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Q�m pr�idirá Ü. sessão Idéa a�andonâda O encontro do s�. Getu�io O s,ucessor d.o snr, Getulio Vargas
Inaugural da Assem- ...

'

VargaslOI�ganoMaClal sera o propno snr, Getulio Vargas?
b' Il' t t"

-
..4 n Estão de parabéns os .' ad- ----.---

. lea ""oos i UI_e í versarío do governo. Nãc maís Rio, (Via aérea) - Ainda
E J

-

Alb id dserão vilipendiado C01l1 airon- nada ou quasí nada se sabe, O snr. oao erto pres: ente a
ta projectada de uni! indulto do O'Je foi tratado na reuni-

C ti
.

Declarações do Mrnistro de Justiça com todas as agravantes da ão da Fazenda Floresta, de ons ituinte?
. . .'

'humilhação. propriedade do sr, Theod(lri-
Tendo sido feitos .eommen-] «visto- dos referidos diplo- Segundo noticia a «A Fede- co Assis, distante .: uns 30 ki- O Jornal do Brasil publicou I de policia do Districto Fede-

taríos a proposíto do presí.Lmas? " ração» não mais se falará lometros da cidade de Juiz em sua edição do dia 4, o se- ral.
dente das prímeíras sessões Em razão de todas estas em amnistia. de Fora, Esse encontro, acre- g,uinte:, . .

A segunda parte da nóta é
preparatórias' da Assembléa círcunstancias, tive a idéa de dita-se, ücará na memoria de - «DIz-se nas rodas polítí- que está despertando a atten-
Nacíonal. Constituinte, o Sr. convidar o presidente do .Tri:- Procurando disfarçar a mi- todos por muito tempo, pois cas que o presidente da Cons- ção do publico, pois a razão
ministro da justiça, Dr. Antu- bunal Superior Eleitoral' a ir seravel exploração da carta

espera.-se, h.ouvesse sido tra-
f
tituinte será o capitão João primordial da revolução de

nes MllcJel; fez aos represen- pessoalmente á séde da As- do sr. Raul Pila e tranquílísar tado no mesmo, de assum-I Alberto, que virá como repre- 30, foi a candidatura do sr.
tantes da Imprensa as seguín- semnléa Constituinte receber os escrúpulos poucos vivos tos que virão muito em bre-I sentante de Pernambuco, su;a. Julio Prestes, partida do pre-'

..

guintes declarações: e verificar, em suas condições da sua conscíencía, explica ve marcar novos rumos a se�
.

terra natal. Afastado o sr. sidente da Republica, grítan-
s.: A minha ídêa áe esc0- extrínsecas, os diplomas que a resolução de trazer a pu- guir na orientação geral na I do-se então, contra a contí-

lher I) presidente do Tribu- forem apresentados. Nesta ta- blico um documento obtido politica do

país.! nuação do sr. Washíngthon
·

nal.Superíor Elettoral nasceu reía não terá. elle deputado de maneira nada digna,' Esse encontro entre os srs, 'aquelle posto, na pessoa
das eírcunstancías em que algum sob a sua dependen- Em duas palavras a razão Getulio e Olegario, revestiu- do seu successor.·

· nós encontramos a quando .cía, porquanto o secretario é essa: _ a carta não foi se de certas precauções, ten- O presidente da Repnblíca,
vamos ter um reconhecimen- será o secretario da presiden- divulgada.' em príncípíos de do havido até desmentidos apó s quatro annos de gover-
to do poderes sob moldes in- cía da antiga Oamara dos De-

março porque já, a esse tem- oiíícíaes a respeito, de mol- vo, não podia ter candidato;
teíramente novos, jámais pra- putados.

.

po. o sr. general Interventor des a chamar a attenção de era crime.
ticadoS no Brasil. ' Feita a lista dos diploma- tratava do apaziguamento dos todos.. , O que dirão hoje do sr..

O Codigo Eleitoral determí-
dos Iegaes, estes elegerão, se espirltos, pensando na amnís- Ao que parece, os myste-I Getulio Vargas, que foi

na que todos os diplomas se-
houve numero legal, o presí- tia; agora, a publicam. porque rios e desmentidos foram, pDS o no governo por a-

jam expedidos e julgados em
dente da Assembléa. Logo o motivo cessou. para fazer reclame.' E houve que.les que de a rmas

· definitivo pelo alludido 'I'ríbu- no que a escolha de qualquer Portanto, parabens aos � no mesmo, algo de muita im- na mão impediram a subida

nal.Nos seus arehívos estarão modo se dê, o presidente do xilados. portaneia que a ainda não do candidato do ex-presíden-
todos os documentos relativos Tri�unal Superior dará por

.. , _.' .
.

veio a PU.bliCO. A.guardemos... ,
te, e agora, após quasi qua-

.. ao pleito. Só elle póde, por- Iínda a sua missão e retirar-f. A maneira. porque o orgão I tro annos de governo, ao en-

'. tanto, conhecer dos diplomas
se�a. offlClal explIca essa ultima

A' P
.

t d O" I vez de ter candidato, s. ex. vae
.,

lacão
ã Não 11.a,portanto, íntromís- delibe.ração. não está certa

... !' .'
. as a a uerra.1 mu 'o alem-candídata-se ellenão so em re ação as qualí- são alguma do Judtcíarío no Quando foi divulgado o pro- pro -río ?

dades extrínsecas, como ás d
intrínsecas. Legislativo. ,jecto de conceder. amnistia, O jornal do Brasil esmen- i N ;0, írancamento não po-

Não colhe a allegaeão do t uíngum opoz tropeços, diIl'i-1 te a noticia de que o general dem is acreditar haja verací-
Ora, no dia da primeira re- precedente de 1890 porquan- culdades ou embaraços. Ai- Espírito Santo Cardoso iria 'c dad . naquella nóta, e estu-

uníão preparatoría da Assem- to quando começaram as ses- déa éra realmente sympathí- deixar a pasta da guerra. O perretos com a falta de des-
bléa os portadores de diplo- sões da primeira constituinte ca e muito elevaria a quem próprio general Góes Montei- .uentido á mesma, nos abs-
mas se apresentarão no Pa- republicana, todos os senado- se apresentasse defender, des- 1'0 ouvido a respeito das no- temos de .fazer maiores com-

'.' Iacío Tiradentes com . estes res e todos. os deputados já de que fosse executada sem ticias divulgadas de que iria mentarios.
documentos. Escolhido �m estavam reconhf:cldos. sophismas. , para a chefia do Estado Maior Getulio Vargas da chefia do

'presidente entre os diploma-
,

A minha· iniciativa,. repi-ttr", �>:-Ôs prolestos apparecera.m do Exercito, declarou que i- g�verno provis�rl!l a Consti,

dos, como poderia este pre- � tambem
.

uma h.o�enag�m .. do a amnistia' se trans.. gnorava completamente o as- tmnte recondUZIra s. e�c. ao

. siflente ou uma commissão a Al5semblea Censhtumte, V1S- iou:ou em 'perdão e a ele- sumpto..· I poder ele�endo,,� preSIdente
saber se ta,es; documentos to que, estando tudo em ma-

r
.'. "',' ." .

