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Pllblícação bi-semanal ás
Quatlas 'e.: Sabbados

Director: ACillLLfS

BALSIN,I_J
=: Numero 5&1'ElLUMENAU, (quarta-feira) 10 de maio de 1�33. - SANTA CATHARDNA

I O DIABO ESTENDE AS/GARRAS .

Um decreto do chefe
do Governo Proviso,
rio sobre correspon
dencia transpor
tada em avião

Um homem raro o Crime de CanoinhasI � •.

Houve maudetertos no barbaro bomicidio
., :

,

Ha poucos meses
.

appare-
'

EJU f' de Maio de 1932, es- A sentença latina, segundo
.'

=ceu em ínglez um livro sen- se éxercíto íormidavej mar-
a qual o errar, é proprlo da

sacíonal, intitulado: «R e j çhou 'garbosamente pela Pra- humanidade, é um dOS mais
Russia Arms»�' (A Russia ça yermelha do Kremlin. sablos acertos que nos lega,
Vermelhass arnvr.) - e edí-

.

Lenine já m o r I' e u. Mor- ram 08 antigos.
.

taão,..e._m.'.c Lo.,U.d.�.es'pela liv_raria, r�lI [. :...•. �' .,Nã.O, éile. ainda Vi.
-

-.

huSmeaneorrsa,I'a' eVI''ritDuhdeeI'.zr.s: Rio, fi - O Chefe do Go
BUITuPP, Manuseon & CIa. ve: nas suas obras. Lá estão u vemo Provísorío assíguou de-

. '":N��sa�lt.i._,pagi�as Mi§ter os canhões "assestados, prom- nhecer a falta e emendar a ereto, Da pasta de Viação,
Jolin)3acker White mostra ptos para ,o ataque. Lá está mão, não é lá muito proprio estabelecendo novas normas,
como a Russia sovíetíca se o exercito

.
optimamente ar- dos bípedes pensantes.

.

para execução do serviço
prepara afim' de obrigar o mado, com um ínesgotavel Mas, a despeito disso, exís. postal aéreo no Brasil, cuja
mundo "inteiro 'a se ..... tornar material 'de reserva, bem e tem homens que, reconbe- correspondencia ficará sujei
ecmmunísta e bolchevista. quípado, bem apparelhado. cendo em tempo o erro em la ao pagamento de: uma ta-

.'
Os preparativos do .Estado Lá está emíím, o diabo es- que laboraram, têm o bom xa regional para a correspon

sovietíco são gigantescos: um tendendo as garras ! ! ! . . .

senso de o corrigirem, eví- denota transportada dentro
exercito em pé � de guerra,. ,tando-Ihe as graves eonseque- do mesmo Estado; uma taxa
composto de ·.1;705;000

.

ho- l\1l1hares de capacetes de elas e as injustiças que de- interestadual para a corres
rnens com unia reserva de aço.m a r c h a m pelas ruas, rívam 9-uando se persiste ny- pondencia transportada de
5.000.000 de operaríos optí- aCOJ;Dpanh�dos pela tropa de

j
ma a�tttud� de reprovável m- qualquer e stado para outro;

mamente adestrados em ma- escol da G. �. U., do ({C�on,), transigencía .enfio reconhe taxas lnternacíonaes applica
nejo d� armas e 6.000.000 de p.eta cavaUal'Ia.:_ pela artilha- cer Ialtas, eVlde�tes. I veis á correspoodencia trans
homens e mulheres exercita- na lcom canhões, tanks, me- O sr.. Magalhaes �arat�, portada para o exterior e
dos em guerra por meio de tralhadoras, carros de assal- que varias vezes tem sído cri- uniformemente estabelecidas
aviões e de gaz, O maior pe- to, {Carden-Líoyd}, avioes ticado pela ímpulsívldade do por paiz ou grupo de paizes

. l'igo maderno para a paz do íncendiarios e apparelhos de seu temperamento, é� contu-
__,._" _

.

mundo!. .. .... gaz. Pelos <ares roncam aviões do, um' homem raro nesta
Essas massas ltumanas con- lançadores de bombas. Fecha época em que os administra

stítue a maior' ameaça para o o cortejo uma rnultírlão delí dores, em suas Intransígên-
'- occídente. A Russia Verme- rante de operários de ambos cías, não se distanciam mui
lha se arma não só com ca-

os sexos empunhando cara- to dos homens d� velha Re-
:l'abina�, can}).õeé e gazes,

binas ultimo-mod.elo. O desfi- publica. O pleito c:l!aquAlle d&a no

mas tambem com o adio mor-
lar do exercito pela. pJ aça 0. intervento� n_? Pará, Estado do Piai.\lhw

tal, odio rellgioso, odio social, vermelha. �urol1 u:n d;a_ sem nxultado com� e, !18:0 Faro Rio, 6 _ Não ha como es- Rio, 7 - Em circular, oodia. politico. C0111.a mesma I
a menor m�errupç:lO. E OI com tem �ommethdo l!lJushça�. conder ou diminuir a �ig'nm- ministro HermenegHdo derapidez çom que o Estado I p�ofunda a�argura no cora- �odavla, .p(,ssue .

o. Joven ml-
cação do pleito do dia 3. Barros, Presidente do Tribu

sÔvie,tico. s..e praparu. m. ilHa
..r-! ça.

o q

..

ue, da Janel1a . do IIlel� h.tar. um.. � gra.nde VJ;d.Ude ..
Re-

Foi uma m3gniIi�a demons- nal Superior Eleitoral, inIor.
m.ente., trata do mesmo mo- quarto" de hotel,. c.:>nt.emplel co.nhecltlo o erro, nao tem du.- d l"d "1 d d d h tração de civismo do povo ma que o lll!merO e e elto-
d.o .. da ·pro�·'!l"nda. bo!c'hev·.l·�.'_I

o eSLl a
..

r os emlssarlOS e VI a. nen um. a, cm se ,pem- "t t 'd 1 1::64 O f"'�.... �

t t bl t E brasileiro, que occorreu de- res eXJS eo e e e .0 .9 '±ta por meiO de uma lmpren-
sa anaz. enc�a� pn Jl;�me� e.. uma.

cididamente' ás urnas, pata em todo o pa17..sa podero3issima .por meio O I.
.

t ,,- d qu�bdade exepclonal, que
..... , , -

. . p ano e a III enyao o mUlto o recommenda suHragar os candidatos de, ---'----------do cme�atographo, de ca�ta- governo dos soviets é am- A .

'.
d sua prerereneia. E, ao que I n t d

.

I
.

zesJll1lllll0S0S e de e�taçoe3 quillar o mundo com o auxi- 1
.' gora tilllesmo,. segm,lbl? se sabe, as eleições se Tea- um, BC o e VW'Bnelade radio. .

.' d
.
'. emos em e egramma pu I-

N- . ,. .

- lIo. esse e�erclto, e fazer cado pelo «Jornal do Brasil» lizaram, em,toda a parte, den-a.0. n.os esqueçamos de delle um l·m.men"'o Es'tado·· -

'

t o de um ambl' 'ute de p'""r I Belem 7 lUnião) A poq'ue ha 1.5 au.nos, o. ·.·gov·.erno .

.D'
.

y� '<>1;'''_ O
o sr. Magalhae.,s Bar!lta teve r l v - ."

-
-

! . .'

.

.,

.

'.' ..... . sem eus ne,U I � ,gmo. um gesto bomto dIano do� feita ordem. lida deportou, a bordo dosovletIcl1 come. f>OU o seu' rei- . .

t
.

·�·t 'b",.", b t t d lta da ca
.

a h"d d''.

d' .:..'"J ... Y.' .

