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A INTE8VE�JO�1A CAlHA- Continuam brilhantíssimas as manr-.
RINt,NsI· .:
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Rio -r-r- Complíeou-se a ultí- . estaçoes a Adolpho Konder
roa hora, o caso da íntérven
tarja eatharínense com o ap- Gaspar..

'A comrmssao do ante-pro- rá ainda ao Conselho: con- parecimento de novos eandio.
[ccto conatltucíona], -logo que vocal'.' extraordinariamente a dates aos novos" domínios, do
iniciou os trabalhos assumiu 'Assembléa, approvar a no- Rio Grande.
o compromisso de supprimir meação dos ministros de 'Es- Continuam no cartasosno-
o antigo Senado. Contra es- tado, elegêr os membros do mes do Tts, Celso de Olíveí- Como estava annuncíado, ravana de Itajaby composta de banquete oüerecído a s.s
ta casa legislativa, principal- tribunal. especial pnra juIga- ra e dr. Candído Ramos; díz- realizou-se sabbado na. Casa de perto de 30 automóveis, For amigos e admiradores'
mente, se ,voltaram os pu- mente .do presidente da Re- se abertamente que o. gene. dos Atiradores, a grande chur- aguardava o illustre conter- O salão do conhecido hotel'
nhos revoluctonaeíos. Ao !or- publica. Como se vê, o novo ral Flores da Cunha abdicou rascada em homenagem ao raneo e após receber o mesmo foi pequeno para

.

conter to
mular o capitulo das attríbní- orgão constitucional será a do nome do seu primeiro dr. Adolpho Konder. A'quella los comprimentos de todos, dos os que desejavam tomar
ções da As�mbléa Nacional, chave de regímen. candidato que éra o sr, Arts-' festa de caracter democratí- seguio novamente a viagem parte naquella homenagem,
porém; os riotaveís

.
do ante- tiliano Ramos, mas amparará co, compareceu grande mas- rumo a Itajahy. para que foram necessarias

projecto se detíveràm dean- Todas essas novidades, cer- agora com ardor o nome do sa de povo que foi levar as- Em Ilhota mais uma vez te- duas salas. O banquete no
te de sérios embaraços. Ao to, dependem da. Assembléa dr. Candido Ramos, dizendo- sim, ao catharinense emeríto ve a enorme caravana que qual figurou o que ltajahy
díscrímínar outros capítulos Constituinte. ° ante-projecto, se mesmoo abertamente. que OI

quo nos visitou, a parcella da in t e r r o m p e r a viagem, tem de representatívo, teve
relatívos aos poderes oonstí- que está sendo elaborado no general Goes Monteiro ,por sua homenagem. p u r a que. ;a1Ii t am bem, representado todos os dís
tucionaes, os embaraços Itamaraty, por uma commís- sua vez apoia o nome do Tte. Só altas horas da noite ter- Adolpho Konder recebesse trictos. Compôs-se o mesmo

cresceram;. Dahl
..

a creação são da livre escolha do Che- Celso de Oliveira. ) mino H a churrascada, que es- mais uma significativa home- de mais ou menos 150 talhe-
do Conselho' 'Supremo da Re- fe· do Governo Provisorio. tem Para diífíoultar mais o ca- teve grandiosa, no maior am .. nagem. Foi s, s. saudado por res.

.

publica, suecedaneo do Se- de passar pelo cadinho da ss entraram hoje em cogita- biente de cordialidade. um orador, em nome da po- Falou, em'nome do povo Ita
nado extíncto,

.
Assembléa, Ha dias, reuniu- ções os nomes dos snrs, Cy- pulação de Ilhota. O home- :ahyense, oUerecendo o ban-

Até agora, comtudo, não se do-se para assumir attitude. a 1'0 Aranha e Nery Kurtz, Ainda, agora, após a parti- nageado respondeu em curta, quete o dr. Francisco Rangel,
conheciam. os methodos pa- União Cívíea, que artículato- Os jornaes adeantam da do dr. Adolpho Konder mas expressiva oração, que bacharel e director do jornal
ra a escolha dos membros dos os partidos officiaes e é que o governo farto dos ee- desta cidade, nos resta a lem- arrancou dos presentes ao «O Libertador», que em em
do Conselho e menos ainda dirigida pelo .mínísterto em 80S solicitou ao Major Ruy brança da írnpressíouaute re- finalizar, fortes applauso�, en- polgante oração transrnittiu
os-alcances do seu mandato. exercícío, incluiu no seu pro- Zobaran a perrnanencía da cepção que aqui teve, ape- irecortado de vivas. ao homenageado o pensamen-
Oministro Arranio de Mel. gramma o seguinte postula- mesmo na ínterventoria cá- zar do enorme temporal de- Dallí, regressaram a esta to dos seus conterraneos, O

lo franco acaba de esclare- do: «coordenar e disciplinar tharlnense até o dia 10 de sábado e de todos os obsta- cidade, os diversos amigos orador ao finalizar foi deli-
eer todas essas duvidas, nu- as correntes revolucionarias Maio proxímo. culos impostos pelo poder que o tinham acompanhado, \ rantemeute applaudido.
ma proposta; que será oüe- em torno das .linhas geraes municipal, os quaes, contudo, rumando a caravana para a' Agradeceu o dr. Adolpho
recída 8.9S seus eollegas da do ante-projecto constítucio- I não conseguiram apagar o cidade natal do illustre poli- Konder, aquella carinhosa de-
commíssão constitucionalista. nal, ora em elaboração pela II O Eleitorado de 1 enthuslasmo da manifestação tico. monstração de solidariedade
O Oonselho terá 21 membros commissão nomeada pelo GO-/ S t C thori i expontanea do povo blume- Os nossos leitores, já foram de seus conterrancos, em pa-
eleitos. pelos Estados e pelo vemo». Depois disto, o ante- an a a crina

I
nauense. amplamente informados pelo lavras brilhantísslmas, conci-

Dístrteto Federal. E.o Acre? projecto assumiu um caraoter l . . _ , . ')1':
Dr. Adolpho Konder, após nosso numero anterior do que tando-os, mais uma vez, a fi-

