trabalhar em pequenas es

c ripturacões. Dá informações
na casa em que trabalha.

Acceita oüertas enviadas
á gercDC'ia desta folha.

.RLla 15 de Novembro

ALE�\ÃO

an-

�
-I

i
QUE GOZAM DA CONFIANÇA DO i
povo DE BLU�1ENAU, TEM PER- �MANENTE STOCK DOS MAIS PU- �
ROSENOVOSPRODUCTOSPHAR- I

!':".o al."(�'i. o tecido nem o muís fino. \ IUACEUTICOS, CUJOS PHEÇOS �
y��)';�� .U:l;,�J�i;;�:iI1Jl2i!';l nppiieação i I ESTAo DE ACCORDO COI\l A I�H.e p �1t1.me :J.g{'�,d}ivcl c por. preço mo-I I SUA LEGITIMIDADE.
diGU. - - i tUJO ·l.:'Jl.JlJO. .

E' PREJUDICIAL A ECONOMIA

� c., '.' "� _ I' �:t1�������;:������!�i
���. 't" ':

.: ),(\ n �,�t11.l. '·"6; �

� '_" "',"
u!

_

-' ",i s» �u t. :>.1 I
,t ,'",:,'_' .: (',·]81.lre SI!] de Carlsbad e

dOI
COP�CORDATA PREVEl'JTI'VA

pn'('.il':O C:Joritl'8to t!p Sodio, d�, brtlho DE
TIr:.i])]',,' ;;():� fi':llte�. CO;W€rnl-OS e rorthí- YEn� A 1':,J � CH Á" C'Il J\ �il
e,� as ,,'(�l1;;,\'a;;, nuo contendo giieel'ina i\. lf'\VA ,.l�. \l_ u: IH. - LlltSmenaU
tão .�!r).(

-; ,./f .' ..�.� dl�ntes, fi qualrorm» pur- t -':' �,.. '-TT . #

t_: (!,' "j" ';-, "S p;;.�U.!s. \ CARLOS HOteCl'\.E S. A" comrmssarto da concordata pre
En: t"\:"� P�,:·,ll:.l:':.l�UO um uso .1_l1uíto eco-] ventíva de Kersanach & Cia .. desta praça, avisa aos interessados
uoznrco « '. ''',J.,Ll,'dnenLe prancos

IJ"l"!!
" . -

IYiagc-Ill- --- 'l'uí.o a ::;SliOO.
c .. , que _se encontra a disposição dos mesmos, para receber rec a-

Lirn ou lHelhor, dura rnaís rst � .. -v c
nlaçoes:

. � .,

.
.

, cu" a

n,en�'�'1 a) - em todos os dias uteis, no estabelecimento
cornmercial da firma concordataria, a' rua 15

A venda em todas as Phar- é� Novembro, nrs. 27/2Q, desta cidade, das

) 9 as 12 horas;
EFlds.� e drogarias e na CASA PEITE'? b) -éln todos os dias uteis no estabelecimento

';;1' at:l! :;do: _ CAR�",C� I comrnercial do cornmissario, á rua 15 de: JO&::�Cr:::;:� S. A. I Novembro nr. 143, desta cidade, das 14 às
--�__�, 17 horas.

Avisa outrosirn, que a habilitação dos créditos deverá ser ieit,l
LICOR DE BA,UNILqA na forma do Art. 82 da Lei de Fallencias, (Dec. nr. 5.746 de';>

A'3sucar.de 1',lt;llÍllJ;j, ;\lEDEIROS
de dezernbío de 1929), até o dia,lO de abril �o corrente anno, e

2 paco.mllos
. I que a assemblea de credo,es tera lugar no dia 27 de Maio do

Agu�rd .Me bôa. desinfectada I corrente anno, ás 14 horas, na sala de audiencias do Juizo de
melO 1l1.fO ,.

d d···· d P f'
.

, �illl I s _ 'I"' ., ,
! DireIto es;a Comarca, no e ItICIO a - re eltura Municipal.

Aoit ,,; d? e..
. 'UO 11.10.

