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.. o ataque ao Pavilhão
Nacional

Sob sigillo rigoroso a prt-
Rio, (via aerea) - Ó "Dia- revelando. entretanto, o as- Já em Agosto de 1892, o meira reunião dos

rio Carioca" publica o se- sumpto. que dera motivo "á coronel Valadão, deputado e interventores O mundo todo, voltou-se an- Em todas as espheras po-

guinte:·· sessão .. se-creta do Tribunal chefe do estado màíor ma- . .. .

...

. te-hontem, dia 20, para a AI- liticas nunca devemo-nos es-

Continuam insistentes os Supezíon de Justiça Eleitoral rechal Floríano Peíxcto; apre- Recííe, 17 (V:1iL aerea) - A l�manha, que festejava o an- quecer, que vivemos no hos-

commentarios em todas as O que affirmo, entretanto, sentou á Camara dos Depu- primeira reu�llao dos. inter- niversario de Adolf Hitler. pitaleiro Brasil, e devemos

rodas, em torno da'. sessão com. insistencla, e que na tados o projecto damudança ventores !l0�tlstas �eal�ZOI!-Se Nesta cidade, em reunião ter sempre emmira que, todos

secreta reaíízada- no sabbado sessão .saereta' reallsada- por da bandeira nacional. Ineon- num amblente de sig 1.0 ngo- no Theatro Frohsinn, grande os internos assumptos poli
proximo passado no Tribunal proposta do desembargador tido protesto elevou-sedo seio roso, que causou certa estra- m��ero de admiradores e pa- tícos da Allemanha, não pos

Superiorde Justiça Eleitoral, José. Línhares, se teria trata- dos brasileiros, notadamente nhez,a.: E'_verdade q�e essa trícíos do grande ministro, suem aqui, róro publico, e sim,
quando teria sido proposto o do, de facto, do .possível a- das associações militares e :�u,mao nao se ��de.d,lz,er que p�omoveram ,�ma manííesta- que a org anísação desses as

adiamento das el�ições para díamento das eleições de da imprensa, fazendo ruir ím- ja
Iosse a reuniao íníclal do çao de regosijo, na qual fez sumptos devem ücar a cargo

8: A.s�embléa .NacIOnal, Cons- maio, pelas razões já do co- mediatamente a
: desastrada Congresso �os Int�rventores, uso da palavra o CeI. Pedro dos Estadistas da Allemanha,

ti.t�I�.e, em vIrtt;de da rmpos- nhecímento publico, e que ideia do coronel Valadão. pOJS muito a�nda nao se acha- Feddersen, cujo di s cu r S o Certamente podemos e de-

síbilidade material, pela ab- o Tribunal Superior, tendo Mais tarde, de 1903 a 1908 van� em VIagem para esta transcrevemos abaixo: vemos, segundo o nosso mo-

soluta E"scass�z de te�po, pa- concordado com a sugestão surgiu novamente outra ten- capltB;1.
.

. , ,
Honrados presentes: do de encarar os aeontocí-

ra que .as ulti�as;exlg:enclas feita, segundo se declara.ipa. tatíva contra o pavílão repu-
ASSIm sen�o, pôde-se dizer Minhas Senhoras! mentos mundiaes, dedicar a

po COdlgO Ele�tor,�Iire�eren- lo proprjo desembargador Jo- blicano. A "A Tribuna" e o que esse prnnerro eJl�onl!� Meus Senhores! nossa attençã� �s diversas

tes ãquelle pleito, pupes�em sé Llnbares, teria delegado I�O· Paiz" por íntermedío dos dos chefes revolucíonartos fOI
No dia que hoje transcorre corre�te� partidarías allemãs,

ser rigorosamente satísteítas, poderes ao seu presidente, jornalistas Corintho da Fon- apenas uma pa�estru ;ntre ve-
permítto-me desenvolver-lhes mas.so tao 10D,ge, qu� noss�tS

�Val'!as e 4e_sencontradas Hermenegildo de Barros, pa- seca e Liudolphn Azevedo, lhos companheIros, ue lutas,
os meuspensamentos a respeí

publicas man�estaçoes ,!lao
íên SIdo as ver�o�s. q�):1.nto ao ra se entender, naquelle seu- respectivamente, f o r a m os sen?o; p,?rtanto, ate cert� pon- to do futuro e amlstoso desde-

venham provocar desconítau

a�tor daquella .íutelatíva, :nu- tido, com o sr. Antunes Ma- pioneiros do protesto á ímpa- to, jus�lÍlcavel que. s� quizes. bramer
v':'_. ças de parte de nossos con-

bllcando m.e�mo alguns 1 )1'-, eiel, ministro da Justiça. tríotíca ideia. Foi então lan- se� lívrar das bísbilhotiees .

amento das r�laçoes 80- cidadãos brasileiros que por
naes a notícia de que aquel- ". . çado o projecto da creaç a-o da Imprensa, tan,to pernambu- ciaes e commercraes com a SI)a ver. po

'

d l'
,

la pr...oposta teria partido do E fo�a.d� 9ua1quer �uvlda
. Allemanha, renascida sob a

.

T'

Z �sam. c?n� ulzlr. a
que a t V d d de uma festa cívica nacional t>p�ra.l'nSaenCtOamntOescatl!vIOeCraa.'m(.a'UJeOnStrrea_· dI'rúcçüo do Sr. Presl'd"nt'e o desa.g. 8d.aav.eIS. mCH1IJn.es e

.··.p.!opr.l.·o ministro He.rmenegil- . 11l1�la_l. a .0 a la.men-
v ,.... v d t li

to das elelt>oes n o nartlU do que commemo):'asse eperpe· d "''"arechaI de Ca
.

H'
esm e l",enCIas. .

do de Barros, presidente do.·. .

y (l. i: .. t
.

1 b
.

b)· a vedada. á porta do salão _,1.
. mpu v. In- F 't

"

I' .. .

'rribunal Superior d� Justiça mImstrO., Hermen�glld? de, }i!fa;ssbe tO lah· ardO reJlu Ican�i do palacio da governo, onde denburg, do Chanceller Adolf ,e::s �J::tmos lo�e °tanmvletI'-
Eleitoral.

.

....
Barros.�. exa., terl� SIdo a

dO1t �da;
.

aS OI' MIncanslaMiv:. se deu esse primeiro en�on- Hitler, com a coadjuvação do sal:o °b pr?emllldeJ.t e vu o.

