
I cobrança, prazo
esse no qual

serão leitos os estudos neces-
,.

,: ::r::r
sarios para a maneira de se

"
-

I iazer a. sua s!lppressão sem Fernanda d.e Castro
o desiquilibrio nú orçamento. Â!,thur de Salles

Ficou suspen:;':�a·su.a cobrança I Nós, que abertamen!e. nos Alvaro l\1oreyra .

., . ',:'. . batemos por essa m (" d 1 da, FONTOURA COSTA

...... '.
e esta o rrt'e�rnQ t>endo quando por occasiâ.o da sl!a Maria Eugenia' Celso

.'. estudado pelo C�ktnterventor. creação, folgamos em regls- Affonso Lopes de Almeida
.

F der I traI' esse acto do CeL lnter- Raul Ma!�hadó

'

..
'

e
.

a�,
'

'ventor Federal,' o que vem Manoel·Bandeira
: Por deCreto n. 6i'.qí#tüió de provar, que S.Excia. Receitou

25' do corrente, o '.Qel�,:1nter7 ,o .elevado cargo que occupa, .'

vcn:tOl' Federal, con,��q.�rªndó i no p.l'oposito unico; efirme de Óliveira e Silva
que;(L,jmposto .de ',e�);iitâl é! servIr ao seu Estado. Rlbeiro Couto

ariti.e�(t�loWiC? e' g��la.JJ�e.ft,�,e I Esse:}3eU gesto, jnsp�ra�o Martins fontes

c�md�m:n;adC!_, c, que a\{,��e�1 no maI,S.)I.lto e puro .patrlotis- Olavo Dilne ,

1'IenCl&, f�lta, no EstadO'�,lif� ,mo o deniônstra cabalmente. Alphonsus dos GuimaTães
havi� �< " >

-nado �.,:epm�tii��.j. Es�á lio(S'_:·.:-Santa "Càtharin�
>.

••

ção, s��. a)\de�,. ,até o dl,Ii.' '29.'\ de. p�rabel1
.. s;\n.s.o.sUbSjSti�á o.

Guilht\rme d� Almeida

de MaiO ll·,·evmdouro, a sua malsmado'lmposto de capltal. AIfónso I,opes Vieirá

)ff3
.

\ I
. :,..' .

,

';

, ., .
O Dr. Juiz Eleitoral, l'ec'�-

.

O PartId? Social Evolucio- beu hontern, 10 umas para o

Será, IInalmente, amanhã nísta r.ealIzou ante-hontern.] pleito de 3 de Maío,
que terá lugar o inicio dos nesta CIdade, uma reunrao pa-I Essas urnas, completamente
grandes festejos promovidos �'a tratar de assumptos de seu I novas, vieram lacradas e tra-

pelo Brasil F. G. interesse. zern a assignatura do Presí-
Essa data vinha sendo an- Entre outros, rahm o e10- dente do Tribunal Eleitoral.

ciosamente esperada por to- quente sr. Candido de Fígueí. Não sabemos si todos os

dos quantos praticam ou são redo (urro o grammatíco; o ou- outros muuieiploa do Estado
enthusíastas do esporte nesta tro), que foi de opinião que taurbem as receberam ma�
cidade. aquelle partido deveria c�)ln- Blumenau. não o c c u'pará;
Do grande festival que será bater umca�en�e o P. Líbe- como foi propalado, urnas da

Editaes de nomecção de abrilhantado pela melhor ban- ral, o que DUO e segredo pa- Republica Velha.
da de musica do Estado, a da ra ningue:n, pois o mesmo ts-

�_ "=""'-==�--====-,�-=

Forca Publica constará de I to affinna quotidianamente á ,.
.

v ,

luz merí
"

! Cor�c; r» >l"'II!1:.�'(�' r�!; (1:1' (\ O+'"'-t!!! � (JIJl
Carl Wahle, presidente da l1UIllerOS�S pr?vas de athletis- UZ, mel'Wla�l[1. .i ,,:i;pUlí It"i\...W, (lU €lbâ :::..

Imeza receptora da quinta sec- mo, corridas jogos rifas tom-· Falou apos, o sr. Ewz.ldo

cão eleitoral do munlcípio de bojas, venda' d� J'!Ol't>s,
'

alem [' Bâríncke,
em edioma ... aI-I Hontern, Blumenau não re

Blumenau, de dois bailes que terão lugar lemão, o qu:� déS2.TJC�JU [1 J ceõ,c'u � Rua correspondeueía
Faz saber a quem interes- um no Theatro Frohsínn e ronca no Partíd o Republ!cano I da capital.

<
Bar possa que, nesta data, no outro no Ameríca, gentilmen-] e m; Liga Cutholica

.. �ez ü I'Jã;; sí.i�emos os motivos

uso da attríbuição conferida! te ..

cedidos. lo1'a(l:)1'
o ealoulo da divida do

1
que occr:H.non��·am _esse atra

pelo artigo 68 Par. Il do De- Aos vence::Iol'es de t?t!as a.s
B1'3S11 em ... ma'l';]o,';!. ZO, c: �ue �l18�Fl �na.o poucas

ereto N. 21.076 de 24 de Fe- provas, serao arrerecldos rr- Quando 8. s, se reterm li vazes rem acontecido, acre

vereiro de 1932, nomeou se� c<Y� e valiosos premios. I Liga Oatuoüea, aíguem pre I dH!Hl1<?3, porém, que só fie

cre.tarios da referida meza os S�!á. bUu, tí.ullh�m po� oc I sente p,rotE'�tou, pelo que n \ ?Vlt�arl,\l_ll .esses 31_J:ai o�, en

eleitores Germano Brandes casino do mesmo .lestlvaI. a \ sr. José :Müiler pedíu a pala-I u'('Rando esse .ser:.lçu a En��
Junior e ('arlos Dignart. apuração !ina� �o concurso I vra � disse �U!� o sr. Biiri�- i pre�a A�:? .•Vl�,?\�O C�it�[m;
Blumenau, 24 de abríl de de belleza Instituíd« por esse I cke fora mÜllnt0f'pre.iêido, p01S I'

neu:>e, asnga h,Elli, Huss &

1933. • valoroso clube. loque s. s. (jli.izéra diza, nao Darms. .1

Carl Wahle.·
'

.. �,fôra o que (te tacto âisséra, a- Nilo queremos fazer a pI'0-

Presidente da rneza

V I penas achava que as cousas I paganda. dE"ssa empre�tl, mas

ac ser posto em I de Dt'us nilo se deviam mis- o ,>ue rnllguem podma ])f'gtH>

AtT1I'masÍo L�is Furlani, pre- I turar Fm politica, a �Ol1sa i é Cj�le a� mesma seja uma 01'-

siden�e da: meza receptora ria concurrenda ! mais IragH do mundo etc. I gamzaçao modelD, no genero.
.

