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melhor da
. RevoluçãoAA patrulha da

madrugada.
As eleições de amanhã

Encruzilhada Imposto sobre eleitorasA. secção de

...

• •
Está d N

-

d E 'Ih RIO, (via aerea) - Depois ralo nestes termos:marca a para ama- a secçao e ncruzt R- do imposto sobre os solteiros, § 1 _ Ninguem póde em-

Vaiogas Netto, o brilhante mente, os. aviões de caça
nhã, ás 7 horas, a realização da neste munícípío, votaram apparece agora um entro trí- baraçar ou imppdir o exerci

poeta regionalista do sul, es- dos reportes riscam Q céu, das novas eleições nas se- e poderão novamente votar, buto Inédito em nosso paíz e cio do suüragto.
rreveu sobre o general Góes projectilmente, para o alvo cções que haviam sido an- L'k�tores. destinado a causar rumor. § 8. - O 'I'ribunal Superior
Monteiro. o. homem das 35000 errado! nulladas e que são: Encruzi, Com uma dffferença: é que o e os Tribunaes darão «ha-
entrevístas o artigo que se Cercam-no.neommetteru-no, lhada, neste município; São A mesa será presidida pe- imposto de ceííbato encontra' beas corpus», para fazer ces-
segue e que explica bem, a e elle se desfaz imnicamen- p lo Juizo Eleitoral, conforme fie ainda em estudos, consta sal' qualquer coação ou vío
mania da entrevista, de que te. Estava Bem trlpulação ,v.

.

edro de Alcantara, em São
determina o Codigo Eleitoral. apenas de projecto, emquan lencía actual eminente.

sempre se achou possuído o Emquanto isso, a verdadeí- José; Jaraguá, em Joinville e to que o outro, absolutamen-
conspicuo commandante dos ra patrulha voa longe, aco- Palmeiras, em Lages, Encruzilhada é a mais ím- te. original, jà foi posto em

Exercítos .de Leste.
....

bertada 'pelo desplstamento, Como já dissemos, ama- portante das secções annul- vigor! Appareccu em (Goyaz.
A revolnção brasileira, de As' vezes ainda é alcan- nhã, só poderão votar os- e- Iadas, pois' della dependerá Creou-o o interventor Ludo-

outubro de 1930, inauguróu çad», mas já. vem de regres-
. vico Teixeira,' que se revela

ItO Brasil a arte do «despista- ao, com o objectivo satisíel-
leitores que nas mesmas já II a eleição ou não eleição do assim um tremendo ad versa-

mento-. Os politícos revolu- +0, e a descoberta não im- houverem votado no dia 3. Candidato do Partido Repu- rio do exercício dos direitos
éíonaríos seguem ..a

.

táctica porta mais . ' .
de Maio. i blíeano, Dr. Abelardo Luz. polítícos por lEva . " O ca-

dos .íQuero.;.queros», que dei- Outras vezes à preciso ve 80 veio hoje ter no Superior
xaIl1�o ninho escondido para riíicar a vígilancia do ínlrni-

L
'

d B U attentado á
Tribunal Eleitoral, exposto

um lado e faZêrn o barulho go. Sáe a patrulha (la madru- ição e' • arbaro ln·....... %.-iI ti no seguinte requerimento-pro-
em rumo difierente . . . gada, alarmando o céu, E' .._- testo das eleitoras de Ana-
A observação tem mostra- ao mesmo tempo descoberta, é. o.IlOme da bella �omedÍa li H g"

nolís :

<loque quando se, quer Ia- despístarnento e contra espio- romantíca que o Oínemà Buach

.

Y Iene
-

«As abaíxe-assígnadas, eleí-
z_er- uma cousa' se

".

':'alla nou nagern. exhíbe amanhã na sua téla.:
-:' toras residentas neste. muni

�'a, .ou melhor, induzem ti O general Góes Monteíro é Claudette Oolbert é a preta- ! Ha poucos dias, rodavalruí cípio de
.

Anapotís, Goyaz),
faHar. noutra.. a patrulha da madrugada. em gonista. Nunca a vimos tãe I dosameute pelos parallepípe- scíentes de que as attinge
A impre.rsa está sempre balão . . .

.

bonitinha e seductora. e este ides .ra nossa movimentada um decreto do governo es- O ministro Hermenegil-to de
no «Iroa!» da cnriosidade pu- De renente corta o azul mm vae ser uma agradavel ] via principal, um vehículo car- tadual. que determina fi. co Barros vae providencial' a

blíca, e precísa, por isso mes- tranquillo. Os caça�ore� �e- surpreza aos «Fans da. ado- regado de saccos de farinha �rançe �e 1!m Imposto esc-i- respeito. Tendo chegado ás
mo, descobrir todos os Iau- guem-no. EUe se den�:a SItiar ravel actriz, Edmund Lowe é de trigo, com destino a uma

lar que Incide, e,Xclu�lvamen- suas mãos o protesto, e íeí
ces .taotícoa ou deslocamen- e mostra uma bandeira

neu-j � galã e está explendído. Mas c.asa commercíal, ou á pada- t:,
..

SObre

a.� � \:!:eI:ora�f' e"�u.
e, ta a conveniente autoaçãor

..

tos estratégíc08 do inimigo. tra. 8tuart Erwin quasi «l'ouba» rIas. '
f- ��?, adreue, !>ala a.asLJl do desde logo, mandou que as

em. vespera de acção. _ , Nínguem acredita, Já fôra todo o mm para eBe, goza- O r.ar�oceiro, c,orpulento i a�,stamento > a� .senhoras ,go- requerentes junt_:-ID copia do
Os biaóêu!os de grande identificado noutra. incurst1.o! díssi.mo naqu�He ({Napoleão), preto, gmava a carreta, sen- ! ya�a�, B; realaC!o�a partlCu- de�reto e:n questao. para que

alemice e os apparelhoB de Fazeln logo! O baláo deixa mamaco.
.

tado, «sans façou», sobre uma IlaWlente com o� �§ 1. e. S, sela� da�aB as necessarias
acústica. não socégam entre (:5capar o gaz, e m!.lfcha co- »)Th!orena; Bondosa/desenhos das saccas' do indispensavel' do art. 98 do GodJgo EleIto-! proVIdenclas.
as mãos nervósas dos obser- mo um pneu furado. emquan� animados em Um Jornal s;1o altmento, na fàUa de umabo-II--------·--------..---------radores!. . J' to o unico tripulante désce, complementos. léa menos confof.tttV.e1..

.

I AAs patrulhas se cruzam a- em par5i-quédas, displicente. Reilectindo sobre ti incon- fDfnrma do flOdinO 10 futuro Presidente
gachadas, silenciosas, espe- mente, Il outl'o 1eÚ iiClio , , ,

. ----

veniencia do contacto anti- ti UI'
.