_' prImeIro a aque. sera .1.8,1 o melhores applausos. Tendo .r:. por ISSO, as an e e c-«» .rrelf sa 1 o
.

la
na o. cum .uma declara9ilo de contra a EgreJa Cathohca d 't'd �.. 1 d R veras lamentavel e entriste� 14 deste POl'to, o acadüffilco
O'uerra contra a hum�n;dade ., . eml I o um Ou.lCla o e- . 1\,f' I 1\Jf t' 'd t dd.e.claraçã.ti.eS8.a'Pll.·.blic�rla nó oc4uuIeo eáSo UamUlbC1? o�e�serdtooSo�(�tlao� gistro Civil,.' e .tend? ap�rado cedor, o que succedeu no I �r.tlgue. �n_ar ms, �resl eu e a

Jornal ofiwlal de 13 dI' De- .

. .

D
ç

,

-

E
.

l que contra·· o funCClonarlO na� Estado do Piauhy, ,.onde -I issoClaçao dos Capacetes de

b
<

d ,.
. ,.; . mens sem cus». no en- da havia que desabonasse a segundo telegrammas dirigi iÇO.

ze!; rfL, � }917. .

.

.

tanto a Europa se conser\'a sua conduc1a o interventor dos ao dr. Hugo Napoleão.!------------. r1es anno.s_"A�p01S" _ as. 'de braços cruzados, desunida, paraense reintearou·Q pordp- chel'e de uma corrente poli- O d C d'd RBS1fi emWh'!l°
'

..

livro de MI'. indolente, .embaladll. pelos di- ereto recente 'roDando gr�- tica que se desligou, ha pOll- r. en í o amos
t
�cker "dlte �.·c_.Moscou fes vertimtlDtüs, cabriolando . á nas a Deus p�r ter podido 1'e- cos dias, do Ínterventpr Lan-eJou o l' e :.faIO com uma bel"ra d' d b� '" :.

y
..., d S' II t d !\gradece por .j.elegramma. '.. .... _

. '.' .

o o a J"mo, Sem 1'8- conhecer e reparar uma lU- ry a es - os agen es o ti· ��arad!!. das tropas revoluclO- para" nos rumores que an .

r· f á' " Governo usaram de compres-narias da �rma?a Ve\m�lha. nunêiam a destruição do oc� JusN�ça ,que Pbra let ra, b sões e ampaças nos munici- ao eleitorado daEsse exerCIto nao .era· 'slua-o 'd t
.

. ao e um ODI o � no re
ICl en e t '�S tod te pios de Pedro Segundo e

C Iuma multidão l'mme'nsa. de' . ges o. e o� os �n rveu-

�pl'tagentalha, gentalha essa que
E o diabo sorri... e o tores lossem

_

Slllceros c0'!10 Campo Maior. u

levára a dictadura vermelha
diabo estende as garras ... o. sr. Magal�aes Barata ,dJ.a- -D--..............-I------- Do nosso illustre conter-ao throno dos tzares. S';Jva Neiva rJan:'ente a Imprensa. orrIeml OUS mi conins para C O'. �v haVIa de publIcar Gi:; actos' IV raueo sr. dr. andido de li-

de penitencia' dos governos. g 'me to' d s
veira Ramos, candidato do

Infelizmente, nem todos os prose Ul na, Patido Uberal Catharínense
homens tf'm virtudes como obras de construcção � 1\ssemb!éa NacÍGnal CO�8-
essa que e){_alta a personali- tItumte, recebemos o segum-
dade do intervRntor no Pará. das estradas Joio- te telegramma: Teremos um
(Do ICCoLTeio do Paranã» de 4-5-33) ..' •

b C. Lages, 6 _- Cumpro o gra· go Ele.'toralO GovernQ cogita tomar Florianopolis, fi - Por I{e- vdle-Cunty· a e an ... to dever de enviar os meus
va..ias providencias solução no. 2.407, de hoje da-

S II d :

b C II d calorosos agradecimentos á dido?iada, foi exon�rado a pedido, eCçges annu II as ty a 811e a a culta e valorosa população de.

Rio, 6 (vie
.
aereaJ -,.. Aca� do cargo de Dire\!tor de Hy- .

R-h· Florianopolis pela honrosa ebamos de saber Que está nas gi�ne.do Estado, o dr. Nelson Florianopolis, 8 (pelo tele- I eira desvanecedora confiança comcogitações do governo tomar d.e Morae.s Guerra ...
8 .desi.g··.na· pbone) -' Foram annulladas, d hd

. '.

C 't b
'.

D
.

J' quP. e novo me pen orou,provi. enClas no sentido de do para Irespondê!' pelo ..
ex-. as seguintes secções eleito- u.r.ly a,? -. o sr

... �se ISUffl'agandO victoriosumenteabreviar a apuração das elei- pediente daquella repartição. raeS: 4. de Tijucas, 4. de S. AmerlCo, MmlSll'O da Vlaçao, meu obscuro Dome no memoções geraes de 3 de maio. o. secretario Arthur da Gama José e .3. de Joinville, por ter recebe� o sr. Inter-:entor Ma-, ravel pleito de 3 de maio.Parece estar mais ou menos Lobo d'EçtL havido irregularidades na vo° gGrOaemlnRlla'�.as, o segUlnte tele-
CANDIDO RAMOSasse�tada a convocação dos

'.
. . taçã" das mesmas ..

juizes vi�alicíos da justiça '0"
;.. c.... '. •

d' N,_ da R. Sabemos qua es- «Acaba spr posta disp(lsi-
local que serviram no alista.. ,novo prefeito e

..

sas irregularidades consis- çãO Comt. 5. BE, importa!1cia,niento e,ciormação de novas 'Araranguá
'

te.m em desecontro entre o dois mil contos, :destinaJa
turmas apuradoras. Dessa for- .'

numero de votante� e o nU- proseguimento construccão
IUfi, contin�ariam elles afas-, Flpolis .. 7 - Foi nomeado mero d� (:edulas nas urnas. estrada rodagem Joinville Cu-
tados dasfllllct;ôes judicantes. pelo C�LlnterventorFederal, ritybà' e Curityba-CàpeIla da
Estudou/sl;_l' a. situação dos p3;ra e'f:er?�r ,o cargo d� �r«:- Q

,

t
·

h "d
Rib€:ira. Sauds. Corso

desembar�a�rt}s e juizes das feito ProvIsorlO do mUlllCIplO
. ue erla aVI o (,a) Jose Americo.})tres actuaesjuntas de apu" de Araranguá, o sr�' Dorval

ração,. cujas. fp.ll�ções ordina- Borges, O· interventor Serôa darias podem ,se"X:OBsentir com -------------
o criterÍo até a9_W .seguido. F·

'.'
'.

"d'"
. Motta apresentou ao

Não. parece, out;r���., longe 01 RJOnera. ,0 O I chete do Governo
do pensamentot)fij�n!'l;:a idéia Ua t' d·· ,cE' t Provi�c:).:tio o seu pe-
d,a CQnvoci!ção d�'i.fu!tos eíni- 'l.rec or

.

iJ., S a... .

dldo de demissãonentes ,do país, para��a,:<eom-' 't" t·
.' .,

Lages, 6 - Teve Iogar hon�
posição de novas ttir�ws>apu-, ' IS ,Cil.. RiO,,: 7, (C. P.) -. Noticias tem, nesta cídad�, uma impo-
rad(tras, .

, • ':; . pro(}edent,�s do Maranhão, in- nente homenagem. ao Tte. CeI..
.