..
I Io'to PI}' "'E'O''ljda \'�"ll AI

o1Íav;.t secção eleitoral do mu-
J b ---, '" .�,.. , j':'LO ,,� - -�""""'"

nicipio de B.lumenau, Sabemos qU(. dentro em sr. Amphiloqrrio Nunes Pires, .

" 3 DE MA!O fOI CONSmE-
Faz saber a auem interes- poucos dias, o sr. Jacob 4tH'" eXpllC0U pOl'Clue aba.ndo-

sal' posse que, Jiesta data, no Schmitt, Prei'f'.ito Pro�'isUI'io nál'a "as urti!l:as») tio P. Repu

uso da attdbuição conferida deste manicipio, mandará a- blicano, não -ia.lou dos pontos
I pelo artigo 68 Par. II do de- brir concurrencia para a pu-

nos i i e elegiou o sr. Jacob

I creta N. 21.076 de 24 d� Fe- blicação do expediente da Schmitt.
1 vereü:[) de 1932, nomeou se- Prefeitura, o que até agora., Por proposta do Rl'. Figuei

l cTetal'i�)s da>reIerida niez;a o", igexpiicavelmm1te, não tinha redo, foram cancell<tdos das
, eteítoi'es�Sylvjo SeÓz'e Luis 'sldô feito, a.pezar de' contra- chapas, os titulas de coronel

Riga. riar assim, uma disposição do dos SI'fl. José Müller, Ernesto ---�,�=-��

Blumenau, 24 de abril de Codigo dos �nte!'vel]tores. E' Laeombe e Sever-iano Maia,
1933. um aGto que recommenda muj� que irão ás urnas como sol-

AtJwnasio Luiz Furlaní to a intenção do novo pre-' dados rasos.

Presidente da meza feito. Em conclusão, foram eom-
r.��'<aC�,�1 batiáos pelos di"v'ersos orado-

RHcita! de Margarida Lopes da Almeida ���"al�S �����I\��R�rti�tJ\j��
Catholica e, mereceram rere,
rendas elogiosas, esses mes�

\�
nlumenau assistirá, na próxima terça·feira 2 de Maio, mos e mais a Legião Repu-

no Tbeatro Frohsinn, a um espectaculo de arte Dura. Mar- blicana.
.

g?-ridu L?pes de Ali'neida, coroada de applausos' nas prin- - Esse processo nilda m<iis
clpaes cldades européas, Rio, S. Paulo, Curityba, e, recen- ,

d
t.emente, em Florianopolis, reali8ará o seu annunciado 1'0-

e, o que, legitimn politica
j citaI nesta cidade. c(,nfusionJsta. Os discursos de

li A d d I d' � '1' "d'
hontem, foram os extertores

.

. gran e. ec ama o!a, la1?llar a varH:�s.1 !omas, re-; ultimos de um mOl'ibundo.
c�beu, na Capltàl.. em, dOIS l'emtaes .Jonc(_lrrldISSHDOS, ova- Partido coher2nte co;no esse

PA'nII�DO REPUB'lIG�AND CATUARINENSE 11 ��e:ç�:s u� \����l���i;�e:�i;rifl�epoee�������!�O� d;��:�::' ef��aCee�����. com urr a. sim:
conqUIstam os mms frIOS, }IS' naturezas meilOS dotadas de sen-

p P

.

. �
sibilidade. A obra que Margarida Lopes de Almeida vai

J. R.

realizando, entre nós, é, assim, de pducação artistica, esti-
_=-_�_......_�,,,,_""'�..,n��_

mulalldo ° gosto, divulgando os 008S06 valores, depertando Juizo Eleitoral da 2.11 lona
curiosidade sobr.e, nomes e livros injustamente esquecidos.

Data memorav1?l em nosso calendario artístico &erá a Edital
de 2 de Ma!o. Bhimenau nlIl;ca f'sqh"cerá, 'jstamos certos, a
n?tavt'l art:�st� que lhe dara. horas de prazer innegualaveL
Ja a espec�atlva. de enthusIasmo em torno ào recital da
proxima terça feira, é o melhor symptoma do exito da.
festa espiritual annunciada. '

.

Damos em seguida {) programma do recita! de Me:rga
l'�d8: Lopes .de Almeida, onde refulgem joias da poesia bra
slleua e portugueza:

.

.

T ��"""t�__ ..r;;;;;-�•. '.._.._

NE...s:�:,9
&.�

Anno IX

I�Parti�dD.··R�ublic�no�Calli�rin�nse··l
I Ao Elaih1rado de BLUMENAU I
l Devendo realizar-se no dia 3 de Maio proxímo, a .1)l eleição dos representantes do povo á Assemblea Cons- I

'); títuínte, a Convenção do PARTIDO REPUBLICANO CA- oi
THARINENSE, reunida na Capital do Estado, com a ;,

� presença de elementos da mais alta representa- t
'li ção social, industriaes,' eommercíantes.. fazendeiros,

medíeos, advogados, funcclonaríns publícos, agricul
) tores, lavradores, inclusive um representante do ar-

I' cebíspado, deliberou, pelo voto secreto, indicar aos

suifragios do éléítorado catnarlaeuse, os nomes que
constituem a sua chapa, todos eIles de catharineuses

i honrados e dignos, cheios de. serviços ao Estado,

l portadores de uma tradição respeitavel e de uma fé
.

�
de oUieio que é garantia de ordem, trabalhc , pros

i peridade e paz.

