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Brasil '€ f\rgentína Congresso da Imprersa do
Estedo de S. Pauló,
rgalisado, de 21 a 3D

da Abril

o Sr. flores da Cunha
fALA SOBRE o PLEITO DE 3 DE MAIO E ACHA
QUE O SR. GETULIO VARGAS SERIA UM OPrIMO
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL.
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o interventor Flores da eleições em todo o Estado,
Cunha, respondendo varias foi o assassinato do coronel

Buenos Aires - (via aerea) negociações de tratado ana- ser tomadas como base de Recebemos as informações �o�� u.lta� t:!eg��'phic.as do Hygino Pereira, delegado de

- O General Augustin Jus- logo com os Estados Unidos, estudo para o fortalecimento sobre sua organísacão, de- i �� IreIO da .M�nha ,affI!mou Policia no Município de Ca

to, presidente da Bepublíca, por meio do qual possam li- progressivo das futuras rela- senvotvímento de seus tra-I q. o Partido Repubhcan.? capava. Aítírma que continua

.coneedau uma entrevista. ao gar se sentimentos e tradí- ções commeroíaes argentío- balhos:e as resoluções toma-l LIberal, pelos resultados ja inabalavelmente partldarío da

sr. J. I. Miller, více-presíden- eõés ídenticos. Sou de opí- estadnuídenses, espeeialmen- das, de onde transcrevemos I amnistia como uníco meio de

te da Uniieâ Press, durante níão que se devem desenvol- te se a intelligente compre- o seguinte: l apagar a lembrança do povo
a qual, .eutre outras consíde- ver parallelamente as rela- hensão dos estadistas norte-

Sobre UbeB"dade de !
. brasileiro os factos que, re-

rações summamente ínteres- ções, quer eulturaes, quer americanos se t�duzir na iimprensa
lízmente, passaram,

santes, afiirmou que ainda commercíaes, da Argentina trégua tarifaria".
'..! Em seguida acerescenta:

estavam por marcar a . épo- com aquelles dois paízes re-I .:
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Congresso da Imprensa i "Se a víctoría da Chapa Unica
ca e o lugar do seu encon- presentatívos da energia, da A. questao das dlvl- d? Estado de S. �:JUlo.. co�·
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. I represel.lta
a víctoría .de São

��r:�:: �n��:��e�ter�:;�ii� ����:o���?:ra da raça an-I das externas I �lr�e��r�c�pí6� o iI�rn��f!� � "� Paulo, �� tenho r�zões para

do qual se tem faladO. de vez O decrescírno de antigas] Frizou o presidente que os elemento soc.ial que �aii3 3-
+F I co�gra u ar-m� aOIS, sempre

em quando. K!especificou: -'- relações commerciaes deve portadores extrangeíros de c�ua no sentido da divulga-ll'� I :;s��e d:��oPe: S�oO p��o ����
- «A tradícíonal amizade ser aproveitado na emergen- títulos argentinos podiam es- çao da. cultura e do saber;. governo civil e paulista."

que une o Brasll á Argentí- cía como experieneta educa- tal' tranouíllos e conüantes. consíderando que essa dl-I
na de.u. origem á reunião tiv�, apontando a norma por «Meu -governo manterá a. vulgação se torna abso�ut�-I
projectada. O momento em que devem ser feitas. retíílca- politica de escrupuloso res- mente índespeusavel, prlncí-]
que se verificará e· o local ções nos novos ajustes. peito ás obrigações externas palm.ente num :;:aIZ como o I
ríeam, naturalmente, a cargo Indubitavelmente, o espí- A cotação elevada das moe- BrasIl,. .

I
das respectivas secretarias rito de collaboração tem de das extrangeíras forçou-nos, cOlls�dera!ldo que

_

essa dl-I
do Exterior. prevalecer sobre o nacíona- nos ultimes 14 mezes, a sa- YUlgu9':l0. .nao poderá nunca I
Incontestavelmente, v i si tas liSIDO economico. Oomquanto críücíos para cobrir. compro- s�r eftlcleúte e completa, fi I
de chetes de Estado, valenrto não deseje opinar sobre as I míssos tomados em temp�8 :-.ao s�r que se garanta, ao

Iuma expressão de actividade vicissitudes do desenvolvi-! de taxas cambiarias normais jornalista, dentro de normas

e bem querer mutuo repre- menta economico commercíal mas o governo se considera et!lic�s elevadas, a y.lais am

sentam factor. eIficiente na da. nação saberana e amiga, habilitado a satisfazer os pla Iíberdade de crmca e de! .

: aproximação dos seus povos} terão os Estado Unidos a con- vencimentos futuros das re- pensamento coml�ru�tivo; . I conhecidos, obteve 70 '1
resultaI_ldo sem duvida, no es-: tríbuíção da Argentina na feridas obrigações - a me-

. re_solve sy�gerlr a ASSOCl- i votação no Estado.
"

tabelecimento de. laços eco- procura de perspectivas que nos que surjam obstáculos I acçao Paulista de Imprensa, Diz que uníco inci lente ve-

nom�co8mais estreitos». venham facilitar, 'por meio oriundos da escassex de mor- q�e �ra se funda, a com'e- rinca.do por occa:W.o das
Alimenta b presidente Jus- de modificações na tarifas, da disponivel, consequente li �llencm de. em tempo, que

to. a firme ..
convicção de que innegavelniente ,super-eleva- decrescimo . mais accusado, � u I g a r opportuno, intervir

oArgentína empregou todos das, qU;3 dividem o mundo de nossas exportações - uma Juuto .�os poderes ctimpeten
os e_sforços possiveis, em co- moderno - as l;)ases da re- vez que nOSSit renda fiscal �es, a!i':: do qu� Sp

•
procede

�exao .

Qúm as varias tenta· construcçiiomais as relações conti1.Hla em nivel satísfa- a rev�sao da. leI de Imprensa
tIvas, para a obtenção dE: reciprocas que. a iuter-depen- torio, como licou provado DO ora. vlgente.
11m

.

aeoôr.�o .

na questão do dencia exige. Fielmente a anno passado, quando a rc- Cc.mie·o c..� cenSIl.;I;"Q c'i: im-

�h.a{;O, ,lrlsand.o a es{e 1'e8., semelhante directiva não V3,· ceita. "se equilibrou. com a p�erll5a

peIto:
....