.

.

da Republlca e maugurando
seriam perIeito� 'e verdad�i- teria eleitoral aUecto ao Tri- �encla e� um

. ge�to vago,
d

. dest'arte a nova forma de e-

:1'os? AnUgamento, a Secreta- bunal Sl,lperior Eleitoral, sô- lllÔxpres��v� e mU�l.vam o
O regresso o snr. leição do chefe da Nacão». Presidido pelo CeI. Aristili-

ria da Cam<:.ra, como a do mente este póde conhecer e
s 're�l a os es aa n

_

Alb t
- Até o prBSelJte momento, ano Ramos, realizou-se, dia2

Senado, contavam com todos reselver s�bre os �iplomas. sesa��� t�o�ol':c<�l Federa- ]oao er O não �ouve d8smentid�,da no- do corrente, em FlopL o�con-
os documentos eleitoraes. Ho- . Encontrel-m�, po.r:_.anto, de- ão« chama a essa recusa? ,ta amma.' pelo que mUH� gen- gresso do P. Liberal Cathari-

je, repitamos, tudo fica com ante de uma sltuaçao de I!l- ç
«Roberbia» «ambição de nb'iÍ(� �sta c�eprt��s,�a�:r.��:� te acredl.ta,que o. preSIdente nense, que tratOU da sua lei

o Tribunal Superior. cto, sem precedentes no pms,
I..;

i I I
•

•
.

•

da ConstItumte seja mesmo o organica e da reforma do seu

Não seria humilhante para e procurei resolver de manei-
mando» .. . AlbertO, delxar!do por:anto, de c:apitão João Alberto, chefe programma.

os diplomas ir ao Tribunal ra que me parece a mãis Altivez _ seria a palavra ?omp3.teeer a reumao .dos __ �=-..._ � _

Superior buscar ali, por as- respeitosa pára a Assembléa. apropriada e justa, mterventore� que se
. �.eahza- .....

..

sim dizer, uma especie delNacionalConstituirrte. Ambição de ma.,ndO? Ir.áoem1:t(\�_elÓAI��rio°LJ�:1�!��I'COmmemOra.çao d.o 19. CentenarlO
Ha um grupo exIlados bra-. sr. _.ao

Demiftio ..se O Prefeito Pregações quareSa @��i:�:y.na Argentina e no ��1� �;a�������;�:.p�!;%�� da morte de Jesus Christo
.

OUerecem-lhes possibilida- de -!Iáver �onferenClado. ?om
de São Paulo maes

des de regressor á patria e varlOS e mfluentes. polItIcos
Com numerosa CiHcurreIÍ- elles reCllsam: daquelle estado.

Como já éra alias espera- cia de fieis, tiveram inicio. - "ambiçãú d� mando" ... -----------

da, deu�se agõra a demissão domingcl ultimo; na igreja Querem vêr que esses ho

do Prpfejto da capital de São matriz, ás8horas da noite, as mens estão pleiteando elei

Paulo, . sr. Theodoro Ramos. pregações. quaresmas, oceu- ções no Uruguay e na Ar
Ultimamente vinha o mesmo pando o pulpito· o eloquente gentina?
sendo 'victima de fortes cri� orador sacro Revmo. sr. FI:ei De outra maneira, não se sa

ticas. No Conselho Consultivo, Athanasio. be como recusam voltar por
ainda agóra, o sr, Ruy Foga- Na. CapeUa do Convento «ambicionarem o mando»,

· ças, criticou acremente a Of- Santo Antonio, tem-se reali

gamzação do. orçamento mu;- sado, á mesma hora,
. prega

nicipal, cujas criticas não ti- ções' em língua allemã, com

veram· resposta. plausivel. Di- grande aflluencia de líeis.
" . zem que existem ainda ou- _

\tras motivos ,que teriam in·
..

'

"lfluido bastante na resolução
·d�queUe prefeito,

. ..4
'·:·o"r"-

o Congresso do Partido
Liberal Catharinense

Semana Santa
A igreja desta cidade co- Lavapés, com Sermão do Man

memorará neste anno o 19. dato.
Centenario da morte do re- Sexta.feira Santa

dentar do mundo, realisando ás 9 horas da manhã: Missa
os seguintes actos da Semana dos Presantií'icados, Canto da.
Santa: Paixão, Sermão, Adoração da

Seguiram hontem para a Domingo de Ramos Cruz e procissão no interior

capital do Estado os membros ás 8,30 horas: Benção dos Ra- do Templo.
.

l' t I1l(}S e procissão, em seguida A's 6,30 horas da tarde: OI-
Si é o «mando» no Brasil, esco hidos para reprf'sen ar

missa. ficio de Trevas, Sermão da
eIles acceitariam a teútativa Blumenau na Convençã.o do

A's 10 horas: Missa con- �oledade. Procissão do senhor
proposta pa"a aqUI' arranJ'a Partido Republicano Cathari- -

. .

.l' .'
- ventual. lI;fort'o, que percorrerá as se-

';'e um lug"I's'l'nh'o ao sol nense' a in.au!lurar-se hOJ'e, lU
.!. m.

.

a. � QU&!Iria-feira Santa guintes ruas: Quinze de 1'10-
da Dictadura. srs. Dl'; Freitas �Iell'o, Con á3 6,30 horas da tarde: Olli- vembl'o Bom Retiro, Nova,
Recusar para <'mandar no rado Balsini, Otto Hennings, .

d T L t
_. 1

, .

C
CIO e revas e amen acoes. Travessa Espirito Santo e 15

Brasil. lá do estrangeiro, só Dr. Hans Gaertner e' arIos Via Sacra, em sl'guida de Novembro.
si fôr pelo radio. •. Wahle. Quinta-feira Santa AlE. I

_

- '.
. a's 7 horas'. ''''ommunha-o ge�

Sabbado de
.

e Ula

SAO PAULO ESTA' RECE- ......;.--------------------- v
B.

• ral ministrada pelo e:xmo. ás 630 horas da manhã: en·

BENDO.��LSI·TRAERQ.EUSISIÇÕES J···8'.· .taD.d..o. ll�nue.·.m· .rsontrt! s ft
.. nal. �no� �lontl)lro rvmo, snr. Dom Pio de Frei- ção 'do Fogo Novo, do Cirio

...V.l.l. ,!lU II tl,!la U lhnj� Bv. (iii tas, preclaro Bispo desta Dio- Paschoal, da Pi� Baptisma�.
.'

f
cese ás associações calholi- Canto das Ladamhas, Canto

Rio - O 'Ministro daGuer-' er a �unr' cas � ao povo em geraL A d? EXULTET e d�s P.l'ophe-
ra a u t· (> r i z ou a'Conta-

.'
..•...

.

W'IU '.

ordem da communhão ij a se- Clas, com. as cernnomas do
bilidade

..

da Guerra a pagar guinte Irmandade do Santissi- cos�ume, ..
.