Ainda agora o Acre vas ter mais seria. As Iorças politicas I Oualííícação ate. o dia ...D de, a permanencia do dois dias. foi a recepção de Adolpho earem a postos para a proxí-
representação na Assembléa que pretendem dominar a As- Março p..passado. ! nesta cidade, continuou a sua Konder em Blumenau. Itaja- ma campanha das urnas. A
Constituinte. Além dos 21 sembléa, por intermedio da I Ararangua 1.�20 viagem verdadeiramente tl'Í- hy, terra na1al do illnstre po- festa que decorreu num am-

eleitos, o Conselbo terá aín- ma.i?ria, sustentarão o .ant",,-! �lUm�a1! 4.b90 umphal á capital do Estado, lítico, não desmereceu a tra- biente de maxima cordialida-
,da g,membros designados pe- proJecto. Amda a respeIto do I

om etlro 6�9 afim. de tomar parte na gran- t dição de ,povo convicto na de prolongou-se até altas ho-
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.. ida.des, ... 5.eaCO.. l.hi.) a88u.m.. pto,.
vale a penoa desta.., ������s 1 937, de �.onven�ão úo. Par:tido Re-I fé republl?ana. O cortejo en- ras da noI�e, sendo Dá mes-

dos por instituições de inte- cal' o depoimento doministro
Canoinhas 1,�1� IPUbl,lcano C3;tharmense.. trou na CIdade, sob gl'ande ma, enthuslasticamente

viv.a-resse 30clal qUe a lei distin. da Justiça. Falando a um col� ..)� Quando lilllda em nosso rurnôr de bnsinas de auto- dos os nomes do homenage-
guir e õ nomeados pplo pre- lega. sobre a União Cívica; e1- g�:i:i�� 1 ãr meio, teve s. s. proyas sobe- moveis, dirigindo-se á casa ado, do Partido Republica.no
sidente da Republica em lis-pe disse: «Velas cheias, ven- '0 � jjas. e inequívocas da. grande do hOlVenageado. CatharinE'nse e de diversos
tas que a Ass€'mbléa e o Su- \ to em popa. Já se lhe Illia- Curitybanos, 1. �\) I estima em que o tem o povo Da porta de sua residen proceres do mesmo.

pl'emo Tribunal organisarão. ;ra� forças ponderaveis, que Florianopis 4.7�2 blumenauense.O bota-fora do cia, rodeada de uma multidão No dia seguinte, as 14 110-
Dl;.; ilinda a proposta, que os lhe asseguram o «controle» Ita,jahY - Camboriu 3.gfJ� eminen�e �3;tha�inense foi de- de amigos, A.dofpho Konder ras partiu o dr. Adolpho Kon·
preferidos devem ser homens da Assemçléa :"'íacional, no Joinville 3. 9666 veras SJglllflc�,tlVO e teve ii falou para 08 de sua terra der, para Brusque, onde foi
de notavel saber e idoneida� sentido da consoliriação da Lages 4.5 presença, maIS uma vez, da natal. Agradeceu em vibran- recebido festivamente. A re-

de moral reconheeida. E' u� I
obra

� revoluc}onaria». Como Lag�na, I�ai?hy 2.32! elite de Blumenau que o a- tes e eioquentes palavras a cepção em Brusque, nos infor-
ma fórmula vaga) que se pres-' .

se ve, o «coOl.role» da Assem� Ma�ra, It3;l_PO,lS 1.392 companhou. até as divisas do homenagem que lhe él'a pres- maram telephcmicamente, ioi
tará a duvidas. bléa pa:ra os effeitos da ap- P�Hto Umao 8!4 municipio. Entre os qU9 o a· tada, reafirmando a velha a· a maior que já assistiu águe]"
Notavel·saher juT'idico?Mas, prov3;ção. do ante-projeéto RIO do Sul

.

%0 I companhara.m, notamos as mizade que sempre manteve la cidade. Foi uma verdadeÍ-
ha medicos; engenheiros e constltllClonal está sendo pre-

S'o Bento .. C. Alegre 89807 seguintes pessoas: COllNdo por sua terra natal e teceu ra consagração popular. Mais
cidadãos entregues a outros i occupaç�o omeial. Por .isso S. Franc:sco, Paraty 1. 1,.. Balsini, Carlos Wahle, Cae. um hymno ao glorioso Partido não precisamos dizer.
generos de actividade, t{ue mesmo, e. que a proposta do S. Joa,qu�m 1.14{ tano Deecke e filhos, Fran- RepUblicano Catha:rinense. S. S. pernoitou naquella ci-
são homens de notavel Ea- estabeleCImento do Conselho, S. Jose,Blguassu ('\ Pa- '3isco Webber, Eurico Fon- Conclamou o seu povo para da�e, seguindo para Floria-
ber. Além daquelles 35 meni� para substituir o Senado, com ..

lhoça .

3.665 tes, João Beduschi e outros o combate incruento das ur- nopolis no dia seguinte, tendo
broH fjG"urarão nas ((vitrines» i35 membros e mandato exten- T1lucas, Porto Bello e cujos nomes nO!3 escaparam. nas, appellando para o espi- chegado no mesmo diaáquel-
do éon;elho os ex-presiden- 80, deve ser discutida. Pelos Nova Trento. .

2.:14 Em Gaspar, recebeu s. s. rito de sacriHcio de todos, la capitel. onde o aguardava.
'tes da Republica. modos, o Conselho está sen- Urussanga e CresClUma �.385 mais uma sign!!icativ� 1i.ome- na hora em que se resolverão tambem uma enorme mani-

Os antigos tambem? Des- do preparado, no empenho de 46.9641 nagem dos munos amIgos que os destinos catharinenses, e festação.
criminando as attribuições do simplH'.icar.sea eollocação das

.
.

o �sI?eravam em casa de Da: terminou �onclamando mais Por um captivante convite
novo orgão, o a proposta diz cdeb�ldades contemporaneas, • _ ., ..'. MIml �oesch e1,

_

onde s. s. fOI uma vez os correligionaríos, do Dr. Adolpho Konder, se-

que ellas setão consultivas e �) regl_men, apez.ar das suas A Leglao Ja escolheu recebIdO debaIXO de uma membros do Partido Republi- guiram aoompanhando-o até
deliberativas. Como delibera- lntençoes techmcas, tende

"d'"
chuva de flores e applausos. cano Cútbarinense para a Florianopolis os drs. Abelar-

tivas? E a Assembléa ? . To· a um feitio ornamental que as seus candt atos a Após ser ü dr. Adolpho cum- campanha do civismo com a do Fonseca, director do nos-

"(los os projectos approvados vaidadesesclarecem.Os mem:' Constitlflnte' primenta 1.0 por. tod?_s os pre· arilia do voto. Ao terminar so collega Correio de BIu...

pela Assembléa ficarão su- .bros do Couselho, com II!an-
. .

senlos, IOI serv.lda IIn� mesn sua vibrante oração, foi o dr. menau e Achilles Balsini di-

jeitos ao exame do .Conse- dat?_s de s�t� annos, perce- de ctt'CeS , c�fe. t�rmlllada, a Adolpho Konder deliramente rector desta folha.
lho? Percebe-se que o que berao SUbSIdIO egualaos dos Encerrou-se dia 30 do mes qual, prosegulO vlag'em o 11- ovacionado pela multidão Em ultima hora daremosin
sa pretende é restabelecer o membros da Assembléa. As p. p., a la. convenção da Le- lustre �o.meuagearlo.. .. .

presente. formes sobre a recepção que

Senado, com outras roupa- prisões de caract�r p \>litico, gião Republicana Catharinen- Na dlVIsa do m�n!CIplO, u- As 19,30 horas, teve logar, lhe foi feita na Capital do Es-
gans. � . '.

a escolha do� mímstros. e os se, reunida na capital do Es ma numerosa e brIlhante cat IH; Hotel Cabeçudas, o gran- tado.
f!'� A natureza não dá saltos ... , pi,oblemas lyrlCo� do regImen,e

tado.

