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! honestidade de
Floriano

I

Na Alemanha de
····Hitler

Um erroôe
. A. crise �a civilização e a;' Conferencia,

Economica
. '�UE CONTRASTE

soma

�..

I
. 1

RIO, (U. B. I.) - Que ha Berlim,26 - Em reunião a li S. Paulo, 26 - 'I'ríbuiíal E·
um exagero comprometedor que compareceram o chan- Ieítoral verificando existiremA civilização vive.' no pre- o nível dos preços, ou camí-

'

em torno do nome de Floria- celer Hitler, o general Blom- ! alguns erros na apuração ge-sente momento uma hora de nharlt para a fatalidade de Noticias telegraficas 'publí-
no, e indiscutível. berg, ministro da Retehawehr, ral das eleições, vae deter-augustía e de pavor, de in- caos", cadas por nós em nossa edí-
E' hábito do brasileiro er- o vice-chanceler von Papen minar a revízão desses cal-eerteza. fermidavel: ou resol Es,'se esterco, porém" de ção, de sábado, informaram

e o mmístro do Trabalho, sr. culos que talvez "tragam mo-
'"

y.
t

'

'd d"·d "...
. rar,. pu por excesso, ou porve a situação de dramatící- ascenção dos preços poderá. In ensi a e· o 11'10 que' vem insuficiencía. Seldte, ficou resolvido de co- dlíícações na representaçãodade extrema 8 que chegou ser levado a efeito po!" uma azeudo atualmente no sul.

E' conhecido o conceito de mum acordo a incorporação paulista.por culpa da propría ímpre- nação? Em Lages, a n�ve tem .cai-
Euclides sobre o marechal da organização «Stahlhelm» Os erros foram constata-vídencía ou é devoraria pelo Evidentemente, tal hlpõte- do coI? abundacía,
melancolico. ao Partido Nacional Bocía- dos na discussão da ata ge-complíeade maquinismo que se deve ser eliminada. Os

I
'
AqUI mes�o �m

. Blnmenau, Não éra Floriano que ores- lista. raI.·'inventou para alimentá.la, males de que sofre a cíviíi- e caso quasi vlfge�, a tem-
cia. O Brasil é que se anu- Nas circumstancias

atub-iS'I'
O sr, Plinio Barreto, pro-A confusão a que chegou zaçãe não. se aeantonam nas peratura haver descido tanto.

lava: A idéa era esta. Pala- resta, na Alemanha, apenas um curador, do Tribunal e memaa insensata corrida prote- fronteiras' de um país; antes, Noticias de São Paulo, nos
vras diferentes, .apenas, elemento da vida publica, de bro da comissão que traçoueíonísta com que pensavam abarcam a totalidade dos po- .dízem que no interior daque- Floriano Peixoto éra, no que o nacional socíalismo não o plano de apuração geral,as nações defender a econo- vos cultos. le estado, têm tambem, alem entanto, um bravo e um puro; dispõe formalmente, a Relchs- na reunião de ontem, pediumiá propría, deslembradas de Os preços só emergirão do da geada díaria, caído Iortes
Contava-nos dele, em 1924, wehr, que aliás se mantem ao presldente que designas-de que os Interesses econo- abismo em que se paralíza- nevadas, como por exemplo,

na prisão, um velho oficial afastada de ioda a vídade se uma comissão para fazermicos se definem grancamen- rem, desse «fundo de merca- em Campo do ';ord�o. do exercito: Certa vez _ o politica. a correção do trabalho ulti-te na ínterpeaetração dos do», que é um triste prenun- Em Santos, no entanto, vi- marechal estava no poder _
'

mado.élos da mesma 'corrente, 'a- cio da derrocada geral, se mos por uma carta particular,
procurou-o com Insistencia o

tinge ao .ange : .' as nações encnntrarem as de um passageiro do vapor chefe de um sindicato estran-A super-produção agrícola formulas necessarías para o «Carlos Hoepcke»," .ern sua
geiro.

e índustríal, a queda cada solucíonamento do problema ultima viagem ao Rio, os pas- �

E' preciso que se .. diga, prí-
,

vez rnais assustadora dos pre- das dividas, das reparações, sageiros não desembar-earam
liminarmente, que Floriano Pedindo a anulação,

,

'i 1
•

I
- devida .ao forte calôr rei-ços-ouro unlversaís, a tnsa- uas tarí as, (.. 8 errou açao e . tinha uma engenhoca, sem dos seus proprlostíslação crescente e alarmaa- do desarmamento. n�nte, valor, lá para os confins de

te; das massas, 'a paralízação Essas questões, pela sua
:.._ A propría natureza, clJ.

Alagô'ls. candidatos o Esta..o, de Flcríanopolís, 'do mecanismo do credito, a amplitude, pêlo seu raio de mo vemos, anda um tanto des- Recebido e n audiencia co- publísou, em sua edição de.Impoteneía do,S,' governos pa- atuaçãos, são questões mim- organísada, pois em l'egiõesr mum, ao marechal foi pro- PtIl não muito distantes urna . da 8, Paulo, 26 - O artído 26, o seguinte:ra a ação construtora, a ins diaís B, e.(I�_o a • r�c ama� outra, existem. contrastes clí- posta a compra de sua pro da Lavoura apresentou um «Q sr. Armando' Cavalcan.tabílídade monetaría, o «ma-. que a oprmao publica um-
. priedade por um ímportan- recurso contra a eleição de ti Maciel, que exerceu a ínsre-magnum» politico' em to- versal as encare, com animo rnatertos como o que, �cima cía fabulosa dez ou vinte seus proprios candidatos e de peção de Defesa Sanítariada. a parte - que é isso se ... de vencê-las e transpô-las. apor:tamol:l, pelo que nao n�s vezes supflrlor ao' valor in·· varios da Chapa Unica, de- Animal do porto de Florianonã.o idioios perfuthadores de O nosso momento não ad- admiremos ql!e o mundo, nus trinseco da mesma. clarando que o criterio prati- polis, transmittiu, a 24 do COYqtte a 'c�viiiZação moderoe mite mais o bizantinis�{) :�as fY:s eco�omla� e n� sua po=, De um relance ele compre- cado l)el0 Tr�bunal Regional, rente, o exercicio daquelasperdeu gglJ,ns de seus' pon- perle-?-ga:s e da o!aton� 1m.., ltl,,�, apre;en�v, n� �ual m? e�dera tudo. Já aos seus ou- esta.va em desacordo CO:11 a funções ao sr. Ernani dulStos .de equ,ililJrio e se,�ncon- p�eSSlOlllsta. A açao, hOJe em men °tC0D: usao am a IDaIS

Vldo� chegaram algumas pr?- Jurisprudencia do Tribunal Santos, funcionaria da Ins-ntto'�v''aâs','.,m,�eor,rÇ}a'"" da,h"'l.S'ptroerSI'csaa� ,ed,'mé dico�'p"'od, e.'dY.'e1t.:::�,',_�o,'� ::;6��ta,o�e:.·o, ':�lkha�l'do��ia- natureza", andal!rn'�'annç'tOl"nesha qJ.uu"·n�·'to"""Oa'o-saerU�eg�ot!,.",�� Superior.. petoria da 7. Região de defe-.t y a '"

1 1 y,,",,,, Assim, aquela àgremiação sa.S�nitaria Animal, com s�-elàboração? ,

A I.nvIllsaçao VIve a 13ua 3. ao o . . .

vo.,
.