'Entretanto �sta ultima ver- pecas º mterprete, Junto ao
es a 1 elà ,o nr; anoe ... -

t todos os ministerios da nação �u �ou e acco� ar o povo

são, estamo; alltorizados pelo governo, da ?eliberação to- randa. rts interventores nortistas allemã a.llem""o, d e p OIS de um

presidente da nossa mais AI- �ada pelo trlbJInaI,. que pre- le�dir��SeC;:�e�i�e��a�� �:� que aqui se encontram, che- . AP?i�ddO' em minhas expe- f�'r���l:n�o�?Sintdeesado de

t.a Côr
.. t.€! de.,.Jnstiça Eleitoral �lde cWn tanto brIlho e de- garam logo pela manhã 30 rlenclas e longos annos, que- O h"" d

.a des,men.ti�.·la·. .., .tIormalmen·te, votamento. qui.z permittir ·que se cobrisse
l' d d 1'0 "rI'zar em· p·rl'mel·ro log

ent USHtSmO o pevo al-

I.

. pa amo . o governo, on e aI- 1.
.

ar -

.

o· caixão moi·tuario de um of- ,

h d' de que maneira deseJ'amos
lemao, tanto no norte como

pois s,
..

exa:, inquerido, hon- Adiánta-se ainda que um l'icial ela Marinha com a ban- hmOorÇa3sI,'apma'rasoo cSaaesin, aO�I'mas dI � exprimir as nossas mutuas re- no. sul, ,transpoz todas as bar-
..

tem, pelo nosso representan- dos. motivos determinantes da deira republicana, como era
i �

1
-

.

I'
reIras e desde as guarrasde

te· 'u t S
.

T'b 'd h t P t l' d r·ecebe·r· o capl·tã()·Juracy Ma- açoes com a po ltica l·nteI'na· - .

, J fi o ao upremo 1'1 u- I a,·· on em. a e r{)po IS,· o do costume o
.

t lIbertaçao do Jugo nauole

nal Federal,
.

affirmou que ;1; ministro Antunes Maciel, te- deÍesa da' Ba�oe���entgme:u galhães, interventol"na Bahia da �l�e.manha, para ,evitar a nico o !Lundo inteiro Dun��
nota era destituida de qual- oha sido tratar .com o chefe enorme in,cremento, terminan- e.o capitão Affonso de· Car- P�ssIb!hdad.e de surgIrem de- soube o quanto póde erguer-

quer . fundamento, por isso do Gover
..

no Provisorio; do d I
-

d· 1,' t· d valho interventor em Ala- smtelhgencIas entre os e1e-· f al 11
-

·.0 pe a creaçâo a l.'es a a 2.'oas,'que chega".ram naquella. m.en.,tos immigrantes e os bra-
se a orça mor ·a ema, para

Iião.tivérà nenhuma iniciativa possivel adia.mento das elei- B d·e'
..

l' �.
• venceI' todas a·s advc:. 'd d

.. �Q. lra, que rea Isou·se com
occaSl'a-o.. s11elr08 natos, e que venha

"rSl a e8,
.

naqu.eUe sentido; não nos ções. br!lhantismo, pela primeira
tanto no interior como no ex-

vez, em 19 de Novembro de A respeito dos assumptos terior. Com prolunda indig-
1908.

.
. tratados nessa primeira pba- nação repelimos todas at"men-

Agora com o advento da se, nada se poude saber, pois tiras e calumnias que no mo-

nova repubHca, ventilou- se os que nelIa tomaram paI'te mento. em todo o universo,

I novamente a mesma questão.
excusaram-se de lazer qual- estão ftendo inventadas de

Querem a renegação do nosso quer declaracão. rórma v�rgonhosa por inimi-

pendão, e, ao que parece, o gos e i lvejosos, e unamo-nos

Porto Alegre, 19 - «A Fe- projecto encontrou apoio na frei Ernesto [mmen-
com oo:;sagente disseminada

. Foi inaugurado, no. Rio de deração», orgão do governo commissão do ante - projecto por todo o globo, fazendo a

Janeiro, o 1- Congresso dos do Estado,publicou honiem a conctitucional. O argumento doerfer
promessE. de provar, pelas

funccionarios publicos civis seguinte nota: dos demolidores é o mesmo
IlOSHas qualidades caracteris-

da União, ond.. e vão ser apre- Os {,jornaes tem noticiado de sempre, Allegam que ba S· 'h E
ticas, á.OS nosso concidadão�,

.

b
. egUlu. oje para a uropa,

.

I f
sentados e dicutidas, diversas a pro abilidade do adiamen- um erro astronomico na situa- o Rev. Frei. Ernesto Emmen-

seJa qua or a nacionalidade

theses de palpitante interes- to das eleições para a Conse ção das estrellas, a.pesar de d f d
ou conrissão, o quanto q.lle-

,.
oer er ignissimo director do

se para a laboriosa classe tItuinte, �arc�da para. o· dia já estar claramente provado Collegio Santo Antonio, des-
remos contribuir para um me-

dos servidores da Nação. ,3 de. maIO. Nao vemos a �e- o contrario pt:'lo illustre astro- ta cidade.
Ibor, traoquillo e ascendente

Foi ac.reditado... co.mo· De.-· cessIdade dessa prorogaçao. nomo patricio Pereira Reis. desenvolvimento da humani-

S é D
Frei Ernesto, vae á Europa d d

legado desse Congresso, a- e certo que o praz� para izemainda mais que a nossa aclquirir material novo para o
a e .

..

qui nesta Cidade, o enge� o preparo, e .
eonfecçao dO bandeira é positivista e que já bem installado gabinete

Nós aqui no Brasil e prin-

nheiro Chefe da li'iscalisàção J ma�erIa.1 ,. mdlspensayel ao é a uníca no mundo que pos- de. physica e chimíea daquel-
cipalmente no sul do Brasil,

da Estrada de· Fe·rro Santa pleIto, e Já agor.a eXlguo, -'- sue letreiros. O lema «Ordem IJll(Je centenas de milhares de
lf' acreditado estabelecimen-

CathaJ'ina ...Dr. Alvaro da Cu- haveria� assim mesmo, uma €o. Progresso». não foi lançado to de ensino.
nossa estirpe já encontraram

Ilha e MeÍlo, o qual, por nos- forma �ei obviar á dilliculda� pelos positivistas, pois é um A· Cidnde, que o conta no
um lar hospitaleiro, ou que

so intermedio, peàe para tor- de: serIa o augI?ento do, pes- resumo de: «sem ordem não nUmero dos seus maiores a-
já desde gerações aqui nas-

nar publico, afim de chegar soaI a quem estivesse aUecto ha progresso», concepção do ser causa de diilicultar o ceram, não ,podemoH prestar

ao co·nhec·l'men·to de todos os aquelle trabalho pre.par.atorio. Padre Diogo FelJ·ó.·· migos, deseja-lhe bôa viajem .

