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Director: ACHILLES BALSINI

"
Re�actor-Gerente: meneZe5 filho

Anna IX BLUMENAU, (quarta-feira) 29 de ma!l"ço de 1933. - SANTA CATHARINA Numero 43

D •

f.:_r��::�::=���:-::::�::::� :'::�:��'�:'�';:��':"���:�::��:l:;���:�:���'��-:��:����'-':.)f,. mcaau homenageará o a- Iízou-se um zrande banque- São ainda. obras do qua- do Funcoíonallsmo Publico �

�: migo. por todos os títulos lu i-'r�shlido -pelo Interven- drienio Adoloho Konder: e aínía, foi reconstituído ':��
(: o mais illustre: Dr. ADOL- tor e domingo teve lugar Palacio da Justiça, Pení- sob moldes mais adequados �

�::,:
PHO KONDER: Para a re- churrascada na chacara tencíaria, grupos escolares, o mechanisnio administra-

::':i� cepcão que será levada a Santos. escolas isoladas, Villa Ope- tivo do Estado.

ç: effeito, foi organizado, bri- FOJ arn estas as noticia raria. caes de etnbelle za- O apparelhamento esco-

:::i\: lhantlssímo programma, na que o telr grapho nos eu- menta da Capital, alameda lar soürcu modificações,

�j reunião que se errectuou, viou, COI firmadas agora de accesso á Ponte Hercí- com o augrnento de rendi-

;.: segunda-feira, no Pavilhão com a eh; � ada dos Iornaes lia Luz, Edificio do Thezou- mentos e extenção. S. Ca. ,,:::��� Gymnastica, desta cidade, do Pu raná. ro, quartel da Força Publi- tharina em 1926 possuía �
(; onde se achava represen- Se no vizinho Estado, o ca, Estações Radio-tele- 604 escolas isoladas e 21

':::.{?: tada a. pujança do valor illustre c I arinense mere- graphicas, Hospício de grupes, attinginrlo a matrí-

" blumenauense. ceu tantas omenagens, por- Alienados, Hospital de Iso- cula nos estabelecimentos

ti Dr. Adolpho Konder, re- ventur. p deria S. Catha- lamento, Instituto Pasteur, orüciaes e particulares a �.�
(: gressa a Santa Catharina. rlna HI!l terra querida e postos Zoctechnícos, esta- 52.643 cranças. Em 197.9. �
�: Já é do conhecimento de particuiarmente Blumeuau, ções de monta. a recons- DO final do ouadricnnio A- F
H todos a estrondosa re c ep- que o tem na conta do trução dos proprios esta- dolpho Konder possuía 718 :�
(; cão que teve no vizinho maior amigo, SilCDGÍar duaes, melhoria do serviço escolas. 26 grupos e 69.197

f,: Estado do Paraná, mas seu fl' iz regresso'? Não, de Hygiene pública appa- crianças mat: iculadas. �:::i�� não nos fartaremos em co- ')1' Adolpho Konde, terá, relhamente da policia mi- Campanha toram enceta- �
(: menta-Ia. tamhl"'ll,'aqui em Blumenau, Iitar, acquisição de terre- Lulas para disciplinar as

::.·:tg Em Paranaguá, loi rece- a homenagem ele que se tor- nos c predios nccess.rrios actividades productoras: a

�: bido por uma grande com- nau merecedor pelo seu al- á installa çãr de repa rti- e'lTnpanll'l. do marte. deter-

�Ê. missão. sendo que, o prefeí- to valor, pelo prestigio e ções estadoaes e ainda mui- minado a fundação do ins-

':::.-�)h to Francico Tovar 10i bus- perene admiração que con- tas outras melhoramentos tituto de Joinville, ri bata-

�,,: cal-o a bordo de ordem do quístou quando em nosso de utilidade geral. lha do trigo e a cruzada da

i, Interventor, em lancha es- meio e pela sua adrn inistra- Só estes dados já seriam arvore. :1,-�
��:. pecial,

Pela Directoria da ção unica e progressista na sutücíeutes, para deruons. Eis o que, em ligeiro gol- )

i Estrada de Ferro, roi posto presidencia do nosso Estado. trar o valor da admíuístra- pe de vista, destacamos do
:i�

I: a sua disposição um carro A exemplar administra- ç;10 Adolpbo Konder. muito que Adolpho Konder )

t:� �'�a11g���_�� ������t:lSpl��� �6ã�0�:r'n;d����nt:8����� 0\���e���et�ta(1�r��S;e�i���: ��m ���e���i���)S �n����I� ::l�
( sant, cotumandante da ior- r iua, não é Q phantasla Iicuo governo. poderá aquilatar, mais do 5
t; ça militar. Na gare Ferro- que desconsolados, teimam Nos tres annos e meio, que que qualquer outro povo, g
�� viária Çde Curityca, esta em propalar: provam-na re- Adolpho Konder admínis- admirador como é do tra- �)
{. varn o Interventor Federal terencias do governo actu- trou o Estado, não foi ex- balho e do progresso, o va- :)
(: Manoel Ribas, Secretario da al e todas as manifestações ne dldo um só orIiclo deter- lor do homem illustre que :.�

�l.· Fazenda sr. Rivadavia IUa- de apreço e de applauso :ninando despeza de cara- iremos receber e o amigo ,::::{1� cedo,. Procurador d::t Justi- oue T'e(�ebcu longe mesmo, cter resE'rvado. Apeza!' da que ü'emos eí:ltreitar n03

�(":: ça sr. Hugo Limas e todas da sua terra natal. situação precaria em que braç�os.
demais a�tas autoridades Para justificar o presO. (·st�vall1 as finanr."as do

,-,
Que, sexta-feira, na re-

(:: do Dstado, alem das pes- glo e a muita consIdera- Estado, recursos escassos,
1 h ,1 cepção á Adolpho Konder,

soas de maior repl'eS�ntri- ção qua Ado p . o Konúer
DR. ADOLPHO KONDER poucIe ainda, cumprir a n110 l' a 1 t e a solidal'ie-

�: ção social, na. politica, in- gosa, bastar{t que esponhe- mal'OI' paI'te das promessas
{;

dade de n e n h II m blu-

�::' dustria,
eOll1mel'cio. Ordem mos aqui a serie longa, gran- contidas no seu programma menauense. Nem receios

t dos Advogados, Imprensa diosa dos beneficios que o saldo que passou para o e que fôra o reconbc:cimen- de g·overno. A edifiçação .

('.
partidarlOs nem outros mo-

(: De g�·aodeh massa popular. seu governo deiXoju. d
exercicio seguinte. to de debitos postel'iormen- legal do Estado so!'freu 1'e- tivas podem obstar que 1he

g i. Adolp o Konder tomou, Em 1926. empur;. uw o as O governo de Adolpho te inscI'iptOi', chegava quasi toqlJe e levantamentos: a levemos o nosso reconhe- .1:,·�<,: apóz os cumprimentos, au' redeas do gover�o, a recei- Konder. nlio fechou um uoi- a 8.000:ooo$O()0, e ficou rê- ConBtituição Politica roi re- .