.

pal'tid[!ria pede á anulação de em Porto Alegre»:
.
Adicione-sc '8: �6sa cacoio' hora sup�':lma, Se ela lograr I

-

Levant(u�8e, com aquele dos diplomas de l'leus pl'oprios - O sr. Ernani dos Santosma de voz�s snústras, o es- a elevi.:çti;_o dos preços e
..

a Ia feira, de '.,A mO\'ltra's' Ela eterno ar de .convalescente, candidatos.
.

trabalhou, ultimamente emtado atual 'do Velho· Mundo, restauraçao do poder aqUlsI- .• K il U que lhe era' mato e como Blumenau. onde substítuio Dorretalhado, graças, a tratados tivo d.as massa;.;, �alvar-se.� Cidade de Recife unica resposta apontou-lhe a diversas vezes o dJ. FreÜaspolíticos inspirados no odio e das dlateses. que ora a debl I porta por onde eJe entrára. A eletrificação da Lima, como chefe do Labo-no espirito .. de' vindita,·
.

eril litam e exasperam., _
fia .(Iutros inumeros tat�B ratorio de Vacina cotra aS'la antiga fisímlOmia, em si- Se os povos,. porem, nao A isensão de frete - Aba- ocorr�dos �(lm ele pelo quaIS C t I d B

'

·1 Raiva.tuação de guerra aduaneira fO.i'em .caT?azes �e .f8._zer C?ID tiineo-:o. nas passage.ns se eVIdenCIa a beleza da sua en ra O raSJ Ao ser transferido parafranca e declarada - e ter- que trlUnfe o prmmplO do lll- dos VISitantes .da Fe;ru probidade, só egualhada, em Florianopolis, A Cidade, quese-á a impressão exatR, de tere,sse univ.ersal. sobre os
I .'

.' ! rigor, pela sua coragem de A proIlosfa aceita tinhu em Ernani dos Santos,todo um periodo humano que e�oismos e as VaIdade" �a-I COillp'l eendendo o alt� va- le�enda. . .
um grande amigo, deseja.lhese afunda, por causa de e1'- ClOnaes. não haverá. dUVIda .1or I_lacl�nal que enc�rla a Sobre o resto, dIz-se mUI-

R:o. Ú -,- Foi aprovada pe-I �elicidad, s no novo posto querol'; economicoB e politicos quanto ao destino, que nosl reallzaçao da �a.. Feira d.l� to e. errado a respeito de
lo Governo a prop_osta feita ora vae ocupar.

.tremendos.,· agual'�a. Os «under·men», de I Amostras d.1l CIdade de Re�I· F!orIano. .

Entre todos .08 fatores ge· que, fala Stoddard, 08 ele-I fe: verdadeIro c?ngres�o ue Eie. não tinba as dimen- pela Metropolitan Wickeres
radoreiS da desordem e do mentos de revolta e de. re-Iexpoen�es da �n(,lustna dO sões que geralmente lhe atri- ��r�t;��;�if�C:�,t��ld�::�::= O rei Afoo&o perdôadesequilibrio economico, ,ne- belião, que lateja.m Das' c�.! C?me�ClO e agrICultu�a, na- bue,m.

.nhum sobre leva em impor- tacumbas do sub-solo da Cl· Clol?als e extrange�ros, o Mas, mesmo aSSIm, se ne- si!.
títncia � em malefícios a qué- vilizl1ção, subirão ásuperticie ��o�d NaolOn';ll, o Li.Old Bra- nhumas qualidades ele tives- Ye�:n��fa:�l�i�ifc!'à�Z�S t�:=da brutal dos preços mun- para a sua o�ra de vanda - Sl.,eIro e _a Ola. �aClonal de se, bastariam estas duas, a

cho até Deodoro e mais de-diais. los. Não ha como fugir a es Navegaça? Cost�lI'a, ac�bam honestidade e a bravura. pa.
Ha poue.o, o senador Bo- se dilemá de �erro. ..

d� .c�mumca� à ;:,,;ecreta:rl� da ra faze-lo �m .grande vulto !��toatr�!��aPa��u: eCo::;:�rab, deiiQin({o o seu pensa- A ConferenCIa '�conomlCa Vmçao d? Estado de Perna�. da nossa hIstorJa.
do Pirai. O preço converti-mento sobre as ouestões que de Londl'es, que Inaugurou !)U�o, que resolveram, a Pfl-

exigem, por partê dos Esta- ha di�s os seus trabalh_os,· 0.'1 meu'a e a .segunda, coneoe f d d
do tudo em papel atinge a

dos c o n t e,m ,p o r a n e os, so
..lu,clonb,' eSB,as questoe,S VI- der o ab�timento. d�. �O l° oi pedi a a pena e 140.000 contos.

nas passauens dos V1Slt' tt' Com a eletrificação o Go-soluções· imediatas e afica· t!i1S para o mundo
. c�mtem- ,b .

,

an
..

s

2 anos de prisão pa .. vérno·econcmisará anualmAnzes, acentuou que «se não poraneo ou o conduZlra á C3- que se destmarem á. Fen a
t.e cerca de 16.000 contos comse 'barrar a tendencia par{Jo a tástrofe iI:fepar�ve].. .,?e Amostras, e, a ultIma ,a ra um candidato em conbustiveis.baixa dos preços" todos' os Completar-se-a, aSSIm, ,a Isentar de irete todo� os pr!)

planos para fi liquidação das prd<:\ci� recente do livro fa- dutos que forem enVIados ao

São Paulohipotecas agricolas� o corte moso .. E e, nat�ralmente C01. - c�rtame de Dezembro pro-
das despesas pUblleas,. a, te- preendendo IstO que !;ie a- XlmO.

. _

hàbllitação .bancaria, naufra- gremiam o.s.c.onti�entes para Essas �edldas ve� oon(.o:
O'arão». Apropria infra-:-estru- salvar 'a clvllIzaçao do cata- re� para aumentar a�flda malS

fura da civilização _f?sbal'ron- eljsma eIll qucsucumbe. Con- O Interesse que
.
e?{lste. que�dal",:._se-á

.

secrui-Io-ão? . da.parte dos eXpOSItores, qUeI
0,.. móvimen,to; com.' elei,to, 'Eo"d�'.;c·íl 'a' "'e's:post� que só d,oSd' trelqueFnt�dordesiAe.m,'

'

ttor-'. ".

"d
LU "

• no. a a. eIra e.' mos raspa:ra. o r��uo os preços"a� �s.�eci8ões finai.s do �!ltabl' da Cidade de Recife, quP seC�ll':entou,,:no .pas�ado, revo IlssllllocQnclave podera:opre- rá.um verdadeiro indice,daluço�s;, alllllldIpastIas, tornou cisar..
.

. .

'd d d t b 1h dpresrde·Iite:if. populares exe-
.,'

, . ?apa_CI 8. e .

e. 1'8. a o e a

orados peJQJJovo. Dai a angustia da hora que mtelIgente ,a�SIa de progres-
.