I Blumenau 10 de março de 193'"<>; ce ISsolver o ai'sucar de ' '. ,).
aunilha. I pelo commlssano: CarlC!s Hoepclce S. A,

IiItre, sendo necessario. a) Antonw Kaiser

fi ..:, ("('�,l�Jlo:)e (i Yf�2t'S innj_::-; �l!)�(lr\·r·Hte que ,dgoõno
('�·�Plnülnt. {::;tJ'(\nl;�n11�ln!�' Bl:l(:t:-J c COOID10dlL zl�nl cucí
)'1). 1l�0 jrfJta ;]t:IH CIJI..Íllf'i.:CI\ de:�·tl·ui(,�üo cli�eT'pt�t o ia
dlim:). o:'i',>n'c(-ndo ;�1J"f)I\1a ��'1n'�'lltig m0t-ónlO com 08
v�:�tido� rD:l!!'-i leves, i!:t!j�.�p!"nHtl\,'.._'1I1 pari.) eS[)üI"L::-' t� vi
a:.�·ern - ral:()t�.s {!e lU t. ii h:::.�jt.;tt, de j t. a 0530U ü

pacote.

Quem quizer aprender a

lemão, poderá. dirigir-se ao

nrotessor Geraldo Grtmrn, 110

HOÍt)l Holetz, onde poderá
11�r um curso em geral, ou na

propria resíclencia.
O curso terá inicio a 15

deste mês.

{;�1\� n'f!!nv� t1ua!Qt!er c:?he!Io denLrn de
�t:;'_V�:. >;üc irrita :rULif_1 ·�:�,;Ajü.

PPli('OS mi-

A PHARMft..CIA
�

I fiLIAL

CENTRAL
o <lepilator:o ideal E SUA

o crem c COJ1t:-a o suor

l . : 'ius os iJ]',: .• ) ..:; f..�. �{'}�
,"_,..' t_ .�.

;:t fÇO HlOS.

/.\ U

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



A CIDADE
:.,-;

(
I
,

Junta Cornrnerciul
.do Estado

EDITAL

Estando a Junta Comercial
incumbida de organizar o

cadastro das firmas comer
ciais das praças do interior
do Estado, a exemnlo do que
fez nesta cidade de Floria
nopolís, de ordem do sr. Pre
sidente chamo a attenção
dos srs. comerciantes que
ainda não estão legalizados
nesta Junta, para efetuarem
os respectívos registros nes
ta repartição.
Aquelles, porém que têm

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

mo registro, para o effeito
do cadastro.

Florianopolis, 10�13-1932.

João Tolentino de Souza
Secretario

marca AGO transforma o seu Receptor de Radio - não
importe qual typo �,nnID instante, em um Apparelho 11-
níversal, de alcance sarprehendente, offerecendo uma m
tida audição das estações em onda curta) distantes, isto e

uma faci! sintonização das estações: Nova York, Rio de
Janeiro, Berlim; Pafiz, Londres, Roma e outras.

Representa o conjuneto. uma super.mordernização que �ão
devia faltar para áumentar, consideravelmente, especial...... c·

mente no verão, o seu gosto pelo Radio.

Procure informações i'J preço, sem compromisso, com

. .. .

o O'"

t .

V. S. soffre pOlque querl ... �
D Si o seu mal reside no e.stO.ID.ag.o, aqui está o

.�.�
seu remedío: o

'D·,oo·o.
GOTTAS ANCAS

..�o:o:.o Remedia das Familias

Estomachicas, carmínatívas e sedatívas

Vende-se em iodas as boas Pharmacias ,41Propriedade e Fabricação da Pharmaeía Moderna �
Eduardo Santos

.�o·•.Praça 15 de Nov. fLORIANOPOLIS �

o MODEQNISÂDÓ
Adaptor para onda curta

Aos bons paes

Pomada Minancora
1a. Fabrica de Receptores e Transmissores em

SANTA CATHARlNA

. Procure ler as paginas escrí
ptas na prisão por Menezes
Filho} que formam o seuIívro

Das Grades da
Penitenciaria

(Nome e mazca Registrada) ,

Do pharmaceutico E. A. Gonçalves Joinville - S.Catha'
rína. Diplomado pela Faculdade de Medicina do Rio de