,

Rio,6 '-'--- Confirma-se a no- 50 % das requizições Iililita- Rio, 7 c Como já informa- o mai"! certo porém, é que mo Sacramento, Ap.ostolado As 8 h?ras. �fissa solennc.

tida de queo, padre Ignacio res dó Estado de Sãq Paulo.
mos, o ministro José Ameri-I.o. g.eneral Gàes

Monteiro mos· da Oração, Filhas <le Maria, da Allelma
4-' Almeida Leal ca,ndidatou-se, Quando f'eeeberá tambem

co manifestou-se contra a tl'Ou�se favoravel, porque aI' Ordem Terceira, Irmandade Domingo da ResulI"reição
á Constituinte. Os seus amigos Santa Catharina asuaporcen- projectada reunião, dos inter- gll.8111 jã ill<l.nifestara-se em de Nossa Senhora. do Parto, ás 9 horas: Missa soleaHc,
realizarão dentro em breve tagemsinha sobre a::; requizi· véntores do 11 <> rt e, a GOntrario. Collegio e o povo. com pregação em portuguez
diversos comidos ,de propa- ções? realizal'.,se possivelmelüe em

.. A's 8 !1oras: SoJ.\:nne T\Iissa e allemão.
.

ganda da sua ca.ndidatura, --------�--- �laceió, temendo que a mes- . .

.

pontifical, pelQ e xmo. rev, sr. A's 6 horas da tarde: La-
O padre 199acio 4-lmeida O numero dos d.epu .. �a fosse tomada como desa- .� Quanto ao, .m(ldo �om Bispo DioceSeB8110, Sagr�ç�o dainha e solenne benção com

�.·Te.i:lç··.ã.éo.,-.ir!J.lüo do ministro da .' Ilo aos estados sulinos.

I'que
0.3 nossos vIsmhos do Rio dos Santos Ole� JS. Repo51çao o Santissimo Sacramento..

'

t· d
I Co rt· t O general,Góes Monteiro, Grande? Paranà e São Paulo do Santissimo . Sacralllento no

a os a ns I uln e 'no entato,. contrariando o ti- a encaram, não sabemos, a- Sepulcro, DesJJudação d?S Al- A Commissão pede a todos:

TE.R'RA E C'Elj , tular da'viação, declarou-seI penas nos limitamos a 'liz T', tares, Apôs a.s CGrimOlllas da os ll1oradol'es das ruas p�);'
. .

'. ....

.'

Como,se sabe foifLxado em fa_voravel; áqUella. reuniãO, que Sant� Catha�'in�� se rea- :i\Ussa da Ins�dtuição, .,?omeça., o�de tem d.e �assa� a I?Toel�-
Re'cebenlOs o numei da 254 o num ero de de- nao conSIderando a illeSlll Ihzeou neta a reumaode A- rá o acto d�L Adora��ao a ,!e-,sao do Sen�ol mOI to, lIlUIllJ

fl!i:ll1 feita revista de pubIlSa,..; putados á Co�stituinté" dos acintos� aos suliIios, extra-I lagoas, continuará �endo .a sus Sacram �J1tado, at� as 9 n�re�l�.as I�chad�s de seus

. çã.o qninzi;nal Terra e Cell, quat's, 214, serao representan� nlmado. mesmo que o SI'. Jo- mesma Santa Catharm3, CUJo horas da D,oIt:, em cUJa cer1- pledlO:s, e ás pes�oas que tu

de Petropolis, contendo farta ·tes políticos; 40 represel1tan- sé Americo a considere, vis- prestigio na Federação não monia tol' llar1iO parte todas �lare� parte no. pIedoso p_rés.
collaboração de outores'ca, t�s de cfasse, cabendo 20 ca- to ser. ainda desconhecido o poderá deminuir porque esse as ,associ' ações e o povo. nto, vIre,lU mumdas de �'eh1:';,
tholícos.

.

Agradecidos pela >de,íras a_?s emprega.dos e 20 assumpto a ser 'tratado na pre�tigio é nullo. '" �'s '6,3IJ horas da �ard�: Or- ��ra lll�l�r ,real.ce e br'Illl�lll-

ofIel'ta. a,os patroes. mesma. Nao temos nada a perder. IIClO de :Trevas, cenmoma do tl.)ffiO da :�o;,cnrnd�ld;:.

Partido Republicano Ca
thminense

E
.

Santa Catbariua?

r cárdidato," o padre Almeida
balf' 'irmão do ministre

.

José -AmericD

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



(.�ome e marca Reglst.-aua)
Do pharmaceutico E. A. Gonçalves -Ioínville - S.Catha

rína, Diplomado pela Faculdade de Me�icjna do Rio de
E' natural que a vossa felici- Janeiro e Universidade de Coimbra

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

cluslvamente, 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-

LOMBRIOUEIRAMINANCORA manas come de anímaes e

muitas doenças da pele e da
��� No ha egual. Uma ereança

cabeça: Ulceras, Oueímadu-}: Dr. Fl"eitas Melro : de 11 mezes atacada de desín-
ras, Inreções, Empigens, 8a1'-�: Advogado : refia perdeu 543 vermes de 3
nas, Tinha, Avol' e 'I'onsuran-

t=
CaUSRS cíveis, com.merciaes h., Qu.a.1idades .. t.estemunha.

do

po.r te, UlceI'as syphilíticas e aí-� e crhrtÍ!'Il"""q :' I seis pessoas idóneas em It=pe- .

: Rua Minas Gemes :� riü Municlpio de S. Francisco gumas cancerosas. Frleras,
�:....:;.:;.:.:.:...:..:.;.:;.:� do Sul filha do Sr. Carlos J. Suores dos pés, Sarna, Panos

Neurernberg, professor. Cada. do rosto etc. lndíspensavel
Ã R Â \'iJiOflIDADE frascoé uma dcse, Toma-se de aos futebolistas, e ás damas

LEITUR.aS PA A lU \J
.

uma vez' em café com leite. para adherír o Pó de arroz, esterflisar a p�le. A pharm.
Depois do efeito não precisa Cruz. Avaré. Estado de S. P. curou uma Ierída ulcera queDe8Ge todos os tempos, todos 914

.

dieta nem purgante. nem o . conseguiu curar.. .os grandes flagellos que muito Vea
..
de-se ' i 4 numeres (1, 2 Curas maravilhosas por toda a parte. Aonde a «Mínan

contribue para o snfraquecimen .

h d t d pomadas vão desaparecendo3 e 4), conforme a edade, em cora�> vae c egan o, o as as ' u .

.
. .,_todas racas hurnanas, é a deca-

d d tação e a sua procura vao. todos os nezocíos nas íarma- o merl:8. o, as curas, a repu a . ..,
_dencia da força vital, precisa �

di Q d t d hecerem sera
'

.

. .

h di t' t das desta cidade e drogari- augmentando, dia a la. uan o o os a eon, ,,' ,
,Tenho o pra.. zer de :c

..

omumcar a
.

mm a 18 m a mente quando mais falta faz di d
.'.