I d d b I
. Cimento e a nossa grati-

(:,'
to official em companhia ta totoll dn Esta o era e co a anço anImal com duzida a 2.076:267$000. vista; O codigo do Pro- d

-

-':.,'i1 do Interventor, que o acam- 14.059:000$000 e quaildo (deficit:> a cobri!'. Os ser- Os impostos cobrados não cesso reformado,' instituida
ao.

:::.'S panhou até o Grande Ho- em 1929, terminou o qua- viços de juros e amol'tisa- foram aproveitados em ou- a ;ustiça militar; formulada RenderemGs esse tributo

� teJ, onde seus amigos lhe drienio ella ficou elevada ção da Divida consolidada tros fim que flão os de in- a Lei Organica dos muni- a Adolpho Konder pelo ':.=.i
l:::
haviam reseI'vado luxuoso a 19.274:000$000, com urr:. foram posto� em dia. O teresse publico. cipios; modificado o Codigo muito que lhe devemos e,

( apartamentD. Pelo Ínterven- (superavit"de 2.274:996$000 Illllccionalismo publico, em Centenas de Kilomeíros de Sanitario. decretadas leis para reafIirmar·lhe o nos-

:1g tal' fOl posto a sua disposi- sobre a previsão orcamen- atrazo, foi pago. A Divida Flu- estmdas fOl'am l'!oI1struidús de utilização da energia 80 inteiro apoiu no que =

c: ção o automovel do Estado taria e um saldo real, em ctuante, com as conversões e recontruidos, assim como electrlca e de dereza no- ainda poderá fazer por :

�1 ..���·.����.�,��.:���·������.�����: ��������',�: ..��, ..�:��,��_:'���:��.::, .. :;�������.::�:s,�,���':,��� .. ,����,�,�.� ..�.e., �),�.�.��.�..�.. ������ �:�.�:,�I,;.. �:�.:�,�,�.��,,� �:'�.��,�,�, ���,:�.. :�_�:�����.�: , ,)
._.,.._,._,._�...",._".._,.�...."._",._,.._,._..._.._-.._.._...._..._._.._.._.._,�..._,.._,.._,._-----------

.._...._..._.-.._...._..._...�............... ,..,...___...._,.._,._,��� .... .".._,..,."._��._,.._,.._"._, ...............
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Rio. - TeJegrammas de S.
Pat:lo dizem, que o sr. Mace
do Soares após eoufercnciar

Eio - Enire os varias de- cada circunscripção. O intui'l com diversos politicos pau
crl'tos elejtljl·\�:. u qllC hontem to dessa providenCia é laCl-jlistas que se encontram no

;,:;udimíl";, que s'�·l'ã.o baixa- litar que, na.s chapas fO�'n1i:l- Rio, elllbarcot� para S. Pm�lo
.c], ",' n('st\.�S di 'i.<; mais proxi- das de candIdatos de maiS de onde consegulO da ASSOCIa·

]ilUS, figura um. permitti!1do uma corrente partid;::tria, os ção Commercial, o papel de

qu� as chapas elos candlda': e13itores possam cortar os no- coordenadora entre P. J{. P. e

t:):'; contenham o duplo dos IDes nos quaes não desejam o P. D. afim ue formar S. P<iU-

llles;:nO.3 a "crem eleitos em votar. lo uma chapa unlca.

Taremos a frente Unica Catharinense11�������:s ��� .�n�1 F���::dL��.Si�: do
I

I alheiam da politica· corrente a passagem do seu

anoiversario natalício, o nosso
Numa das r(;centes reuni- prezado amigo sr..Conrado

ões realizadas pelo Directo- ?alsini,. i�r�uente politico Des-I Telegrammas do Ri? nos dizem que o.Major Ruy Zo
rio Central do Partido Re te mUlllclpIO. baran que foi nomeado mterventor cathannense ha ques
publicano Mineiro roi '.'otada Comado .Bal�ini. que .so:;�e I tão rl� 4 mezes, em substituição a seu irmilo gal. Ptolo
uma mocão de applausos ao semp!,e se Impor a admlraçao I meu de Assis Brasil e que se encontra actualmente naql!el
Genl'I'al Waldomiro Lima. ao e estIma de quar;ttos o conl�e-Ila capital, sendo entrevistado negou-se a fazer declaraçoes.
commandante Ary Parei1'3s e cem, goza no selO da 80Cle- Como corre quasi corno certo que s. S. não mais vol
ao Coronel .:\ledonça Lima, da.de bl�menR.uens.� de fundas tará a assumir o posto que occnpa o entrevistante inda

pela attitude que assumiram, e 108qUlvocas amIzades. gou dos motivos que ° levaram ao Ris ao que s. s, res-

cada um no respectivo caro A's. innumel'as felicitações ponden:
'

go, rrlheiando·se da vida paI'- r�cebI.das por S. �. ��sse dia,' «_ Só lhe posso dizer que vim com licença para tra-
tidaria c garan.tind? a liber- nao so deste IDUnICIl?1O como tar de negocills particul[tres e devo demorar muito� dias,
dude de cODsclenCll_t bem co· de todo o e8ta,:0, Juntamos _ Então pretende renunciar a interventoria?
mo o. p_reparo eleItoral da as de todos os que trabalham _ Até agora. ainda Dão tomei resolução.
Constltumte. I nesta casa. - E o alistamento eleitoral no sen Estado '?

,

-

-. .

- Vae animadíssimo, não posso adia.ntar algarismos por·
E d� l�mentar,. somente, SubordInada ao RIO Oran- q ue não me está directamente aIfecto.»

De fa('.to, nilo só pelo conceito em que temos a peso que seJa tao redUZido o nu- * *

soa do nosso inrormante. como pelfl. simples apreciação do mero T��S que tem em,. tii� de do Sul Antes de embarcaI' par� 0. Rio s
..
s. decla::_ou a um r�-

móclo como essas quatro agremiações se vêm condu· alta:>\ lSa? o senso da �lbeI- presentante da Patria, em Florranopolls, que nao pretendIa
zindo ultimamente, a par do desespero dos que detem nes- �ade polItlca em seus esta- A antiga Delegacia de In- deixar aquella intel'ventol'ia, agóra no Rio, s. s. ainda não

te momúnt8 o poder - os evolucionistas - a nova não os. dustrial Pastoril qUb tinha o I tomo�, resolução.
nos surprebp.ude de todo. seu lúboratorio de analyses �m �odo o caso, espera-se que s. s, a tome nestes

AguaI'daremos, !lO entanto, o dcsenrola� dos aconte- S Paulo p � t rá e fabricação de soro contra' P01!COS dIas.

cimentos, ahstc!1do-uos de rnaior�s commental'lOS, que pode· I
• a r�uen a

a raiva installado nesta cida-
l'iam seI'. alem de prematuros, Cllsparat3.dos. I chapa unlca de e da qual foram dispen· E � d'sados quasi todos os funccio- m lavor a lmprtH::to

narios, por signal sem rece-

berem os vencimentos, pas- Rio. - A Associação Bra
sou a ser subordinada ti Ins-! sUeira de Imprensa (lHiciou
pectoria de Industria Animal, I aIJ Chefe do Governo Provi
com séclc no Estado do Rio sorio, solicitando e sugerin
Grande do Sul, tendo o seu do modificações no decreto
director sido transfei'ido pa· que concede favores ás em-

1'a o visinho Estado do Para- prezas jornalisticas, afim de
raná. que sejam, tambem, favore
- Mais uma vez Santa Ca- cidasas putlicações de peque-

tharina se curva desolada. na circulação.