Sem du"\lida alguma, o novo IS 'rão privilegios seus. Vere- Foram escolhidos candida-

orgãotechnico toma

cOlori-Imos..
•

tos á Constituinte por aquel- Protestos contra OS;·
do.s. d

.. e.· •.., .. :" :,.o,.r.,igi.nH,lid.ade. N.as.
.

'(D'e O Globo) la. agremiação politica, os se- j·ornaes 1nglezes' :;:',c
gUintes cal.ldidatos: Dr. Hen- w é o titulo do bello Super-FUm Rio, - A Commissão de

graves .emergenclas DaClO� ------...........----
rique Rupp Junior, Dr. João da Cinédia que o Cinema Estudos Economicos delibe-

'naes, elle_ se ��,eunirá sob a Reforntando sempre ••. Bayer Filho, Dr. Edgard Bar- Berlim - O general Von Busch vai apresentar hoje aos rou enYiar representação ao
hatuta do preSIdente da Re- et

.

D D" J
' .

C
. Littaw enviou um telegram- seus habitues. E' um mm de Governo Provisorio no senti-

;-"blica,' .'com.·.··.·,·.·.a.·. ,p.r.esp.nça do
r . o,.·

.

f. . llllZ umor, apl- ... .

CU" - Ja se. encontra. em poder tão Antonio Carlos Bitten- ma eos prlllClpaes Jornaes real valôr, .nitidamente pho- do de que o intervelitor de
min:isterio, do presidente da do Estado Maior do Exercito court, Padre Humberto Rho. londrinos, protestando ener- tographado, com paisagens Santa Cathariua seja compelAssemtJléai do presidente do o ante-projecto Jareforma:do d�fi, CapItão Juvelcio Cam- gicamente contra as noticias maravilhosas do nosso lindo lido a adoptar o parecer da
Supremo Tl'ibtl'Oa.1, dos che- Ministerio da Guerra, o qual pos e Dr. Afons.o Wanderley vehicu!adas Dl{ Inglaterra 80- pais. Um mm que devia ser mesma, relativo ao imposto
fes dos �stados"maiores. de extingue diversas repartições Junior.

. bre suppostas atrocidades co- assistido por todos, mormen- sobre capital.
teITa e mar e dp procurador daquelle mlnistel'ÍlJ' é crea mettidas.na AHemanha con- te tratando-se de uma pro-
geral da Republlcll., todos outras, dando tambem ao Es-

,..... '. tra os judeus. O general von ducção nacional, d'uma indus-
com o direito de :voto. tado Maior !uncções de COID- A Convenr�ão do Pa.·rlido Littow appella .

para' os sol- tria' ainda em principios e
::nstrument(J tecJinico, con- mando. E' autor du an,te-pl'o- .

l dados inglezes que combate- que necessita da cooperação
. 6ulti�ro, deliberativo, politico, jecto, o general Paes' de An- Ropu···qI·c!l

.

C· 'th"
." ram na Africa Oriental duran- de todos.

cOllt�ncioso e adminisi;fati'vo, d d Ü ... ) ;,ino a annense te a guerra e que conhece.
o Conselho terá attl'il;Hlições

r8. e.. '..

ram os honrosos methodos Como protagonista veremos

4'..�(}nsideraveis. EHe propOrá á .S·uic. idouM,se O ex:.pr..·.e.s.i.d.ente Foram escolbidos para re- allemães ce combater, para
a Iindà patricia Carmen Vio-

Assenibléa os projecto� � de .

. presentar Blillnenau, na gl'an- que seeundeJ?l o s.eu protes. leta.

lei que. julcrar necessarioS>'A da Republica do Urug�ay de Convencão do Partido Re- to, que lião e malS do que ----------- Rio, - O ·:<Diario Cario-
).,ssembi�a'" licará obrigada ,a p�bli-:;àno Catharínense, a re- ,I um grito da verdade contra tem, este ultimo cargo em Si-! ea}} em

sua edição de hoje,
-:ef!l1 l�os ,? O Conselho n�Q � Rio, - A noticia so �ttici. ahsar·se, emFlorianopolis, no a mentira. gnal de protesto contra ata� diz que o gal. Waldomiro Li-, .

?anlhem déUberativo? Ain-' dio do ex�presídeIlte do U· dia 8 .do,'eorrente os seguin- .

O membro do Partido So- ques soHridos pela Allema- roa, integrará na embab::ada
"J..�l'l7en\:ão nos Estados, os :re" 'rugnay, dr. Balthazar Brum. tes 'Politicos: Ott6 Hennings, cial Democrata We!s, que é nha no commicio havido an- do B r a s i 1, que irá a

.guiam6ntus . das leis, a dis�, :çay.s(}u se.n�ação. O ejhpre:- Conrado Balsini, Dr. Freitas tambem membro do corpo te-hontem em Paris e promo- Londres,�ccreseentando, que
criminação' dos imp(lstos, se- ,sidente SUICIdou-se com um Melro, Dr. Hans Gaertner e

I
executivo da S.egunda Inter-- vido pela Secunda 'Interna- s. S. pOSSIvelmente deixará a

rão attr,buições su as. :::'abe- til'o de revolver no cOl'aç,ão .. Dados Wable.· nacional renunciou .allte-hon- cionaI. interventoria paUlista .
• ; "(\'!;, c' �: :�' ,.

SUCCEDANEO DO
. .

SENADO'
Ilhota, Itaiahv e Brusque receberam festivamente

o prestigioso soldado do P. Ro
Catharínense

.�.

1M;.
�J

MULHER Ainda o parecer

o Sr. Waldomiro lima
deixarà a Intefven

ria Paulista?

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



A CIDADE

Adaptor para onda curta
marca AGO transforma o seu Receptor de Radio - não
importe qual typo - num instante, em um 'Apparelho U
niversal, de alq?-nce surpreheudente. offerecendo uma ní
tida audição das estações em onda curta, distantes, isto e

uma faeil sintonização das estações: Nova York, Rio de
J:aneiro, Berlim. Paríz, Londres, Roma e outras.

