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Numero 47

A falta de empregá�os na reparti� I

ção dos Correios desta: ': Com relação ao 4esmenti-
.

.d·d
". dp do general Flore� da Cu-

CI a· e nha sobre o� boatos da sua in-

De na muito que os jornais in.daga,ssemos os motivos, nos tervenção, pró
- J. J. Seabra,

dest,a cidade, inclusive «A informaram que o atraso éra o Jornal «E'ra Nova»'. da Ba

Cidade», ,se bafem, para que unicamente motivado pela hia,' após varios commenta

em benei,iciô do publico, se- falta de empregados para fa- tios termina:

ja augmentado o numero de zer a distribuição. •• l<ÚS nossos casos politicos

empl"egadQs' ' ...da repartição Rogamos a quem de direi- .
d�veII!\,nascer e serem r�sol-

dos Correios de Blunienau. to, as providencias 'necessa- ,}do� fleste :§sta5io, A� dlver

rias. afiril cessem os atrasos, 1
gen�Ias.partidarlas

.

tem que

Em dias, dêsta semana. osquais.alemde pr�judicarem. s1!r� '€1' 't�csadPPa.recer enhtre
muito alefn>d'u: hora habitual ao public(). ao me�mr tempo

nos. ,s" li.as .. ' o� nossus 0-

da retirada da,:.no&sa corres- sacrificant
.

o [leqúéno' e in- mens. pu1hco: nao podem ser

nolldencia, nacll1ella ,reparti- suiliente numero de empre- t�ayadas senao 'dentro da Ba- Falleceu O Commen-

ç.ã.o ainda a me�ina não na- gados áUi exiloltElute;tedobra- rua., ,'
..

!)
'. d

..

ador Albino de Xadrez Brasileiro

via sido distribu.;idá e como ndo-Ihe o trabalho. . El em q,ualquer �aso, a 80- f
·

________........------.---._"""-_____
luçao deve ser buscad& en- Sá, pae dO Juiz de Reiniciando a sua publica- orças que Vieraln

>, ' ,

" ü;e 116s"conservando-se a seIi- Direto de Curi- ção, su r g i u novamente P t U
e_

fon.,.g··resso (já.'., Im- I ,O Dictador., irá ltéIlça popular: (<roupa suja se
tyb

.
a interessante r e v i s t a para or o ,fila0

ava em casa».
. anos «X::drez Brasileiro»), pelo que Ponta Grossa, 11 - Em

pranSQ Dau""I'I�5't'O'
.' ao Norte? ". ..... ' . Tclegrammas de Floriano- estao de 1?arabens os aman- trem especial, com destino a

. "'.
'. i.. .... ,i • (,Di' 're''C'O"nhttnt'd"o' n p'" l C' polis; nos trazem a noticia tes desse Jogo.

.
Porto União," partiu a 7 do

Rio, 11 '- Deverá descer '. L I li"
'.

li • • • do faUecimento, na capital da Grato� pelo exemplar que corrente, a 2.�' Companhia do

São Paulo, 11 - AnmítiCia- amanhã. de Petropülis o snr. Florianopolis, 11 _ Pelo Republica, d.oiCommendador
nos envIOU. 13 R. r. que foi acantonar na-

se; para breve um Congre$so Getulio Vargas. Corr� romo T 'b
•

1 EI
. d

Albino FerreIra de Sá, pae fE'RA'1ENTO M.EDEl.�O·S quella cIdade., E�sa. campa-

da Impreusa' de S, Paulo; CQiI1 certo, nesta .capi�al, qu'e� ex. �l �n� '.
eltoral d� Est� OJ do Dr: Albino Sá Filho. Juiz nhia de guerra seguiu sob.o

o fim de,tratar da l'undaçª,o pQr estes dias embêircal:q. pa" fOI regIstradoo. Pa.rhdo Llbe- de Direito da Comarca de O Melhor Para Todos os Do- commando doprimeiro tenen-

da AssociilÇ'ão de classe.' ra o Norte. raI Catharinense. CuritybaIios. . ces, Pães, BoloE, Etc. te Archimedes Doria.

�.
' .•

-

.;C.- .-

,

. .

···05. prlncipiosdeffendtdos pêlo RBoionalisllio delirante resultado

..

-.
. .. Partid9i Republicano .

.

. e criminoso politica
Catharinense .. ;.�)�t!��tt.r���io'j:; Emquanto que nos bastidores da politica se co-

_.,
daquella capital, salienta o I gita de mudar os destinos de Santa Catharina, nós,

O Partido. Republicano Ca- nalídade das leis. Justiça ra- ção e assístencía >a08 meno-
facto de alguns promotores aqui, ficamos plantando verde e . ..

colhendo verde,

tharínense, .• ·.' a.ore-organizar:'
.

íd tant t
". .

ltd 1
publíeos

. jU.atarem ás aggra·l' Ih d
.

d·A•
• A t h' r> E t d t

f" I t
pi a e, anto quan o possível, res, mva I os e en ermos. vantes dos réos a eír-

o an o In mmnamen e o pano ca luO. a raz es e

se, rei ao seu an igo pro- gratuita.
I XVI -.

- Reforma integral cumstancla de não serem el-:
muita cousa foi resolvida nesses poucos dias.

gramma de bem servir os in- V�--'- Regimem eleitoral que do'. systema tributario, asse- Mas, é na rodinha da' prefeitura de Blumenau,

teres�es do Estado e do paíz, melhor permittir o conheci- gurando equitativa e nítida lesOPa�lista�: - onde mais se procura advínhar o futuro successor

propoe-se defender os seguin- manto da vontade popular, e destríbuição das rendas en- . raliIsso JUal não é maisd re- do major Ruy Zobaran. E parece que os signos dis-

tes principios: que assegure, nos postos ele- tre a União, os Estados e os
giona ísmo. trapassa tu °do, seram cousas estranhas e que não calhavam 130m os

I. -,:.... Republíca federativa ctivos, a .répresentação de to- municípios, e visando príneí- que se possa unagmar e ) desejos do presidente daquella rodinha, porque de

presidencial. Controle do po- das as correntesponderavets palmente: a) commodidade do absu�do� pa!ad cdhegar a uma uns dias para cá, temos lhe assistido um movímen-

der executivo por meio de de opinião.' Voto secreto e contribuinte; L) desembaraço
gran e impre a e. to de grande preocupação.

um Conselho de 'Estado, .eleí- representação proporcional. da prodncção, dos transpor-
As le�s Il.eJ?l�esd' em

1
qual- Corre, de bocca em bocca, que se o sr. Aristiliano

to • pela Nação; Eleição do VI - .Deíesa da propríe- tes e do commercío; c) pro-
quer paiz mVI iza o app íeam- Ramos tomar posse da Interventoria do Estado, um

Presidente da Republíea pe- dada Indívídual, com seus di- híbíção da .dualídade de ín- se, igualmente, a todos os, de seus primeiros actos será a demissão do actual

lo Congresso Nacional. Res- reítos e deveres. cídencla; d) prohíbição abso- indívíduos, nacionaes ou es- I
prefeito de Blurnenau; cousa esta que não encontra-

ponsabílídade dos ministros, VII. _:_ Combate ás ídéas lutá de impostos Inter-esta-
trangeiros. I rã diííículdades, porque o povo blumenauense abso-

que comparecerão às cama- subversivas para garantia da duaes e ínter-munícipaes; e)
Seria para provocar pro- lutamente não prostestará, pois não tem motivos que

:ra.�..
ou as commíssões legís- ordem social. abolição de impostos anti-e-

testes que as penas augmen- levem a tanto. Pelo contrario pode até acontecer que

Iátívas ··para fundamentar -as' VIII 'L'
.

'f)
,t3.ssem quando devessem re- t 1

P

ít 1
.

..
. '

.
- lvre syndíealísa- conomteos; amparo as co- .

b
. em cer os', ugares se cmral em as ruas com pa mI-

iIlI.',C.' I.·.a.,.tivas. do ·go.vemo eres-
-dI' t' )' t' 1

carr BO re estrangelros e nun- t
.

d
, ..

'

t I
çao e c asses. oper� rvas; g es imu ,0 e pro- ca e sob nenhum pretexto, se

os ...

ponc er as lU erpe ações. IX. �
.