.

li 1119 I' bdantes. como -feJinósfanthas- Não havia material a bor- Para annuncijos pro- hygienicodos nédios gluteo8 I da Repu Hca
tícos e:mb:o-ç:ados na som9rá, do. O-'gaz e$ca.pou. Résta a- cure "A Cidade" do anafado carroceiro, com a [faelto.r.a'espreitando o menor descui- penas uma capa rasgada e i alva rarinha, qu� em breve i Ido da presa .. c .... nada mais, B' o unico tro-. seria transformada em sabo-
O :eeu é furado, i;nstante a phéu do combate. O .Bras.1 mel l...o. roso pão, revoltei-me deveras,

i.nstante, pelo arremesso lu�. Na retaguarda, doía aviões I U contra () pl'eto saCI·ilego. O �Diario Carioca» pubU-
mino8o dos holophotes

.

vigi- de bombardeio destruiram Um attentado á hygiene! ca o substitutivo apresenta-
lantes ... '. varios parques de munição e rando de cotal"ão Uma feita de respeito á p,)_ apresentado pelo Minis1ro
0B rHporters POUtico8 são regl'essarám incólumes! . � pulação de Bluruenau, que, E.8pindol-d. ao parecer_ do }Ii-

(JS avlõ8s de caça, sempre O general Góes Monteiro Rio '1 - Causou a melhor no dia seguinte, cOiller.i o pão TIlstro Carvalho :\foura�, so-

promptos a alçar o vôo, Rs'" se deixa sitiar pelos repor' das impressões e::n Londres daqueUa.. lal'mha. .

br.e a reforma do
. CO.dlgO E·

pidos, i leves, acomme,tedo- teNI, e diz tadi) que lhe vem o.lactodo.· Gorveruo BrasHf1iro' O trigo em pó finissimo, fa_11eIt?ral, qu� no p.roxlm� nu· Em franca convalescença
res . . . a cabeçat SeJa (" absurdo que haver amortizado o empres- cilmcnte contaminavel por mela, pUblI_caremos, nao o

A sentinela esbóça um a- fôr, elle. ;,ivança na· maior t�mo.· db 6500.00-0 libra cster- impu�eQas" é li.1m receptt!c:u1o I
fazendo hOJe, por absoluta Londres. 8 - Após t�rmi'

Iarmü, e eUea córtam a ath- calma do mund(l, fleugmaW, lmas, de lliICfOblOS c bactel'ias, falta de espaço. Ulldo o rigoroso jejum a que
illospl1era politica. velozes co- camente, ' O precioso alime.ato ensa�' _-.,'---------- voluntariamente se impor,
ruo balas, na direção suspei-

.

Diz rliparates! .Ninguem a- O obi.a... c·t;v·o da
. cacto,. que �ery.ie., �e ab8en�o A Esquadra em mano-

está passando bem o IDahtma
tai!. credita, mas elle di7., e os re- J'" I vsa- ao carrucmfO lUIIT!lgo das leIS Gandhi, que já Srl aliroent3
O

.

adversario sabe disso. porters ouvem e itômam no" (�� hygiene, ficou certamente L... regularmente, bem como an-

Xão póde p o r t a fi t o ta. Depois o 'balão é furado, gem do Interventor saturado dB gaz 8uUidI'ico, que Ui as da e lê jornaes.
, <lniscar impunemente um e o gaz escapa, Quando 08 a chímlca ddine pela seguin- . .

avião de bombardeio. Então aviões de caça da
. imprensa flores da Cunha te fórmula: ,<II 2 S, acidul1l BU- RIO 8 - Desde o dIa 6,. en- I h" fi

planeja o <,dl'i!>ling», ou, se chegam no P. C. do jornal,
.. .

fidricum:>, gaz hepatico, etc, I conu:a-se �a Ilha Granae a mposto 80 re a renu3
está de bom,' humor, orgaui- levam apenas uma cumara ao Rio '.' I Es.te facto oepõe sobremode I qUllsl totalIdade dos vasoii.za um «bluU, .

» de ar que não PÓd6 mais ser .... contra a bygieue em Blume- ue guerra que compo�m a Rio, 9 - Circulam rumo
Precis;i distrahir a attenção usada!?: a entrevista do ge� Embora Sê

.

ro 1-"
.

_

nau toda de�curada actual-II a esquadra, e que o?e�eceu res que dão como certo co ..

do inimígo para outro lado, ui�ral! J,tlaB· em todas as ma- te'r'med'1'0 ......•
p pa e

.

por lU mente. ao clImmando dn AlmIrante t G
cd' d' _.' R' b"

. ...8. Imprensa que o p
,

.

IAm 'o d f:l' gi I-lf o 'overno Provisorio
8.J.Ím e �xpe lI" uma patru- flfugadas da. epu llca, a pa- generaJ Flores da Cunh f. úupe-uos os senhores car- �rlc o ,,,eIS. , de baixar um decreto per�lha exploradora. Solb um trulhll sáe para novas desco-l Ill'lli que

'.'
..

- a li

r.oceiws a vista do triste qua I DIa 11, liUDlVerSarIO da Ba- doando as dividas de todtm
"oalão de ensaio.: .As sentin<>-l b·.'!'L<as. e cé.T·ca .

todos os ba- RI'
a a d8U.a vll:lgem no

dro acim.8.. m'encl'o'nado que I' talha elo Riacb.uelo, a Esqua.-.. "-. �

_ o se pren e a assumpi-os '. ". . .' .
OI:! contribuintes anteriores u,

Ias constatam e immBdiata'- iões da revoluçao . . .

. referentes a vacHicação � _
reprc.sentu um attentado ,u dIa reg!�ssa,.á a Guan�bara, 1930, e regulando a forma do

bemos, de fônte auto::.'i�ad�, lJygiene e u,ma aUro[J,ta, a in- onde entrará embandeIrada.
pagamento das atrasat1as de

de que o principal objectivo. da Iwc�-Çlte !armh3. del:mnada. á 1931 para cá.
A

. Cteação uma mesma, é assistir a um gran- panlficaçao. Guarda l\Jacional --.,-.--------
es'.col<3· de avia.�ão·· �epareo no Jockey··C111b,.cu- XI�TO

PO··t;t;ca Pau\1;staU '"r JO. premio é de 300:000$000. u_�.....
.

_......,..,....."�_�_ 11 iS la

em" C. Ca'thar�lft� ,

.

Ninguem ignora que o il- C·
.

l-.' tf! 1 Fiori:lnopolis 9 -- Tem ha-

Rio. Ef7 (yiaeria) encerrou-
lo'} UIU. lustr� general. é um apaixo. O�lpanu�a uenera e vido, nestes ultiinos dias; na Rio, 9 (D. B. IJ - Quase to-

se inscrfpçá para o preenchi-. .

..•. .'
...... ; ,

.
.

nado por corridas, pe!o. que, sédp d�, Congregação BeneU- dos as jornal s commentam L'.

mento (ia vªga de Ssntos Du-, Sabem�s" ?or nO��CIaS Vlll- não nos cause e.;;pecie que Aeroposíale cente �o� Omci�is da Guar- modificação
. in:p,rtlvista quu

mont ntl. i\êadeIi:lia Brasileira. das dU,CJ,pltal, q�1e um gru- essa. $t>jac de facto li causa Ji,. da. Nacwnal, no RIO de

Janei-\S8 operou adlmlnIstração :pu'
São <ünco<o$ candidatos; os po de mo.ço� está empenha- principal qlle o levou i ao Rio. ..

.

" . . 1'0, reuniões diarias afim de uEsta, aUribuindo alguns e

srs, Homero,P
..

i1,'6S. �ieaotti deI fifi na cf:ef1.çao. neste.E�tR�O, Naturalmente. tratará tam· Acha-se de.sde 5 . .lerra, fun-l resolver-se sobre a melhor saída do dr. Bento Borges [\

Piccrua, Artpur lYlotta, Celso de uma. escola da. aVIaçuo, bem, o b!'avo mentor da po'
dada nesta �ldade, uma nova, nUUleira de ser rl{�it�ada, pe- um avanço significativo ILu,

Viera e Líb�);á;to Bittencurt. pa�'lto que já pedIram o a- l�t�ca sülina, de.:-,,-ssumptospo- agtJilCla delmhas �er�as, Tnl rante a futura AssembleaNa- esque:-da .