. .. cU[J.rá meu governo Pro man- despesa. a despdto dQ facto O Congresso resolve que Roma., 2{J - AnnunC'ia-se

.- c:A Argentina tem a sa- dar uma missão u·\Vashing- de que, durante aquella épo- fica prohibida a admissão á officiaJrnente que o SI". fIer· Diz «A Nação»: .«[0 mundo.
tlsfação de reconhecer. que ton, desde que tal seja julga- cu,· o serviço da divida ex- Associação Paulista de Im.· marv ClOfri11.g, 1ninistTO sem civilisado observa anciosa

empenhou tudo o que lhe foi do 1itil, .. e ineauivocamente terna necessitou de sommas prensa a. todo'o cidadão que pasta do gabinete Hitler, mente a attitude da França,
�ossivel e compatível .30m a o será. í'icando -a chel'ja a maiores do que nunca. exerça o cargo de censor de permanecerá nesta cavUal sentindo que das suggestõas
�:nha de esta.do sob�rano, cargo" d,) minigtro_ da Agri- O povo argentiao está dano Jornal, bem COI1'10 qualquer dunmle alguns dias éomo acerca da· revisão do Tratado

hel.ás regras do �esp�Ito}). cultura, sr. Antomo Tomaso. do provas de integridade iuncção polIcial repre&siva, hospede do principe de Hes- de Versalhes, depende a con-

AJuntou. que nao Julgava moral, certo de que não rra- sendo eliminadD o soelO que se. Infonnações de fonte al- sGlidação da paz ou ° desen-

€sgotada a.phitse dos bons {If- A exportação de ca r- queja:rá no momento em Que acceitar qualquer de s ses lemil dão como fim da �'is'l- candeamento de uma guerra
Iicios. confiando em que tan· nes cong·eladas os ::;ymptomas universaes -de cargos. ta do sr. Goe1'ing o· prepa1'O mundial.»
to o litígio do Chuco como o melhoria raiam no horizonte. de um encont1'O do cll.l,ncel- SQbre o mesmo assumpto,
de LeticÍít pódem vir a ser Ainda que não .possa de- Assim e que a população e8- Ainda com referencia a es- ler Hitler com o S1'. Benito cita ° appeHo do presidente
·solucionados de molde a que terminar em detalhe o cur- tá satisfazendo, de vontade te a8sampto, o Congresso voo l}!ussolini. napTimeira, sema- Roosevelt e em seguida es·

todo o continente fique rein- so das negociações entre as plena, ás exigencias do novo tou um protesto contra a ma· na de junho.. Cl'eve:

teg�a.do em «�u�S nobres e respectivas delegações, es- systema tributario, o que tem neira como tem. si�o exerci- Segundo a mesma fonte de «O dia immcdiato ao dis-

pamncas tradlçoeso.
.. peramos corntudo que nossas permittido ao paíz descançar da a censura aos Jornaes de ·info1'l:�CfF(!o a visita 0e. Hitle1' curso de Hitler, diante do

De modo claro, o chefe do .exportaçõefi de carnes rrigo- em solida base Iinanceíra S,. Paulo, pertubllndo o seu coincldu'a com a VlSl1a do Reichstag, apresentou um no

Executívo fez ver então que rificadas sejam devidamente de sorte a manter intact�
I

traball,(J e dando occasião á, dr. Engr:lbert Dollfuss. chan- vo aspecto dos acontecimen
não só. está a .A r g e n ti n a apreciadas pelo consumidor nossa. estructura"

.

ecoilomica, pratic!l de violencias contra I celler. da Aus_t1'ia, que 1)i'J'á tos, focalizando bem a pro-

prompta a. enVIar uma mis- estadunidense, aflirmando em prescindindo de qualquer re- Joroahsias. I (l. Roma ass'lgnm: a nova porção do per'jgo suscitadó
ãao especIai

. f!-. WaShington, compensação o importador curso inflacionista. A despei-� conco1'da�a do Vatzeann com pela inevitavel reação germa-
logo que se offereça o mo- argentino na sua predilecção to do preÇO baixo de n JSOOS S

-

P I t
o seu pmz, co?",:endo o boato

I nica contra as anomalias ini-
mento opportuno, mas taID- pelos artigos manufacturados prodoctos e das barreiras al- ao au o· em no- q'lfe o� s_rs. Hdter e Dullfuss quas e tamblOlID racionaes do

be� acredita que 08 Estados de procedencia norte.ameri- fandegari.as, não �e eu_contra vo Prefeito d::_scuttTao COm,f;0 Duce a ques- Tratado de Versalbes. A Fran�

U!11dos mandem a Buenos ca, os quaes encontrarão evi· a Argentma em sltuaçao. que tao da Anschl,uss. ça, que em a.gosto de 19ht
Alres U:Ila representaçãg dentemente vasto merca.Jo aconselhe recursos lorçados S. Paulo,25 - Foi nom.ea- atraiu a sympathia universal
com o objectivo de facilitar em nusso paiz, a despeito t meios desesperados. de, pelo geueral Waldomiro O G A r v como símbolo do principiod��
o intel'cambio commercial. das rectucções verificadas nos

\. Na Conferencia Economica Lima,. inte'rvcntol' federal, o sr. e cu 10 argas nacionalidade ameaçadol pele'
ultimQs actl,s. Fazendo·se de Londres, Goop("rará com Gel. Oswaldu Gomes da Cos- está residindo no força dominadora pan gel'ma.-
sentir através varias gera- o tradicional entendimento ta, pa·ra o cargo de Prefeito nica, acha-se agora arriscada.

ÇÕlÕ)s. a energia do nossos mutuo qU8 acaba de demons- desta Capital. Palado do a ver-se coUocada na posição
trabalhador�s do campo ele- trar a «Missão Roca», na O nomeado exeTcia o cm·· que coube a AUemanha 17

Durante a entrevista, que vou a qualidade de carne capital ingleza. Estamos pre· go. de vice-pTesidente du Con' Cattette annos atraJJ, se seus dirigen-
, ,IuJ iI mda longa de quantas que exportamos a niveI sn- parados para nos adaptar- selho Consultivo, do qual tes não !3omprehendel'ern que
concedeu depois de investi" pel'�oI', e consideramos isto mos aos novos accordos bi- érd menbro. Rio, 25 - I:m companhia a paz mundial não poderú
do na supremma magistratu- motivo de legitimo orgulhO. laterais e multi-laterais' que

de sua exma. esposl:!. d. Dar- ser por muito mais tempo
:ra, além de vusada nos ter- ASl:;irn como me parl'ce de- ferventemente desejamos, pa· O C 1 I t t F d J cy Vargas, cht'gou ante-on- mantida sem a revisij,o ampla,
mos da mais cordial franque- vél'as um a missão. argenti- !·a .supressão da crise econo-

e. n erven or e era tem a esta capital. proceden- intelligente e generosa do

7.3., não o fez o general mi· na aos Estados Unidos, tam- mica». foi alvo das maiores de- te de Petropolís, o chefe do Tratado de Versalhes.

nisteriq das directrizes poli� bem. He me afigura que a re-
Go,·erno Provisol'io dr Getu-

ticas afgent�nas em face das ciprocidade da vinda de uma Referindo-se á politica in- moustrações de apreçü na lio Vargas, que passou a I'e�

questõeg'CapHaes do m01l1ell- missã.g
.

estadunidense daria terna,disse c general, acre·
sua terra .natal

sidir eom a sua familia no

to, decla�itado-se prompto a margem a que rossem verin. ditar que se chegarà á con- Palacio do Catlete, em vista

cooperar no' rnçrvimenb mun- cados de vis�(, a selecção, o ciliação..
. Lages, 23 _ Foi alvo das de não estar ainda bom dos

dial para redll,cção das tal.'i- cuidado (� senso, a prt-OCllpa- E termmou.
.