•

'�o"; Florianopolis, 6' '-.O CeL formam que o Interv.entor Se· ,Oct�vi() Ignacio SHv€:Íra Filho,Na h�pothese,. sena afasta- Interventor' Federal concedeu rôa da M(ltta não d�seja CQn· Chefe de Policia' do Estado.dos o luconvemente d,e,;con� a exoncl'acão solicitadp. p�lo tiH�ar ,á frente da iliterven- A ]Jlesma consistiu llUrotinuareirt oá juizes fórá �7S sr. Mario Jacy Monteí!:(}, . Di. torja marcu:nhense. , banquete de máis de cem

funcçôes,'8�..
dinarias. >: >', r.ector da E�tatistiea dO' Es- Rio,'7{União) � o capitão talheres.

.

--�""'�--._,;......--............. ;.tàd()� :'
..

' .'!;" , Sarôu da.Motta dirigiu uma Folou, saudando o nome-fERMENTÓ," MEDEIROS '>:t,,> �(}i d�signadot para ré�llou- carta ao sr. GetuÜo Vargas nageado, o dr. eandido de
...... _

..

_; .�- �_�'tt.er" pelo e�p.�·��:�.nte- _. d�_qilel- rUlluncianu,o á -Interventoria Oliveira ltam,os:, e fez o brin-.
O Melhor Pa�a Todos os Do" lit\r�partição, 6 sr� Wescelau do Maranhão.

".
.

. de ao 1n t e r Y' e n t o r, o CeL
ces, Pães, BóIos, Etc. Iv�llpiz, Inspector :41;l Fazenda. I - O que teria havido '1 Thiago de Castro.

�,-::

Ao ultmas noticias proce-! claramente que Ricardo 'foí ()
dentes de Santa Catharina a- matador do desventurado judeantam que a policia está rísta.
e� pista segura para des?o- A sua esposa ouvida pe-�brír o crunmoso que �lveJou la policia, declarou que Rio desve�turado Juiz Cardoso cardo não possuía nenhumde Alm�lda... .. _

terno amarello e depois ea-O dr. Cla�l�alde Galvao, hiu em contradição, pois oChefe de Polícia daque�le Es- criminoso envergava, na oetado 9ue ac?m�anha o mque. casíão do crime, um ternoríto, Já OUVIU rres testemu- dessa côr.
�has, � que resultou orna o r
broa pista para descobrir {}
criminoso e os mandatarios
do crime.
Os mandataríos do crime!
Era um detalhe, este, que

jamais sahíu do nosso racio
cínio, desde que conhecemos
os pormenores da tragédia.
O Juiz Cardoso de AlmeI

da roi alvejado, indiscutivel
mente, pelo individuo de no
me Ricardo Stocker, a man
dado de terceiros.
Todas as provas, todos os

depoimentos deixam entrever,

Eleitorado 8rasileiro

Uma triste excepção no dia
3 d� Maio

�.'C��;

�.•.;�.

Para abreviar
apnra'çªo

Exonerado o Director de
Hygiene do (stado

ã

"'1
Foram creadas 2 Oe
lagacias Regionaes

de Policia

Fpolis., 6 - Foram creadas
duas Delegacias Regilmaes
de Policia, sendo a I a. com

posta dos municípios de Cha
pe�ó, Cruzeiro, Campos No
vos e CurityhaI!os, com séde
em Herval e a II a. compos
ta dos municipios de Porto
União, Canoinhas, Mafra, Ita
yopolis,. São Bento e Campo
Alegre� com sétle em Ca
noinhas.

UM GRANDE BANQUETE EM
.

LAGES

A FEDERAÇÃO DO DIA 5 AN
NUNCIA A DERROTA. DA
,fRENTE UNICA RIO�

.

GRANDfNSf

Fpôlis., 7 - A Federação
do dia 5 annuncia a fragosa
drr:rota da F r e n teU n í c a
Gaúcha.

. '�"

E' impossível que ainda ha
ja alguma duvida sobre a
identidade do criminoso, que
já foi preso e cuja fuga foi
facilitada durante o seu ínter.
rogatorio.
Resta-nos saber quaes os

mandatarios do crime.
Preso novamente o crímí-

80, este contará toda a histo
ria e teremos, então, muitos
nomes de gente bôa envolvi
nesta mise rla de uma. política
de arraial. '

(Do Correio do Paraná 4-9�533)

Voltando do Norte, chegou
ao Rio de Janeiro a

2 ao rivisão Naval
Rio, 7 -- De volta do Nor

te do Paiz chegou dia ó a

este porto, a 2 a. Divisão Nac
"aI da nOSRa Marinha de
(�ue!'ra, que ha tempo fôra
escalada para percorrer os
diversos portos do Norte.

Chegou a Paris o

Assis Brasil
sr.

Paris, 6 - Chegou á esta
Copita]. o sr. Assis BrasiL
O mustre chefe das dele'

gações brasileiras ás conver
sabões de Washington e á
Conferencia de Lonàres foi
accebido na Estação do Nor
te pelo embaixador Souza
Dantas, Caio de Mello Fran
co, Cesar de Mesquita e F.
Guimarães.
Foi o mesmo acompanhado

até o Hotel Regina pelo em

baixador Souza Dantas e de
mais membros da embaixada.

Codi
refun-

Foi o que se debateu. na.

sesséio de ante-hontem dg,
T. S, E.

Rio, ti (via aerea) - HOD
tem, na hora do expediente
do Superior Tribunal Eleito
ral, o sr. Carvalho de Mourão
congrâtulou-se com o Tribu
nal pela brilhante eleiQão de
'ante-hnntem e fez commenta
rios sobre o modo' de proce
der altamente depressivo dos
novos eleitores.
O Codigo maI'ca a abertm'4

d) alistamento pira 4 de maio
e o decreto oe emergencra
só estabeleceu medidas par.a
facilitar o alistamento pãra a

Constituinte.
Falou depois o sr. Affonso

de' Pena Junior, tendo a se

guir o sr. Hermenegildo d,�
Barros nomeado a commissão

composta dos 81'S. Carvalh'J
Mourão, Affonso de Pena Ju
nior e Renato Tavares p'H".I.
or.ganizar um ante-projecto.
aproveitando o que Jôr bom
do Codigo e o que, na expe,
riencia tiver dado resultado.
com a applicação do decreto
de emergencia. Teremos as
sim um codi6() eleitor&l refun
dido.

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

·

: VENDA EM PRESTAÇC;ES
·
·

.

; Carlos Hoepcke S. A. :

li BLUMENAU �
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"

Nas enxaquecas que atacam as senhoras em

certas epocas tem a CAi.;VlSPIRJNA uma ac�
çáo segm:a e prompta. EIb é também o reme

di:,:, insubstituivel centr-a as dôres de cabeça,
de dentes, de ouvido, dôres rhcumaticas, etc.
Per isso é a CA,FIASP!RIN.-l consagrada em

todo o mundo como sendo

O remedia de

Coniiança

PARA QUEM SA-'

BE lAPRECIAR, O
.

CASA BORBA
- DE

I)oaningos M. de Borba
E' o MAIS SABOROSO, Df
UMA. DELICIA (NSUPERAVEL!,

RUA 15 DE NOVEMBRO

8Bmpre - {;OROA

.�1\».t\�
��,...._..

.���t'\#�:"'�.r�##f4;!flf4'iP
I Auto�viacio

.

i Bhnnena� .• ,: UajahY Pt l'ijucas

·1 .. FIorj�()polls

'�.;' Empr�za ,HlLP�KiO \YJiEDENKEN
� Tl'anspo�te de passageiros e encomendas.

, Partida de, BLUMENAU -_ Segundas - Quartas e

r&
,',' ,'"

Sextas ás 12 horas.

·1 Partida de FLORIANOPOLIS - Terças ----' Quin-
tas e Sàbbados ás 8, horas.

�
..