.

".'
.

pOIO do CeL.Interventor Fe- UtlCOB, mas, o fIm da sua via- �a-,s.e �a com�a[lhla üene�'�le cional, 'a. ,r�organização da- Bmquanto uns applamk•.;}
--0 dera!.

.., gem, repetimos, é áSf;istir ii Ae�.?posta}e, empreza qu.;� �a quella nlllICla,

I'
outros con.d.e.!n..

nam. abertam ".'/ ..O. pnmeiTO·· ,canoniza- NUo resta,duyi�a. q�e é u- uma corrida no Jockey Club, nUllo, ,explora com, rectldao _� . nte, a attitude do ge n el'iL;

d d
.

'.'
.. ,.'

I
ma explendlda lDlclIltnra dêS-

. o serViço de passageIros, �ar· \Vaidomiro Lim!l. jntcrvema�
O ��;S{��� ��r����o de jüvensJ:barriga· O ge.ne.r.a.1 Waldomholgati���r:b�itadaestáacm'- Força Publica do Estadol���!i:��i���a:��fto�r��ltr���.. .... .

_.. __=,..
.

.
go, do Sr. Agenle do Correio

Cone .... s ..' T- �! � um jogo _politico que potl'c.l';;'
Foi proclam3do édIltOt pnr .'. �

.
.' ,.. deixará a interven- e. dadoa importal.1cia que te, ur () para o - pos Ilmpopularlssl':o, cornprnlhlê'tl'",'

S,'�' 0. P�pa. Piü.JX1, (f.'...b....
·

•... ·.e.m."..... l
O .Vesu.VfiO esta eu! I' pre.s�nta para o cQtnmercio :to de officialato ! ado, � sul.: brilhante obra :.;i'

é�,dlturado An.Jy", I.f�b... l?J.I'.t...... .

..• � 11 d
. 1

torja Paulista de Blu�nenau, é �c �e eBpe- -, I paClIlcaçao,
.}<'ouT'net. ' .. ',:',<':,',. I, > actnnna e

,

. l'af, sejam os obJectlVOS eul-
FI

' I

. - Um�do8 pf�la rtigu.i empresa,
< ol'iaoopoHs. 9 - 11lieiotl-l-,-,-----.� ... ,�.------,

A e�rimonia de canQIi.iZ��l' '.

..

'.' '. I Hia, 9 :.;_� ('orrem ..
com in-

coro�dos dosmelhores cxitos. st";, ,:sta semana, nit Força i Affonso VIII visitará éJ

,�úo ,�0'le .lug3r •. na Ba8i1i�a:. N�poles. 9 :-0 terrivel.: Ve-j sistcneia, diversos 'ljoa�ol-1 ti;; Pubhca.do Es,tad,o. o concur-II A...nerica do Su.1(te Bao Pedro, ma 4 do ço1;'.:".suvw, voltou' nOV2fnente {'tI' Que o general Waldomlto LI' _Ao: sr. Barreau agente des� 80 y�I'a () prImeIro posto ao i

- � "

n�nte,
r". .

'.
'.' '::;f: �a.�'SeI!_lH!la �;fl:larm[l:r <;i '1'0' ma, veio ao Rio. depor nas sa compa.uhia na Capital d.o o�hClal!l!o 'dl'l.quella cOfPora-1 Rio, 9 - Confirmam·se 8S

Audre Hu,bert ���urnBt, na�,: J�'Ula;çao de Sllas visinhauçus, mãos d? sr. Getulio Yarga.s ° Estado,. óra nesta cidade a çao mIlitar. São varios os noticias de que ° Rei AHon�
GOU em Pel'ouse (1..' rança), ll()- BOI'�eu grande'quantidade de! cargo ae in.1erventor paulig- servIço da mesma., somos gra- ca�didatos inscriptos. na sua 50 VIU da Hespanha. visitará

anil.o 1750 e fal�e�eu em Ln l�m
.. s.' ' qu,e itmeJl�O

..
u ü CQllfie-.l ta, Na.da, }:I_orem, ha de certo, tos peJa gentileza de sua vi- m::uotià, inferiores do Exer-! mu.i bl"evemL,nte, a Amerje[l

Puy, 1:19 anuO 1,9;). Cld-?;:vahe do mf\-'l'no,... nesta vel'BaO, . �ita.'
.

Cito.
.

i do Sul. .

Nessas ccndíções, as reque ..

rentes protestando, pedem a

intervenção amistosa para
que a referida lei estadual
seja revogada, ailm de que
as senhoras goyanas não se

vejam na desagradável con

tíngencia de mover um pro
cesso regular tOIlÍra os que,
de modo tão a�jnt()so, procu
ram embaracer o direito de
cidananía» :Subscreve o pro
testo em pr'üneil'o loqar a sra.

Maria Dmá CriSI..1im ,Jaime, se-.
guindo-se 58 assianaturas, to
das dias de eleitoras,

Bahia, 9 - O jornal Diario
da Bahia, lançou a candidatu
ra do sr. Getuliu Vargas li

presidencia constitucional da.
Republica,

Gandhi

Os que querem
Ser., immortaes .

Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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'-ma ?':I'Hn!ll� parte dHS moças e scnhorns BOrr�
torturas permanentes: eoücas, at1'aZ08, hemorragtas, 1)('nervosísrno, dÜTCS de cabeça, !!]âll estar, etc. I;

l:
<' I)
tI
n

. !;! Esses sofrimentos são .devídos a inl'g'ularWadcs
.... H no funcionamento do UTERO e do OVARIa,

'

H Us remedíos chamados REGUL.A,DORES pouco ;1!';" adiantam, acalmam m�s não curam, :."m O 'verdadeiro R._EGUtADOR é o remedio que l
t contêm ô HORMONIO A'i'IVO no OVARJG: está nes· I',a, ht .. Sr'. caso o . I

il',OVARIUr RA N II
,. H

. 'H' comprimidos e liquido, de EPEíTO CER'TO, li
'. ;j.'.Preparadona ;3eção,CientiIica de Hormonios dos

lll)'H ,;grandes Lahoratoríos Raul Leite.
I;

J,í ," Encontra-se em ·to(las as' farmaclss do 'Brasil.
1

11�,í; Cuidao dos DENTES das crianças! �Já dtmtiçãO'/I,i.·I ossos fracos, desanimo. são slgnaes de RAQUlTIS.li\O.
)

r ·.i.•... ,·.,!'.·(I,.,;,::· Dai, CaJciovitalnina, poderoso reealcí- I�,!.Ucarite, em gotas, comprlmído,e granulado. Muito, tuíl '

" !ti ás senhOraS,gravidas;: .para IortalJ3cer o futuro bebé.
I

�>"'-:"'- ....-

e :

I, Evitar. quanto pos5iv�l, a pel!"manerada em �itzcs onde haia aggloB
;

i�;

mera,ão de pess6as, ou em logares quentes @ n�:.� aHjados. .� . ii

Conservar-se sempre a pru4eftte di�aftcia das peISÔU, qae es

pir1"am ou tossem.

çomer a maior quantidade possível de !ructas eitricas [laraajalG,
tangerinas, etc.] Trazer e intestino desem'bara�do e o cc�pc lim

po. Alimentar-se 'bem, voltar cêdo para casa e, e� uma .palav1l"a,
lazer tudo que coDtribua para conserva- as eateqias, afim de q�e

• organismo resista aos leratea5'da molestia.

