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BLUMENAU, (CSiusrta-feill"a) 17 de -;naiic de 1933. - SANTA CATHARINA
-----
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BLU:MENAU jA' POSSUE UMA' O P�eito do dia 3 em Um communicado ofti-

LINHA AEREA dai do Interventor
·

c o n 10 rlne annuncíamos, dazes dá aviação commercíal Blumenau Cathainense
Sob o titulo «O pleito de chegou dfà13, ás 16 horas á brasileira encontrarão ahi.o Rio, (Via Aerea) _ O Inter-

Tres de Maio», publícou O esta cidade, o primeiro avião carinho reconfortante a que Diversos tem sido os resul- ventor catharinense telegra-
Pharol de Itajaby, longo artí- da linha Blumenau - Curí- fazem jús e que saberás pro- tados attzíbuldos a Blumenau phou, logo após saber a ma
go, que foi, pude-se dizer, o tyba - São P;aulo, do Aereo dígahzar-lhes com a tua H-

no pleito do dia 3, razão pe- neíra serena como decorreu E' bastante conhecida a
ultimo suspíro de um morí- Lloyd :guassú, conduzindo o dalguia.

.

la qual, conforme promette- o pleito do dia 3 de Maio, a secção de «A Pátria», assi
bunda. director gerente da mesma, Com os meusjagradeeímen- mos, damol-o hoje novamen- todos os Secretaries de Esta- goada por v, revms. que vi-

.

Da prtmeíra á última linha, sr. Félíntc Jorge Eiseubach, tos por todas as attenções te como o 'l1nÍco verdadeiro, do, nos seguintes termos: nha fazendo, antes das pIei-
vê-se nitidamente, que a uni- A�uardavam a .' chegada do que «A Cidade» dispensar ao Pelo mesmo se vê mui ela- Tenho ti grande satísjação cões a apologia da Liga Ca-
ca. preocupação do arttculís- avíão, no campo de Itoupava, I «��ro Lloyd I�uassu})? um

ramente, que aqui venceram de communícar a v, ex. que tholica.

'À
ta é atirar o directoi'io do entre, outros, ?S 81'S, ��CO? abraço do eolleg .... e amigo 'os candidatos do P. Renublí- o I�eito hontem, correu; nes- Hoje, v, revma, o mesmís-

, .Partído Liberal, naquelle mu- Sohmídt, Preteíto l\�umClpa!, Armando Petrelli I cano, cuja votação avulsa te �stado: dentro du, m�ls at-- sÍ�o, frei Leandro, pelas mes-níeípío, contra o CeL Inter- dr: An;adeu Luz, JUIZ de Di- :' sommada com a partidaria, sO,luta . .oru�m e a mais per- m�ss�mas columnas, do mes-

.",.i
ventor Federal. reíto qa Coma;-ca, .o C?nsnl -

,
I distancia-se, na írente, com, feita llüeraa�e, reconhecl�as I

mlSS11l10 ,lorn�l, vem com,ba-
.

Tenha ou não razão o ar- AlI.em.ao,. d.r,. 'li. e1'.
gníaud .lan�

D' I' b II
,- 1 grand« díüerença de votos i pelos propnos adversaríos.

I'
tendo acremente auuella Liza.

ti '1' t tI'
.

P
.'

t p' l' la � o e o aVIa0 para ,-,,- 1 L c, I ' .

• _

leu JS a, . que a vez seja o derley,
.

romo 01' UD lCO e ;.' id: 'd Esse resultado é o que se I
chegando o resulado a attin- - Quem te VIU e quem te

proprío sr, José Eugenio Mül-. grande numero de pessoas ? que toram convi ,a os a
sezue : i gír, em certas zonas mais de vê , ...

.

ler;' (isso não. vem ao 'caso) de destaque. Esta rolha {vi lr��rensa, o sr, �refelt� Mu- to- '

_ 190%, o que evidencia a ple- Ora, frei Leandro, onde
.'� ninguem mais dá fé ao que repreg�ntada pelo seu reda- lllo��ral, e d;.mm,s peõsola� VOTAÇAO DE PARTIDO �a c�nfiança do povo na rea- então a sincer-idade no que-.

S. s, diz ou mand-a 'dizer, pois ctor jaime Ramos,
. granas, fez <hyersas evo u

I lização dos postulados revo- v, revrua. pregava hontern ?
si exi�te ,alguem.'po E�t!ldo Logo, apõs a atel'l'i,sagem o I coes sO,�l'e ,a cld�de,r.- ,..

Republicano 6�; Iucíonanos. Congratulando-me E'ra tudo �éro interesse
que nao mereça ia, polítíca- sr; Felmto Jorge Eisenbaeh

I
Na manhã do día 1;:), rumou Liberal

com v, ex, pelo magníüeo l politico?
mente. esse" alguém é o sr, distribuiu aos presentes os o formo�o passare de aço, Evolucionista

1 � resultado dos comícios eJei-) "

.. J.o.s. e." EU.g.enio....Müller,.. I jorna.es do dia, de Curitybu, I para
ItaJahy.. �e onde

s.e
- LegiITo toraes, envio attenciosas sau- Porque, freI �.andro. c��I-

,:'Entre outras baleIas diz e fez entrega ao nosso re- �u:-u para C!lrltj���, le,:'ando Estudo L(>igo 2
dações� I par: o dr, �scar Ji.amos, secr�-

ap+d:: o citado articulista:
.

presentante, da seguinte men- í a
.. :mpl'ellSa CUrlLYD�n�, a se� I '. I �ano da, Liga Cat��oll�g, Pê!?

r:. «�ao temos, pressa" SegUl- sagem: . I gmnte mensa��� da lmpren I I�acasso do teu partldo polr-
remos. o cammho maIS longo, "

L ,.,' 'I
Sft de Blumeno.u. .' VOTAÇÃO AVULSA Cartuchos de festim tIco?

o "'. '- .

.

'

ct' • DmecLor d «A ...CIdade», .

,

m!'L� nao �udar�mos a llec, .

Saúde, . Blumenau, 15 de Malo de �t\beleI'do - l' turno 888 Em Porto Alegre, as se- Em que importa a v, r�:Tma,trlz;. o beill"publIco. Que g�-. 11933. 2' turno 335 nhas paTa volac{io attinr;i., que o dr" Oscar Ramos Llve,s-ver'ne:n Itajal1Yi, os �que Dao Tenho com. pst� o J?razer A' ilIustrada R e d a c ç ã o Edmundo 875 'l'run altos preços, HOI.,:ve I s,e em, ou.ro� te;rIlpj)s (�.rlmIt-�epre1Sentam ma�� "d� �1l8. 64 e a ,opportumdaoe felIz de d' «O Dia». Cid

467/ Quern ganhasse contos de i tmdo ISSO) sIdo'maçon ,

�Ol:i/IlOSSOS cO�cCld<l.daolS, �ue apresentar-te com as m�nhas Cürityba. Marcos 1.043 :;'éis nesse negocio.
I Df':pende disso o prestigio' ta�tOs foram os V(ftos conl:ie- melhores recommendaçoes o.

.

.

Candido - l' turno
.

65:1' do teu partido politico?,gU
..
ldOS pe.los q.ue. ··.·8e apossa

.sr, Eisenback,oiUustre geren- A Impr.ensa de Blumenau1 ","
.

2' turno G18
Dos jornaes

ram de todes �s carg_?s,>,' I tR da ·«Aero Lioyd Iguassú, s�ú�a. por _intermedio desse Carlos fi!)7 Muita gente não entende
Acho que não, Dependerá

. Ne�sa, theorta, �e."pondam. C'hegam, elle e seus com- dl,al'lO, a Imprensa do Para-, Fontoura 591 Que Ulli pleito baleãonão tenha
muito mais, do . teu pl'opL'io

os;.g�!lantes do CWl5�? de panheiros, á esta oidade 1'ea- na e com ella se congratula I Arão fi05 O voto nao mais se vende. passado, não religioso, mas

ItaJahy o' que se dlra dos li d
�

'na ural da pela ínauP'uração e'a linha 11'" '),"9·j iV,!", d,; bons co'hr"'s a senh'a, politico, como membro parti-
.... l .• , o , .' '. .

zan ? OVO? 1 ug ""'"
,

Mue er - r turno ..... ., H_" u. U '-
� dario. Mas .. , eSSE: teu passado,mUl�lIS mUfllmplOs �m que.o maravilhosa lmha aerea que aerea Blumenau. - Curltyba o

I" 2' turno 247
partIdo dó sr, Jose Eugemo vae encurtar as distancias S. Paulo, tão felIzmente con·! Lacombe :::31 As 1n1llheres, apesa1' da ilTE'quíetissimo frei Leandro,

. !\íüllc!, nã9' teve voto algum, c?�l11el'Cia�s entre Parauá e cretiz:tda, num vôo magnifico, I Severiano 253 sua falta de p'i'atica. vota-
todos conhecem,

•'c�.',·.'..
nem mesmo 64? Sra. Catharma; I ante-nontem pelo {(Areo LIOYd, Oswaldo 9 ram desembà.1'açadameníe, riLÓlfo atpõs a revolução de
E >; 1 r

."

mo
.