Representa o conjuncto uma super-mordernízação que não
devía faltar para aumentar, .: consideravelmente, especíal

mente no verão, o seu gosto pelo Radio.

Procure informações c preço, sem compromisso, com

Vende-se em todas as boas Pharmacías

..

I
1�. Fabrica de Receptores e Transmísso- é�

SANTA CATHARINA

Pomada Minancora
(.:-iome e marca Registraua)

.

Do .pharmaceutico E. A. Gonçalves Joinvil1e - S. Catha-
rma, DIplomado pela Faculdade de Mecicina do Rio de

E' natural que a vossa felicí- Janeiro e Universidade de Coimbra
dada dependa ne vossos filhos O ideal é o grandioso pa-
e deles depende quasí da Sau- trimonío legado a therapeutí-
-le; eesta depende, quasi ex- ca dermatologíca após a-

clusivamente, âe lhe dardes de nos de acurados estudos. Cu-
3 em 3mezes, um frasco da ra toda a qualidade de feri-
afamada: das novas e velhas, tanto hu-
LOMBRIGUEIRÂ MINANCORA manas como de anímaes e

o grande remedi� brasileiro, ELI .: �:: No ha egual, Uma creança muitas doenças da pele e da

XIR DE NOGUEIRA. do pharmaceu-�: Dr. Freitas Melro :� de 11 mezes atacada de desin- cabeça: Ulceras, Oneímadu-
tíco e chimico João daSilva Silvei- t= Advogado ;� retía perdeu 543 vermes de 3 rU8, Iníeções, Empígens, Sar-
r?, vend.e-se. em t.odas as. Pharma-.�:

Caüsas

C1.'veis, cummerdaes. :i �u.a.lidade.s testemUnh::ld.o por nas, Tinha, Avor e Tonsuran-
oras Drogarías e Casas da

campa-l
: e er3m.h:>"'''''''' : 1 s is P ss s Idor It te, Ulceras syphilíticas e al-

nha e Sertões do Brasíl bem assim' .. .
ers t soa I oneas em =pe-

nas R bli SI-A' ". : Rua Mínas Gemes : riú J.1uniclpio de S� Francisco gumas cancerosas. Frieras,epu eas c u mericanas.
�.�.���� do Sul filha do Sr. Carlos J. Suores dos pés, Sarna, Panos

.....---......-----------......;- Neuremberg, professor. Cada do rosto etc. Indispensável

I t'RITURAS PARA Â fi'fOCF\ADE frasco é uma dcse, Toma-se de aos futebolistas, e As damas
ü

.

.

.�

li· Ui. uma vez em café com leite. para adherír o PÓ de arroz, esterílísar a pele. A pharm,
Desce todos os tempos, todos Depois do efeito não precisa Cruz. Avaré. Estado de S. P. curou uma ferida ulcera que

lOS grandes flagel10s que muito dieta nem' purgante. nem. o 914 conseguiu curar.
'

contribue para o enfraquectmen Vende-se ;l 4 números (1, 2 Curas maravilhosas por toda a parte. Aonde fi «Mínan

I'
to

d.
as raç.as hurr-anas, é a deca- 3 e L1), conforme a edade, em cora» vae chegando, todas as pomadas vão desaparecendo

derreia da força vital, precisa todos os negócios nas íarma- do mercado , as curas, a reputação e a sua pIOCUl'a vão
.

mente quando mais falta faz das desta cidade e drogari- augmentando, dia a dia. Quando todos a conhecerem. será

J ao homem ou mulher, como as e na Farmacía Minancora. o remedio de maior tríumpho em todo o Brasil. D. Carollna
.

-

d N t NOTA: Se quízer poupar vos- Palhares de .Joinville, curou com uma «só caixinha» uma

I compensaçao a ':1 ureza.par«
S3 saude e vosso dinheiro com- íertda de 9 anos.

I
horas amargasetristesas daVida 1

A fonte poís.d'este flagello doenca desconhecida o remédio Temos «centenas» de curas semelhanres !

começa pela da mocidade é:habÚuai-vosnOCOf.leçO dequal.1 Adotada já em muitas casas de sande e grande eli-

ás quaes, na prímeíravez tem quer doença ao deitar: dar um nica medica. Licenciada em 31-5-915. sob nr. 97 ...

assim importancía quandoalias, bom suador e de manhã ceoo

muitissírne, por que são dé um purgante de Lombrigueira
lorigem de muitas desgraças. Minancora. E o melhor de t »

I/quer no .decurso da vida quer
dos quantos existem, e de elei-

sobre tudo na velhice. As to ra .ido e suave.

I ivictimas, g.eralrneute inexperi- Muit2s diarhêas infautís são
i entes, fazem uso de coisas de c rusa+as só pelos vermes e den

��-----....;..-----.....__-! I pouco aLI nenhum valor ex- teso Depois procurai o vosso
.;.....----��-�=-------- plicadas por q uem na verdade. medico.
----�------lIII!liIIIIm I nada sabe de fundo scientifico.

I Vulgarmente chamam-se: .

IOONORRHEAS BLENORRHA
'OiAS, CORRIMENTOS. etc. Sê
o leitor fôr uma das victimas
não ande por caminhos tortos
que lhe roubll,m o dinheiro, a

I alegria da 'lida e fi saude sexual
I que é ainda, um grande bem.
i Incontestavelmente, um dos me

I dicamentos que podeis usar,
I a INJECÇÃO «IDEAL" "Ml
NANCORA".

Alfredo Gosswei ler Aos �ons paes'
,

Rua 15 de Novembro, 74
BLUMENAU

Procure ler as pegínas.escrí
ptas na, prisão por Menezes
Filho} que formam o seu livro

Dos 'Grades da
Penitenciaria

Ga�inet8 '.Typograpnico CARLOS VARtE

..�J... .

�

. Com livraria e papelaria
,

Tenho o prazer de comunicar a minha distinta
clientela, que na presente daeta estabeleci junto ao meu

negocío de'Iívrarta e papelaria nesta praça uma ty
pograüa, encontrando-se esta aparelhada para a exe

cação de qualquerserviço como:

Ha quem diga nIal de um remedio de fama universal,
(ás vezes tão habilmente que o íreguez nem percebe) só

para vender outro sem valor cíentüícc, mas que lhe dá
maior lucro. E' uma arte .de lhe caçar o seu dinheiro, pre-.
vína-se contra ela.

A Pomada Minancora não tem igual no mundo. QUCiD�
dn a desejar nunca aceite imitações nem substitutos. Só o

Que é bom é invejado e guerreado. Vende-se em toda parte

Cuf'l .ria emb·r'll{Jur:q com um sõ vidro do �emeili.o Mi-,(l U
.