t Ih melhor serviço á nossa patria
A

e breve regresi'io,
afilS oso lraba o em com-. ,

B'1
funceionarios da União, aqui ccres�e _

que o adiameI?-to O nosso pavilhão é o unico mum em prol dos interesses melS prOXlma o raSI, do que

residentes, que se acha á dis- das .elelçoes por p�uco� dias que possue letreiros, mas isto de nosso grandioso Brasil e s.ustentar nosso caracter p�r-
·

posição dOE; mesmos, quer hav�a de trazer 8erIO ,lllcon- dE'vido á conservação das A ·IJO.S80 d·O novo
e de seu desenvolvimento so-

ticular e, ao lado d? perfeIto

· para prestar-lhes quaesquer vemente, qual.seria o de não nossas tradições. Em 1549, u cial e economico. co�heClmento da. hngua do

esclarecimentos sobre o as- tornar conheCido de toda a com a creação do primeiro Vos todog sa.beis, que nas Pa!z, sustenta� a Jmgua �l�e.
sumpto, quer· para encamí- população eleitoral, �m pou- governo g(jral, foi instituida IntofvQntoi' f:Btha,.. outras naçõef'> existem sem- ma, para aSSIm, no espulto

nhar qualquer ·these ou BUg- co tempo, o ll\)VO dIa desl- a bandeira: «em campo azul \) f.j r. li
pre elementos, que possuem o

dos nossos antepassa�os e de

gestão ao seio dáquelle CGn- g!1ado para os cOlIiicios;, uma faixa branca circular. interel'se de o�scllrecer e seu� poetas e medItadores

,� gresso. Supponha-se que a eleição tendo no interior uma pomba flDiUlSe desfigurar, em todo o uni- conJ�nta�ente CO!!l �s nossos

�.. Esse Congresso mereceu a seja adiada para o dia lo ou com tres ramos de' oliveira verso, o caracter particular concIdada.os brasl.lmros aug-

approvação do Governo, que 15 de maio. Seria quasfim no bico; na faixa branca Vla- dos allemães e ate ultrajaI-o, mental' as conqmstas cultuo

deu:.lhe' um caracter offiClal. possiveI, realmente, levar ao se a inscripção: « sic illa ad O' SECRETARIADO
para, por motivos de inveja raes em t?das as espheras ?o

conhecimento de, um milhão arcam reversa est». Mais e malevolencia, obscurecer o desenvolVImento, .

do BraSIl.,
ou mais de eleitores, disse- tarde, durante o imperio as

Teve lugar, no salão liobre mais possivel as nossas boas' par� essa ·magmflca e hOSPI-
minadosem zonas TelI!otiss�- pr!ncipaes revoluções ;epu- do Palacio do Governo, as 11 qualidades caracteristiê.as,lt<?lelfa teI:ra, de �u�� actuaes

mas, -:- a nova data escolhI- bhcanas, a Confederação do horas do dia 19 do corrante, como sejam: _ applicação, hcn- dlvergenClas e opm.IOes, pos�a
da; A. consequencia da pro- Equador e a Inconndencia a posse do CeI. Aristiliano radez, ordem e dedicação riO! se,

desenvolve� mnda m�Is
rogacão seria, pois, uma abs- MIneira, adoptaram por ban. Ramos Interventos Federal trabalho. ate compl�ta lIberdade e In

tenção bo.:im pondel'i,tveI de deiras, respectivamente os
em Santa Catharina. E' por isso nosso dever, em! dependenCla, �ambem na es-

eleitores letreiros: «Deus, Patria' Li- O seu scretariado ficou as-
nossas aspiraçõe�, ter sempre phera �conomlCa .

berdade e Humanidade'" e
sim constituido: em vista não dar fundamen- De:pols que {) Vosso Ideal

«Libertas qualsera tamen». Interior e Justiça, Dr. PIa- tos á essas intrigas sahindo e Gma, o Sr. AdoU Hltlrr, al-

Da conclusão de todos estes
cido Olympio - Fazenda, para róra de seus' rins em

cançou O 10 ie:, devem<?s DQS

factos historicos referentes á Dr. José da Costa Moellmann, nossa& associações recreati- outros, que·· n,:o acr�dItavt!
nossa,bl1udeira, é de admirar Procuradoria Geral do Esta-

vas, al�m do que nosEO ca-
mos tanto em tao. r�pldo SUlj'

qu� a�mlahojeemdia surjam do, Desembargador Urbano racter particular deve exigir cesso, sem l'estrlç�? alguma
dem<Jhdores g�'atuitos que pre- Mueller SaBes __;. Secretario e segurar, afim de nos asse-

e �om segura COnlla�ça ac

tendam reformar Q symbolo da Presidencia, Dr, Ivens gurar aquellas qualidades, que celt�r as pl.'es�ntes cu'cnn::;

que
. sí�nii'iea tlldo para os

Bastos de Arliújo - Comman, ã nós, a nossos filhOS e news
t3.nClaS e c on J un ct�lliente

brasIleIros. O pavilhãó auri- do da Força Publica, Tte. Re- n�nca devem fiCaI' perdidas, COIDVOS;CO .e com a
_ ajuda de

verde, tantas ve�és ensopado
nato Tavares -. Delpgado por reputl:temos necessarjàs, Deus. confIar �o futuro, para

pelo.s�ngue de/miLbares de Auxiliar ela capital; Cap.Joiío em nossa qualidade de cida- que um lado, Justamente por

brasIleIrOS, heroes combaten- CaDcio de Souza. dãos fieis ao Brasil, ou Bra- paI'te de se,us conterraneos

te_8, ,cheia de louros e glorias, !)ileiros natos de origem al- no. extrangeu'o, a Vosso �deal
nao 'pode,rá ser renegado pela li esteira gloriosa das tradi- lemã, justamente para o inte- sOJa augmentada a alegrIa de

vontade lllcomprehensivel de ções da bandeira republicana, resse proprio deste grandioso traba�!J.D, e �o�tro lad? para

um grupo de' demolidores: guiam-se por sêu espirito im- pais e de seu desenvolvimen- ver IortaleCIdas e ammadas

que ao envez d� .respeitarem patl'iotico de demolição. teJ cultural. (Continita na quarta pagina)

Um . desmentido do Ministro
.. Hermenegildo de Barros

Reforma ou demolição? O Congresso dos in ..

terventores

l"' .Congresso
.

dos
funccionarios

pnblicos

Adiãulento das
Eleições

Hitler e a Bandeira

AUemã

O dia 3 de maiojá, está na

consciencia püblica; é .

co

nhecido· por todo o eleitora
do. Tudo isso está indicando
a conveniencia de não ser

adiado o pleito. O motivo que
se allega, para tal, não é ir
removível. Gomo quer que se

ja-;-o govêrno da União está
estudando o caso e a nós

cumpre esperar que tine o

resolva do melhor modo>'.

o Almirante Protogenes
.. Guimarães mifudou communí
,. cal' aos cOlllmithdantes de na·,

·Mios, corpos e �g�abelecimen
.