T' dI'
-

'

3v, nuo eve v. revma" o a-,.' por�;i a
.

em CIVIS "., rata-se e um emprehen· guassu»,
,. , Rupp ,_ l' turno 80 (�OTtW se tossem velhos Ui.

t-
0, que S8J.dl�erE (jo S�ltil\t:�?-l" dimênto audacioso de espiri� MEl1Wl'amento que VIraI aln-j'" 2' turno 112 bos eleit(J'l'aes, ��O�Oq�� ���:an��erq�I�IPa�-IISSIIDO sr, ,bS� l_lgemo tl� -

tos;.dynamicos que faz,em ,8S- da ma�s e8treita� os aços, Bayer
'

, 40 Dos jornaes l'evma, éra �oldado e pas�.er, em �'eLaçao a l';�a Vla- VOâ.çar, pela vez prmlelra, de alllIzade que lIgam o PO-,I Barreto 99
� 38m a.? RlO, ,em perI�lta co- sobre o 'solo, gigantesco de vo dessa terl'a adoravel a

I BittencGurt õ Treino e11as têm e profundo, sou-se com armas e bagagens
munhao d� ':l�tas (na Ida) com nossa terra, as azus pura- gente, bar:iga-,'erde� o esta�·1 Altino _ l' turno 621 Sabem mover-se num pleito; ��r�efl) ��,v�u�;�ti��v�f;�i�=o CeI. ArIs�hano ?a,mos, que mente naciouaes dos passa- beleClmenw deRsa lInha ae:; " 2' turno ') -QNãO lia mulher deste mundo,

n.ario descontente. O t.eu idea-'. na volta velO de ldeas com- ros de aço de uma Compa- l'ea granae'mênte concorrera I Laercio 2 . ue um homem não ieil!Hl. e-�, pletamente mudadas? nhia Cathal'inense" e P:ua- para o progresso das prospe- IOs\valdo 2
leito, lismo de re:tmblicano, amol-

';

ras cid.ades sobre as quaes II Gustc'l"O 2 Guil,'z.erJn,e mel',
dou-se logo ao iàealismo 1'e-

Durante .0 cur.to espal'o de naense. . •
<h .li 1" d d RY l'rel'o que seJ'a e·c:te un'l d'!'a d'ora' avante os aviões do I

vo UClonarlO o r, upp.
dois

.. mezes.
"

e.m qUe. E>sses dois v. , � 1
\T d t t- i.

o had de' t ,lOS o J'u b'I s' «.". ere Lloyd» riscarão estrli-

O·
" re"ma, a op ou ao l e-

poHticos efltiveram no Rio, s n

d
o

b·.
,uu· ... IS I o . d�8 luminos�3, afHrmações R���o im��d[!.� ;n"'���n� Ili"�� pressa li bàndeira revolucio-

quantas V,ezes o saltintant.iso quan {) ar,�lg�-ve.rues e t:a,.- -� �w iii 1t\,1fJ:J1 III tit'lliijô:j."j' � �� narl'a quanto abandonou <I
ranaenses loomanado no 111" grandiosas da operosidade, ,,' "O,

a.

sÍlno sr. José Eug.enl·o Mu"lIer ,-

' '-"- L
• �"'- f t A b '�'bl' b

1 °eal cte lqU t s m do e.spirito pro9:ressista dos �", 1Zi,1II -.� • e- t?:!!': �ml9'I!! !;;ã_ I'1;?j;)'u lcana, em cc>mo ves-
tral'u"o com·panhp.l'"o?, moo�� COi. IS. a • V€ � � �li'� _",c;;y ........ I!ll.'iíOl ií.'4iõIõ'liIoNi. t'u o ha'{ 'to de � I' Leandr.

-...

f t,. I d paranaenses. e cathal'inenses,' I .)} ire o
Os dedos de uma mão não IU IJlCar e�p' ell orosamen· C t"'&

'" 4 r nU'na ent o d SpI'Ut ob a ed I ad 001' s unidos pára a grandeza da ona i&!Llnn@,� e epe m ,e e. ,

chegam pa.ra a contagsill. e. a r 1 lC a S e o.
Patria Brasileira,

�
para apparécer aos olhos de

.� ainda o chefe de partido alIc�rc,e,j) do desassombro e
todos, como v_ reVllia. vertia-

que não teve 3.500 votos no patrIOtIsmo. Salve, Imprensa do Paraná! Os depufados s6 lPodeS"Qo trai!l:iir �e assump'�cs deirámente o é _ .. nú de qual-
Ef:ltado quêr talar em civis- Nessa tua casa -de luta.s, concernentes á Constitujção, eleição do

quer ideal, despido de toda
mo

' ..
'

estou certo, perpassará hOJe Pelo «Correio de Blumenauú p ..esiderite da Rei1»ubUca e approva- .

'd d
-

d''

.: o>, O mesmo frenezi de enthusi- José Ferrei'ra da Silva ção dos �cios do governo
Slllcerl a e, nao usan o 81-

Isto Já e o�en81vo ,a� res- asmos incontidos que. nos provisorio quêr uma insignificante tan-
to dos 'catharmenses, somen- tem dominado nestas ultimas Pela "A Cid�,de» ga de decôro politico.
te 2!,oo tê� ?ivismo . . . horas e os iniciadores au· Jaime de Ar7"lula Ramos Irriquietissimo hei Leandro
80 tem CIVIsmo aquelleque" Rio, - (via aerea) - O Artigo 101 - A Assembléa - v. revrna. desta vez, ain-

no espaço de.60 ·dias andou Diano OfficiaI do dia 10 pu- Nacional Consiituinte não po- da, errou ó pulo - �ão é com
em todos os partidos do Es- São Paulo, nas elei- Um defunto que não blica o Regimento interno da derá discutir ou votar qual- tapeações que se vence uma

tado, tendo Iilesmo chegado ,r b A&sembléa Constituinte, as- quer projecto de lei, Deverá eleição honesta. E' com pres-

• �o ponto dp!l�?JôrRum a�?ôr- çtões do' ia,�, a- ponde votar �i::a�61:.;�� :nà�trfo�a ���- trataI� exclusi:-:amente de ��. �:;O�e�toe:ri�doS�:ed�U���m�o com o ar I o epu IC.ii-
. eu .um recoroe .•• Delem }'5 íA B) Tele

.'
-

.
- sump os que mgam respm o

b
-.

.

1
.

110 (isto é facto), no qne foi P J, ,"
- -

gos. á eJa:boração da Constituição, nunca o perce era, pe a sua.

repélUdo - E' bâa - Sõ mes- Vimos em O CorrEio do ?a- gramma de RecUe, narra que A ssembléa se reunirá, em ã eleição do presidp.nte da Re� conducta de camaleão ...
mo cousas do saltitantissinio raná que noticias proceden- um vespertino daquells. capi- sessão preparatoria, cinco publica e á approvação dos E tenha, de hoje em diante
$f_ Jose Eugenio Müller, tes de São Paulo informám tal no seu noticiario sobre as dias Lntes da sua installação actos do governo provisorio. muito juizo nessa cachola,

-Wi,; ____;. Nem mesmo (�atrapalhar); que a concurrencia ás urnas eleições, .. narrou o seguinte sOlemne, sob 2. presidencia I Art. - 102 _ Se, entreran- meu frei Leandro, sinão, po-
r)· s, s,; conseguirá, com tamanha foi das mais animadoras pos- episodio:

.

do pr�sidente do Superior to no correr dos trabalhos derão recair sobr� ella, jti
massa db eleitores .. , 350o!! giveis..'.

.

. (·0 serviço de verificação Tribunal Eleitoral. 8� tornar evidente a neces� v. revma. abjurou o habito, os
'

.

.