Qbrigatoriedade do tecção a peq,uena la" our�. [ustíücaría tal disparidade.
Deve ter sido isso o que os signos disseram cem

It. - Autonomia dos Esta- ensino prímarto. Gratuidade _XVI. - Rlgorosa.. applíca- Que dizer, então, da ad-
bastante firmeza, porque repentinamente teve fim a

{jus, definidosclara e expres- do ensino 'publico prímarío. çao das rendas p�bhcas, de Iministração da justiça de um
longa espectatíva em torno do concurso ao 2' tabe-

samente em lei os casos de Gratuidade, tanto quanto pos- aecor,do com os
,

fms p�e�st!l- lEstado brasileiro onde se re-
lionato de Blumenau.

Intérvenção; Vedar aos Esta- sível, do ensino secundario e belecI�os em lei. Instítulção 1 servassem para os brasileiros
Deve ainda estar na lembrança de todos que es-

dós, como aos municípíos, superior, respeitadas as con- do !rlpu!,-al de Contas com de outros Estados da redera-
te concurso teve doze coneurrentes, sendo todos ap-

contrahireni emprestimos ex- vicções religiosas, com direi- attrIbu!ç?�s para os E�tados ção, uma aggravação Jas pe-
provados com equiparidade de grão. Resultado: den-

ternos sem au1orisação do to aos educandos da neces- e mUnImpIQs... '.
nalidades,

I tre os doze um seria nomeado - o nomeado da po-

Conselho de Estado. Eleição saria assisteneia espiritual. XVlL - Refo!ma�adlcal d,o O chefe do ministerio pu-
lítica.

do presidente. do Estado pe- Dissiminaçã@ do ensino te- s.ystema bat;lcarlO, p.ara fa�l- blico de São Paulo, precisa
Por mais de tres re.ezes tem sido protelada a

ln '. congresso
.

respectivo. dhnioo e profissional, nota- htar o .credIto e a cl�culaçao tomar uma providencia cou-
nomeação do candidato e js�o porque a politica me-

R e s p o TI s a b i li dadie dos damente agrícola. do capital. Repressao á u- tra esse inq:.;,alificavel proce-
teu-se de nerrneio no concuso, e, a politica é ma-

secretarios, que compareee- X. Legislação d9. trabalho
sura.

.. . dimento de certos promoto-
neirosa e não tem pres3a quando joga no molle.

rão perante, o congresso ou tendente a harmonisar os in-
XIX. - LeI. que. c,orrsIgue res que seguramente,não es-

.idas agora, com as occihções que ella tem S01-

commissões legif,Jlativas, para teresses e direitos de patrões
os ceyere� e os

.

d,lreltOS dos tão em harmonia cúm o sen-
frido de um momentJ para outro criou azas: tele·

fundamentar as inicí�tiva8 do e operarios, ,assegurando �s
funcclOnarlOs PUbIlc?s em Ia- time,nto geral da ,magistratu- gl'am'ma da capital diz que foi nomeado .0 2. tabeliã�

gove.rno e responder. ás in- 1
.

.

d
'.. '�.e do E.B.tado. g.ara.nt.mdo.-llies ra p·au1ista.· .Na-o se concebe

em Blumen.au e 'que o concurrente agraCiado o fOI

t I
- ".c asses conserva oras amparo _,

err'IPre açoAes. . edefesli, dentro das normas da
a. establlld�da, asslstenCIa, 8- um dispauterio como esse e prefeito provisorio deste município .

. .... .
_. utúnomia dos mu·· ti

.

l' d
., pos

..
en.tad.orla e deres.a contra adrnl'ra

.. rr. 'u'e os fa'ctos se. re-
Francamente, vasta proYidencia esta. Os restan-

nic.íp'i.o$,· pe.. rm'·.et}·.da a l'n't·.··erl'e- JUS ça soma e os prmCIpios arblt-parledades do noder
':t d'd t li

-

f ram beneficiados

- 1 de fraternidade humana. Ins-
.•

_ .'.,
.

�.
.

'" _

pitam, s,etn 131' ain.da provo-
tes can 1 a os, aque es que nao o ,

l'en�ia do Estado apenas ,no titüição de nm systema' de xx. Llber�a�e do p:"n cado a mtervenção de quem podem, agora, manífestB;r ._aberta��nte, ?aso não o

sentido, e no proposib pro- se
.. g'uro eon.tra a.cCidente,. en._

sarnento, de Opl�!aO, de lID- de direito, tenham feito, as suas opmlOes pohtlc as Juguladas pe-

vado, d
..

é ev.itar .a desor'dem" prensa de reunl"O de loco 1 '0 de desacrr"'dar a POII'tI'ca do governo

, .

.'.
. .. fermidade, velhice e morte ..

, _, .' ao:-' .

.

-

A attitlide de taes orgãos r recel '" a.
.

:fif'c��eâi ou de ass�gural' � �o, operario. Protecção aos moçap. d� pr,ofl&sao, d� .c�m- do mi'liisterio publico é pro-
Finalmente, só nos resta bradar como João AI-

.

n dos serVIços pu filhos do operario e da mu..: �e�clO, llbeI dada polItica. e fundamente aritipathi ca e des- berto: 1" '1
blICOS. Ih" 'd E·'

_ CIVIl t t d I
- RevoluçãO! Revolução! e os po Iticos evaram o

IV. - Dualid' d . d
.

_, er. grav� ft. qmparaçao XX"I _ 'M t. :- "'d h _

per a, po� o a parte, uma d!
.

. '. ; ....
a e e m!lgls aos operarIaS .dos trabalha.:.. '.' .' .

anu ençao o � reprovaçao das mais energl.
seu ca aver.

tr�::�:� �g;ros.al;ne�te a�se: dores ruraes, pequenos lavr�- bea� corpus, como g3:raJ?tI� cas.,
]lia é Binceramente.

g
..... ltali�ledad�,; �na dores, empregados domesti-

da llberdade. e; dos dlre_ltos Nos que somos contra todo ':- .....--
...--......----......-.....--.

�ovlbIlidade. e lrredubblbda- cos e diaristas. pe�soaes, nos casos appllca- regionalismo e que lamen+a- •. b
"

QI�S'tdr��ovsenUClml'dentos do� �a-
. veIS.

_,

. . mos mesmu as suas manH�s- Deseja morrer �o a fabrica da l()uça
g "'�.' fi a�� do_direIto XI. - Instituição da fami- XXII. Igualdade polItica tações appal'entemento inno- bandeIra
substantivo. Umficaçao das lia como base da sociedade. dos sexos.

.

.•. t";:-
. J. mesma "Agua Bra'n':o"a

lei$ prücessna3S, sempre juio Combate a medidas que ve- XXIII� - ,Garantia a brasi-
cen es, nao pOde�os deIxar

.

.

•.
'

"

.zo, exúepcionalmente, da di- nham pertIlrbar ou desorga- !eiros, e estrangeiros J'esiden- s�rn .0 .nos�o pI?teS;? essa Ha poucos dias, ,!l.R. _sub.. Acompanhado pelO nosso

v.,ers.ificaçã.o..
·

das normas que nisar a constituif'ão do lar. te.s no paiz, .da inviolabHida-
dlscrlmmaçao reglToDa�lst� das commissão de ConstrtUlçao o . D'

Y nenas que envoh e a vJOla prezado amIgo sr.·
.

ommgos

depf>nd8I'em. das condições XII. -'- Aparelhamento effi- de dvs direitos conCErnentes �; . '� .• . "

-

general Góes Monteiro, pos- d ..,

ll'articulares de 'cada El5tado. ciente da defesa nacional á liberdade e á segp.rança in� çao .dvs" precert?s . Jurldle?�, suido de um Iurôr de 1'e1or- Borba, proprietario a Casa

Alem dos tribunaes ordinarios XllI. - Absoluta publicida', dividual. .

c?nsIdel'adoS malOf18: .I�aclfl- mar, intendeu extender essa Bdeorbuam,anVol�sI·dtaeroasm 081'8 PC1'aeZsaerf
um'a Supr'em' CÔ" t Ad

.,

d d t d
.

FI' l' 8'd b '1' d 9 3
ca em todo mundo CIvilizado. '"d t b n so

-

,

.. '. .