1 t do o Brasil D Carolina.
. '.'

as e na Farmacía lV1inancora., o reme 10 e maIOr trmmp 10 em o il. L. v : .J Lclientela; que na presente dacta.estabelecí junto aOill.eu ao homem ou mulher como
J' '11 só caíxínha uma'

NOTA: Se quízer poupar vos- Palhares de omvi e, curou com uma «so li.negocío de;livraria e papelaria nesta praça uma t_y- compensação da Natureza.para
sa saude e vosso dinheiro cOITi� ferida de 9 anos.Pogr·afia, encontrando-se ·esta aparelhada para a exe� horas amargasetristesas daVida

T � d coemelhantes Idoenca desconl1ecida o remedio emos {{cen�enas» e curas .., "

.cução de qualquer serviço como: A. '!onte pois,d'este Ilagello
é;habitua. i-vos no cor.leço dequal-II. Ado�a1a �á eD! muitas casas �e saude e grande cli-

..

,
.

'C· t- .1
•

't F t
'

começa pela da mocid�d�
.quer doença ao deitar,. dar um nIca medIca, LICenCIada em 31-5-91D, sob nr. 97

,

•

m·.p·res·.s·O-·O.S 8. cnr6.s ..

' ar oes ue VISl a, a ur?s, I ás quaes, na primeiravez tem -

_ � ij Papel para cartétS, GU1as assim importancia quandoalias bom suador e de manhã eeoo ..A'""'7"'J:SO
rnuitissima, por que são de u,� purgante de Lombrig�eira Ha quem diga mal de um remedio de fama universal,de registro de beb.idas, envelopes, guias para a- origem de muitas desgraças. ��m&ncora. E ,o melhor d� ,t�' (' t- h< bilmente que o freO'uez nem percebe) sódos quantos eXIstem e de elel- as vezes ao li

.. '? _quisição de sello.s, fotu
..
10s, progra.mas, li\.Tos.·. ele. quer no decurso da vida quer t'd

.,.

para vender outro sem valor CIentlllCc, mas que lhe dá
sobre tudo na velhke, As o Ta)1 () e suave.

ma.l·or lunl"o. E' um.a arte d.e lha caç5.r o seu dinheiro, pre-vendas á vista, despachos boletms e demais servi- I 'V_

I'
victimas, geralmente inexperi- Mnit2S diarheas infa.niis são vina-se contr:1 ela. .ços adequados á arte.

',entes, fazem uso de coisas de c lusar'as só pelos vermes e den- A Pomada Minancora não tem igual no mundo. QUán-
�---,_---- ,�----�-------- ....: poúco ou nenhum valor ex- tes, Depois procurai o vosso dI) a desejar nunca aceite imitações nem substitutos. Só (li
--------�-----------_......._----lplicar1as por q:uem na verdade.medico. que é bom é invejado e guerreado. Vende-se em toda parteI náda sabe de fundo Sdentifico·t V d· f·

. M·· G r� si e embrlaglHlz com um sô vidro :lo Remedio Mi-
I Vulgarmente chamam-se: en e�se na a�maCla 11- U l, U· UI.I nancora contra embriaguez,IOONORRHEAS BLENORRHA- nancora em JOlnnll.e, e em

fem dado alegria e felicidade a milhares, de !a,m}1iasOJAS, CORRIMENTOS, etc. So;: I t?das as boas fal'maClaS d(lsta
;lue vivem na maior miseri;;t causada pelo trIste VICIO•• _

o leitor fôr uma das victimas Cidade.
Aprovado pela D.N. de S, de S.Paulo em 30-5-915, SO? n. 81

. não ande por caminhos torto� Dão-se 2.000$000 a quemt com provas denuncmr os

qúe lhe roubam Q dinheiro, a faIsjficadores ou contraventores, a E. A. Gonçalves. em Jo-

1 al€gria da 'fIida e a saude sexual Para anMundos' i�ville (Santa Catarina) PhaI'ma?ia 1\liJaancora. hnviam-se
I que é ainda, um grande bem, •

I listas de preços a quem as desejar.
I Incontestavelmente, um dos me- Procure a "A Cidade"

. _

,Venda. em todas áS drogariaS e p.harmaciasI dicamentos que podeis usar,

i�Á��8�f,� ,IDEAL" "MI-

Em FamHia
I

f.···
..

Onde está a' felicidade A grandeza da nossa Patriu
J .

h depende da cultura moral in�
, nas sen oras teletual de seus filhos. A gran

\ deza e {elieida'le de cada um
. Em possuirem dois jardins deles depende da bôa ou má,
ligados entre si; o. do ..

Amor' escola paterna que viram com
dentro de casa;. o das Flores 08 olhos e beberam com a in
no·. quintal. O primeiro sym- teligencia. A boa escola é: mo
bolisa a Felicidade; o segun- rali?ade, instruçã? Ju�tiça,
d,o cOlllpleta-a dentro do con� hyglene e economIa. Seja e·

lfortomaterial moralidade, idD- conom.ico compre s.ó o indis
latria pelos filhos, esposo e pensavel na vida, 'mas artigo I
a saude. '. de valor real. Pois bem; as-
Faltando esta, tudo �e trans. sim os. dentes e o C01'-

r Os romances. de E D G A R fOfJI)a' em sonho e martyrio po, aeabeça e cabelo tam-

/'
W A' L. L A..

· C E são os mais Como pois, garantir a pos- b�m precisam hygiene e asw
se de tão precioso LUMEM, selO constante.lidos �tualménte. de tão grdRde BEM? indo di, Para isso use a «Petrúlina

V. r::. já leu· ((O Circulo Ver reito em busca de c<Minervi- �inancol'a», que é um tonico
melho»? Nesteeaso encontra- na» que éum preeio�o espe- capihr; ideal microbicida, es
rá na minha livraria tambem cificü feito pelo auto]' da afa- terilizante do couro cabeludo
os outros livros. deste afama, mada Minancora que durante evita a queda d08 cabelos;
do escritor, como: dez annos tem curado jnnu� destroe completamente a caso
A Porta de 7 Chaves meras senhoras evitando (as pa::gordUl.'a e coInichão do pe�
O Sineiro. ....• vezes)operações e sofirimen ricraneo.Algumli8semanas de
O Bando TerríveL tos velhos do utero e avario, I uso tornam. ü cabelo forte, on-
O Homem Sinistro. ..

.. possuindo attestados,.1;n:lgnifi- deado,vigol'osobrilhante e pre
O Prisioneiro da Opalli.. coso Um negociante do t.tlto to evitando as caspas e o em-
A Aranha Bra'lca.

-

, commercio de Joinvi1�e,. es- branquecimento prematuro,
Ta.mbem acha-se semll;re gotando qllasi ti. paciencia e sem tintura� Cada frasco tem

á vendá a literatura.
...

esperança,curou-se de hemor tod<ts as_jnstruções para fazer
moder.o.a Bobre 'a RUSSI.A rhoirlas com 6 frascos! TOdos o cabelolustl'osO 8ecco ou hu
dos;AUTORES RUS�OS� o� incommodos· causados de roido. Ven(i.e-se

.

na, Phar.. Mi-

l
-

�"1·pgraS» irregulares, hemo!'- nancoraJoinvile: em t01as
.

.

Lfvraria. CARL WAHLE. l'r"i"ias, curam-sp f1P gão cu· phsrm., irogarias perfuma
Rua 15 de Nov'e.qlnro m. 90 l'.' "!ôl (' ! I :\1> 1'" S de". 1 cidade,

'. . .