A abstenção do voto na Pau- de obitos na capital pernam- No dia da installação 80. sidade absoluta de qualouer olhares de SataniÍz.
J. R. licéa foi minimo, deixando de bucana é feito numa das de-

lemne, já aO mesa da Assem- reso:u�o inadiavel, sobre a J. R.
---�*--.;.",.,.------ votar uma percentagem Illui- pendencias dá. Faculdade de

bléa deve setar eleita, caben- qual haja o chefe de Estado
Novo lt!"'·u·.·''.I.·'.·.a.·o'.·nfe de ordens·· to diminuta_ Medicina. Nesse estabeleci-

d Ih
.

pedido a collaboração da As-U
Re'aifirrÍlando o seu tradi- mento runccionou uma secção

0- e dirigir os trabalhos.
se'mbléa, será ella debatida e A Pedido

' .\.. "

cionaI civismo, o bandeirante eleitoral, sob a presidencia Os prazos estabelecidos pa. votada em discussão unica,Rio, 15 Cp, R)- Foi assi-
demonstrou mais uma vez ao

do sr, dr. Selva Junior. ra áS ;discussões são curtos com parecei' da' Commissãú O sr, Presidente do Oire-gl1ado na pásta .(1a Marinha, resto do !'Jaiz' o grande amor
QUando se realizava a' e- e a applícação da. 'rolha es- de Policia ou da Commissão ctorio do Partido Li!leral Ca-decreto .nomea.n:J1o. o capitão- que nutre. ·,.pOI' S. Paulo. Mas, leição chegou ao edi!icio da ta prevista, podendo ser de- Especial que, para tal íl'm' b

'

"
. Faculdade um esqul<;'e Os t tharl11ense rece eu o segum-tenente Ernani, ;:do Amaral o mais 'extr<;tordinario que se .'

.

L. , erruinrtda sobre a discussão fôr creada pela Assembléa. te telegramma:
P�ixoto, para exeJi.bêr o car� verificgu em São P,aizl0 quan-

conductores do cadaver, er-, de 'é�d:tt: _capitulo da futura Art. lO? - O presidente da Lages, 13 _ Queira' recc-.

.
.

'
,

to ás eiei�ões, foi ti ,. __ e.levado .

rando a porta, entraram com Constltmçao, Assemblea será o OIO'ão des- bgo de ajudante �ei�r<lenS do 'l

d t ene ,1a sala das eleiçõs, Eu- F·' l' t
'

t
'. . to-

,
er transmittír outros mem-

.

II f d 'Terno p' .
.

o coefficiente e vo os femini- tão o pi'eEiidentc da' sec(lão
acu ta o comparecimento f

a Jun o ao gO'l{:>rno prOVioS?- bros esse digno Directorjo.c e e o gO\ .' i; fo:VlsorlO. 110S levados, ás urnas.
embargou com um gesto 0;1-

dos ministros á assembléa Irio da RepUblica, paI'2- S011C�- valoros correiigionarios mu-
> y

.

i Noventa e cinco por cento ..

d 't '�l io pe.rante a qual pódem falar I tação de mediJes e prOVI- nicjpio sincera expressão meu:
.

'.' ."

1 d 1 't
o .'

t· vanço o eR erro, uec arau/ po'p
..

I
.

h denCI''''S q dO l'cspeitõ . o. o

'0'. EST A 'D'.. A.·'.-·... 'L as e eI

..

oras !nser!p as voto�, hati··· t
.

.

.

... 8!)pa,ÇO ue uma ora, I <� ue 19L'.lll
.

reconhemmeuto pela mfatl-
o.'

.

.t1.. Wl '1 Ap,;:,;nas
um vlgesslrno do clCi· enp Alt:i�\f�sta RepUblica I

com.,pl'orogaçilo.·. I ao i'unccionaméuto dos seus gavel
..

d e d i c a ç ã o
.' .'. . ',; :io. torado feminino deixou de vo-

OS defuntos n'lo votam I A·spssão poderá ser aber 1 trabalhos. , com que trabalharam paraViu passar a 13 do cór'rê.Íl� tal', aHás por cil'cumstancias .'.
L

.' ; ta C9·ni a. presenç� de sessen-. ��rt. 1�� :-- �o� ca�o� ornIS: ii victoria nossa gr-ande il?Or1j,te o seu la: anniversario.·ue cIliversas e explicaveis. .

. Ita e quatro deputados, J S�8! s�r.,lra de t:.lemeIl_:0 sub I Ci;.usa no memoravel plelto 3;i 'jilit fundação, o nossa �onf�âg� Em nenhum paiz, por mais QUEM PER�EU? t .' ....•... .

. lSHliarlO' para reso�uçao do maio.
. .

0'_ "':' O Estaél_{), que sob a direcção civilizado e.adiantadú politi- O sr. Virgilio Godlllho. trou- Os discursos escriptos serão presidente, que sera conc,Iu-
.

. ..

de Altino Flores, se publiCá camente qu� esteja, veriIi- xe á esta redacção uma car- pUbUcados CI)ID a declaração siva, .. o Regimento da antiga
.

em Ftorianopolis, cóu,·se até hoje tal percentli- teira de menina, achada na de que' foram lidos. Nas suas Camara dos Deput?-do�; de�-
i Ao collega, «A., _

gemo São Paulo,neste particu- r�a, 15, de �o:remb�'o, que es-
f di�posíções geraes, diz o se-c d� que não"co�trarle dISPOSl-

;en.vla� votos de fehcItaçoes.. lál' bateu um recorde! i ta a (ilSpOSlçao de' sua dona. jgUlllte: çoes deste Kcglmento,

Saltitanüssimo
senhor

fREI LEANDRO
ABJUROU

Revmo. frei Leandro
(W, Junior)

ASSUCAR DE i}AUNILHA
MEDEIROS

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

VEN'DA EM PRESTAÇÕES

Auto"'viação
BlulIlenau .., Itajaby,., Tijucas

florianopoUs
Empreza HJLARIO WIEDEN,KEN

Transporte de passageiros. e eneomendas..
Partida de BLUMENAU - Segundas - Quartas e

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

tas e Sabbados ás 8 horas.

Agentes nesta cidade:
RAMOS s HOSTERNO
Rua 4 de' Fevereiro N' 7

Phone No.

CONCORDATA PREVENTIVA
DE

KERSANACH & elA -, Blumenau

,CARLOS HOEPBKE S. A., commissario da concordata pre
. ventíva de Kers�nâch,i& Cia .. desta praça, avisa aos interessados

.que se encontra á'di�l)osição dos mesmos, para receber recla-

.mações: ....
'

,

a) -.em tpd6§' os. dias uteis, no' estabelecimento
commer,C1ãJ"da· firma concordataria, a'. rua 15
de Nov�l1lbiq:, nrs. 27/29, desta cidade, das
9 as 12 hotàs';. .

.

b) - em todos o's'��tIia:s'liteis no estabelecimento
commercial"l:i():;_êPmmissario, á rua 15 de
Novembro nr.i14ª� .. desta cidade, das 14 às

. ' 17 horas. .'.

.

> .�

ÁY�$a outrosirn, que a habilíta�ô;j�()� créditos deverão ser feita
1:lf;l'foPn.ado Art. 82 da L!!i de. faW�n.�!�$.JDec. nr. 5.746.de 9
,de dezembro de 1929), ate o dia 10)i�:abril do corrente anno, "e
que ,li ass�t11blea de credores fera' }uga.rcÍ1o. dia 27 de Maio. do
corrente anIlO. ás 14 horas, na sala ,<Je,�at1.<liencias do Juizo.ide
Direito desta Comarca, nó edifício da Pr�fei�ura Municipal.. ; ...•.. ; •.

BJumenau, 10 de núlrçcj d� 1933..
pelo �orinitissario: Oarlos Hoipclçe S. A.

..
'

> a) Antonio Ka:lsf;fr' :

Artigoô' - Na hipotese do artigo 2', o pagamento será
feito á exatoria mediante guia em duplicata, passada pejo respe
tívo escrivão e isenta de selos, custas do juizo. sendo das cus

tas descontadas as que pertencerem á Fazenda Estadual e cobra-
das as do Juizo pela terça parte:

'.

Paragrafo único. - Em. um dos exemplares da guia. ad
verbará o exator o respetivo pagamento e a devolverá a Carto
rio para que seja imediatamente junta aos autos e conside ada ex

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

declare•.