� mu:ioret demonstraçõeH de ferimentos recebidos no de-
i· las, l'einteraodo a affinna- ção com que são. elaborados «Tenho abso.luta· f� no bom

I
cal'inlw e apreço o Gel. Aris- sastre da estrada Rio - Petro-

.

ção de que. pl'Dsseguirão na os nossos productos. Isto senso do povo argentm?, �cü�!l' tiliano Ra.rnos, di.{jno Inte1'� polis. Noticias de FloriJhopoHr,
..
Ol'ientacão de:sa

..

t
..

J
..
�
..·.ia.zH.J! esc.. I.>u-1

concorreria de

.ce.
1't

..
o

·

.. R.,ara.
a provado no. curso da.hI8�Orl!l, ve'ntm' Fedei'al queora visi- :--� es?osa do Chefe .da�Na- nos dizem que o pl'oces:"i';

pulosamente as: ohrigaçües abolição das restricções tari- sen��tez que em mUltas oe- ta a sua terra. natal. ?�C en.rou, .'pt.de-se dlzeL em instaurítdo contra o Juiz Ele�·
Iioanceiras e os deve.res de I fari'ls que pesam actualmen- caSlOas no� tem. salvo de S.Exa. foi saudado, no dia

lI<mca convalescença torai de Lages, Dl'. Mario .::.

conGordia internaeip.nal ,.
es- lte dOS Estados Unidos contra males mUlto pClOres que da ch.egada, pelo Pl'efe'lto ,Carrilho, roi annullado int"·,

pera:nçados de qu�.{1S e'sÍGr- as expo;'tac:õe3·. argentinas. nos ..possam ameaçar actual- .llW7..wi:..oal, e na ses.c:rlo ci?Jica O no.vo Chefe de Po- g:'almentc pelo Tri�unal H,-,�

çus [i;'..'gentinos ailld.a,:'ytrão a circumstancia que, urge con- me?t�. Encaro. o futuro com em,ihoJnenagel1t a S. Exa., fa- glOnal em sua sessao de sa,·-

COll..t.f!bU.. ir ...

pa�� ti SOlu:.Ç.<.ã.,......•.�.'..
·

.•..
·

.•.....J•.•..•...O.. s.· reS8al.. 0. ' ..

' deSenCOl'tLJ.·...,o.• u.,... ;n.... o"'.:so ,optllll1SmO». [Ou. o CeI. Thüulo de Castro. lida de S. Paulo bado.

c.o:lilictos .ao vhaco .e de LO-I p�oductor e d� .

certo. modo i ..A' noite houve pfl8sel!�a Foi relator do mesmo, (l \Í'3-
trCIa.

..
_ .... < i .... pode ser 8.dmIitldo

. 'lu.e to-
•.. ..

czrwa. falando por or:caS1(W Florianopolis, 25 . - Cau.sou sembal'gador Medeiros FUhD,
«Apoz a celebra<;aod(l.&H� cou nosso orgulho fi.acional. A visita do presidente Jus- ala nwsma diversos orado� satislaçüo e�tre os s�us nu- qu� preliminarmente propôs

cordo commf:>rcÍaI com a,]f.lr Considero. a propositQ, que to ao Brasil, terá retardada. Tes.·.
'

merosos amIgos daqUI, a no- aquella ammllaçii.o, visto os

glaterra � prosegulu s;.exç�� as conclusões d.a C(>uven- talv�z; até fins de �Ulho, por S. &ca. no seu reg1'esSO, meação do Major Falconiere partidos politicos não serem
- voltél,-se agora prazelrOS�t ç�o do Commercl.O. rnt�rna- O!otIv.os da molestIa do sr. pretende passarpOT esse l,Iu,- �a.Cunha _para Chefe de Po- partes legitimas para propo
mente seu governo para· al3 ClonaI de Petshul'g pOdem c.xetullo Vargas. nicipio. llma de Sao Paulo.. rem em juizo acções pefiaes.

A proxlma visita, do General Justo, cheíe da
visinha Nação ao Brasil'V__

•

- Diz que não conhece o

pensamento do snr. Getulio

I
Vargas sobre a data pura a

a ínstallação da Constitu.inte.Acha, porem que ella deve
I ser cenvocada após a expe-

r d. jç.
ão dos diplomas a.

os cons

tituintes eleitos.

I
- Finalmente, declara- se

I partidarío
da permaneueia do

sr. Getulio Vargas no poder,
da asseverando que elle h�i�

mais aptidões para o exerci
cio do governo constitucional
do que mesmo para dictador.

[�\USSOUNI E HITLER

depende unicamente

da França

A nová guerra mundial
Sr. Benito Mussolini,

chefe rio governo italiano

As directrizes politi
cas argentinas

o processo contra o juiz
Eleitoral de Lages foi

annul1ado

Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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H o t e I
Boa-Vista

Propr.: 'VALTER SEIFERT -RuZ! 15K.,38-J2

E' o melhor Hotel e com as melhores acommo

dações! Os srs. viajantes encontrarão

o maior asseio e a maior r.

Moralidade e Presteza

quentes e frios.

Quartos de 1. ordem.

ARl\IAZEIVI 'DE EXPEDIÇÃO: Encarrega-se

transportes dê' cargas para todos

os pontos do Municlpío.

AGENTE DA COMP. AEREO SIND. CONDOR
Presta informações sobre a vinda e ida dos ca

minhões para qualquer parte do Estado

.
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-,":..
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um
---

não consiste apenas na grande-
za do predio onde estú estabelecir!o..

O. MAIOK valor r�side, sempre,

na sua Directoria, na capacida
de de trabalho desta perfeita vontade

de vencer.
�i�

O Banco de Cred�io ' PopuBar
Agrmcola de BAila AUi:ança

Sociedade Cooperativa de Responsabilidade Ltda,

EdUic�o :propr�o

Inaugurou as suas transacções a 24 de
. Maio de 1928 .

O BANCO NO IflTERIOR DO ESTADO QUE PAGA

MELHORES TAXAS PARA DEPOSrrOS

��I

#�CI%_4iIii\W ?2!!@1llj#f#� '.

'·1 cema u
Domingo - 28 de Maio 1933 - Domingo

2 sessões - ás 5 e ás 8,30 horas - 2 sessões

1.

PJ\RAMOUNT JORNAL ... com as ultimas

novidades mundiaes.

2,

AZAR E PLANO - estupenda comedia em

duas partes.
_3�

BILL BOYD MAPJE PREVOST E FRED KOEHLER
EM

Amor- fez
Homem

Um romance ;s�ris�cional que desenrola-se en

tre os lenhadores de iÇãruidá e tem como scenarios

a bella natureza.