O MQ[)ERNISADO
Adapior:>pára onda

.

curta

Junta Commercial
do Estado

EDI'l'AL

Estando a Junta Comercial
incumbida de organizar o

cadastro das firmas comer

ciais das praças do interior
do Estado, a exemplo do que.
Iez nesta cidade de Floria
nopolis, de ordem do 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 cartorío, deverão reque
rer a esta Junta o seu arqui
vamento, enviando a certí
dão do inteiro têor do mes

mo registro, para o etíeíto
do cadastro.

Florianopolis, 10-13-1932.

João Toleniino de Souza
Secretario

marca Ado transformá o seu Receptor de Radio - não

importe qualcypo - num instante, em um 'i Apparelho l!
níversal, de-alcance surprehendente, offere?endo u�a m

tida audiçàodas estações em onda curta, distantes, Isto e

uma fanilsinionização das estações: Nova York, Rio de
Jâneiro, Berlim. Paríz, Londres, Roma e outras.

Representa o conjuncto urna supe�.mol'dernização que I?-ão
devia faltar para aumentar, consideravelmente, especial

mente no verão, o seu gosto pelo Radio.

Procure Inlormações: d preço, sem compromísso, com

•

I
1a. Fabrica de Receptores e Transmissores t-m

SANTA CATHARlNA

Alfredo Gosswei ler Aos �nns paes
Rua 15 de Novembro, 74

Procure ler as paginasescrí
ptas na prisão por Menezes
Fílho, que iormam o seu livro

Das Grades da
Penitenciaria

o grande rememo brasileiro, ELI
XIR .DE. NOGUEIRA. do pharmaceu
tico e chímieo João da Silva.Silvei
ra, vende-se em todas as Pharma
cías Drogarias e Casa;;; da Campa
nha e Sertões do Brasil, bem aSSIm

nas Republicas Sul-Americanas.

Gabinete Typographico CARLOS VAUtE
Com livraria e papelaria

Empregado
com successo

nas seguintes
molestias:
�,,"'I...
D..rtbroa.
Boutn.�
Roubou...
lnfl�m_��:c.-'_'
Cpr.ime!!toÀM�
OO!lOl'i"heu..

'

Fistriiu. ,

Espw... ,

Ctt1crQS� ,

R�e.'litl5m�. .' -' - :", " .. ".

Flores ])�::.;"
Ulceras,
"Tumores.

"

..

:

�h::;;atj5mO em'�
,Maachu d. poli ...
Aff__ d.o fl81ld..
DOl'�·__ nD-.�Ito.
TUlDQrn 1105 OU""
Ll.tej.......�o IID uttdal

_,.�.�

t V. S. soffre porque quér! t
Si o seu mal reside no estomago, aqui está o k\1000...

•

•.•seu remedío:

'tGOTTAS BR4t\NCA.S

t
t

""

I
���., Propriedade e Fabricação da Pharmacía Moderna

� Eduardo Santos

� Praça 15 de Nov•• fLORIANOPOLlS

L������
Pomada,Minancora

o Remedio das Familias
Estomachicas, earmínatlvas e sedatívas

Vende-se em todas as boas Pharmacías

+:

Pharmacia "8 R I O N
"

Ani. BRANDES

Rua 15 ,de' Uov. 63 Teleph. 90
Blumenau

Maior Sortimento
em dro<Tas e especialidades na-

I::> , ,

cionaes e extrangeuas .

Medicamentos AU.opatiicOs,. HOllneopC:8"
ticos e lBiochimicos. .

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

hygiene etc.

Vendas a varejo e atacc:u:lo

Importação directa, por isto·

Preços baratissimGs

SERViÇO NOTURNO PERMANENTE

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



Uma palavra amigada írm ã

Goletoria da Rendas Estaduais de BlumenauCamelia
A toalha hrgienicl

Moderna entretanto passadista! relormanta
Ha senhoras que se véstem sempre pela ultima mo
da e entretanto empregam ainda os rnethodos anti
gos (toalhas de pano) antí-hygtenícos e inesteticos.
A senhora verdadeiramente moderna emprega sempre I

CAMEI.IA

Prorogação de prazo

EDITAL

D E C R E T o no. 2.

De ordem do sr. Coletor das Rendas Estaduais desta Ci
dade, torno publico, para o conhecimento dos interessados, os

artigos do Decreto no. 2, de 13 do corrente:

de celIulose G vezes mais absorvente que alzoríão
commum, extremamente macia e commoda, sem' cheí
r�>.. não irrita nem endurece, destruição discreta c la
cílíma, otíerecendo absotua garantia mesmo COm os
vestidos mais leves, Indlspensavel para esporte e vi
agem - Pacotes de 10 t. a 6$500, de ::, t. a 3$300 o
pacote.

Creme Eva
o depilatorío ideal

que remove qualquer cabello dentro de flOUCOS
nutos. Não irrita - Tubo 7$500.

Artigo r - Ficam relevados de quaisquer multas em que Ihouverem incorrido por atrazo nos pagamentos de impostos de
vidos até 31 de Dezembro do ano p, findo, os devedores à Fa
zenda Esiadual, que pagarem SU:1S dividas até 31 de M�:o da

mi- corrente exercicio, inclusive aqueles que já estiverem executados.
Artigo 2' - As execuções em andamento; para a cobran

ça de impostos estaduais, ficarão suspensas até aquela data, de
vendo, porem, os executados pasar o imposto e multas que não
pei tençam á Fazenda, em que já tiverem incorrido. e custas já
feitas.

, Artigo3' - Na hipótese do artigo 2', o pagamento será
.

feito á exator ia mediante guia em duplicata, passada pelo respe-
Iino, tivo escrivão e isenta de selos, custas do Juizo, sendo das cus

tas descontadas as que pertencerem á fazenda Estadual e cobra
das as do Juizo pela terça parte.

Paragrafo unico. - Em um dos exemplares da guia, ad
verbará o exator o respetivo pagamento e a devolverá a Carto
rio para que seja imediatamente JUDta aos autos e considerada ex

tinta a execução, sem mais despacho ou sentença que assim a

declare.
Artigo 4' - As execuções que não tiverem inicio dentro

do prazo legal não dão direito <.lOS promotores á percepção de
multas extraordinárias, descontadas em beneficio do executado
que pagar dentro do prazo acima fixado.

Artigo 5' - Logo que entre em vigôr o presente decreto,
os promotores farão entrega imediata aos exalares, de todas as

certidões de dividas fiscais em seu pOder, vencidas até 31 de de
zembro do ano findo, mediante recibo, e os exatores, sem perda
de tempo, mandarão fixar, na sede elas comarcas dos municípios
e dos distritos, editais em que selá transcrito O presente deçre
to, para que chegue ao conhecimento de todos os devedores.

Paragrafo Único. - Findo o prazo da isenção. serão as

certidões, cujas importancías n� foram pagas, devolvidas incon
tinente aos promotores, para o fins legais,

Artigo 6' - Incorre em multa de duzentos mil reis a q'li
nhentos mil reis, o promotor que deixar de cumprir o que se
acha estatuído no artigo S', deste decreto, - A multa será apli
cada pela Secretaria da Fazenda, mediante representação docu
mentada feita pelo respetivo exator.