.'
a... r ,e '. mlI�ls- e os ac os a ministrativos. orpo.ls. e a; 1'1 ". e 1 3. Estamos certos de que as mB�l:: am �m, aí? os

_

A. Lorenzetti Morghen e Luis

trativa, para Julgar em umca XIV. -'- Saneamento daszo- (Asslgnados) 'i' t
-

d t pavIlhao naCIonal. O sr. Os Rios representantes da gran-

instancia' as lesões aos d1I'ei- nas ruraes' e urbanas, e ap': Fulvio Aducci, relator
mam es açoeds e e� remo te- waldo Aranha manifestou-se, de fabrica de louça Agua

tos' indivi.duae,s pelo 'Poder plicação dos melhores pre- Ma1'cos Konder x�gero que enunlClamos, e- contra' declarando que dese- B'r"nca das Industl'ias- Reu

bl'
•

S'
.

C' A
'.

"10
..

.

� th '0' t
.

rao severas repu sas por par- .

' .'

b e 'ma
. a •

.'

-

pu lco,.e �a uprem� 01'- cehOS que asseguram a s:;tu- .ti1. Ul'. os a
. t d.

. ..

:- br- Java .morrer 80. a m H nidas F. Matarazzo.

te Co�stituelOnai, para Julgar de publica.
.

. '..
D1·. Norberto Bachmann

e
...

a J,r�prIa oplIDao pu 1
bandeIra, para aflilll.l, ceder Aos distintos viajantes a-

em these sobre a constitucio- XV. - Medidas de protee,. Abelardo Luz
ca pa Hha.

os argumentos dos seus coI· gradecendo a honra da �isita

legEast· d N
- '" port 1 desejam..os felicidades nesta

s an o a açao as
. praça

das eleições e a sub-comrrus-
. '.

são da Constifuição ba�tante
---......--------

atrazada em seus serviços, é Os funccionarios removidos,
de assustar a noticia de que
no fim do laço: deixando �e votarão onde se acharem

Rio, 11 - Em vista da es- margem questoes bem maIS

casses de tellipo, divnl�a importantes, maIS necessarías I por occasião das eleições
se que serão aproveitadas e mais urgentes. ê de lamen '

pa'!"a o pleito de Maio proxi- t'1r-se que os illustres douto- Rio 11 (A B) - Respon
mo as urnas que serviam na res da Constituição se entre- dend� á uma consula do ca

velha Republica. guem a reformar bandeiras. pitão dos portQs dO Rio Cran-

Nos vintE: e poucos dias que Emquanto se reformam de do Sul, o Tribunal Eleito
nos separam do pleito, é ab- cousas dis]?ensaveis, atraz.a�- ral decidiu qua os funccio
solutamerite impossivel a eon- se os serVIços da ConstItul- narios removidos votarão nas

iecção de novas.
.

ç�o e as eleições se appro' sédes dos municÍpios onde se

Xlmam . . . acharem por occasião das e

leições.

o d··;.' a

:i-:..

....
. "".'.

ASsim está certo
Serão aproveitadas as

urnas da Republica
Velha

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



: ... , )

.
,

ia, Fabrica de Receptores e Transmissores b

SANTA CATHARlNA

.JuntciCommerciaf
do Estado

EDITAL I
Estando a Junta Comercial iiincumbida 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 €stão legalizados
nesta Junta, para efetuarem
os respectivos registros nes

ta repartição.
Aquelles, porém que têm

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

mo registro, para o 'éffeito
do cadastro.

Florianopolis, 10-13-1932.

João Toleniino de Souza
Secretario

r������
D V. S. soffre porque qUér! t
D Si Ú

se.
u mal reside no estomago, aqui está o'

t·seu remédio:
o

,

��·o ..
· GODAS BRANCAS

4'0:0:.
-:

O Remedia das FamUias

Estomachicas, earmínatívas e sedativas

.D,�·ooo Vende-se em Iodas as boas Pharmacías t.Propriedade e Fabricação da Pharmacia Moderna
...

,
'

1\.000
..

Ed..-ardo Santos

'o'., Praça 15 de Nov. � fLORIANOPOLIS ,
L������

.. �.
:-'

O··.MOQERNISADO
I .. �.� .. '

�.,

.. Adaptor' "para onda curta
marca AGO tran�fotfua o seu Receptor de Radio - não

importe qual typo - num instante, em .um- Apparelho T!
niversal de alcance surprehendente, oficl'ecendo,uma ni

tida aud'ição das estações em (inda. curta, distantes, isto e

umafaell síutonízação das estações: Nova) York, Rio de
Janeiro, Berlim, Pariz, Londres, Roma e outras.

Representa o cDnjuncto uma supe�-mol'dernização que �ão '

dovia' fáltar para aumentar, consideravelmente, especial-
, " mente no verão, o seu gosto pelo Radio.

.

,

Procure Intormaçõea-a preço, sem compromisso, com

Pomada Mínancora

;: {

(�ome e marca Regístrada) .

Do pharmaceutíco E. A. Gonçalves Joinville - S.Catha
rína. Diplomado pela Faculdade de Me<1icina do Rio de

E' natural que a vossa felici- Janeiro e Universidade. de Coimbra
dade dependa oe vossos filhos O ideal é o grandioso pu-
e deles depende quasi da Sau- trímonío legado a therapeutí-
-Ie; cesta depende, quasi ex- ca dermatologica após a-

clusivamente, âe lhe dardes de nos de acurados estudos. Cu-
3 em 3mez0s, um frasco da ra toda a .qualidade de feri-
afamada: das novas e velhas, tanto hu

manas corno de anímaes eLOMBRIGUEIRA MINANCORA
muitas doenças da pele e daP I· �

'

.....

ae.escrí j O d d,"'b íleíro ETI ��� No ha egual. Uma creança
cabeça: Ulceras. Queimadu-rocure e�, �,� paglll,";) . '-I" ,gra,n e r,em� 10 ras . '"��! D. Fr-eitas i'JIelro :� de 11 mezes atacada de desin- ,ptas Da pr1E:ao c

por
.

Menezes XI h, DE. NOGUEIRA. do phar�f!-ee�- \:
r

-

: ,. .

543 . d 3 ras, Inleções, Empigens, Sar-.

J '.' '.
Iívro \ ríeo e chimíco João da Silva, Sílveí- (;

. A_d�o9adO, ! I etla. perueu vezmes. e
nas. Tinha, Avor e Tonsuran-FllllO, que f.ormam o

seu.
1 v., ! J';l, 'leu.de-se,

em todas as Pnarma-�: CaU:'Ills. C1Y�HIo'� coiums

..

,J'{'wes

=} I l�alIdad.es t�ste.mtlnh<>do. por te, Ulceras syphilitícas e ai-D - G' d d ..
'

I eras Drogarias e Casas da Campa- (: e C2"lw.,n.',,"''''' ':
.

seis pessoas idóneas em Itspe-O;:::. r�. ;es a
. n�a e Ser��es d� �r[lsil, :l:J�n� �sslm g Rua Minas Geraes � I riú Jylnniclpio de S. Francisco gumas cancerosas. Frieras,

De' "te' ciori nas Republicas �tlrAIJ1er!callas.
I d S I filh d S .C I J Suores dos pés, Sarna, Panos• OI n. I c�I. �._._.._._,._,,-,"-,�-....,......� o li 1 la o r. ar os .

do rosto etc. lndíspensavel��-�. -�_._...
.

.

,.
.

'" Neuremberg, professor. Cada
aos futebolistas, e ás damas

I�--:--�.-.-....;J...............
_--�-"-�---_.- ....

--------""""""':J LEiTURAS PARA Â ivlOCIDADE ��sacov�zu�� �:f�' '��,;a-�!i?e� para adherír o PÓ de arroz, esterílísar a pele. A pharm,
II"; "y' ,/ fQ I�I nn ii 4Ult

'

ii" .._ ,. _ T' t d � Depois do efeito não precisa Cruz. Avaré. Estad� de S. P. curou uma ferIda ulcera que� uaDm�Ie -. ·v."o.nraDuICO ldUltJj� VHn L . De8dedLo.?�; °1/emlJ��'lli�l:?� dieta nem purgante. nem o 914 conseguiu curar.
t d t A d M'i JII � . I os ���n .es . �ge "o�ra�uUe"CjI111pLn Vende-se .:l 4 numeros {l, 2 Curas maravilhosas por o a� �ar e._ �n;; a « lll�nI
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.�." � 1 • icon,rmue pa�a J sn
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d
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;3 e 4) conforme a edade, em cora» vae chegando,. todas as po a_as vao esúparecen
_

o

j�,<
.

