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Pode-se avaliar, sem

rra:rde esterco de írnagi
rativa, o que foi essa h.
catombe fonnidwel, que
1eVfl, a duração de quase
tres meses.

,

Não nus falta o depoi
mento dos que tomaram
parte nos combates, van
guardeando as hostes fe'
dera-s. E todos concluem
com tristeza a sua nana
tiva, pejas deszraças irro
mediaveís a que assisti
ram, pela desolação que
os' recontros sangrentos
Iáes deixavam n'alma, pe
lo desoerdicio de tanto
heroislno e de tanto sacri-

.

ficio.
Nos embates de irmãos

contra: irrnllos llão pódem
evidentemente subsistir
glorias. Assim o compre
hendeu o proprio general
Waldomiro Lima, cujas pa
la.vras Silo uma solicita
ção de congraçamento,
esquecendo-se as rudes
provações passadas, para
que o Brasil l'dorne à Sua
tranql:illidade e ao seu tm
balho fe\!undo 'I constru
cfor, em situação de si tão
precaria.

O luto e a dôr andam
s!.!ffocandQ lnfluilleros la
res. SiIo mães, são irmãs,
são esposas, cujo coração
se amargura na saudade
infinita e dolorosa dos
q ue nunca mais lhes vol
talão aos braços ... E aci
ma de tudo, são da DH::S
ma Patria que nos, dota
das do meSll'O espirito de
dev0taUlellto e renuncia,
que os infortjJlilo� não
conseguem enfraquecer,
Deallte do quadro de

ruínas que todos imagina
mos, a alma brasíleiTl1 se
encontra alancead�, sem

aquelles arrebatalllentos
subitcs que a levariam a
cr:toar os canticos do seu
orgulho

Não ha, assim, ,lugar ao
re 'osijo, como fôrmuJa e

xaltadom dum estado d'al
ma que não encontra eon·
sôlo ê se absorve na tris�
teza dum 1'equiem.
Irmãos que somos dos

que tombaram nos cam

pos de batalha, sem dis
tincção das lririch ;jras em

O 81'. dl'; Amadeu Luz, juiz que levantaram ás seus
de direitu, nomeou, intel'ina- instrumentos de extermi-
mente, para otmupar o cargo nin, ajuizamos bem das vi-
de officiai á{) RE)gisto de Iv!{)- cissitudes provadas, dos
veis da comarcá, o sr. Ra- lánces tristíssimos eru que
berto Bayer. .... .....

.

a fatalidade os pôs frente
A mesma autoridade eOID-· a-frente, para a gula inex�

municou ao sr� Secret!:l,rio do aurivel d,) morticínio, en-
Interior e Justiça a yaga·· a- c':}ar6mdo do mesmo S:111-
berta com o Iallecimeuto . do �tle vaknte a meSTrIa ter-
serventuarlo corone]. Cuhha ra maternal e boa.

.; Silveira, e deu as providen-: - As esteiras de luzes que
,',

C.ias neCess�riaspara a aher�t 56 formem, em qualquer
tura dO concursQ, na forma [. P911tO. do territorio puirio,
da lei. .

' deverâo Sfll', antas de ll1dü,
aS do::; círios, silenciosos
mt sua pi�daM, significa
tivos na sua ehamma a

subir, como oblata do nos
so respeito e das nossas
preces aos que desappo:re
eeram da vida para sem-
pre. .

QuP. o offertorio do san

gUf:: vertido sirva, ao me
nos, para tornar o Bras:!

.

maior e maís forte, iutu·.
ro a dentro, llO . cumpri
rJl�mto dos seuS brilhantes
e superiores destinos.

o sr. agrimensor José Lan
dríani teve 'i gentileza de nos

mostrar o mappa de Hlumenau;
qUê acaba de organizar, conten
do os dados de maior itnpor
iai1da ímformaliva. _

Os distridos �ão
'

destacados
a cores differentes e, por certo
modo, isso constituirá uma con
tribuição válíosa. para O serviço
de alistamento ,eleitoral.

E'
•

t d
'

"t'·
,

f «A Cidade» 'vai inicIar, ilentro de
. pensamell,o o au o:. aze� breves dias, a sua reportagem In-edItar o mappaem cartemnh?", dustrüJ, que será. uID,meio de tor

de sorte a prestar�se de gUia) II !lar mais conhecido o nosso movi-
tltílissimo aos viajantes. mento fabril.

.

Entra hoje para fi direcção
desta folha, o jornalista coa
terraneo sr. Tito Carvalho.
Director da Imprensa Oí

Uelal em dois governos, o
seu nome já é bastante' co

nhecido, para que procure
mos reccmmendá-Io aos nos
sos leitores.
Tito Carvalho manterá H

mesma orientação até aqui
seguida por esta folha, o que
signific;� que ella não soüre
rã solução de continuidade.

nossa capacidade
mobiliz8Cão

'"
da

o «Díario de Noticil:!s", do
Rio, num topico, observa que
um d'i)s

.

aspectos da revolu
ção que mais impressionou
os estrangeiros, foi ...

a
.

facili
dade com que conseguimos
realizar a mobilização não
para as lutas de manobras,
mas para a verdadeira guel'-

..

ra, 'de accordo com a. teclmi- .

ca .moderna.
Mostra esse'matutino que

tudo isso foi· conseguido ape
zar da dêIfíciencia do nosso
systema de . communicações,
polI) as tropas tiveram que

� locomover-se em navios pe�� qu�nos'oü,.�tilizâw�se de es
tradas dE: ferro

•
sem grande

capacidade de material.
Termina. dizendo qUe a re

volução de São Paulo serviu
para demonstrar que a �apa·
cidade da úrganzaição nacio
nal está emper'I'ada por falta
de iniciativa e inte11igencia e

por factores varios, que alo- I
ra, mais que nunca, devemos \

encarar eom animo decisivo. I
O mesmo jornal raz eom-I

mentarios em torno da facÍ- i
lidade de mobilização das Inossas tropas, durante a re-\volução, dizendo que preci-!
sam08 considerar as neeessi-I
dades nacionaes com o mes- 'Imo espirita com que vimos I
as de ordem militar e eDm- \
preênder que a

.

batalha a I
travar agora para rf equili-l
brar o �als, depois tia dolo� Irosa sangUéira. não é menos

importante, nem· exige menos
das energias brasileiras.

Registo de moveis

Mappade Blumenall

Fim detraqedia]
f'l, luta travada entre as

torí,as convtitucionalistas
de ,::;Eio Paulo e as dieta
t, h is teve, afinal, o seu

termo.

Uuc!araçÕ6S do Evitem o executivo IHitler declarou em Munícb A Promot .

P blí d I,. orla u ica a Diversos moradores da A-que o Partido Nacional Socia- G I �� id
·

Comarca esta' h d
'

�
.