Centenas de vidas-.htm:u:Ln?-s se arriscaram para

:;dár a .este film (IS seus mÓÍlle,n!os agudos de pavor.
r."·1

<:tlrnâ formidavel Super�Pt6áÜçÇãO da

'- A' t�rlie: 2$200 - �i§tÕ/e poo rs,

.

iÍ A' noite: 2$800 - 2$nooü_t-creauças 1$500

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, vencida; até 31 de de
zembro' do ano findo,. mediante recibo, e os exatores, sem perda
de tempo I!landar�? .flXo.r, na sede, das con:arcas dos municípios I Us remedios chamados REGULADORES pouco
e dos distritos, editais em que �era transcrito o presente deçre-

11..•::.... adiantam, acalmam mas não curam.

to, para que chegue ao conhecimento de todos os devedores.
O verdadeiro REGULADOR é o remedío que

Paragrafo Unico, - Findo o prazo da isencão, serão as 'contém o HORMONIO ATIVO DO OVARlG: está nes- 1certidões, cujas importancias não foram pagas devolvidas incon- ,

tinente aos promotores, para o fins legais.""
, se caso o ,�

Artig? 6'. - Incorre em multa de duzentos mil reis a qui- I' O V A R I U TE R·A N !
nhentos mil reis, o promotor que deixar de cumprir O que se 1.:.•';'·'

.

:\1acha estatuído no artigo S', deste decreto. - A multa será
.

apli- (
cada pela. �ecrejaria da fazenda, mediante representação doeu' I comprimidos e liquido. de EFE(rO CERTO, :).'.,.1,mentada teiia pelo respetivo exator. preparado na Seção Cientíüca de Hormonios dos.

Artigo 7' - O presente decreto, entrará em vlzõr no dia grandes Laboratorios Raul Leite. ;:

de suapublicação.'" ;1Encontra-se em iodas as farrnacias do Brasil. �,
Artigo 8 - Revogam-se as disposições em confraria. \111

. Assim, pois, ficam os sr s. contribuintes em atrazo, convi-! Cuidae dos DENTES das crianças! Má dentição.
I dados a virem satisfazer seus debitas para com a fazenda apro-] ( ii
i
veitando os favores do presente decreto. 'J ossos fracos, desanimo, são sígnaes de RAQUiTISMO. \1

�·I Coletoria de R. Estaduais de Blurnenau, em 3 de Março de 1933.j Dili Calciovitalnina, poderoso recalci- II
\êl Iicante, em gotas, comprimido e granulado. Muito tuíl }/.\.� I

E. UMA. - Escrivão

I i:·:_I�=á_,=S_,,=.__s=�=n=_h_,,=-O=I-=�a__=8__=_��_=g__=r_a:;:.._V:::.__i=�__:::�_.=�__=",�:=p==a_.::c:�c::::::�:=_.. -_=I�::::.�=ta::c:_l=..�=.�=,,�=�=_O=__:::;:,_f=_U=,t=�_=�=o..=,�=,�=b=_�=�����!
1

Coletoria de Rendas Estaduais de Blumenau
Prorogação de prazo

EDITAL

De orde� do sr. Coletor das Rendas Estaduais desta
dade, torno publico, para o conhecimento dos interessados,
artigos do Decreto no. 2, de 13 do .corrente:

D ct C R E T O no. 2.

Artigo 1· � Ficam relevados de' quaisquer multas em que
houverem incorrido por aírazo nos pagamentos de impostos de
vidos até 31 de Dezembro do ano p. findo, os devedores à Fa
zenda Estadual, que pagarem suas dívidas até 31 de Maio da

I corrente �xerc�do, inclusive a�ueles que já eSliv�rem executados.

Artigo 2 - As execuçoss 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
pertençam á FaZenda, em que já tiverem incorrido. e custas já
feitas.

.

Artigo3" - Na hipótese do artigo 2', o pagamento será
feito á exatoría mediante guia em duplicata, passada pelo 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.

.

r:aragrafo unico, -. Em um dos exemplares da guia. ad-
verbará o exator o respenvo pagamento e a devolverá a Car10-
rio para que soja imediatamenre junta aos autos e considerada ex

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

Artigo 4· - Às 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.

I
Nas elL'l:aquecas que atacam as senhoras em

. certas epocas tem a CAFIASPIRINA uma ac-
. '

çâo segura e prompta. EUa é também O reme-

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

Oremedio de

Çonfianfa

Con.cordata Preventiva
DE

KERSANACH & CIA-Blumenau

'.

'.- .

��"...�
CARLOS HOEPCKE S. A., commissario da concordata pre

Ci- ventiva de Kersanach & Cia., desta praça, avisa aos interessados
os que se encontra á disposição dos mesmos, para receber recla

mações:

a) - em todos os dias uteís, no estabelecimento
commercial da firma concordataria, a' rua 15
de Novembro, nrs. 27/29, desta cidade, das
9 as 12 horas;

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

Avisa outrosím, que a habilitação dos creditas deverà ser feita
na.íorrna do Art. 82 da Lei de Fallencias, (Dec. nr. 5.746 de 9
de dezembro de 1929), até o dia 10 de abril do corrente armo, e

que a assernblea de credores fera' lugar no dia 27 de Maio do
corrente anno, ás 14 horas, na sala de audiencias do Juizo de
Direito desta Comarca, no edifício da Prefeitura Municipal.

Blumenau, IOde março de 1933.

pelo commissario: Carlos Hoepcke S. A.

a) Antonio Ka'iser

r,I
�
� 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 í
no funcionamento do UTERO e do OVARIO. �

,

.;':

.-�

i RADIO '�AGO"
I
I ccmmunica aos seus freguezes e amigos que achando-se
completamente exgotada a primeira serie do SUPER-DUPLO
cujo Iormídavel colossal successo , já está no domínio pu
hli co apresentará, em breve. aos interessados a segunda
serie da qual, ainda restam, avulsos, alguns apparelhos.

Outrosim; communica igualmente, que cedendo aos

pedidos de muitos de seus freguezes e desejando estar ao

alcance de todos, o Radio AGO resolveu lançar [no mer

cado, antes da serie acima, a primeira serie do novo e ma

ravilhoso t;ypo SUPER DUPLO JUNIOR. rebento legitimo da

/. se.1'ie
dourada e de

conStTUCçãO.
semelhante ao i.negualavelSUPER DUPl.O, de preço muito razoável, proporcionando um

rendimento extraordiuarío e prompto para competir e su

perar antros apparelhos de qualquer marca, sendo algumas
de suas principaes características:

8 Super-valvulas
TonalicJade perfeita garantida por Z

2 alto íallantes dynamicos
4 faixas de ondas controladas por chaves

e íllumínação a dírlerentes cores.

Controles de Fading automatico
Relais reductívo estatica

tudo montado em moveI de luxo e de custo total inferior a
dois contos de reis.

Queiram VV. SS. prevenir-se eneommendando, antec!
padainnnte, um SUPER-DUPLO ou um SUPER·DUPLO-Jlí·
NIOR antes que estejam esgotadas as referidas serles em

construcção.·
.

-::�'

Procure refer€'ncias de adaptadores para ondas curtas,

construcções
.

e concertos de apparelhDs e materia1, valvu-
las e peças para Radio na Casa

..