A inda a interventoria Gêtbarinense

-0-

Pessoas chegada da capital e que merece toda a fé,
nos informou com absoluta segurança que 8e está t:::-atando

no actual momento da c0nfraternizacão da familia cathari-

O mAJOR RUY ZOSARAH AINDA NÃO
Tomou RESOLUÇÃO

nense.

Apezar da grande discreção com que estão sendo en

taboladas as demarches, - continuou o nosso informante
- pOSS1 assegurar que para dentro �m muito breve tere

mos um entendimento entre Republicanos, Liberaes e Le

�ionaI'ios; está servindo de interm�diariaI'io nas negocia
ções a Liga Catholica.

Adianto mais - prosseguio - si se chegar' a um ac

cordo, serão candidatos à fútura constituinte por Santa Ca

tbarina: Pelo Republicano o sr. :Marcos Konder - pelo Li

berai o sr. Ncreu Ramos - pela Legião o sr. Rupp Junior

e pela Liga Catholica um sacerdote cujo nome ainda não

roi escolhido.

Guia Telephonico

Cnmo séria as chapas �ara as eJeiçõ�s da Constituite Por intcrmedio do sr. Oscar
Bottaro, activo gerente da
Cia. Felephonica, nesta eida
de, recebemos o b0m ür�a
llizado «Guia TelephoIiicú»
para o anno de 1933 .

fERMENTO MEDEIROS
O Mel!lOI' Para Todos os Do
ces' Pães, Bolos, Etc.

I

Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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laR � Annuncios nesta secção: 4 publicações, aos saoba dos, até 3

�� � l!!S? cms. 3$000, de mais de .3 a 6 centimetros 5$000.
� �"�� � - -

II (Ii ® ',' HOTEL HO L ETZ Dr medo Francisco Kuebe)

,H Quatro typos novos numa só peça de �l � ® Situado no melhor fI1edic;e��ã����t�ly���!cipa1,
�;:' facil manejo i i ([�.»

f' [5
A. � Ponto da cidade - CUNICA GERAL -

: '

.� � R. Siebert e Cia.

}�:. _ �':� ��,;"';,»;p'" i:�� QU"ftO<' confoI.Ota�veis .e COI1Sl'-
C���sSU�tf:'" J��ei3H;�;:�it;\:; ������iYdt1

630 A .730 A '"
.... " .

manhã. nos domingos das 9 - 1:'1
horas e nas outras horas na su-,

!.�,': '::':i 1,;.S'"'.. nh a de i ordem.
"�,�.,, � a - resídcncia em Itoupavn Secca. Po-

83O A 93O A 1IS&:t (;!?I Absoluta moralidade e maximo de ser chamado a qualquer hor.,
�.,... do dia c noite.

i�
-

�� ® � ;���enau-S. Catharina
ii:', Estes eceptores de radio de pequeno !� e ';0 �.� ! � Dr. Osw�d�o ;�.'od:_ Silva

-

1.rI
- � W' ,:} � Livros para casas commer-

com a sua mcomparave reprouucçe a

:::� I:� �. ciaes, como Pela FaRl���eJ��:r�dicina do

de som, poJem ser obtidos com � � "f:..� Diarios

Blumenau �.� �(jl� �M� ��l�IAS�:�U��S��V�� �®� �c�o�srtta�n�eOcI!r�a'�srentes MOI���:::e�:::::a:: :::c'iali-�
,� dade. Moléstias de crianças. Pele,

J. -( Protocollos Syphílis e Venereas
Oil1Vl e � � Livros de actas Consultorío e Residencia: Alameda

� � Barão do Rio Branco, 3í

It
-

h � SiS\ e todos os utensilios para es Consultas das 8 ás 10 e das 4 ás
aja y � � críptorío e repartições encon- 17 horas

@jt � tra-se por preços baratíssimo ------------

� ® Na Casa Gari Wahle I PADARIA JAHU' I��I��I���!1 Hantem, Hnia e Sempre - COROA II Dr. Rabe
I va��!�r��;ii�a��!.��sm �� I",- � -';/ melhores marcas de fari-

t

'D� H O t e I S�T nl�"s' O� O' t l ��)..�: !�!���Iii��!;J{i)� Doe;:;=:=�cn:jcstj"S �����;0t�s aP:::�:j�i:
mais

II.',

� � �

I
de crcanças, molcstias vene-

A -1,. .... - reas e da pule ERWJNO SCHMIDT

� t· UIO#!fV.laCaO CONSULTORIO: Rua Bom VELHA

�� --;;;70";;;;;7;;-00 �. 'I Blumenau... IIã�ahy ... Tijucas
Retiro 110d�� ga:/)6 ás 12 e

- florianopoUs ------,�----------�

D Forn(���r���ejgg��o�ta�,��iC�lO �;'1' Empreza HILl\RiO WIEDENKEN Dr. medo H. papelf�"D'��""Ã�ã�"'R�'b�'ii'�"�!Clínica geral e >:: - ADVOGADO -

':::}ASSFIO - ORDEl;l - PRESTEZ 'to Transporte de p:r,sag'ciros e €llCOmemJas.
. �Lo �

� I Partida de BLU:'IILNA li -- Segundas - Quartas e Especialista para moléstias de (: Eua 15 de Novembro,

Banhos quentes e frios

4'
Sextas ÚS 12 horas. garganta, nariz, ouvidos g ("\lto da Phurmucia "Gloria") �i

0°0'
.

Partida de FLCHUANOPOLIS -- Terças - Quin- e olhos f:
- Ph""e 146 - :1

ALMOÇO 2$000 JANTAR 1$500 tas e Sabbados á" :-; horas, Blumenau - Rua Piauhy L:.::��.::..:;.:.;;:;,:.:..::.:..:.:�;:;��
Annexa ao estabelecimento, padaria excellente-

ArF'lllc,'; nesta ci.tod«:
----�-��---

� mente installada foi. II, R:\M03 .0. HOSl'ERNO Dr. Edgar Barreto GU;\}{DA·LIVROS

��J, II. �TROBEL JtU(l .:j de Feocreiro };. 7 Co m granú8 prctica, dese-
L�1

I Plu)'itC 1'\"0. ADVOGADO ja trabalhar em pequenas es-
c

_!!:1E5:l!lil� críptur.icões. Dá inlormações
Travessa 4 de fevereiro - BLUMENAU .� i:& _� .,... iP_,/I____ Rua 15 de Novembro na casa em que trabalha.