I
Agentes nesta cidade:

;

�17a�O�e �e�:;��E��?
� ,

,

". Phóile No.
,

��.J·E!E§.'l5!k!J§g!'f�m!ksm:s;;;a1íL:;"E �4§i#4 %f&�
,

= =-�--------��

;: CONCO[{DATA
,

PREVENTIVA,
DE

KERSANACH s elA' - Blumenau
CARLOS HÚEPêI<e, S. A., cómtnjssario da concordata .pre

. ventíva de Kersanach' &,Cia .. desta praça, avisa aos interessados
,

que se encontra ã ciispO,sição dos mesmos, para receber recla-
macões:

"

.
,

Continua mantendo firmes todos os preços an

teriores á alta actual, de preços de tecidos,
Ternos de, casemíra, promptos, a. preço

de cortes.

a) - em todos os dias uteís, no estabeíeclrnento
"

commércial. da firma concordatária, a:'. rua 15
de Novembro/urs." 27/29, desta cidade, das
9 as' 12 hOias; ,

'

b) -em tJdos\'os dias 'uteis no estabelecimento
,

commercial do cornrriissario, á rua.Jõ de,
Novembro nr: '143. desta cidade, das 14 às
11 horas: ,

,

Avisa outrosirn, que a habilitação QOS creditas deverá ser
• nafotnia doArt. 82 da Lei de Falkncias. (Dec. nr. 5.746 de 9
r de ii�ze.mbfo de 1929), até o dia 10 déabril do corrente armo, e
,
que :â assemhlea de credores tera' :lugár'ng dia 27 de MaiO do

, corr�lite êin�.a, ás 14 horas, n? sala de audiencias do Juizo.dr
Direito des,ia Comarca, no, edifício da Prefeitura Municipal.

,

" "" BluHlE!"nau, 10 de março de,1933.,' ,.'
, , pelo commissario: Carlo.s 'f-Toepcke, S. A.

.

,,", ,...
,.' á) Anton'lO K4'i�ex ' ,',.' . , .

.

latas de 100 grms, i,
«Espontaduras» .. typo forte
para cachimbo em pacott

nhos de 50 grms.
Ciga....os

'«Savoia» �; «Eva» - «Macedo,
nía» - «Aguía» - «Augusta»

,
- Monopolio» '- «Brasil»
«Vera» � «Vera Ovaess > «Gi-
tana»

CH'!SI)I.!l"I"OS E!>sn cc:aixas de 100

; iti » :; ()fi" �. !

A. PHARMACIA CENTRAL
E SUA

FILIAL
QUE' GOZAM DA CONFIANÇA DO

POVO DE BLUMENAU, TEM PER
MANENTE STOCK DOS MAIS PU
ROS ENOVOSPRODUCTOS PHAR
lVIACEUTICOS, CUJOS PREÇOS
ESTÃO DR ACCORDO QOM A'

SUA LEGITIMIDADE.
E' PRE.JUDICIAL A ECONOMIA

I QUANDO SE TRATA DA SAUDE. I�i""""""""""""""""_
- "

Interessa a todos �
um�a�g�ra-n�d-e��e�s-e�n�h�or�as sofre ,Itorturas permanentes: colícas, atrasos, heniorràgías,

nervosismo, dôres de cabeça, máu estar, etc. !
Esses sofrimentos são devidos a irregularidades �

no funcionamento do UTERO e do aVARIO.

Us remedíos chamados REGULADORES, pouco
adiantam. acalmam mas não curam.

O verdadeiro REGULADOR é o remedio que
contém o HORMONIO ATIVO DO OVARIO: está nes

se caso o

Jtt,
,

OVARIUTERAN' .�: ..
comprimidos e liquido, de EFEíTO CERTO,

preparado na Seção Científica de Hormonios dos I
grandes Lanoratorícs Raul Leite. ti

Encontra-se em todas as Iarmacias do Brasil. i!
iisi

li Cuídae dos DENTES das crianças! Má dentição. ;i
ossos fracos, desanimo, são sígnaes de RAQUITISMO. ii

Daí Calciovitamina, poderoso recaleí- '

fieante. em gotas, comprimido e granulado. Muito util 11
li ás senhoras gravidas, para fortalecer o íuturo bebé.

,)
) I·

Prorogação de prazo

EDITAL

De ordem do sr, Coletor das Rendas Estadeais désta 0- "

dade, torno DPubJico, para2 0dcon13hedcimento dto� -iriteressados, os ,;_y..
artigos do ecreto no. J e o corren e. "',/

i D E C R E T O no. 2.

"Artigo 1· - Ficam relevados de quaisquer multas em que

li houverem incorrido por atrazo nos pagamentos de impostos .devides até 31 de Dezembro do ano p. findo, os devedores à Fa
zenda Estadual, que pagarem suas dividas até 31 de Maio dO

-I' corrente .exercicio, inclusive 2�ueles que já esliv.l7rem executados.
, Artigo 2· - As execuçoes em andamento,' para a cobrao-

Iça de impostos estaduais, ficarão suspensas até

aq.
uela data, de

vendo, porem, os executados pagar o imposto e multas que não
Del tençam á fazenda, em que já tiverem incorrido. e custas já
feitas.

ArtígoT - Na hipótese do artigo 2', o pagamento será
feito á exatoria mediante guia em duplicata, passada pelo respe
tivo escrivão e isenta de selos, custas do juizo, sendo das cus

� I
tas descontad,'as ,as que pertencere,m

á fazenda Estad,ual e cobra-
das as do JUlZO pela terça parte. .

'
,

Paragrafo unico. - 'Em 11m dos exemplares da ,guia, 'ad-
verbará o exator o respetivo pagamento e a devolverá' a Carto
rio para que seja imediatamente junta GOS autos e considerada ex

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

declare. i
'

Artigo 4· - As execuções que não tiverem inicio dentre
do prazo legal não di}o direito aos promotores á percepção de
multas extraordinarias, descontadas em beneficio co executado
que pagar dentro do prazo - acima fixado,

.

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

certidões de dividas fiscais em. seu poder, vencidas até 31 de de
zembro do ano findo, mediante recibo, e os exatores, sem perda
de tempo, .mandarão fixar, na "sede das comarcas dos municipios
e dos distritos, editais em que será transcrito o presente deçre
to, pala que chegue ao conhecimento de todos, os devedores .

Paragrafo Único. - findo o prazo da isenção, serão as

certidões, cujas importancias não foram pagas, .devolvldas incon-
tinente aos promotores, para o fins legais.

,'.
.

Artigo 6' - Incorre em �últa de duzentos' mil -reis a qúi- ,

nhentos mil reis, o promotor que deixar de cumprir :0 que se

acha estatuidn no artigo S', deste decreto. - A multa será apli
cada pela Secretaria da Fazenda, mediante. representação. docu-
mentada feita pelo respetívo exator. " ,','

'

Artigo 7' - O presente decreto, entrará em vigõr no dia
de sua publicação.

'

Artigo 8' -r--r- Revogam-se as disposições em coníratlo.:
Assim; pois, ficam os srs. contribuintes em ateazo, convi

"ados a,.virem satisfazer seus débitos para com a Fazend.,a, apre-
veitando os favores do presente decreto. '

.. "-- � ,',

Coletoria de R. Estaduais de Blumenau, em 3 de Março de 1933.

E. UMA. - Escrivão

>lJ'
·C?

Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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marca. ÁfrO' transforma o,setl Receptor de Radio --, não
irrÍporte qual iypo -

. nll11f..iIl�tante, em uni Appare�llo Ih
niversal,. de, alcance ·surprelumdente, or�erecendo llm.a m

filia audiii.ãó, 4as estações. em onda curta, distantes, i�to .

e

uma �ja'Ccil 'fljntouização <là� estações: Nova York, RIO, de
',' :Janeil'o, Berlim. Pariz, Londres, Roma e outras.