� om1rn.
c aman o, por I lameda Rio Branco solicitam-lista combaterá a ti de novem-r .li a "i1 I i li e�ll�al, ao pagamento de suas nos reclamarmos providenciasbro proximo como se apropria dívidas para com a Fazend 11 contra o Que 80 está veri íi-existencía da Alemanha depen-

Falando aos jornalistas o Es�a�ual, �entro do praso fl� I cando naquell e ponto da nos-
I desse dos resultados da luta. sessenta dias,

..

a contar de .:!H [sa cídade..A t general Waldomiro Lima de- d b
., ,Iecen 1I0U que esperava os e setem. t'o. Iíndo, os seguiu- 'I

H·,'1 tl111 Cé'U() de cscoto fa-lt J d I'
_ clarou que deixará as SCeI'e- t t

- '... �
�

resu a os as e eiçoes com a
tarjas de S. Paulo tal como

es COIl rlbuíntes: zendo o despejo pura a ruamais absolvia tranquillldade. De- Commumdade Escolar, Cae- (·Ii' sorte ao téti.io espalhar-I . as encontrou presentemente, t Z . - . 1.C arou que o programma econo- ano. ermtaní. Conrado h
.. -"no '1' se ,> uma grande distanci a

.

d bínet V P' dirigi,das pelos chefes de se- k C I co ''<'
�,'-mico o ga me e on apen _, �, ar os ;:.chulenbu.l'g,., H.: é:1'- \ tornando-se ínsupportavel a,[à podia ser considerado como cçoes, realízaudo, dess.e modo, tiano Ebert, Amaro Guísín.] passagem por ali.fracassado e que a politica ex- um g.overno de tec_hmcos, em Arthur I\..Ietzne, a! .�ugu�t[l SCll-! Esperamos que o sr. dr.teria r do Re!ch eslava tam�em! e!>trel.t� co�laboraçao .�om o ulz, Alfredo Guisín, Ahdo Ful- Delegado de Hygicne adoptevotada ao ursuccesso e ISSO

I
poder publico. Para 11 a 5, ler, �rne�t() Rabello e ROber-\ as med.idas. que semolhantc"porque o actual governo não ,faulo levou �pen�,s o �eu a- to Líndolío, dr. Edgar Autran anomalia está a exigir, cmcontava com o apoio das íor- [uuante de OI dons e a sua Dourado Ii deni R' d. _ , ordenança deixando atrás to- H hI '.:T. er emas J. icar o beneficio da sande pública eças vivas da nação". d tr ',.1 S . b

- a er, v iuva Maria Vogel, da hvcriene da cidade;- O gabinete do Reich ara-
a a repa em oroca a, on- Herdeiros Francisco Maes

v b

Iba de fix'ar os termos da respos-
d� se acha a sua forç� avan- Thereza Braul, WaldomÍI'�ta alemã ao. convite britannico \ çada. To�a, fi

�
tropa feder�� Sch�tz, Theotonío Amorim, I eh .

l para a reunião em Londres da. �ue a.char demaSI,1_lda sera SOCle'lade Evangelica Romão .J egou
1 Conferencia das Cinco Poten-] Ilnmedlatamen�e enVIada pa!a Rocha e Pedro Celso' Souza Idas. Ainda não foram publica- o seu r�8pectIvo lugar. Sao RodolIo Duve, Othilia Zibell'dos os seus termos. Sabe-se que

Paulo na.o a?antonará tropas Otto Pabst Lucia O' n' L"õ� . .

o governo do Rekh consentirá l:xtraord1ll8nas. Pensa assim paldo Wart'h I �â th 'C. - RiO, 14 (A CIdade) _ O
. . dar uma prova de considera- JosÉ' Paule t :teoPJo ?

G 71S1, Graf �eppelin chegou ontem

I
em l�artlC!par. dos trabalhos sob

ção a S: Paulo.
, do Marra Jo..-eI e; .ose er a

= a Recü'é, trazendo d� regl'��SSOa unlca condIção de que o pro-
, _Refermdo.se a .rt'presenta..- zUl'ta. Joa!.() aO.�.lanoel Van da �lemanha os. �ornahsü�:,Iblema da igualdade de direitos, çilO de classes. dIz-se partI,

'

. tTU11a� .M�cbado. braslleir<ls que ah foram l11UJ-

I
laI como foi levantado na nota

d
.

d II ;
T d Ignez Thels, Herm!DlO u ohson, t h .. dalemã de 20 de agosto ultimo, . !lflO e a, e J�StI lca, essa Herdeiros Maria Schningl

o omen!'lgea ?s. .

,
. .

.

d bl' forma, a apolugia que faz (lo Henrique S
-

h." G'
, No ultimo dlll de vJag�n.l,I s{!}a ex�m!Oa o pela assem ea

governo de tecl1nicos. Si 1.'ôr W'est'phal RS, . warBg, . eDrmano ao jantar, o dr. Eckenr dIl'l-,em c0l11uncto e sem levar em W fICO USt eme hI conta as trocas de vistas já por- necessal'io, ha de preencher tvio Fran�i :co C ii Ott
-

giu a palavra aos seus os·
1 cada lugar que caiba a um La p.ks L rd� ,arva 10, o pedes de três dias, numa des-

'I venDtuAra IllraA��s
• ,espeito. medi co ou a. um engeuhei ro, be;t liu� ;0. tGran.kOC, liUID- pedida enternecedora, entr�-I

consultando rEspectivamente Altho�f e' II erd� . VlUv�I An�a gando aos mesmo o cal'tao
a classe. dos medicos e do� Seibe�t I\tla�r 1�03, , YtPI� s.ymbolico de "homem civi-
engenheiros. ' .'.(}'

10e
. oa�Ulm �ns llzado».

Terminando disse o novo taenCl�.' .lihto uel .i.\I�Jlro�skl e Ao eommandante da gl'an-
governador mUita}':

h rd :IIOS, JoaqUIm !'l'lcolau de nau aerea vai ser onere-
-Entretanto, tudo isto pó- r��e���� J�g� AntomoF Zat- cido um banquete naquella

tIe se)' epbemero e eu dese- rI'co' SollOa't u Enec!�t, redde- capital nortista.,

" f .. n 1 , SD0110 \Van a
.

lana que osse de emer �en· Brvch Abl'!j'O �A t dCOa O g r, 'I't v" ugus ° os1 0'\ crno mI h3l' que ve· Passos, AnoHo F knho exercer. Espero que o
ran e.

chefe do governo pl'ovisorio,
de accordo com o prometttdo
no telegramma que me ende- Tinturariareçou, dê logo a S. Paulo um

governo civil e paulista. Este
é o seu pensamento. Prepa�
rei apenas o advento desse
governo e, para esse lim, es
pero contar com a boa von
tade de S. Paulo. Si não me
considerarem persona grata,
serci o primeiro a me afastar
fJaqui.

DA ALEMANHA hygieneCom a

o Graí
peIin

Zei)=
"

I'
Marcas de expor�

tação
Européa 1-

. .

d '�g i< 01 asslgna O a � (C S�'-
tembpo um Decreto, na pasta
do Trabalho, em vIrtude do
qual fica. proI'ogado r.tté J o. de
dezpmbro deste anuo, o praso
para a entrada em vigor da
exigencia do deposito pl'óvin
das marcas que Torem usa
das pelos eX�lOl'tadores e os

interessados sobre preduetos
brasileiros cujos volumes se

destinem, ao estrangeiro c

conformp o disposto no al'to,
'i". do regulamento approvado
pelo Decreto n. 20. 613, de 5
de IllJvembro do anno passa�
do (UJ31).

o directorio nacional da as

sociação dos arlilheiros resolveu

l' organizar em Roma, no dia 15
·

de junho de 193.3, .

anniversario

I'
da batalha do P.ave, uma reu-

·

nião em que .to�arãO parte to-
· dos os ex-artllhelros.