Artízo T: - O presente decreto, entrará em vigôr no dia
de sua publicação.

.

Artiso S - Revogam-se as disposições em confraria.
Assim,' pois, ficam os srs. contribuintes em atrazo, convi-

dados a Virem satisfazer seus débitos para com a Fazenda, apro
veitando os favores do presente decreto.

Não ataca o tecido nern o mais
nem manch a.
Eríicaz na primeira apptícacão i
De perfume a!!1"ulwe10_pOl' preço mo
dico. -- Tubo 4$00).

Dr. Perkins Pó Dental
a base do celebre sal de Carlsbad e do
precioso Chlorureto de Sodio, dá brilho
natural aos dentes, conserva-os e f'Ol'tií"i
ca as gengivas, não contendo glicerina
tão nociva aos dentes, a qual Iorma par
te ele todas as pastas.
Em tubos permutíndo um uso muito eco

nomíco e especialmente pratícos para
viagem. - Tubo a 3$600.

Limpa melhor, dura mais, custa menos.

A venda em todas as Phar

macias e <�rogarias e na CASA PEITER.

Por atacado: - CARLOS HOEPCKE S. A.

.Annunclem "A CIDADE"na

T. BRAGl\ LICOR DE B�UNILqÃ
Assucar de baunilha MEDEIROS
2 pacotinnos

. Aguardente bôa, desinIectaela
meio litro

-Xarope simples -- Meio litro.
Agít> até dissolver o assucar de

baunilha
-Core e filtre, sendo necessarío.

�éLV"CO's"éLOQ .

RUA 15 DE NOVEMBRO
BLUf'1ENAU

Coletoria de Rendas Estaduais de Blurnenau, em 3 de

IMarço de 1933.
E. Lll\�A. - Escrivão

E' O MAIS SABOROSO, DE

UMA DELICIA INSUPERAVEL!

r
; @#§ i .= '#t#fiU 4 *su§@p; • » =

Auto-viação
Blumenau ,., líajahy,., Tijucas

florianopolis
Empreza HILARIO WIEDENKEN

Transporte de passageiros e encomendas.
Partida de BLU�mNAU - Segundas - Quartas e

Sextas ás 12 horas.
Partida de FLORIANOPOLIS - Terças - Quin

tas e Sabbados ás 8 horas.

Agentes nesta cidcule:
RAMOS &: HOST.ERNO
Rua. 4 de Fevereiro N' 7

Phol1e No.

•

barato vendemais

Porque vende

em BllUMENAU
?
..

es seus afamados Tecidos marca

OLHO
Marca

OLHO
Registrada

Das suas 8 grandes fabricas directamente ao consumidor
.TECIDOS PARA TODOS OS FINS -- MAIOR SORTIMENTO DA PR!1ÇA EM

Vail - Laos .., �:a5ha5 - Flnnellns - Linhos - I'ombrclcs - m:Jrin5 - Cosernlrcs
6abaràine5 - Tricolines - Zefires - Chitas - Riscados - Algodões etc.

::eàos

Attencêo
,

Coilossal sortlmenín estamos recebendo em Flanellas e PeIIucias
Tintos em coranthes indanthren cores absolutamente firmes

Cobertores Acolchoados - Colchas - Camizetas

Toalhas

ATACADO

PELOS PREÇOS MAIS BAIXOS

Preços especiaes com descontos vantajosos

ABRE A.O PUBLICO NO MEZ DE ABRIL PROXIMO OUTRO GRANDE EMPORIO DÁS

Praça Vidal Ra1iD.OS (Edifcio Olympio)
. em I T AJ A H Y

f.

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



Material prestação
Custou mas velo

fERMENTO MEDEIROS

Premio na valor de Rs. 5:0301$000
Foi premiada no valor de cinco cts, c trinta n:il reis. (5:('3:15000) a
caderneta n. 1.421, pertenc»ute :W prestamIsta Lmdolto MelI
no Gom�s, residente em Blumenau.

Premios no valor de Rs. 30$000

11.493 - João Padno Barbosa, ParaM
8.5·19 - Alauco Victor Scünaider. ltujahí
0.530 - Anonimo Pal sos, Santa Luzia
1.143 - Izolina Pereira, l:liguassu
9.877 - :Manoel Alipio Nascimento, Laguna
6.776 - Maria da Gloria Conceição, Florianopolis
5.1 no . Miguel A.ntonit.des. Florianopolis
11.437 - Artl1ur Souza. Florianopolis
9.814 - Altair Pires, :São Jose
9.645 - Cassiano Manoel Arcas, Sto. Antonio

Premias no Ya�or de Rs. 10$000

3.756 - Carlota Rola, Florianopolis
0.289 - 010'<1 Firmo, Boa Vista
5.721 - Americ() da Silva. Florianopolis
7.989 - Saul ManDE,] ela C. e Alzira A. da Souza, Jordão
1.090 - Antonieta ROSll Silva. Biguassú
1.248 - Orlando Jaques, t'lorianpoJis
12.083 - Altamiro e J eronimo da Silva. Ribanceiras
11.577 - Maria L. Andrade e Leot:na P. Andrade, Sambo
2.486 - Maria Caetana, FlOl'ianopolis
4.539 - Adilis Carvalho, Tijucas

Iseí11ções de pagamento pOI!" cinco sorteios

6.G90 - MalÍas Farias Vieira. 8to. Antonio
10.394 - Marta. Berka, Florianopolis
12.364 - Domingos dos Santos, Ascurra. .

13.126 - Natalina Horn de Carvalho. FloriUnopolls
5.922 - Osny Teixeira da Luz. Saco Grande
7.422 - ErotIdr'8 Vieira, Florianooolis
'1 "54 - Laudelino Laus, Porto do Moura�

4:331 - Hodolfo KOf'n�l, F�ocianopolis .

12.041 - Seraüna e .Joao Luna, St? Anto;'lJo .

4.316 - Terezinll3. de Jesus Garcm, Flonunopolls

Flol'ianopolis, 4 de abril de 1933.

VISTO Os Proprietarios
.31360 P_ O. Carva!;'u" Chaves &

I.. FlS

..

CAI.. 00 GOVeRNO FEDERAI..
..