E' natural que a vossa Ielici- Janeiro e Universidade de Coimbra
dade dependa ce vossos filhos O ideal é o grandioso pa
e deles depende quasi da Sau- trímonío legado a therapeutí
-íe; eesta depende, quasi ex- ca dermatologica após a,

cluslvamente, âe lhe dardes de nos de acurados estudos. Cu'
3 em 3mezes, um frasco da ra toda a cualídade de feri,
afamada: das novas ê velhas, tanto hu-
O BR OUEJR' MIII.'ANCORA manas come de anímaes fiL MI. n l'

muitas doenças da pele e dà����.��-:-:- No ha egual.
.

�m� -. cr�a�ça .

cabeça: Ulceras, Queimadu .

I: Dr. Freitas Melro :�
de 11 rnezes ata�a a e uesin-

ras, Inteções, Empígens, Saro: Ad vogado : refia perdeu 54<) vermes de 3 y
.

.

r" h d nas. Tinha, Avor e 'I'onsuran

d. Oaueas CiVeiE'., co...mmerd.a.eg. :i I
qua

...
10.ao.

es

t.�Siemu.
n (I o

por. te, 'Ulceras syphílítícas e aI,(: e Ol1"�mt,p:;<t""'1';;: : seis pesscas idoneas em It<lpe- _

c R ..n G .

S f (rumas cancerosas. Frierasd na il'liDaS .. eraes
.

: riú Muntc!pio de . rancisco b
.....•...........

d S I f"II d Sr C rIo J Suores dos pés, Sarna, Panos. ___....,.-----��....,.-,.--, o li I la o.. as.

Neurernberg, professor. Cada do rosto etc. Indíspensavel
.

Â· frasco é uma dcse, Toma-se de aos futebolistas, 'e ás damas

·1······
..

..... ....
.

. LEITURAS PARA· MOCIDADE uma vez em café com leite. para adherir o Pó de arroz, esterílísar a pele. A pharmr.�. ba· t T·
..

01 PADl0ft VAIUE· Depois do efeito não precisa Cruz. Avaré. Estado de S. P. curou uma Ierída ulcera qUE
&. u8

...

mO..•8 ... vnO
..

·

..ura". & leu IIKil u� . RDL OSDge
.. :a.d�.d�Sa.·ft�[l��l��mqP�!,!Ou��� dieta nem purgante. nem o 914 conseguiu curar... .�

. .. JiJ II P � Vende-se " :l 4 numeros (1, 2 Curas maravilhosas per toda a parte. Aonde a «Mínan

C 1;,.. I
• I contribue para v enfraquecímen :3 e 4), conforme a edade, em cora» vae chegando, todas as poma�as vão desapareceudc- omIivraria e pa... pe. ana todas racas hurr-auas. é a deca-

d d reputação e a sua procura vac
� "

..
..

.' todos os ncgoc. ios nas Iarrna- o merea o, as cm'as, a y. .dencia da força vital, precisa Q t d h será
' ,"

dí ti t das desta cidade e drogari- augmentando, dia a dia. uando o os a con .ecerem, '.Tenho o .prazer de'. comuuícar a minha IS fi a mente quando mais falta faz u..
trí 1 t d B a811 D Carolina

.

as e na Farmacía Minancora. o remedío de maior riump 10 em o o o. r ui. . '.>. ,c;élíéntela, que na presente dacta estebelecíjunto ao meu ao homem ou mulher, como
d J' II sé caíxinha» umet NOTA: Se quizer poupar vos- Palhares e omvi e, curou com uma «o.

.

..n&gocio de;Iivraria. e papelaria nl�sti::t praça um� .'1- compensação da Natureza,pa!ll
sa sn.ude e vosso dinheiro com� ferida de 9 anos. ..pog·i'afía..... , euco.. ntrando-se esta aparelhada para a exe- horas amarbO'asetrist""sas daVida T � d e elhantes I.'.

doença desconhecida o remedio emos «ceULcnas» e curas s m ,.cução de qualquer serviço como; A fonte pois,d'esíe flagello é'habÚuai-vosnocor.leço dequal-'. Adotada já em muitas casas de saude e grande cli�
(

.
.