�I
.....-..,_

;�'�� ��.;.. ,' C J t' t! n ,.f r t ri •

! F'tJ 37 Acceita oüertas enviadas
'.",g.,O o

'. !&O'liv.J.o.f:'l.. §.rf'oo.o. i '<�t,�...�o •. cror� '«l�'" O o íf,il".,j I�P.U �.-p'n.!j(i� r,S RnHn,l?", g.I,P, t'1 lln�.:Df!..,a!l nr, 2'). andar.. .

IS'W�i'., !��, '.. ,�l'ff'7;J'!it,. _ �,iIT., U \I .. I u _ ... Ii _ ..... - � � .... �� •." I.. .. IA Li U il gPI'cncia nesta lO ba.

produz este anno apparelhos accesst

veis a todas as bolsas.

Roberto Grossenbacher

Oscar Bt Edmundo Eberhardt,l�
J� Bauer & Cia.,

�� OUo �)chaefer, Brusque J
............................................................................... lo lo •••

���_,._,.._,.__,._,.._,._,._.._,..._,._��

Pequel10S Annuncios
____���----------=---------=-=======ww���

.,

ALEMÃOprazo

FOITP.L

_.
_ DE -

. : da�e, torno pubild), p:1r<l o .çé)n�1éClmen�.o_ (l,OS Il1teressados, os

DOI f,i.\� �� �,QII!\;. rn>b-. artlllos do Decreto no, 2, oe 1;; Ij0 C'.)Jierlle.

Om�!rMJ;OS li'�l!1. �ç �'lwIIi'!J �
-

D E C H E T O T'O. 2,

r.'

H

l;
r

Continua mantendu fmncs todos os preçus an-

teriores ú alta actm:l (1e Ill'PÇqs tU' lf-cid(lS,

Ternos de promptrca:::emlr;.i,

ele cor'

-k::<�f:�;�,.::�-�:F'-. r-���'!<�:�;i<::;f��>�)K..�.:.:-Y::*�,')
As Tosses, 8ronchi- �
t'ós, Constipações e ;�'':
C .. tarrhos pulmonares �
àesapparecem com o !i2
VINHO CREOSOTAOO �

*
...

do Pha�rm. Chim ;,?JOAO DA SiLVA SILVEIRA *
VERDADEIRO TONICO O;i,

DOS PULMÕES �
f/ '·4�:70:'t:��<;·� ��,�p�:�:_�*�i����

Quem quizer aprender a

lemão, poderá dirigir-se ao

professor Geraido Orimill. no
Hotel Holetz, onde poderá
Ü;l' um curso em geral, ou na

propria residencia.
O curso terá inicio a 15

deste mês.
-

desta Ci-

Artigo l' -- Filam relevados de quaisquer ml�i!as em que
houverem incorrid0 por atraw no:; P8gJI,1êfl!OS de impos!os de- ----- _

I vidos até 31 de Dezémbro 00 a:;o p, findo, os devectoít:,; à Fa-
zenda Esiac]u:i;. que pilgaíC'111 SU")S drvid;lS até 31 de i',�,aio dO A PHARMACIA CENTR � L Icorrente rxucicio, inclusive aC]ueles Cl'.!e jj eStiverem executados.

.�,

1-'5.'
Artigo 2' - A" ('xecuç,:ifS (:r:1 a,.d;:;n;cnlo; para a cobra0,

"

ça de impostos es!<:,duais, fica: ão su� p�nS::lS alé aquela data, de- E

SUAi
�: ".vendo, porem, os executados pa2J!' o imposto e multas que pão

peltençam á F�LZerl;,;, tm que j:i tivCffrll incorrido. e custas já fiLIAL
feitas.

Artigo3' - Na hipoi�se do artigo 2', o pagamento sei<í QUE GOZA�í DA CONFIANÇA DO ;feito á exato:ia mediante guia em duplicata, passada pelo respe- POVO DE BLUI\'IENAU, TEM PER- rf1tivo escrivão e isenta de selo� Cllst:lS do Juizo_: sendo das cus- M t\NENTE S
�

O �

tas desconfaebs as que perienCertlil a Fazellda Estadual e cobr;:.
.' •. '

< .,. TOCK D S MAIS PU-

das as do Juizo peja terça pane. i ROS E NOVOS PRODUCTOS PHAR-

Paragíafo unico. - Em um dos exemplares da guia. ad-l MACEUTICOS, CUJOS PREÇOS
v.erbará o CX1!o.r � respc!ivo pâg�mento e a devoiver0 a carIO-! ESTÃO DE ACCORDO COM A
no para que Sij2 IIp.edl<lÍ<;mente ,lLl1ila aos autos e conSiderada ex- SUA LEGITIMIDADE.
tinta a ex::cl_;�'A(), Sêm mais tlesp:!cho ou sentença qu>'! 3:,sim a I E' PRKIUDICIAL A ECONOMIAdeclare.

. _
_. . . .

I I QUANDO SE T AmA D.\ SAUDFArh[?;o 4' ,-- As execuçoes qu� nao tiverEm inICIO dentro I �
R . ,t - "-'.

do práZO leg21 não dão dirtito a{):; p'omotores Ú percepção de I ��ff.��;�..:._4h��::.Wl�� ..
< "', "

M 1���j��;:;I'������a��s,p�:;�()�;;:�!(,��S l�:�dol�.endi':io do executado I CONCORD ATA PDF-.�'lE�t>.TTI'UA� Artigo S' - Lo[!.o que eh t, e t:i11 vi.:: ôr o presente decreto,

.

..

Pi
' ... Ji\L 1t:

...

1';1' 'U

� os promo!ores f;Fãú entrega imuiia1a aos exa:ores, de iodas as I'� DE

�i"; certidões de djvj�Js, fiscais. em se,'. pOder, vencidas até 31 de àc� KEN'SANACH & eiA - Blumenau
zembro do ::mo ln:ao, medIante f("C:DO, e os exatores, sem perda It de tempo, mandarão fixar, i a st·de ;1;,\S comarcas dos municipios I CARLOS liOEPCKE S. A. commissario da concordata pie.

I e dos dist;ilOS. edi!;]is. em (p�e ser:'i iranscrilo o presente deçre-l ventiva de I(ersanach & ciL desta pr:õça, avisa aos inferessaàos
�

to, I�ara que cÍ1egue ao conllfcimento de lodos os devedores. que se encontra á disposição dos mesmos, para receber reda·

(� Pa'agf8fo Unico. - Findo o p�a;:o da isenção, serão as I mações:
�1 certidõe" cujas im porla!1cias não f0l3m pagas, devolvida:; incol1- i
g tim:nte M?� pr?motores: para o fins legais.

" . Iktll::;o fi - Ir.co': e em multa de duzentos mil reis a qLll
nhcntos mil reis, o promotor que deixar de cumprir o que se
,,('ha f-d:1íllido PC ;�' (;;:'05. '..1." f' dcc:eto. - A mUlfa será apli·
\':"�,, pela ::;e·�' ;�. ': <;, fa 1p1: n 1l1edia!1te representação doeu'
mtní ",t" .' :� rvtivo "); "(lr

, rti (l 'I. - C) j)" 5." 1(' decreto, entrará em vigôr no dia
, !;c�('ã:·.

a) - em todos os dias uteis, no' esfabeIecimen!o
commercial da firma concordataria, a' rua 15
de Novem bro, nrs. 27/29, desta cidade, das
9 as 12 horas;

b) - em tJdos os dias uteis no estabelécimento
commercial do commissario, á rua IS de
Novembro nr. 143, desta cidade, das 14 às
17 horas.