I
I

São elles, pela ordem da votação, os seguintes:

Dr. Abelardo Wenceslau da Luz
Oel. il/rarcos Konder
Dr. Edmundo da Luz Pinto
t». Cid Campos

Igualmente dignos e m8receiores da alta inves
tidura que a Convenção deliberou confiar-lhes, os

candidatos acima indicados serão pioneiros cio pro
gramma altamente democratico do Partido, organisado
de accordo com as conquistas liberaes da época,
respeitada a tradição do povo brasileiro, no que toca
á religião, á família, á propriedade, á liberdade e á
todos os djreitos fundarnen!aes da Humanidade

Recommendá-Ios, pois aos suUragios do eleito�
rado Blumenauense, é mais do que um direito, é um

dever que assiste a todos 08 bons blumenauenses que
amam a sua terra e que deaejarulevál-a aos seus gioc
riosos destinos.

.

� Examinas a vossa conscisncia, meditae sobre a

'1 obra grandiosa que o Partido, pelos seus homens,
\ realizou no Estado, em quar�nta annos de uma exis
tencia laboriosa e bemrazeja, e vota€: conscientemente
nos candidatos amma indicaqos, porqu� assim teteis
assegurado o vosso bem estar, consequentemente, o.
bem esJar da cullectivídade catharinense, que precisa'
de paz, �ranqumdade e ordBID, para poder produzÍl'
e prosperar.

Blumenauenses I
. Cumprei o vosso dever. Não consintaes que seja
deturpada a Dbra dos vossos antepassa.dos. Venerae
as vossas tradições e respeitae a memoria daquelles
que, nas fileiras do Partido Republicano Catharimm
se, fizeram de Blumenau o município modelo, para-
digma da organisação municipal no Brasil,

,

!

Votae nos candidatos do

Biumenau, 27 de Abril de 1933.

OUo Hennings
Luiz Freitas .JIe[1'o
Hans Gaertner
Conrado Balsini
Carl Wahle
Pedro Ckr. Feddersen
Curt Bering
,José Ferreira'da Silva'
Joao KeTsanaeh
Felix Hm'ing

João Medei1'Os Jr.
Oliveira e Silva

.

Sylvio Furlani
Annibal Benninea
José Spengler
Eurico Fonfes
E. H; Koch
João M, Borba
�Iacob Brueckheim6T
Ewaldo Jansen

,ffi!f&:fi.1i"®M:§'1!Illi!�!iiilI�'le�'l@í'Iiít'!:iWi§Mg,
I
I
-�'l

PÍlblicacão 'bi-semanai ás
�

,'_

Qu.artas e Sabbit.dos

Director: ACHILLES BALS�NI

Politica Confusionista Já temos urnas10 GRANDE ,FESTIVAL
Pede-nos a Prefeitura ::vru- DO' SRA'SIL F Cnieípal, tornemos publico, que • •

no dia 1. de Maio, considera
do feriado nacional consagra.
ção à conrraternidade uníver
'sal, pelo decreto n. 19.488, de
li:} de Dezembro de 1930, fi:

I carn as casas commercíaes

I obrigadas ao encerramento de
suas portas, sob pena das
[multas estabelecidas em lei.

Aviso

secretaries

Rj(,) - 28 (P) - Foi assignado
decreto, considera.ndo feriadn
o dia 3 de Maio, em que Rê

realizqrão as eieições para a

Const1tuinte.

Do Pio de Freitas
Passou lwmtem por Encru

:r;Hhaàa. com destino a Rio do

Su;., onde vae inau5'urar a

CapeHa de Sanlo Antpnio, R
Ex. RevIDa, D. Pio de Frei
tas, Bi8pO desta Diocese.

Poderão ser eleitos

Rio, 29 (P) - Para evitar
embaraços, foi a�signado;pe
lo ministro do JusUça um de
creto, determinando que po
derão ser eleitos á Constituin
te, os candidatos registrados
quP todavia não conseguiram
retirar os seus tituÍos.

PARA AS ELEiÇÕES DE

3 DE MAiO
o Doutor Ama,jeu Fdippe

da Luz. Juiz Eleitoral .la 2.a
Zona, na forma da leí, etc.

Tendo a Liga Eleitoral Ca
tholica, em boletim. aconse
lhado a maIs ampla liberrlad,
de escolha ão seu eleitorlld(
entre 08 candidatos dos 13m
tidos qüe incluiram no se

programma, postulados catlH

licos, e, achalldo�sb o Partid
Republicano �atharinense Ü
cluido nesse Ilumero, poj
alf'm de sel'em os seus Cal

didatc.s todos catholicos e

seu pr'ogramma uma garant
para o catholieiSlY:o, a Li�
Catholica de Blumenan resr
veu recommendul' ao eleit
rado, os candidatos desse pa
tido, para as eleiçõas prO)
mas de 3. de maio.

Faz sabt'r aos que o pre
sente vil'cm ou delle noticia
tiverem que, de aecordo com

as disposições e10itoraes em

vigor, a quarta UI eza Recep
torü, districto de Gaspar, sob

L. d
a presíd ;flCÜl. do advogado

Pl a Dr. Luiz de Freitas Melro. se

Ii reunirá no predio onde rune-
ciona. a lNTENDENCIA MU

I NICIPAL e não na Escola Pa-

I l',ochial, P?f �sso q.u� �ste ul
tlmo predlO e de d1.!'ucll adao

I ração. ao Ii.m fi que estava
I por nos de�agaado.
í Dado e passado nesta cidade

II de Blumellau, aos 28 de Abril
de 1933.
Amadeu Felippe da Luz GRAPf ZEPPEUN

I Juiz Eleitoral da 2.[L Zona Fochamento das malas

1" COl'respondcncia até o dia

Dr 1\ ...101IJh.1l< !{onder I
de Muio �e 1933, as 9 hct,

• .'"lU I v li, H da manha.

r'
.

'1:'11 E I Os agentes: - CarlDs Rol'
'ilndo d� Jo:n 1 :' d.everu. cke S. A.

� e. \Valter SeU.
chegar hOJe a.. eSta CIdade, I (Hotel Boa I/llSta)
o dr. Adolpho Konder. que i _'_-......--......----

amanhã seguirá atê Rio do ISul. S. S. linda em pl'Dgaganda
dos candidatos do Partido Re-j

I publicano Catharin\'\nse. I

. Vicente de Carvalho
Antonio Feijó'

.