-

RA,DIO
1. Fabrica de app'arelhos de Radio em siã. Catharina

de Alfred'Q Gossweiler �-,
-'-�-

Rua .15 de Novembro N. 74

BLUMENAU

Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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<:', (N0II!e e marca Regist-ada)
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Do .pharmaceutlCo E. 4. Gonçalves Joinvílle - S. Catha
. rma, Diplomado pela Faculdade de Mecícína do Rio de

Janeiro e Uníversídade de Coimbra .

( ideal é ° grandioso pa
trímonío legado a therapeutí
ca dermatologíoa após a- Faltando esta, tudo se trans.

nos de acurados estudos. Cu- forma em sonho e martyrio
ra toda a qualidade de terí- Como pois, garantir a pos
das novas e velh(ts, tanto nu- se de tão precioso LUMEI'r1.

ma��s come de anímaes e de tão grande BEM? indo di.
muitas doenças da pel� e da reito em busca de «MInerví
cabeça: �lcera�, �uelmadu- 'na» que é um precioso espe
ras, In!eçoes, Empígens, Sar- cíííco feito pelo autor da afa
nas, Tmha, Avor. t: ?,onsuran' mada Mínancora oue durante
te, Ulceras syphllltlcas.e ai- dez annos tem curado ínnu
gumas canc�r{)sas. Frleras, meras senhoras evitando (as
Suores dos pes, Sa,�na, Pan_os vezesjoperações e sorrrímen
do rosto e�c. lndl�pensaveI tos velhos do utero e ovário,

"

,.,

aos .fl!tebohstas, e �s damas possuindo attestados, magnífí-
para adherl! o Pó de arroz, esterilisar a p�le. A pharm, COSo Um negociante do alto
Cruz. Avaré. Estad� de S. P. curou uma fenda ulcera que commercio de Joinville, es
nem o 914 cons�,�uIU curar.

,

, 1\' gotando quasí a pacíencía e
Curas maravilhosas por toda a parte,_Aonde a «Minan esperança, curou-se de hemor

coras vae chegando, todas as poma�as vao desaparecen�o rhoídas com 6 frascos! Todos
do mercado,

.

as c�,�as, a reputação e a sua procura Ya� os íncornmodos causados de
augmentando, dIa, a d�.a. Quando todos a con�ecerem,

.
s�ra «regras» irregulares, hemor

o remedío de II!al(�r tríumpho em todo o �rasll: �. Carolina rhagías, curam-se se são cu'
Palhares de Joínville, curou com uma «so caíxínha» uma l'�VP'jfó: erun R. Mtnervína,
ferida de '9 anos.

'

Temos «centenas» de curas semelhantes l
Adotada' já em muitas casas de sande e grande clí-

nica medica. Licenciada em 31-5-915, sob nr. 97
'

o cidadão Roberto Grossenbacher, Presidente da Jun
(ta de Alistamento Mílítar' .

-_..-�--------! Faz saber que íoram sorteados para o serviço do

:,
i ElflI11URAS PARA Â MOCIDADE

I Exercito, no primeiro domingo de março de 1932, na Ca
D pital do Estado, séde do Serviço de Recrutamento da Cir-

cumscríçao. os cidadãos da classe de 1910,' abaixo trans-

Ha quem diga mal de um remedio de fama universal, E' natural que a vossa felící- Desde todos os tempos, to�os critos e que deverão se apresentar ate o dia 31 de Maio,

(ás vezes tão habilmente que o íreguez nem percebe) só dade dependa oe vossos filhos os g�andes flagelíos que n�Ulto na séde desta Junta; e os qU2 não o fizerem ficarão sujei

"para vender outro sem valor cíentííícc, mas que lhe dá e deles depende quasi da Sau- contribue parai) �nfraqyeclmen tos ás penas estabelecidas nos regulamentos militares e

maior lucro. B' uma arte .de lhe caçar o seu dinheiro, pt-e- -ie; eesta depende; quasí ex- toda� raças hU!]'lal�aS, e a de�a- Codígo Penal do Exercito.

vína-se contra ela. clustvarnente, âe lhe dardes de dencia da força vital, precisa E, para que chegue ao conhecimento de todos. mandei

A Pomada Mínancora não tem igual no mundo. Ouan- 3 em 3mezes, um frasco da mente quando mais falta faz lavrar o presente edital, que será afixado nos logares mais

do a desejar nunca aceite imitações nem substitutos. Só o afamada: aohomem �l m lhe r; como publlcos e publicado na imprensa,

que 'é bom é invejado e guerreado. yen,de-se em toda .part,e LQMBRIGUEIR' MIN' \NCO'R
compensação da Natureza.para Roberto Grossenbacher - Presidente

G r�
ri
e, CHTf.knagnoz com um so vldr,o ão Remerlío 1\-11· r.. r r A �oras amarg�set.rist."sas ?aVida 123 - Leopoldo Cunha, filho natural de Thereza; 124 -

U fi U �Hm�g .

�I) na?�?ra cont�� �m.bl'la.gu�z. .. No ha egual, Uma ereança
J'3. fonte poís.d este fl3:gello Edmundo Waterstradt, f. de Theod r-o e Amalia; 125 . Ge1'-

rem dado alegria e rellcídade a milhares dE' �amlhas de 11 mezes atacada de desin- �omf'ça pela ?3. mocld8Ct cino de Amorim. f. dR Geroncio e Maria; 126 - André Krf't-

1ue vivem na maior miseria c�usada pr'lo triste vicio.· � retia perdeu 543 vermes de 3
as ,q�aes,na pr1!llelravez t�m zschmer, f. de Be1'llardo e·A ur(�'ia: 127 - João Jlllião, f. de

Aprov�do pe�a D.N. de S, de S.hmlo p.m 30-r, 915, sO,b n. SI qualidades testemunh;;do por assH� l�portnJ1CIG quandoah:ts João e Mai'garida; 128 . Henriquf> Otto f. lf' nar-lM e AlI-

. pao-se LOOO$ooo a quen., com provas denuw..:lar os seis pts::oas idoileas em It"'pe- ml:lltlsslma, po� que sãO de gusta; 1�!J - Al.Iredo 'Meldnla. f. de Henriqu,e> e Rosa; 130

falsJÍlcadores ou contraventores, a E. A, Gonçalves. em Jo- riú Municloio de S. Francisco
ongem de mUltas de�graças. Eugenio CataIPsta. f. de Giuseppe e Victor'ia; 131 • João

inville (Santa Catarina) Pharmaci.l Mümncora, bnvlam�se do Sul finta do Sr Carlos J. quer no decurso da v�da quer Lansão, Í. de Pedro e Isabel; 132 - A.lvim Drileg'�&r, f. de

listas de p�eços a quem, as desejar"
.