- O rei Victor iltlan-:::el \' ISI
fou as obras publicas· realiza
das pelo regime fascista na ca
pital da Erythréa que constam
dum asylo para creanças) esco
la elemenlar, novas insfallações
de T, S. f. e exposição perma
nente de economia da calonia;
organizada para facilitar a troca
de productos commerciaes en
tre @s varios paises da Africa.

·1 mrIDENTE-PERU' � ·COI.OI1BlA
I Os drs. Garcia Oriiz, da Co-
lombia, e Victor Mad�:a, do Pe- Theaíro e Conferencia

I rú, deve' ão Ct1COl,trar-se hoje
em Lima, onde por delegação
l.dOs.. T.e.spf'c!ivos �._.'.overnos lerão Realizar-se-á hoje, UI) eoI-

1 '0 S t A t
. Richard Bal'tlwlmess vai\ um,. prim.e.iro enlendim.le.nro soo egl >..:an ü TI OUlO, uma It's

1tn em bene'ficl' d· S
.

1 vo tai', domiu!lo .. em um mm

I
bre a. qlJe�

...-.:_.ã..

o�_d_,� Le!ICla. a·
- O a ome( a- �

___�____ de 8. Vicente de Paulo. gralldioso, cujo thema é cam-
1; SImU! C X O NO CHI' E o programma constará du� po vastíssimo, onde o seu ta-I fl. 'j

.. ti.:fl .11 ma c�}Qferenci8. com projec- lento illuminqdo pode-se ele-

p Id dI .. _ ..

-

. _ ções luminosas, feita pelo nos vaI' a alturas nunca attingi-l rtaj\o�1 � '-\ Par.a nan aggravJr a sltuaçao, 80 collega sr, J, Ferreira da das ". trata-se, na verdade, de ij� UI � il}

I acred1ta-se; geralme�te que o Silva e de duas comedias de- uma historia fortissi,JIa ...

genera� Carlos Ibnnez con.�e:- sempenhadas por alumnos do "Vendido" uma vibrante paD Os jornois de Roma noti-

I
var-se�a afastad.oj de �oda ac'lvI.� I re.-ieri�G collegio. güla da Tida" exposta magis- eiam um novo e extraordlna-dade em torno (,0 actual govel Esse programma é o F;(;';- tI'almeIi.te e aue nos lIa de rio caso de precocidade ar-no. guinte: fazer meditar ... é a. grande tistica

'I'
.

1 - Ouve1'tl1re pela orches- tragedia de um caracter pu- Trata-s,' do menino Brunet-PARAGUAY - BOLIVIA trtt do collegio. 2 -_ Attl'ibu- ro, que baqueia e envereda to Grasseto, de Ç) a.nnos de

I lações de um estudante, co- pelo máo caminho ." Elle que idade. que dirigiu, a "1 do
. media. Personagens: Carlos, se e';IOl'çal'a por se manter corrente, no Theatro La FE'-Em dIversos sectores da ZO- estudante _ Luis F. Rezende. honesto, que soHrera t�n'ivel nice, de VeuBza, um cOílcêr"

\
na do Ch"co proseguem os Julião, velho pai _ Antonio revés, por ter cumprido o sel! to em que tomaram parte 72combates ('Flt;r� as forças para" I Stroeka: BonHado, cread& te� dever, longe de ser consola -Imusicos.guayas e boh:r,anas,

'". lhudo - Antonio Bortolotto. do e amparado. é

escarneci-I'
.. De La Paz mfOl'mam �ft.lclal· :1 - Conferencia, pelo sr. Fel'� do e abandonado. --

mente queas fr<?P?s bolwranas r�ira da Silva. 4 - Heranca � Qui� s�I'.rico e poderoso ... S··ala--O ModeS Ocontmuam a reSIstir aos ataques cobiçada, comedia. Persona- E aSSIm fOI...

!'
. oi

.

i '

p�raguayos no:; �eclor('s de Ra· g'ens-Chico, Antonio Stro- E amontoando o primeiromlrez e Agua Rv:a. eka. João -- Antonio Borto- milhão; não paroll um só ins-
lútto. Tenente - Luís F. de tante .. Queria mnís ouro, O sr. Peul'(' Curdof:o, que

I Rezende, rrabellião - Arnildo sempre ouro 1 11a pouco deixou o eal'go

\i
Sermen. E naaueUa. ansi& louca, el- de redactor·gerente desta 10-
A Iesta será iniciada ás 8,�O le nào 'viu que u amôr tugia, lha, vai inaugurar ama.nhã á

da noite. e que a Morte se aproxima- rua 15 de �\bvembro n. 2G, o
Em nossa ultima edição esca·

I
A Sociedade presta SOCCOI'- va ... "Salão ModelQ}). com cngraxa-

pou-nos. um erro· 110 aununcio 1'0 a 26 famílias pobl's e é a tarja. venda de revistas e
reterel.te á Casa Borba, fazendas esse fim que se destinará a jOl'lla.es e de bilhetes de io-
e armarinho, na parte que se I renda do seu festival. EXPLORACÁ.O DO PETROLEO ,eria.
r�fere ao. seu proprietario, que \ Fim nobilüante sem duvi. '�l ACIO,NAJ. Toda a �reguezia sorá tl'U-
figura ali como sendo o sr. . '. L-

Bu.u tada ali CGn:; a maxima pr<::fil-
João Manoel de Borba, quaiído da, pela beIleza ChrlsLa em teza c servida <1, eontento. E'
éo sr. Domingos Manoel de que se plasma, e para o qual Rio, 1.4 (1\ Cidade) --Estão Ilwnsamento do. sr. f",ilrdllso
Borba, de quem, aliás, publica� não deíxarão de �lontrihuir tendo lisonjeira acceitaçoão a�1 amplial', proximamente, o seu
mos o cliché naparte editorial, os coraç:ões bem \' ,}. d acçõeslançadH� com succeS8a rumo de neg(jcio, adaptand!}�
como proprieJario daqueHc im- �Ol Lld. os, pp!a companh18. que tiO pro- lhe outros melhora.ment.os, li\:!
portante esfahelechTIl"Hio com- affeito8 li pratica. gtnerOIelU pÜl� explm:i:u' a6 mina:; de pe.- �OI'tt: r: CIJITel3jJDJlrier li pJ'emerda!. da caridade. I t.roleo naewnaL I !€l'BUma qUe espera. .merecer�

O sr. E. Kanííz a(�aba de
abril' nosta. cidade á rua 1!)
de Novembro 26, �ma tintti
l'aria e uma officina de 1'0-
fôrma de chapéos, apparelha
das para limpar e Hng-ir ves·
tidos de qualquer tecida, bem
como roupas de homem, Cll
gommando os ternos de linho
branco.

artistic8

Casa Borba

Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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!Onde está a felicidade
das senhoras