I

Felinto de Almeida
'João de Eatros
Luiz Delfino
Oruz e So uz,a

A.lnvenção do Diabo
. Romant�e da Paslo1'a
Bém Te Vi
<Velho Nm'io
As Tre., Innils
'T1'i'lf,mpho Supremo

Ea::rte
Vida
A· .Musica dos Bilros
Modinha
Coitaàa!
'lPeccados
O RelofJio e o Tempo

. ,PosthU'I1W.
Os Sinos

:', JJ;lãe' Preta
.

O Desejo da .Mão
FeiUça1'ia
In Exlrernis
Ysmalia
( Pantomima
{ As Tres COTôas
A Dansa do Vento

Para annundos?

Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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PARA- VIAGEM: E ESCRIPTORIOS

EM PRESTAÇÕES

PARA QUEM 'SA
BE APRECIAR o

� ,

A PHARMACIA CENTRAL
r----- ------------__=- � ��

E SUA

fILIAL
QUE GOZAM DA CONFIANÇA DO
POVO DE BLUl\1ENAU, TEM PER
MANENTE STOCK DOS MAIS PU
ROSENOVOSPRODUCTOSPHAR
MACEUTICOS, CU,IOS PREÇOS
ESTÃO DE ACCOBDO CO:! A

SUA LEGITIMIDADE.
E' PRELIUDICIAL A ECON{ IA

���! TRATA DA .�r' !a�I
I

.4IIIBIWfiM&Ce, ;-

Artigo 1" - Ficam relevados de quaisquer multas em que
houverem inco rido por atrazo nos pagamentos de impostos de-:
vides até 31 de Dezembro do ano p. findo, os devedores à fa
zenda Estadual, que pagarem suas dividas até 31 . de Maio dO.
corrente exercido, inclusive aqueles que já estiverem executados.

Artigo 2' - As execuções em andamento; para a cobrem
ça de impostos estaduais, ficarão suspensas até aquela data, de-.
vendo, porem, os executados pagar o imposto e multas que r ão

per tençam á faZenda, em que já tiverem incorrido. e custas' já
feitas.

Arlig03' - Na hipótese do artigo 2', o pagamento será

��������� feito ii exator ia mediante guia em duplicata, passada pelo resp=
F· I:� tivo escrivão e isenta de selos, custas do JUIZO, sendo das cus-

�LA·o.s Snrs' 'CommerClantes H tasdesconta�as asqu.e pertencerem á Fa2e.nda Estadual e cobra-

�: '. :( das as do JUIZO pela terça parte.

�� .

I
. .'

.

:� -Paragraío unico. - Em um dos exemplares da gUia, ad-

!� Participamos &0 commercio em geralque repre- ��. v.erbará o exalo! � respetivo pag��ento � ,a devo'ver� a ,:�rto
: sentamos, nesta praça e demais do Interlor, os 8.e- : r!o para que s_:Ja tmedla�mente junta aos c-utos e conside "li". "�
: zuintes artigos cujos preços não temem concurrencia: : tinta a execuçao, sem mais despacho ou sentença que ass.m a

�:
b' :l declare.

f� CALOr:. �I�lo��etas, cujos preços devem ser �S Artigo 4' -=- As_ exe�u�ões que não tiverem inicio �tnl�o

�: B' ANC'H'I'
. . :j do prazo legal nao dão direito aos promotores á percepçao Oe

� Iii
.'.

' Bícycletas de diversos typos
�� multas extraordinárias, descontadas em beneficio do executado

t:..
·

CORITECT··,· Para cobertura de pontes, vagões, pla- •

que paga.r. dentro do prazo acima fixad.0., _
taíormas, avarandados etc.

_

. : ISOFI'RM'". Pará pintura de pontes, chassis, de au- Artigo 5· - Logo que entre em vigor o presente decreto,
. ; .'

. ..': • tomoveís, vagões, postes etc. os promotores farão entrega imediata aos exatores, de todas as
.

'.

'.�� C'A''R'E'O'"·L···r·NEUlIlh Para pintura de madeira, casas, cer- certidões de djvi�as fiscais. em seu _POder, vencidas até 31 de de-
f: .m... eas, vagões etc.

•
zembro do ano findo, mediante recibo, e os exatores, sem perda

1= ODINE' TiJita a ser preparada com cal sendo

:} de tempo, mandarão fixar, na sede das comarcas dos rnunicipios
; •

,
períeítamente lavavel. � e dos distritos, editais em que será transcrito o presente deçr e-

; BRILHO FAISCA.: ���r��v:��m de' louça, panellas, ba-

�I to, para que chegue ao conhecimento de todos os devedores.
: pIL'B'A 'DE' ACO Em caixinhas - para a lavagem de 80- : ! Paragrafo Único. - Findo o prazo da isenção, serão as

; '. fi ."
"

; .: alhos etc. Não arranha.

:l
certidões, cujas importancias

nã.o. f.oram pagas, devolvidas

inco.n-h VE·L·H'I PARK F'ILTRO·. Com pressão, sem pressão e antímí- � tinente aos promotores, para o fins legais.
g fi\) fi. • crobica de t.odos o� t_a:r_nanhos. � Artigo 6· - Incorre em multa de duzentos mil reis a q::i-

f: PERP'UM·ARIA PRADA' pc) de arroz - Denti.!'rlClO Palm!lI'osa e

:j nhenios mil reis, o promotor que deixar de .c.umprir o que se
.. • Ina,. Agua de coloma - Glycerma - Sa-.

h t·d t· 5' d f d t A I
' ..

: - ,bonete 20 qualidades. ; ac a es atul o no, ar Igo , es e ec�e o.
- mu ta �era ap!>-

�: ..
Sabonetes para hotei.S.

Sabão para =1
cada pela SecretarJa.da Fazenda, mediante representaçao doeu-

: barba, etc.' : meníada feita pelo respetivo exator.
; CIGl.-n·R·

...
O

..

S·. nA SALRJ�TI,. a sociedade �nonJ[Illadeta- : Artigo 7' - O presente decreto entrará em vigôr no dii.t

I: fifi.IJ bacos Italianos, conceSSIOnarIa no Bra-' :i bl· -

. ,
.

: .' . sil do Monopolio dos tabac[)s do Rei-: de sua. pu lcaCao.
: llo) da Italia, com os seguir:tes CRA- : Artigo S- - Revogam-se as disposições em contrario.

}: RUTOS: Toscano superiores - Tosca- :
A·

.

f· ·b
.

t
'-

: no meios - Toscano communs. : ss li:' , pOIS,. Icam os srs. c�)ntrt umtes em a razo, C01Wl-
.