Avisa outrosim, que a habilitação dos creditos deverà ser feita
na forma do Art. 82 da Lei de Fallencias, (Dec. m. 5.746 de 9
de dezembro de 1929), até o dia 10 de abril do corrente anno, e

que a assemble� de credores tera' lugar no �ia .27 de Maio do
corrente anno. a5 14 horas, na sala de audlenclas do ruizo de
Direito desia Comarca, no edificio da Prefeitura Municipal.

BlUlnenau, 10 de março de 1933.
pelo commissario: Carlos Hoepcke S. A.

a) Antonio Kaiser

,�,

i iais de em 3 de

A 's::. Rev0c::lm ' ,

A ssim, pois ficnln 0"

'i"posições em cot'trario.
"irihuintes f'1l1 'ürazo, convi
)'� para com ;, fazenda, ap1'o-

dt'c ::,ia.
..p'

Blume::au,

, i \\ A. - Esc! ivão

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



(Nome e marca Regístraea)
Do pharmaceutico E. A. Gonçalves Joinville - S. Catha

ríua, Diplomado pela Faculdade de Meéícína do Rio de
E' natural que a vossa felici- Janeiro e Universidade de Coimbra

dade dependa ce vossos filhos O ideal é o .grandioso pa-
e deles depende quasí da Sau- trímonio legado a therapeuti-
-íe; eesta depende, quasí ex- ca dermatologfca após a-

cluslvamente, ae lhe dardes de nos de acurados estudos. Cu-
3 em 3mezes, um frasco da ra toda a Qualidade de' feri-
afamada:

.

das novas é velhas, tanto hu-

LON'lBRIOUEIRA .i'vUNANCORA manas come de anímaes e

muitas doenças da pele e da
�.......,.._...�� No ha egual. Um3 creança dT····D.·.·;:·F��i.t;:;;··M·�·i.;:.�···-'�.· de ,11 mez.es ata,e,uda., de desin- cabeça: 'Ulceras, Queima u-

I: ..

Advogado } retia perueu �4iJ vermes de 3 ras, Inteções, Empígens, Sar-
. '5 ' 1 nas Tinha, Avor e 'I'onsuran-: C3.U�a8 eiveis, connuerciues :) qualidades testemunn<H o por te

.

"f11ceras syphílltícas e al-f: e c!"Fm..�!""'p", ;1 II seis nessoaa idoneas em It=pe- , L

f�. Rua Mínas Geraes
. � riú jv\nlliclpio de S. Francisco gumas cancerosas. f'rteras,

��:.;.:;.!,;.:.:.:.;.;,;.:;.:;�I do Sul filha do Sr. Carlos J. Suores dos pés, Suma, Panos
C do rosto etc. lndispensavel

_____...... .....-=-""...""""'-""""""".-..,. Neurernberg, professor, ada
. ..

frasco é uma dcse. Toma-se de aos futebolistas, e ás damas
LEITURAS PARA A I�lOcmADE uma vez em café com leite. para adherír o Pó de arroz, esterilisar a pele. A pharm.

I)
., r ··t - .

Cruz. Avaré. Estado de S. P. curou uma íerída ulcera que.

O ,-t t. d tempos todos I L t"pÓIS 00 erei o nao precisa
esüe 'o o::. os -,. -

.,' t . J nem o 9t4 conseguiu curar.
.

. .'

.

os zrandes fla.;':reHos q.ue muito. ·1
cre n. l1Hn1

purgaule.. Curas maravilhosas por toda a p.arte. Aonde a. «Mínan
. """

• 1:;. ' Vende-se J. 4 nutneros (1, 2 '

lcor:trlOue para o �nJmq,fJeClme�TJ ;.; e 4}, conforme ti. edade, em cora» vae chegando) todas as pomadas vão desaparecendo
: toC!a� r�ças h:t[1T��:a<s, e a .d0�u.- lodos os negocios nas Iarma- do mercado, as cu-as, a reputação e a. sua procura va?

I.dencra
da força V.l1<.il. p1 eClS8. íest idad d.

.

augmentando, dia a dia. Quando todos a con�ecerem, s�raT.enho o. prazer de comunicar a minha distinta ' tudo mais falta hz elas ues a ema e e rogan- -

t d B 3 1 D Carolinamen e q an ',' c

as e na Farrnacia Minancora, o remedío de maior triumpho em o o o .r SI: "

.J

clientela, que napresente dacta estabelecí junto ao meu ao1Jom-'m ou mulher COI1'O PI d J' "'1' ·comum·a«so caixinha» uma'

I.'
I ...

-

. �..... .

..

:. � .', NOTA: Se quizor poupar vos- a hares e omVI le, curou "a. . � ,

llbg.ocio -de
....
livra

..
r.ía, e papelaria. nl!sta .prafõa un_.l<:t. td- conlp""nsut'aoda N'üureZ,l.j,aLl I' 'd d 9v J - <> "J

- . < .

, -

sa sande e V(rSSO dillheiro com- lerl a e anos. .

1pogralia, encontrando-se esta aparelhada para a exe- I horas amargasetristesas daVida
doença desconilecida o remedio ' Temos «centenas» de curas semelhantes.

<:uçãO' de' qualqaerserviçó como: A fo�te P?Ís,d'este Ila.gello é;habituai-vosno coueço dequal-!. Ado,�a1a �á eu: muitas casas �e saude.e grande cli-

I
.

C to-es de \r'SI't" Fat as cOm8."a pela ?a .mocidade. qu=-r rI0611C'< "0 d·'Har. dar um mea memca. LicenCIada em 31-5-91iJ! sob m. 97
" �.I\'.' � 'li;;' .

. �.. .
ar. 1 Ci,

'.

ur," I" lC 1';'1'1 'z tem ".l - ."" t:"
'

..

ltiUi. �(�@!f\P'
..
g.tl fI�lr�s Papel para cart'ls, GUlas as. q�aes, utaàp_,!;. q\,; �(JaF"s 'bom suador e de manhã ceno �"VISOUlf �HhUJ"" ... � QI"" ... assun Impor nCI... 4 n .' <=

um purO''>nte de Lomh-jcrueira
muítissima, por que são de �l�in'nc()�;1 E o n'elh�� �le t). Ha quem diga mal de um remedio de fama universa�,

j"
de registro de bebidas, 'envelopes, guias para a- origem de muitas

.

de�gl'aças. dos ··(H.l�n<t�s existe� e do elei, (ás vezes tão habilmente que o freguez nem percebe) s?
. .

quisição de selIos, rotulos, programas, li\'fos de quer no decurso da v.Ida quer to 1'0: .ido e Suave.
'

para vender outro sem valor cientificG, mas que .lhe da

.j vendas á vista, despachos boletms e demais servi- sobre tudo na velh1ce. As maior lucro. :E;' uma arte de lha caçftr o seu dmheuo, pre-

l· i ..

victimas,. geralme:lte inexperi-I l\.<lU.itl's �iarheas infantis são vina-se com!:! ela.