'108 da Armada; de. accôrdo
· 'com a in:i'ormácão do Minis
·'terio das Rcbções Exterio-

,l'�,�\que, em. vil'tude cI.e re

cente resolução do ,governu
àNe;rD.fio •.será reconhemda, co
ril0' l)'ati{Í�ira omdaI.

. ,daqnel·
lo paf�;!ii de côres pÍ'et�-Yer
melha�branca e o pavilhão
com a ;Cruz swastica. ..

.

',:'/.:.,;,::.,-:;.

.. O Melho���rf.t' Todos os

ces, Pães, Bolós,.Etc, 80' "A Cidade"

.i.-

Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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PHARMACI4 CENTRAL I I
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- II nootem, Hoje e Sempre COROA.
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MACHINAS DE ESCREVER

"CONTINENTAL"

.. SEGUNDA FEIRA
•

. Ultima semana do Mez

Grandes Liquidações
NAS ASAS PERNAMBUCAN S PARA VIAGEM E ESCRIPTORIOS

'; VENDA EM PRESTAÇÕES

Com collossaes baixas nos preços
'. Liquidam os aaldos por preços nunca vistos.

Carlos Hoepcke S. A.
BLUMENAU

Blumenau Rua 15 de Novembro, 37

···,DIA 24 Segunda Feira
Abre ao publico mais um dos estabelecimentos das

Casas Pernambucanas
á Praça Vldal· Ramos (Edifieio Olympio) em ITAJAHY

SEMPRE DOMINANDO

,

'E' PRE.JUDICIAL A ECONOMIA

... em••.QUAN?�= TRATA �SAUDE'I

fILIAL
QUE GOZAM DA CONFIANÇA DO
POVO DE BLUMENAU, TEM PER
MANENTE STOCK DOS MAIS PU
ROS E NOVOSPRODUCTOS PHAR

MACEUTIDOS, CUJOS PREÇOS
ESTÃO DE ACCORDO COM A

SUA LEGITIMIDADE. , Auto-viação
Blumenan -«, Itajahy ,., 'TijuCáS

fIoriônopolis
.

Ernpr'ezcr HILARIO WIEDENK,EN
Transporte de passageiros e encomendas.

Partida de BLU!'vIENAU - Segundas ---: Quartas e
Sextas ás 12 horas.

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

Agentes nesta cidade:
RAMOS .& HOSTERNO
Rua 4 de. Fevereiro N 7

. PkoneNo.
.

T.BRAGA
�dvcga.d.o

RUA 16 DE NOYEMBRO
BLUME NAU

Dr, Rabe
�::SD:r:CO

Doenças internas, molestías
de creanças, molestías vene

reas e da pele.
CONSULTORIO; Rua Bom

Retiro no. 8; das 9 .ás 12 e

das3ás6LICOR DE BlUNILHA
Assucal' de baunilha :MEDEIROS
2 pacotinhos D d H PAgu�l'd�nte bOa, desíníecrade . ri me. • .. apemelO .lítro .'

-Xal'ope simples- MelO Iitro. . .
.

.

I
Agite até dissolver o assuearde. Clllllca. gera e

.

baunilha. . Especialista par:l.molest�as de
-Core e filtre, sendo necessarlO. garganta, nariz, OUVIdos

e olhos

Blumenau - Rua Piauhy

'�."'.'�... :
r,

.

-
.

..;_:.
.

l

:r:
i

;-,

•.....��

Attencção ..
«A' pessoas extranh.a� fica

;...._-------- r».
terminantemente prohlblda a ASSUCAR DE BAUNILHA.
entrada nos terrenos da

Companhia Heríng». MEDEIROS

.��
�

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

Junta Commercial
do Estado

EDITAL

Estando a Junta Comercial
incumbida de organizar o

cadastro' das firmas comer

ciais das praças do interior
do Estado, a exemplo do que
fez nesta cidade de FIo ria
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 íírmas registradas

Iem cartono, deverão reque
rer a esta Junta o seu arqui
vamento, enviando a. certí
dilo do inteiro têor do mes

mo registro, para o elleito
do cadastro.

Florianopolis, 10-13-1932.

João' Toleniino de Souza

Secretario

V.. S,. soffre porque quérl..

.,

. Adaptor' para onda curta
marca AGO translorm� d seuBeceptor de Radio - não

. importe qual typo --'-C ll'iliri'-ifl8tante, em,ym Apparelho 11-
níversal, .de alcance surpFxpendt'nte, oííerecendo. u�a ru

tida audição das estaÇ:õ;e�;em onda curta} distantes, l�to e

uma facil síntonizaçã()··!4�S' estações: Nova York, RIO de
-Janefro, Berlim. �Pa:r.ZY:;, Londres, Roma e outras.

Represe�t� o conjunct�'iiIIl� supe�-moFdernização que �ão
devia fàltar para auw.e,ntal'. consIderavelmente;. especial

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

Procure Informações' c preço} sem compromisso, com

Si o seu mal reside no estomago, aqui está o

seu remedío:

GOTTAS BRANCAS
o Remedio das FamUias

'Estomachicas, carminatívas e sedatívas

Vende-se em todas as boas Pharmacías

Propriedade e Fabricação da Pharmacia Moderna

Eduardo Santos
.

Ai
Praça 15 de Nov. flORIANOPOLIS �III

I
ta. Fabrica de Receptores e Transmissores em

SANTA CATHARlNA Pomada Mínancora
,�. .

'-
....

-.AlfredoGossweller
',A

..,s.
'

.. ,'..... '.