: Temos desfiados: • dados a vIrem satisfazer seus debltos para com a Fazenda, apro-

f: SABRATI N. 1 em latas veitando os favores do presente decreto.
: ÉSPORTADURAS - typo especial para
: cachimbo, em pa<:otes.

.

. Coletoria de R. Estaduais de Blumenau, em 3 de Março de 1933.
�. lJIGARROS: SaVOla - Eva Macedoma'
H - Aguia - Augusta - Monopolio

.

-

,. ..:J E. UMA. - Escrivão
(: ··Br�·;;'li" - Vera - Vera Ovaes - Gltane. )

}: CIG'ARROS EM CAIXA: Savoia -

Eva.:::3{: .' ; e M8cedonia. � DIUNILUA;;, Typos e.speciaes para senhoras. .

Dr ...

'

Rabe LICOR DE Df:\ li.

,il P!LH��v�!�A�utrOB ::,:::e::::�::i:: :�::::m _.;.:j. . :tvXED:tCO ii�j.';::-:- :U:',::..

'" concurrentes.·· D
.

t mi'

Sti8.s/_xarope
simples - MelO litro .

..

. (: '

...
,..

.'

'. .:.

.

..

oenças

..'I.TI. e.
rn

.. as.,.....
O e

A!!ite até

di.S
solver o

as.sucar
de

. �.,� �:=:5criptorio nG re.õ
...
oc

.•...çõ..

o de.5.te. '.orna. I.
-.

�•.�. de creanças, roolestias vene- bauiÍllha.
.

� feas e da p��le. -Core e filtre. sendo necessario.

-�.:,:�����"�:,:.:.:.:.:.;
.

:'_":.':��.���
_

CONSULTORIO: Rua Bom ASSUCAR DE BAUNILHA'
'11I;:incie,m Retiro ,noda� gaás 96 ás 12 e

MEDEIROS-:.

··.·E· O' MAIS SABOROSO, DE

UMA DELICiA INSUPERAVEU

Bontem: . Hoje_ e' Sempre -

Tránsporte .de passageiros e encomendas.
Partida de BIJ(fMENAU � Segundas - Quartas e

Sextas. ás 12 horas.
Partida de FLORIÀNOPOLIS - 'I'erças .�. Ouín

tas e Sabbados ás 8 horas,

Agentes.nesta cidade:
RAMOS s HOSTERNO
nua 4 âeFeuereiro N 7

p'hone No..

' ....
'

.' DE
..

'

'
.

KERSANACH &: CIA - Blumenau
.

.

ti
.

Nos resfriados leves CAFIASPIRINA.,

age com rapidez, evitando. que o mal se

aggrave. CAFIASPIRINA não deve

faltar a quem viaja; é a companheira
indispensavel que 'combate rapidamente
as dôres de cabeça, de' dentes, de ouvido,
etc., sem affectar nenhum orgão e dando
ao corpo uma- grata sensação de bem.

estar.

Uma palav ...a imaga.da it"lnã
"S' •

... nõli1:il
Cam e I i a 'tlo.�y.;«�;"'.';'�

1 \calba hyul."b
::\Ioderna entretanto passadista! relnml&ll!g
Ha senhoras que se véstem sempre pela ultima mO·

da e entretanto empregam ainda os methodos :1n�i·
gos (toalhas de pano) antí-hygíeníeos .0 ínestetíe..«.
A senhora verdadeiramente moderna emprega sernpre

CAMEI..IA
de cellulose 6vezes mais absorvente que algod:,�,
commum. extremamente maci.a e oommoda, sem eiw'-
1'0, não Irríta nem endurece, destruíção discreta e b
cilima, oüerecenüo absolua garantia mesmo com (;.�,
vestidos mais leves, índíspcnsavel para esporte (! vi

agem - Pacotes de 10 t. a 6$50H, de 5 t. a 3$3Uü o

pacote.

Creme Eva
o depilatorio ideal

que remove qualquer cabello dentro de poucos ln:
nutos. Não írríta - Tubo 7$500.

Creme Ave
o creme contra o suor

Não ataca o tecido nem o mais fino,
nem mancha.
EHicaz na primeira applíeação i
De perfume agradavel e por preço mo
dico. - Tubo 4$000.

Dr. Perkins Pó Dental
a. base do celebre sal de Carísbad e do

precioso ChJorureto de
'.

Sodio, dá �l'il!�,)
natural aos dentes, conserva-os e forlm
ca as gengivas, não contendo gtícertna
tão nociva aos dentes, a qual forma par
te de todas as pastas.
Em tubos permittindo um uso muito ecú�
nomico e especialmente pratíeos para
viagem. - Tubo a 3$600.

Limpa melhor. dura mais, custa menos.

.�.

A venda em todas as Phar

macias e drogarias e na CASA PEITER.

Por atacado: - CARLOS HOEPCKE S .. A.

Prorogação de prazo

EDITAL
De ordem do sr, Coletor das Rendas Estaduais desta

dade, torno publico, pata o conhecimento dos interessados, os

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

D E C R E T O no. 2.

Ci-

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

-

:: .

Adaptar pata onda curta
marca AGO transforma Q',sell Receptor de

.

Radio '.� não

lmporte ql.lal··typo - .pun:f instante, em u� Apparelho l!�
níversal, de alcance surpl'�hendente, oücreceudo uma UI'"

tida audição dás estações em on�a curta, distantes, i�to e

uma facil síntonízação-das estações.: Nova .York, RIO de
.

.

Ja,neiro, Berlim. Parlz, Londres, Roma e outras.

liepresenta o conjuncto uma supe�-mOI'dernização que �ão
devia faltar para aumentar, consideravelmente, especial-

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

Procure Infcrmações a preço, sem compromisso; com
.'0"

dia
la. Fabrica de Receptores e Transmissores em

SANTA CATI-IARINA

Rua 15 de Novembro, 74
BLUME.NAIJ

Procure ler as paginas escrí
". ptas na prisão por Menezes

. Filho, que formam o seu livro

Das Grades da
Penitenciaria

D�Ü�LOS CABELO

'J'
. ..Sed

.. (JSO.·�..•..
fi/;

...
I.·

.

ulU!;:.n/és'JUVENTUDE
.