'.:. ço
..
s ade.quado.8_a.' arte. entes, fazem uso de coisas de c lUsa tas f<? pelos verr;nes e den- A Pomada Minancora não tem igual no mundo. QUCiD.-

__________-_......_......__ pouco ou nenhum valor ex- tes, ,DepOIS prOcural o vosso do a desl3jar nunca aceite imitações -nem substitutos. Só o

plicarias por quem na ver?�de medIco. que é bom é invejado e guerreado. Ven�e-se em toda part.elnada sabe de ·fuudo sdenllÍlC.o.
Vende-se na far:nacia Mi- r- "0 da 0lnhrlllggl1z com um &0 VIdro ::lo �emefho Mi-

I VUIgarmenteehamam-se:. mmcora em JomvilIe, e em uU. Ü QI3 (J li (! ÚU nancora contr!l embflagu�z.. ,

OONORRHEAS 'BLENORRr-lA-
todas as boas farmacias dElsta rem dado alegria e felicidade a mIlhares. de �a.m.lhas

OIAS, CORRIMENTOS. fite. St
cidade. 1ue vivem na maior miseria causada pelo. trIste VICIO.·-

O leitor fôr uma das victimas AplOvado pela D.N. de S, de S.Paulo em 30-5-915, so_:b n. 87
não ande por caminhos tortos Dão-se 2.000$000 a quem, com provas denUlwmr. os
que lhe roubam o dinheiro, a falsificadores OH cOiltraventores, a E. A. Gonçalv_�:s. �m Jo-
alegria da vida ea sande sexual Para annuncios? inville (Santa Catarina) Pharma?ia MiRancora. bnVlum-se

que é ainda, um grande bem. Instas de preços a quem as deseJar.
Incontestavelmente, um dos mt�- Procure a "A Cidade" Venda. em todas &s d,rogarias e Phal'macias

, I dieameníos que podeis usar,
a INJECÇÃO «IDEAL" "MI- _ .......� --

NANCORA".

A grandeza da nossa Patrih
aepende da cultura moral in
teletual de seus filho8. A gran
deza e lelicida le de cada um

Em possuírem dois jardins deles depende da bôa ou má

ligados entre si; o do Amor escDla paterna. que viram com

dentro de casa; o das Flores o,,", olhos e beberam com a in
no quintal. O primeiro sym- telígencia. A boa escola é: mo
bolisa a Felicidade; o seguD- r-alidade, instrução, Justiça,
do completa-a dentro do con- hygiene e economia. Seja e

forto maierialmoralidade, ido- conomico compre só o ind 's
latria pelos filhos, esposo e pensavel na vida, mas artigo
a saude. de valor real. Pois h8m; as-

Faltando esta, tudo be trans. sim os den tes e. o cor-

forma em sonho e martyrio po, h cabeça e cabeto tam-
Como pois, garantir a pos- bem precisam hygiene e as

se de tão precioso LUMEM. seio constante.
de tão gfllP.de BEM? indo di· Para isso use a ({PetroliU8
reito em .busca de «Minervi, �iinancora», que é um tonico
na» que é

..

um predoso espe- capihr; ideal microbicida, es
ciiico feito pelo ttutor da aja- terHizante do couro cabeludo
mada l\ilinancora que durante evita a queda do� cabelos;
dez annos tem ,curadl) innu- destrua completamente a caso

meras senhoras evitando (as pa::gordura e comichão do pe

vezes)oparações e soffrimen rlcraneo.Algumas semanas de

I tos velhos do utero e ovario. uso tornam .:, cabelo iorte, on·

I pOSS.U.·ID.do attestadOs.·, magnHi-
.

de

..

ad
.....?,vigorosobril.h.ante e pre

coso Um negociante do alto to eVItan�o as caspas e o em

I commercio de JoinviUe, c)s- branqueClficnto
.

vrematuro,

1 gótando quasi a paciencia e se�tillt�ra. Caqa frasco tem

esperança, curou-se de hemor tod'ls as I1lstruçoes para fazer
e l'hoid:as· com 6 frascos! Todos 0.. cabelo lustroso.seeco ou h!J

os incommodos causados de mido. Vende-se na Phar. MI-

�.,r.e.graSl.� irregulal.'es, he.mor�
nancora

.JOin.vil.�:
em tOd.ag.1 .

.

S.E.R.V.IÇO. NOT.
U

..
R.NO.. PE.RMA.... N.EN.T..

E

rhag!as, curam-se: se �ã� cu- �!Iarm., drog:arms peI'fuma,. __ �". __ , .W;;&�ri�iWittti@.jj��
.

9U 1·j:JVP.1R (wm li ]\·fmel'Vlfi.... flas de&t lo cldade. 'i �tM&iistBffli"""'!lí�
.

��

:MOOERNISADO
curta

Junta Cornmerclcl
do i;:stado

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 dn sr. Pre
sidente chamo a attenção
dos srs. comerciantes que
ainda não. estão legalizados
nesta Junta, para efetuarem
os respectivos registros nes
ta repartição.
Aquelles, porém que têm

as suas firmas registradas
em cartório, deverão roque-

Ircr a esta Junta o seu arqui
vamento, enviando a. certi
dão. do inteiro têor do mes

mo registro, para o eüeíto
uo cadastro.

Ftorianopolís, 10-13-1932 .

João Tcleniino de Souza
Secretario

marca AGO transforma o seu Receptor de Rádio - não

importe qual typo - num instante, em um. Apparelho 11-
níversal, de alcance snrprehendente, orferecendo u�a ru

tida audíção das estações .ern onda curta, distantes, Isto e
uma iacU sintonização das estações: Nova. Yoriç" Rio de

Janeíro..Berlim; París;: Londres,'Roma e outras.

Representa·o conjuncto mÍia super.mordernízação que não
dpvia.laltar para aumentar; consideravelmente, especial,

mente no verão, o
..
seu gosto pelo Radio. .;

Procure informações a preço, sem compromisso, com

DI'

I
.Ia. Fabrica de Receptores e Transmissores bID

SANTA ·CATHARINA

Alfredo Gosswel ler Aus bons paes
,Rua 15 de Novembro, 14

'BLUMENAU

Procure ler as paginas escrí
pias uá prisão por Menezes
Fflho, que formam o seu livro

Dos Grades da
Penitenciaria

° grande remédio brasileiro, EU
XIR DE NOGUEIRA. do pharmaceu
tíco e chímíco Joã.o da Silva Silvei
ra, vende-se em .todas as Pharma
eías

.

Drogarias e Casas da Campa
nha e Sertões do Brasil, bem assim
nas Repubílcas Sul-Americanas.