NA

Em possuil'em dois jardins
ligados entre si; o do Amor
dentro decasa; o das Flores
no .quintal. O prímeíro sym
bolisa a Felicidade; o segun
do completa-a. dent�o do c�m
íorto material moralidade, Ido
latria pelos filhos esposo e,
a sande.
Faltando esta, tudo óe trans

forma em sonho e martyrío
Como pois, garantir a pos

se de tão precioso LpME:M,.,
de tão grdllde BEM? índo dr

reito em busca de «Miner-vi
na» que é um precioso espe
cifico feito pelo autor da aia
maca Minancora que durante
dez snnos tem curadQ , ínnu-

I meras senhoras evitando (as
vezes)operações e sofirime.n··
tos velhos do utero e Qvar!<:,
possuindo attestados, magnílí
coso Um ne�ociante do alto
commerciD de Joinville, es

gotando quasí a paeiencia e

esperança, curou-se de hernor
rboidas com 6 frascosl Todos
os íncornmodos causa.dos de

«regras.}� irregulares, �emor
rhazías curam-se se sao cu

l'j)V�iR �(\m a Minervina;
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Aos bons paes

..._,

CHAPEOS
6$OO(l ;;lté 80$000

sempre os melhores, CQ,r.o' também os mais baratos

h
•

j t

�1 �. � {. ...... _"PW7

R i\ 1\� JE I� zo r� i
o melhor chapéo
�,r:>��-

I! Enl FiUniUa

quente puro. Café puro sem

A grandeza da nossa Pátria
depende da culturamoral in
teíetual de seus filhós. A gran
deza e telíeída+e de cada um
deles dependI'; da bôa ou má
escola paterna que viram com
08 olhos e beberam com 11 .tu
telígene:a, A buu escola é: mo
ralidade. instrução, Justiça,
hygiene e e conumia: Seja e-

conomíco cornpre só o iudis
mi"tnf41 I pensavcl na vida, mas urtigo

o U UI de valer real, Pois bem; as.,.

I sim os dentes e o cor:'

.po, a cdwçn e c;l.beto tam

I! bem precisam nygíene e as

,seio constante.

i Para ÍBSO use n "PBtrv1iua.

l.:\Hnancura)\ c111P ü um túnica
I capilar; ideal lJ)icrobicida, os
I terílíza nte do couro ca,bel,udo\ evita a queda dog cabelos;
I destroo completamente a eas

I pa::gordura e comíchão do pe-,
I rtcraneo.Algumae semanas de'
! uso tornam o cabeloforte, on-,
l deado;vigoroso brilhante e pre:
I to evitando as caspas e o em-

II branqUeCÍJ;llento, prematuro,
sem tintura. Cada trasoo tem

! todas as Instruções para fazer
I o cabelo lustroso seeco OU nu
I mido. Vende-se na Phar. Mi-

l nancora Joínvtle: em todas as

1 phsrm., drogarias perfuma
rias dest t cidade.

����=ml=SIi!aa 4J::::;;:'I;t.,_�.."SJ:.""..... iCJõ<O." I
Os romances de E D G A R \W A L L A C E são os mais
lidos atualmente.

o calçado preferido para senhoras
só na

I(ERSANACH

I

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

20,andar

Annunciar na

,.

so

A umversai !rel!lt'tte:,$;ã� «!e �:W.� g�!i!91
esse �!l;'alute �;,e:g:li.Mõ':c!'llq,1 te�� d�«�� :§.�'"

gall." aG. a�pat'e�1W.6;:;"�® i!l® hRY:R:lt�J'"
ções" é Pl'$@lli'Í:J1l:@� iiíi:Jit,c;·a; "��íi:74�al!'CS�'" l)}�,�

Quem não se defender, tornando tacs pre. ��
cauções, corre o risco de receber, em vez do I�

� � �tresnedio leg;itimo que lhe CI2.nl allívio segm:o, f4.
alguma droga que pode se! nociva ii. sua sauue, l:"l

-�� . t:�
� �lwnl��?n:tll�1A � � t'!lttU'i iie !lil3;;f:;'a'!�íl' I
�$;�Z��c:��tt's $J$c26m..s tfiie t:'(JT;.�cefj0:- filE (?�?�.v.�·· p'fi

. �
ttZ5 e if-e '�JI�!rJí!"2j��; e�lmtrrea �s i1;;:C;�;!t�t,r:i�;:)q.�!:.{, F�
e,t?i�4J�;,!��a$9 1tlf�t�"tr:Z'!!'t@,n1'!{,;;�:t�?1J; ·r;i}:�'!�f�4:i1i!;e�'ii.o ��
e�!\l:." .$1Zl·C{f.tU,$'� (l(� @ii,zêJh5'it� ",;r;�. �iAi.TI�1.1ff4 {r��:�iii�14fjl���j;tr:,:Z� llC';]}.-J.:tS·" !i"jJ

t_@.,_ ti18 i!;'"l'n·�;;J:l', g-;:"'I"f'Z:":l·Z'lg�l":J.:';:· §"1
W;��"i::: �? .r.;,:�'i!�"_! X�G.�{\:':f!a�·!":.�r:��t��Ç;:í!:;� ti!
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Credito utuo
o maior e mais acreditado Club de sorteios do .Brasil

Filial em Plorlanopolis:
Rua Visconde de Ouro Preto N. 13

Itesuítado do 18!L sorteios.realizado no dia 4 de Outubro de Hl32

Caderneta n .. 00642
t:::;;e-eitíct.io no vedos- da Rs .. 5:000$000
FDi jJfemü,dil 110 valor de eíneo cantos de reis (5:000:r;OOOj a

cadcrnetu n. O.G42. pertencente ao prestamista Marinho An
[unio da Silva, residente em Palhoça.

P�emios nç valor de Rs. 3...,$000
!J.058�AnaHa Souza-Tijucas
(iA4.1- ,}Ianoel Jacíntho Gouçalves=-Sacco Graúde
4.026-Amadeu Pamplona-'-Palhoça
U.067-Ibantína Dutra. de Assís+Iüo Negro
lJ.850-.Manael Vargas Ftlho=-Díamante

.

12.353-Alzjra e Alíce Serpa-s-Bmsque
8.776-Ewaldo Boettcher--Bl'usqtte'-
12.89B-Juão Miguel--Itajaby
8.:142-0lindina Vieira da Silva-eFluriunopclis
9.270-Alfredo Braltig-Rio do Sul

�Ii"emios no valol!" da Rs. 10$000
0.8fl7-Helena Dias-Trindade
9.471+Pauüno Torres-Floríanopolís
3,70H-Mal'ia Corína Capella de Sousa=-Fpolts.
10.127-Egydio 'I'aranto-c-Floríanopofis
4.220-Ivlanoel Livramento-Rio (lo Sul
8.861-0ctavio Pessõa-c-lmbítuba
6.01G-Antonio Ferreira da Cunha-FIol'íanopolis
12.G81-Maria Angelica Nebrega=-São Francisco
lO.99()-Adeliuo Manoel Franclsec=-Saeco Grande
4.552-José Manoel Macba.íc=Itaeoroby
&s&"ções de pagamento por cinco sorte50s
4.!J7ií-Andrê Turibío de Almeída=Floríanopotís
·U,87--João Wagner Gareía+Vargínha
4.(}g4�Eclla C, Colonia�Fio ríanopolís
1j .002-Julia Candida Lostada=Ftoríanopolís
3.303�Maria José Maehado=-Itacorobv
ü.719� Pedro Sehwartz s-Alto BiguassÍÍ
O.72()�Va1mor Egydio Pereira=Serraria
2_tí88-ManoeJ Candido Domiu!:f0s-Coqueirol5:!.27;�.Mal'ia Moura Ricllter-Florianopolh.3
24G8-0Iga Natividade Camísão=-Ftoríanopoíís

FloríanopoUs,:t de outubro de 1932.