Neuremberg" prnfessur. Cada s<;>b�e tudo n;'l velh�ce. A_s Alberto e Christina; 133 - Alberto Lw�dtke, f. de Julio e

\Ten(i� em todas ,hS d:roga}'T' t� Pharmlif'i'ls frásco é um:! dC'se. Toma-se àe vlctimas, gera"mellte mexperl' Bprtha; 134 - José da ;�·ilV8, X. de And"e Jose e Luiza.; 135 �

". .,_ ,_ uma vez em café com leite.
entes, fazem uso de cOIsas dt '\.nnibal Morastoni, f. de Ernesto e Furtunata' 136 - Otto

Depois do efeito não precisa Pl�ucol ou nenhum valor
d' eXd Wollert, f. de José e Justine; 137 - Julio Schulz. i. de Gustavo

/dieta uem uidaufe. p !ca( as por auem na ver. � e Alwine; 138 Alwin Dah1ke, f. de Paulo e Wilhelmine; 139 - Wi�
P b' Il"da sabe de fundo sr.lentlflu··1 helm Luithardt, f. de Gustavo e EmHia: 140 - Alb{ :r�o Feli-

Ye:lde-se .1 4 numeros (1, 2 Vulgarmentechamam-st: I pe, f. de ,João de RacheI; 142 ·Florindo Anesi, f. de Giusep-
3 e 4), confo!'m� a edade, em! GONORRHEAS BLENORRH.... pe Victoria; 144 - Afonso Tack, :t de Franz e Maria; 144 -

t<;,dos �s ncgc:clOs nas farm?:- OIAS. CORRIMENTOS. fltC. Se Rudolph<;> Kluge, f. de Franz e Maria; 145 - Teofilo IJongo,
Clas nesta, cld,ade ,

e drogan- o leitor fôr uma das victimas i. d� Malger e ,Josela; 146 - Josei Vogel, f. de Henrique e

as e na fmmacla Mmancora. ilão ande por caminhos tortos �Ia�Ia Anna; 147 - Eu��ni? MauD:chen, f. de A!be:to e Mar-

NOTA S· qu,e lhe roubam (I dinheiro a tha, 14.8 - Artur Pandml, I. de Gmse,ppe e, Lmze, 149 - Ro-
. e qUlzer poupar vos-

,

1 d K b 11
' -,

Id'
d.

•

", d' h'" -I alegria
da vida e a saude sexual an o a , f. de Ewald e Ingard; 150 - Leonardo Berta !

sn sau ee vos�.j
.'

111 tllro con.l que é ainda, um grande nem. i'. de Ernesto e Alvina; 151 - Rudolpho Glasenape, f. de

�.fe�5i d,.:SC,onIle,
clda o�medl� I Incouto,stavelmen,

te, um dos me- I\lberte e

Ida,; !
52 WoIfgang i,fanderle, f. de ::v!�>: l\1'a,nder,-'e,la ldual vosn0<Jr�eço d

equa ,dicameutos que podeis usar, 1e. �53, -.Tarqumío Henrique de Souza, f. de FeliclO M!iteus
6�� s�:�� aOd eI a;'h- ar l�� a [NJECÇ.3,O dDEAL" "Ml- e V�rglDla; 154 - Patricinio Allacleto Garcia. f. de .Joao _�

o e e man a, ce. i ,t" Lucmda; 155 _ João da Silva f. de José e Clementma: lDt'

u� purgante de Loml ngumra j NANCORA . Arthul' Schmidt 'f de Gustav� e Ida' 157 - Pedro Vieira, L
:\1!nl1ncora. E.o melhor de t�' ! de José e cantlida' 158 _ Victor Venturiili, f, de Inocente t;)

dos quantos eXIstem, e de elm", 'Dez'o'U'na' 1'9' C 'd,'d dOI'
. f de Amaro e Inácb:

t ··d
.

"
, .), - an I O e lvelra,· .' , .

'

o ra,J () e suave.
I �**>''e!o!e;.;�:;�'f'�� '�: " 160 - Giuseppe Moser, f. de Emanoere ,lIbera; 161 - Lm3

MlIit�s diarheas infanlis são I' i As Tosses,. Bronchi- Gessner, r. de Luiz e Augusta; 162 - Wajer Frosscll':.l', t,

c lUSadaS só pelos vermes e deu· '� t,;s, Constipações e, 'deGuilhel'me e Ida; 163· Antonio Kraem�r, f. �e Joan e

tes Depoi� procurai o vosso j * Cdatarrhosputmonares' Maria" 164 - l1ranci,sco da Silva f. de JO,se Abeh,no e Ade.
.

. , '* esapparecem com o' '.' .L., 'R' h d B th<>' 166 'P'

medico. �ê' ',' l:ude, 165 Henrique flass.· f. de 1C �r fi
�

er ["" - ,,�-
� VINHO GREOSOTADO �elte Ochocki, I. de João e Micllatmz; 16, * Afonso de Oh-

Vende*se na farmacia Mi- J2 doPharl'l'l, Chim; El
,,' n.'J1COra ,em Jo',n'vi1le, � JOÃO DA SILVA SILVElR! yeira, f. de Francisco Adriano e eonora.

CA e em *- Séde da 6a. Zona eIll Blumenau, 13 de Maio de 1933.

i todas as boas farmaeias d"'sta �
VE.RDADE.IRO TONlCO G b Z

I cidade.
t

I �t"t�\Ú;�;n::'L*;lek;���'_�;�. RObe��esiJ��f:�1
' ac Wl'

Pomada Mínancora

. ','.

'� ,

CAFE' COROA
�
®li
It
@
�,

! ADs, bons. paes

- 2a.. CHAll1ADA -

Em possuírem dois jardins
ligados entre si; o do Amor
dentro de casa; o das Flores
no quintal, O primeiro sym
bolisa a Felicídade; o segun
do completa-a dentro do �n·
fortomaterial moralidade, ido
latria pelos filhos, esposo e

a saude.

E' O MAIS SABOROSO, DE
UMA DELICIA INSUPERAVEU

Para isso use a «Petrolína
Mínaueora», que é um teníco
cupilar; ideal microbicida, os
teríllzante do couro cabeludo
evita a queda dos ca.belos;
destroe completamente a caso

pa::gordul'a e comichão do po
rícraneo.Algumas semanas de
uso tornam ú cabelo forte, on
deado,vigoroso brilhante e pre
to evitando as caspas e o em

branquecímento prematuro,
sem tintura. Cada frasco tem
tOU"l.8 as i.ustrllções para fazer
o cabelo lustroso secco ou hu
mido. Vende-se na Phar. Mi-
naneora Joínvíle: em todas
pharm., -trogarías perfuma
rias dest.i cidade.

�
@

� HoMem, Hoje e Sempre
�fD������

M i I itarServiço
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE SORTEADOS,.