I Gabin Iypographico CARLOS VARtE
Com 1 ivraria e papelaria

Onde está a felicidade
das senhoras

FamHia

, Empregado
com successo
nas seguintes
moJestias:

V. S. soffre porque qUérl
Si o seu mal reside no estomago, aqui está o

seu remedio:

GOTTAS B ANCAS
o Remedia das Fawaiilias

Estomachicas, carmínatívas e sedativas

Vende-se em iodas as boas Pharmaeias

Propriedade e Fabricação daPharmaciaModerna

Eduardo Santos

Praça 15 de Nov ..
- fLORIANOPOLIS

Pomada Mínancora

P�armacia "O R 1 O N
"

Ant. BRANDES

Ru 15 de Nov. 63 Teleph. 90
.

Blumenau

Maior Sortimento
em drogas e especialidades na'

cionaes e extrangeiras

Medicamentos AUopaticcs, Hom.eopa
ticos e Biochimicos.

de artefactos de borracha. Per

fumarias, Sabonetes, artigos de

hygiene etc.

Vendas a varejo e atacado

Importação directa, por isto

Preços baraiissimos

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



A recepção �o �r. Adolp�o Konder
Realizou-se ante-honrem, I cando assentado que Blume-

no salão nobre do Pavilhão nau recebesse oondígnarnen
GymnRstica, uma grande reu- te o ex-presineuto de S. Catha
nião, afim de tratar da rpcp· rína, para o que foram erga
peão a SPf feita por o ccc sião nizadas as seguintes commís
da chegada á esta cidade, sões,
sexta-feira próxima, do dr. Commissão Central
Adolpho Konder. A' reunião Pedro Feddersen, Curt Heríng,
esteve presente o que BIu- Felix Heríng, Conrado Bal
menau tem de mais rcpresen- sin; Freitas Melro, Frei Er
tativo, na politica, na socíe- nef'to José Ferreira da Silva,
dade, na industria no com- Arth�r Stahmer.
mercio e na imprensa, cuja
lista segue:
Pedro Feddersen, Conrado

Balsíní, Raul Deeke, Ingo
Hering, Henríque Sachtleben,
Felix Hering, Arthur Stabrner,
Hermann Weege. Ralí Gr088,
Hugo Meditsch. Abelardo S.
Fonseca, Henrique Michels.
L. Colin, Frei Ernesto, Carl
Wahle, Arthur Germer, Wal
ter Seüer, Walter Werner,
Rénee Deeke, por si e por
sr. Caetano De eke, H. Deeke,
Leo Lascmski, Francisco He
ring. João Iten, Hermann
Hiukeldey, Fr. Ptrruchi, José
Ferreira da Silva, Harry Her
teI, Max HerteI, Rel.laldo Sie
bert, Victor SchleiH, Teodoro
ro W. Darius, E. H. Kuch,
Henrique Kosch, Erhard B ru ch,
Axel Deeke, Oswaldo Ott8,
José Maria Flesch, Curt fie
ring, Curt Prayon, Victor He
ring, Max Hering, Henrique
Greswsmuebler, João ilíedei
r08 Junior, AchUes Balsini,
V. Probst, Augusto Sutter,
Walter Schelling, João Ma
noel de Borba, Theodoro
Poener, Carlos Franck, O G.
Fats, Guilherme Froeschlin,
Ernst Steincach. Dr. Freitas
Melro, EriCh Steinbach, Fellx
Steinbach, José Wiederkehr,
Jacob Bruckbeimer ,Otto Hen
niogs, AIfJ'edo Baumgarten,
Orlando Clima�o.
Fez US0 da palavra o Dr,

Freitas Melro, que expôz '!1()S
Dresentes os motivos da r'
união que os reunia �:]li, r

Commissão de Finanças
Herrnann Weege, Carl Wahle,
João Manoel de Borba, João
Medeiros Junior, Leopoldo
Colín, Axel Deeke.
Commissão de churrasco:

Theodoro Poerner, Oswaldo
Otte, Walter SeHfert, Henri
que Míchels, Arthur Germer.

Cornmlssão de festejos
Jacob Brieckheimer, Reué
Deeke, Dr. Abelardo S. Fon
seca, E. H. Roch, Victor Pro
bst. Henrique Sachtl(""ben,. i

João !ten, Theodoro Darlus.! I�
Commissão de �mprensa

G. A. Koeblel', Alfredo Baum·
garten, Achilles Balsini, José
Ferreira ca Silva, Dr. Abe
lardo S. Fonseca.
A commissão de festejos

dirigirá eon vites a todos os

proprietarIos de automoveis
da cidade, para, em carava

na, irem encontr'al-o na pon·
te do Salto.
Na praça dr. Victor Kon·

der, defronte ao Grupo Es
colar Luiz Dell'íno, será o il
lustre politico saudado, em
nome do povo de Blumenau
pelo dr, Freitas Melro, após
o que, rumará o cortejo a pé,
puxado por uma banda de
musica, a.té o Hotel Holetz,
onde s. s. ficará bospeda:lo.
No dia seguinte sabbado, ao

meio dia, lhe será ofl'erccü!o,
na. Casa dos Atiradores. uma

grande churrascada, na qual
poderá tomar parte quem a-

Eis casaa que

5eóes
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Republicanislno
i 11VfHICÍvel Da c 8. p i t a I do Estado,

p:a r a o n d e havia segui
do em data de 25 elo correu-

(

.•..":,.1
te, regressou o academíco de

. direito Aclrilles Balsini, dire-
ctor deste jornal.

BelloAchllles Balsini Contoo
.- .

mais

Recebemos do Jornai do 4:1, - Os 01'igiuu{'s que nü,-,
Brasil o seguinte: forem HJll'OV81tat1D,S não �é;-
Presado confrade. rão devolvidos aos autores.
Q "Jornal do Brasil" aca- 5:1. - Na edi cã o de l{i de,.

ba de abrir um COn(;1I1'80, 0- Maio de lf.l;�3 daremos puoli
bedccendo as condições que ctdarle ao resultado do CIlD-

Commissario Fulvio Silva faço junta]', çara a escolha cUl'SO.
de - «O mais bello conto» OS PREl\HOS

Para a capital do estado E' intuito da folha p701110- Os premies do consurso de
rezressou em data de 25 do tora do ('(mCUTS? que este 'ce·

«o mais bello COI1!Ül., serão'"

te o sr Fulvio Silva nha a ter a nuns iaraa am-
ires:correu,.

plitude 1 t 'a 1'- de todo oI',.. cafI'O de pf licia da .<,� .• - I �,(',<, 10. � Um r,rcrr:() dr umcomm "'", ". ( c,- .

. iões TP '--

quella capital que viera a putz, mesmo em regw., -

conto de !'{is em dinheir«,I
'

• .'
. motas e obscuras, Iiarerti peso:1 s.e�vlço da chefatura de po-

soas que tatues possam e quei-
concedido ao conto, que, a

"
licía.