ALEXAND.�E.
�z cesssre quida

. M
.:

·.· ..
· das Cãbe.!os r: da.:lkes'/�\OCI!! CA.OE

Onde está a felicidade
dâs senhoras

������----------------�----.----------------
,',.".'_ ·:.�L:.....;�"�......,.""

e:t,fX","!. UOGUElRA Os romances de RD G A R

I!mpreg-ado W Â. L L A CE são os mais
:';-jCOIJl successe lidos atualmente,

.Ilas seguinfet V. :,t já leu (\O.Circulo Ver
melho»? Neste caso encontra-molestías 2
rá na minha liV'ratia tarobem

���'l os outros livros deste arama

Ir�::.... <, do eserítor, como;
,_

.

i;2�=Wi'::= A Porta dê 7'CAaves
��:��1Y;.f '.g ��:J�oTer'Í'ivet��:2!�� O Homem Siriistrt(

..... ; O P�·isioneiro. da Opala.
f.;i��·�::'�'!"';.��� A Aranha Bra'lca/

.

ri���;"::; �rii�ri!..�, ..�;'
Tamhérrf . 'acha-ser$empre

Tu",·".· u->< �... + á venda a literatura
.

Ls\ej:mt�xto �._�t:t1-."� < ", -

" - '-.!
_

..

! do 1 •.,Bc"'" ijl�� moderna' sabre a RUSSIA e

�ti���(I�e��::;;;' dos AUTOR:ES RUSSOS.
�""..

"I Livraria ,CARL1WA_Bi.E.
t: > "'Li: lynlln,'TP;n !'in SMiG!JE t.Ru.. a. 15 de Nove.libro lll'. 9U;,t.\ -.hl..�_ -�L-C?Oii.?\� ... �V":ol' u\.:':

_

,

,.

�
/'
,

í

Junto Cornrnerclcl
do Estado

EDI'TAL

Estando a Junta Comercial
incumbida de organizar o

cadastro das firmas comer

ciais das praças do interior
do Estado, a exemplo do que
fez nesta cidade de Floria
nopolis, de ordem do sr. Pre
sidente chamo a atteneão
dos 81'S. comerciantes que
ainda não estão legalizados
nesta Junta, para efetuarem
os respectivos registros nes

ta repartição.
AqueIles, porém que têm

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

mo registro, para o eHeito
do cadastro.

Florianopolis, 10-13:-1932.

João Tolentino de Souza
Secretario

Âos bons paes

Muite s diarhêas infantis são
c tusa I as só pelos vermes e den
tes. Depois procurai o vosso

medico.

Vende-se na Farmacia Mi
nancora em Jomvüle, e em

todas as boas farmacias desta
cidade.

Para annuncios?
Procure a "A Cidade"

Bill Falnilia
A grandeza da nossa Patrla

uepende da cultura moral in
teletual ele seus Iilhoe. A gran
deza e Ielicída le de cada um

Em possuírem dois jardíns deles depende da bôa ou má >

ligados entre si; o do Amor escola paterna que viram com �
dentro de casa; o das Flores O!<! olhos e beberam com a in
no quintaL O primeiro syrn- telígencla. A boa escola é: mo
bolísa a Felicidade; o segun- raüdade, instrução, Justiça.
do completa-a dentro do con- hygíene e economia. Seja e

forto material moralidade, ido- conomíco compre só o ind-s '�

latria pelos filhos, esposo f' pensavel na vida, mas artigo ��i
a saúde.

.

de valor real. Poís bem; as- ;�i
Faltando esta, tudo be trans. sim os -den tes e o ('OI' :�.:".Iforma em sonho e rnartyrío po, h. cabeça e cabelo tam- ;�

.
Como pois,' garantir a PDS- bem precisam hygíene 8 /-IS- 7t'lí

se �e tão precioso LUMEM. seio constante.
�. ��ide tão granríe BEM? indo dt- Para isso use a «Petrotíua t;ll

reito em busca de «Mlnerv} '\iinancora», que é um teníco �I
na» que é um precioso espe- capll-ir; ideal microbicida. es �l
cíííco feito pelo autor da era- terílízante do .C01J.rO cabeludo �Imada Miriancora que durante evita a queda do� cabelos; �Idez annos tem curado ínnu- destroe completamente a eag,

!
meras senhoras evitando (as pa::gordul'a e comtchãodo pe- ,.;,.,

vezesjóperações e soürímen rlcraneo.Algumaa semanas de
tos velhos do 'utero e ovano. usotornam ú cabelotorre, on
possuindo attestados,magnifi- deado,vigoroso brilhante e pre
co�. Um negociante .

do flltO to evitando as càspas e o Cill-
.

cOIllmercio de Joinville. eS- hranquecirnento prematuro,
gotaJJ.do quasi a paciencia e sem, tUitura. Cada frasco tem

esperança, mtrou-se de hemor tôdqg as j.nstruções para fazer'
rhoidas com 6, frascos! Todos o cabelo lustroso seccO ou hu
os incommodos causados de mido.Vende;.se na Phar. Mi-
«regras•. irregUlares, hemor- naneora Joilrvile: em to1as SERViÇO NOTURNO l):)ER�1ANENTE

��!��:s�;�r:m��n!�vf:� CO, ��sr��s��o����:. perfuma
,��m�miã.m�mi�-�m�".�,�c:-Sill"'i.?i1]��"ik�.•.t'�.fj,�"'�mi'.. i.�,��<:;�%��"\..•1J§i�:.�

o Remedia das Familias

Estomachicas, carminativas e sedativas

Praça 15 de Nov. - fLORIANOPOLIS

L��,oo �S&
Pomada Mínancora

Ha quem diga mal de um remedio de fama universal,
(ás vezes tão habilmente que o _frefp!ez nem percebe) s�
para vender outro sem valor cíentííicc, mas que .lhe da
maior lucro. E' uma arte de lhe caçar o seu dínheíro, pre
vína-se contra ela.