Artigo 4' - As execuções que não tiverem inicio dentre
do prazo legal �ãO .dão direito aos promotores á percepção de
multas extraordinarias, descontadas em beneficio do executado
que pagar dentro do prazo acima fixado. ,

Artigo 5' - Logo que entre em vigôr o presente decreto, 1._1',�,'I,' 'Bim•••a
os�r2motores. f�rão entrega imediata aos exatores, de todas as

certidões de dívidas Iíscais em seu pOder, vencidas até 31 de de
zembro do ano fiI2do� mediante recibo, e os exatores, sem perda
de tempo, mandarao fixar; na sede das comarcas dos municipios
e dos distritos, editais em que será transcritç o presente deçre-
to, para que chegue ao conhecimento de todos os devedores. ----------------

. Paragrato . Unico.. •• findo o prazo da isenção, serão as Dr_ Rab'e Dr, medo Francisco Kuehel
c.erhdoes, CUjas ,mportan(�las não foram pagas, devolvidas incon-
tínente aos, promotores, para o fins legais. Medico do HosPital Municipal,

Artjg� 6'
.

- Incorre em multa de duzentos mil reis a qui.
:J::M!ED:I:CO Delegado de Hygiene

nhentos mIl reis, o promotor que deixar de cumprir o que se Doenças internas, moléstias -'- CUNICA GERAL -

acha estatuido no artigo &�;, deste decreto. - A multa será apli- de creanças, molestias vene-

cada pela Secretaria da F<i�énda, mediante representação doeu- reas e da pule.
mentada feita pelo respetívo exator. .. CONSULTORIO: Rua

Artigt:> 7' - O presente decreto entrará em vigôr no dia Retiro no. 8; das 9 ás
de sua publicação.

'

, das 3 ás 6

Artig� 8' - Revogam-se as disposições em contrario.
Assim.� pois, ficam os srs, contribuintes em atrazo, convi

dados a virem satisfazer seus-debitos para com a Fazenda aproo
veitando os favores do presente decreto.

'

i;

A PHARMACIA CENTRAL
E SUA

fiLIAL
QUE GOZAM DA CONFIANÇA DO
POVO DE BLUMENAU. TEM PER
MANENTE STOCK DOS MAIS PU
ROS ENOVOSPRODUCTOS PHAR

MACEUTIUOS,' CUJOS PREÇOS
ESTÃO DE ACCORDO COM A

SUA LEGITIMIDADE.
E' ·PREJUDICIAL A ECONOMIA

I QUANDO SE TRATA DA SAUDE. I� -

Interessa a todos
Uma grande parte das moças e senhoras sofre

torturas permanentes: colicas, atrazos, hemorragias,
nervosismo, dôres de cabeça, máu estar, etc.

Esses sofrimentos são devidos a irregularidades
no funcionamento do UTERO e do OVARIO.·

Us remedios chamados REGULADORES pouco

adiantam, acalmam mas não curam.

O verdadeiro REGULADO� é o remedio que
contém o HORMONIO ArrIVO DO OVARIG: está nes

se caso o

OVARIUTERAN
comprimidos e liq1!ido, dé EFEITO CERTO,

preparado na Seção Cíentüica de Hormonios dos

grandes Laboratorios Raul Leite.

Encontra-se em todas as farmacias do Brasil.

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

Dai Calciovitamina, poderoso recaleí-

1 ricante, em gotas, comprimido e granulado. Muito util

I áS. senhoras gravidas, para fortalecer o futuro bebé.

�__�",__ .. _�,_.��_��' __���-'-V"_���....__...w_ ..�"�,�.

Drorogação de prazo

EDITAL

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

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

D E C R E T O no. 2.

Artigo l' - ficam relevados de quaisquer multas em que
houverem incorrido por atrazo nos pagamentos de impostos de
vidos até 31 de Dezembro do ano p. findo, os devedores à Fa
zenda Estadual. que pagarem suas dividas até 31 de Maio da
corrente exercido, inclusive aqueles que já estiverem executados.

Artigo 2' - As execuções em andamento; para a cobran

ça de impostos estaduais, ficarão suspensas até aquela data, de
vendo, porem, os executados pagar o imposto e multas que não

pei tençam
.

á Fazenda, em que já tiverem incorrido. e custas já
feitas.

de R. Estaduais de;�lumenau, em 3 de Março de 1933.

"[; LIMA. � .. Escrivão

.'i

. �l

\.:.
'.')"!'f'

. f.
•

Nas enxaquecas que atacam as senhoras em

certas epocas tem a CAFIA,SPIRINA uma ac.

ção segura e prompta. EUa" é tambem o reme-

dio insubstituivel contra as dôres de cabeça,
de dentes, de ouvido, dôres rheumaticas, etc.
Por isso é a CAFIASPIRlNA consagrada .em
todo o mundo como sendo

O remedia de

Confiança

,

�
é

..

:
.'-" ',

., ��
. {

:',

.
:��:

Uma palavra amiga da irmã

Camelia
A taallla hnienica:

Moderna entretanto passadista! reformante
Ha senhoras que se véstem sempre pela ultima mo
da e entretanto empregam ainda os methodos anti
gos (toalhas de pano) antí-hygíeaícos e inesteticos.
A senhoraverdadeiramentemoderna emprega sempre

CAMELIA
de cellulose 6 vezes mais absorvente que algodão
commum, extremamente macia e commoda, sem chei
ro, não irrita nem endurece, destruição discreta e ta
cilima, offerecendo absolua garantia mesmo com os
vestidos mais leves, indispensavel para esporte e vi
agem - Pacotes de 10 t. a 6$500, de 5 t, a 3$300 o

pacote.
"

Creme Eva
o depilatorio ideal

que remove qualquer eabello dentro de poucos mi
nutos. Não irrita - Tubo 7$500.

...
c

•.....•-:t.�.

Creme Ave
o creme contra o suor

Não ataca o tecido nem o mais fino,
nem mancha.
Efficaz na primeira appllcação i '

De perfume agradavel e por preço mo"
dico. - Tubo 4$000.

.

Dr. Perkins PÓ Dental
a base do celebre sal de Carlsbad· e do
precioso Chlorureto de Sodio, dá brilho
natura1 aos dentes, conserva-os e fortifi
ca as gengivas, não contendo glicerina
tão nociva aos dentes, a qual forma. par
te de todas as pastas.
Em tubos permíttíndo um uso mUito eco
nomico e especialmente pratico$ -. 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: - CARLO HOEPCKE S. A.

Consultas no Hospital Municipàl
nos dias uteis das !H2 horas .da

Bom manhã; nos donúngos das 9 '- 10

12 horas e nas outras horas na sua
e ,residencia em Itoupava·· Seeea. Po

de ser chamadO a. qualquer hora
.

do dia. e noite. -'

T.BRAGA
..A.d."'V"cgad.o

RUA 16 DE NOVEMBRO
BLUME NAU

Attenção
«A' pessoas extranhas fica

terminantemente prohibida a
entrada nos terrenos da
Companhia Hel'ing»�

Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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Junta Commerciall�������
doEstado U������

in�!ta::i� !:�:;�a��Cia� t Y. S. soffre porque qUér! t
cadastro das firmas comer-

D tcíaís das praças do interior
Si o seu mal reside no estomago, aqui está o ;

do Estado, a exemplo do que seu, remedío: o
fez nesta cidade de Floria- GOTTAS BRANr.AS' o

nopolis, de ordem do sr, Pre- " .

sídente chamo a attenção

D."ooo toDo',dos srs. comercíantes que O Remedia dàs FamUiasainda não estão legalizados
nesta Junta, para efetuarem Estomachicas, cannínatívas e seüatívas
os respectivos registros nes-

D�·�·
.. t(o�··..

ta repartição. Vende-se em todas as boas Pharmacias
Aquelles, porém que têm Propriedade e Fabricação da Pharmacia Moderna

as suas firmas registradas
em cartorio, deverão reque-
rer a esta Junta o seu arquí-

D
Eduardo Santos

t·
.

vamento, enviando a certí- o

dão do inteiro têor do mes- o

mo registro, para o eüeíto Praça 15 de Nov. - FLORIANOPOLIS �do cadastro.

Florianopolis,10-13-1932. L�����.

.
- '. .

.', '-:.. .

.

.

,Q> �M'O[);EB�NISJ.\DO
Adaptor

.

para onda .curta
marca AGO transforma o �E}ll'l}eceptor .de Radio - não
importá qual typo "- .Ilum;:instante, em um .Apparelho U
niversal, de alcance s1irJ.)reheJidente, otíerecendo uma ní
tida audição, das. estações .em onda curta, distantes, isto e
uma �aciLsintonizacão, das estações: Nova York, Rio de

Janeiro, Berlim; Pf;iriz, Londres, Roma e outras.

Representao . conjnncto. uma super-mordemízação que não
devia faltar. para aumentar, consideravelmente, especial

.mente no ve1!ãO, o seu gosto pelo Radio.