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



[fOlGA0 Ul HOJE 4 P.AGIHA!J
UW.�1 de�jsão do Td�miat! Qu.ena.irá ser o p:e� Assim tamb··em .. n'a-o

o CEL

.. A,RISTIUANq RAMOS)' A AUemanba e os I SOCIAES

Snperior de justiça sídente da Consti- .
PASSARA POR BLUMENAU

I anti -semitas VIAJANTES

Eleitoral tuinte ? A nossa maneira dé prece. O Sr. Jacob Schmttt, pre-" OSCAR BOTTARO - Do

der, até aqui, !lOS autorisa 3. leite Provisorío deste Muni- Londres, 28 - Cerca de Sul d<_l E�tacl.o, regressou' á

Rio, 27 _ Uma das ques- com imparcialidade, e sem cípío recebeu telegramma de 2.0�)Q repr�sentantt;S das indu- esta cidade o sr.,Oscar Bct

iões mais curiosas. do mo- receio de sermos taxados de de Lages, dizendo que o CeI. 8trIa� textís da Gra_-Rretanha, t�ro gerente,!la ela. 'I'elepno
Segundo noticias de díver- mente, nos meios políticos, é antí-germaníeoa.podetmos crí- Aristiliano Ramos, Interventor reunídos nesta capítal, resol- nica nesta CIdade.

008 jornaes, o quociente elei- saber quem virá ser o pre- tícar o acto de um 1�roie8sor Federal, .passará por esta cí- v.eram boycottar asmercado

torai no Ceará, foi apenas de sidente da Constituinte. nésta cidade, que chegou ao ;lade. depois de am a n h ã rias allemãs, "até que o re-

2.466, havendo sido eleitos O primeiro nome indicado, arrojo de prohibir qlIe DH sua dia 30.
' gimen hítlerista ponha termo

cinco candidatos do Partido foi o do sr. Antonio Carlos. aula os seus pequenqs discí- ás perseguições anti-semitas".

Social Democratico
.

e cinco Surgiu' depois, outro, o do pulos falem a língua portn-
da Liga. Catholíea, sr. Carlos Maximiliano. guesa,
O

..

Tribunal Régional na- Depois surgiu o do Cap. � Alto lá sr. professor, A descomunal fortuna Genebra, 25 - Realisou,se,

cuetíe Estado indagou se de- João Alberto. Mas veio outro lembre-se V. S. de que está em Sydney, um meetíng mo-

ve mandar proceder nova indicado, o do sr, José Oar- no Brasil. Até aqui a com- I do padre Lomba Instro, em que tomaram a pa-

eleição em uma secção elei- los de Macedo Soares. placencía das autorídades tem i lavra os 51'S. Stevens, primei-
toral daquelle Estado, atten- A viagem do general Góes sido benévola, mas sí come- .

O padre Lomba, de nasci-
ro ministro da N�va GaUes do

dendo a, que o numero de Monteiro á Minas Geraes, R- çarem abusos desse quilate, mento portuguez, ao Iallecer, S!ll e o Sr. Dalll�l. Levy, pre-
sobreeartas encontradas na brevíou a questão. seremos dos primeiros a exí- no Brasil, deixou aos seus

sídentes d? Domínio.

urna n�o. coníeríu com o nu-, .. Assegura-se que a viagem gir daaautorídades, uma me- herdeiros, a fortuna de qua-
Os mamfe8tant�s approva-

ENfEDo"
.
mero citado em acta. pelo pre do ex-chefe dos Exercitos dída que venha pôr cabo á renta mil contos de réis.

ram uma resolução em q�e_é {\HUi

sírlente da mesa receptora. de Léste, foi tratar do assum- semelh nte ousadia Os seus bens, foram então con��mna�a f!-' perseguiçao DA. FRIEDA BALSINI
oTribunalSuperior decidiu pto cozn o sr, Olegarío Ma- recolhidos ao Thesouro e na

aos H;��ehta8 �a Allema.nha e

que-pelov exame dos demais ciel," mostrando-lhe ostmpe- Os quintanistas .e10 sua maior parte, convertidos o. espírito de lUtole�ancla re-

documentos verííicando-se dímentos que poderiam advir 1 U
em barras de ouro.

gístado .naquelle paiz.

tratar de simples engano, os para a escolha de um dos Gvmnasfu Catharinen- P d

s.uüragíos podem serapurados, ,.1lomes apontados e salientan- il assa os os tempos, o CeI.

',r d
. se esta-o &11m gre" e

Francisco Lomba surge co-

1....0 caso contrario. isto é, pro- o a círcunstancía de. deter' ""'. V h dei
vada a irregularidade e não minar qualquer delles gra-

mo er erro do morto e que O Amor fez Deile
se tratar de simples equivoco, ves desgostos para as forcas Noticies de Florianopolis vem a íalíecer, sem ter podí-

por parte da meza receptora, que sustentam os restantes. nos dizem que por motivos do entear na posse da enor-

(I ássumpto deve deixar para Adiantam-se, que para eví- da suspensão de um colleza me fortuna, antes do que,

scereselvídó no Iím dá .apu- tar mazuas e possíveis rívalí-
os quintanistas do Gymna�i� prov.ou exuberantemente,. as w·n· B d G· R

� Catharínense; declararam-se qualidades de parente do ríco
1 mm oy, mger.L o-

ração. E' que a nova eleição dades entre as forças compo-
'"

d gers, Fred e Marie Prevost

poderá ser dispensada desde nentes da futura Assembléa em �reve. .' .. .

pa re. formam o elenco desté mm

que fique evidenciado que a teria. stdo lembrado pelo sr. .

FOI chamado a. capItal, o Já �stav& a questão �astan- passado nas florestas fl cam� �:T.:...����

sua realízaeão não poderá Olegario Maciel a ídéa do ínspector daquetle estabele- te adiantada, �a republlc: -ye- pDS de madeiras. Muitas pro- f� ftJ, •

T d C h ��
materialmente, alterar o re� chefe dG goverdo nomear por

CImento de ensmo. 81'. EI'll�S- lha par� o citado her:-,elfo ezas ousadas e sensacionaes í: mano avares a un a B
sultado apurado. Em caso de d e c r e t o, o presidente da to L�combe, que c(Jntl!do alll- &.trar na posse da cublçada enchem esta bella Super-Pro- { Mello ":.:.fnová. eleição, deverá ser pro- Constituinte, tendo mesmo, se

da �ao chegou por falta de herança, quando surgij um ducção da R. K. O, (films do �

_cedida dentro de 40 dias, ca.- falado, ao que se garante, o
naviO do Sul. incendio no Thesouro ti inu- "gallinho que canta") de eXCi-l!I.wndo ao presidente doTri- nOIDe do sr. Wenceslau Braz,

tiliza grande parte da pape· tamento e acção. Voces ,to. �
Tabelião do 2. Oficio H

bunal Regional lixar a data. logo acceito pelo sr. 01eO'a- O Conselho Cnns'ult:-
lama referente á mesma. rcerão" muito pelo sympathi� �:

BLUMENAU =1A ordem de se procéder rwva fio ,M:aciel.
b v I Hoje aquella herança re- co Bill Boyd e rirão bastante : :

eleição, "egundo o
..