A Pomada Mínancora não tem igual no mundo. Ouan
dn a desejar nunca aceite imitações nem substitutos. Só o

que é bom é ínve iado e guerreado. Vende-se em toda parte

G ri b�'
.

com um 50 vidro do Remedío Mi
Ufa !ia em naguez nancora contra embriaguez.

rem dado alegria e felicidade a milhares. de :a.m.i1ias
1ue vivem na maior miséria causada pelo triste VICIO. :

-

Aprovado pela D.N, de S, de S.Paulo em 30-5-915, so.b n, 8'{
Dão-se '2.000$000 a quem, com. provas denunciar os

Ialsífioadores ou contraventores, a E. A. Gonçalves, em Jo

ínville (Santa Catarina) Pharmacia Minancora. Enviam-se
listas de preços a quem as desejar.

. .

Venda em todas as drogarías e Pharmactas

Pharmacia "O H I ONU i
L

I
Ant, BRANDES

Rua 15 de Not 63 Teleph. 90
Blumenau

Maior Sortimento
em drogas e especialidades na- i
cíonacs e extrangeiras t!

I
Mediccmentcs AUopcdiicos!I Homecpa..

iicos e Bioehimieos.

Sortimento completo
de artefactos de borracha, Per

fumarias, Sabonetes, artigos de

hygieue etc.

VendCiiS a varejo e ataccdo

Importação directa, por isto

Preços baratissimos

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



[D.leAO Dl HOJE 4 PAC INA[1 ..p..

EDITAL

o sr. Getulio 'Vargas, ':�befe 'do (Jo,
, verne Provisorlo, vi�tima de um

grave accldente

Uma dadiva preciosa IUm···grande escandal0 no
'., E�=;::-:-�:��Ci�riento ao--;u� Ministerio do Trabalho

. xilo que Blumenau prestou á
Allemanha nos .anuos 'de mi- Rio (via aérea)-Estudando
seria depois da grande guer- o resultado de um ínqueríto
ra, o Ministra de Agricultura a propesíto de um eseandalo

Morreu em consequencia do mesmo,' o seu da Allemanha presenteou o recente, no Mínisterio do 'I'ra-
. 8yndicato Agrícola do Muni- balho, o ministro Salgado Fi-

ajudante de ordens cípío de Blumena:U com um lho deu o seguinte despacho.
.

.

.. precioso, potro p rooresdor da {( Alem da parte criminal,
Rio (p.) -'-' O automóvel: em I o ajudante de ord·�ns. que teve raça Oldenburgueza, O aní- que deverá ser investigada e

que viajava osr. Getl).}LOVar- morte ínstantanea, ferindo o mal sahiu nH dia 10 de Mar� apurada por autoridades poli
gas, chefe do Governó, Pra-I cheie do govê:no e. senhora, ço a boruo do cargueiro «En. cíaes, existe a funccional, da
visorío em conmauhía de sua nos membros InferIOres. trerlos», que levou 4:: dias pa. alçada a?�i�istrativa. t.a Secção: .

exma. 'senhora,
s-

um Illho me- Ficaram incolumes o mení-
ra iazer a viazem até São Para dicidir sobre esta. ea-

nor e seu ajudante de ordens, no Getulioyargas Filho e OS Francisco devid'õ amuíta car- reço dadeíesa dos envolvidos Edilicio da Prefeitura llIunicipal - Cidade

comrnandante Celso Pestana, doi; motoristas. ga para. cf Rio e Santos, Ape-, �.o ínquerito, Lucas Martins Presidente: Dr. Vergníaud Borborema \�randerley - Pro.
do Rio para Petropolís, ao O Chefe de Governo e sua

sal' dessa. viagem de.fi
..

orada, \ Castro, ca.rlos Amaral· Cost.a motor Publico
transpor a zona do Viaducto, exma. e sp O s a continuaram o cavallo chegou aqui em op- a O�car Souza, e. das, expli- 1.0 Suplente: Max Kreibich - Lente do Ginasio -Sto. Antonio
pelas 19.30 horas, sotíreu um víagvm até. Petropolís, ond.e Umas condições e. isso só- caçoes dos demais, cujas as- 2.0 Suplente: Hercíllo Zimmermann - professor normalista.
accidente

.

em consequencia foram. medicados, sendo 11- mente. devido as preparações sígnaturas são reputadas Ial- Nesta secção votarão todos os eleitores do 1.0 distrito,
da. queda' de uma barreira.. sougetro o estado d.e saúde esmeradas e aos cuidados e síücadas, marcando para esse comprehendídos na letra A atê F inclusive.
Um bloco de pedra. cahín- de ambos., e considerados bom tratamento à bordo. fim, o prazo de 29 dias. 2.a Secção:do sobre o centro do auto, sem gravidade os ferimentos Graças aos esforços do sr. Prohíbo a entrada no De- Edificio do "Theatro Frohsinn.' _ Cidademóvel attíngíu dírectamente recebidos. Prefeito Provisorío cbtivemos partamento Nacional de Pro-

....;.., --__- - �_......_ Jseução dos direitos aduaneí- priedade Industrial ao Iune- Presidente: Dr. Haus Gaertner - advogado - 1'0 Suplente:

S",oV'ÇO EI fi/TORAl ros, todos os 0.utros -trabalhos, cíouarto Lin c.oln Oa s. te} J o :
Germano Alberto Moellmann - comerciante - 2.0 Suplente:

l." .Reira· de Jtmo'síras da ����_.._1 .__

.1 h .

. _.-' bIt Hermann Mueller Hering - industrial.i l 1\ U,J . desembarque etc. j)ass�ram em como .em quai quer �m ra
Nesta secção votarão todos os eleitores do 1.0 díatrlto,sem novidades devido ao em- dependencía do Minísterlo do

ED ITAL penho do Sr. B. Truppel de Trabalho. eomprehendídos da letra O até M, inclusive.

i O Snr. Conrado Balstní.Pre- São Fl'ancisco.......,,_._� 3.a Secção:
Sob os auspwlOs' do Go- sidente da Meza Receptora,

O transporte de Silo Fran-
C·o.nClll'SO d B II Edifício do Grupo Escolar �'Luiz Delfino" - Cidade

vemo do Estado, de Pernam- da 7.a Secção Eleitoral, da cisco atê Jaraguã eUectuuu·
.
e e eza Presidente: Dr. Francisco de Oliveira e SHva _ advogado.b· , .'

t II' d
,' .. p' ,� '.