'

RepreseitÚi, o 'cOnju�:lCto',$Ia super.mordernízação .que �àO
deviá fáltar para' aum,entàr, consideravelmente? especial,

,. mente no ve�ão. o seu gosto .pelo Radio.

Procure informações .,� preço, sem compromisso, com

O, Remedia das Famílias

Estomachicas,' carmínatívas e' sedatívas

Vende-se em todas as boas Pharmacias

la. Fabríca- deBeeeptotes e Transmissores em

SANTA CATHARINA João Toleniino de Souza
Secretario

Alfredó Gossweller
Rua 15 de Novembro, 74

BLUMENAU

-}- .

�.'

Familia I
---------.---------------

A. grandeza da nossa Patrla
depende da cultura moral In
teletual de seus filhos. A gran
deza e iellcída te de cadaum

Em possuírem dois .jardins deles depende da bôa ou má
ligados entre si; odo A:q;wJ' escola paternaque viram com

dentro de casa; o das Flores os olhos e beberam com a in
no quintal. O primeiro sym- telígéúcía, A boa escola é: mo
bolisa a. Felicidade; o segun- ralidade, instrução, justiça,
do completa-a dentro do eon- nygíene e economia. Seja e
tortomaterialmoralidade, ido- conoráíco compre só o índís
latria pelos filhos, esposo e pensavel na vida, mas artigo;,
a saude.· '., ."

de valor' real. Poís bem; as- '.
Faltando esta, tudo s�'trans. sim os den tes e o cor,

euxUl b� IroGUI!IRA I
. .

forma em sonho e m:artyrio po, 11. cabeça e cabelo íam-.... . c ." Os romances. de � D G A :n Como pois, garantir a pos- bem precisam hygiene e as-

I W A L L AGE sao os mais
se de tão, precioso' LUMEM. seio -éonstante.

jlidOS atualmente, ê
de tão gf�nqe BEM? índo di. Para isso use a «Petrolíua

V; t;. jálell «O Cirenlo Ver reito em: busca de «Mfnerví- �imi.úcóra}), que é um teníco
I melho»? .N,este.caso. encontra- na» que"é pm, precíosq elSpe� cl:tpil�l'; ideal microbicida, es

l,rá n.a mUlfta·llVrarUl.ta.l.11'. bem cifico .f.ei.to p.elo. au.·tordaafa.;;.. te'rilizâhte do couro cabeludo
�����::- os outros livros deste arama- mada Minancora que durante evita '8.' queda dos cabelos;U'il'n�".�-;,

do eserit· t· destro
,

1 t t,f:;;::l�:�� •• "-'
. o esentor, como.

.' [dez anllf)8 tem curado mnu- es rue comp e amen e a caso
'·"'dme"'''a........., A -Porta de 7 Ghav(}s meras�e.'�.nhoras evitando {as pa::gJ).l'dura e comichão do pe-2�::�it·: �

",

O Sineiro.
.'

veiêsJôperllQÕ�fl'� l:;óffID_men rlcra!J,eá.AIgllmas se,m�as de
C'"<T"' .._- O' Bando Terrível. tos. veJhQ�,dQ .ntero e ovarío, uso tO.rnam ,(I cabeloá'Ol'té, on-�:.:;��;'�;.",..... .. Ú Homem Sinistro.; possum4o �êLttes��Q�, lllagnifi� deadó.vígoroso brilp.�A.te e pre
h""" .... · O Prisioneiro daDpala; coso Um'negoQi�ntª do alto to. eyi�ando.as caspas eo em-!��:�',�""..o�...... A Aranha Branca..' com.'mereío de Joi

.. !iv..;..il,l..e;, es- brariquecünento 'fJrematuro,M ..�l("h ... d�_p(_J.'I:'_�_._, T- l-i,"
0'-

h
o -- --

�

C d f t)��;.::Ó,�; ::i.�··'" . I . amuem'-. ao a-se sempre gotan�9,�q�si a ; pacíencla e sen:kti�thra-. a a. rasco em

"::r::..::d':�::t.... á. venda' aJitératura. : esp�J>AAç.i}.j curoUr?Elj��ehe1l1or todas as Instruções paraJazeJ,';
111,,1 r'scoç� • tluJ' moderna sobre'a RUSSIA e rhoid�uJlqlll 6. frasqosLTOdos o ����loJustrosp saeen ou h� ,

i.:ti�.�';'..�6.'!;i�=t.:;;",i 'dós'AUTORES,RUSSOS� os incOlll:mQq,OS ca,.llsados de lll1do. Vende-se na. Phar. Mi- !
...e·"

I'
'.

«regr.á.S. ».. i.r.r.. eg.ul
...
a.r..

·

..e.'8.'...h.
emor- nállço,ra JQinvi1�:: em. todas I! SERViÇO NOTUR.

NO PERMANê::NTE
"''''''',�''W;'' Livraria OAItítWAHLE� rhagj.as, ',cul:am�S�f�e; são cu· 'pharm., drog:arlas perluma . .1..

_ '.,
. .'

__�""__
�:1' ;';r. GEPi.lRAliVO fiO SAN6Ul! Rua, 15 de Novembro nr.·· 9U 1',Slvp,i� p.om a MineI'vina. rias de&Lt CIdade. . 1��n "'M'.Fif*fitMii!iIí!iií!'ijm'ãi�1â 'tM'MM�U�I.·'-'·"-"'" __ ;_.

.

Onde está a felicidade
das senhoras

P�armacia "O R I O N
"

Rua 15 de Nov. .63 Teleph. 90
Ant. BRANDES

Blumenau

.,...
Maior Sortimento

em drogas e especialidades na-

cionaes e··· extrangeiras \
"

Medicamentos AUop�ticoS3 Homeopa ..

ticos e Bioctdmic;os.
-eom successe

n�",>seguintel
. m'tllestias: Sortimento completo

de artefactos de borracha, Per
fumarias, Sabonetes, artigos de

bygiene etc.

Vendas a varejo e atacado

Importação directa, por isto

Preços' baratissimos

Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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(o que é o�:·'liquo,çj�nte elel� l votação 8tÍl LagoR COM. A_
.

.
. ,;,<

.

.

• ...•
'I;

. lNCLUSAO DOS NOMES

torai!' 'e . o "qüóciente .
.

'

..

Ó.

DOCEL. MARCOS KONDER
.

-: ". ",.' ,.'. Telegramma d(� Lages nos E 00 SR. ANTONIO FI-
dá o total de 2.660. eleitores GUEIREDO NA SUA CHA
que compareceram ás urnas PA o PARTIDO SOCIAL
no dia 3.

.

. EVOLUCIONISTA NÃO TE-
·

OS CANDIDATOS ELEITOS NO' PRIMEiRO TURNO E OS Não houve maior compare- RÁ EM BLUMENAU VOTA-
.

D·.O 'SEGUNDO
cimento motivado pela gran- çÁ'O DE PARTIDO

.

· .'
.'

. de enchente reinante na re-
'

.