Ou o tólihd.o encontra, por vivemos e a ansiedáde que
80 do p?VO 1. ernambucs.no e

.tanto, os.' Iiü,iiçs ,de. soerguer domina' o mundo. nevr.osado. do BraSIl.
----�------------------

Defesa Sanitária
Animal.

Será possível?

,

Po· Faleceu esse antigo e ilus-
tre t4inistro do Supremo

Tribunal Federcd

RIO,. 26 - Expiro� ante-on
tem, pouco depois das 2 ho
ras da madrugada. em coo

sequencia de grave enfermi'
dade cardíaca, que () retinha
ao "leito jà h� cerca de um

mês, o dr. JQaquim Xa,viel
Guim1.rãe� Natal, ministro- do
Supi'emo Tribunal Federal.

Paris, 27. - Noticiam de
Lausanne que o exrei Afonso
XIII, de Espanha, enviou um·'
telegrama ao principe de As
turiBS, perdoâudo-Ihe o ha
ver·se casado contra a vem
tade paterna, fazendo·lhe vo
tos, e á sua esposa, de feli
cidade.

Minístro· Guimarães
Natal

S�o Paulo, 25 - Iniciaram
se os trabalnos para a lavra
tura da ata de proclamação
dos deputados á (;onstituin
te eleitos. por S. Paulo.
De outra parte, o sr. Plinio

Barreto apresentou ao Trihu
nal Regional denúncia con
tm o SI'; Mario Camargo, pre·
so em flagrante quando com
prava titulos eleitorais. A
denuncia pede dois anos de
prisão para o denunciado.
Essa �denuDcia será breve
mentç julgada pelo Tribunal.

Mais um partido
litico

Terezina, 26 - Foi funda
do nesta .capital, o Partido
Prog;rt:'ssista do Piauí, que
tem como presidente o sr.

Hugo Napoleão.
E' o mesmo composto de

conservadores e operarios.

A pasta da 'guerra
o naufragio do bar-

o novo �erdeir? -dO] Be� - Te "�' Vi
. trono espanhol .'

"

. ,

- Recebemos o n. 7 da ínte·

Londres 27 � O êx-"rei A- ressante r�vistamensal para.
fOtl86.XIII,

.

que se:, "e'I!contra creanças Ual··primÓr. :E� ini
presentemente na Úlglilterra, gavelmente a. niên{�r' }'evista
na sua chegada a Paris.,. t!e� no genero, Gra:o pela.rem.e,sa.vido.á nressão dos monáquis� .

tas e"panhôes,
..

assinar.á�:�:tl� ----�------.-:-.......-

-pacto secreto, .con6tIt�lndo
seu terc�ir.o iílho, herdetl'o;do
trono da'Espanba, e�.··.·vistJr Regressouontenl, da'c;lpi-
,da renúncia de seu fIlho Jal- ,�1 dó Estado" oxide' fO"'a a
me, que: se. acha surdo e'. \...

" 'J. ",
b S'· lt ·ttmudo, -e do ,Príucipe de As- S�rVl?O, 0, sr .. , .aco

.J ' cH;ml ,

turias, que Ó>'fez para casar PrefeIto Mumelpal ae Blüme·
Güm liIRa senhorita CqbfllHL ualL

co "S,elmira"
Irá deixá..;la o geJleral

Espírito Santo Cardoso?
R.io, 27 -,' Já há'varios dias

que o ministro da guerra ,não
comparece, �o se�. gahinete
alegando e.nrermidade� Já se

suspeita que e:k'iste qualquer
desentendimento entre S. Exa.
e o dr_ Getulio Vargas. Cor
re . que o ministro· Espirito
Santo Cardoso éra contra a

creação do posto de sub-te·
nente. No enta.nto aguarde
mos ...

A.':AleDÍ3nha romperá as

r�'�ções· com l Austria
·S::�:,. '" ,;'

VIENA: 26 --. Foi distribui
do gI'ande quantidade de bo
letig;$; pelas cidade.9 de todo
o' interior. todos elés de ca·

rate:r<subversivos,' pelo que o

gQyerno da Austria· enviará
a1il . ulti::narum á Alemanha
que fatalmente virá redundar
em: um rompimen-o 1e rela'
ções entre os doIs paisE's.

Coritiba, . 26. - 'Naufragou,
çmtem, pela:niadrugáda, á bar
ra norte de Paranaguá, qUáD
regressava de Guaratuba, .

o.

barco «Selmira·', perecendo 'Lages, 26 (Á. Cidade)no naufragio o SI'lU coman· Deu-se ontem" em Indios, dh;.dante, capitão Jervndino Bor- tànte .15 kilometros desta ei-ba. dade; um conflito, no quaL·,
Afonso Bchroedel' assassinor.!

O grande remedio brasileiro, Eli� á tiros de revolver, o cida.dão .•
xir de Nougueira. do p�urmfl?eu�ico Ro.dOlfO Fídler e feriu graye
e chimico João da SIlva. Sl!ve!r8, mento o. sr. Pedro. CasaYende�se em todas as PharmacIUs, arande. lIandaremo1;l n1!:li01'0'�Drogarias e Casas de Campanha e "'d t, Ih'

..., -.' - ...,

Sertões do Brasil, bem assim nas, e a es,
Republicas SUh'Lmericas, AIonso, está preso.

Um crime ,no

municiplo de

LGCJes

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



I
Bem familiade

. do E�tad() do Rio, dos. quais tenho. em.
stock um belíssímo e variado sort rnento.

Ro� Grossenbacher ...

Rua 15 de Novemblo, c 85 I·
Blumenau

,

P.nnLlnclos nesta secção: 4 pubHcz.ções, aos sahb""dos, até 3
cms, 3$000, de maís de 3 a 6 cevtimetros 5$000
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H MEDICO DO HOSPITAL MUNiCIPAL, :� >:

A O V O G A:D O

'

:1n· - D����';A�����t _ �5!� RUA�m DE NOVEMBRO, 37 �.,
�\.�:.' Consultas no Hospital Mu- .;.� ��. '".

2. ANDAR
'.'

�'{)'nicipal nos dias uteís das 9-12
horas da manhã, nos domín- :. ; . ". :)

�; gos das 9-10 horas e �as ou- �t��'-!:��
.

: tras horas na sua resídencía :� �����--

: em Itoupava-Secca. Pode ser :{ t= :�'�: chamado a qualquer hora do :,: T B R A fi A ;

. O �iquidataTÍo da: Massa .Falida de Fe�nan�o & E.rico �� dia e noite. �� E' �

.BedUSCh.l faz saber
..
aos que o .presente edital virem, ínte- &.':..';.::;..:;p:;�_."c:.;:.:;::..-�.:- í: A o V O G A D O .:{I

ressar possa, ou dele .notiCIaS tiverem que com o prazo de
'.'

'. í= RUA 15 DE NOVE.MBR...0 :$trinta (30)di8.s, ás onze horas da manhã do dia 20 de Julho .

'" ."
.' �� . .'

. .,': �)',/p!óxomo vindouro, á porta',do edificio, da. Prefe�tur� Muni. ���.���; ..

Bl:UMENAU
�." �\

I c.IPal d� Blumen�u, o

po.�t.elr..
o do� aUdlto.rlOs. ou qUEm su�s�: D R RA B E :5 _ ��..':..".:;� •..:;.-:.:.::.�

." .' vezes fízer, trará a publico. pregao de venda a quem maIS f: . .