.'. . • .' . se .pela Estrada de Ferro e, 1 S I t Ott H'
.

duco, sera ms.a a a' no' ar- z.a zona, na forma d;11m, etc. df:'sde essa ultima cidade atê d.o Dras)"] F.. C.
.0 up en e : o enlllngs - 1ll ustrial - 2.0 suplente:

que da cidadede Recif�, uma . . u Orlando Climaco - comerciante .

Or:!.nde Feirá de Amostras. Faz sab8r, a quem interes· a nossa Estação Rio Morto- N t
-

t
-

t d I ·t d di t ·t
Será ella uma demonstração sal' possa, que, no uso de. suas I Indayal, em auto camil?hão Chamamo� a attenção dos I compr:��J;d�çba�av7e�;:oN �t�SZ��:c��s��:� o 1.0· S 1'1.0

do progresso daquelle Estado attriouições. legaes, nomeou Ghegando tudo em optlInas leitores,. para es;;e COI1'�urBo,
e do Brasil PID· todos os 1'a· os cidádãos Leandi'Ó Longo ,e condições na hrde. do domin-I cuja apuração final sf!rá na 4. Secção:
mos da actividade agricola, FaustinoFiamoncüii; para 8er- go passado, graças aos Cní-I f�ta do Brasil, a 'l'ealL�ar-se Gaspar - Edificio da Escola Paroquial
industrial, commercial e ar- virem como secretarios da dados tomados pelo chefe des-' em 30 dh Corrente. .' Presidente: Dr. Luiz de yl'eitas Melro _ advogado - 1.0 su-
tistié:i, corno tambem um po- referida Meza Receptora, na ta Estaç�o EXj)erlrnental, sr. plente: José Spenglp.r - commerciante _. 2.0 suplente: Eu-
deroso factor para o desen- eleiçfi.o a realIzar-se no dia ,Gerhard Hildebrand. E' o seguiute o resultado da rico Fontes - industrial
volvirnento das relações Gom� tres de Maio proxima, no edi- ,O potro representa um t:v, terc0ira apuração do Con- Nesta secção votarão todos os eleitores do distrito de
merciaes dos estados entre ficio da Intendencia M:uníci pico Oldenburguez, quer di- curso de BeHeza ins;ituido Gaspar.
si, auxiliando ainda ao amplia- pa17 na séde do districto de zer, um sangue quente pesa- pelo Brasil F. C. e patr'icina-
çãG destas relações com: o Encruzilhada; Msía comarca, do, de proporções admü'aveis. do por esta rolha. re�;:iZada 5.a Secção:

t
. ás sete horas da manhã. EHe é castanho-eõcufo .e SU!i hontem as 16 horas:

.

IndaY'al - Edificio da lntendencia j}funicipal .Io:x.rangen'o. .

.' .

. d' eh'
o.s preparativos para esse Dado e passado nesta ci- altura e e l,uô metros na

llse Weise Yots. 127 Presidente: Carl Wahle - comrnerciante - 1.0 suplente:
certame já estão send) exe- dade de Blumenau, no dia 26 junta dà espadua. Quando em-

Clirmen Silveira 109 Carlos Schrõeder - comerciante - 2.0 suplente: Joaquim
ctitados pelo CommiSSí1.riado, de Abril de 1933; barcou em Emden, pe�ou 6f)O

Leyla Gross6nbaeher . 22 Moser - aváliador privativo da fazenda estaduaL
installalÍo no 2.0 andE;r do Conrado Balsini

kilos,. mas caiculflmol�o· ac· Namy Grossenbacher 12 ... Nesta secção vote:rão todos os eleitore� do distrito do
Banco A..grl.eo.la eCofimercial tualmente em700 kilos, eisso

"l,T.aa'!·r BOI'ba 7' Inday.aI e do distrito de Hamonie, eomprehendidos da letraPresidente da 7.a Secção "Eleitoral. d·1 b t I � �-

de Pernambuco,. sítuàdo á Rua eVI{ o ao
.

om ra,amemo a
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Juizo Eleitoral ôo Z.Q 'Zona

O Doutor Amadeu Felippe .da. Luz, Juiz Eleitoral da 2.a
ZOI!a elo Estado de Santa Catharina, na lorma da. lei, etc.

Faz saber aos que o presente edital virem ou delle
noticia tiverem que, na forma das disposições eleitorais em
vigor, dividiu {l municipio, q ue constitue esta 2.a zona, em
dez Mezas Receptoras (secções eleítoraes), designou os di
versos locais em que devem funcionar essas mesmas me
zas e nomeou os respectivos presidentes e suplentes na
forma abaixo descriminada:

'

.. lI).

Cidade de Recife

Sabbado, dia 29 e Domingo, dia 30 de Abril

Interdencia lIfunicipal
Presidente: Max Haufe - comerciante - 1.0 suplente: Envin
Mancke - comerciante.

Nt'sta secção votarão todos os eleitores do distrito de
Ma8saranduba.

1O.a Secção:
Benedito-Timbõ • Edifício.da Iniendencia Mu?ôicipal

Presidente: Fritz Lorenz - comerciante - 1.0 Suplente: -
NestoI' l'riargarida - professOJ' normalista - 2.0 Suplente: -

1},fax Klasen - industrial.
Nesta secção votarão todos os eleitores do distrito de

Benedito Timbó.
Pelo presente convoca os nomeados para. constituirem

as l\1ezas Receptoras, no dia 3 de Maio proximo vindouro
nos logares designados, ás 7 horas da manhà. e determina
que os edifici.os, publico� 0l!- particulares na forma da lei.

I em tempo, sejam postos a,.dISpOSição das Mezas Receptoras.
por seus presidentes, � convida a todos os eleitores a com

parecerem á resp.e�tivas secções, ai'im de cumprirem os
seus deveres de CiVIsmo

Blmnenau, aos yinte e tres de Abril de mil novecentos
e trinta e aois.

Amadeu. Pelippe da Luz
Juiz Eleitoral da 2.a Zona

Nlaurice: Chevalier - jeanette Me. Danald '

Os artistas são:

Regressou o sr.

Prefeito MunicipaL
De volta de Florianopolis

onde fôra a serviço da Pre�
feitura Municipal, regressou
quinta 'feira ultima, o sr. Ja
cob Schmitt, Prefeito Proviso
rio deste Municipio .

Club Nautico America

Sabbado 29 de Abril

Churrasco

Orchestra: Ahi - Hein..

. ,.,.

Andreza Campos da Luz
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