�.
,. -'.�-

"nua"15' de Novembro, 74
BLUMENAU'

Com livraria e papelaria
Tenho o prazer de comunicar a minha distinta

clientela, que na presente dacta estabeleci junto ao meu

,n6gocio -'âe"1iYraria e papelaria nesta praça uma tjl�
pografía, encontrando-se esta aparelhada para a exe�
: eução de qualquer serviço como:

l' Impressões a côres �:��1e�a��
l de registro de bebidas, envelopes, guias .para a:'

l, quisição de, sellos, rotulos, programas, h:TOS ,d,e
l vendas á vista, despachos boletms e demais servi-

i sos ac,iequados á arte.
.

visita, Faturas,
cartas, Guias

Bill Fanlilia' Pharmacia "O R I O N
"

Onda ,está a felicidade
das senhoras

EmpregadO
� com successe

nas seguintes

ii�!tl'itt��[,:�'': *:t\ tif; FI"'" bf'nUL

A grandezada nossa Patría

depende. da culturamoral in
teletual de seus filhos. A grau
deza e .Ielíctda íe de cada um

, 'Em possuírem dois jardins deles depende da bôa ou má

lígados entre si; o do Amor escola paterna que viram com

dentro de casa; o das Flores os olhos, e beberam com a in
no quintal. O primeiro sym- telígencta..A boa �scola é.mo
bolísa a Felícidade; o segun- I'ali�ade, instrução, Ju�tiça,
do completa-a dentro do con- ,hyglene_ e economia ', SeJ� �
fortomaterial moralidade, idO-I' conormco co�pre so o In.dlS
latria pelos filhos, es.poso e

\
pensavel na vlda� mas �rtIgQ ,

a saude. _ de valor real. P(lIS bem, as-

'Falt.ando esta, tudo ..
&e tr.a�s. i sim .

os dentes e o. ' . ço.r-forma em sonho e martyrío po; a cabeça e cabelo tam-
Os romances. de' E D G A R Como pois, gél;rantir a pos-/ b�m precisam.hygíene .

e as-
W A L L A C E são OS mais

se de tão preCIOSO LUMEM. seio constante.
lidos atualmente.

.

de tão gl'l'tnde BEM? indo di· Para isso use a «Petrolína
V. l.). já leu «O Circulo Ver reíto em busca de «Mínerví- Mínancora», que é umteníeo

melho»? .Neste caso, encontra- na» que é um precioso espe- capílrr; ideal microbicida, es
rá na minha livraria também cüíco feito pelo autor da aía- terilizante dó courocebeíuno
os outros livros deste.etamu. madaMínanoora que durante evitau queda dos cabelos;
do escritor, como.: «Ó: •.•• •. dez annos tem curado ínnu- destroe

..
completamente a cas-

"

.

A Porta de 7 Chaves rneras senhoras evitando (as pa::gordura e comichãodo pe-
O Sineiro.

..

,

vezesjoperações. �:soffrimen ricrunec.Algumas semanas de
O Bando TerriveL' tos velhos do utero e ovarío, uso tornam o cabelo forte, on-
O Homem Sinistro. possuindo attestados, .megntü- deado,vigoroso brilhante e pre
O Prisioneiro da Opala. CDS. Um negociante -do alto to evitando as caspas e o em-
A Aranha: Branca.

c
:

commerclo de -Iolnvíll«, eS- brunquecimento
... fJrematufo,

'I'ambem acha-se sempre gotando quasí a pactencía e sem tintura. Cada frasco tem
á venda a llt�ratura

.

esperança, curou-se de hemor todas as ;nstruçõelfpa'ra fazer Preços ball'afissimos
. �moderna sobre á RUSSIA· e rhoídas' com ti frâscosLTodos .o cabelo lustroso secco ou hu

��dos AUTORES,. RUSSOS. os incommodos causados de mido. Vende-se na, Phar. Mi- �il1l
«regras» irregulares, hemor- nancora Joinvile:,': em to1as SERViÇO NOTURNO PERMANENTE., !�}IRU��vI:�: �����::-H�r�' 90 �����;s�{)c�r:m�fn:�i:2. CU-. ���r��b{io�d�d�� perfuma \�����"i�ti��g:§jc:i��,;���F"���="A"'"g�����

Aut. BRANDES

Rua 15 de Nov.,,-63 Teleph. 93
Blumenau

-�_.........---

Maior , Sortimento
em drogas e espe.cialidades na

cionaes e extrangel1'as

Sortimento completo
de artefactos de borracha, Per

rumarias, Sabonetes, artigos de

hygiene etc.

Vendias a varêio e ab::u:ado

Importação directa, por ísto

Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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,��!nnimsario de�dôimitler' QUE VAUENTf. foram brilhantes as .homenagens A data de hODtern. Res- ����:ot�:�:��� ���

(Continuação dà la; pagina) I Do Blumenauer Zejtullg, prestadas ao dr. Adolpho Konder tabelecido o feriado na- tlllano Ram05 novo
a� relações.commerciaes dosj�������:���: :�:�ui�f:de. em Porto União c'l'onal do dIia 21 de AbrI"' interventor do Es-diversos paizes com a Ane- .

.'

manha, dando assim um ím- A Dedl-do Porto União, 21 - 9hegou pho, eonduzído ao. Hotel Sam- tado
pulso as exportações allemãs, li' .

'

..

'

ante-hontem á esta CIdade Q naío, onde 111e 101 reservado Pelo Chefe do aouemo Pro- O t: lA' iili R' mosdo �..
.

ão da .

d 1 d
"

.

d ...,e '. .'i.nB 7, zano aprovocao o a. lllmlllUlç..· T d ·d· .ta de hoje sr. dr. A o pho Kon er, que eommodos. ViS01'ÍO foi novamente eere- interoentor do Estado, decla-ralta de trabalho "
en o, em a·.. ,

f" d d
..

t -
.

d -I' •

d
.

t d t"�' v.

. ,
' [telegraphado ao interventor 01 aguar a o na es açao Após o jantar, sempre acom- ta o teria o, ater a amen e, roú sem etteüo o decreto rês-Se cOls!derd��os hOJ�S���l� irecem-nomeadO 'pelo Gover- íerrea. por grande. numero panhado de amigos, V?ltou o dia 21 de Abril. tabelenâo as comarcas. de Pa-se gera mun l.

'. prem, .

no Provísorto Sr. CeI. Arístí- de' elementos de destaque en- elle ii, cidade, onde continua- l(ma das grandes datas lhoça e Biçuassü e suppres-t�doiS reconhecer, que S��r��i= llano Ra�os, 'comITiunicando- tre os quaes os doutores: Al-
ram as manifestações de seus nacumaes, como a de hontern são da e Bom Retiro,cos ho1menSt presta���oria u- 14e considerar-me exonerado cíido Caldeira, Antero de As- amigos e admiradores, que a�S'lgnalq, a passagem Dentro de poucos dias seráÇ?S re evan es �a ..