Tom uuresenlar alçnun. tru- juizo da conuuissão. fôr con-

'I
t- siderado digno rio primeiro/; balho a julgamento. Iogar,

E[. CftNVI'TE coArSSÍ1dn, SOliCb,ita aiúe re]1'�<psa(..()�o 20. - Um premio (18 qui-
li[ U n ra e, no asa c . ,; ,- nhentos mil réis em dinheirt',

!".�.:.'I
sioci, a tiuesa de transmittir concedido ao conto que Ior
nos seus Leitores.petas colum- considerado digno do segua-p, Para a recepção que se- nas da folha que dirige, a do legar.,,! noticia do concurso, cujas :-;0. _ Um premio de duzen-!;' r:l prestada. ao sr. dr. ,\- instruccõcs vão junto, e que tos mil réis, concedido 'nu con-1:1 clolpho Konder, sexta-lei .. ora .;u ,teilh� a f/Onra de �r- to que for consiuerado digno

;iI., ; � " ->; '. g?�HZa1 no «Jornal do BI a-
do t�rceiI:o 10g,,::1',

.

: I
1 <I, L\: 5 h ot as ela tarc!e, SI[.),

_

Alem dISSO, ha�era a esco=: j (.,�()IlVl(b '.SC .LlU cornmercio, I INS rRUCÇOES PAR' O CON- lha ele dez contos, collocadosI i '.' .. _',.. : � �

.

.>
_

'. 11
I nos dez lo�areR s?gmüÍ\�s. E

ii; ;1 ..... 1:1t1U::,tlld:->, <Is. socled(..a- CURSO ABERTO PELO JOR-/ ('stps srrao plihlIcar�os �m
i: i de::; c (_li) puvo em g'eraL NAL DO BRASTL" I

nosso �uppl8ménto !ltel'arlO,i IiI, em numeros succeSS1VOS,
,'c.� "'C'�:O::::"c.-'

-:... .,-._-'C"C.• - ..""'�-�.-:-,""_"-=--=-=-'-:-':;'CC'2C i.1 Cammissüo Central, São 118 seguintes as condi-I OS GEKEROS
A volta dos exilados! . ' . çõ�s para o concul'SO de «o

I N:1o haverá limitação de

1• : ! O e Ieltorado no RIO mais ue1l0 �O,ltO)::_ q:le l0 «,Tor-I gen�I'O, em nosso C_?JlCilff:,O.po It.COS I nal do Bra::.ll») aCülJu f..e esta- Todos 08 Iseneros sao bonsGrande do Sul belecer:
I desde que o autor tenha talen-

Rio. - Consta que em 1'3-. '.
. _la. - Os tral)::llhos rem�t-l to, Essp é um apllorisln.a exa-

lestni, os sr. Cletulio Vargas Os UltllllOs Jornaes elH�ga.- twos ao ,cüncur.so, deveruo i cto, Assim, tanto receberemos
e Flores da Cunha. ventila- dos, nos dizem que é de 188, estar escl'lptos em lmgua ver· I UIll conto de aSBumpto puni
ram o caso da V(>I:í� dos exi- l:íl o numero de qualificados nacula, podendo H('I' acompa-, mente sOci31. COIGO um contn
lados p01iticos ao Br3sil, 118-' no :Rio Grande do Sul. nhu(!os de desenhos ou illus- de thema patriotico, ou de
segurândo um jornal carioca. I Entret3Hto, adiantam, os traçoes.

_

I outro qualquer genero.oue após o pleito de ;; ele' mesmos que esse total aInda .2a• -,Os trabalhos devora0 I
A DI1VIENS}\.Oblaio, SI tudo eOI'!'M em 01"- não é o definitivo, posto que Vlr aS81gnfldos por um pseu'l _ .'

df:'m, será I'eHl!!adu () (�eCl"e- está sujeito a possiveis omi- donymo, remetticlos o nome Tamb_em m�o IIr�ltamos a

to da perda dos direito;:, p(di- BSÕi'S por parte do telegr-apho do autor e o titulo elo conto, I dírncnsao �I)S ,l'ah31!1�)S a DC
.

."

ticos, e lllC'smo das fontes de origem, em envel(;ope fechado, ao I serem enYI(:H�:)S, 11<1 ourüs pr;-
-----,.--

: as zunas cleitoraes, nosso eomp�mheil'o Mucio Le. mas escJ'ipt(l�!, em \'iGt�� 1:11112.::;,

SS.irn () d(l"ni�l' .8"J11 cll''''';'1C':;')
'. . j

ão que (lil'ÍfTe () concurso ! Pa obras Pl

..

'!m8.S ('S('!'lota;.: em�_L..:l _' ....J'-,J, .. , � 0...; ..... ' t ulll ..
(. .... 1.. •

, ... C:l
' •

....
�

• ....-, .I.�. •de crédo politico' I" , 33. - Os originaes, até o nnntas pawna:,:, I,_,OIW3mos,
E"sps, os festejos qur' SCIÜO! A...,SUCAR D� BAUNIUIA

',dia 30 de Abril de 193��, no comtudo, que as J1(�SS:lS ama-

prestados :pOI' }j!ull!cnau ao: MEOdROS maximo rlev2ráo ser envia· \'�is COl!��(!"fnte� nau nos en·

Hlustre .T'..
olitieo (,ue ó�'a,. re· Espc('.jalidadC pal'udoces, 80 r-I dos ao redactor encarregado Vle�1_ O,::g.'wHes .. 0,:' �o;ances,g:'e;:;sa no SL'U rstudo t�awL vetes, etc. do concurso. 0ons,del < ndo-o:::. <..onlO� •.•

:'.:'_-.;_-:-_-': .. -

Um. americano, já qu.a
si transbordante de «li 11.1-
te orse» encontrou-se em

: certa localidade do uüe
!
rior com ires filhos da
raça negra, e ]Jl'ometlen
um. perú. ao que se mos

trasse mais stncérameu.
te republicano.
- O primeiro tallou :

Sou repuplicano porque
a republicá votou a li
berdade da minha raça.

- Explicou. (, segundo:
Eu sou republicano ror
que a: republica ê a tor
ma de aoueruo do povo

\ pelo povo.
- E eu, ezpõz o ter

ceiro, sou repubiicano
para ganhar o ])CI'Ú ...
E ganhou.

Quanta gente conhe
cemos nós, que fazparle
de um crrto partido. a

qui em Sanía Catlwrillll,
1(io só e u:niemnente pa-
1a ganhaI' o peru' , ..

vende em

�<§ seus afamados Te�idos marca

.,

OLHO OLHO

Das suas 8 grandes fabricas directaroente ao consumidor
TECIDOS PARA TODOS OS FINS -- MAIOR SORTIMENTO DA PRPÇA EM

Uoil - LUOS - [--<osllos - flaneHa5 - Linhos - Cambraias - m:Jrins - fosEmiras
60baràines - Tricolines - Zefires - Chitas - Riscados - Algodões etc,

Cüllossal sortimento estamos recebendo em flanellas e Pelh!cias
Tintos em coranthes indanthren cores absolutamente firmes ..

Cobertores _- Aco�choados - Colchas Carnizefas

Toalhas

PELOS PREÇOS MAIS BAIXOS

A T A C A D O - Preços especiaes com descontos vantajosos

ABRE AO PUBLICO NO MEZ DE ABRIL PROXIMO OUTRO GRANDE EMPORIO DÁS

Praç.Sl Vidal Ramos (Edificio Olympio)
em I T AJ A H Y

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