.
..... ':l �=--::o ."_

.M_IllZ!'i�_.. !!miI_§i!li�!�� I der e maior lanço oferecer 08 seguintes bens: Um terreno. 'E M E DI C O
. .. ��1���.�

.,...,...--......,.� síto no legar Subida, �.. 23.�, ,com a area d.e 113.000 m2" �= Doenças int.ernas. II!-0lestias �\ ·f: DR. ARÃO REBELLO ;1
J:azendo frente com o RlOlt!:i]al - Assú, fundos com terras�: de creaneas, molestías ve- .:} f: ". Ó,

-: .: :)
p iIIIII BM_[l!lJ_mlllll 1 'de, Hans Lorenz entre terras de \Valdemar Odebrecht e h neraes, e da pete.: . :�

1:'
ADVOdA1)O . Q

Oswaldo Odebr�cht; uma .easa de madeira êneravaâe rio I g CONSlJLTORI9: ..

.. B � Rua 15 de No-yembro �f
mesmo terreno; uma.parta...

_

.....
d

..
O lo.te N.·.469: na linha camiD.' 1= Lua B.�)1n Retiro no. 8; .das 9.:J. : (Alto d.a.PhRrm8.e.ia dGloJ"ia.) �5ho do Mirador, em Nova B;c08slau, Distrito de

.. Hamonía, com �� a� 12 e. das 3 ás 6
. �J'� ._:; Phoned46 _ :$a area de 10.165 m2. E, P81'a que chegue ao conhecímen- .0.:�''''''���.:':''''::.:;b .: ; � :�

to de todos, será afixado ,este edítal no logar de costume -----c--.-..,� ��._.__----LONTRA \ e publicado, por tres veze�� pela ímpresa, Blumenau, em _..._.........�......-..:.. __ ._'�.,..; ,......,.......,..�........�
20 de Junho de 1933.
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J Pharmacía Ofro n li;. ��NTIt��AR � 8abinete···lypographicn
RÓ! 15 DR :or:r;ELRPHoi � . Ii� III Tenho�o:az��v::r:::nn�;:I:!:a.-di'tinota, ,

, : f:' =s clientela, que na presente data estabeleci junto ao meu::SJ:_tO"�ENA'V � (" �t negocio de livraria e papelaria nesta praça, uma,ity----��-__;_-

:!
.: :� pogratía, encontralldo�se esta aparelhada para a exe-

11ft;
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't"
.'

'

'.� I �{ cuç�o de qualquer ;serv'iço como: .:

"wt}f .,,80;- Imanto " : : :> .
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de �l'��ta?to�: de bor���,tal',_'::. ;:=l,. '. :�',. ,PV.ÁeRnÁdVaIA,.GeE.mM EpEr'eSCsR.t"IaPçToO_ReIsO.S '�::�"'. '," ' . PerÍllm.arlas, .Sabonetes, u.t, l 'Sf ,IvendasilV::::Y::::: Ir,: Cartos Hcepcke S. A, li �. :!�f:��RSA� I
Ímpor!a<;llo di;ect�, por isto· II L=,.,",""-",,�.:..,!,,��,,,=� I. I .

I
; Preços baralisslmos II Onde está a felicidade Em Fal1lilia I

.� . Servlço noturno permanente [) das· senhoras A grandeza da nosse Patría I
��·7�,:;,:,;"r,··".::.:..:.::.r,·:·"-:,:;���··,::;:�":.:d depende da culturamoral in- _ '

. . _-�=-

Em nossnírem dois [ardlns
teletual de seus filhos. A gran C·.,"A' FE'.' C O' O" A'

,

P
.'

d '''I Á-
' '. Jr'. deza e felicida le de cada um"

.'•.orna a J\llInanccra ��ri�r�Sd����8:t�: ��SFto����' �:�6�ad;����� t:e�1:�uc�,

.:
I ,

.'

.

'.'.i.:
.

.

no .qumtal. <? prImeIrO sym- OH olhos e beberam com a io
... '.' ,�Ome.e .marca Regjst�ada) bolísa a Felleídade; o segun- telígencia, A boa 'escola é.' moDo pharmaceutíeo E. A: Gonçalves JoinvHle - S.Catliá- d I t d t d

U>

,r,;o3.. D,iplQm.ítdp pela Faculdade de Medicina do Rio de
o comp e.a-a en �'o o �on� ralídade, instrução, Justiça,

.

Janeiro e Universidade de Coimbra..
. fort? materIaI.moralIdade, l�O. hygiene e economia. Seja e-

O ideal é o grandioso pa-
.latría pejos filhos, esposo e .

conomiéo compre só o índrs
rímonío legado a therapeutí-

a sande. pensavel na. vida, mas artigo
'ca dermatologica após a- 'Falíandoesta, tudo se trans. de valor real. Pois bem; as

nos de acurados estudos. Ou- forma. em sonho e martyrío sim os dentes e O cor-

ra toda a qualidade ne feri- po, li cabeça e cabelo tam-
d

.

t' '. Como pois, garantir a pos- bem precisam hygiene e as-as novas e velhas" anto hu-
Ele. de .tão precioso LUMEM. seio constante.

manas. corno de anlmaes. e d tã
' .

B' �muitas doenças da .pele e. dó .

e . o grdnde EM? indo di.
Para isso use a «P.etrolína

' �l
UI reito em busca de «Mínerví- v

cabeça: '. ceras, Oueímadu- na» qu.e é um precioso espe- .:vlinancora», que; é 11m toníco ,

ras, Iníeções, Empígéns, Sar- cífíco feitn pelo autor da ata- capíl'rr; ideal microbicida, es
. -nas, .!Tinha. Avol':e 'tonsuran' macia Mínancora que durante terilízante do couro cabeludo
te, Ulceraa syphiliticas' e . at� dez anuos tem curado innu- evita a queda dos cabelos;
gumas cancerosas. fl',eras� meras.senhoras evitando (as destroe completamente a casSuores dos pés, Sarna, Panos vezesjoperações e sotirímen pa:;gordura e comichão do pedo rosto etc: .. .Indíapensavel tos velhos do utero e 'ovarío, ricraneo.Algumassemanas de

.

'. ,.; . i:W6 tutebolístas, eãs damas . .'

d ti tad 'fi uso tornam ú cabelo forte, on-
p,ara. �heriI'. o.;pó de arroz estorilísar a pele. A. pharm. ��:6b� �eagoeCsl·anJ.°es, IDdagm1t

-

deado.vígoroso brilhante e pre�Uz. Avaré. Estado d�S. P.,CÚl'OU uma Íel>ida ulcera que c6�el'cio de J�invill�. aê8� to evitando as caspas e o cm
ll,em'(} 914 cOfis:eguiu CUl"ar.. '.

.

"

.'

.• '

..