, Pr�cure ínlormações a preço, sem compromisso, com

dia o

Alfredo Gossweiler Aos bons paes

ia. Fabrica de Receptores e Transmissores em

SANTA···CATHARINA João Tolentino de Souza
Secretario Pomada Mínancora

LEITURAS PARA Â MOCIDADE

(Nome e marca Registrada)
.

Do .pharmaceutico E. A. Gonçalves Joinville - S.Catha-
nna, DIplomado pela Faculdade de Meéícína do Rio de

E' natural que a vossa telicí- Janeiro e Universidade de Coimbra
dade dependa oe vossos filhos O ideal é o grandioso pa.
e deles depende quasi da Sau- trímonío legado a therapeutí-
-íe: eesta depende, quasi ex- ca dermatologíoa após' a-

cluslvamente, 11e lhe dardes de nos de acurados estudos. Cu-
S em 3mezes, um frasco da ra toda a qualidade de feri..
afamada: das novas e velhas, tanto hu-
LOMBRIOUEIRA MINANCORA manas como de animaes e

No ha egual, Uma ereança muitas doenças da pele e da
de 11 meses atacada de desin- cabeça: Ulceras, Queimadu-
retia perdeu 543 vermes de 3 ras, Infeções, Empigens, Sar-
qualidades testemunhado por nas, Tinha, Avor eTonsuran-
seis pessoas idoneas em Itspe- te, Ulceras syphiliticas e aí-
dú Mllnic!pio de S. Francisco gumas cancerosas. f'rleras,
do Sul filha do Sr. Carlos J. Suores dos pés, Sarna, Panos
Neuremberg, professor, Cada do rosto etc. lndíspensavel
frasco é uma dcse, Toma-se de aos futebolistas, e ás damas
uma vez em café com leite. para adherír o PÓ de arroz, ssterílisar a pele. A pharm,
Depois do efeito não precisa Cruz. Avaré. Estado de S. P. curou uma ferida ulcera que
dieta nem purgante. nem o 914 conseguiu curar.

Vende-se .a 4 numeres (1, 2 Curas maravilhosas por toda a parte. Aonde a «Minan
3 e 4), conforme a edade, em cora» vae chegando, todas as pomadas vão desaparecendo
todos os negocies nas Iarrna- do mercado , as curas, a reputação e a sua procura vão
das desta cidade e drogari- augmentando, dia a dia. Quando todos a conhecerem, será
as e na Farrnacía Minancora. o remedío de maior tríumpho em todo o Brasil. D. Carolina
NOTA: Se quízer poupar vos- Palhares de Joinville, curou com uma «só caixinha» uma

8P. saúde e VOS5,J dinheiro com- ferida de 9 anos"

doença desconhecida o remédio Temos «centenas» de curas semelhantes!
é;habituai-vosnocoLleço dequal-' Adotada já em muitas casas de sande e grande elí-
quer doença ao deitar: dar um nica medica. Licenciada em 31-5-915, sob nr. 97
bom suador e de manhã eeno ..a�::cSO
um purgante de Lornbrigueíra
Mim.ncora. E o melhor de t i
dos quantos existem, e de elei
to ra ddo e SUave.

Rua 15 de Novembro, 74

Procure ler as paginas escrl
ptas na prisão por Menezes
Fllll:o� que .íormam o seuIívro

Dás Grades da
Penitenciaria

Gabinete Typographico
Com livraria

..

.�.

O grande remedia brasileiro, ELI ..:......C'. .;"..-:..;"..����
xra DE

.

NOGUEIRA. do Pharmaceu-�: Dl'. Fr-eitas Mell'o

�:tíco e chimico João da Silva Silvei- • : Advogado :

I'.a, ·.vende-se
em

tOd.
as as

Pharma-�:
Causas civeí.l', con.lmerciaes .'cías Drogarias e Casas da Campa-: e oll."h:nin�""!O! :

nha e Sert�es do Brasil, .bem assim: Rua Minas Geraes :
nas Republicas Sul-Americanas. �:;.:::.���::� ..... :,

CARLOS VAUlE
e papelaria

Desce todos os tempos, todos
os grandes flagellos que muito
contribue para i) enfraquecimen
todas raças humanas, é a deca
dencia da força vital, precisa

'Tenho ° prazer de comunicar a minha distinta mente quando mais falta faz
clientela, que ,11a presente dacta estabeleci junto ao meu ao homem ou mulher, como

nE::gocio de:Uvraria e papelaria nesta praça uma t.1- compensação da Natureze.para
pograiia, encontrando-se esta aparelhada para a exe- horas amargasetristesas daVida
cução de qualquer serviço como: A fonte pois,d'este flagello

Impressões a côres �:e1e�a�� �����,Fa��:� E:;�:������iiJ1E
muitíssima, por .que são de

de registro de bebidas, envelopes, guias para a- origem de muitas desgraças.
quisição de senos, rotulas, programas, livros de quer no decurso da vida quer
vendas á vista, despachos boletrns e demais servi- sobre tudo na velhice. As

I ços adequados á arte. ',I
víctím

..

as, geralmente inexperi
entes. fazem uso de coisas de

________...... ..__.: pouco ou nenhum valor ex-
--------......-----......-- plicadas por quem na verdade

nada sabe de fundo scienrifico .

I VUlgarmen.t.e Ch.amam-se:OONORRHEAS BLENORRHA
, OIAS, CORRlMENTOS. etc. Sé
o leitor fôr uma das victtmas
não ande por caminhos tortos

que lhe roubam o dinheiro, a

alegria da \Tida e a saude sexual
que é ainda, um grande bem.
Incontestavelmente, um dos mB

dícamentos que. podeis usar,
a INJECÇÃO «:IDEAL" "Ml
NANCORA".

f!UXI� De NOeUEIRA

Empregad.
com successo

�s seguintes
'Illolestias :
I:...:ro"'iaa.
o.rthro., _

t'$i!tllN_'
n.llll�oJi*�
blr1SI:'Dt'lU!(o6ft· oIl.: .....
(�lJ.r rlm".to .tI..MlIMIae

��r:r:�'
F.!ôp;a-hA,f.. :." .:-::
l:i1:"ir(11o."�
i'lscbÍlill.lfto' .. '

Fi.n"" br��'
ljlLu!,lo:.�

..

T:linQfn.-
·",nJf"" . ',.-":. "

R"bt"'11f'r-,.MC,�-,"'"
�t.uvh:-f'. d ... ptU� .. ,.'-, '_

Aflott."úP'," do,nt....
lJorC'!o bolo) �;tO.
rUlJ\f\r�' nOi 0f0e9L ', ... :
Utt.'llmcnto ed ut.....

f de � JI'C.�(I * __6••...:··:_:
P"t'_!ot- .... torl:., a........ ;:.
le�Ul,j1 prt.rTWUld."-:,',--:

Os romances. de E D G A R
W A L L A C E são os mais
lidos atUalmente.
V. fS. já. leu «Q Circulo Ver

melho»? Neste caso encontra
rá na millha livraria tambem
os outros livros deste afama·
do escritor,. como: -

A Porta de '( C.hâves
O Sineiro.
O Bando Terrivel.
O Homem Sinistro.
O Prisioneiro da Opala.
A Aranha Bra!lca�,
Tambenl acha-se sempre

,

á' venda a literatura.
moderna sobre a RUSSIA
dos AUTORES RUSSOS.

Muit�s diarhêas infantis são
c tusadas só pelos vermes e den
tes. Depois procurai o vosso

medico.

Vende-se na Farmacía Mi
nancora em JomvilIe, e em

todas as boas farmacias dtlsta
cidade.

fia quem diga mal de um remedio de fama universal,
(ás vezes tão habilmente que o íreguez nem percebe) só

para vender outro sem valor cíenttílcc, mas que lhe dá
maior lucro. E' uma arte de lhe caçar o seu dinheiro, pre
vina-se contra ela.

A Pomada Minancora não tem igual'no mundo. Quan
do a desejar nunca .aceite imitações nem substitutos. Só. o
que é bom é invejado e guerreado. Vende-se em toda parte

Cu f'l ri
e embrl aguez com \um &0 vidro 10 �emeilio Mi-

a U naneora contra embriaguez.
rem da.do alegria e felicidade a milhares de �amilias

1ue vivem na rpaior miseria causada pelo triste vicio.·
Aprovado pela D.N. de S, de S.Paulo em 30-5-915. sob n. 8'1

Dão-se 2.000$000 a quem, com provas denullciar os

ralsHicadores ou contraventores, a E. A. Gonçalves. em Jo
inville (Santa Catarina) Pharmacia Minancora. bnviam-se
listas de preços a quem as desejar.