--.-. -'.' .
__ ....

.�-� ..�-���
..

�-.���----�-

1

lla feira de Amostras �a cida�e de Recife .11, Activam se os preparaüvos da 1.a FE'-ir[;. de
l Amostrss da Cidade de Recife, a ser ínstnltada no I

� Parque da Escola Normal, on�eial daquella citln,fle, em �
Dezembro proximo, a qual está despertando grande )
interesse nos circules commerciaes e Industriaes do
Brasil.

O local da Feira será eunvenienternente adaptado
. -para a instullaçãodo Grande Certame.

. \". Além dos pavilhõus existentes, serão construidos I
outros afim de eotnporrarem os mosrruaríos de expo- !
sítores 10 Estado de Pernambuco c dos outros Es- l
tados do Brasil. i

i •................ Para commodidade dos visitantes, haverá no .re- l
f .. 'Cinto do Certame. diversões, bar e restaurantes; jun- (,'i ta-se assim o. utif ao .agrad ave! e os que visitarem a )

.:� Feira. passarão momentos prazeírosos, pois o Certa
; Inq tornar..se-á umatmponente magestade de coisas
( :tt adinirar-se. ,

�.
.'

A prova de que. este certame vae revcstír.ae de .

�. grand« brilhantismo é a tle�idida collaboração das
í autoridades estaduaos, munlcipaes, imprensa detodo
1
I o Brasil, assocíações de classes, addidos commer-

ii ciaes e estranueiros, iu-íusrríues e comuierciantea de
Pernarubuco e de touo O 151'1 sil.

I
.'

i.;..__���......,..._...............�,__-..,...�_��_. _ ___,..._�"..............._..-�. ,;.-.._ ,�_��_........ _.___..� . ........_._

ANTES .DE TUDO E. SOBRETt1DO, EVITAR C§ RESFIUADOSo
. Qualquer. ainda que par�. de menes imp�f.!'t��cia, �ooe �Ve1""

ter-se em um aeeesse de grippe. Assim que ��!(i'(;�?em os sy!;���@"
aas caracteristicos do resfriado, tomem lNS1tJ"í.�""?iNA de �Ge�mo

com� respectivas·WstruC9õeS. Para Qugme:mt2:? c e�!ieit0 e!i1imn,m ..

tive deste remedio tomem, ae d��t21r·se, d@is �;t':C' ;�:>���@.Q;G (' = "�;'11g

só vez, com uma'Bmonada qlle�te lo SltlCOO de íS�r.3 :>3l:.ií5® �;nil$"i'�n�iSãol�
,e...... chleara dagua quente, ad�da â vontade).

Calça���ENYuetterle
í

D
Rua 15 de Novembro rt, 51 �A

Secção de Sapataria:
Fabricação de calçados

de e feitio.
Reparos.

CAPITAL: 4.000:000$000

Dl
lfiít
I�

'1

:..J

I'.
"

{�

.: r ,;
i

I

I

I

�.
':�

'� ..

BANCO
SUL DO BRASI L

Séde: RIO DE JANEIRO

D.��.
Succursal em BLU!\lliNAU -- Caixa Postal N. 5

Paga juros, em conta-: orrente, até 7 0[0
ao anno

D
D 60/0 t·cauítalízades semestralmente o

.

Faz todas operações Bancarias ':

.������

Recebe em «Deposítos Populares» desde a

quantia de 20$000 até lO:ooo:oao, pagando
juros de

Propr.: \V,:_\ LTER SErFERT -Rua 15 i�., 3g-�12
de qualquer espe-

melhor Hotel e' com as melhores acornmo

dàções!
.

OS 51'S. viajantes encontrurão
o maior; asseio e a maior

MOTBÍidade e Presteza

quentes e frios,
.

. Quartos de 1. ordem.

ARMAZElI.I DE EXPEDIÇÃO: Encarrega-se de
transportes de cargas para todos

os pontos do Município.

AGENTE DA COMP. AEREO SIND. CONDOR

Secção de Couros:
COUl'O� nacíonaes e extraugeiros de todas

.

as qualidades e côres, á preços vantajosos.

Secção de artigos para Sapateiros:
Todos os artlgos pura sapateiros, importa

ção directa. Artigos de optíma qualidade á pre
QOs baratíssimos.

Secção de Cortes:
.

,

Fabricação de cortes conforme amostras ou
. desenhos enviados, em todos os couros. Elegan
tes e modernos. Revistas das ultimas novidades
sempre a disposição.

'-

Secção de loja:

Malburg & Cia.

?r(;lsta íníortnações sobre a vinda e ida dos ce
.

u.�úlhões para qualquer parte do Estado

aux- DII NOeUEIRA

Empregado
com suc<:esso

nas �uinte&
.

moiéstia�,:; ..•.

Sapatos para homens e crianças.· Graxas
- Escovas - At2.cadores, etc. etc.

ITAJAHY BLUMENAU , LONTRAS

negociantes e exportadores de madeiras
e fereaes

[}HnZt�D'"
fnfiamlfUtMs ...........
l")lrrtlft�!lta"'�"
útln.orrh.éaa.
fjsiulu..
E�pj!llu.!.
Ca.!lcr()t-I'�
'Rit.biti�mo.

.

FJ"ret hr"&AC:&L
tne�rl'J,.
l"amor-ea.

���:lt!sDlO� !'Inl
MInch.. <1<0 p.no .

.L\ffecçõt:1 d-� fi7tulo.
[)ora', � peito.
Tumores ft01.�•..

4"jDlCIlte du__

(6.) _"";O .... flD1o
mente r:m tod••; •• lao-. ..

_;."prDy_tt...
--

.

6RMmf �EPURATIVO DO SARaU

Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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MAOHINÁ. DE ESOitEVER
"CONTINENTAL"

: :

Maior sortimento.
·
·
·

,,·,.. · ..

··"··III�-Ã�-Ph��macia Centr;Jl
III

...��--

--��;UA --;��� II
�':::�:l

QUE GOZAM DA CONFIANÇA. DO,
I

POVO DE BLUMEM:AU, TEM PERMA-

NENTE STOCK DOS MAIS PUROS E

NOVOS PRODUCTOS PHARMACEUTI-

:::.�.:IJ cOS, CUJOS PREÇOS ESTÃO DE AC·
�!

CORDO COM A SUA LEGITIMIDADE. �I\
\

E' PREJUDICIAL A ECONOMIA QUAN- !

de artefactos de' borracha,
Períumàrías, Sabonetes, arti
gos de hygiene etc.

·
·

·

.
.

Medicamentos' AlIõpaticos�."Homeopaticos .

e Biochimicos.

em drogas e especialidades na- :
oíoaaes e extrang�íras

:'

=,'

.

· Sortimento completo
·

·

·
·
·

·

·

·
·

·

Vendas .. varejq' e atacado

Importação directa, por isto

·

: Preços baratíssimos
· Onde está a felicidade

das �enhoras
EID Fatnilia

'Serviçô noturno permanente
A grandeza da nossa Patríe,

depende da culturamoral in
teletual de seus filhos. A gran'

Em possuírem dois> jardins deza e Ielícída íe de cada um
ligados entre si; o do Amor deles depende da bôa ou má
dentro de casa;.o �as Flores escola paterna-que viram com
no quíntal. O pnmeiro sym- os olhos e be'Beram com a In
bolísa a Felicidade; o segun- telígenola. A boa escola é: mo
�o . comple�a-a dent�o.do�on. ralidade, instrução, justiça.rorto materIal.moralidade, Ido- hygiene e economia. Se3a e
latria pelos filhos, esposo e conomico compre só o índis
a sande. pensavel na vida, mas artigo

de valor real. Poís bem; as
sim os dentes e o cor

po, a cabeça e cabelo tam
bem precisam hygiene e as
seio constante.