1
.

ue no do cargo de Prefeito deste sís, Carlos Kr�eger,. Alves
Em continuação á sua via- do ann_wersar!o da :norte de baixado novo decreto. queme-';llversal e detseJam.nosovqos ca- Municipio, e,.' como tenho por PeJroso,SaturnmoMaísonette, T Joaquim. Jose da suo« Xa- lhor consulte (LOS interessee.lU�uro "tncon rem

. habito assumir 'atitudes Iran- Antonio Gonzaga, Pedro Car. gem, foi aguardado en: res mel', o Tiradente!. o _rna'rty!, pubiicos pois os restabeleci-
:mho�d p�rª�em':�f:t�r�Iv� cas e decididas, pautàndo se�- neiro, FreiClemente. .superior �:���ha�.el: e ���gai:�mp�� �,a nos�a er;j!1nc2paç:: !e��- menios referidos como medi-umam .� e. Dr.

d se- pre os meus actos com dígní- do Convento dOI:> J?ra�Clsca- nhado desta até á estação de tea, 'lUfO po ta pass -

da de justiça, não pode im-
quero SOt eS9��a� epal"ae os dade e desassombro, publico, nos e vigano da União da

a
pereebiâa. , portar na supressão da Co-

��iro;uepov�� cultivad�s do para conhecimendto especial- Vict(}ri.a�. .

Jarara�r: ,
.

_

Duma coragem, a toda. a
marca de Bom Retiro.

uníverso apparecem breve- m
.. e.nte do povo. e Bl�n:e.n.au, O." Commercío e In

..

dustría En;l�Uente á esta Delegação prova. portador de. um ide-
Y

I d ao f t d encontrava-se o coronel Fa- at puro e sao, Tiradenies,
mente h�mens notáveis, pará o te pgram:n8: .

que ingr: local,· o r a m repre�en a os
brícío Vieira e outros. suinu a forca e teve o gesto.

que venhamos sahir .quanto Sr. CeI. ArlstllIan� Ramos, ás petos snrs. I;IermenegIldoMar·. II
antes de todo o chaos uni- 9 horas da manha, ou seja �- condes e Oid Gonzaga. <? Dr. Adolpho Konder se- dg�i���nt��:l���70�:�';�t1.�:versal. e termino aquí' com o ma hora a�tes de te! assumi- Debaixo de grandes maní- �UlU, na madrug;ada de hon-

adoainda no coração de todos
" r' deseío que as rela- do,. o referido Sr., a interven- íestações, for o Sr..Dr. Adol- tem, para Cruzeiro.

os brasileiros.sI_uce G. J' .

'1 torta. . .

� e-

çoes amíetosas entre o BraSI .

Bl .1'9' ·Ab·l 1993
--------------------------

:Nãose justificava p01·tanto a
e a Allemanha. em todas as umenau, '. �e . ,rI .

J •

H f I
' ,

d d h t
.

- h' 'de actividade Coronel Anstihano Ra- Amazonas S'. C. O sr. .
itler a a as aboliçãodofpna o e on em,

ouaa
.

esp eras
'.

_

.,

mos -. Florianpolis. � que mun gesto feliz o Governo
iloresçam, .cresçam e pruspe� Scientifü�ado pelo senhor Recebemos deste valoroso "tropas oe 05501- Provis01'ÍO restabeleceu.
rem.!. 'd

.

B' interventor interino Manoel .
.

lt· b m g
.

VIva o DOSSO querI o ra-
Pedro Silveira que vossencia gremlO um mu. (I e 01' a-:

" •

tslI! !
assume h.oJ'c 2'OVél'nO qu.ali-

nisado programma dafesta de to rorls as
� inauguração dos novos I:!ppa-dade interventor indiQado pe- relhos de gymnastica a rea-. ", , Quem deseja escapar árotina

lo Estado do Rio Grande; do lizar.se amanhã. BerllJ?1. � O prlme.1ro mlDpls�ro da vida quotidiana e absor:.
Sul apresso-me commUDlcar . ."

'..
.'

.

sr. Hitler pronuncio no. am- ver-se por duas horas no re-

.que 'me C midero eJÇon�!'ado
"

5erá um dia cheio para os nio dos Espor!es, um dIscurso lato animado das mais estran.
cargo .preteito cujo exercício amadores, de �\)dos os {"SPO}'- Jlerante 17 mIl soldados das has aventuras, vividas quasi
me encontro desde 6 janeiro tes, ha.vendo numerosde Wal- «tropas de assalto», F(lram

no limiar dá morte, não pode-
1 fl30, Mil vezes servir aos 1'e- ley-Ball, gymnastica, corri- palavras suas: rãmelhorfazer do que ir apre-
ccionarios que com sacriIi- das.de toda 8,Orte e, iinalmen- «Não tivessem �i�o .

as «tro- ciar no Cinema Busch, no Do.
cio toda sorte por um Brasil te, um bellissimo torneio IU- pas dé assIto:.> mfmltamente mingo, o magnifko trab�lhoO Palario do Gatete forn�· mel ior cerrJ.bamos outubro tebolistico Entre os los. qua:- disc1plinadas e aquelles que da R. K. 0_ "Jogando a VIda",

ceu uma nota. á imprensa di- 1 )..)0 do que l'e·ac:cionarioE-. 0- dros' do Brusquense, Altone.p- estão l'ecla�ando sobre o �e- Bill Boyd reivindica as hon
zenda que o presiden.te Getu dentados por Nereu Ramos. se, Brasil, Blumenauense, Vi- rrorismo

_

teriam ampla razao
ras do mm no papel do pro

lif! Vargas não cogitou de. Antonio Candido de Figueire- ctoria e Amazonas. Todos pois para queIxa porque os nossos tagonista. Dul'othy Sehastian
alterar a sua polit�c,: e pgr! do, pl"E'feito municipal Pro- ao beU.o campo do ArL1azonas sacrifícios estão longe pe se

e ZazuPitts são os demais in-
f's�e motivo as elelçoes Imo

I visorio.» F. C., na Garcia, onde encon- comparar às nossas represa- terpretes.
'

d� se realizar no' dia 3 de
.
Responsabilizo-me pela pu-' trarão desde (\ churrasco até li_as. Pro�eguindo, o chefe «na- Como complementos vere- Realizou-se ante _ hontere.

M.aiO. PT'.oX.imo,
c

.