Venda. em todas &.8 drogariaS e Pha.rmacias

Para annuncios?
Procure a "A Cidade"

r PharmaciaFamiliaJEm "O H I O H
n

Onde está a felicidade
das senhoras

A grandeza da nossa Patrih
depende da culturamoral in
teletual de seus filhos. A gran
deza e' feIicida le de cada um

Em possuirem dois jardins deles depende da bôa ou má
ligados entre. si; o do Amor escola paterna que viram com

dentro de casa; o das Flores os olhos e beberam com a in
no· quintal. O primeiro sym- teligencia. A boa escola é: mo
bolisa a Felicidade; o segun- ralidade. instrução, Justiça.
do completa-a dentro do con- hygiene e economia. Seja e
fortomaterialmoralidade, ido- conomico. compre só o indls .

la.tria. pelos iilhos, esposo e pensavel na vida, mas artigo
a saude. de valor real. Pois bem; as-

Faltandoesta, tudo &e trans· sim os dentes e o cor

forma em sonho e niartyrio po, li. cabeça e cabelo tam-
Como pois, garantir a pos- bem precisam hygiene e as-'}

se de tão precioso LUMEM. seio c()nstante.
de tão grdllde BEM? indo di. Para isso use a «Petrúlina
reito em busca de «Minervi· �inancora», que é um tonico
na»

'

que é um precioso espe- capihr; ideal microbicida, es
cifico leito pelo autor da afa- terilizante do couro cabeludo
mada Minancora que durante evita a queda dos cabelos;
dez annos tem curado innu- destroe completamente a cas-
merassenhoras evitando (as pa:�ordura e comichão do pe
vezes)operaçôes e sofirimeu rlcraneo.Algumas semanas de
tos ,velhos do utero e ovario. USo tornam li c�belo forte, ou
possuindo attestados,magnifi- deado,vigoroso brilhante e pre
coso Um negociante do alto to eVitando as caspas e o em

commercio de Joinville, êS- bra,nquecimento J,Jrematuro,
gotando quasi a paciencia e sem tintura. Cada frasco tem
esperança, curou-se de hemor . todilS as i.nstruções para fazer

e rhoidas com 6 frascos! Todos O cabelo lustroso secco ou hu
os inéommodos causados de mido.Vende-se na Phar. Mi'
«regras» irregulares, hemor- nâncora Joinvile: em to'.ias
rhagias, curam-se se são cu· phal'ffi., drogarias , perfuma
l'5WAis com a Minervina. 'rias de&t..1 cidade.

Ant. BRANDES

Rua 15 de Nov. 63 Teleph. 98
Blumenau

Maior Sortimento
em drogas e especialidades na

cionaes e extrangeiras

Medicamentos AUopaticos§ Homeopa
. ticos e Biochimicos.

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

hygiene etc.

Vendas a va ..ejo e atacado

1Importação directa, por isto

-

Preços barafissímos

SERViÇO NOTURNO PERMANENTE

Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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Conhecido cabo eleitoral de

.

. \ VIAJANTES I USo l P Ihum partido novo que cornpa- E' os,?�U!�;e res�ltado appra: i Vmdo da capital da Repuhltca, os-I' Hla oe
.

ai oça
.

�eceu J.s urnas, lá pelas tan- do ate a� ....2 hora� de ontem. I teve nesta cidade, o dr. OsmundO! . .

I tas reclama ao presidente da Votaeão de partido 1 Wanderley, recentemente nomeado. Florlanopulío, 17 - Ontem
mesa em que votou: Republicano 43211 Promotor Publico da Comarca dl!' I verificou-se um íncendío de

Sr, Presidente, eudeixei o Liberal 76")71 Arar:mguá, o dr..Os;nundo ,que e

II' grandes proporções na usína
bi t

.

d 1 h' ti' 1·'
.

t 8- I
sobrínho do dr, Vel'gmaud W ander- �

.

,

. -' .'-.

«ga me e m evassavei»
.

OJ8 �vo.�clOms a 2 50

I Iey Promotor desta Comarca, lá se- que. rorncce força e luz para
pela manhã, 120 cedulas do Legião 2329 guiu viagem para o sul. I a CIdade de Palhoça.
meu partido, agófu· encontro Pró-Leigo. 450

I -r-r-. I O sini�tro teve. inicio em

182 . . .

Votação avulsa e f" . Encontra-se nesta cidade, o snr. um pred.lO fronteIro passan-
Ao que o presidente calma-

C· d"d 1 t
P
9016' ') I Virgílio Godinho, cirurgião dentísta do depois para aquella usina.

mente responde: an

...

1

o.
. urno, , ....

lem. Lages.
Foram grande os estraaos

_ Eu não tenho culpa que turno. 8980; Carlos Gomes, - materíaes.
'='

seus eleitores votem Ióra da 812_3; Fontoura Borges, 7952; De passagem para Flo.IiaDopo!is, A' ultima hora' soubemos
urna, . .

I
Arão Rebello, 8003; Abelardo esteve nes.ta cidade! o S!. Gilberto i que a mesma estava sezura-

1. turno, 4923; 2. turno, 4912; Navarro Lins, f,!ncclOnano dos C01'- da em 50 contos de rei;::
Luz Pinto, 5468; Cid Campos,

reios em Jomville. .....,

Após haver votado, o F. F. 4659; Marcos Konder, 5888;
num grupo de amigos, exalta Rupp 1. turno, 2641; 2 turno, Dr. Mario Portugal A Auxiliadora Predial
o novo processo .leítoral di- 4042; Bayer Filho, 2541; Ed-
zendo �m V?Z aJta:, gar Barretto, 2420; Cap. Bit- Esteve ante-hontem nesta cidade em Lages
-AgOI�a. SJm, o voto e mes- teu.court, 9370,' Jose' Mu"ller 1 ..

de possagem para a Capital do Es-
_

- tado, o dr. Mario Portugal, integro L '

mo secreto!
.

turno, 3321; 2. turno 3002; Er- Ju�z �e Direito da Comarca de ages, esta verdadeíramen-

Alguem que o OUVIa, pro- nesto Lacombe, 3222; Severía- JOlllvllle. te d�. parabens, porquanto a

testa: no Maia, 3310' Oswaldo Méllo
- Auxiliadora Predial, nomeou

- Como �ão ha.via voto 29G8; Altino Fl�res L'tumo, 471 Dr. José Accacio Moreira! s�u represen�an!t: naq�ena
secreto? HaVIa e mais do que 2. turno 428' Laercio Caldel- .. , I

CIdade o sr. Vtrgílío Godinho,

hoje pois que nem o proprío ra 504" Os";aldo 1\!I'e'110· 450' Passou por ,Blumenau o dr, Jose conceituado commercíante. o
," -; .

' " i" Accacío Moreira que seO'ulU para ç t 1 te Irá
,

.

eleitor sabia em quem votava! Gustavo Neves, 476; Maíson- Florianopolis.' "'. I que ia a men_e Ira mCe?tlva.r
nette, 5. I as construcçoes na beníta ci-

dad e serrana.

Faltam ape.nas algumas sec- compl�tos de 9uritybanos; S.

II' Pelàs informações que t€'

ções de Lages, Urussanga, Joaquim, C. Novos e Cru- mos, em Lages até hoje, as

Canoinhas e os municípios zeiro.

I contrucy.ões
eram caríssimas

____� � ,__�___=_________ e, quem tivesse que saccar

O S M 1 R"b
'dinheiro para cOJlstruir, teria

I' _

r. anoea 1 aSI que pagar jurolS elevadissi-

noo qu
mos, o que a Auxiliadora vi-

I
n er ser o pre- ,rá impedir. Entrará, portanto,

O Doutor Amadeu Felipe da Luz, Juiz de Direito da li' sid.ente cdonsptitu- I �� ft����s ;:��b�I��!d�:J:
CO'marca de Blumenau, estado de Santa Cstarina na fôr-ma Clonai o a- \ exito.
da lei, etc.