,�WMMÇ t e -W'SWW-i?Pi1bjM9'!ft'

[OICAO DE HOJE 4 PAG INAU

Pt.fienccão
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Situacão do Uruguay A Pedido I Está por horas ii nomeação dO

deM:�tI�v��éone�vosis���t�2�t Declaracão I nove Interventor de Santa.
tuação nesta capital. A abaixo assig;ada, mãe \ Caíh.arina

Finalmente hontern, segun-] leitores diminuido grandemen- As manifestações anti-go- do infeliz Arthur Ruedigcr, as- 'I . ' ..do communicação que .rece-lte.Nã� c01l1p�ehendemoR p.o�· vernamentaes r�alizad<:s pe- sassinado por Oscar Krenck, DIZ aNotlcia, de Joínvíllo, la soluçã« acertadissirna quebernos do Juizado Eleitoral, que nao se forneceu de iru- los estudantes foram dISP\'T'- declara, no intuito de escla-! q�e esta por h.oras ,a noruea. o gOYf�1'110 provísorío pretenchegou a esta cidade o ma- cio material com sobra a to- sadas pela policia, que elU-
recer o publico sobre os mo- çao do novo l�tef\ entor do de dar ao caso da Interven-

. terial para ínscripção de e- das as zonas eleit?r�es e mes-] pregou bombas lacrimogeneus tívos e as circumstaucías do estado, que sera o Dr. �an- toría.leitores. mo, uma vez solícítado nao I e fez varias cargas de «cas- crime o seguinte: dido Ramos e accrescema:
Chegou mesmo no rim d? se � mandasse cor:forme os se-tête », 1. «A. Cidade», no seu nu-

- O general Flores ?u Cu- - O Estado, no «ntanto diz
Inco, como diria qualquer CI-' pedidos, tendo-se íeíto um for-,

-

mero 38, de 11 de março do nha .telegrapho�l ao emmente que o Dr. Candido Ramos,dadão «ládos pagos», pois que necimento a prestação, o que Buenos Aires, 7 - Asse- corrente anno, escreveu no barriga verde fazendo·lhe vc- convidado, declinou da honra,honrem Ínesmo,e. coincidindo dentro. �o p:�'aso e.xiguo parp-I gura-se do fonte autorizada artigo «Mais sangue» : he!llente appello para que ac, tendo indicado o DODlS do sr.
com a sua chegada, terminou a qualíüeaçãe,

.

veio por dí- I que a presem;:: do sr. Ame «Oscar Krenke retirou-se certe o respe�tlvo ca!go, ::e- Aristiliano Ramos, de resto
o prasodas inscripções. versas vezes mterromper o saga, personalidade de des- ás duas horas da manhã, a- solvendo, aSSIm 3: sIt:_Iaçao. já indicado pelo sr. FloresE' de lamentar que pela

I
serviço, resultando disso P. taque na _pohtlca uruguf��,'a. companhado de sua mulher». Rema a maior satisfação pe- da Cunha.

continua falta de material, o não qunlilicacão de grande tem relaçoes com os desejos Devo dizer que Krencke
que aconteceu por duas ou

I
numero de cidadãos que de- do governo uruguayo :;.m �'('.I' I não tem mulher legiti.na, vi- MARGAR IDA lO PES

I C
-,

tres vezes, tenha Blumenau s�j�vam cumprir esse dever reconhec do. pela. Art"':ntll1d via algum tempo com ella onCUfSO'" de BeHezaque ver o numero de seus e- C1VICO. Culpa de quem? o governo dictatoríal r�ob .

a
que apparcceu como sua mu- DE ALMEIDA

"'--

presídencia do sr, Gabriel lher. Ha mais de seis mezes

I do Brasil F. C.I d J J S t" I A sumiu o commando da Tena..
o'.

estavam separados. ElIa tra- No próximo dia 15 do cor-rman aue uO an !SSlmo
I

S I Logo depOls. de sua chega- halhava na minha casa, onde rente chegará a Floriauopolis
S 1 7a Região da a esta capital, o sr. A,'.llC' se achava tambem meu filho a laureada declamadora e es-

E' o seguiute o resulado daacr�ml�". n
'1·

• 1\ t e cc n ros "
-

d Cn �:! U ,saga ev� . v�rw� ,.

n J L.

'1_ AI't�ur.. Krencke tinha, sem cultora patricia Margarida pnmeira apuraçao o on-
Rio, 7 - Assumiu o com- com o ministro Saax edra I:," I motivo Justo. ciumes. I Lopes de Almeida. curso de Belleza instituídoDa orde.m do Irmão Prove- mando da 7a. Regiãa Militar mas, não parecendo, todavia, Ha muitas semanas Kr.en- Áctualrnente

.

em Curityba pelo Brasil F. C. e patrocina-dor, Convido a todos os mem- o coronel Manoel Rabello, em que .deva ser recebld.o pelo cke teu'! dito, perante- teste- os seus recitaes têm cOl1sti.' do por esta 1'olha, realizadabros desta Irmanda�e, para substituição ao general Tou- pre�ld(,J1.ta d� Republ�,�a., ._
munlias .(Antonio Julio e �.Jeo-I tuido (I grande

�

exíto artístí- hontem as 16 horas:
a grande comunhão geral rinho que obteve licença. .. �ss� reseIv� elos m ,;o� )�,l_ poldo Feustel) e repetidas co do anno. Excursionandc Leyla Grossenbacher vot, 22que será ministrada por SUA fI_:;la�s <;trgen!mos

, com. IC,d vezes, que a faca era para pelo sul do Brasil a grande Namy Grossenbacher 12exa revrna sr. Dom Pio de

I CHi DO Dr POlVORA
çao a .sItl!�çaO uruguay a, pa� Artf UI' Ruedlger, a quem que- artista, consagrada pela criti- Nadir Borba 7Freitas, precI�ro B.ispo DIu-

[, I n [, rec8. slg.OlflCar o eleseJ?, d; na dar, com uma facada, 11- ca europ6a, dona· das mais RUda Marquatcesano, na Qumta-relra Santa,

I ver. lOtc:ramente co�s?lldaC1d ma lição sufficiente para sem- bel1as mãos do mundo real i- Ottilia iviíchels �á.s 7. horas.; e, bem assim, a.s. um sensacional mm de aven- a sltuaçao de MotevIdeo. pI'e sa uma obra utl'l de d'l'rulga C S'l' 5d t d '

,

.
. ( ,. -

ârmen I V€lra ,
'8lstlrem, u::corp_ra os, o <1" I turas veremos amanhã em 2 2. A Cidade diz ainda que ção da poesia nacional. Corno Gel'da Gross 2as solennidades da semana sessões na téla do dnema BIUMENAU FICA EM SANTA /. Kren.ckt::

roi perseguido por declamad?l'a,. Ma_1'garid� Lo- Rozarita Stotz 2Sa�ta, que serão. c:lebradas BUi->cl:. Lma l'ita de um ryth· - 1 •

_

- w'es llldlvrduos. pes de Aimp.jda amda e es- ElIi Poernel' 2asslgnalando o lmclO do Art·
mo accelel'ado. Aventuras e CA1'HARINA E NAO NO PA-, _�ã? é v.erda�e. Krencke cultor.'a:,) verso lhe brota dos EIsa Michds ]no Santo em que se com�'-. comedia, jogadas simultanea "

nao fOI per!-;egUldo por. tres labios, escandido, perfeito co- Na?.!!' Olinger 1mora o h,* Centenarto (ia 1 mente,cujo reruItudo é s€m- BANA 'pessoas. EBe mesmo queIXOU- mo uma oura de arte. BIu- Carmen KI'acik 1morte de Nosso boator Jesus
pre aryradavel aos seus mui- se de umtal Erico Müller, por menau n�o deverii. perder a J

Gentil Lazaro ]Christ'. tos admiradores. Richard Ar- Recebemos um folheto de e�se lhe. ler elado _um _
empur· opportumdade que se apre-O Secretario. len e Mary Brian são os pro- p r o p a g a n d a dos �ao. A�slm o pr0J_:mo Krencke senta de OUvir quem tão bem--------------

. tagonistas. mysterios do occultismo e da !::1forrnara ao lllspector de representa e incarna a poe-
RIO DO SUL i ------------- asti'ologia, com a s(�guinte quarteil'ão sr. Valerio Bilau. sia brasileira.