·

O novo p'rocp-sso eleitoral, tacões dos jUlz�:s;apuradores, gíão; naquel1e dia, em que Florianopolis, 8 - O Par-

justamente por ser novo e passa-se a apJlÍ'ur o 2' turno. todos �'s riB;chos trans,b'crd.an- tido SocialEvolucionista, com
IJ8.stante complexo,. tem pro- Estes se escolhem pelos suí- tes, na� de]�avam os �leI�o- a inclusão dos'nomes dos srs.
vocado muitos pedidos de fragios .que as chapas de ca- -:es do Interl?f, que so via- I CeI. Marcos Konder e Anto

explicações
'.

por parle dos da partido venham a sommar J�� a cavaJ�o.. atravessal-os nío de Figueiredo na sua eha

que não conseguem compre- Addicdonam-s� (}s votos de I
arím de cumprrr com o de. pa, ahí nesse munícípío, des-

.•. hender alguns de seus com- todos os .c�ndldatos de cada i ver do voto. locou a sua votação partida-
nlieados disposítivos. chapa, uívldem-se os totaes . ria para a votação avulsa.
,. O. problema do quociente de cada uma dellas, pelo A LEST'E DE BORN"EO N. da R.: - Os votos da-

ele it.oral , principalmente, tem quoeíente .

eleítoral (5 mil),
.

l .. '.
.

. dos na chapa do Partido E·

· estabelecido, entre 'nos; grau': desfJrazam":se aH fracções e,. .'
volueíonísta não serão annul-

·

eles duvidas e difficuldades. obtê�-se des'tarte 08 eleitos, �m mm com s�rnarios authen- lados, como' muitos pensam;
Entretanto! exami iando com d.i 2' turno. A chapa, suppo ; t1008 de Borneo, e excéllen serão contados corno votos

senso e calma a lei eleitoral, obamos, que eouqutstou 16 tes "trucs". de studio, é o que avulsos.
'.

verítíea-se que não ha nada mil votos, terá 3 eleitos (das- o Cinema Busch pasa HOJE

mais claro .nem mais facil de prezados mil votos da trae- para os seus babítués. Sensa

comprehender do que a ques: çã.o) A chapa que conseguir cionaes .scenas entre 'Iéras Segue
tão do quociente. A nova Ieí 22 mil sutíragíos terá eleitos nas mattas virgens. daquelle
creou duas' espeeíes.do quo- 4 deputados (perdendo 2 mil paíz mysteríoso, bellos pala
cientes: o<quocienteeleitvral votos da Iranção) e asím, por cios com riquíssimas monta-

·

e o quociente partida rio. i>, deante. até completar os 10 gens etc. etc. Charles Bíek
O prímelro se obtem díví- representantes da bancada. ford e Rose Hobart são os

'.

dindo o numero de 8uftragi.os O méthodo é racional. cla- pl'OtagollÍstas. Recebemos communicação
. verilicados nas U\'llUS pelo rI) e facil. Tem além de tudo, .

d� que segue hoje para La-

numero de vagas de depu.a. a vaniagem tie estimular e «S.o!dado Bllontra» uma ge:::, onde. yae buscflr .su�
dos a pI'�encher. O segundo proteger àS .organizações par, com�dIa ,em 2 partes.,com ? �xma. iamlha, o CeI. ArlsÍ!

He constata.;;dividindo o' nu- tidarias, dilficulbmdo a vi- comIC.o Shm SummervIlle, e lhano Ramos, Interventor Fe-

mero de �o!o� obtíd0S pel.o ctoria dos candidat.os avul- o �omiJlement.o. deral.

partido entre·.o numero de sos, os quaüs para se elege�

�.
; �:-::���

..
��� ..-:: ..

-:y-.�
••+.�

candidat.o.s da chapa apresen- rem, precisam de grandes : e :J
tada.

.

..

.

..... .. massas de eleitores. Porque � Cred.9to Mutuo Predl9al =J
A melhor lllaneira,,' .porêm, os candIdatos nvulsos, se uão í=

.

!ide fazer comprehender .o as- attingirem o quociente elei- : '. ':
.

"d'
.

'.

toraI no 1" turno, ser1io des- � . O maior e mais acreditado Club de Sorteios do Brasil ;

�Yf����c�et�:t��ri ;::iII�;�� de logo eliminados. não con-

f{::.�::·
Filial em FJorianopolis:

=::.::.lquociente. eleitoral faz-se o c.orrend.o á apuração do 2' ( Rua Vísconde de Ouro Preto N. 13 �
seguinte: no Distl'ict.o Fede. turn.o. O n.ovo pr.ocesso elei· Res!11tado do 203'. sorteio, realizado no dia 4 de maio de 1933

Iral, por exemplo,ha 10 va� toraI exige que, nas chapas
gas a' preencher.·' C.ompare;.. partidaria.s, os primeiros no- }: Caderneta n. 2.356 :

cendo ás eleições 50 mil vo� mes das listas sejam repeti, (: :

'

.....tantes, o:q'uociente
.

será., d.·e dos àfim de evitar que as r: Premip no "cilar de �s. 5:0""'OV'tOOO
:

5 mil suUragios. Serão COIl- surpresas d.o l' turno os co- f::: .. !,oi premiada no valor de cinco contos -:qu:'enta mil ;.}siderados eleitos, desde 'logD, lha.m e prejudiquem.. f reIS (a:.o40.$000). a caderneta n. 2.356, pertencent., á prestami!:;- �
no prim�iro turno, todos os Eis ahi em suas linhas ge- S�.· ta. ARCI?dma dos. Suntos residente·' em Florianopolis. A pre- l.icandidatos que tenham eon'" raes qual é .o -pr.oce.sso de ( mIada e presta!llls�a desde _18 de agosto de 1�25, tendo pago

seO'II·l.do ::; '.ml·l·· votos; Feita . l: sua caderneta sem mterrupçaü alguma. Quem persevera alCIlDl,'à :

as�im .o �ptiraçfí..o d.o primei- ��u���? das eleições de 3

{� Premio 00 valor de Rs. 200$000 �r
1'0 turno, cujos' eleitos de�- :' �. 8.2H - Jose Cascaes, Araranguá 3

�am"::e ser. obje��.? de cügl- (De «O rstado)) de 7-5-1933) ��., Premio no valor de Rs. 100$000; .��.
'. fORAfli

' EXONERAD()S OS O. sr GehIRio Var9as �� 5.117 - Antonio Katcips, Florianopolis ��
t\-tEMBRos,;':no. CON�ELHO

nSiic pCl!.nle votQr f� Premios no valor de Rs. 50$000 ��
,

CONSULTlVQ,DE lT�AHY g��:��h�i;1o s(io�����O �i?� I t� k�!� = X':J��toTffi�:��ê!'�!;�r:�sSaco Grande ��
FlorianopoHs 6 -'" Foram. vu;orw�. dev��o ao, �eu e�.taao... ,

t=.
_.

.5.197 - Veronica Medeiros, Florianopolis

:.!d d
�

d'
.

3.310 - Hugo Fabeny, Itajahy.
exonerados. de membros do. e. sati e fia0 pau e 'Vo.ar. ": 11.ü50 - Joao Martins Sobri!!ho, Gravatá :
Conselho Cons.ultivo de

.. '.' It�- .

��
5.4LO - Maria de Lourdes Cunha, Florianopolis ;j..

h
. T

'

Euger.·o SURPR�HEl\'DENT S
7,258 - Manoel H. Nunes, Rio Vermelho. .

Ja y, .os 81'S. "pse .

,...J. .

.
L .N I E .: 13.180 - Endocio Miguel Ath�rino, Florianopolis

:

lVIueller
.. Heymetes Ara�J.o. e 1(: 12.577 - José e Alvacia Furtado, Santa Luzia .�

:::nto��O�lan.o de Ohveu:- '.'
. .

RESULTADOS! i� 0.238 - Isolína Clementina da SilVa, João Pessôa �}
"

I·
Dr. Luiz Costa; medico pela Il�'

Prem&os no valor de Rs. 30$000

�i:O sr ..
'

HiHer quer qJ.e F�culdade.d� Medicina da l?a- j � 0.999 - João José Rodrigues Corrê� Florianopolis 1i.
.