Pomada Mínancora
-Ó. .•...• (:-lome e maeca Regist!aaa)

D.o pharmáceutico E. A. Gonçalves JoinvíHe - s. Catha
tina. Diplomado pela. Faculdade de',Meàicina do Rio de

Janeiro e Universidade de Coimbra
.

Ideal ê o
.

grandioso pa.-
nio legado a therapelíti

ea dêrmatologica após a- Faltando esta, tudo se trans.
nos de acurados estudos. Cu- forma em sonho e martyrio
ra toda a qualidade ue feri- Como pois, garantir a pOSdas novas e velhas, tanto hu- se de tão precioso LUMEM.
ma�as come de anímaes e de tão grande BEM? indo dr.
muitas doenças da pel'! e da reíto em busca de, «Mínerví
cabeça: �lceras, 9uelfiadu- na» que é um precioso espe
ras, In!,eçoes. Empígens, Sar- cífíco feito pelo autor da ata
nas, Tinha, Avor. � :ronsura�- mada Mínancora que durante
te, Ulceras syphilítieas e a.l- dez annos tem curado ínnu
gumas CaIlC�r(lSas•. <fr\eras, meras senhoras evitando (asSuores dos pes, .Sa.�na, Panos vezes)operações e soãrímen
do rosto. etc. ·mdlspensavel t08 velhos do útero e avario.

.
'.

. .... .... . ...
aos .Il!tebolistas, e ás damas possuindo attestados, magníã-

para adnerir o P6 de arroz, esterilísae a p�le. A pharm. coso Um negociante do alto
Cruz. Avaré. Estado de S. P. curou uma fenda ulcera que commercío de JOIDviUe, es
,n,em o 914 conseguiu �urar. .

.. . _ gotando quasí a pacíencía e
Curas maravilhosas por toda a parte._Aonde a «Mínan esperança, curou-se de hemor

cora» vae chegando, todas as pomadas vao desaparecendo rhoidas com 6 frascos! Todos
do meroedu.,: as curas, a reputação-e a sua procura vã? os incommodos causados de
augmentando, dia a dia-. Quando todos a con�eeerem. s�ra «regras» irregulares, hemor
o remeuío de maior tríumpho em todo o Brasil. �·�farobna rhagías, curam-se se são cu.
Palhares de -Ioíuvílle, curou com uma «s6 caíxínfía» uma rJ:lvp.ÍQ enm a. Mínervína,
terida de 9 anos..

. . ... .

.

Temos «centenas» de curas semelhantes!
Adotada já em muitas casas de saúde e grande elí

níca medica. Licenciada em 31-5-915� sob nr. 97

�VJ:SO

E' O MAIS SABOROSO, DE
UMA DELICIAINSUPERAVEL!

Para isso use a «Petrolína
�,1inancora», que é um túnica
capilsr; ideal microbicida, es
terílízante do cou.ro cabeludo
evita a queda dos cabelos;
destroe completamente a cas

pa::gordura e comichão do pe
rtoraneo.Algumas semanas de
uso tornam ú cabelo forte, on
.deado.vlgoroso brilhante e pre
to evitando as caspas e o eID

branqueeímento prematuro,
sem tíutura. Cada Frasco tem
tOU'l.S as instruções para fazer
o cabelo lustroso 8�CCO ou hu
mido. Vende-se na Phar, Mi-
nancora Joínvíle: em todas
pharm., -trogarias perfuma
rias desi 1 cidade.

.�

I Hontem, HOje e Sempre COROAI
_�_iJ_8(lj__

RADIO "AGO"

Aos bons paes : LEITURAS PARA A MOCIDADE

communíca aos seus Ireguezes e amigos que achando-se
completamente exgotada a primeíra �el'jc. do SUPER:�UPLO
cujo Iormidavel.colossal successo, ja esta no domínio pu
blico apresentará. em breve,

.

aos interessados a segunda
seríe da qual, ainda restam, avulsos, alguns apparelhos.

Outrosim, communíca Igualmente, que cedendo aos

pedidos de muitos de seus freguezes e desejando estar ao

alcance de todos, o Radio AGO resolveu lançar rno mer

cada antes da serie acima, a primeira serie do novo e ID$,

ravílhos0 typo SUPER DUPLO JUNIOR. rebento legitímo da
serie dourada e de construcçã() semelhante ao megualavel
SUPf[� DUPLO, de preç( mui10 HJzdlvel, proporcion�ndo um
rendimento extraordíllClI'io f' prompto para competIr � su

perar outros apparelhos de qLalquer marca, sendo alguma;:;:
de �ua8 principaes características: .'

. Ha quem diga mal de um. remedio de fama un!versal!(áS vezes tãohabílmente que o .fre!p�ez nem percebe) s�
para vender outro sem valor ClentlllCG, mas que lhe da
maior lucro. E' uma arte de lha caçar o seu. dinheiro, pre
vina-se contra ela.

A Pomada Minancora não tem igual no mundo. QmiTI·
do a desejar nunca aceite imitações nem substitutos .. Só o

que é bóni é invejado e guerreado. "(en.de-se em toda .pal't� LOMBRfOUEIRA MINANCORAl' ti b com um &0 Vidro jo Remerlio .MI-
uura Ue em naguez nancora contra embriaguez.

.

No ha aaual. Uma creanca
rem da.do alegria e felicidade a milhares.dl." �8:mjlia8 de 11 mez� atacada de 'desin

-;zue vivem na maior miseria causada pelo trIste VICIO.· - reHa perdeu 543 vérmes de 3
Apl'ovadopela D.N. de S, de RPaulo P.ffi 30-5-915, sO.b.G. Efi qualida.des testemunhl!do por

Dã,ú-se 2.000$000 a quem, com provas denmwmr os seis ptSi:oas idoaeas em It�pe
.falg'jficadores ou contraventores, a E.. A. Gonçalves. �m Jo- riú Municlpio de Só Francisco
·inviUe (Santa Catarina) Pharmaci<i MiRancora. hnnam-se do Sul filha do Sr Carlos J.
�ista.s de preços a quem as desejar.. '.

... Neuren:berg, professor. Cada
.

Venda. em todas b-S drogarias e Pharmamas frasco e nm:. d�se. Toma-se de.

.

uma. vez' em café com leite.

E' natural que a. vossa felici- Desce to�do::. os temp�s, to�?S
dade dependa ue vossos filhos os grandes flagellos que n;tU1W
e dtles depende quasi da Sau- contnbue para J �nfraq_ueclmen
le' eesta depende quasi ex- todas I.'aças nurroallas. e a.decacI�:;ivamente,· àe lhe dardes de

I dencia da força vi�al •. preCisa3 em 3mezes, um frasco da mente quando. fUalS ta, Ta faz
afamada: aOhl)!TI:!ffi iJl iTIlt1:! l'. como

compensação da Natureza,para
horasamargasetristesas daVida

8 Ruper.vAlviilasA fonte pois,d'este flageBo Tonalidade perfeita garantida por ZcOn1f'ça pela d:> n (lCjdflCf:
ás

.

quaes, ua primeiravez tem 2 alto falIantes dynamicos
assim importanci� qu ·ndoaIL" I 4 faixas de ondas controladàs por chaves
mUltissima, por 'que sãO. de {' i!Iun,inação á differentes cores.
origem de muitas 'dt·sgraça!:'. Controles de Fading automatict\
quer no decurso da vida qUt r Relais I'eductivo est'atic.asobre tudo na velhICe As
victimas, gera�me:lte inexperi- tudo montado em moveI de luxo e de custo total inferior b
entes, fazem uso de cOIsas oe dois contos de reis.
pouco ou nenhum valor. ex

.../ �e
...

p.<>O.. i.S.·
.. d.O e. fei.fO. ,não p

....

reCisa
p. licarJ

..