• '.
FAZ saber aos Que o presente edital virem interes-I raná

sal' possa ou delle noticia tiverem que por parte'do advo
gado DI' Arão Rebent), como procUl'ad�r de D. Emma Kretz- Curityba. 15 - O interven·

�chmar, roi dirigida a este Juizo a petição do seO'uinte II tor 1\1a21oe1 Ri�as fez uma de.
teor:- Exmo. Sr. Dr. Juiz da Comarca de Blumenau� Diz claraçao, pUblicada pela im

.aio 15 - Divulga se um episo- EMMA KRETZSCH�lAR, casada. natural da Al1emanha. do-
I prensa, na qual affirma que

Jio curioso veril'icado na ca·
' - .

mestica, residente em Indajal. nesta Comarca, que cuér nao accerta a indicação do
pital da Republica, pafocasiilo prúpôl' contra HERMANN KRETZSCHMAR, seu marido bra- seu nome para candidato á
do pleito de 3 de maio. '1

.

' 'd' n'
. O sr. Oswaldo Aranha com-

SI eI1'O, ausente em logar incerto e não sabido, uma Acção I
preSl enCla cons i uClOnal do

OTdina7'ia de Desquite, em a qual, E. S. N. 1. - P. Que a Parani:l.
. .• .

I parecera tarde á secção de l' 15 d J IO reVIDO. P. Conego NiCo"l Larangeil'as e recebera a t-;(:'L;- sUP.p Ican1e a e aneü'o ue 1927 eelebrou eas.amento......
-------------

lau Gesing, Cura da Cathe-! 11a n. 215. 'l'Ínha, pois de es.
com Hcrmann Kl'etzschmar. 3. - P. Que seu marido, não ii!: D I TA L

dral de Florianopolis dirigiu peral' muito tempo a s�a vez.
compl'ehendendo os deveres conjugues, inicÍ(,u uma vida

ao dr' Oscar Ramos o se-
.

O mjni�1.ro da Fazenda qne
disRoluta, tornando-se vagabundo impenitente, ebl'io contu- De ordem do snr. Prefeito

guinte telegramma: é um homem simples, não se
maz, jogador inveterado, e deixando, anDaI, de cohabitar Provisorio, tórno publico que

Extranhandú como sacer-I preocupou Deixou.se ficar a CGD? � supp�jcant,e, 3. P. Que B: supplicante passou por uma até o dia 31 do corrente esta

d?te palav�as acervas .

conhe- um canto, aguardado sua vez ��rte m��I'�lmavel.�e ve:am�s Qlmpostos peIo,s vicios e maus Prefeitu:a receberá propos
CIdo Jornalista que mnda se I de votar, com o indefectível cj

1'3 os .(.'" seu, man.( 0, •
-

• ue seu mando, em conse- tas para a publicação do seu

diz catholi?o faço rr:.inhas, pa- \ garro dependurado aos labJo&. quencm d!l vld� dlssol��fl: que arrastava, contr!lhiu varias expediente, em periodicl) lo·
lavras EXClli. ,ReVIDa. umca

1. Um outro eleitor, que o obser� doenças; Incl�b!ve. sypmlls; 5. - P. Q:!.e a suppllcantc, mais cal, editado na lingua verna·
pessoa autorldí:l.de compe- vavaattentamente,aproxlmou-

de �ma ,:,ez, 101 VlctlDHl d� maus tratos por parte de seu cuIa. O Principe
tente Pllra falar dar conse-I' se, com um sorriso, do sr. mar:do; ,ó. � Que. p�l', Varias ve;Y,es, !:!{'U m�rido injmiou I As uropostas deverão ser

lhos. di�igir cath?licos sem

I.
Oswaldo Aranha e, pedjndo gravemlJntv a supplIcante maltrat�nd.o-a, publIcamente, com enviadás á Secretaria Geral ==:;;:11====-''--

excepcao. arceblsp�do. (a}. um 10Slcli'O, procurou entabolar �alavras ql.lü attentam ?Ollt�a �.dlgmdade humana; 7. - P. I
do Municipio, em envelope

c.vne.go. NIcolau
Geslll

..g,. c.u..
I'a

I
conv,ersação: �ude °d m�!�dO ?,a �uPcPhca�'[edfOl'I hda . a1lguns annos, exon�' fechado, do qual conste o fim �1 Obrat· formiNd�vell d�"AgCeHnilo

Cathedral.
.

..' ra. o. a �'"tbcncld ao orr�lO e n a:a, em consequenc13 a que se destina aLe á 14
J oren mo - lCO au m I i -

__________.......r'_..,_ - O sr. é muito parecido de mTI desfalque qu� pratICou naquella repartição publica; horas do referido 'di�t qUS d AVEL, que mostra á huma-
--

I Cf)ffi
o Osy.;aldo Aranha! 8. - P, Q�le seu marIdo nunca cOllcü�reli para subsistencia serão abertos, em i)rcs:� � nidade que os homens são

TU E'S A UNICA
..

O ministro di< Fazenda do lar, Vivendo á& expensas da sUPP�lCante, que trabalhava dos intereBsado8.
ç eternamente os mesmos á face

rio, chupou o cigarr-o e para manter a �asa; ,9. : Qu: o marIdo da supplicanie .a- Os proponentes deverão
da terra. Os tyrannos de hoje

Está aqui um FUm modelo, respondeu!. balldonou, I:a o.to meze_s, o 18;r, desapparecendo de Inda1al e8clar�cer: reproduzem mal os dehontem.

isto é, o typo de Film que as _ Desgraçadamente... para lo&,�r Incerto e n�o sabIdo; 10. - P. Que o �dsal não a) O preço mensal pelo qual
Para se conhecer perfeita-

phatéas reclamam e apreciam E ante o eo:manto do inter- possue fllhos n;m;- bens, �el? exp.os�o, torn�ndo.se msuppOJ:- se obrigam a fazer a publi-
IDente 08 politicos antuaes é

sinceramente. Elegantíssimo, locutor, concluiu: tavr::1 a ?o�muDbao de vld�: P!ellmlllarme .

.ute, requ�r a \'. cação dos atos prefeiturais, preciso que se leia O PRIN

um cunho de belleza Bill todas _ Desgraçadamente, o mi- ExWa.; a VIsta;, da declar�çaG Junta, se, dl.gne mana8_:_r e�- taes como, despachos. decre- CIPEJ onde Machiavel disséca

as suas seenas. Bem feito, bem nisiro da Fazenda sou eu pedlr, e_m ��_vor da su�plIc�nte, .1�1val'a. ae Separaçao ae tos. portarias, resoluções ba- genialmente a alma humana.

montado, eom excellente pho- mesmo. . . Cfj1'POS �rat!llcando � slÍua9uo de .fato eXlst�nte2 e, bem as, lan-cetes semanais etc.' mostrando-a sem atavios á

tographia, com direcção suave SIm, DOT p�aso. da leI, publIcar e,dlt3:es de ?lta�ao de. Be�- b O prazo de duração do
luz do sol.

e com um desempenho muito mann Krelzscn.mar, para, na prlluelra audlenPola que segmr contrato que não poderá lO_ _
A 3 de Maio de 1486 nasceu

bom por parte -do elenco. Cornarc.a vaga a� praso dos editaes. ver se lh.es propôr a presente. acção der de dois anos.
C'x�e- Machiavel. Tambem a 3 de

Carole Lombard, sempre ele. \ afIm; dE' Ber decretado ° desql�lte com, todos ,os effeItos le- A Prefeitura reserva-se o
Maio se reuniram às forças

gante e graciosa,Chester 1\10- Por se achar vaga a com- g�es,_ e cestas na forma da leI. Hequ�r, maIS, a V. Ex. a direito de regeitar todas as
politicas do paiz, para traça-

rris, sympathico a valer.e Adri- arca de Cruzeiro,· o sr. dr, cItaçao pes�oal do Dr
..
Promotor PIlbhco para todos os t�r- propostas e abril' nova conco-

rem seu destino. Coincidencia

enne Ames (que .caso serio) Gustavo. Piza, presidente· do mos da acçao. ,A. suppllcan.te _P'ro�esta por todo.s os meIOS nencia, caso nenhmna satisfa� curiosa...
f.JtI.·.·

são as Iíguras celltrues. Uma Superior Tribunal de Justiça de prova� admlÍtIda6 em.dlrel!o, lllcluSIV� depOJmt!nto pes- ça aos interesses doMunicipio. QUém ler O PRINCIPE de 41{

verdadeira parada- de elegan- do Estado mandou publicar soa! do CItado. Para effoltcs fISCaef.', valor da causa . . . . O signatario da prop ,t Machiavel, ficará conhecendo

'Cill onde se poderão (coill.vis· edital, POI: 8 dias, para que .os 40�$OOO. Blumenau, 9 de Maio d� 1933. 9-5-33. (assig�ado) que fôr aceita terá o praz��: melhor os homens politicos ,

tas pa:a nossas lindas e ele� ,juizes, que queiram ser remo. AJ'�o �ebe.l!O, sobre uma es.tampI!ha estadu_!ll do. valor de 15 dias para a assignatura do
do Brasil.