W& u.. nancora contra embrIaguez.
rem dado alegria e felicidade a milhares rlf' �amilias

1ue vivem na maior miseria causada pelo triste vicio.· -

Aprovado pela D.N. de S, de S.Paulo em 30-5..,-915, sob :G. 87
Dão-se 2.000$000 a quem, com provas denunciar os

falsHicadores ou contraventores, a E. A. Gonçalves. em Jo-
Para annunCios? ip.ville (Santa Catarina) Pharma?ia MiRancora. hnviam-se

P "A cad· d" Illstas de preços a quem as de.seJar.(acure a I .a e Venda. em todas áS drogarias e Pharmacias

I

'o')'

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

quisição de selins, rotules, programas, 1i\TOS de
vendas á vista, despachos boletins e demais servi-
ços adequados á arte.

'

Vende-se na Far:uacia Mi
o,ancora em JOinville, e em

todas as boas farmacias d('s!a
cidade.

,Onde está. a felicidade A grandeza da nossa PatriCt

d h depende da culturamoral in-
. ,as sen oras ,teletual de seus filhos. A gran

I deza e felicida'le de cada um
Em possuírem dois jardins deles depende da bôa ou má

'ligados entre si; O do

AmOr!
escala paterna. que viram com

dentro de casa; o das Flores os olhos e beberam com a in
no quintal. O primeiro sym- teligencia. A boa escola é: mo
bolisa a Felicidade; o segun- ralidade, instrução, Justiça,
do completa-a dentro do con- hygiene e economia. Seja e
fortomaterialmoralidade, ido· conomico compre só o jndis
latria pelos filhos, esposo e I pensavel na vida, mas artigo
a sande... . .

.

de valor real. Poís bem; as-
Faltando esta, tudo be trans. sim os dentes e o cor-

II O d
. forma em sonho e martyrio po, â cai:leça e cabelo tam-.

s romances e E D G A R Como pois, garantir a pos- bem precisam hygiene e as-',\Xl A L L A CE são os mais
se de tão precioso LUMEM. seiO constante.·lidos atualmente. -

I· v. D. J'á leu.· •.. «O.·.·.:Circulo VeI..
de tão grtm,de BEM? indo di, Paraisso use a «Pétrúlina
reito em busca de «Minervi· :\1inaucora», que é um tonico

I
melho»? Nes.te CM,0.: e.•.u.con.ira- na» que é um precioso espe- cupil'lr; ideal microbicida esrá na minha livraria tambem ch"ico feito. pelo autor da afa- terHizante do couro cabel�dolos outros livros lieste afama· d Mi d ·t d d
do escrito?, como.. �:

ma a
.

nancora que urante eVI a a que a .. 08 cabelos;
dez annos tem curado innu- destroe completamente a eas.

A Porta de 7 Chav�s, ID.erass.enhol'as evitando. (as pa::gordura e comicb.ão do pe-O Sineiro. ) ff AI
O Bando TerriveL:

vezes operações e 80 rimen ricraneo ..
·

gumas semanas de

O Homem Sinistro� : tos velbos do utero e ovarió, uso tornam ü cabelo forte, on-

O. Pr.isioneiro da Opal...a.'... possuindo attestados, magnifi- dead?,vigoroso brilhante e pre
coSo Um nego"!::!ntB do' ruto to eVltandoaseaspas e o em-

A Aranba Bra 1ca. con'Hléreio de' .Joinville, eS- branqpeéimento urematuro,
á ;:�:ma �f:r��r:empre. gotum!P 'lUftRl n ,'aciencia e sem tmtura. Cada Yrasco tem

,.

esperança,�curou-se de hemor tod'18 as ;.nstruções para fazer
mOdgrin1 �obre a RTJSSl1\..,; é rhddas com 6 frascos! Todos o cabelo lustroso �ecco ou hu
dos· A;�pRES RUS;:,OS.' :.L 'os incommodos Cf usados de mido, Vende-se na Phar. Mi-

I L· 7
".� "./1 I \�T HLE

c

«l'egrUf' \ írre�:'Hh" .", l1e'1;oY" Ds,np,ora ,Joinvile: em to1as
IV ra�la, un.R ,J A . 1'1)1> ,; S curH " .. s:io ,':l : nh3rm., 1rogarias perfuma

,RU8. 15 dp Nove'" nf. 9U,'" I c ,,,' deI-; I �ida(h� .

.. "1

"f\ (.<
_l.1:-�-4 ;

{-

IJlíE:It._(;�S CAf.HELO�
SedâstJ3�. Ü.fJilllrlilll!e.s
�::j�TUDE

At.;_C �';-: ..Iil\.''''�OF1E
c.-�?'d·Z {ILf$.J.r do fluida.

"';>'A, dOJ: abetos e dif-fhes
·O-:f.\·t'.."J "-:� � .r���c· E:

��;;����fJ��VlJI���f!" r
,

it;���i-;;1�.::a.-�n;:��,�;;r.a�'ffi.�
��rr..,,�:$���i::l'�.::te-i..,,��"!("{��':O'_��

Em Familia P�armacia "O R I O N
"

Ant. BRANDES

Rua 15 de Nov. 63 -Teleph. 90
Blumenau

Maior Sortimento
em drogas e especialidades na

cionaes e extrangeil'as

Medicamentos AUopedicos, HcmeopG..

ticos e Biochimicos.
,eom··successo
Ilâ$." seguinte!
moldt.ias; .

E��··
D.rthroi.
·8�u�...

Bt)UDti� .--

lnrlOlllm.;t.. ·· .. •

....
o.rrim."", Ii<Ia....w...
OC'rf-ct"l'lzi••

-

;__

Fi�tubs.
'Esp:nht.s. o

Clu:crD&"'�
Rlchitistno_

'

flore.b<.......
Ult.·cu._s..
TUlDoreJ.

··j:'.ú•."...",_..
)\anclt•• d. "elle.
Afr� do flrcao.

, Dores _110 peito.

l!t'!�::c1�"
( do ) ;POOcoçÓ � fiBat.
met'e .,. 1:od..j.& 1UC

lesü"""'__•.,

.·�.ê·

Sortimento completo
de artefactos de borracha, P·er
fumarias, Sabanetes" artigos de
hygiene etc.

Vendas a varejo e atacado

;rmportação directa, por isto

Pre.ços bara�issimos

SERViço NOTURNO PERMANENTE

rlRMmE··OfPURATtVO DO SAnaUl··

........................................------------------------------�...��----------�

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

A C.t

(}élixa' de ÂJlQsentadoria e Pensões dos
'.

'

Emprezci Forco é Luz Santa
Empregados
Cothortno

da

t. :

"Relatorio"
de 1951

Relatoríe de" i9�1 .

Senhores :Associados.
. .