.

Té,llho' ".O,'og.".l.,plr<aiz·leV.I,.i"cta.enaco"meuniPc'aa··rP..ae.. �am'i'ni,âiua disti-tita:
l.tO das racas Inll1"�mas, e a 8ca-

t d
'

,

f do mert'ado as cm'as a reputaçao e a sua procura vao
.

.-
.

dencia d�� força vital, precisa ? os �s tU çg�âm: nas d arm�- augment�ndo '(lia a: dia Quando todos a conhecel;em. será
mente qu:mdo mais falta faz elas aesfa CI ,8 eM:' e rogan- o' remedio dé maior tri�mpho em todo o Brasil. D, Cárolina�' l' tI' t

.

t t b 1e
.

íunto ao n'eu '! 'Ih as ,e na armaCla mancora. .

.

, .,

h�
.

' C li:.�n e a, que na presen 'I" anc a es a e A�lJ
.

-' ao ,.omem _ou
..
mp e:, .. �orn"o N.OTA: Se q.Uizer,pouparvos- PaI.hares d� Joinville, curou com uma «80 calxm (1)> uma

.1'",'
. n€;�ocio 'de livraria e papelaria nf�sta praça UH;; ty- compensaçaoda Natur.cZf\,O:lltl d

.

d' ti'
. ferIda de 9 anospogl'ana, encontrando-se esta aparelhada para a exe- horas amargasetrist�sas diVida dsa satl ede vos�o 'dlll alro cOdTl_l- Temos «centenas» de curas semelhanf,es!".

-,

d q lq serviço como' I f t
.

d'- "'[ . �'lar'ello oença eSCOI11leC! a o reme 101 .' ...l d d l'
caça0 e ua uer.

l '� .(ln e pOIS, e", e
.'

1 ,6', é'habituai-vosnocor..leço dequal- . Ado�ada já e� mUltas casas ,::e sau e e grau e c 1-�

I
"

C C I "t F t s, <;ornflça pela ?a. mocld.._aoe I qUf::f dõéllC8 ao deitar. dar um j moa medIca. LIcenCIada em 31-5-91;), sob nr. 97
.I mprmiesa côres P:;e�e�a�� ���:t�s, aG���I'I��:�1��:.��:���!;]:"�EI,�:r,i�I;!�t1 �l'������:\r�l' Ha quem diga m���:�o de fama unibve)rsal_,� de registro ele bebidas. envelopes, gUlas para a- ,oríg. I�m de - mu itas rle�graças, 't ..... t' 't· d !', (ã.� vezes tão h�bilmente que o. fre�.l�ez nem. peree e S6J quisição de selIos, rotHlos, programas, li\TOS de .I.quer nO decurso da. vlÍ:.I.a quer.l t os. qU,�n os eXls em, e e e,el

para vender outro sein valor Clentificc, mas· que lhe
'.

dá! veqdas á vista, desp,-lchos boletms e demais servÍ- l; sobre· tndo na velh!ce. A_s ora: 1 o e. sua_ve. . . :.. maior lUCI'O. E' uma arte de lha caçar o seu dmheIro, pre-.,

I;
victimas, gera�m"�:lte lllêXptI'l- MTIlt2s dlarheas lnfan!lS sao vina-se con:.ruela.. ..I ços adequados á arté, ; entes fazem uso de coisas de c lusa,las só pelos vermes e den- A Pomada Minancora não tem igual no mundó. QUán-

"......_""""'.....-..---- --........ j pODe;' ou nenhum vnIo!' ex- tes
.. Depois procurai o vosso dá a desejar nunca aceite imitações nem substitutos. Só o�

-��- �-- ! plicadas por quen; na .I!er?�de modiCO. que é boi:n éinvejado e guerreado. yen�e-se em toda _part.eIll1lda sabe de fUUQO sr:lentrfa:.o,
'[7 "de-� f

. 1,< C ra ri n 0mbrIQgl'flZ com um &0 VIdro d.o �emerlio MI-

I Vulearmente chamam-se: \ ell "<:oe na armaCIa lV\i-.. U ij Ü {i. U tU nancora contra emOl'luguez.OONORRfiEAs BLENORRfiA- nancora em Jomville, e em·
rem dado alegria e ielicidade a milhares. de !a:ID:ilias

i OIAS. CORRIMENTOS. AtC.,' S.:: I t?;aJ �s boas fal'macias desta
1ue yívem na maiDr miseria causada pelo triste: VICIO. <;i o leitor' fôr uma das victímas c, a e.

Aplüvaào pela D.N. de S, de S.Paulo em 30-5-915, so.b n. 8tI hão ande por caminhos, tortos, '... "Dãü-se 2.000$000 a quem, com proyas denunCIar osI que lhe roubam (l din�ejro, a
,.

'I IaIsjj'jc3dores ou contraventol'es,.a E. �. Gonçalve.s. '�m Jo-

IllJBgria da 'oida e 11 saude se.x.uall Ir.)'
'.•. ,1 InviIle (:--;.�anta Catarina) Pharma�la ,:J\lIRanCOl'a. �nVlam-se

I Que é ainda, um granqe bem. r ara annunCIO$..
jlistas de preços a quem as deseJar, ,

.l'Ii�c�lltestaveJmenfe; u� dos mH-1 Procure a nA Cidade"l' .. ' Venda em todas b.S drogarias e PharmaClas .'dH:arnentos que podem 'usarI'

ii1���Jg�Á�? .IDEAL" ."MI

�Família I
P�armacia "O H I O N" I·IOmta . está a· fetil:idade A grandeza da nossaP.tri" I

•

J " ri
'.

h·'.· depe�!le da cultEramoral)n-I
'

,nas gen oras· I teletual de seus nIhos. A gran\ .... " .'
,

'

I deza e felicidade de 'càda um

1'�:E�,possuire�, dois jar�ins i deles dépende 'da b?a ou má

\
lIgados entre 81; o do Amor! escala paterna que VIram -co�
<!entrí! de casa; p d.as Flores! o� .olhos. e beberam co�.a lnno qumial. O pI'lmell'O . sym- tehgenela. A boa escola e. mo

I bolisa a Felicidade; o segun- ra1i�ade. instruçã?, Ju�tiça,
I do comnleta-a dentro do COll- hygwne e economIa. ;�eJa e

I Iortomâterialmoralida�e, jdo� I conomico .co�pre só o in.disIlatria 'pelos filhos, : esposo e i pensavel na VIda, mas artigo

I
a saude.

.

-

, ::: I de valor real. I?oís beIn; as-
•.o-..................;.".;,.,.;;.;;,.;....,.;.�""""'�-_-_�,.�.,�.-..'

.

• Faltando esta, ttíd6óc,trans. sim os dentes t:l o -cor-'2LnUR De',NOGUi:IRA I
.' .

".

'"

_ ,

',' forma';em'sonho e �artyl'io I' po, lt. �àb.eça e, cª�e� tam-, .

, ,. ':- ,.
.. I ps romanc�s, de � D G A � I Com(J�pois;'g�:rantlr. il :'pos� be_m preCIsam hyglene e as-,"; �.rRpregadG ! II! A L L A v,E, sao os mm"'l.se de tao' precIOSO LUMEM. selO constante., "

_\' ,

':',:cofu successtlo ! lJdos atualm�nte.. de tão gra.nde BEM� indó di. Pará isso use a <�Petrúlina I
: V.�. já leu (,O Circulo VeI reito em busca de «Minervi. YIinancora», que é. um tónico
I melho»? Npste caso encontra- na»'que é um precioso ,espe� capihr; ideal1l,iicfo,bieida, es

Irá
na min�.a li

.

.vraria. taI?bem Cili�Of�it.o p
..
elo autor.•.'i:Ia

.. :;.:.afa-. te�Hizante do

.,po.ur.
o ca.beludOos outros lIvros deste arama, mao.a'Minancora que dllrp,nte evita a queda : do� cabelos; OIdo escrito?, como: dez' annos tem cu'rado 'iIinu� destroe completamente a cas,'

'A Porta de 7 Chaves me:râssenhoras evitamlh\(as pa::gordupa� comiçhãQ do pe:-O Sineiro.
. ..

