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Fabricado
. especialm�nte para

0.5 dep��adCs da opposã(io �lEtil filai@�mQJ9 \fio f�xar em 2S@ a 3�@
mi! fl"é�� O� $Ulbm�i!:�U@s do P!l'e�ideím�� do E$t�do e des $scrG\tGí:lli"ios.

Per&o�o �@�®lii'iRlamentan de sets lfll1lezes... "

CASA H!RTW�G, Rua 15
,...... .Novembro 127 -

.

BLUMENAU

E' a prtm�ií'a vez que se í por que santos e deuses, (\

verlríca no Brasíl o que está. IH', Punaro Bley foi eleito
se succedendo no Estado do I presidente do Estado, apezar
Espírito Santo. E é tao cu- de todos os palpites em con

rioso e original que até pro- trarlo. Acontece porem que
vo ca o riso peta sua comi- dias depois da eleíção a op
cidade excentrtca, posição tevp em suas fileiras
Na terra capíchabu, cite maís um deputado, l'icando

gaada a data da Icsrallação I em malcría düntro�da Assem
da constituinte, vibrou com bléa e combatendo tenaz'

intensiuadr; !! questão gover ,_"-;".=..__.�......�-=,�

E.aroent3.L Como n.o nOSL;O Es- ��,S"?",�.�"", !"l!! ��3,� .<;>)l!:"" n�:"
t·' "r tI,'

it " ........)l.;ôIi� ISII '!WIIQli!>1Oa ""'w 1i"">U.

t��°t'e ij,e�'a a���':daa ���S3\ I �i�� dJ:J) sr, .i�j*;��g.tJ
deputados, 16 dos tluaes

'

iI16H1'�.a!$
Hpoiavam a canàidatura -to
íuterventor .

Punaro Bl{.'y· e
os outros 15, da opposíeao.
um canriidaro \)CH1Íi'Jrio O
arnbleuta era d� grande es·

peetatlva, pois um deputado
govern!iLmeiltaI ameaçava s
b:lildonui' as Iíleüas de seu

partido, Mas não se sabe
.

I

--4·-----............._--..:..1·'I"'�.--�""D>."'''''' i1'''4.1� ��T" ,

f!l �U�3���:jail �w��l��·tf.l"��tj�$1l j

@ m�í:\j§��ll'� $@�Z:l

Dois homens de

�- .

sentimentos unncstos

Rio, (' (P) - 1 (II] jornal ca
rioca, em sua edição Jja. tar
,�e, diz quo pode C0UUrm[u'
a uoticta de q: .. e o (lI', Arthur'
de S(JUZ�t Cesta.pediu demíssão
de ��U cargo. .

.

Quando partira pil-fd. o

Sul, o sr, ministro dR Fazan
da apresentara seu peuido
oe demíssão a() 81', GetaHo
Vargas, que nã,.) o acel tara.
Agora. .) sr, Ar'elur d�� Sou

za Costa apresentou sua de
missão ir!'€Yogavelmen te.

Falleceu O conde
Richmond

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



CIdade de Bluruénau
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Exijam de seu

Programma para. a festa do lança- Medidas
. mente do mat:có' princlpalIfckste- .

inlegung) do novo Hospital
de Hamonia..

de Precaução
contra a

A Auto-Viação Oatharínense Ltda, eommnnica ao povo
de Blumensu que na data de 3 de sbzll, DlclnUHJU o servi
ço com mais uma Unha de omaíous entre esta cidade, Ita

jahy e Floríanepolls,
Esta Iínhu, desejo antigo do povo desta cidade, está

erganteada com o seguinte horarío:

GRIPPE
Para Itajahy e Florianopolis

Dr: BLUMENAU
9 HORAS DA MANHÃ E 1::2 HORAS MEIO DIA)

Recepção dos convidados

Canto pelo Chôro

Discurso do Snr. Bruno Meckien, Director da
nomp. Celontsadora Hauseatíca.

E' mais facU cortar a gdppe que cural 8. Agora mais
do que nunca .são tmpreseíudíveís as medidas de precau-

),

ção que evitem eonsequenctas desagradavets.
Aqui apresentamos algumas das precauções mais,

ímpertantea a tornar:
.

DE ITAjAUY
11 HORAS DA �ilANHÃ E 2 HORAS DA TARDE

Inicio. da festa, logo apõz a chegada de Trem d� BIu·
menau, ás ln horas da manhã.nas ímmedíaçõea da nova

eonatruéção á pequena díetancía da Estação E. F. S· C.

t-
2-
38

CHEGA DE fLORIANOPOti�i
As 3 E: 6 HORAR DA TARDE

,Almoço com concerto pela Banda local.

1··
- Evitar quanto possível a permnencia em IJogares onde haja aggtomeração de povo:
ou em Iogares quentes e abatado,

I
2- - Conservar-se á prudente distancia das,

pessoas que tossem ou espirram.