. gotando quasi a pacíencia e branquecimento prematuro,
Curas maravilhosas per. toda a pf!.rte. Aonde a ftMinatl ..

d h sem tintura. Cada i'rasco tem --.....--- �_

�,o ....,". vae c'h'e'g'ando. todas as, 'pom.a·das vã.o des'apa'''ec·.q.ndo' esperança, CUfOU-!?e e emor.1 •
-�------

" .....,.... �" l'hoidas com 6 frascos! Todos tou'lS as l,nstruções para fazer .

d.ó mereado, as cu,'as, a reputação e, a sua procura vão os lllcommodos causados de o cabelo lustroso &t�cco ou hu nAD10 ' 'AGO '.'
ftúg-mentanao, dia a dia. Quando todos a conhecerem, será «regras» ÍlTegulares; hemor- roido. Vende-se Da Phar. Mi-

. K I
Q remedio de maior triumpho em todo o Brasil. ,D. Ca.l"olina rhagias, curam-se se são cu. nancora Joillvile: em to1as
Palharas de Joiuville, curou com uma «só caixinha» uma "$1'0',,,11;: p.om a Minel'viJ1S, pha.rm., irogarias perfuma communica aos seus freguezes e amigos que achando-se
ferida de 9 anos. rias deE.l t cidade;

.

completamente exgotada a primeira serie do SUPER-DUPLO,

Temos «centenas» de curas semelhantes! cujo rormidavel·colossal successo. já está no domínio pu-
.

Adotada já em muitas 'casas de saude e grande cU· blico apresentará; em breve. aos interessados a segundauica medica. Licenciada' em 31-5-915: sob nr. 97
i Aos bons paes : LEI.TURAS PARA A IdOCIDAOE I.

serie da qu.al, ainda res�am,.avulsos, alguns apparelhos. '

�"'V""J:SO Outroslm, commUlllea Igualmente, que cedendo aos
Ha quem diga mal de Um remedio de fama universal, E' natural que a vossa felici- Dmsde todo:, os tempos, todos' pedidos de muitos de seus freguezes e desejando estar ao

(ás vezes tão habilmente ,que o fregiwz nem percebe) só dada dependa oe vossos filhos os grandes flagellos q ue muito alcance d� todos, Q. Rndio AGO resolveu lançar 'no mer

para vender outro sem valor 'cientificc, mas. que lhe dá é deles depenôe quasi da Sau- contribUE:! para;) <;lnfraquecimen cado, 'antes da 'serié acima, a primeira serie do novo e m�
m�ior .lucro. n;' uma arte de lha caçár o .seu dinheiro, pre. 'Ie; eesta depellde, quasí ex- todas raças hUIPauas, é a di3ca- ravilho80 typo SUPER DUPLO JUNIOR. rebento .legitimo. da
Vina-se COll1.ra ela.

. . ,

cIasivamente, Jie lhe dardes de, dencia dl;\ força vital, precisa serie dourada e de construcção semelhante ao inegualayél,

A Pomada Miuancora nilo tem igual no mundo. QUâll' 3 em 3mezes, um frasco da mente ,quando mais falta faz SUPER DUPLO, de preç(, muitu razoavel, ,proporcionando um

do a desejar nunca aceite imitações nem substitutos. Só o afamada: aono!Ut!m ?J 'n 1lle r, como rendimento extraordimlrio e prompto para competir e su-

que é bom é invejado e guerreado. Vende-se em toda parte 1..' cOOlpensaçaoda �atureza,p�nl peral' outr�s �pparelhos de 9u�lquer marca. sendo algumas
f!, fl:f ri!'} ..

'

.e·m··br'ag·.u·DZ com um f,Ô vidro :lo Remetlio :Mi- LOMBRrOUEIR. no. MINANCORA h.,O
..
r.a,s amarg�set[ls.tesas daVIda de suas prmclpaes caracterlstlcas:

uU fi �u .'" u nancora contra embl'iaO"uez. No b' I Um
A fonte pOls,d este flagallo

,

r d' d' l' . :f li " ". . ',.
'"
....

a egua. . a creanca
.coml"ça pld mo 'd·' 8 Super-valvulas. .em a. o a �grIa.e � .cIdade a mIlhares.d� �a.m}ha8 d� 11 mezes atacada' de deein-. .

e a
..
a. Cl f,(t

que vwem na maIOr m18er�a 'causada pelo trIste VIClO.-- retia perdeu 543 vermes de 3 as, q�aes, na pll�eIraVez t�m Tonalidade perfeita garantida por Z

Aprov::_do pelap.N. de S, de f'..Pauloem 30__5-91Q, so.b fl. 87 qualidades festemunhêldo por ass,�l� r�nportanClu quan_doah�{s 2 alto fallantes dynamicos
•.. paú-se 2.000$000 a quem, com provas denU1wmr. os seis peSi;oas idoneas em H� e- m�lltISSInHi, PO! que sao dI:' 4 faixas de ondas controladas por chaves

;als;ficadores ou �0!ltraven.to!es,.a E. �. Gonçalve8� '�JI1 �{)- Tiú Municlpio de S. franci�co ongem de Illultas de�graças. e illuminação a dilferentes cores.
1n,ville (Sgnta CatarlD,a) P,har!ilama Mlr.tancora. bnvlam-se do Sul filha doSr .' Carlos J. quer no decurso da V?-da quer

H� de preços a quem as deseja:ç.
.. �Neuremberg, professor;

-

Cada s?b�e .'
tudo. n,a' �elh!ce.. A_s Controles de Fading automatico

Veada. em todas &s,drogaI'Ias e .. frasco é uma dcse. Toma-se de Vlct�mas, gera.me.lte n�experl- Relais reductivo estatica
_______--- �_------,-;;,;;..;...,.--..... \utha véz em éafé C"TD 'I '�e ert<:s, fazem uso de COlsas de

tud.o mont'''do em mov""l de luxo e' de custo total I'Dfe"'l'or '''L•
'.

". • .

.
. � <.n."'. e!t. pouco ou nenhum valor ex.. ...

.

<O ...

I
��POIS do efei�O na� preCIsa plicaflas por quem na verdade dOIS contos de reIS.

ql�ta nem pur""anfe.· o.aqa sabe de fundo scientifico. ,.

.. ". .

:;:l(k�-se ii 4 nume os {1 ' 2 Vulgarmente chamam-se: . I QueIram VV. SS. prevemr-se encgmmend�ndo, anteei-
I '4) f

'. '. .� d
' '

•. ,

'

..

.
padaillnnte, um SUPER·DUPLO ou um SUPER·DUPLO.J'('-

I 0.s. 'o. ,.'.con o.!'m�
..

a

a. {€I'.
em OONORRHEAS B.LEN.ORR.HA� NlO.R .a.ntes que estejam esgotadas as referidas' series em

.

;,.
•

S neg�clos I1�S arm�- OIAS, CORRIMENTOS. etc. Sé construcção.
.

das aesta cl.d.ade. e drogafl- o leltor fôr uma das victirnas
as, e",n.... a".· farmacIR Mman.cora. n,ão."'.' ài1.de por caminhós tortos Procure referf'ncias de· adaptadores para onJas cm'tUE,NOTA:, ,�e 9:uizer Poúpar;vos- qut::�ljé' ���bam (\ dinheiro, a constl'ucções e concertos de ;apparelho8 e material. valvu,
sa saude � VOS5v dinheiro com- ale."tl& �a vtda e a saude sexual las e peças para Radio na Casa

I doença desconhecida o remedio que é aInda, um grande bem;
I é;habituai,vôsúp cOf.,!eçO dequa!- It;Icoutestavelmente; u� dos mB�

1 qqer doençe ao deitar: d�r um dlcti'Pentos que podeIS usar)
! bOm' stla.qor e de manhã. ceDO a INJ�,ÇÇAO dDEAU' "MI
I u� purgant.6 de Lo'mbrigueira NANCORA".
i M!m.ncora. E o melhor de O·
! dos quantos existem, e de eiei, L' ,

.