à

...S.
p

•...
O

...

f. Quem na

..

,ver?"�d.e ,. QUeiram. v.
V. ss

.• preve.ni.r-se eDCQmD�end<1
..
,.ndO, ank;:-i,-dlet... nem purgan,e. llada sabe de fundo ::;�lentlTt(_o. vudaillDute !lill SUPH, DUPLO ou um SUPER-DUPLO.J,_,

Ve':lde-se .1 4, numeros (1, 2 Vulgarmente chamam-se: I NIOR ant�s \lue estejam ésg,otadas aS rererida8 serit·s e:cl
;) e 4), ...conforme It edade, em IOONORRHEAS BLENORR!-l _. -I construcçao.
t?dos �s . t1 cg�cios nas

. farm�- I GIAS, CQRRIMENTO�, f\tc. 'c I'
.

.

. ..
elas aesta. cIdade e drogan-I ,) leitor. fôr uma das víctim iS· . .'. 1 .

.
.

da.. '. ,"' ..ns e na' fílrmacia Minancora_ ílão ande ·por caminhos tortos i Procure :derf'nCla� de. aaaptadores ,para ;n, ..�l C�])�':�:
Ih'· ..

.

d' I
.

..! coul':trucçoes e COll"ertos d� apP3relhos e materIaL, '\ 8;", ',-.

. •. 'lue' e roubam (\ 10 lell'O a
'"

.. .'
�

.. \NOTA: Se ql1lze� pOl�?ar vos- üegria da vida e 11 saude sexual. las e peças para RadlO na t,;asa
.,5n saude e. VO��0 ?Illhel> o com-

que éainda, um grande bem. I'?oe��a �escOl,neelda o remedlo
. Incontestavelmente, um dos mt�-le;t1aOltual-vOSnOc?r�eço dequa� !dicamentos que podeis usar)!9uer d08.llçv. a.o ueltar� :_lar UlII:

'NJE..CÇ·'l:O "'{r':::A
..
L" "MI- t

Dom suador· e ·de .manha ceno I a 11
.

•

.t1 .,,;,,,, . 1
I

um purgante de LombriaueiT3 i NANCORA". :
'f\lin t.T1cora. E o melhor �l<: t), ! ..
dos quantos .existem, e de eiej, i ------�--�--

I
to ra.

..
idQ

.. ·.·.· e. s.·
uave.

. '..
I
..

�

•.:.5.�tS**�)i.:*"1"**'.AOO.'�-+éJI..

�-

���.
Y, I

Mnit2S. diarheas infa.ntis são! � �s Tosses,; Br�nchi-�; !i ,." I >' � � d _!.i' teS, Consf.paçoes. e
v IC 1 [lSa 2.

..

5 S

..

? p
....
e os verr_n.e", L en !

:J2._.
..

, Catarrhos

p.UI.I'n.onares,�
I

teso
.
DepOIS procuraI o vosso 'I· �.f>.'.3 ..

d8S&PP.arece.
m com o !mediCO. �� VINHO CRE080TAIJO ) f---...-----..._-_--.-.......-----"""

Vende�se na farmacia Nu-I )iJ.. !

.

•

do Pharm. Chim � I'nanco
..
f.a em JO.m. ,\.. 'il le.·· .

e em I '2 ........::-"."'-:. I: JOAU D,A SILVA S.ILVEfRA $

....
'.

.

.. '

I y, ll-f,!:..'- � VERDADEIRO TONICO:!\l';todas as boas farmaclas dl�St2,;2 l.";':''!. J 009 PULMÕES �cidade. I :'l:", o:',' ,�-:�'\�?r��i»�-:�:{;?1;t��-j;:-à'i)j·LJi(�4·:*�9if.::� i

RADIO
1. Fabrica de apparelhos de Radio em Sta. Cathari;l�

de Alfredo Goss\Neiler
Rua 15 de Novembro N. 74

�....

BLUMENAU

.&
�

Para annuncios procure a

"A CIDADE"

Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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Tri&unl Regional I O 'Principe ! Vva. Elísabeth Malburg

,"
!lIllftIlildi'l !Ç «""WYF·...._ li .

Acha-se recolhids. no hO�-1 Vindo de Lages. acha-se
Florlanopolís, (pelo telepho- :

. _ ' . pital Santa Izabel, nesta Cl-
. R' .e, _

'.
, '

ne; or convocação do, sr. Obra iormlOavel do gemo I uaü«; a exma, Viuva Elisa- I nesta" cidade o Sr. Alzíro Lu-

desembargador presídente, es- no�entino - Nicolau }-\lACHI-1 beta Malhurg, residente cm 1 cena proprtetarío do Grande

teve reu!1ido. dia 5 em sessão AYEL, que mostra a. hum_a- ItajahY, cujo est�do <ic sande, l Hotel Lucena. naquella cida-
extraordlnarla o Tribunal Re- nídade que OS homen� sao felIzmentc', UM e grave. doe.
gíonal de Justiça Eleitoral, eternamente,08 mesmos a fa�e A Cidade, deseja·lhe prom-
afim de tomar Gt:mhecimento da terra. Os tyrannos de hoje ] pto restabelecimento. ---------------

da apuração das eleições re- reproduzem malas de hont?ID. �

I
do nosso prezado amigo snr:

alisadas a 3 de maio e pro-

\
Para se cú�!1.ecer perfeita- Luiz Bertollí.

clamar os cf:l.ndidatos, eleitos. 1flen�e os politlco� actuaes e José Bertolli
O sr des José Boíteux com preciso que se Ieía O PRIN- O finado deixa víuva e ri·

a pala�ra. 'disse que em'vista . ClP�, ond: Machíavel dísséca FaUeeeu. nos primeiros dias lhos. A Cidade apresenta fi,

de ter aquelle Tribunal ma- geníalmente a alma .hu�anal desta s'mana, em Rio do Oes. fe.miIia�enlutada: sinceras coa

ndado proceder a novas eleí- mostrando-a sem atavios a te, o sr. José Bertollí, filho I doleneias.

ções em diversas, seccõ es luz do sol.

annulladas, paraa realização I .:

. M
.

d 48f\
quaes foram des s (iI os;

A � �e 310 e 1 o na�ce�
i<lS 11 e 18 do corrente Ma�hlavel. T�IDbem a ..> de

mês propunna que se a e Ma�o. se rounu·.am, as forças

,
epoca posterior a �ollticas do paiz, para traçl?--

ultima data a verificação in- rem seu destino. Caíncídencía

comp que se ia r er, ben
curiosa ...

corno a proclamação dos can- Ouem ler O PRINCIPE de
dídatos eleitos. Maehlavel, ficará conhecendo
Subrnettida ao Tribunal, foi melhor os homens polttieos

unanimemente approvàda es- do Brasil.
ta proposta. que constttuta
matería uníca do dia, pelo que •• VENDA EM TODAS AS
foi encerrada a sessão. fi

O sr. cel. Arlstíltaoo Ramos,
Interventor Federal, compare
ceu ao Tribunal acompanha-

Em Floríenopolís; onde re- A mala aerea fecha, na do do dr. Ivens de Araujo,
sid�a, faIleceu na quinta-feira AgenCia do Correio secretario da I{i_t,erventoria.ultIma, o sr, Otto Bayer. com· ih

merciante e muito benquisto I
P«:II"€( o Sul

•

naquella cidade. O extincto ás sextas-leIras
él'a j_rmão do sr. Roberto registradas - ás 10 h(lras
Bayer, official do registro de sim.ples � ás 11 horas
Immoveis desta comarca. para: P. Alegre, Pelotas.
.