'

gantes leitoras) ver vestidos vidos pora aquella Comarca .. d?!s mIl reIto: e urr.a outra federal, do .valoI'. d_e du�entos respectivo contrato, findo o Á VENDA EM TODAS AS

ia toilette maravilhosas. ay r es e n tem s e li s rcque-
reIS. Incluso� 3 document<?_s. '. -,

«Em cUJ� petIçao fOl exa� qual, não sendo satisfeita essa,
- LIVRARIAS 6$600 --

E' o HIm que veremos Hoje rImentos. rado o segumte DESPACHO". _l. Como lequer, pago o .de- exigencia poderá esta Pr f
. ,

no CinemaBusch.· vido i�posto, volte1?BL 10-5-933. (assignado) A. da,Luz}). tura ma�dar abrir n��� Calvino filho _. editor
CumprIde o determmado e. �oncl!lso�s os au�os, proferm um. concorrencia.

Para annuncios? I segundo.,. d{;s�acho, da mU-!lelra e teor.,�egumte: -. P. A. de SecretaI-ia da Prefeitura
separaçuo �e corpo, .Imblique-�e e a:l'ftxe-se edital. pelo Municipal de Blumenau em

80' . "A Cidade" praS0 da leI, d� 30 dIas- que fIXO. Bl. :!.1-5·933. (assignado) 10 de Maio de 1933
'

FlorianoPQlis 15 - (Espe-. ! A. da Luz. ASSIm, pois, chama e cita o supplicado HER-I
.

cia) -O ceLAristiliano Ra· ___'�---""";"""'_...,;;..-.;.,.",.-......----IMANN KRETZSCH.:VIMt para vir á primeira audiencia des· JAIME RAMOS O Melbor Para Todos os Do-

mas interventor federal, no i.
.

• ' te' Juizo) que s,: segui.r:cao decurso do praso de trinta dias Secretario Geral doMunicinio ces, Pães, Bolos, Etc.
dia 10 corrente, pela passa- a' gr... {.JP.•..pe em d�J presente edlt�l, anm de v€'r-se-Ibe propôr a acção or-

r

gêm do seuanuiverEario nata .. dmaria de desqUIte. de que trata a petição já transcrita e �._Hmi!R__R__a m__B_i!lii__Q�

licia, recebeu 20450 telegr. de Blumenau .. assinar-s.e-lhe �� dias<d.a �ei para a contestação, sob pena
'iP �

felicitações, de todos os pon- ,! de l'eveha, na .IOrmaoJel� fICando, desde logo, citado para C inema B u·seh
tos do interior do 'Estado. ,

...

.

.

.'

'. ..' .

ltodos os demaiS te:r�os'e átos da acção, até finalsentença.
.

.

Tem �ppaI'eeH!Ot nestes uI-I Cientiliea, outrosirofRo supplicado que as aupíencias deste Sexta· feira - 19 de Maio de 1933 - Sexta-feira

O T
'

'. i·
tImos dias, nestac.idáde,mui· Juizo têll_llogar a?s s�bbado� ou �o di�. anterior, qLiando a-

empo tos casos de grwPe� Para quele .�a�r em ferla�o ou estrye.r Impedldo, �s dez horas,

. s,.c. ·d· combater essa enfermidade no. edIÍ'lclo da Prefeltllra Mumclpal, nesta Cldade. E para
Temos em nossa me" a

.. e... ..
. ....

. ..' _ 'I que chegue ao conb:emm('nto de todos. mandoupassar este

tra�al�o .

o novel e bem It::1to �ev�-se ,�sar as (JapsUla�'1 edital! que s�l'á afLxa,do no logar do costume e' publicadO
perl_odlCo_ O Tempo, q�e sob .f!;r?l1, - g? zppaes, pl'epaI\;1das! pela Imprensa, Dado e passado nesta cidode de Blumenau,
a f1.1recçao ..

de
, Brana�o 'a�O: :'B�l()pharillaceuti.co JOãOJYle-j

aos Onze di�,s do lfês d� ma_io de mil novecentos e trinta e

brinIto ' se. Pll�lCa e� Iê�J, l. de.i"fos '
..

na ph[!rmacia ce.11.tral. tre�. Eu, AUrelio Call

p.o..s;.o datilOgra.Í.€' 1.'. (asS.inadO) Amadeu�n !;>uovo �o tega, 1 . �f�� �. e sua filial cuja forniÚia é �e!lpe ,da P'llZ, sobre uma. estampilha estad!üü do valõr de

Vl�
.
�m

.

.Lra erl1a� ti H1Ç ; ..
, 1 dOIS mll reIS e uma outra' federal do valor. de duzentos

�:!:J�ci���:�. longa e pros./ ����clga pela$ classe n;edi�l réis. Conlére JO:sC�i���gtnal. Alfr�do Campos

se sabe' quem· foram
autores do rapi(j do fi
lhinho de Lindbergh

os Do repertorio elei10ral O· Pleito. �o dia 3

Washington, 15 � Gaston ltes indicassem onde poríería
Means, depondo perante as ser encontrado o seu infeliz

autoridades judiciarias, em rebento. Os bandidos, como

torno da accusação que pesa se sabe, de posse do dínheí
sobre os seus hombros deter ro, deram uma pista errada.

tomado parte na cospiràção Apesar da policia ter tomado
destinada a lesar a Sra. Eve- nota dos números .de todas as

Iyn Walsh Mac-Lean, ná im- cedulas dadas a titulo de res

portancía de 100.000' uollars, gate, nunca Ioi possível en

dados cara auxiliaras ínves- centrar os seus .possuidores
tigaçõês a proposito do para- uma vez que estes fizeram
deiro do filhinho de Líndbergh, cercar a sua acção criminosa

disse que 08 raptores da in- de todas no precauções afim
feliz criança Toram Irving de evitar surpresas.
Fenton e Welington Hender-
son, individuos de pesslmo Washington, 15 - O depoí-
caracter e peores costumes, mento de Gastou Means, ex

acostumados fi uma vida in- detective que já andou ás

teíramente fora da lei. Ac- voltas com a justiça, temdes
crescenta Means que ambos pertado particular interesse

aquelles bandidos tinham tam- no publico numeroso que vem

bem planejado o rapto do Co- comparecendo ás sessões do

ronel Lindbergh, quando o ta- tribunal, que está apreciando
IDOSO aviador saíu de 'casa lo famoso caso do rapto e do

apressadamente em procura I assassinato do filhinho de

de seu filhinho. O seu propo- Lindbergb. Declarou fi ex-po
sito era manter Lindbergh se- 'lliCialque os raptores entre

questrado á espera de um garam a criança em Wasnin

resgate de meio mílhão de gton, na resldencia do coro

dollares. .

neI Robert Guggenheim, no

Proseguindo ao seu depoi- dia 9 de Março de 1932, mas
mento, Gaston disse ainda que este devolveu o garotinho
sabia o que foi feito dos que l!:le confiavam, duvidanuo
50.000 ctollares em dinheiro i provavelmente que se tratas
dados pelo Coronel Lindbergh I se do verdadeiro Illho do a

aos raptores afim. de que es-I viadol'.

ASSUCAR DE BAUNILHA

MEDEIROS

I

r..1ario Tavares da Cu ..

nha Mello

o DR. OSCAR RAMOS CON- DeSafBCadamente O Ministro
TINUA RECEBENDO TELE-

b"

GRAMMAS DE SOUDARlE- da fazenda sou eu •••

DADE POR ESTAR SENDO
ATACADO PELOS EX-CAlHO
UCOS DA LEGIÃO REPU

BLICANA

Acha-se nesta cioade, o a

cademico Mario TaVares da
CU.:lha !V1eilo, recentemente
nomeado Tabellião para o 2.
Cartorio desta Comarca_

Novo Inspector de
Estradas

Fiorianopoiís, 16 - Foi no
meado Inspector de Estradas
de Rodagem e Minas o dr.
Raul Olympio BastoH.

/'
telegrammas

C. postal 2477 - Rio

2.450
fERMENTO MEDEIROS

Em beneficio da caixa dos pObres soecorridos pela

I'Sociedade de São Vicent� de Paula.

Será exltibido o grande Film ·Opereta do

Uma A"';::;''':�ltrA.Yentu ..a I
com MAY GLORY·· e ALEU::II=�rr TREGAN

Entradas: 2$800 ---'- Creanças 1$500
.&_*'11 [

, .

...

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