. vezes)operações e soIfriitüm, 1'1craneo.Algums.ssemanas d�';0 Bando Terl'lvel.
, tos velhos un ilt8ro e ovario uso tornam ú cabelo �orte, on-

"L�O Homem .Sini�tro..., P()S,,!,,;)"!I)�} 8ttf�;�t!1dl}s.magnifi2 dead?,vigorosobrilha�teepre;�: O Prisioncll'o c.a 0t'�la. coso Um negociante do: alto to evitando as caspas e o em"
X'i\. Aranh.:t Bra'lca: ; ':,: ' commercio de Joinville; ·'és.. branquecimento , ,._n'famaturo,t;r��elIl I:!'cha-,se semp:fe gotando quasi a paclençia e sem tint�ra .. Caqa frasco temá v-ell,dl1> a.lIter�l'1Jra

". esperança, curou-se de he�or tOU'lS as mstr4çoes para fazermodé:r,tiá sobre a RUSSIA-'� ihoidas com 6; frascos! 'l'odos o c[lbelolustr:oso s�C.Q9.Qu hudos i-\.�X9l.i,ES RUSSOS. :Y>:98 inco�odos causado$ 'de' mido. Vend.e�s!3 �a' PIlar. Mi- ,

I
; t::r�:\./:

.

;j. :«regras» Irregulares, hemor�. nancora JOlDylle" em todas ILh.<rar:'t5t'1:'ARL WAHLE. ';'�llag�as, curani�s� se, �ãú; (í�-i 'p�:wrm., irog:arias·' perfuma
.

'" �! ki;�k,:.�ij tiu (;t.í�n-u! Rua ·15 Q6 Noyernh' r) nr. 9U J!.I:nrPl� mun a Mmer,r,!w N, ;:; ;1f'�, , CIdade, I.. .1'.:.: .. ,<'

Alfredo Gossweller
'Rua ·15 de Novembro, 74

BLUMENAU

.J.... ,

�

Aut. BRANDES

Rua 15 da Nov. 63 Teleph. 99
Blumenau

� .'

�ortnnentD
em drogas e especialidades na
cionaes e extrangeiras

Medie�unentos AUopaticos, Homeopa-.,

tiC:05 e Piochimicos.
'

Sortimento completo
\ .. , de artefactos 4e borracha, Per�

fumarias, Sabonetes,· artigos de
hygiene etc. '

.-'
"

Vendas a varejo e atacado

Importação directa,:.'por isto

Preços baratissimos

SER"IÇO NOTURNO ��RMANENTE

;: ..

, ...

Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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Blumenau-S. Cafharina
Dr. Oswaldo P. da Silva �(f§{{i)��",���{i}���«i�

Livros para casas commer-
- M E O I CO - � PARA QUEM SA- �

ciaes, como Pela Faculdade de MEdicina do �
BE APRECIAR O �Diarios Rio de Janeiro �,

aContas correntes Clinica Medica em Geral � �
Borradores Molestias de Senhoras e Especiali- �-%. �Costaneiras dade. Molestias de crianças. Pele, � t.,.'1#fJ
Protocollos Syphílis e Venéreas a � I

Livros de actas Consultorío e Residencia: Alameda � �
Barão do Rio Branco, 37 �e todos os utensílios para es Consultas das 8 ás 10 e das 4 ás � �críptorío e repartições encon- 17 hOr:1s � A �tra-se por preços baratíssimo �

f.'.' 'C A
��

Na Casa Carl. W.ahle �·;ã.c:�R:bcli:�T �
.

Ii
D R b

�� - ADVOGADO - 11 �� ,6 � . !
r

.

a e �: Rua 15 de Novembro. : �)- vrw .

�
- }l (Alto da Pharmacia "Uloria") ;� �

JMl:EDJ:CO �� - Phone 14{; - �� ii �
................................................ � ..$S\�.._..._.._........_.._.._�._._.._.._.

� �

� �
@ {�I
@jE' J) MA�S SABOROSO, DE �.� I
� UMA DELICfA INSUPERAVEL! �I
@ �'
� �
� �I
� ®I

@Hontem,HOieaSempre-COROi-\'11� t�

j���8�����8���1
p ....�'� �I���� u_

.� H' O t e I SInO'8ft �... / C A S A
_ ()�_o R B A

, [ " Domin90s M. de Bo�ba

D 'S;;d;;-;elho; ;�;�;- �
� Fornece refeições a dornic.lo .4i
fi ASSEIO QU�����fortave;RESTEZA �I

Banhos quentes e frios (; I
ALMOÇO 2$000 JANTAR 1$500
Annexa ao estabelecimento, padaria excellente- o

� L. ;;�8;;;EL �,
J? Trav ssa 4 de fevereiro - BLUMl:NAU �'II��!��dl
---------------------------------------------(

Pequellos Annuncios
1'.......,;.· ,

�"1!nwnclos nesta secção; 4 publicações, aos sabbados. até 3
crns, 3$000, de .mais de 3 a 6 centímetros 5$000.

Situado no

Ponto da

HOTEL HO LETZ Dr. medi Francisco Kuebel
Medico do Hospital Municipal,melhor Delegado de Hygiene

cidade - ClINICA GERAL -

R. Siebert e Cia.

-01-
Quattos confortáveis e consí
nha de I: ordem.

.
Absoluta moralidade e maximo
asseio.

Consultas no Hospital MUnicipal
nos dias uteís das 9-12 horas da
manhã, nos domingos das 9 - 10
horas e nas outras horas na sua

residencia em Itoupava Secca. Po
de ser chamado a qualquer hora

do dia e noite.

Doenças internas, moiestías
de creanças, moléstias vene

reas e da pule.
CONSULTORIO: Rua Bom

Retiro no. 8; das 9 ás 12 e
das 3 ás 6

Dr _ Edgar Barreto
ADVOGADO

Rua 15 de Novembre>

Dr. mede H. Pape
nr, 37 2°. andar

Clinica geral e

Especialista paramoléstias de i

garganta, nariz, ouvidos i
e olhos '

Blumenau - Rua Piauhy

t-,S T(',S�:�E!=:, 8ronchi ..

t-s, Consfipaçôas e
::'_:é;t::.. rr h os pu! o-Ionares
fJi:�S,:pp��r�cern com o

ViNHO CílEOoOTADO

ASSUC.4.R DE BAUNIUL\

MEDEIROS

c Phórrn Ct:ir;)

jDAD fJA Si�Y.� SiL7EiRA

CONCORDATA PREVENTIVA
DE

KERSANACH &: elA - Blumenau
CARLOS H:)E:PCKE S. A., commissario da concordata pre
ventiva de l(e;-sa 1�ch & Cia .. desta praça, avisa aos interessados
que se enCO:ltra á disposição dos mesmos, para receber recla
ITBções:

a} - em todos os dias ufeis, no estabelecimen!o
commercial da firma concordafaría, a' rua 15
de Novembío, nrs. 27/29, desta cidade, das
9 as 12 horas;

b) - em tJdos os dias uteis no estabelecimento
commercial do cornmissario, á rua 15 de
Novembro nr. 143, desta cidade, das 14 às
17 horas.

Avisa outrosim, que a habilitação dos creditos deverà ser feila
:la forma do Art. 82 da Lei de Fallencias. (Dec. nr. 5.746 de 9
de dezembro de 1929), até O dia 10 de abril do corrente anilO, e

Wle a assemblea de credores tera' lugar no dia 27 de Maio do
�'-xrente a,mo, á5 14 horas, na sala de aud.iencias d� .Juizo de
D;�çit.J d:::::;;a Com:lrca, no edifício da Prefeitura l\íunlclpal.

Blumenau, 10 de março de 1933.

S. A.peio commissario: Carlos Hoepcke
a) Antonio Kaiser

I----�------------------------------�----------

1·==========1'

II Ao s S n r s . C o m m e r c i a n te s I;
�: Participamos �lC commercio em geral que repre- :�

� sentamos, nesta praça e demais do Interior, os �e- =5

}:.:: guíntes artigos, cujos preços não temem concurrencia:

i:.iCAl OI Bícycletas, cujos preços devem ser �'"' : vistos.