VISTO Os Proprietarios
..;�ão p� O. Carvalho Chaves & CiaFISCAL DO GOVERNO f'I!DERAL •

rz:�;=�l
g J
<! 12 -16 -18- 24 e 30 paginas' B
� �

H. o matutino carioca de mais abundante notíeíano, com um lar- :::':i{ go serviço telegraphíco do paíz e do exterior e varias secções
i: especlalisadas, entre as quaes -l�ducaçCto-Sports-Marinha Mor-

}:.':.' t X I � t h'I' C
.

P' F'" :�.:}lcan (\- .. ac rez--.--:.u omo llsmo- ,OmmCl'ClO- Jagmt1 enumna-

Assumptos Portuguezes - Agricultura e Peeuaría - Cínematogra
, phia - Radio, etc.

I í·.-:.: Suplemento lítterarío aos domingos e grande serviço tele- .:�.lgraphlco e epistolar dos Estados.
Preço das Assíg, Annual, 55$000. Semestral, 30$, Trimestral, 15$) (: Direcção de O. R. Dantas - Rua Buenos Ayres ;�

�� HIO DE JANEIRO �5
�,"" "'.C ••• "" , tI .� ". tI ""."............. • "'<t.4 " C"ir· " � '"' � "' �

�"...���� ������

fornecem qualquer quantidade a domicilio

lin Ku itzkv
TELEPHONE 80

LEITURAS PARAA MOCIDADE1'1
,,= 'iiilôiiiil2iii"u MM

i!-�IDesdetodos 05 tempos! todos I PADARIA JA"U'
os grandes flagel10s que muito
contribue para o eníraquecírnen I I Fabrrcação de pães de
to das raças humanas, é a_ deca- I var ias nualfdades, com as

dencia da força vital, precIsa) melhores marcas de furi-
mente quando mais falta .jaz I nhas pelos processos mais
ao homen ou mulher, co mo) modernos.

compensação da Natureza.p a ra I. Entrega. a domicilio

horas am.argasefrístesas da Vida

II- ER:\V1NO SCHMmT 'IA fonte pois, d'esde flagello 1
8começa pela ii da amocidade I ' VELHA;ás quaes, na prímeíravez tem.

I
L.... mi,::, ";.';;,,.. ,;;,;;_' .. 2_ '-,Tá.!!:.

ass�l-r: i�po.rtancia quandoalias 1-'muttiss ima, por qu e são de
"" r ....

origem de muitas. desgraças cC",IR DI!: NOGUEiRA

quer no deCUf'30 da vida quer
sobre tudo na velhice. As
vitimas, gerolme;!te inexperi
entes, fazem uso de coisas de

pouco ou nenhum valor ex

plicadas por' o uern na vel'àlide
nada sabe de fuudo scienfífico

I Vulgarmente chamam-se:
I OONORRHEAS B�Ef':loRRHA
aIAS, CORRIMEN10S. etc, Sé
O leitor Iór uma das victimas
não ande por caminhos tortos

que lhe rOllbltm· () dinneiro, a

I alegria. da �!da e fi. saude sexual
\ que é aInda, um grande bem.
!

I a�ontestavelmeí1te, um. dos mI,

I cÍlcameníos que podeis u�ar,
I ·�r't::r'--'r.í· -

I"a h"• .lL '_�\ ...h _} <dDEA _ "M�
NANCORA".

Empregado
com successo

Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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Ct · Flores da Cu- U

.

li
.

O A t
·

n �). vai mandar um
m oppe O � .• O Kg e-prOjecto

enviado . coronel Icbcrõo .

<Correio do Povo>, de Por-
á rnodõoôe da Contituição

't:,.!;I:gre1 de }2 do corrente paulista 1 . _ .

h",�,�a a seguinte nota: .'
.

A Oommíssão Incumbida de

::-,;-�::,:nC1aram 05 jornais, ha

\ O coronel Taborda, ex-com. ! B}ab01;'ar. � ante-pl:ojecto. d�
", ,�';._. o sr. Flores da Cu- mandante do Sector Sul diri- C.onshtUlçao deveria ter nu

_,
estava sendo esperado no gíu o seguinte manifesto á cíado os seus trabalhos a 12 Chegou hontern, às lG ho-

:;':.)� para coníerencíar com o mocidade paulista: do corrente no Rio de Janeiro. Tas, a esta cidade o batalhão de

c '�te do. gov�rno provísotío, «Em face do actual momen- Silo os seguintes os mem- voluutaríos cormnandado pelo
3-; �í,: :: Sl�uaçao politica ap�s t� sinto-me no dever de dirí-] bros actuaes

. da. Cornmlssão cap. Nerv Kurtz, procedente
,J%.açao da Iuía com Sao gtr á. heroíca mocidade I a.,3ua1 poderá ainda ser mo- de l\Infra. - Esteve nesta cidade o sr.

, L_' o. paulista 'um leal e carinhoso I dl�lCada ou. augmentada : �m dos caminhões em que cornrnandante Hildebrando de

::;:::�be.se agora que o ínterven- an.""'.eUo para nue se con"'.er>-l'
Drs, A.sSJ::; Brasil, Antonio s

.. ,a1ram de jaraguà virou, 10_.0',o A
,_1 I t G<

1:'1:' '1 L' '" �

C 1
-

'_' u rauío Costa, illustre capitão-do
Of,.'r:úera..

f:l:S e Estado, não ve em attítuãe pacíüca, con-
": ar os �e Andrada, ge_uel'al to.m da .localidade,. ficando te' !

d d R·
L -

T F" . I
porto em tajahy, que recebeu,

)c::�;} o .Salf o
.