.onforme es'"

I blícação aCim.a. .

.

.'

.'
.

a.o café.e. dOCéF ..
A

....
'

.noit.e ha
..

-

Zlr.e. <'apüulou os 14 annos de
mos ainda um Desenho e uma

nesta cidade, uma reunião natá assentado.
.'

" .

Blumenau, 19 de Abri119.�,3 verá grande baile no Salão existencia �d3S ,«tropas de a- Comedia em 2 partes. qual tomaram parte todos os.

.

. .... .

." Antonio Candido ,F'igueiredo Hinkeldey abrilbantado pelo ssaIto»; ex�ltal!do a. s�a �ora- directorios districtaes do Par-
M "d L es de

.

Reconheço v�rdudell'aa a�- Jflzz�Band Ameriea. ge.m.,' obedlencla. dI,smplma e

Soffreu 6 mezes De tido Li�eral Cat!Iarinense e naargan a op sígnatura retro d.e Antonlo percevenwça. DeCIa1'�m o 0-
• S h.l' qual fOI esco]gldo o nomedoAlmeida Candido Fiqueiredo, �do que ".; . .' ,

' la tor que se o� «camls':ls pa- Rheumatlsmo YP 1·1 \'81'. Jacob Schmidt para serdou fé.�. Blúmenau, .19 de O .Bzrbaro AU fitado l�Uas)' :conser;va�e� no f�tu�o tico indicado ao sr. InterventorAbril de 1933., ..
'

I '., ""
." .'

. essa vtrtudeserao lllveDClVeIS.
FedeI'al, para o cargo de pre-,"

.

Ottp Abry, Tabellião.'
. De Que .foi Victima O : �Àsaas:tf;!�: «geraes» talyez Estando �oHrendo .�a. cer�� feito provisorio de Blumenau,

D" ·AI ·d·· Cd' tivessem tido uma vida mais derbeumatismo SyphllItl(�O �Ja Da mesma loi lavrada uma
Francamente nos admira- r"'.·· mel a . ar OSO

suave porém; as nos&as jáma- tendo usado diversos re�edlOs acta, que contem a assigna-:
mos da coragem cIo :zinho,

c '., ..' is serão esquecidas.»"
sem resultado algum, fm aco tura de mais de 70 membros

semana.. : .pois (I mesmo te'in a espinha Tendo o sr, dr. Manuel Pr- .Exortou ainda os camisa pa-
nselhdo por um amigo a usar o do dito partido. A escolha foi

Quem a OUVIU, uma. vez, em forma convex'l de tan- dro da Silvejl'a, interverto!' rdas a estal'em sempre prom-
ELIXIR DE NOGUEIRA P{lf unanimidade de votos.

nunca R esquecerá. AlIr,�?a to ater curvado a�é agora; federal"i1�e ino, �eleg�aI-hado ptos para os mesmos sacrifi- do pharmaceutico chimco Jão
....,.;__............_}Jortuguez�. a grande artIo:>t� \ o que não nós' surprehendeu ,ao s

..

r. lflun
.. uel. 1:{.lbaR, mterve- Cl'O's do's seus camaradas ma-

da Silva Silveira, cur1indo-me
sabe ductIllsar com a sua I d f" P com 4 vl'dros'd esse maravilho-
r' •

. 1
,em na a, (Jl a sua. macrea- út()l' federal no E:stado do a- rtyrizados."Oí': v�lutmea: ondev f�J::� � ç�o pois essa nós. Já conhe raná, solicita�do dispensa�se O discurso do Sj, Hitler foi so depufs.tivo. .

ternura.s .de canto�. � As-l Clamos de ha mUlto.. ao dr. Francls00 de Almeida ouvido simultaneamente no ra. Para maior gloria do vosso

tempeSteIam as pmxoes. Sabemos qUA UnIcamente Cardoso toda a attenção e cui- dio por 600 mil camisas par- pr.:>parado, podem fazer d'este
sim, a artista que nos 'honra um .gesto de desespe,ro ? f��j dados necessarios, .recebeu. das em formação militar na o uso que mais lhes convier.
com a sua visita é surpre- negar .desta vez soltdarleda- I em resposta, o segumte tele _ Allemanha e na Austria. Sem asumpto paramais, sub-
hendente não só .nas notá!'; de ao ,lnterventor no�ea�o. 'gramma: screvo-me como admirador
lyricas suaves,. como nps �. f- O zmho, mesmo nao e de .

. . . .'. .. �l�:.:��J�o::-:�a--"·�o"::-:::e·�d�e�'1·�o"·s'��':�::i' FNroDa;eaClY��Vu'�S_as,:.:.�AGmd:'aneC:c:rVrl·�l��._roubos dramut:!.,pos maIS h- todo cégo; sabe que agóra «G(\rltlba, 17, • Fl!l receber
ir.!' �.

t' _ dr Cardo.,o...... po
I- "'0 Os lilhos, gerir.os, noras, nG-cman es, \. quem esta na Ínterventoria o I .

c·,·· ". Ll',:ns .

r1a11 li
,

.,0
e Senhora b

.

d 191"1'Não ha metros antigos ou conhece muito bem. Esta ê I HospItal, onde fo�radlO�rq:f.la,:, ��:: :� rte, 5 de Dezem ro e ,J. tos e demais parentes ausen-

modérnos, que nos deem tal tão somente e8t3 foi a razão do, tendo uma bala no ápICe participam aos seus pal'entes ;� tes ainda consternados, com
se11s.ação,

.

em sua vüz. As oi- do s.eu desesnêr�.
.

do p;u1m a.-o e outra al.tu:ra. oi-

�..:.:'
e pessoas de suas relações

o.!:::j
O taIlecimento de sua ines-

ht·· t'
t b E d I contracto de casamento de SOCIAES 'v 1 m'a-e soara e avótavas camoneanas e'08 -ry -

Ningnemattribúa Qutra cau" ava verte ta.' "sta. o. re ati-
sua filha Julinha com 'o Snr.

.

. queCl e 'I:>

. mós liVJ ementristas mais au- sa

qu.alque.r.
á sua �atitUde de

j.v_amente .. bom�. ,FareI
tUdo que Maria Rosa Kucker. passado

d" f I
. .'

na sua l'nter' .

f� 1 f d

�:::'
Bento Bernardes

::::� IAJ 'NTlC'S a 17' do corrente ve�m '/\orazes. uguram..... ··., .

.'

.