Attendendo ao que dispõe () Decreto nr. 20.465, no seu art. �9, a Junta Admi
ni}jtrativa desta Caixa tem a satisfação devos apresentar o .relatârio de sua gestão
administrativa relativa ao anuo de 1931.
JUNTA ADMINISTRATIVA ..

'
. -, .

.: .. .

. . As eleições da Junta Administrativa para ° período . de .1931 at� 1935,. proced�-
ram.se em 5 de Novembro de 1931 em conformidade com as «Instrucções para a e.1e,l
<;ão das Juntas Administrativas das' Novas Caixas d� Aposentadoria e Pensõe�) appro
ovadas pelojQQnselho Nacional do Trsb�ho em sessao de 8 de Outubro de .19;)1.. cujas
eleições foram approvadaa pelo mesmo Conselho em accordão de 7 de Janeiro do
corren!€} ,anno. ,

.

.

ASl�OCIAJ)OS ..
' '.'

'
.

. .... '.'
. '.

'Existiam, em 31 dê Dezembro de 1931, setenta e treís (73) associados,
. REGIME...\'TO INTERNO. '.. _ .

. Em conformidade eom o dispostono art. 52 do Decr, nr. 20.16::>, fOl �laborado e

approvado em sessão desta Junta, a 29 do Dezembro de 1932, o regimento mterno; en
trando em vigôr"a contar de 29 de janeiro de.. 1932, em _car�cter proVls.orlO, .em vírtu
de do Conselho Nacional do Trabalho, á cuja approvaçao íõra submettído.: ainda não
se ter manifestado a respeito (-Decretq 20,465, art. 52, § unico).
J.lIOVI.1WENTO FINANCEIRO ..... '. ".

.

,

'. Areceita do exercício em relato attingiu a somma de Rs . .14:�4$100; emquaato
a despeza perfazer apenas Rs; 900$000, passando o excesso da receita sobre a depeza
.para a conta de
P.A.TRliJiONIO_ '.

....
.

.

.

" num total de R�. 13:544$100, cuja applícação na -.

ACQUISIÇÂO DE TITULOS DA VIVIDA PUBLICA FEDER.AL
.

'. ,.

. já Ioiresolvida pela
J.llIlta. Administrativa, autorizando o Banco do Bl.'3;sil-Rio a

. empregar toda quantia. �js- •peníve! desta Caixa, que se acha depositad? .no.mtado Banco, I?-a compra de taes títu
los, os quaes ficarão depositado em .eustodía nó mesmo estabeleoímentó, em confor-
midade com os dísposítívos legaes.·

.'. . " Geral". Damos a seguir a demonstração da "Receita e Despeza' e o Balanço "

encerrado em 31 de Dezembro de 1931.

.Blumenau, 22 de Ma1'ço de 1932.

OUo Rohkohl":__ Presidente
Oswaldo Adolpho Gleieh - Secretario
Peteruãemenâortt -- Membro
Ernesu» Knaesel .:_ Membro

da "RECE,TA17 do' exercicio 1931

-�---_;_----__;�-";"""""--p-r"e-vl""'s-ta---'I-,-"I-m�::-:-r;-::-nc;:-c��ad":a""t--'CII::o-/"'OlfrD-iffe-re-;:;::ae�as::-:m�:::isl;:l:�='ff::;re'::a-a-nte::::
Mensalidade de 3'/. do pes- I

.

I"
..

soal da Empreza l:@oo$ooo 1:866$470 12,92 66$470 .s.

I -Ioías e augmento de venc. 2:500$000 2:626$210 18,18 126$21 I) -$-
Indemnisações

'. -$� lito$20o 0,90 130$200 -$-
Oontríbutção da Empreza

,'..3:90.0$000 4:�09$o80 29,14 309$080 I -$-
I Contribuição do Estado 5:200$000 5:612$140, 38,86 412$140

I
-$-

I SOMMAS -1"-:3:-:4-0'--0-='$:-0-0-0--1--:1:--'4"'-:44-:-:-;1:::::$710-0-,-1100,'00- 1:044$100 -$-

Demonstração da "DESPfZA" do exercido de 1931
"

I Autorisada· ., .• Recdísada , Resul!tadc
. TITULOS Importancia I oto !'/. Suare reco 6ilfsrença a maislDilferenÇl! j1 manos

-

Serviço medico I 820$000 I
c

-,-- -$- 820$000-� ..

,

Serviço hospitalar 252$000 -$- -,- , -$- 252$000
Desp. de administro 1:500$006 900$000 10(:),00 6,23 -$- 600$000
Diversas despezas

t
200$000 .;$. -,- .$- 200$000

I
co.mmas 2:772�OOO [ 900$000 100,OD r 6,23� 1:87ZiSOOO

Saldo 13:544$000 -,,- 93,77
Totaes 14:444$100 100,00 I 100,00

. Balànco Geral.
..

Encerrado em 31 de Dezembro de 1931
ACTIVO

Empreza Força e Luz San.ta Catharina
Total

14:444$tOO
14:144$100

.� �. PASSloVO
Folha de pagamentn
Pa!rÍmunio: - Saldo desta data

Total

',1\

; !���dF��!br f t:��!��� t 4:��f�: 2� ��': 1 "2�t:
\ Pessoal da secretária 6:000$000 i 5:800$000 36.71 10,22; -$.- 2o()$'()()oMaterial peJ'mauente 3:726$500 3:293$900 20,85: 5,81 -$� 432$600
, Material de consumo ii 1:000$000

'

565$100 .

3,58 1,00 -$� :434$900
, Alugueis ' 720$000 � 660$000 4,18 1,17!' �$-' 60$'090,Portes e telegrammas ' 100$000: 69$200 0,44 0,12 -$- 30$8óo'
Publicações 150$000 .$�., -,- -,-.

li .,$- '. '150$boo
i ��:�i:!���S 3:njco:�:�s f 18���OO ,:' ����.�..â. â:�� .�'.'.'.�,..�..... 1:.. 38.:�.O.o. ; l�._.l.�...

O()

'.' Custodia de titulos I ":$- 2!$ooo 0,13 0,03) 21$000 �$;.Despezas miútlas I 350$000 0$900 0,04 0.01: i·. •. -$.. 344$lúo

SSaO.·lllldmOas 1-;-"1:fi77.:7�85i:6�S�5:::-00;::-·t11;;?:;i57:n98ru$1;;;7;:o:-:::o-!�1-=-0-=-0�..o::o-1-�2O;;7C,8õA4-F'5;;9�$:-:7Ó�00"'-·�12';::::':·04::;;,7�$;;7;:,o::'o
.40:958$910 -,- :2,16 1:987$800(iustaúo.··Stamm

I
Totaes J. 56:757$610 100;00 166:00Encarregado da Secretaria

�
. .;..,, ...:.- � _

900$0000
. nt544$100
14:444$100
-----�

, ..