10 Grande, correndo pela manuteneão I' ass.o ..ragoso, drs. Carlos ridos seis voluntaríos, que re- H H
�

•

t
IA v<':' y� M

no otel oletz, onde se h05- C
Y'{'S::1,e BiS ante, incumbiu da ordem �1?st� Capital e .em \' .aXlrnlhano.Fr:_aucisco. Sol�nü gressar�m, bem. co�no o vehi- d

onta Oscar W i 1 ti e,

:: Si'.',1 i

secretàrío da fazenda, tudo o terrítorio '; do Estado. da <?unha, .J.mw Manga8eIra, culo, áquelle districto.
pe ou, numerosas visitas. nas 1 n t e TI ç Õ e B, q u e

.�" h..,;unes Maciel, de transmit. �utadores herotcos de pele-] P?mes de, �Ihranda, Oliveira A� c�eg�r a est� cidade.,?
-- Regressou a Florianopolis mentir por um salarío mensal

i.:.',' ao dr. Getulio Vargas o seu jas sangrentas €'u vos conei_! V�anna, �lceu de Amoroso c�mlnhao oa Prefeitura IHnnt- o sr. Antonio Tavares d'Ama- era facto muito netorío em

p -nsarnento sobre problemas to a serdes tambem heroes
I LIma, almirante Brasil Silva- cipaí de Blumeuau, uue os ha- ral, vice-c ousul de Portugal nes- FleetStreet. Tratava-se porem

C 3;�n:inistj'ação e da politica na desventura e terdes em C!,0, Jo.ão Dsudt de Oliveira, via ido buscar em Jaraguà, cho- te Estado. de uma occupação um tanto

':.., c-::',i'ado e da União, que fi- mente. que a trauqulllidade F rancrsco de Oliveira Passos, cou-se com outro da firma Sa estupída e que nada mais

. .,em fôco depois da guer- da Iamílí«. paulista depende dras. ?er!ha Lutz, Nathercia línger &: Cia. resultando fica-
- Estão nesta cidade. de promettia alêm de uma faus�

" C;VIi. agora do stoicísmo com que d� . Sllve!I'u: srs. ,Henrique rem, d�s jr�se �ofdadl)s que
passagem para Joinvilfe, os sr:;. tosa obscuridade. Conheço

J.\s';1m o dr. Antunes Maciel souberdes curtir 08 vossos SLepple Jumoí', Jose de Cas- condttz1a, fendos OIto, dos quaes
Jorge Tolentino e Pedro Medei- um pais democratico e

hoj�� para ;J Rio '-de 1a-. soffrimentos. Qnalquer attitu- ir,? Nu:}t's, Themistocles Bnl.U- Quatro em estado grave fOf'l.m TOS, funccionarios dos Correios liberal diz B. de Freitas, que

devendo vOitar na proxi� de menos reflectida poderá dao Cavalca�tí, Astolpho de recolhidos ao Hospital MlJnici- e Te!egraphos em fJorial1opolis. não admittiria nunca esses

:;:a semana. !razer mais dôr, mais luto Rezende e V zelar Vianna. ,paI. -Encontra,se nesta cidade proIíssionaes da mentira.

l��rof�cuamente para. a Ia. Em tele�raI!lm"t endereça- Ambos o::: cttrninhôes. �.ícaram o sr. Barão von Dreifus, edi-
Porque ninguem ali, faz ques�

. mllI� .{testa terra santa já tão �� ::H? ,chete ,do. gove:r!l� .05 completament� dammi'lcados, tor-proi_)l'ietario do Annuario
tão de dinheiro .. ,

sacnflcada na luta gloriosa <y�(l1catos Jhedlco Bl'aslleJfo begu:rdo os mformes que COll- Catburinense.
Nos conhecemos, tambem

9ue man.t�ve em
.

prol de um �. uos P�?�.es8ores S�cund�- segmmos eolher, tendo.-�e dad'l
uma- cidade· deste pais onde

Ideal sublIme. A semente lan- 1108 peanam a duslgnaçao o desasfre� enire tsta cioade e
os mentirosos se avocam su-

Qfl-da no solo patrio não pre-
de um dos .seus me�bros ltoupllva Secca. Ee t períoridades ridículas, maldi�

O sr. João Neves da fontou� <asa de mai.s sangue para. para a refenda CommIssãÚ',
ga. as zendo de tudo que é bom,

"a.. qu�, c0lT!0 se sabe, desde os germinar, fructificai.' e ven-
que reliDa um pouco de e5-

\)!:m;�lros r!las do movím�nto ce1'. Agora, qUE' não é mttis
... - E&tâu at1!1unciadas para ama- forço util e valoroso.

�'v:,�h!cionario paulista, se frans- possível conseguir e�se ideal roHegío Santo nhã as regafas a se realizarem Mentirosos, boateiros '.'

'!7',-a para a capital do grande peja fUl'ça das armas. com a Irrl.r.jrns(iio-8)t' '-'nl1ro Il AntonI"O'
nesta cidade. promovida pelo Nada mais confortante para

z3IadZ'J, �!alí saiu a 20 de se� �apidez desejada, necessario ii fJ {j u (j\) �"'U ti li
'"

club Vpiranga. os tres ou quatro do que en-

'-�m;:)l:o rmdo quando pedida a
e que poupeis o vosso san� rnu,olnOilfi, G' d' OStPdareo� c014m3eOçarhão a

(h
ser C?llhlt!ar ('r�dul1idade'6b de pa-

� ação de hos!iJidades. gue �eneroso. que aguardeis [i?' lu uu DA UmenaU ISpU a os as > oras 0- Vl ao aurlCU ar a erto ás

;gnorava-Se o destino certo confIantes, com tranquiUiJa-
ra oHicial). suas perfidiazinhas desajei-

-:pe kva:a o antigo lider dá .1\1- de e a consciel1cia. a que ten- O sr. José Carlos de Maee� � I P
Embora desejassemos dar tadlls, com o bôjo entupido

:/,,:;.�a Liberal! conquanto nas, des, direito, a seára qUB bro- do Suares acabade regressar
,I rava parcial mais detalhada l101kladessa pu- de sornice.

,�;::�� que delxou para ser, pu:' tara da semeadura de civls- de Gene�ra, onde, COIUO em- r ANNO gna nautica, não conseguimos Ficam radiantes e, sem se-

,:'_aü8,. com o general ISidoro �o regada com (I sangue dos baIxadOl', representou o Sra-
05 dados necessarios, nem con· rem proUssÍonaes, como os

.
LOl?�s, '.

tenha declarado nerocs ton:bados na peleja. sit junto ii Confereneia do PORTUOUES:' 101) Adolf famos á mãO o seu programma. de Wilde, crida a sua baléla,

se dIrige ao encontro dos �leus herolCos commandado& Desarn:mmento. Wolfram, J 00 Alberto Viviani
é como se tivessem percebi-

;_)( LI,; companheiro3 de campa- de hontem! Intorrogado por um jorna- 100 '.'\I1'1'ed Bccke, 100 Alfrect do um salario compensador ...

nha, actualmente no Rio Oniride Pelas vossas famiHas pelo lista sobre a sua attitude ao Wegner, 100 Arno Odebrecht, V�
.

"t •

f C
São, por isso mesmo, dig-

do Sul, uns e Oulros no exilio amor de nosso estre�ecído explodir o movimento paulís- IOJ Dante Tomio,. 100 Erwir;, le Orla Inos de piedade.

em MOl1telfídéo, Buenos Aires � Brar-;il, eu vos co leito a 8e1'- ta, respondeu:
'

Neumann, 1 l'e; LUIZ Freire de
' • • I E dignos sem duvida de,

oll!r�s, cidades dessas duas re�
eles h�je, no soIfrimfmto, pe-

- Os jornais daqui pubH - f{ezende. I DO NdsO!l Nobrega,
��������=��=!!!!!' mais tarde, repousarem sob

publicas. .'
,. la resIgnação e pela sere'fil' caram que (�U havia abando- 98 Ekkehard Aíehinaer 98' •

lousas em que se grave o'

,
.
'<:f\ Noite), do Rio, do dia 6 �la�e, tão denodados, tão he- nado. o cargo que me fôra Geürg �l\bia!1, 98' lrel1�t!