-

agora. O homem
..
estava pel'� OI' poss.lve a 1.m e ver. se V fi L ' 1:"

p.�etação que nos5tffirI}la, eu- dido.·
.

consegmmos mmorar sofIrlme Blumenau,15 de Abril de 1933'" este meio testemunhar os seus
.. .I' S do ',' , d 11.1 R'b De .passagem para a capital do decl'mentos á todas astre aS".cousas maIS .lela

.. I
nos. lSau s. -

.

.Lv.. 1 a.s; : � t
. agra ..

'.

.

- �..��_.� Estadot passou hontem por es a c�- nhmundo, a existencia impere-
dade e deu-nos o prazer df! sua Vl� pessôas que as acompa R-

eiVel dá beHeZ9 " .. Overso Foram condemnados AII·-----_-'1II!9m-'w••!IQl1#Rm, AIIl!I'''''''B;O'1!';_-_1__-' sita, o nosso prezado amigo Sr. Al- ram e confortaram no dCllo-
'ruais pueril, si o quizer Mar� .

';'d 8' <.·C·.·.I-ne,·'.m·
..

'. a'" .8.
·

.•.u·... S'.C'h
berto Mattos do alto commerClO de roso transe, bem como as

gàl'ida Lopes de Alm.eida, () á morte,
.

ia I , os .

.

o.
' Porto União. que enviaram pezames, carjcOIlv'er.terá em otr.a de a7te. •.

h
. tões e ,corôas. ,

..
. seis enge'n e1ros· A"h"-se nesta cidade o l'oven .

'd 1 S'Ne'.n·h·u:m· <> voz "onio a su.a p'a-
'.

. '. I '- a E aproveItam a.convI. a -o
,

u.. '",
.
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Lucio Corrr a. que de�erá seguil;' ãrâ d.eiin.ir.' o que o autor sof· ",n" 'g'.Ie·.Z··e·S A' h- D
'.,

Ab 'I A 'h- Ital'ahy e Florianonolls,. a. serviço para Missa do setJmo dIa em
.

.

.

. man a - 'om.in.go, 23 de
.

rI' - man a l.'

1m 1freu,.q:qiz dizer na linguagem . do nosso collega «A NotICla». intenção á sua a a, ° qua'
diviná.> ' .' Moseow -,Teve fim em dias Um programma sensacional!

NOIVADO terá lugar, segunda feira, ')r?'"BluÍrle'/lau já d.emon.stra all:- da semana () casa dos seis . 1, xima, ás '( horas, na ma rIZ
siedade pára applau�lr deno" engenheiros .ingleses accusa-I 'PUGA MAL PARADA -:- Desenhos anima.dos e sonóros Com a gentil senhorinhaJulinha, desta eidade.
vo a í:leclaI!l�df:>ra ,lmp�eca- .dos de sabotagem, que fo- 2: i�:dei�gs,P�����i�:c�a�::-en��ã� ---------

vel que' l'tVISItOU, algu:t;ts an:,; ram condemnaáos a morte. PARAISO SYNTHETICO _ g07.adissima comedia em Snr. Bento Bernardes.
nos a!raz·PQJ;t.�:í:l�s maIS b�l- AC�,edita,.s� !Odav}a, qu.e 2 partes,. Felicitamo-los.
las maos .do Irl:undo, escu,p' por lDter!erencra dlplomatI-
tora prennadae ::,declamadora ca .os mesmos aceusados te- 3.
ouvida, com egp8:uto, pelas nham a pena com.mutada.
plaléas mais"cu�\as dO mun- A Europà, �statlca' abser
do, unica é a 0p,l)()rttinida.:le va o deseIlrol�l" .,dps· aconte
que se no� ?fIer;�ce )d�. um cimentos, úmdó iP,dás as suas
prazer arttstic? me8qIj:�cIV('l1, nações previsto',iiiiidamente
pois a grande lllterp:r;ete ??n� a grandeza. do .p�rigÓ•. '

:.0 ta, em breve" regressar.a, A Inglaterra, protesta euer�
Europa, igieamente contra ,o i.�ctO· do

"

.

.
' : :ggyerno da R�ssia; e:'\.es,tei:n-

Ame rica +I�;x,ixel mantem a >Stl� pri·
.�s========--�··· 'meira decisão. .

.'

>;;' .
•.

'Mantêm cada uma'>dessas
.

Um film de aspecto e de movimentação no qual
.
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'E�TRADAS;':2$�oO - 2$500 é 1$500
...

o dr. 'Getulio Var
gas declara que os

eleicões hão de
se redlizat q 3 de
maio proximo

Jogando a vida

Commissão de seientistas
allenães

Na quarta feira desta se

mana, vindos de Jaraguà, che
garam a esta cidade os se

nhores professores dr. Wa
geler, dr Passov e o CeI. Gael.
zer Netto, membros de uma

commissão de estudos que
percorre alguns estados do

Brasil, no proposito' de estu
dar possibilidades para a im
migração àllemã, esses se

hores já visitaram o estado
do Rio Grande do Sul.
Neste IDllnicipio, onde se

demoraram' alguns dias, per
correram varias eolonias, en
tre as quaes a de Bansa.

A Prefeitura de

Blumenau

b� jornaés de Florianopo�
lis exaltam, merecidamente,
a .arte de Margarida Lopes
de Almeida. cujo primetro re�

. citaI. será aUi realisado esta

t ·Maria Rosa

Kucker
AGRADECIMENTO

.....
�.,.

j(_)gando a Vida

Costureira

EOYD

ANNlVERSARIO Oíferece:'se uma c�stu:eira
Completa hoje, mais nm. anni- para trabalhar por dIa a do

versario, o nosso prezado amIgo sr. micilio.
Abdon Navarro Lins, nomet' conhde- .'

Acceita trobem costura pa-
cidissímo nas rodas esporo lvas e. .

Blllmenau. Ao Tico, como e conhe- ra fazer em casa.
.

.

cido, que hoje r�ceberà ce'?t�n�� Residencia rua Bom Reti-
de abraços, "A CIdade" enVIa e

ro n.· 20.
citações.

��s:::::::���������.-e::,::::::::-�-,::::::.. �����

MODAS

que voltou ii, Pararu:óunt, fez um reinicio de carreira
brilhantisBimo� O melhor dos seus trabalhos está in
discutivelmente nesse .õ.lm cujo enredo ê electrizante
pela natureza de se.u assumpto

.

CursO de corte e alta costura

Maria Luiza Lochard,. prores�ora diplomada pela
Academia do Rio de .Janelro� ensma por methodo ia-

cil, pratico. e garantido, em 3 mezes.
,
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