_

O seu passamento causou Rio Grande.Uruguay, Argenti
IIDill8nso pesar em o nosso na Chile, Pero e Bolivia.
meio, onde desfructavat um Para o Norte

'

,

vasto nu��ro d� l'elações., I' áos sabbados
,A' famlha enlutada, apre:: "

,
sentamos o sentir do" nosso r�g18tlado� - ás 10 horas

, profundo pezar. SImples - as 11, horas
" '

'" para: Santos, 8. Paulo, Rio,
.

Victoria, Caravellas,' Bahia,
Maceió, Recife, Natal, AII'icat
Europa e Asia:

Qualquer outra informaçãc,
fornecerá º sr. Agente dt
Correio.

()' pacto das: qua- \
',. Iiro potencias 'I' Terça íeira, dh 13 do cor

I rente, a culta e Una socíeda-
.. Bel'lim, 9 � A imprensa al-! de de Blumeuau terá a �

I,?:.t:,d faz ref.erencias elogío-] portunidade rara, de applau-
;,,;;r:, ao discurso do sr. Mus- dir um grande musicista
;:�1)ani perante -O senado Ita- Ewaldo Mueller.
_;_�ano; sobre o pacto da 4 po- Não e preciso que fanemos
T�;TIcí.a8J ,chamado em Berlim sobre Ewaldo Ml1eIler. pois
,--. na Itália, «ü Pacto de Ro- seu nome nesta cidade. co

ma». mo no Estado, é lembrando
A intimidade das relações com saudade por todos quan

eutre a Italía e a França po- tos já tiveram a dita de ou

de contribuir eífícazmente 80- vil-o um dia.
b.re o desenvolvimento das Um concerto .10 grande
relações franco allemães em violinista, Ewaldo Muvller, é
um sentido de approxímaçãn sempre um acontecimento.
conforme se sabe são írai-ca- E annunciamos, com ale
mente Iavoràveís ás persona- gría, ao publico 'dt:� Blurne
Hdades eminentes do Partido nau, que terça feira, no 'I'he
Sacional Socialista. atro Frohsíun, Ewaldo Muel

ler dará o seu grande con-

Roma, 9 - Foi publicado, certo.

finalmente, ante-ontem em E não precisamos dizer

Roma, o Pacto entre as 'qua- mais.

tro potencias - França - ---�---

Ing:aterra - !talia - Alie
manha. Correio Aereo

Aeropostale

Para al1nuncios a

A Cidade

Encontra-se, nesta cidade
, ,

e irá até Encruzilhada, assis
tir á eleição de amanhã o dr.
Abelardo Lnz, candidato á
Constituinte pelo Partido Re
publica Caiharinense.
A Cid;lde cumprimenta-o.

I 'Credito
o maior e mais acreditado Club de Sorteios do Bra

FHial It!m fiorianopotis:
Rua Vi·-'_.ond.,: ;1,' 'ill") PrelO N. 13

Respltado do :::05'. sortéio, re,tlizado no dia 5 de junho de 19l13

Caderneta n. 11.120
PremEo tr.;© vgLcl" de �s. 5:050$000
. foi' premiada no valor de cinco contos' e cincoenta

mil.réls (5:05�$OOO). a caderneta 11. 11.120, pertem�ent� ã pres
talnlsta Braulina Ramos, r'�sidente �m João Pessoa (EsiJ'eito).

'

,

Premies no vaioll" de Rs. So$'1J!OO
1221 - Emílio Simões, Rio Caçador
7272 - Mathildes Badtishaus, FlorianopoIis

13636 - Agenol" Vieira Fiorianopolis
7�84 - �el'tholin.a Maria Conc<llção, Florionopo is
9217 - Norma Silva, Florianopolis
9475 - Leopoldo Ferrari, B!umenau

1�439 - Alydio de Assis Veiga, Sto. Antonio da Pio
�879 - Maria. Antonia Silveira, FloI"1anopoHs

1�11? - F;:an?l�Ci) Ernesto d?s Reis, Flo!ianopolis,n822 - "rrgmIa :Motta Dommgues, Florlanopolis
Premias no ,,(dor ele Rs, 10$000

9203 • João Figueiredo, Laguna
:j)179 - Ant?nio Fran�isco da Costa, F1crianopolis

,: $227 - LadIslau Jose Alves, Pantanal
, 11)010 - Nilo da Silva Pinto, Tubarãó

8965 - Nestor .Joaquim Florenti:r:o Joaya ,(Tijucas)
,2097, - 'JuventlllR Furtado Ferrell'u, Floriallopolis
1�605> Bcrnardds Carvalho; Florianopolis
0358 - Francisca Tereza da Silveira, Trindade
"�90 - Maria e Marcilio Gonçalves Siqueira Campos
9179 - Çelso Caldeira de Andrade, Floriallopolls

Igen�é5es de pagamento POI" cinco sOMeios
. .:, ." .

�87 - Maria Siveil'a, -Florianopolis
.12875 - Archimino Jurandir Santos, Ita.ja.!ly

_$i�09 - _ Rosal1ná. Souza d'Avila. FIorianopolis
:,,: 6978 - My. Ada;, Ady e Acary Silva, RibeirãO
" ,�S94 - Pedro Ant(lDio Gomes, f'lorÍanoPIl!is

"

l;t1SS - Rita,Sunith Filomeno, Florianopolis
,37.62 - Manoel Marcelino Simas" Rio doSul
,11426 - �elio Luis Z�guini.' Itajahy
,7.064 - Filhos de LUIZ Grosse!, São Bento
l:)66O � Freda :Meurer; Salto Grande

Alzíro Lucena

Edital de Praça de Venda e

Arrematação.
Doutor Amadeu Felíppe da Luz, Juiz de Direito da Coma

rca. de Blumenau, Estado de Santa Catarina, na forma da
Iel, etc....
Faz saber a-is q!;.p o presente edital, de la. praça, com

o praso de dez (Io) dias virem. ou dele conhecímento tive
rem, que no dia 16 dpjunho vindouro, 8S 11 horas na porta
principcl da Prddtura Municipal. nvsta cidade, o porteiro
dos audttoríos deste Juiso, tU quem suas vezes fizer trará a

publico pregão fil' venda e ar! emaiação. a quem mais der e
maior lanço oferecer. acima da avaliação. os s- gUiUN, hens:
Uma carroça ai aliada por trezentos mílreís (Rs. 300$0(0).
Um par de arr-tos, avaliado pu!" vinte e cinco mil reis,
(Rs, 25$000).- Tres V,lcas, avaliadas cada uma por cem mil
reis e todas por trezentos mil reis (RE'. 30Q$000).- Doif;
cavalos. avaliados por copto e setenta mil reis (Rs.-- 170$
üoo;.- Beos estes pertencentes ao espolio de Hermann
Braatz, e que se acham effi poder da viuva Thekla Braatz .

a cujo requerimento serão vendidos. E para que chegue ao

conhecimento de todos, mandou expedir o presente edital

que será publicado no logar de costun,e e outro de igual
I teor para ser puhHoJado pela impnnsa, na forma da lei. Da
I do e passado nesta cidade de Blumenau, aos cinco de junho
de mil novecentos ,e trinta e ires. Eu, Frederico Kilian.,
escrivão que o escrbvi e subscrevi. (assinado) Amadeu
Felippe da Luz.- Estavam co)ocaúa8 e devidamente hmti
lizadas, urna estampilha cstadoal de dois mil reil� e outra.
de saude, de duzentos reis. Blumenau. 5 de junho de1933.