C Cd"t F t começa pela da mocidade quer doença ao deitar: dar um nica medica. Licenciada em 31�5-915� sob lll'. 97

Im.n.re.. ssõe.s a ·cüres P:�e�epar� �����, aG�fas� 1.,!�Si�..t.��.·,eps'o��a;'�;:;��'��.l��aW!� bom suador e de manhã ceno ..e:...�J:SO. II
d um purgante de Lombrigueira .

1muítissima, por que são e
Mim.ncora. E o melhor de t). Ha quem diga mal de um remedio de fama umversa.,cie'registro d.e bebidas, envelopes, guias para a:- lorigem de. muitas desgraças. dos quantos existem, e dá eíei. (ás vezes tão habilmente que o freguez nem percebe) 80

quisição de sellos, rotulos,. programas, li\'ros de quer no decurso da vida quer to raddo e suàve. para vender outro sem valor cientificc, mas que .lhe dá
,. vendas á vista, despachos b.oletms e demais servi- 'sobre tudo na velhice. As maior lucro. E' uma arte de lha caçúf o seu dmheIro, pre·

.1.. ,

ÇOc ade'q··uados a' ra·rte. j!.Vic.tiffi.a..

s, .ge.raimellte. inexperi�
MuitEs diarheas infaniís são vina-se contra ela.

.
...,

entes, fazem uso de coisas de c lUsa' Ias só pelos vermes e den- A Pomada Minancora não tem igual no mundo.· QUéin-
......-�--......-�------_...........:I pouco ou nenhum valor ex· teso Depois procurai o vosso do a deSejar nunca aceite imitações nem substitutos. Só o

--�--�--------�.....- plicarIas por quem na verdade medico.
que é bom é invejado e (ruerreado. Vende-se em toda parte

uáda sabe de fundo scientifko,
G d b

b

com um &0 vidro J.o RemerJio :Mi-

I
Vende-se na farmacia [\,�i- uf9 e em ftaguozVulgarmenie c11amam"se: u ui u naneOl'a contra embriaguez.O.ONOR.RH.EAS BLENORR!-iA- nancora em JoinviUe, e em

fem d=>do aleO'r.ia e felicidade a milhares de !amiliastodas as boas farmacias d(\sta <.lo bOIAS. CORRIMENTOS. fite.· Sé
cidade. 1ue vivem na maior miseria causada pelo triste vicio.�-

o leitor fôr uma das victimas Aprovado pela D.N. de S, de S.Paulo em 30-5-915, so_b n. S7
não ande por caminhos tortos Dão-se 2.000$000 a quem, com provas denUluaar os

que lhe roübam () dinheiro, a ralsHicadores ou contraventores, a E. A. Gonçalve,s, �mJo�I alegria da vida ea saude sexual Para annuncios? i�ville (Santa Catarina) Pharma?ia :MiRancora. :b;nV1am-se
que é ainda, um grande bem.

. I hstas de preços a quem as deseJar.Incontestavelmente, um dos me- Procu re a "A Cidade" Venda. em todas &.sdrogarias e Pharmacias
dicamentos que podeis usar,
a INjECÇÃO «IDEAL" "MI
NANCORN',

Alfredo Gosswei ler
Roa 15 de Novembro, 74

BL.UM.ENAU

o grande .nemedío brasileiro, ELI
XIR DE NOGUEIRA. do pharmaceu
tíco e chímíco João da Silva Sílveí
ra, vende-se em todas as Pharma
elas Drogarias e Casas da Campa
nha. e Sertões do Brasil, bem assim
nas Republicas Sul-Americanas.

"_

,. ..