)

Seh- Dommgo - 16 de outubro epitaphio de Constancio Alves:

".'. ,.,,:_ra fwve.r... C'O.lhidO .em bO.� fOi.cos qUall.to fost.e.
iq

.

hontem

l
conIlI;l,d_o. De fact�. tel�gràl1hei w;:rz, �lb Ouiíherme p.;}.w]owsJd, Grande tOfllel"o QQ�ea.�dOe·���aexphearltOoU, sSuI·aaqIIDul·aZ'

,._o'_ a nohcla de que o sr
no campo de batalha. ao numstro do hxterHlf COlll- 90 Oge Truppd, 96 Gerhardt

;��� Neves ja ha �lguns dja� .

Se tenho dir.eito R vos pe- munic�[:do que R_reYeria ser
I
Hardi, 95. Affonso

_. (�debrech!,
Levar aos olhos o lenco,

".,>.'_::JU a Assumpçao, capital do clIr algum� COIsa, aqui o faço I «v::mC1do com �ao Pa_Ulo, a 93 Al1fofl,l() B<er,j?IWl�j, 93 fn' De rnanllã, I) 112 horas - Levou o lenço ao nar;z.

, c,: L,uay. onde se encontra neste aqUl o faço. lleste ap-
sef vencedor contra Sao Pau· tz R�be, JJ (,UldO KoepseJ, 93 Classe B: Resta'befecimenfo dI\.

.

peIlo gue me é dictado pejo 10«. Desta maneira, .l'rizei, só- 0801'10, Vlânn', 90 HermJDn Itoupava Central F. C.
I u

coraçao, pela experit>llcia vi- mcnt� permanecerIa como K�ch,_ 85 Arnold Buerger, 83 �
.

F trafego
'�,l;-:;[fl.e;iío SObre a revo.. ;a�d? a vossa. féUCidade. a embalXi'�dor enquanto �ur�s, j02? Jten; 8t C_3rlos Fontes,80 É:t::N:F.' c�· - Indaial.

Jução '. lel1cldade de vossas ramilias S0U1 .os frabalhcs da Gonle- Noe �rlleger, (8 "\lvQcyr Leão, r t
.

F
� Rio, 14(A Cidade) _- Co-

_

da �a.mi1ia paulista,da grandf� �encla do Desarmamento. Foi �6 Al�red �reshe� 6õ Ralf OHe,
'10 orla . �. - 1 B. meçarão a trafegar boje os

,_; rtovenw p'rov
_. ramlha brasileira Coronel ISSO apenas o que se deu. 03 Allred ; tel1, 6J Maus Hen- Premio: Uma custosa Taça. trens nocturnos da Cep.k.al41Q,f

a

rnandar instl�D'n:� pre-IBllSílíO Tabo�da�):' Não me ficaria bem deixar o lli,ngs, �l J�ns J.D2é Metz.ger 60 Bl'a!;il, e�r� leEftjf-M-ó'âpltnl e

'lo mafs br
·aurw J den� BrU8H sem representação na- Victor eellIzzeth, 51 Egon Ft'eí* De tarde, 1 !lora-Classe A: São Pauló/' l

'lJos<;ivel e��e �sP0ro de
ao --_ quelle Congresso Intermwio- tag,51 Geraldo Wille, 51 Heinz Brasil F. c. SR. OLcGARIO M' /fIEL E

sôbrec 0'1' arws_ lnque- ri f II �.. L nal. K!eine, 50 Edgar Friízsche, 36 Bom Retiro F. C.
fJ fi ti

,'" '{)l1f.cionaJ';'o�co�:;;lmf'ntos raUIO aOIl Ky Sobrt\ os acontecimentos SYfJvResterc�Ieennalln. Amazonas F. fJ. Ã PAZ
" Paulo c�;· 80

T.f �fn I' ...,.' dt'senn!lados no 'pais' disse:
- /\N �S: 67 Alfred Weg- Blumenauense F C. Entrt!visiado pela imprensa,

vllcle eÚe ler:o n?s .8Sla- <; DOfl:�. cldad� 101 abalad�, - Nuo estou 3em 81..\ -:;Jal' ner.. 97 Fritz Ra!;(', 93 Ne�s(ln Cruzeiro F. C. - IndaiaL em Bt'Uo Horiznnte, o presi-
, ve 1 epercns qUl1:rt.�-f�1l a ultIma, com a! d,o que se passou aqui. Na Nooreg0' 90 P. !herto Y iviani, Victoria F. C. dente Olegario Maciel disse,

':.\nes in" uel" � I n{,t\.�la ch<:.ca:r:te da mo�te do E.uI"npa embarquei ha doze 90 Erwm I'!et:�lal1t1, �1 Guido
. _.

entre outras c.oisas, o seguin-

c il:lJU'l'JT (L
Uos p� oew:a.-

sr. � a.uJo 1\�bltZky, S_OClO da dIas, sem ter, du�ante esse Koepsel, 8, LUIZ. FreIre de �ie;- PrImeIro premIO - 1 valío� te:

'lO leVa-! t responsabül� �?redltada firma Cohn & Kll· tf>ll1pO, nenhuma ,mí'ormação zC'1de, 80 Ant01llD BertonCI!11 I sa Taça. « A paz não é uma neces�

_'.' ;ías' o �mn,:nto em a1'- ltzky, desta praça,
,.

do .B�'asil. _
Viaja.n'do e sem 80 �ertnann .Koch, 77 D[tnt� Sbgundo premio -- 1 T õidade apenas no campo da

-'�'rrJ'et p laçoes e forças O sr. Germano Bedusc1li, Hoücms, n(1O estou\ apto a at TOtnto, 11 O lllhenne Pawlows-,.
aça.

luta. precisa penetrar no es

, L

f�d��e.eo"!bate7'am as i �elegà�� de _pOlicia, re<:ebeu tf'ndê-lo. Pelo que, porem, ki, 77 Ralf Otte, 'IH .:\lfrerl Se- Tercem) premio - Meda- J)lrito e varrer ctene os ven�

?ara a�s1 Z;�do, e!n sc-! �Or�m[l�lCaça,O. do sub-dele-I tt,·nbo ouvido dizer, depois cke, 73 11'€ne11 Schwarz, 73 HH:':.tl. tos da discordia e dos resen�

,;,?l �li (J."
R_w, a (1m de! g�a� �c. po1rc�a, da Penha, (iJ!e dIe��uei, acho que, Ogê !ruppd. 70 Arnold Bm'f- No local: concerto, chur- timentos entre irmãos, o que

..