1l1l _ , hIa, especmlIsta em molestias

I !:
5.276 - Adolfo Rodrigues Campos, Florianopolis :

: OS anemaes dermatholo!rl'ca'" e syphI·litl·ca. :.
0.546 - Mario c 06waldo de Souza, Florianopolis ;��

v
� 8.580 - .José Carlos Paiva, Itajal1y

: trabalhem Attestoquetenhoempregado;·· fi.8fl7 - Armindo Cidade, Ponta do Leal ;
por vad_as vezes o ELIXIR DE I t;

7.308 - Carmen Beatriz Dutra, Itajahy g
Berlim -Pes�oa intimamente l'iOGUEiRA, do pnarmaceutico I :

0.134 - 'l'arcila Joana·Martins, Trindade :)
.

H' I J. da Sl'lva S',1 tTeJ'ra, em todas (.:
ü.877 - Maria AI:êas da Silva, Trindade

:'1)ligad.o ao sr. _Itler'dec ar.ou. y SAM - Taurino Pereira, Laguna
TIUIDa roda de jornalistas, que as formas syp�iliti.ca$, til'ando .. j�; �.358 - Herondida .Gomes, Florianopolis �
O cheIe do gabinete está e- semp.re 08 maIS

.surprehede..n-'·i� Premios no vaiar de Rs. 20$000 :

laborando uma lei, que em: es r'esultados; . •. : :�
trará em vigor e 1.0 dE. janei- . 'fortaleza, (Ceárá) 'o 30 de:. � 11.178 - Hela Stange,Indaial ��

...... ro'.de 193��, pe.la Cífu.ca.. l..s.e.' to- Agosto de.1913.. .

. 13.069 - Orli, Orlando e Orlandina, Florianopolis

:�oi • 10.433 - Edi Eloi Meira, Florlanopolis
rn� obrígatorio .o tra;tlalho em Dr� Lu'lz Costa.

:.
11.286 � Olivia Regina de Jesns, Canasvieiras :

todo ó terrltori') nacionál. du- • 4.427 - João David Ferreira Lima, FlorianojJolis

·::::..lr.ante seis mezes, para os jo- o.
. .7.435 - Earci Pedra, Flarianopolis

. .

1 ··Princ1p,.e.....,. 12.184 - Joaquim Machado Filho, Fernandes
ven�" que c.ompletarem 2 an-, .ti I

. 13.285 - ,Juvellal Pereira Walter, Paraty

:.::lnos de idade. •
. . 7B70 - Emitia Maria dos Santos, ;Florianopolis

Estes, após, cumprirão ou- Obra for.midav.el d.o. 2'e.nio
12.933 - Agostinho José Fclippe, Florianopolis .

tr.os. seis mezes de .serviço Ílürentin.o _ Nicolau MÁCHI- �.;.: Prel1"!ios no .valor de Rs� 10$000 ':�)militar...
' ;.'.... .... AVEL, que mostr-a á llúma- t 6.G19 - Salüme Batista da Silva, Tubarão 5

Termiriado esse tempo, 181.0 nidade que os homens são �'.:". 9.372 - Altamir Ri()chi, Irati .�é, d.oze me.··...ze... 5, O. jovem recebt -

t·
.'

t
.

, � 1251 A ald 'L '''1 "i 'b I C
.

:

. . .

1
e ernamen (� os mesmos a .lace .

- rn. o: ·ea "' el e es. oquerros ,! .

rá O titulo'de cidadão aI �mão. da lena. Os tyrannos de hoje f·:.':.�.
2.918 - Walmor.Dllson de Moraes, Saco dos Limões

:�:
••.

�De janeiro <le 1935 em di· reproduzemmaIos de hontém.
9.127 . Joã.o Teodoro García, Brusque

ante. nenhum 'cidadão sujeito 10.304 - José Mesquito, Bom 1{etiro
, . , .' Para se conhecer perfeita· 7.487 - Isab,el do Espírito Santo Barbosa, Florianodolis

áquellas detér.miI1uções e qu(: mente os p.oliticos aetuaes é !: ., 8.161 - Jose Coelho dos Santos, Jaguarilna :::.lnão haja cumpriqo ti p
.. l'e.scl'Ípto . .

l' O PRIN: .'

.
8.695 - José Affonso Baixo. Tijuéas .

d 1
,. -, '

d ·t
preCISO que se eul..

.

.. : ..

1'36 6 I
•.

O'';' iI' Y I dOI'
.

na referi, a el nao,.'el'!Í erel o ClPE, onde Màcniavel disséca

.!:�:::.:.,
:' .... 1 - smerua, . <;;:lO Ia e o an a lveira, Bhimenau

::.:!. a cidadania e não podérá COil- genialmente a á,h:na'hUInana, lii�nções de pagamento por éin�o !lorteios
trair matrlm.onio� '. :,'::

.'

t d
.

.

mos ran o-a Sl','ill atavi.os á 0.356 - Mar}a de. Lourdes Rich�er. florianopolls"
.. . . '.' ; luz do sol.

..

'
.. 1.356 - Jacmto Tomaz de }�qumo. F:lorianopolis . ::::�SANTA CATHARINA ESTÁ' A 3 de Maio.de 1486 nasceu :3.356 - Manoel Soares Perelra, Florranopolis

8 LUGAR QUANTQ '.. M.achiavel. Tambem a ,·3 de t.:::.
4.356 - Pedro Manoel Gonçalves, Barreiros

.�.

DE
.

'. 5.356'- Carlos Ramj)s,:Fiorianopolis' •

AO NUMERO ..... ..... ,Maio se reuniram as' forças 6.356 - Almizo Versaille Silva, Barreiros :
ELEITORES; NO .' politicas d.o paiz, paratraça- }::.:

.7.356 - Francisco Bnsch, SãO Bentci
, '. ':

BRASIL' fc,·,e.••r::' ..i.•.•O.,s.seau. d..estino. CDih.. ciden.....c... ia
8:536 - Lindo�nal' e Edwirges Vieira Lucas, Itacorobi

.

·.:.·.·l. ....•.. ..'
.

. .

'.
.

6.536 - Franclsco José Alves, Corrego Grande
.

· . llljo. 8 -'-"- .Pela relaçã.o dos Q
.. u.'··..·.e.. m. ler O PRINCLP'.E·..

·.·. d'e' f':
. lÓ . .356 - Virginia Natividade e Joaquim Sindoval Floqiis" :

.•:'::.1'. ,eleitores vê-se. que o Estado· . 11.356 - Andrilio JoaqUim Pereira, Camboriú' .

de S:atita, Catharfua está em M:l:l:c��:v;�l, ficará eonhe��pdo . � 12.356 � Joã:o Domi��os de Ma�os, Palhoça
'. oita.v

..

o·' 1."\.g...a·.....:.riua·.n·to ao' n.u.me-
melli

..

()r..... :.oS." ..homens PDM.�oqs ··

..1=
13.356 - Cebo, AC3.!!lo; Oalandina, OlganUina e odiii�

I'" L ".1 d.o 'Brasil '. , .,'"
.'.

: Medeiros,Santô·Amaro.·· "'.:'.'
.
ro dé er�itÓl'es, em' todo o •... '. . ·

'

.

.
paÍz.

'

.. '.'
" A VENDA: EM TODAS AS :;. '}E Florianopolis, 4 de ,maio Q,e 1933.

-

:

UVRA�IAS 6$000 - $� VISTO Os ProPtietados Ip�a-:�n�d�tt:.!· CalvilJ() Fifho." editor fj �!'t:�D!;".O�ÉRC;;�::�,:�!.'�o Chaves 8; Cia. i
- c. Postal

.. 24i�i··� RI·.o· �L'''';''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''_'·''!.··''-''''···h;''n.• ", .. : .