{�. BIANeHI : Bicycletas de diversos typos ;.:�� CORITEcrr Para cobertura de pontes, vagões, pht- �

(:� 4 : taíormns. avurandados etc. :��f ISOFIRM: ����\��t�:u��g.��l�opn,��re;J���iS, de au- J

�i CARBOLINEUM: ;:�,a ,;;�lá��a���� n.udeíra, casas, cer- l�
�:. ODI�i'JE.' Tinta a ser preparada com cal sendo

:.i' perfeitamente lavável.

i.: BRILHO FAISCA: ���fr��v:[c;�m de louça, panellas, ba-

�.;��
PALH A DE A ÇO Em caixinhas - para 11 lavagem de 80- 5í; Ii.' ll: alhos etc. Não arranha. �{

I'
:

VELllS P,AR� FfLTRO: Com pressão, sem pl'8ssão e antimi-
•...
:�

�. ti cmbica de todos os tamanhos. )
PERFUMARIA PRJAD:�.' Po de anoz - Dentitricio Palmarosa e .,,:�)lU .ti.t1 Ina - Agua de colonia - Glycerina - Sa-

i,
.

bonete 20 qualidade!;.

=::.:1�: Sabonetes para hoteis. Sabão para: barba, etc.

�
:
CIGARROS DA SALRAl'I, a sociedade onOl1yma de ta-

:)

"1:
t bacos it,llianos, concessionaria no Em-

.::'�t.; ..;. si! do MOI!opolio <los taoacos do Hei-
f n.) da Italia, com os seguides CJ-T ..'..-

;)

I" ..::' RU'I'OS: Toscano supcl'iore;:; - Tosca- :)
no meios - Toscano commun>,. :)
rremos desfiados: ��

I.' 11::::::
SABRATI N. 1 em latas .',
ESPOHTADl ;nAS - typo especial par�l pcachimbo, em pacotes. ::�.CIGARROS: Su.YQia - Eva :-,raccdonia )
- Aguia - Augusta - l\1ollo1)OJio

.

-

:.JBrasil - Ver" - Vna OV,teS - Gltnne. )

I�_.· !�::::.i..
�I��:����1J.�M Ci\J:':A: Suyoia - E\,t nf 'l'ypos especÍaes Jw!'a sCllhoras.

l:3PILHAS SECCAS para telepholles - radios c lantemaô \

� '::
Diversos outros artigos, cujos preços não temem j:�III concurrêules. �

'6/\ C I n AJ)�F:B_�=,,� fl ..�.�.�.��.���.���...��...�.���.�.��.� ...���.t.�...��.�.�.� .1...•...... JJ:.;.::.;.��._._.._...._�_.._,...._,.._-�-"....___.---".._..___._._. .,�.....,---._....._..

A PHARMACL�
.---------�-_._--_ ..

E SUA

fiLIAL
QUE GOZAM DA CONFIANÇA ]10 'd;
POVO DE BLUMENAU, TEM PER- '.'.1

.

MANENTE STOCK DOS MAIS PU - �ROSENOVOSPRODUCTOSPHA� k
MACEUTICOS, CUJOS PREÇOS
ESTÃO DE ACCORDO C011 A

SUA LEGITIMIDADE.
E' PREJUDICIAL A ECONOMIA

I QUANDO SE TRATA DA SAUDE.

�1..gg",,""���"MB..�nm�

Continua ;! lcL1tcnI._1·, .L:

teriores <I ,dta actueI] {ii

Ternos de C�ISemlr21,

de cortes.

tecidos.

Annunciem

._ ...

_======",,=========

;i#P#e:4J Ni'. a;:; =!fí t #* Ij ::;

Amo-viação
Blumenau ,. Itajab.y,. Tijucas

florianopolis
Empreza HI.LARIO WIEDENKEN

Transporte de passageiros � encomendas .

Partida de BLU?\1ENAU - Segundas - Quartas e
Sextas ás 12 horas.

Partida de FLORIANOPOLIS - Terças - Quin
tas e Sabbados ás 8 horas.

Agentes nesta cidade:
RAMOS s HOSTERNO
Rua 4 de Fevereiro .:.V· 7

Phone No.

I
-

»:

{Se este C2,:nçtt;d;:ê�:(
'.,.� "'" or1I ., t"�( .... ;! ... ,...--, ... �� ;

II-::C'ítdr.U��i
.;., c .. (.·" .':'" ,:; I

"'"-�'"'-;"-"'-:\r CA·"'''t)",·,.;n J. I
(LD.:_- ,-.J�� ... :W. �·.r'l-01.,,,1 .\�d.-r'!·�'-·--1 fiI\�(�l; c:"':;_dk �ç (;':_�\:�:�;-_:2�-:." �./I�i' / �

--: //�./ ��·_:·�-:�r.i '1)" ��\'!.lyr

'(t�� c.; '�'_;/' ",' _ ," , ,." "'�I�;fj��;f:,;�
�---

---

(' '-)� �(\ 'I "1" '.'" I .>l:��i·
� �:,l!J7r.'·,;' , (i

-

\ ...;. ,: <>.,,''«<. :/:M't

��f;i�-;��.;�:,�:�- ,:,":��:,it���l�-....:f.._.;..---.... .,.".... _r'
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[oIÇ.IO UE HOJE 4 PAG INA!_]
;;Issociação Brasileira·. �e Imprensa o Ministro He4'menegildo de Barros diz que

deixará. a plesidencia do Tribunal Eleitoral,
no caso em que· as eleições não sejam transferidas

.:�,/;-:-:
[\'

.

).?J; Viu passar a '7!iO corrente, na redacção, na OI C�"H DO

'º seu 22' anníversarío, éssa balcão ou no «bure
j" benemeríta associação de sobejamente r8CO Rio, 11 - O Ministro Her- I paíz,
classe. quando se assegurar a todos, menegildo de Barros presí- O ministro Hermenegildo

, Associação que vem eUlll:' sem restríccões, nem duvidas dente do Superior Tribunal por esse motivo opinará con

•••.•... .prindo fielmente o progrsm- a liberdade sagrada do pen- Eleitoral, consta discordar das tra a realísacao das eleições,
> ma que se propugnou defen� samento.

'.

eleições para a Constituinte em Maio deixando a Presi-
der, apesar dos ínnumeros . em Maio; em virtude do nu- dencía do Superior Tribunal
entraves surgidos no seu ce- Nesta �asa, c�n ," mero de eJeitores que não Eleitoral, caso não seja at-
minho, tem atê agora dístrí- t�r acolhldatodo: .os ;�r�Ill'; representa até agora a maío- tendido.

..

buído, grandes beaeneücfos a �lOnaes e todos ..
,,::; dm,,_,, ria da população, dando ao Essa notícía vae com as

grande numero de seus as- Imprensa... Ao co�me�or�r !l mesmo tempo esse facto, mo- dividas reservas, em virtude
socíado s. data relativa á sua vida íntí- tivo a repetidas prorogações de ainda não ter os jornalis-
Aíím de comemorar aquel. ma, a A

..
B. 1.'. por seu con- do alistamento eleitoral. pro- tas ate a. hora que enviamos

la data, bastante grata a to- selho delíberatívo, de que Ia- vando tudo Isso, não haver essa mensagem, procurado o

L
••.

t

.•...'. dos quantos labutam �at ím. �:in�����ç�� eex��r;��d���;� eleitorado emd propo1rç?esda mBinistro Hermenegildo de
_ prensa e no seu propOSI o no- .

. .: .
'. , relatividade a popu açao o arros.

bílissímo do congraçamento lhadores de classe, saúda e-
_-........_. ._....... ....... _

l;. de. classe. dirigiu a mesma a íusivamente, com sentimentos

,todos os jornaes brasileiros de' fraternal companheirismo,
aseguínte mensagem: .

todos' os jornalistas �a Capí-
«Nó dia .em que a Associa. tal � dos Estados.' U!11dos pe

ção Brasileira de Imprensa �s !deae� do perlOdl�m� bra

comemora um quarto de se- síleiro e Igualmente JUbIlosos
..... culo.tque viveu sentindo as com a commemoraçao de ho-

víbraçães,
.

conquistas e vi .. [e. � (a. a.) Herbert lvIoses, Florianopells 10 _ O inter,

ctoríes do jornalismo '-
naeío- Art!�U1' q_e Guaraná, Nestor ventor interino do Estado as

e;; naI: fa�, em exp�e�s�es d� Gu'lma'i'aes,.Poschoai F.,el'TO- signou hoje o decreto d _

, IDftlS ,s:nceracor�mhd<l.d.�, vo de, A1'rI;anao Gonzaga.1,Ca:- tuindo o prefeito provisorio
r tos.para1que seja cada, v�z va;lho l'ie�to, Raul ,�e Borjo. dessemunicipio, do ca go que

.

mars reai o ?ongr�çameD o R'llq" Joao M;ello, G,a1 Zos JIIla- vinha occupando e nomeando� de. todos os Jor.nalistas,. de nhaes. lVla1'�'lns (,ap'l�tr.a1�o, o para exercer as funções de
� �uJo l�bol., prohldade e ínte- C�audmo V'Wt01', Mazin; f)�- 20. Tabelião de Notas desse
';. Iígeneía dependem o progres- roa da Motta, Povoas de Ht- município."