Itora;iido e suave
.. i. iY(�*****����

I.. n.V\.U.i..t.2.....
S

..

'}iarhêas inf&nl.iS são

I' ... S.·
..
·.'...

·

\"i.. As Tosses,.

Br�nCh.i:-I
*" !

i c lusa'Hts so pelos vermes e den-
. � <,c, _

tes, Constlpaçoes e
,

: teso Denois !)rncurai O VOS"O
' * .. ., Catarrhospulmonares

BL. ·U,·MENAU:, .

i� - * ' desapparacem com o _

: medico.
,.

I*, VI�HO CREO�OTAaO i - ..-...--- _

; Vende-se na Pana.acia Mi-l.. �
.

_dO Pharm. Chim,

�; "ancora em Joinville, e em ��. JOAO DA SILVA SIl.VEIRA
"

t.odas as boas farmada.B dnst...:1 ;�11 ,VERDADEIRO TONICO··
, <ii) ,.� c DOS PULMÕES

,cidade. !. 't:'1i).i:r,'\'j'''':)2>!S*;3!!eBl(�*,)t:?t.- ,�,

A ('IDADE

CARLOS '.' \YAH[�

, em 'drogas > � �écialidad-eg na..

-eíoaaes
.

e e'Jí;"'tHtrigeiras j
. ,. I·

..
.

�.<: :��.. � .

Mêdicamemos' ';AHÓ�OO$�:;�" UomeopaUcos
e' JBiOClümi�OS.

de registro de bebidas, envelopes, guias para a

quisição de senos, rotulas, programas, livros de
vendas á vista, despachos boletins e demais ser
viços' adequados á arte .

.

:.: - -, .:-�
,

-:'

E' O MAIS SABOROSO, DE
UMA DELICIA INSUPERAVEL!

_

Montem, Hoje e Sempre
, .'

�41 ii
C:;OROA

ti)_

RA,DIO
1. Fabrica de apparelhos de Radio em Sta. Cathul'ína

d·e Alfredo' G'ô'ssweiler

•.. '

."'i'

Rua 15 de Novembro N. 74

Para an'nul1cios procure" a
,"'A CIDADE"

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



[OICAO DE HOJE 4 PAGINA[l
EXPiDIENTE DA 'PRE- Um crime em var-, SOCIAES A Aeroloid Iguassú

fEITURA N4U'Nlel' A'L gem Grande ·

Esteve magnifica a .f€S�a
em Lages

Pedé�11�8, o sr, coletor" fe- .

ri . r Corre de boca -em boca' promovida pela Assoclaçao Viajou ontem para Lages.
deral da 1 a' Coletoria, a pu- que houve em Vargem Gran: das Mães Cristãs. levada a em automoveI, um dos pilotos
blicidade do seguinte teíe- Requerimentos des..

d di t't d daí 1 f it it de sábado no da Aeroloid Iguassü, que roi
'

zrama: pachado$ e, 18 1'1 o e In ala, no sa- e e\ o na nOI e 'estudar as possíbtlldades daI � bado, um barbaro crime na" America... ,_

Florianopolis, 26 - 6 - 33. Arthur Ra e _ comissão! quela localidade, onde tora Um grupo seleto de gentis ída de um aparelho daquela
'Notícias de .tonte oãcíaí, Coletor Federal encarregada da revisão para degolado por 3 individuos, o «vendeuses» com graça natu- companhia á bela e futurosa

nos autorízama anunciar, pa- Bíumenau
que dê o seu parecer, cidadão José Bernardo An- ral e expontanea, no seu cidade serrana.

<

-ra dentro em pouco, a crea-, Nr. 556 - Traasmitindo �os Luiz Rischbitel." _ A' Co - dre, lavrador, pae de nume- continuo "vai e vem�). p�lo Dep�ndendo d� resulta�o
cão de uma agencia postal teor telegrama hoje r�c�bICio missão para dar psrecer. rosa prole. salão, já tirando sorte, ja dís- dos es�u�os do cttad.o avia-

telegrafica em Itou..: Va lvos solícítamos publ:CIdade Francisco Kreutzer _ Em Alem do assassinato, teriam tríbuindo «contíllon», dtlu, !Im, dor, talvez na proXlma. se-
Seca,

.

.... ,

.
. 1 IDcs.mo: Nr: ?46 comunico VO.S, vista da informação

.

do sr. saído feridos dois filhos da encanto original á magnífíca m�na, ja possa voar at€ lá,

De. h.a.'.IDUlto que essa lacu-l d�VIJOS e�eItos sénho� M1-
Engenheiró Municipal, _ Co- vitima. Iésta de sábado.

íeím
o ap�!elho que se encontra

Ola, ora _

em v,esperas de ser nístro -aSSInOU dat!l hoje 2� mo requér. .

f Consta que a policia não
. Houve. tambem queima de em Sao Paulo.

preet'Cil.:làa, v.IOha se faZend?1 sol_> n�me�o 764 Clrc.ular se

GUilhe.rme Ríschter -.
Aos havia tomado n(lnhum� pro- lmdo� fogos e uma enorme _

sentir, cansanto enorm�s di- guínte: Declaro a?s_ senhores srs, membros da c � videneía, o que não e ver- togueíra aclarou por momen- "Graf Zeppel,inufíoutdades aos comer�Iantes I c?efes das repart!ç?es �ubor- revisora para que de dade.
. .

.

tos o pateo daquell,: elub.
e moradores daquele Impor- i dinadas a est� mínísterlo p�- dar parecer. O inquerito é esperado ho- As danças, abrilhanta?astante oair�o . Ira seu co�heClmentv e. dpVl' Escola Nova Blumenau _ je na Delegacia �esta r.ida�e. pela optima Jazz «;\-hi! Heín!»O �r. DIretor Regíonal �o� I da execuçao que terminando 'Em se tratando de Uni inter- A vitima, pelas m�ormaçoes prolongaram-se ate altas ho-
Correios e Telegrafos, agira i a 30 corr.ente mez

•.
o

. pr�zo nato que facilita a frequencia que nos deram, fOI morto á ras da madrugada.
acertadamente, em creando estabeleCIdo no art. primeiro das escolas, defiro o presen - cacetadas e. não de��lad?

�. aquela agencia,
I
do decreto 22262

.

de 28 de
te' requerimento mandando Os assassmos estão Ierídos VIAJANTES

, d�zembro. do ano passado e
reduzir para. 60$(100 o ímpos. fi navalha e agiram em legí-

�ao ?DUVIndo aos lllte:r:_esses to, pelo tempo em que, no tima deleza. Eugenio Davet Schneider
üscaís a sua. pror?gaçao re-

referido predio funcionar o

�omendoprovidenciem no sen- internato.' Vai contestar atido de uao mais pern;anece- Arthur Rabe - Diante de
rem n.o� es.ttlbele�H�lentos informação da Comissão, como eleição
�OmerCIaIS artigos sujeitos ao

requer. Rio, 25 (via aerea) - Pro-
lmp?sto c;te cost:mo se� qf� Augusto Sieuet - Um vís- cedente de Belém, chegou o
estejam .1fJtegraltsadas .

as a ta das i lformações como sr. Sam.uel Macedo Filbo, quexas deVIdas pPl�. me�clOnad� péde. 'vellJ contestar as eleições Dd�creto. A flscallzaçao dev� Henrique Fahtmann _ Em realizadas no seu Estado.
ra colaborar com o comerCIO vista do parecerda Comissão, Da capital do Estado onde

.