FaluiUa Pharmacia ' "8 R I O N
II

Onde está a felicidade
das senhoras

llas • seguintes
moles tias 1

A grandeza da nossa Patri4
depende da culturamoral in
teleíual de seus filhos. A gran
deza e felicida le de cada um

Em possuil'em dois jardins deles depende da bôa ou má
liO'ados entre si; o do Amor eSMIa pãterna que viram com

d�ntro de casa; o das Flores I os olhos e beberam co,m a ió
nO quintal. O primeiro sym- teligencia. A boa escola é: mo
bolisa a Felicidade; o segun- ralidade, instrução, justiça,
do completa-a dentro do COil- hygiene e economia. Seja e

forto materialmoralidade, ido- conomico compre só o jndls
latria pelos filhos, esposo € pensavel na vida, mas artigo
a saude. d� valor real. Poís bem; as-

Faltando esta, tudo be trans· sim os dentes e o cor-

forma em sonho e martyrio pO, li. cabeça e cabelo tam-
Como. pois, garantir a pos- bem. precisam hygiene e as

se de tão precioso LUMEM. seio constante.
de tão grdJu:Ie BEM? indo .di· Para isso 1.1se a «Petrúlina
reito em busca de «Minervi· ?vIinaneoru», que é um tonico
na» que é um precioso espe- capihr; ideal microbicida, es
cifico feito pelo autor da afa- t�rUizante do COlJ.l'O cabeludo
mada Minancora que durante evita a queda dos cabelos;
dez annos tem curado innu- destroe completamente a caso
meras senhoras evitando (as pa::gordul'a e comichão do pe
vezesjoperações e soffrimen ..

j ricraneo.Algumas semanas detos velhos do utero e ovario, uso tornam ú cabeloiorte, ou
possuindo ,attestados, magnifi- deado,vigoroso brilhante e pre
coso Um negoci�nte do lJ,lto to jjvttalldo as caspas e o em
comme1'cio de Joinville, es- branquecimento lJrematuro,
gotando quasi a paciencia e sem tintura..Cada frascO tem

esperança, curou-se de hemor tod'lS as ;.nstruções para fazer
rhoidas com 6 frascos! Todos o cabelo lustroso secco ou hu
os incommodos causados d.e ruido. Vende�se na Phar. Mi-·
«regras» irregulares, hemor� nancora JoiIlvile: em to1as
rhagias, curam-se se são cu· pharm., drogarias periu�a
l'�vp.i!O: �om a Minel'vina. rias de&LL cidade.

Rua 15 de Nov. 63 Teleph. 90
Blumenau

Ant. BRANDES

Maior Sortimento
.

I"

em drogas e, espe_cialidades na

cionaes e extrangelfa�
ELIXlrtCOE

"

NOGUEIRA
Os romances de E D G A R

Empregado W A L L A CE sãoos mais
com successc> lidos atualmente.

V. �. já léu «O Circulo Vêr
melho»?'Neste'caso. encontra

I rá na: minha livraria tambem
i os outros livros deste afama·
I do escritor, como:

II A Porta

de, 7,
C·

',ha,'v,
es

O Sineiro.
�s_mnh�l's.:.:_�·, ,

O B d T
.

1�!��� an o errlve.
n"'t.,,.�� 1 O domem SiniStro.�Hc�r:_,�.·:,: ':.; _:-� ..

T�",<ir"/ :i' O Prisioneiro" dfl. Opala.��:J:;;.i;i��....... A Aranhd. Bra1.ca.Mlfn-d.�.:di(_·p:�t.-'--, _.
A{!'e<;õ«oI",;�;

.

Tambem acha-se sempre�g:;,�,���;:;
I á v.enda a literatu.raL.tej�..��j�

(do I �ç\,';e� r.In..Odérn.a sobre a

.

RUSSIA e

���:,";'�"7#:. ldos AUTORES RUSSOS.

�p;;nt"��RA1i: sJil�!tR�t�;�:�t:!:�;:'. 9U

Medicamentos AUopaticos, Hcuneopa�
tieos e Biochimicos.

de artefactos de borracha, Per
fumarias, Sabonete�, artigos. de
hygiene etc.

Vendas Ci varejo e 'atacado

Importação directa, .por isto

Preços ·baratissimós.

SERViÇO NOTURNO PERMANENTE

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



Uma reunião na Auxiliadora
Predial

o
. Regimen fascista

Allemanha

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