BIumenau, 22 de Março de 1932

Oswaldo Adolplw . Ç-leich
Secrental"io da Ju.nt�

.,'

Gustavo Starnm
Encarregado da Set:retaria

Ot;to.l1ohlcohl
PresitreIlté da Junta

.

'-- ,

-

� -: ,

Encerrada em 31 de Dezehibro de 1932
, ACTIVO ·.'h, ,". PASSIVOMnveis e Utensilio6 3:29$$900
-L.DepreciaçãO de.tOojO .. 329$6oo
rpitulos da divida p�1}liç�
Ebipreza força. e Ln� $. Ca!harina
Bànco' do Brasl- - Rio. ,

Bànco do Brasil - ltaja1iy
Çaixa.
'. .' So#ma
'BancO' do Brasíl Cjcustôdià,'"

'I'o�I'

2:964$300
3.4:219$.100
14:699$400
:1:030$810
4:512$200
114$500

5J:540$31O
44{htio$ooo
101:54(,$310

Contas a palar dê 1932
Patrimonio:.. '.

.
..... . •.

Saldo de 31�12·931: 13:544$100
Saldo de 31-12�932: 40:958$9.10
Material Permanen.: 2:964$800'

57:4ó7$310
57:�40$31Õ
44:000$000
101=540$310

73$000

Sü'lllma
Titulas de Custodia

.

Total

oltO' Rohkokl
Presidente da Junta

.

'J31uínenau, 2�{d�t1vIâ�ço de 1933�
::; ,

oswaldd'·i_A·1iÓZjJtifJ Gleich
. Secretario da>Junta

e "Balanço"
e 1952
Relatario de 1932

.

Senhores Contribuintes
Cumprindo o dispositivo do art. 49, do Decreto Fe deral U' 20.465, de l' de Ou

tubro de 1931, vem a Junta Administrativa da Caix;'1 de Aposentadoria e Pensões dos
Empregados da Empreza Força e Luz Santa Oatharína, apresentar-vos o relatorío e,ba
lanço concernente ao exercicio de 1932.
JUNTA ADMINISTRATIVA.

Reuniu-se em 6 sessões ordínarías para deliberar sobre os diversos assumptos
de interesses da Caixa.

CONTRIBUL"ITES:
.

•

O numero de contribunidtes, em 31 de Dezembro de 1932, éra de 75, assim dis
tríbuído:

Administração Central, Sub-Administrações e Cobrança
Installacões e Concertos
Usina Hydro-Electriea
Oríícína mechaníca
Conservação e Oonstrucção

14
32
4
6
19

Total �
No fim do exercrcío achavam-se regularmente

.

Inscriptos, 71 associados, com
171 pessoas de íamtta, senão 57 esposas, 51 filhos e 63 Iílhas.
Regimento Interno

Votado pela Junta Administrativa, em sessão de 29 de Dezembro de 193t, o re

gimento interno desta Caixa foi enviado ao Conselho Nacional do Trabalho, que o ap
rovou com pequenas alterações, como se vê do ACCM

... ·.· ..
;Cq,ãO proferido em 19de Maio de

1932, publicado no «Díarío Oãícíaí» dt! 28 do mesrriv,pez. . .

Situação Bconomico Financeir'a. .

. .'

_ .. .A receita geral do exercício elevou-se a Rs: 56:7",7$610, tendo sido orçada em
Rs: 54:600$000.

�
.

,

A despeza realizada attingiu a quantia de Rs: 15:798$700 (27,84 o/a da receita)
ou sejam Hs. 1:987$800 Inreríor á fixada. que é de Bs: 17:786$500.

Do balanço entre a receita apurada e a despeza realizada, apurou-se o saldo
do Rs: 40:958�9IÚ (72,16 % da receita). que, com a quantia de Rs: 2:964$300 emprega
da na acquísíeãe de moveis e utensílíos (vide o titulo «Material Permanente» na des
peza), elevou-se o patrimonio de Rs, 13:544$1{lü, que era em 1931, para Rs: 57:467$310.
Emprego de Fundos disponiuei«

.

A ímportaneía applícada em 'títulos federaes, durante o anno, Importou em
. Rs-

34:219$100, com a qual toram adquiridas 44 Apoliees da Divida Publica, ao portador
no valor nominal de Rs: 44:000$000, ao juro de 5 ojo.
seroiço J1fedieo e Hospitalar

Muitos tem sido os pedidos de assístencía medica e hospitalar, e, dada a insUI
IÍciencia da verba destinada a este fim - 10 o da receita do anno anterior, - impo�
sivel tomar-se-ia attender-se a todas as necessidades, si a Empreza não S8 promptí
ficasse a prestar o seu auxilio, pagando. no decorrer do anno, contas de serviços me-
dícos e hospítalares num total de Rs: 1:76�$5{lO. .

.

.. . . .

Não possue esta Caixa corpo medico contractado, - Tem esta Junta se �tIll�zado dos serviços dos srs, facultativos que exercem suas tuncções nas zonas servidas
pela Empreza..

.. .
. _

'

Foram attendídas, no deccorrer do exercieto, por conta da Caíxa, 86 pessoas,
tendo sido díspendldo com o serviço medico Rs: 4:349$400 e hospitalar Rs: 953$400.

O movimento do serviço medico e hospitalar é o seguinte:
Consultas 44 Visitas hospitalares
Vísítas domiciliares 4 Curativos
Attestados de vaccina 16 Exames de ralos X
Exames de laboratorlo 6 Applicação de injecções
AUa cirurgia 6 Pequena cirurgia

Hospitalizações 6, com 89 diarias

I

I
128
68
1
9
1

Annexos
Seguem em quadros ano.exos, a demonstração da "Receita e Despeza" e o "Ba

lanço Geral" encerrado em 31 de Dezembro de 1932 .

BJumenau, 23 de Março de 1933.

OUo Rohkohl - Presidente Oswa.ldo Adolpho Gleieh· Secretario
�Dete1' Ziemendorff Membro Ernesto Knaesel - Membro

Erich Weise
.

- Membro

Demonstração da "RECEITA" do exercicio de 1932

I I ArrecCl�ada Resu.tado

�TITULOS Prevista ImportaRcia I 010
I
Dilferençll a mais O.ifferença m !lisa

I
-

'

.