Paris, �7 - A_ Belgi�a rea-
para a �xata. cobrança .

do
como rbquer. fora a passeio, �hegou ontem lIzou hOJp. �m _

lmprestlmo deImposto, lllst.rumdo conveme� Luiz Rischbiter - Quanto Imperialismo ou le-
o. dr. Ver�niilud Wanderley, I

duzentos mIlhoes de francos.te�ente os lllteressados e S? ao primeiro predio, sito á gitima defeza? Promotül' Publico da Comar- _agmdo aqueles que se obsÍl-
rua 15 de Novembro, faça-se,

nar�m ,..ao c.umprlmento da
como foi de pareoer a comis- O dr. Alexandre Konder,

ea. O Rei Vagabundoobrlgaçao legal. são o lançamento sobre a oa- fiPho do CeI. JIarcos Konder Mario TavaresF. Cardoso de !rfenezes se de 13:000$000 e quanto ao e atual secretario do Consu- Vamos r(>ver hoje na téla
Dt-legado Fiscal segundo, como pede, por ser Jado geral do Japão � no Rio De Florianopolis, onde 10- do Cinema Busch eSla celebre

exata a ahgacão. de Janeiro, publicou ha pou- ra em visita á sua exma. fa- e maravilhosa Produção da
. Viuva Elisabeth Holetz - co ó seu anunciado livro milja, já regressou a Blume- Paramount qm" nos trouxe até

De acôrdo com o parecer da (. Imperialismo ou le,g:itima. de- nau, o sr. Mario Tavares da hoje as melhores "gargantas"
cómissãe exclua-se o imposto feza?!) sobre o conflIto SIllO- Cunha Melo, 2. Tabelião des- do Cinema Sonól'o que e King,
do antigo açougue que está japonez. . ta Comarca, e Jeanette Mc. Donald.
inclnido no imposto do pre- Ao talentoso e moço eSCrI- Por estes dias - Princeza,
dio p!'incipal e lance-se em tor, agradecemos a lembran- Dr. José Balsini

.
ás Vossas Ordens,180$000 o predio da Alameda ça do exemplar (!om que nas A '1

Rio Branco. presenteou. . Encontra-se, nesta cidade, ,9U1•O, era"o tipo acabado

Guilhe'rme Richter - Con- a passeio, o dr. José Balsini, da. Prmceza da tuz�rca ...
ilustre medico residente no P!l.nceza ,dos nossos dIas. L�-forme parecer da Comissão.. VOU Papen em Roma �ul do Esta.do. ."1

I gl�]ma. Tudo quanto ha demaIScalcule·se o imposto sobre o-.
A 'Cidade cumprimenta-o. prmceza real, reas. educadaNo numero lL de 24 do aluguel anual de 2:400�OOO. Betlim, 27 -:- SegHirá para em modermos coleglOó ame-

cOf1'ente, do jornal «Correio Roma o ministro von Papen ------�-----

ricanos, tendo adquirido esse'
de Blumenau« publiquei um Para anuncios pro- que irá representar a Ale- A eleição do dia 11 todo despreocupado, folgazão..

J..rtigo, dedicado aos Sindica- manlm no tratado com a San· livre de convencionalismo e
tos de Blumenau. cure "A Cidade" ta Sé. Florianopolis, .:!6 - A se- preconceitos das "pequenas
A direção desse jornal, ao IIIJ-------- mmm , gunda turma apuradora c1briu de boje" No dia que a encaI"-

encaminha·lo ao publico, ta- ontem a urna da eleição pro- ceraram 00 palacio real, f€.-
xou-me de guardH municipal. cedida no distrito de Anita belou-se. Quasi fez uma revo-
,Não exerço preõentemente, Credl'to Mut!..O ·Pred;.al Garibaldi, em Lages e verHi- lução.. E á calada da noite.

essaf? funções, pois ajustador .I.I cou o seguinte resultado: quando todos se entregavam
mecanico que sou ha 6 anos, o maiOr e mais acreditado Club de Sorteios do Brasil Liberais 123 e Republica- a um sono pacato e burguez.
somente f;ervÍ ao município, nos 5. ela, a pI'inceza "do amôr" da-

1 d
.

t Filial em Fiorianopolis: va as suas "'ugas rCOIDO gnar;.IH.
'

uran ,e o pe- , �� �,__ � e �l'equen-
l'iodo rl�voiuci· ·nario de São Rua Visconde de Ouro Preto N. 13 tava e "bal musette".
Paulo' Resultado do 206'. sorteio, realizado no dia 19 de junho de 1933 COLETORIA fEDERAL A prjnceza f:: Kaethe von
Ha 7 meses c'Jotinúo com

I

Nagy e o principe é o simpa-
o meu olicio ue ajustador Caderneta n. 5 ..545 Pede-nos o Sr. coletor da tico Willy Fritsch, os dois
mecanicl' o quül coate::Jtf.l. a- 2a. coletoria, tornamos publi- n'uma Opertta estupenda da
bertamt nt ,a rdirmação do Premio no val�1" de Rs. 5:055$000 co que o Sr. Ministro da Fa- "Ufa ".
aludido jornal. Foi premiada no valor de ciuco coutos e cIDcoenta zenta não prorogou o praso

-------....;... _

Saude e Fraternidade e cinco mil réis (5:055$OOO), a caderneta n. 5.545, pertellcent.� para a selagem de E'stoques, sados pelo coletor e o agent?
Procopio Telles aos pretàllÚstas Couto & Cia., residentes em Machados (Itajaí) devendo os sus. comerciantf's fiscal, na referida coletoria.

Premios no valor de Rs. 30$000 pJ'ovidenciar�m no sentido de O praso para declaração do
11006 - Julieta Aguiar. Saco dos Limões terem selados regulamente I imposto �obre a renda ter-
10066 - Guilhermina CarreÍrão da Cunha, Florianopolia os artigos 8.ugeitos á nova 1 minará no dia 30 dS. corren-3258 - Alfredo Ramos, Itajahy tributação até o dia 30 do cor- te, ;:;endo que o pagamento
3675 - Erico Weber, Blumenau .

rente. Quaisquer informações I pôderá sef feito I!O mez de
, 5220 - Theodoro Leandro da Silva, Saco dos Limões

serão p:estadas aos interes- setembro.0712 - Diair Araujo, Irati
9790 - Alvaro dos Santos, Tijucas
5896 - João Bernardo de Mdo, Angelina
4927 - Julia Batista Noronha, Tubarão
5918 - Phlladelphia Tavares, Florianopolis
Premios no valor de Rs. 10$000

9011 - Armando Kali, Laguna
9006 - Henrique Ramos Forte, Laguna

. 7278 � Ana Marta Couto, Navegantes
7984 - Cirilo França, Florianopolis
13591 - Milton Espezim VieIra Saco dos Limões
10888 - Vitor Garcia, Rio do Sul
13463 - Gertrudes Maria Machado Biguassú
0168 - Venceslau Freyesleben. Florianopolis
13490 -. Bernardino Maia Sobrinho, Navegantes
10788 - Erasmo e. Heraellto Martins, Itajai

Isenções de pagamento pOli" cinco sorteios

11060 . Beleio Correa, Florianopolis
'

,

11061 - M!1usy e Vally Reuter, Mosquito Trombudo
13703 - eaodida Ramos da Silva, Merim
5717 � Achan dos Passos, Biguassú

.