�_,._,_,._,��._,_.�--����.

pariic:la..io"

ges,
boje para La.
o Cel, Inter-
ventor

Clube 005 funcdo- CeI.
narios Publicos fi- Aristiliano RalDOS
uis õe 5anta
Icthcrlno

A data de hoje assignala
a. passagem do amniuersario
do Gel. Aristinano Ramos,
que no actual momento diri-

O sr. Secretario da Preteí- g� o Estado de SantalCathatura Municipal de Blumenau, rma.
pede-nos a publicação da se- Politico de real prestigio
guinte circular que recebeu: no Estado, o Cel. Aristiliàno,
Fleríanopolís, 28 de março a expoente mazimo da Re-

de 1933. notuçõo em Santa Catharina:
lllmo. Sr. logo ao assumir o alto pôs-
Secretario da Prefeitura to que ora occupa, revelou-

de Blumenau .

°t {J
•

Está ínstallado o Clube dos
se um espu» o orte e Justi

� ceiro, que saberá. estamos
Funccionarios .?U�liC08 Civis certos, repõr Santa cathari
ue Santa Catharína. Funda- na no lugar que deve occu

ra�-no cer?a de.4?.o íuncct.o- per na Federação. Para o
nanos �ubhc.os C.lv.ls-�ederal�, Gel. Arisiiiunio Ramos, es
estaduais e muntcrpais, - resi- tão uoltados neste ro-' emento
d t FI' Ií

, <:i ln, ,
en es e�. oriaoopo �s. .

as esperanças do povo Bar.
O espmto revduClOna�lO 'liga-Verde,

que 'perme.o� a massa naCl�- «A Cidade» telieita o illus-
nal fez o milagre da movi- tre annioersariante
mentação de todas as correu-

.

tes da opiruão pública. E o

funccionalismo deixou, entre

nós, o íudíterentlsmo em que
vivia, e confiante nas pro
messas de liberdade qUE" a

Rev.olução triunphante lhe a· Foram apurados mais as
cenou. pr.ocur.ou co.ordenar a seg-uintes seccões:
«sua» .opinião e torná-la ex� 1 de Laguna - Rio d.o Sul,
pressiva dentro da hora his- todas � 5 de Blumenau e a
t.orica que atravessamos. E se de Ange1ína.
o r g a n i z u u para a vida E' õ seguinte o resultado
e p a r a a luta, o Clube conhecido:
dos Furrccionarios Publicos Partido Liberal 3.708
Civis de Santa Catharina. Partid.o Repub1ic� n.o 2.074
Dec.orre da pfopria actua- ?artjdo S. Evolucionista. 450'

I ção a necessidade de exten- Legião Cathal'immse 1.117

I
der a sua iniluencia social E t d L
as fronteiras do nosso E8tad.o.

s a o eigo 323
'-0-

I
E ahi virmos á presença do. Candido Ramos 1. turno 4.272

prezado collega oHerecer-lhe Candido Ramos 2. turn.o 4.342

I
a .opportunidade de se unir Carlos Gomes 4.176
comnosco nos ideais d o Fontoura Borges 3.953

'[ C. F. P.
C. Arã.o Rebell.o 4.052

Os n.ossos Estatutos, já re- Abelardo Luz, 1. turno 2.574
. registr'ados, permittem a or- J\b 1 d L C}. 49.� e ar o UZ,.,.. .urno 2. 1
I ganisação de delegações mu- Edmund.o Luz 2733

1 nicipais. E' nosso desejo ve- Marc.os K.onder 2.880
las, desde já, exercendo sua Cid Campo,s 2,211

I h.onrosa actividade social. em J
'

M II
.

t,ose ü er, L umo . 771 .

b8neficio dos intbresses IDeais. J
'

M' II' 2 '('1
ose li er, ; tu�nW'. 887 '\.\

As listas que juntamos a Ern�sto �acºtnbe,'c,'\
.

.' 725
efoota Circular. d€pois de assi- Sevf":itil13"�áia '�:. 745
gnadas pelos coUegas dessa O�'ldo Mello

_ .' .,.., 514 \
íocalidade e do municipi.o, Rtlrut ...Junipr. (�'turno" 1.318'
deverãO ser de deY.olvidas á Rupp Junio'r, ��Jurno '" 1.926
:Secretaria d.o Clube, que bai- Bayer Filho

�

1.244
xará as instrucções necessa- Edgard Baretto 1.172
rias. de accôrdQ com o pre- Cap. Bittencourt 1.196
ceito d.os Estatutos. Altin.o Flores 1. turno 339Assim que se articule todo Altin.o Flor·es, 2. turn.o 373
.o movimento no Estado, e fi- Laercio Caldeira 35S
que montada a entfosugem Oswaldo Mello 323
social, .o que esperamos rea- Gustav.o Neves 342
lizar dentro de 3 mêses, a Di-
rectoria começará a dar Gor
po a varios planos de bene
merencia colectiva, entre os

quais salienta-se por sua im
portancia e urgencia, a crea

ção de um Banco Luzzati,
que transija cõm .o funccio
nalismo publico do Estad.o,
pondo final á baixa agiotagem,
asfixiante e indecorosa.
Na certeza de que .o pre

zado collega, se interessará
vivamente pela exposição que

I vimos de fazer, ficamos a

guardand.o a sua resp.osta e

a manifestação de sua valio-
sa c.ooperaçã.o.

Saudações cordiais.
Laercio Caldeira àe Andrade

Presidente
Adriano _.'J.1.osimann

Vice-Presidente
Martinho Callado Junior

1. Secretario
Oswaldo de Passos Machado

.

2. Secretari.o
Euclides Gentil

Thesoureir')
João Rosa Juni.or

2. Thesureiro
Pede-nos ai.nda, o sr. Se- Encontra-se nesta cidade e

cretario que façamos publico nos deu .o prazer de sua Vi.;.
que estará á disp.osição dos sita, em companhia d.o n.osso
interessados na becretaria collega de imprensa sr..Car
daquella Prefeitura, diaria- los Machado, o illustre pint.or
mente, das 9 ás 12 e das 14 J. Barreiros, (Marque�rde Rio
ás 17 horas. Frio) que abriu nesta cidade

r'1 . .,"
na �"asa KersanaCn, uma ex-
p.osição de quadros seus;
Em elogiand.o as suas crea

ções e produçõe�, nada mais
fazemos do que l,ustiça.
Na Casa Kersanach onde

visitamos .os quadr.os
'

exp.os
tos, ficamos pleuamente con
vencidos de que Blumenau
hospeda,

.
neste momento um

grande pmtor - J. Barreiros.

.OURO
Cempra·se . qUalquer
quantidade de ouro

Paga-se 'bem

Henrique Hering
Rua 15 de ...Yovambro, 77

",'
'.

.�
,.

n PLEITO DO DIA 3

Os votos do P. Evolucionis·
ta só serão contados em vo

tação avulsa. pois, incluiu es
se partid.o em sua .chapa .os
nomes dos sra. CeI. Marcos
Konder, que não é candida
to registrado por esse par
tid.o, e, Antonio Fjgueired.o.
que tambem não está regis
trado, por partido algum, e

que p.ortanto não pOderia ser
v.otado. Os vot.os dados ao sr.

Figueired.o não serão c.onta
dos, serão annullados.
Damos estas explicações,

para que .os eleitores do in
terior, que votar8m no Sr. Fi...
gueired.o e agora não acham
.os seus votos contados,

.

fi·
quem scientes. O sr. Figuei·
redo não podia ser votado.
Quem nelle vot.ou, cahiu no

.

conto do vigario.
.

J. Barreiros

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