Volta de Itajahy e Florianopohs
DE fLORiANOPOLIS

As e E As 11 HORAS OA MANHÃ

4·

5D
6"
7°

Discurso oUicial do Consul Aflemão Snr. OUo.
Rohkohl e lançamento de pedra para o mar-

co do hospttal,
.

Discurso do Snr, Abry.

Leilão.

***

Em seguida serão oiferec}dos 80 povomuítíssímos di-
veríímentos como: Danças RO -ar Iívre, Roda da Fortuna,
'I'íro ao .alvo, Montanha RllSUI., Barracas com novidades e

muítas surpresas.

- Manter em rezular !unCCiOlJ3menio o

parelho gastro-Intestinal.

12 HORAS {MEIO DIA} E 5 HORAS DA TAfiOE

ap Avisamos aos dístinetos viajantes que Da cidade de ItujahY
foi Instalada uma agencia para eucomenuue,

passagens, etc.

DE ITAJAAI
ÁS 10 HORAS DA MANHÃ. E 3 HORAS DA TARDE

3'"
- Alimentar-se de comidas JeVí:'8 e de bas
tante Iructas cítricas, laranjas, taugerínas,
limonadas, etc.

-- Descanesr e dormir bastante, aíim
conserv a!' as energias do orgsnlsmo.

de EF�P. AUTO-VIAÇãO CATI-IARINENSE LTA.

rrefeitu��a municipal êz Blumenau

Andreza Campos da Luz
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.�ldade de

Os charutos e cígarrilhos DANNE...

�Mu�N são os mais preferidos no

mercado

Aj vendo em todo parte
RepS'"esent�nies rejo

CARLOS H O E P C K. E S. A. ...

a' cas»
.

com';" ô"<�nt:aiDr
.

e melhor sortiment� em:

tecidos para inverno.

Préç�$ sem (Olmcurren�iia

Rua 15

uma bôo

Autortsada a funceio:::l;-lr pelo decreto rr 558 de 20
de'Março de' 1934 e Portaria da Chefatura de Políeta
U· 56 de 28 de Março de 1935, Ftscallsada pelo Gover:
no. A Maxima lisura e honestidade.
Iuicios. 'Todas as noites ás 7 horas em ponto, ainda

mesmc oue chova .

•\08 Dorníngos, Ferlados e Sa�tmcaàos .haveeá MA-
TINE'E das DU·\S H:J1"as em diante.

.'

"1\- 1 ",,-, 4 11 � � ."

L( OW)§ ao ''Le���TÜl aos "uOklerIHOS
PALACETE UPí:>EL

Ru'a i5 de I-Iover.ri;:)2'{' llo �7

• ...!!oe>-Q;.

pasto dentiiricio e um

bom sobcnete, ambos

QUALIDADE
INSUFERAVEl

PREÇO MODICO

de preço bostonte mo-

•• -, r e

ClICO, i10l0 renno mers

duvides: peça os da

marca PU R IS ANO.

DO

Capital: 4�OOO$ODO$OOO
Série: R.IO DE JAN!<�IHO

Suecursal em Blumeuau - Caixa Postal N. 5

p��S! j�l�'<Q��; etn, �@��ü..,�@i.í're��e,
G'!ê 1G�" ao az'uno

Rf'cebe em "Deposito') Populares" desde a

quantia de 2o$:}Do até lo:ooo$uoo pagando'
juros de

I
EoabO:mII,
DÔlles no peito,
CarDunewos, ete,

pa�'Ell<!tI>SG.

ANTI-SYPHu.rnco
A MTf�R'U:�H�}l TG!1Q
.#� fI rf oa E:S;C l?OP§{.[J.e..OS9J

capiti'llizados semestralmente
�O�a$ c.�taia�6�$ Sat1l��W�,�$

Herinç
Santa i�atharina_ ...

em drogas e especialidades na-.

�edjcamem�s ,.tUlôpaii\!os,
e Bi@cbmnc6§.

aos sabbados
registradas - ás 9,30 horas
simples - ás 10,30' hOras
para: Santos, H. Paul!'). Rio,

VitOria, Caravelas, Baia,
Maceió. RecUe. Nél.tal. A.friea,
Europa. . e Asia.

Para m a i S· informações
com o Agente:

RefrigaTadores
General Eled:'ic

compremísso de bom

sm'vIQu gratls por 4

annos.

Radios artefactorJ '.

de . bsrracha,
Perfumarias, Sa]jonetes,'·.ai"tt-
g9S d,e hyg�,ene .etc,

.

Vendas a v�ejó, e atacad';General Eledll"ic

ouvir para .crêr

Rua. 15 de

procure

Andreza Campos da Luz
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Agradecemos á todos aqnclles que o acompanha
rum á 8,1<:;, u1titin morada !w cemíterío desta Io calída
de e procuraram conrortar �!OS nesse doloroso transe.

Orar ca Registrada)

e com rapidez.

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