5045 " NMir Maria dQ Nascimento, João Pessoa
11842

.

- Doralice Maria das Dores, Florianopolis
10985 - Ruth Orato ]j'araco, Florianopolis
1989 - José Virgílio Vieira. Tijucas
4206 - JoaquimMarcelino, Cova Funda; .

8031 - Miguelinha Catarina Alves, Florlanopolis

Florianópolis, 18 de iunho de 1933.

VISTO Os Proprietarios
.João P. O. Carve:llho Chaves & CiaFISCAL DO GOVERNO FEDERAL •

Agente em Blumenau .

Hercilio Ferreira
Rua Bom Retiro N. 12

'VaLsei creada a a-i

I: "genda dos correios
c'.

,.··.e telegraíos em

Itoupáva-Seca

m o·fisco

ergniaud Wanderley

Fechamento das malas de
e.orrespondencia até o dia 4 de
Junho de 1933, ás 9 horas d�
manhã.
------ ..._._--�-�-

Um decreto sobre a

Instrução publica
E s t � v e nésta cidade,

acompanhado de S'. exma.

senhora, o Sr. Eugenio Davet
Schneider, Prefeito Províso
rio do muníeípío de Rio do
Sul.

Demitio-se O Minis
tro da Agricultura'
Berlim 27 - O Ministro da 8-

gricuitura, solicitou hoje a sua
demissão do cargo e esta lhe
foi encedida pelo presídeute
Hidenburg. ,

A Diretoria da Instrução Pu
.

hlica pede-nos a publíeação
do seguinte decreto:
Decreto N. 381 -,- O Coro

nel AristHiano Ramos, Inter
ventor Federal no Estado de
Santa. Cata}'ina, Cansidel'ancto
que o atual regimem de re
rixs escolares para as esco

las das zonas rurais não C\)I'-

'responde ás necessidades das
populações em di \Tersas zo

nas; Considerando que as fe
:rias e8�01are8 devem, tanto

quanto possivel, adaptar· se
aos habitos e ás nece�sida
des toc&is:
DECRETA: Artigo 1 - O

ano letivo das .escolas publi
cas estaduais começará a 16
de fevereiro e encerrar·se-á
fi is de dezembro, havendo
um só periodo de ferias que
irá de 16 dtl dezembro a 15
de fevereÍfc.. Artigo 2 - A
lém desse periodo de ferias,
as escolas publicas não fun
cionarão: I - nos domingos e

dias reriados - n - na segun
da e terça-feira de ca'rnaval
__; III - nos tre8 ultimos dias
da Semans. Santa - IV - na

se,gunda e terça-feira de Pen�
tecostes§ Artigo 3 ---, E' obri
gatmia a estadia nas respeti
vas sédes OITO dias antes
da llbertura dus aulas para
os 'diretores e tres dias para
(Is professores. Artjgo 4 -

R�yogam-s('as disposíções em
contrario. Palacio do Govt'r
no 'em' FIol'ill�Opolis, 22 de
junho de 1933.
,(as.) Aristiliano Ramos

Pla.cido Olímpio de Oliveira.

Um impresfimo à Belgica

A PEDIDO

de�)
Venho pedir o lavor a se

guinte publicação:
EXPL�CAÇÃO NECESSARIA

.1a/
1JI"!

Blumenau, 26 de Junho de
1933.
nmo, Sr; Diretor de «A Cida-

InspetoriB do 3D. Distrito
de Terras e Co!onisacão

• Pede-nos ainda, o sr. Proco
pio TeI1es, em vista das de

Titulós definitivos claraçõps de Uornal "Blume
nau er Zeitl1ng" de que o

Podem procurar seus titu- mesmo agia unicamente por
los, os seguintes senhores a- si. no caso dos sindicatos,
baixo relacionados: Rem a minima autorização,
João Eccel (Brusque), José que publiquemos o seguinte
Notari (Rio do Sul), José N. telegramma:
Isensee (Blumenau), J (� s é Procvpio Telles
Knotl:t (Blumenau), Henrique para Sindicato operarios cha
Bauet' (Rio do Sul), Henrique ruteiros Blumenau
Lab e s (Blumenau), Emilio Nr. 221 - Tendo sido ex

Kruger (Blumenau), H u g o pedida vossa carta sindicaJ,
Olssorr (Rio do Sul), Afonso congratulo'me vosso reco

BruO'uolU (131umenau), Gabriel' conhecimento. Deveis reunir

Kammer(Itajaí), Antonio Ogli- assemblé& geral, domingo .(25)
ari 'tBrlisque), Arnoldo Cris' para escolha delegado eleitor,
ten (Rio do Sul) Angelo Mo- seguindo instruções seguem
ser' (Blumena'li/ e Augusto correio amanhã. Saudações.
Bauer (Rio do Sul). (ass.) Edgar da Cunba Car-

O Inspetor neiro..
GU Fausto' de Sousa, Inspetor Regional.,

r
Grandes REGATAS'

Convida:'se o povo
.

em geral
tir a esse prelio; no qual tomarão
dores de valor.

para assis

parte rema- .....•.....;..;l..•..•tf.��
'." ...

Domingo -- 2 de julho -- Domingo
Reahzar·se-ão, em Itonpava-Secca defronte

a Cervejaria Otto Berner, as esperadas regatas
entre os dubes:

A .festa da Esêola Alemã Ao Comercio

Cachoeira de Joinville
America de BIumenau

Ipiranga de Itoupava>. Constituío um sucessO:� i o
�kfe�tivas promovido. p�lª E!Ee<" ".o sr. Jac?b Ah�xa�dr� Schi
?(;';;cola Alemã, em a noIte de· mItt, PrefeIto PrOVIS?flO. do

:�â.bado passado. .• n�u.nicipio.' por nosso mtermé,
, .

,,<Houve danças regwnals, dro, conVIda a tnd.os os co

i' .. q�gíma de fogos, Icantos,' gi� m.f}r.cia�tes désta CIdade; sem
r, iiastic�, fogueira etc. dlsnnçao algumas, p3:f_a com

f.'::.Fal�ram diversos oradores, pa!�.?�r�e9·.á UI�a ��umao al11a-
';entle os quais o sr. Consul lilil:l;,:q�p�a .feua,sas .20 hora�,
Alé:fu�o, o Diretor da Escola o� :eqlÂlciO 'da Pre�elt!lra Mu-

. 's"diversos outros.
.

.

rnClpal� �aqual serao �ratados
;, O sr. Prefeito Municipal es- assuntos ,.«:te capital mporta-

'. (eve repreáentado. ncia para � classe.

A's 15 ,horas em ponto

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