espirito GOIDO se vê; o problema é vo de Blumenau presenta uma som:naquc, nem de uma dupla comica que faz Ê Santa Catarina !
do 'Codigo está consuhstanci- das mais complicados e ca- .' ,

se iale . . . parte do elenco da fita. ���:.�:;::,:.:;�

ado nas illstrucçõesg nãoim.l pazes de trazer as maiores F,Ol. r:omeado par� fazer Um dos filhos do cel. Fran· E' o mm que o Cinema Bu- ------------

pf'de a. expedição ãe diplo� i sUl'prezas.
pa.rle ;�l,egrante do G0I?-s�:l�{, cisco Lomba, é o agente da sch apresenta amanhã, em 2 F?rmento e Assucar de

,J'U.as. " ..po.den.d.o. o

...
diplomado I·' Cons.'.lltrvo. dc

...
ste MU.DlClP.l?, Estação de Engenho Adelina, sessões, aos seus habitués, B '" I

'

exercer o mandato em toda
na vaga de, tltfl Consf'lhellO na rêde Sul Mineira, que está tazendo par:e ajnda do pro- .

aumlh:l MEDEjROS

ti suapltmitude.
'

A votação no Rio §��h��'b���IOU, o sr. Hermanu pleiteando o recebimento da gramma a Comedia em 2 par- lSão 00 melhores.· Não rece-

herança. tes "Azar" e um Jornal. ba substituto

Um quociente "canja"

AFFONSO VEIGA - Acha
se nesta cidade e nos deu' o
prazer de uma visita, o nos
so prezado amígo snr Affon
so Veiga.

DR. ROBERTO MEDEIROS
- Para Rio do Sul, seguio
ante-hontem o dr. RobertoMe
deiros, que vae assumir a
Promotoria Publica daquella
Comarca.

1
'"

Acha-se ha dias recolhida a

quarto especial do Hospital
Santa Isabel, nesta cidade, a

exma. sra, Da. Frieda Balsini
digna. consorte do sr. Conra
do Balsíní. A Cidade envia
lhe votos de melhoras.

·tf -.

Um Homem
..��.'

Para annuncios a

A Cidade
,

"

Ieramns neva alaição em
.. diversas secções que

foram annuladas

I

E' o seguinte a votação até
agora conheeida 110 RIo Gr8.n
de do Sul. segundo telegram,
mas de Porto Ale<Tr-e: Para

• •
b

Dia 24, ,

..
e..stev.e reu'.'DI·do .-.

pnmC1ro turno, PartidoRepu.
v Liberal, 76B29 votos; Frente

Tribunal RegioDal que� por Unica, 7.575 votos e Estado
unanimidaae. de votos resnl- Leigo, 414 votos ..
":CU. se procedessem a novas ..... _

eleições nas seguintes secçõ�s
:Palmeira e. Auaita Garibaldi
(Lages),

-

S.Pedro de lA kantara
{S.•José), Jaraguá (JoinviHe),
e Encruzilhadá (Blumenauj.
Nessas' eleições, sómente

poderão votar os eleitores que
néHas.já. houverem votadono
dia 3 de �1aio.

Grande do ;)111

o concerto de
fsíher Leite

v item! ,
,

f�

As grandes tOI-rações de MAIO e JUNHO das

ruam u ana

Segutu:h:ll pane
(Autores brasileiros)

Barroso Net() � No ferreiro
A: Levy ...

.;. Tango brasileiro
VI�a-Lobos - Polichinelo

O Correio \io Paraná. em Joan Nunes -

.

Caixinha de

seu número 303, diz: «Já pa- • .'
..•.

.

musica
rece fóra de duvida, a reti- B. ltibel'ê. .. Sertaneja
rada do sr. Manoel. Ribas da

.....

Tercei..a parte
Tnterventoria F�deral, e qu.e� Albeniz ....

�

•.. SeviUa
segundo se afflrma,. segUIra, P�derewsky -

.. Minupto
via S. Paulo, para se enten- LIszt - Rq,psqàicjj 11..12
der pessoalmente com o. f;:r.

.
. '. .

Getulio Vargas e, talvez, de- .

��;�:rd�mp:�::á�ãOS o go- Nova Bremen(jtt( pos
sue uma es_t�ç�o

telephoniclt,'i;;
.

Será, annal hpje, que, no
Theatro Frohsinn, teremos a
1eliz opportunJdade de ouvIr
a laureada· pianÍsta

.

patricia
Esthel" Leite.
A avaliar pela fama que

precede a consagrada nianis·
ta, o Frohsinn será pequeno
para contêr· os amantes da
musica, e inda mais, musica
execuL�da

po.l'
Esth('l' Leite.

IDamos mais uma vez, o

programma para o concerto
de hoje:

PrimeiFl"Cl pc:...te

Beethoven - Sonata 113 (1·
tempo)

PeHucias cores lisas rot. 1$400 Algodões
•

Pellucias em padronagens lindissi-
d
c::>

mas absolutamente firmes 2$200 Morins S t!:l
Rashás lagura 1,50 ínt, 9$200 Chitas

d
...,

» » 1,50 artigo supedor mi. 11$500
::::I rll

Levantines
...... C)

)} » 1,50 em rantazia lUt. 14$500
o Sr:IJ

Drap (Panno de Dama) em todas as Riscados
,.o .�
c.:l """'

cores, artigo extra 21$500 Zephirs
Ul C)

Cobertores 5StOu
c::> ...,

I'-f

Acolchoados artigo superior 18$000 Riscndinhos o
o

.. Um honunn pesadO
FOrétID precisos 36· braços

para levar o corpo
ao d�IIliterio

. Telegl'amillaS de .. S. Salva,
dor inrormam ter j.âUecido
Çl;lIi1 J) sr. João Cruz que pe
sava 285 kilos; sendo preciso
36 braços p:3.ra levar seu 'Cor-
po aO.,cemiterio,

.

Blomenau - Rua 15 de Novembro n. 37

Itajahy Praça VidaJ Ramos - (Edifio Olympio)
o sr. Manoel Ribas
deixara a Il1terven
toda paranaense?

Grande Liquidação 2.000 Retalhos

o
Communicamos á nossa distincta freguezIa do atacado que acabamos de receber directamente
das Fabricas, CoHossí:'!es baixas sobre todos os nossos tecidos. Outrosim participamos qae

.

sobre estes novos preços cfmtinuamos a conceder o desconto como de costume.

=-
DIa 25 do corrent�in·iói··i'-·

naugurada em �ova \B.tétn�n
uma.nov.a estaçao telep'hônt..

Rio, 26 --.- FaUeceu ante- ca.·A CIdade se congratlUa, •.

hon,tem .•.·ne.sta capital, o sr. com, os. habitantes daqué,1!â'·.
Jose Antomo de Souza, 80- localIdade, por mais esse ini� ;;, .

cio gerente da firma Sotto portante melhoramento a ou� '.
Mayór & Cia. ide ha mliito razia jus.

" ;:

o desa.parecimento de um
.

sodo da firma Sotto

Mayor & Cia. BLUMENAU
. ,·.Rlla,lS· de "Novembro ··No.- 31

ITAJAHY
Praça Vidal Ramos (E. Olympio)

i<'
i"

Andreza Campos da Luz
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