}O ... t
'Xammada8 devi- m:.tmc�pIO de ImJahy, de [ta- no::; dias t o rme n tos o s ger, '0 Geraldo WjJle 67 AI- rasco, etc. Jazz-band America. será sem difHculdades obtido

,�<;:;;:ne/!/ eO�{'IUSiJes a que I ver 81�O eDco':ltl'adn morto, que ,\jyemost foram f;8críptas fred 1ten, 67 JOão lten: 63 Egon hav�ndo, como creio que ha·

Ppit� �:f'a o. I n� praw. daquelle districto, o paginas as mais brilhanies e Frf'itag, 70 Atno Odebrecht,� 57 A' noite. ás 8 horas: Gran- vera, um pensamento supe-

_, ;.
'J

••• e .exa'me, o fiovBr.' ch,:,do commcrciante. honrosas :pam nós, brasileiros Gll'los Fontes, 53 Ado f Vol- de baile. rÍor que o dite».

,,_ , �J��.VZ�OrlO resolverá, en-) (s llabitü.;ües d'ali levaroill O cuso do sr, Borges de Mc- iram, 53 Osorio Viana, 5ü Noê �---

,

�eJf� .. do deslino dos!O ca.davcI' lJura a igl'ej)i 10- deiros, !.utando de arma na Krueger, 47Ekkehard Aichin�

po ,�,�C03. i cal, onde o foram büscar os n1ilo, aos setenta annos de ida ger, 43 Affonso Odebrecbt, 43
__...... '42 I 8e�s parentes, ,transpor'- de, ê typico. �Hred. Froshel, 37 Victor. Pel-

'1
tanGO-O para esta mdade. ltzzettl, 30 Oel)rcr fabian 30

a.• ha do Rijo I Com? hou-:6sse aspectos
=-..."",=

! [\�:nio B()rtojtlzzi� 30 Sylv'esfer I
('). 'c.', ..

'

.

j myster.l)sos em {orno do seu

�nD
li!

fiI'"'7'1nnR'''WlllU
iii jNeennann. !'j,)',�e:�;:>�;�ro de Tf_!lf!c{�} ex-l falle�imf'nto 101 .0 cürpo suh- 1� ti' A �� �'�II' i �H li I . HI_S�'ORIA: 100. Anfonío Ber-

.',!? h:;:{:::C'o"dde 'd'fao ..raulo'1111l�tnd(>d�aLlt(lPSIa, att€stando "ti: n Pl'Jlvli U r IHltlonC1Hn1,100 Erwm

Ne\lmann'j.""': _

,a" dO.. O estado- ,OS me 1008, Gomo <'causa .

. 00. eJmanU KlJch. 100 Nl3lsôn

;;��tj�(}d� l!:fiimento Nava.?, I mortis;), collapso c�rd�ac?
.

,� -

._
..

�=:.!,_��n
-

--

�obr,ega, �� A)rredo B.ecke, J}O
S'ndm lLh'ZI}«:_ preso p'l'om-j KUlntz!<y :ra mUlto estlmn-. O «VIl::tOl'l<1 r. C.» vai rea!i.; nlbelto ylv1am, 87 LUIZ frene

Pi,'" ne�le,. f:,;lra a .Ilha do I do .... pelo SeU teJnperamellto zar amanhã. no seu carnP.o da I 80 Gmdo Koepsel, 80 Car-
,

o, ':',:r/,()ll�e,/a s_e eneontl'am I aHavel, goz_ando ..;l1inda.
.

de Velha, um interessandO torneio, i �os Fo�tes, 77 Ogê TruppeJ,
• �_,I "nur .Bernardes e I �rande con�:;r�eracao peio es- em que seião disputadas duas 1 :7 Noe !,rl.le�er, 7J Arno Ode·

de jfed�,lr()S; ; IQrço. e actIVidade que tanto taças e varias medalhaS. I ,recht, 10 Alfredo Vegner, 70

t O distinguiam..
.

.'
Tomarão. Pilrte' nas pugnas! Georg Fabiau, 67 Geraldo \Vil·

y_ • . .... I Co!ltava. 45 annos d.e idade nove clubes desfe muniôpio. ! lG,:- 60 Affonso Ode.bl'ech}, 60

.;_.,tarhdo. d.as Trio- ,e. dlx.a vlllva: duas filhas e 0. prograrrlma terá il!ícÍü áS\'JP<iO Hen, 60 Osono Vni!1.n3:
'. t...... .'. I um filho,

.'
'.

8,30 da manhã, com (lS dispu- tiO Sylvester Neerman:t, 57 frí�

Cf JSU"QS l
. O se.ll enterramento reali� tantes da classe B. I ti: Rabe, 57 Htinz Kleille, 57

.
.

}zad<J quinta-feira ás H hora"',
.

Os .éa classe A começarão á i G(�rha,rd B,;ln t, fJ3 Adclfo f.l'oI.

D�' _ 9, .JOJ'f�aUsta AmaZOfzas I teve grande aCiJmP::'l.uharnento, bater·se das 13 l1�ras em dean- j fr"Il1J 50 Alfredo fl.'esocl, 50

p�,'me, rhrcctor d(l; (:Gazetaiaelle comparecendo, incor" te.
.

..

'

.

.

[Arno!d Bllerger, 4,:) Vídor Pel-

'?pUla1':�, .

de Santos, que se! poradas, a Sociedade de Can- No local haverá dwrrasco e I Hzzetti, 40 Alfre,:i J teu, 40 llans

;'5fJ,� ,?P RW'._rfiz que se p1'O� tores .Liederkaranz ea Sacie- outros divertímí;iHOS, tocando a I �ennil1as" 37 D�llle Tondo, 37

tiJBan, em. �f!0 Paula opar- de Atlradores de. BlullHm::u. «jaz bar:d» America.
,

i h�on �re:tag, ;}O Guilherme

,0 d[� mf.nJ'J..dade" chamado Aos seus parentes .enVIa- A' nOIte secá realizado um I Pawlo'l\ SkL
0.. (:Parttd(j das TrinClu;!i'ras:». 1 mos nossas eondOlencias. grande baile. I {Conclue no proxim.) numero)

automoveis

em bicycleta
o eueueta inglês Hal1'Y

Orant bateu a 4 do corrente,
Acha-se nesta cidade o sr. J em p_arís, o record munâia:

\'{Iemer Metz, socío gerente] de bicscleta, correndo atrás

da Cervejaria Catharlnense, duma motocycleta.
de Joinville. Grant. chegou a alcançar a

velocidade 89 kuametro» e 580
- Do Rio de Janeiro regres-. metros á hora.

sou o sr. engenheiro cel, Osca- O recorâ anterior pertencia
Barcellos, director da E. f. San- ao francês Constant, com Q.'
ta Calharina. veleeidade de 85 kilometros e

650 metros.

Viajantes
Record'SOCIAES

Da Mentira •••

..e.

<) sr. João Neves em
Assumpção

usch
"

IllelT\a
DOMINGO - 16 de outubro - DOMINGO

Um tlim esplendido I! 1

Richard Barthlemess
com a linda fAY WRAY n'um des�
empenho primoroso no mm

n
II

I
Um Super·Film de acçoão illtensH, bem movimen
tado. Um film de lances fOl'Ílssimos. BSli
thle-mess mais uma vez reaIlirma a sua

capacidade de interprete magnifico.
Vale a pena ser assistidO!!!

Entradas: 2$800, 2$500 e 1$500

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