.

.....
80 e desenvolvimento da pa- queira, João Alfredo Pereira

> tria. Mas, tambem, dirigindo- Rego, Alfredo João Louzar-
se a todos os brasileiros, da, Franklin Palmeira, }dar
quer 'tornar publico um an- tins Alonso, Carivaldo Lima,
seio de profissionaes de im- Custodio de Almeida, Alvaro
prensa, dia a dia mais radi- Freire, Aureliano iI/achado,
cado na consciencia de todos: Francisco Souot, Oscar da
o direite de opinião franca, a Costa, Heitor -da Noln'ega
liberdade do commentario, a Beltrão, lWozaTt Lago, 1rlario
cI'itica silieera e espont�nea Nunes, Barbosa Lima Sob1'i

,

-- elementos essenciaes é nha, Oswaldo Souza e Silva,
'Indespensaveis á sua finali- Raul Pederneil'as� AlfTedo
dade.O esforço por. vezes Teves, Gab'riel Lourei1'o Ber
deshurnano e aniquilador, dos nardes, Jocelin Santos, Mar
que militam na vida de im- cOndes Filho, Oscar Say{io,
prensa e, em certos momen- ..lforaes /3 Belford de Olivei
tos, t'xhauridos desfallecem, 1'a.

Uma declaracão naces-
.

sana
Foi '. oxonerado o

'prefeito de
Blumenau Pata qUI> não conii

nuem em tordo de meu
nome certas explorações,
de que me acho nuaão
ao "Partido Evolucionis
ta", pOT ter sahido o

meú nome entre os que
. pnstarmn a sua soluia
riedade aquelle Partido,
'venho declarar que, oõ
solutamedie, não dei a

ninçuem. autorizaçãopa
Ta 118a1' do 'meu nome.

•
Pertencendo á velha e

forff, COTrente con�el'va

fjOTfl de Blumenau, n(io
me anÍ1nam aventu1'as
part'ida'rias. «Soldado
fui, soldado do voto se

rei, dentro do espirito
de meu povo.
Gaspar, 1 de l1wio de

1933.
(a) Albe1'to Spengel

A Convencão do Par
tido Republicano
Gatharinellse

Conforme roi amplmnente!
noticiado, I

esteve reunida em I
floriano�olis, nos dias 8 e P-Ido corre 11e, a Convenção d i
Partido Repubiicano Catha-I ......__.......__

rlnense.
Ir. I � -i .

...

Furam, nesse congreso, fei- a DilerVenJ.Orlft
tas rel'ormas no programma
e lei organica, bem como Recebemos pelo telephone
escolhidos 08 candidato á IU-I as altimas novidades sobre o

tura Constituinte. \
o caso da interventoria, que

A Convenção teve logar está neste pé:
.

.' . . . na séde do Partido, á rua Pu- Os Evolucionistas Legiona-Domm!5? ultln:o, reahzou- dre Nfiguelinho. rios e Liberais não chegaram
�e, na vIsmha cIdade de !ta- De ínicio, discursou, o dr. a um accôrdo, quanto ao can
Jaby o espera�o encontn

Adolpho Konder, o qual a- didato.

ent�e esses dOIS valoroso�. .bordêln 10 os máis palPitan-11 r1A Legiã.o m.andou, então., pa�clut�s.
n

tes aspectos da vida politica ra o Rio 5 nomes, sendo 3O Jogo que der::pertou úl· do pais de accôrdo com a de fóra do estado e os do dr.
gu� �nt�u�nf1smo na regnlar nova fe'ição da mesmaJ estu- Antonio Bottini e Henrique
?SSlstenCla que �omp�ece� ?OU as :.;erormas que deviam Boiteu.x. �. . .

,Tel�grammas da America a� ca:mpo naqueLe �h., rOl mtroduZIr no programrna do O LIberal quer o CeI. Arls-
do Nórte. nos dizem que, de� ai�nal falho, d.e techmca. .. P. R. C. tiliano Ramos, que é espera-
vido a suspensão de Lei Sec· Venceu :l'acI1mente a es- Falou em nome da classe do hoje do Rio, onde fóra ha
ca no Paiz. foram vendido nu quadra do rub!'o-azul pela moça, o dr. J.;rmando S. Perei· dois dias.

., _

dia 8 em Nova York, cerca c�ntagem �e 5x3.. 1'a e saudou a mulher catha- O EvolUCiOnIsta nao encon·

de um milhão e meio de bar· D? Bra�ll 8obresahuam-se rinenoe, tambem rapreEenta- tl'OU ainda candidato.
ris de cerveja. Jose, EurIco .e �uent;r, te�- da, o dr. Antonio Gallotti. Embarcaram para o Rio os

do o ponta dIreIta JaIm� fet· Em nome do Directorio srs. eyro Aranha e Alvaro
" lhado eompl�tamente,. e. dos Central, saudado os do iu- Cruz.
.. 'William PoweH locaes todos Jogaram optlma- terioI", discursou o dr, Fulvio;iL ment�. .. .

.

. .. Aducci. tendo o dr. Freitas
�L

'.
Quem viu os anteriores tra- .ReI�rlO a paft�da�) antIgo Melro, 'de Blumenan, agl'ade

,�';;ba1h{)s de Powell, onde elle �,la�tt'lro do AthletIco, d� oendo;
:: opparece sempre

..

'

como ... um Vurltyb.a, ��rreco, que 101 Na segunda sessão, fala!'am
ih.cavalheiro perfeito qlJ.!? é, vi- um .?p�lmO JUIZ, folgamos em, os seguintes oradores: drs, Chegou, hoje, á esta cida-
:1'verido papeis de dramaticida- regIoLral-o. Marcos Konder, Arthúr Costa. de, o Exrno. e RVIDO. sr. D.
f\Lde intensa, podé ter idéa do Paulo Medeiros, tesar Avila. Pio de Freitas, preclaro bis-
�.:.�:film "Sombra da Lei" que o Era gravissimo o meu Osmar Ribeiro e Oswaldo po desta Diocese.

. .

t>:·Cinema Busch exhibe hOje, Oliveira. S. Exa. Revma. vem presl�
· .•. uma fita muita muitas vezes et'fad.o' Foram eseolhidos candida- diI' a commemoração do 19.
superior a tudo quanto· tem I) tos á Constituinte osseguin- centenario da morte do re-

· .�eito o grande artista. E' um' Attesto que achando-me ha tes nomes: Dr Abelardo Luz, demptor do mundo.
·

.. 3;rgumento de �vent1lI'a8 po� maÍs de um anno, padecen- dr. BuIcão Vi8nna, dr. Ed- A Cidade que é de S. Exa.
llcmes bem urdido. do de uma horrivel d Ar no mundo da Luz Pinto, dr. Cid Revma. amiga e admiradora,
Como c?mplemento os De- peito privando-me dOO meu Campos e CeI. Marcos Kon- envia-lhe votos de boas vin-

seMos: «Blmbo vae de Muda» traba'lho, tendo 'experimenta- der. das.,

PRO�ISSIONAES.Ii!:'Il��i�:s�����fg�ãOp��;r�=='"ll
PâUI.ista.·.·.S)( c;al"iocas 'i;!:.i���:.1�i��!�tt�:u,:�� II A. 1. RENHE"

.