Mensalidade de 3"/. do pes- f (, 411$650 -$-soaI da Empreza 7:200$000 7:611$650 13,41
Joias e augmentos de venci-

mentos 10:000$000 6:113$450 10,76 -$- 3:886$550
; Ind'emnisações -$'- 26$700 0,05 26$700 -$�
, Contribuição da Empreza 15:600$000 18:099$020 31,89 2:499$020 -$-•

Contribuição do Estado 20:800$000 23:408$4-1 () 41,24 2:608$410 -$-,

.Juros de Apolices -$- 1:150$000 2,03 1:150$000 -$-
Juros Bancarios -$- 348$380 0,62 348$380 -$-

SOMMA..8
I 53:600$000 56:757$610 100,00 7:0�$lÓO 13:886$550

I 3J5t$610t II I

Demonstração da "DESPEZA" do exercicio de 1932

TITULOS I L
-

Realisada'
.

r
. '

....Resutfeado j
.

Autorisada !mportaneia I % ,.[. sabre no. Ôifferença a maislbifferéri9a a IIIelID
i

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

Sabemos que Iógo após a

Registrou-se ante-hontem, Conveneão do Partido Repu
No campo do primeiro, te- o ar:n1Vel'sarw natallC.lO de

S'I'
blicano Cathartnensc, será

ve lugar domingo o enCOD- Excia. Revrna. D. Daniel Hos- em todo o inter-Ior do ::'-sl�do
tro entre esse club e o Glo- tín. dignissimo bispo da Dio- incentivada a campaDh�. t�TI"
ria, da vizinha cidade de I cese de Lages. to na reorganização como na

Join,:ille. ,,"Par� todos os catholico.s, propaganda.
O Jogo que decorreu bas- nao 80 de Lages, como ce O município de Blumenau,

tante animado e na maior todo. o Estado de S�nta Ca- será percorrido, em todos os

camaradagem, terminou com tharina, fOI esse dia motivo seus districtos por caravanas
a víctoria do Bom Retiro, pe- do Partido Republicano Ca-
la contagem de 2 x 1. thurinense, que nessa occa

síão, reorganizarão, onde não
os tiver, os directorias dis
trictaes.
Nas nossas futuras edições

noticiaremos mais detalhada
mente o que ficar deíitivu
mente resolvido, sobre o as'

sumpto.

Realizou-se domingo ultimo, I
. RO�i RETIRO X GLORIA

Rio, (Via Aerea) _ Tele- caiu prisioneiro nos comba-
110 campo da rua das Palmo].

grammas de Asurupção dizem tes travados no Chaco.
ras, uma interessante pm'tida

que em todos círculos, co- O retendo sub-oficial ma-
de futiboI, entre os 208. e los.

mentam-se as noticias dos niiestou que a blusa. que ves-
quadros do Victoria e Brasil.

ataques que se estão suece- tia lhe roi entregue em Oru-
No encontro secundario ven

dendo com extraordínarla vío- ro, a qual fazia parte de uma
ceu o Brasil pela contagem

lenda no Chaco. partida de 20.000 uniformes
de 5xl e no encontro prínct

Dizem os commentarios que offerecidos pela Standard Oi! paI, conseguia ainda o Time

o exercito boliviano está a-I Company ao exercito bolí-
de Tico vencer facilmente o

ctualmente jogando tudo por I viano.
seu adversario pela alta con-

tudo. A blusa em questão foi con- tagem de t5x2.

Appélla para todos 08 re- feccionada nos Estados Uni- Apezar do elevado escore.

cursos de que se dispõe, mes- 'dos, levando botões e o es-
nas manda a ju�tiça que r�o-I *.,=Pede-nos a directoria do

mo os mais desesperados, po- cudo norte-americanos. clamemo�, o dl.to eSpII'lto i Brasil F. C., que tornemos pu
rem toda a acção inimiga es. «EI Diario» diz que o mes- e. educ�ç�O espo��lva dc:s ven- blico, que em qualquer com

tá sendo annulada pela ener- mo escudo do exercito norte- cidos. A�e os u�dm08 m�tan- petição em que este Club to

gía e eUiciencia bêllica das americano já foi visto estam- tes da pugna, nao des.amm.a- me parte, terão entrada gra

torças paraguayas, as quaes pado lias cartucheiras, mar-
ram os rapazes do vtctona. tis no campo. todos os socios

continuam a ganhar terreno, mltas e outros utensílios de r.�ostraram_que apesar de ven. quites com a thesouraria do

conforme atürmam os despa- guerra usados pelas forças I cidos por tão gran�t diff�l'eI1- mesmo. Servirá de entrada,
chos e partes emanadas do bolivianas que invadiram o Iça, pos:mcm er:1 al,to p'ao o o talão do ultimo mes. que
ministerlo da Guerra dados a Chaco. que hoje E",:_1ll dia e. tão raro devera ser apresentado na

conhecer hontem e hoje. I

- Educação esportiva. portaria do campo.

Diz-se, t!lm�em, que o. pla- "DEVE O PARAGUAY PREPARAR-
no de deüensíva em conjunto SE PAnA SUSTENTAR UMA
de todo o segundo exercito LUTA DE VARIOS ANN"OS»
boliviano, ao mando do gene
ral Osorio, era apoderar-se «El Diario» diz Que não só

de Toledo e marchar dírécta- se deve íuteusílicar a prepa
mente sobre a ilha de Poi. ração militar, como também

Esse plano fracassou com- estudar-se um plano Iinaucei

pletamente, . com as ultimas r� que proporcione reCUiSOS

derrotas e aniquilamentos das extraordinarios ao Thesouro

divisões inimigas que entra- Nacional, considerando-se que
ram em acção naquelle se- o Paraguay deve preparar-se
ctor. para sustentar uma luta de

Accrescentam os comentarios varras annos.

que o objectivo de isolar o, Oonclue diz�ndo. que, em�
Boqueirão não pôde ser cum-

I bor.a se realize lSSO, s�ra
prido tal qual como concebeu I muito melhor que termine

o generalíssimo Kundt. essa guerra que enluta os

dois países.

Paul 81umenau-

Ultima Hora

A recepção de A�nlhpQ Kon�
der na capital do Estado -

.�

ASSEMBLEA GERAL DE DEBENTURISTAS

mvl JORNAL PARAGUAYO DA' A
ENTENDER QUE OS ESTADOS

UNIDOS ESTAo AUXILIA\'DO AS

FORÇAS BOLIVL��AS

«El Diário» dá frlotographia da
blusa que vestia o sargento
boliviano Erique Bozo, que

o sr, José Amarico
é eemra

Sentia as car-nes

roidas!

Florianopotis, 4 - o Mi
nistro José Ameerico rnani
(estou-se contrario á reunião
de elementos do norte, pro
jectada para se realizar em

Pernambuco dentro em pou
co. E' centra qualquer 01'

ganização no NOTte que poso
sa parecer hostitidade ao sul,
desejando absoluto conçras
sarnento enfie o norte o sul.
Pudéra; no actual mo

mento o sul está levando e

norme vantagem, pois no

Governo Pro visodo tem pe
menos "/0 ']. de gauchos ...

;.ÀI"-

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