'S I indicação na sobre-cmÜ - O sr. Bilau chamou em se-
� _

(.! b d'
-

d R l' erá e eito na certa lJlunienau _ Paraná e que guida O lV1ül1er fazendo com00 a lrecçao e aU.mo

C,�rd ,va, app&receu hoje no o correio corrigio a lapis, 4.ue entrasse no Salão Bur-
visinho municipio de Rio dn Pois terá o vóto das para Santa Catharina, riscan- chardt. Ao Krencke ordenou
Sul o novo orgão indepen· muUheres do, Paraná. que fosse para casa, com o

dente, de publicação quinze· Seria mais proveitoso que que o caso devia estar ter-
nal «Rio do Su1». O conhecido escriptor e o remettente ao invez de es- minado. ����m�z��DesBjando ao novo coIlega, rino humorista Berilo Neves tal' se preocupando com m,vs- Lrencke nào foi pel'Sehl1ido

(;�
, �que hOJ'e inicia sua publica- é candidato á ('onstituinte terios de occuH!smo c outrilí3 por tres individuos, nem mal-

I�ii''me ��4::: 1!JI <:�1 E d d P· h t'�pe�ço-'·'.s parfl ca·Ça'lI' nl·cl\.""j·s tratado, JWl'que não tinha feri-'" ',J �1'�,;0 lzJJção, uma longa existencia, pe o sta (I o lau y. � � '" - -, '-

.._-o' �1fazemos votos pela sua pros- dos trouxas, se decicassc um mento nenhum, nem

marcaI�"',�Peridade. LEOPOLDO ROUSSECº pouco ao estudo de geogriJ..- nenb uma. Assim ficou veriE-
A 1 -

_ Doml·nO'o. 9 de AtI'l'l _ f,'Ill:'jnh,i'i.pbia, mesmo porque é uma cado logo.
_.

' il1anlHt b .

J •• ,--

rn d ;- scü"ncía bem mais clara que Kren,cke nao segUIO o con- 2 sessões: ás 5 e as 8,15 horas 1111 emos em n?ssa 1'e acçao
\) occultismo. seIho ao inspector de quar. ��uma carta destma�a a" ess� Sm. M. Lamarfine de

1\{O-,
teirão, porque appa.recendo l. Um programma de grandes «torcidas,,!

�":,O Melhor Para Todos os Do .. senhor, que podera mandaI
I raes. _ Flumenau fica em San- seu tio Wachsmann, dis�e-ihe

A VOZ DO l\lUNDO _ Paramount Jornal com os ul- !ces, Pães, Bolos, Etc. procuraI-a. I ta CafhJrina. o dito parente que não hauia timos acontecimentos mundiaes.· ��.
r.CIjí1íí$-!$�'8i!j:$\·1r:·:M&*F I'ltI4!iiWlltp.. i\If·d-�-#I' Aviso ao publico ���n��������:1t::�c�i:ji�: Richard Arlen a �ary Briao �rCaltO l'i�r[UO re ia go haver reinicio do escan- em �.,.

- MUDANÇA - dalo.

1....,...o maior e mais acreditado Club de Sorteios do Brasil
3. Krencke não agiu em

fHiaI em florianopoiis: Comunico ao público em legitima dcfeza, porque deu
�Rua Visconde de Ouro Preto N. 13 geral. que mudei a minha a facada de traz (testemunha ,.

ma.rcenarl'a <? deposI·to de sra. Müller), como demonstra

1.,.:.,.·..
Resultado do 201'. sorteios, realizado no dia 4 de abril' de 1933 . '"

d' d •CAIXÕES DE DEFCNTO, ela a roupa o asassma o.

C�da.r't1!et·J-1i 0. �.421 Rua São Paulo 86. para. a
4. A propriaamiga do Krenck

"' � u .......... II .Il.
mesma rua n!), 48, na Ia. diz que Arthur Hüdiger nilo'

brica de vime GunteI' & Scble- fez nada, e que nilo brigou.
5. Kl'encke não seguiu pa-'

ra c'.isa, mas seguiu o cami
nho a ser seguido pOI' Arthur
Rüdiger quando em caminho
para casa. Foi neste trajecto
que Krencke p�rpetrou (.I bur
baro crime.
Resumindo quero constatar

A. LUBG\X/ o Reguinte:
Krencke é pessoa de mãos.

precedentes. ,Já tem tido in- I

tima(lo a eompureeer na de
legacia de policia, por ter a
ta.cado e ferido um pobre pre«A' pessoas extranhas fie;} to. E' sabido isso. Krencke,terminantemente pr\lhibida a
pr meditando a morte de Ar-entrada nos terrenos da

/' U1U!' Riidigcl'. provocou, DOCompanhia Bering».

I
SaUio BUl'ellClI'd, por duas vo-

. ZGS a briga, c, num dado mo-

A EST",DIO mento, assaosinou traiçoeira-
J-. mente a sua victima.

Q�!Ínta-feíra ultima, circulou I
E' essa a voz geral dos que

nesta cidade o bem fpito jor- moram nas vi7,Ínhança5 do
nal esportivo «O Estadio», ti. citado Salão Burchard, Só-

Irado por um grupo de rapa-
mente para rectificar a n::>ti- .

zes enthusiastas do esporte. cia respectiva, de «A Cidade,), IAo novo collega, deseja- resolvi fazer a presente no- .'

mos uma duradoura existencia, tieia.
(Firma reconhecida)

Auguste Rüd'iger
BlumenauJ Velha, 6de Abril I

de 1933.

gel.
Ao mesmo tempo, scientifi

co que os meus preços sOl
Il'emm grande reducção e

que tenho semprp. em stock:
caixões p31'a defuntos na Rua
S. P"!ulo 48 e na Fabrica de
Strobel Irmãos'

Club Nautico America
Sabbado 8 de Abril

Churrasco
MOBILIA

Familia a se retirar breve
mente desta cidade, vende es

plenàida mobilia de casa.
Orchestra Schlappl; ohI Informações à Alameda Wo

__,,__=-==" • __,""-�s=-o_,.,;;, Branco n. 37. I

•

nada - da nossa prim.eiTo
]J(1gina àe hoje, foi tmnsc'/'/
plo do «Diario de Koti('�a'..

o que p01' lamenlavrl dcscui
nr/o licou constetadu.

o sueUo - Irléa abundo-

ASSUCAR DE BAUNILHA

MEDEIROS

.

.'

Cheiro de Polvora
Um fUm cuja acção empolgantissima domiD� desc!e '"

o inicio da narrativa do enredo. - A histona chelâ
de aventuras de um pugilo de homens que s� s�cl'e
ficam para bem da verdade, do direito e da JustIça.

Lucta tremenda entre contrabanàistJs de a1coo1
e Cowboys.

EliTDADA II A' tarde: 2S.�.·200 - 15300 c (i[lO_ !'S .

n n I X noite: 2$800 - 2$300 e 1 $JOO

�'i?;t;'ã3"f\}��miii441ª4 .. ��;����,

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