& CIA. - Porto Alegre II
No jogo rflali2ia,do domingo ELIXIR dt> .NOU�U1?IRA �o}f ;J

ultimo no R

.. i.o 8.n.t.fe proIl.·SSiO- Phar�ace.Uh?O.�.h.. l.�rnc.ú ,Jo.�o f: fiação e ··.·. Tecelagem de Lã :5
'C naespaulistas ecariocas,hou-ld8; SI1\-:a SIlveIra, qual nao f� i5 .

. '

ve um empate de 2x2.· fOI a mm.ha surpr.e....sa, vendo- : :� .

'.. '.

me curado apenas com 5 vi- : Confecção fina de :�
; �ampos LObO�62"(;'�4; :::a�:arac:;,;,mZ�,;'t!a�: Ternos e Sobretudos sob medida 11
.j ;, .com a retirada do .. $óbià';�ll.o. . .

.. .....•..... .. ..

.

33S€ ;�.t.·,lrlorencio Thiago .da' Go�t�: .J?nVlO � Vmces. estammha
: .

d B ��
:
..•..

·

..•
·

•.•...:
·

••

·

.•.
·

.•.'.·.•.·.·•.feor•......g.. ·.an.iZo..
u."'8.8..

a fIrma ça��
..

�.....••..�.�.........•.�i.Cl.araçao, POdend..o faze

..

r o
�: Representante parà o MunicipIO. e lUD1enau:�>:pos Lobos & Cia., de FlorIa; �so que lhes conVIer.

.' f= :�,:']loPülis, ficando na mesma;'. p,�rto Seguro, 30 de J'l)Jt�O f� R a 0.1 D e e k e É�':, aCttIálnH�J1te os socios Ame- de W22;.
.

.

\: :
.... rlco:de·Ga�posSouto, 'Alva- .... :".':Patricio Ribeiro Costa.•. t ;
.....•....�.O�!.�.�..

·��.�·.•�.•
·

..�...•.�.e.a......•.
c

.•.a.Fa.·q.�.:.iin.f�..ir.U.:.. f�.� -. �il�..f.·••.•••.N.·
·

·

T•...
··•

..

O

..

" MmEiR.os> .••••.•I.. !�

.••.....•..•...
B

•......
iumenau -

Rua. 15 de

Novem.bro, 120.· �nos commupleou á qu�l faze� O !vIel.!Ior l?àl'ft Todos os DO'::i r':
-- Telephone, 47 -

E�mos votos .de prosperlda�e.. '. ce�, Paes, Bol06, Etc. ������-:;:;'''''�:;.''.:.:c���

'.

Vamos beber mas Brasil x Marciliõ Dias
OI

aSSim .....

05 amerit:::an05 beberam
em 24 hora5, um mi...

(hão, e meio õe barris de

cerveja

D- Pio de Freitas

o grande festival do
Brasil F. C_

Damos hoje o programnia dos festejos que o Brasil
levará a eHeito nos dias, ultimo de Abril e 1. de Maio pro
ximo vindouros.

Dia 30 de Abril

Primeira parie:- Pela manhã;-

1) - A's 8 horas - Reunião, na Praça "João Pessôa»,
de todos os atlhétas que tomarem parte nas diversas pro
vas, devendo cada representação de clube levar o. respe
ctivo pavilhão. Marcha, em columna por treís, puxada por
banda de musica, até o campo do Brasil.

2) - A' 9 horas � Corrida raza de 100 metros - Dedi
cada ao Exmo. Sr. Candído Figueiredo - Medalha ao ven
cedor,

. 3) - A's 9,30 hs. - Corrida raza de 200 metros. - De
dicada ao Exmo. Sr. Dr. Amadeu Felíppe da Luz - Medalha
ao vencedor.

4) - A's 10 horas - Corrida de 50 metros, com ovo na

colher, para senhoritas. - Dedicada á Exma. Sra. Da. Frida
Balsiní. - Premio á vencedora.

5) - A's 10,30 hs. - Corrida de estafetas (100 m. x 4)
- Dedicado ao Exmo. SUf, Conrado Balsini.. Medalhas ao
vencedor.

6) - Ns 11 horas - Prova infantil - Corrida em sac
cos (50 metros, - Dedicada ao Exmo. Snr. F. G. Busch>
Premio ao vencedor.

7) - A's 11,30 hs, - Prova infantil - Corrida raza de
80 metros.

A" tai"de:�

8) A's 15 horas - Interessante partida de íutebôl en
tre a petisada do Blumenauense F. C. e do Brasil F. C. (40
minutos). Só poderão tomar parte pequenos até 13 annos. -

Dedicada a «A Cidade)} - Premio ao quadro vencedor.

9) • A' !.6 horas - ?al'tida de Iutehól «A La Salada}),
disputada por casados e solteiro s veteranos no futeból.
Dedicada á Federação Catbarinense de Desportos. - Premio
ao quadro vencedor.

10) - A's 17 horas - Jogo intermunicipal entre as tu!'
mas principaes do C. N. Marcilio Dias, de ltajahy, e Brasil
F. C'i desta cidade. - Dedicada ao Exmo. Snr. Consul Cal'
los Renaux - Taça ao vencedor.

Dia 1. de Maio

Feriado Nacional - Dia do operario
Primeira parte:- Pela manhlÍiÍ:-

1) - A' 8 horas - Reunião, na Praça «João Pessõa»,
de todos os operarios desta eidatie, e marcha, sm columna
por treis, plLxada por banda musical, até o campo do Brasil.

2) - A's 8,30 hs. - Distribuição gratuita de chopps
aos operarios.

3) - A's 9 horas - Corrida de resistencia (1.000 me

tros) - Dedicada ao Exmo. Sr. oscar Bottaro. - Premio ao

vencedor.
4) A's 9,30 bs.; corrida de pote. Neste numero poderão

tomar parte os que fízerem sua inscripção mediante o pa
gamento de Rs. 1$000 - Surpreza ao quebrador. - Numero
dedicado ao «Correio de Blumenau».

5) A's 10,30 hs. - Corrida raza de 400 metros - Dedi
cada a «O Estadio» - Medalha ao ven€edof.

6) - A's 11 horas - Corrida emsaCC05 (SOmetros) pa
ra adultos - Dedlcada ao Exmo. Sr. João Medeiros - Premio
ao veilGedor.

7) - A's 11,30 hs. - Cabo de guerra, disputado entre
2 turmas de (fperarios. - Dedicado ao Exmo. f:jr. Tenente
Paulo C. Lopes. - Premio á turma vencedor8-.

Segunda pane A' tarde

...�

8) - A's 14J30 horas: - Partida de Iuteból entre as

turmas secundarias do Amazonas e Blumenauense F. C.
(60 minutos) - Dedicada ao Sr, Heitor Ferraz.

9) - A's 15,30 horas: - Corrida mixta entre moços t!

senhorinhas - 10l' x 100 m. Agulha e linha. - Dedicada á
Exrna. Sra. Da. Etelvina Luz e Exmo. Sr. Domingos Borba.
- Premios aos vencedores em l' logar.

10) - A' 16 horas: - Bola militar (adaptação de Rug
by) - Prova dIsputada entre as turmas Verde e Branca,
do Brasil F.f C. - Dedicada ao Exmo. Sr. Coronel de En
genharia Oscar Barcellos - Premio a turma vencedora

11) - A's 17 horas: - Partida de futeból entre Ils",
turmas principaes do Blumenaucnse e Amazonas F. C. -

Dedicada á Empreza Garcia - Premio ao veneedol'.
A's 20,30 horas: - Baile social no salão do C. N. A

merira, devendo ter logar, ás 22 horas, a apuração final
dos votos do concurso de belleza promovido pelo Brasil F.
C., com a entrega do premio á vencedora.

Com inicio á mesma hora, no salão do Theatro Froh
sin, haverá haile público.

-0-

Durante os dois dias de festas, ha'lerá. no campo,1'.i-·
Ias, tombolas, barraquinhas de bebidas, jogos, ChUfI'RSCO,
etc. etc.

Abrilhantarão os festejos uma banda de musica e um

jazz-bando
A CO�IMISSÁO

II m1 MODAS
li

i Curse) de corte e alfa costura il
)

Maria Luiza Lochard, professora diplomada pela I;)
Academia do Rio de Janeiro. ensina por methodo l'a- I�,·.'IcU, pratico e garantido, em 3 mezes.

II.

i.:.[Rua 15 de Novembro 43 - Sob!'ado - Telephone, 181 .'

� ,

••
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