O Escrivão: FREDERICO KILLIAN.
'

LIVRARIAS 6$000

EDITAL DE RETIFICAÇAO

C. Postal 2477 - Rio

•

Companhia S A L I N (i E R
�-------�----�-----=,-------------

ASSENiBLEA GERAL EXTRJ\ORDlNARlA

�ão convidado os srs. accionjstas desta CO,mpa
nhia para comparecerem á Assembléa Geral Extraor
dinaria a realisar-se em 24 de .Junho d@ corrente
anno, á 15 horas, na séde da Companhia.

ORDEM DO DIA:

1) Aprovação da nomeação de um dellositario.
2) Eleição do ,Conselho Fiscal para o CO!':rénte

annno ,

3) Reforma dos estatutos
4) Eleição da Directoria.,'
5) Discussão sobre a emissão de debentllre8.
6) Outros aBsumptos Je interesse da Companhia.
Blumonau, 8 de Junho de 1933

A DIRECTORIA

Juizo Eleitoral

o doutor Amadeu Felipe da Luz, Juiz Eleitclrs.l da 2a.

;VMitmfll2l,N,*9HIt1it9""wm_i!34lJ,,� Zona do Estado de Santa Catarina, em Blumenau, na fórm;'l _

da 1ej, etc.
Faz saber aos que o presente edital virem. interesl':lar

possa ou dele noticia tiverem, que, na fórma das disposi
ções eleitorais em vigõr. retífica o edital deste Juízo, de 2H
de maio pl'oximú passado, de convocação para a eleição 3

se proceder na setima secção desta 2a. Zona, (EncruziHu'í.
da) para Deputados á Assembléa Constituinte, na parte em

que designou para. secretarios os SI'S. Frederico !CHian (:1
Alfredo Campos, por i8�O que deverão exprcer aquelas fun
ções os Srs. Leandro Longo e Faustino Fiamúnicini, que
já :5erviram perante fi l\IpztI R ceptora da referida Hecção,

I nas eleições l'Caliz;:lda8 a três de m,aio !indo. E pa-

i
' ra que chegue ao conhecImento de todos, mandou passai"

este edital, que será r.Iixado TIO lügar do costume e pubJi-
entre o cado pela imprensa. Dado e passado nesta cidflde de Blu-

I Club Nauiico RiO do, Sul I menau, aos seis dias do mês de junho de mil l1ovpcentos ('

I'
I trinta e três. Eu, Alfredo Campos, eBcrivão, o subscrevi. (as-

Cllllb Nautico Amarica ,� slnado) Amadeu Felipe da Luz, juiz Eleitoral da 28. Zona. Es-
tá conforme o originaL

I
Convida-se os srs. socios e Exmas. �amilias pa-

O Escrivão: ALFREDO CAMPOS.

ra (I baile que se realisará no mesmo dia, ás 21 I--------�...........�·,"".......·,·,..,,·,,·,'�"'''''''-..---

horas, na séde social, em homenagem ao Club

ii'
visitante. 'jUIZO ELEITORAL

A DIRECTORIA

�=�==b=�.=_===========�

�-"_�2!LL2U$4 •

,�.I"ro..�__M"�__ •

Club Nautico
DOMINGO - 18 de Junho de 1933 - DOMINGO

Local - Vorstadt - (Olaria K(.ck)
-0- Inicio ás 14 hor -0-

GRANDES REGATAS

EDITAL DE CONVOCAÇAO

rci=;;;;==uch��: ::::;�;:�{I�fl;;:�t��1��;r���ª���;�:���;E�
� Sr. Desembargador Presidente do TriLunal Regionul, desÍ

!l gnado o dia onze (11) do pI'oximo vindourO mês de junho,
h ás sete húras, para se procedl?r ii. eleição par'a Deputados
:, á Assemblêa Constituinte, na setima (7a) secção desta 2a

�l
zona, que funcionará no edificio da lntendencia Municipal

.

1. Pt\.RAMOUNT JORNAL _ actualidades 80nóras. � de ENCRUZILHADA e sob a presidencia. do Juiz Eleitor�}
E : desta segunda zona, em virtude de ter SIdo anulada a eleI-

f= 2. :MORENA BONDOSA desenhos animados. : ção ali realizada em trea (3) de maio corrente, CGl'!"VOCA.

!:�;:':. 3. �f ���'e���o aSel���i;>;e�n��a�:db��tS�:�\dJ:s tf:�ar:zeif�;�;
;�

de outra

seeÇ<�,o, que, igualmente,
ali tenhf1:m c()'mpare,["�,d"

(j

A bella CLAUDETTE COLBERT ao lado de EDMUND: e votado, e, aznda, os membms e secreta1'1.os da refen.da

� secção I (meza -receptora) srs. Conrado ,Balsin-i, fierm.a_no
LOWE e o cOlnico STUART ERWIN em

=1
Bona, ..lfartinho dos Santos, Leandro Longo e Faustuw

, ,.' ,

,

'

' ; Fiamoncini, para, no dia, hora e logar aci�a. menciona-

L·
,,1'''''' d B

'

b ": I dos, vi·rem renova.,. as Se1.lS votos, tudo na forma �a8 dis;

I,',çao .,' e ar aro : posições eleitorae,'s em vigôr. Outrosim, faz PUb,h,CO, que" " . '" '

" :> designou para secretarios da secção os Srs. Alfredo Cam"

.
'
,.' ',', B pos, esc�ivão eleitoral, e Frederico Ki�iaD, escrivãc de

g Ella quiz-lhe ensinar a conheoer as mnlheres, B orfãos. E, para que ch�gue ao co�.he?l:mento de todos,

1= mas foi elle ouem lhe deu a temerosa li{ão.

=j
mandou passar. este edItal.. que, sera afixado no Iogar do

: .,

�

,"'" : costume e publlcado pela Imprensa. Dado e passado nesta

:, ;
Unia

m,a,raVilhosa sequencia de emoç,ões roman- � ?idade �e Blu,menau,
aos :vinte e nove dias

dO" ,mêS
de ma-

.�:
ticas e alegrf's. : 10 de mll n�vecentos e �rmta e, três. ;Eu, Alfredo Campos,

" : '
,

"

'

: Escrivão eleItoral, o datilografel. (assmado) Amadeu Felipe
_ �. ENTRAD,AS: 2$800 - 2$500 creanç,as 1$50,,0" H da Luz, JU1,·Z Elei!oral da 2;1. Zona. Està conforme o origi-

,:, ' :� nal, do que dou 1'e.
"': "' , ••.• "' ., ••••Ol ��_��._ .. t-a .. 9 � :. O Escrivão· ALFREDO· CAMPOS.
�............,._..,,����:------��t

..

Domingo - 11 de junhO 1933 - Domingo
Lm progrDmm<:-:. estupendo!

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


