
Cavaqueavam com ° Wahle,
I ha dias, o Rabe e o Niemeyer,
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.� I �oeSJ�va;o�3�ar '�e��!��O d:�
hi llff e a�uance� ana rodamação de rHHer Nã9 é candidato Os militares e 2 �JO\mlf!a despedída,-quando �m d?Si' I,;

guardas entrou, a lllquern',
O presidente. Hindenburg AdolI H�ner lançou �m;:l O"major Barata,. interven- ero. voz forte:

desinfectada pronlawacao ti
-

seu pa
. � r l lP- t 1 A proposito da recente or-

respondeu negativamente á' - v .'.
.

,t) • I'LlüO, /_01.' Ieaera no ara e,egra- dem do dia do b'eneral Alvaro -De quem é esse carro

pretp.TIsão de Hitler, de ahri!' na qual explIca os motivos: nhou ao "O Globo", do Ri{1,di- Mariante, commandante da la. que t'ahi fóra ?
novas conversações em tOf- que. o !eVill'Hm a ,f!gir nas ,m:- z :nd.o t('r sido aqueUe diaril)

ltegião, o general Andrade O Niemeyer promptirÍcou-
no da constituição do novo gocl�çoes no senndo de ior- mal wformado qU<lato ao lall-

Neves, chefe do Estado-Ivlaíor se a informar:

gabinete,' ficando, assim, ex. m�çao do novo gabÍJlete ale- çameuto dt) sua
. eaf'.,dide,tura d E t d

- Esse, ê meu.
_ o ,xerci 0, irigiu ao gene-

tincta. a possibilidade de vir mao.
.

fiO govqrno �ol1stnuclOnal pa- .nl r,r ...
". ; i -Pois, então, retire já, ou

.

f
.

t O che"e 0'08 n"71� ."nc"n.� pae'jse e 0'1-· o quo se ha ta. I anan"e umotIlclo auo_an-
endI're-l'te e1'.e!o cne e naZIS a a occupar o . .t q.u � ··v :-."' .. d; ... '.
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h l' formalmente o'" c'-,nselh"""'l'''' "1" P"�'s"do ..lo �r"ldade era
do mte",rUlmente o seu pau O Rabe est;:-anhou a l'utl'-

cargo ue c arre€! ler rrUlU cra- - �, ,,,.� h' • LO '.0 (l, " 11"" \ ,- c,
"

t d
.

t b d" .:: .

l' hin�te presideD_ci:aL
>::>

�o prf'Sid,entc. I�il��.(n:burg �t� ��p�?a� a ,inic.iati-:a .da �an-!li��r�-VIS
a 80 re o ever mI-

mação. Olho� ttttavérs da «vi-

ReaLlzou-se unte-ontem, na Hindenburachz textualmen- ln_e havmem lllt\pl.dtuO confl..- 'udc<tura ao 8r. Getulw Vmgas O V�!' d ,\ d . d trine», e vendo o auto tão

'd d "B 'I F t' '11
b '"

çoP,<' l·nacel·j. v-�'s .' r"· ',.,' -'d
.

1 R O.lueiO o sr. ."i.n 1'a e

se. e o raS1
.

00 - Da ,te, na cart.a que lhe. dirigiu: I' '� ,3 ",1 para um i Li u.u�'a presl ellCla (a e- 1\l' �'" d'
.

t ' bem comportado, sem offen-

Club", a reunião. de assem-I «Como presid'':lnfe rec"'io partHÍo como o nacional- 80- i publica,
1 e�t 1Z? s;lgUlU. e.. .

t' der o regulamento, :\'alou por
bléa geral, procedendo-se á I aue um o-abinete presid�n-l' cialista, qUE' é ° mais ·:forte��

«_ unca ·â d e�als l�SlS Ir sua vez:

,eleição para· s.upprimenb de li êial sob a k>vossa direcção se
da Alemanha.

. 1.iH. OSYhlLDO SILVA fo�ç�;c::�a��: de�t��adoe��� -Mas, retirar porque?
duas ,:�gas e�tstentes, �,� da transior!fie, Qel�essariamente, DO' FEW-l"'NTO E

c
.

-' bieÍlt? de suas funcções pro-
-Tá contra-mão!-- rEspon-

nova. Ulre�to�J.a par�, 19;:'0. I numa dlCtadura de partido, lli
.

IR • 1; rc.� " A�SUC�� Pede-nos o illustr.e medico. fissionais e a cavalieiro das deu,_ com ,:o� volumosa e

1 For�m 'iot....�os .l!ara,�.{tquel-I com gr�nde gr&,vame pára o I DL BA�NILHA MEDdROS sr: dr:.Oswaldo, Silva, 9ue paixões partidarias, por isso grave.o pohcml.

�as, VICe-?res\��,nte �'�g., Ar-I' antagoms_?1o em _:)ue se divi- 2'\�lelnores Para Os Doces, SCI8ntlhquemos::: sua chen- faz-se me�tér em todos os
. 0. Rabe estranhou, outra

��urLaux e mrectoL., ��:por-. de a naçao alema E uma vez
\ �T.?_rtas, Etc. I t�la, t�r transrerido a sua re- escalões da hierarchia a pra-! vez. . _ ') . _

t.v_? o sr. N,estor �Ch�If,�J;; I qüG_ recm;��tes, numa.. 1'eso-
�

r
sldencla para a mesma r�a tica mais rigorosa dos deve-' �C,on�ra'l-a ')I1lJ!'0.' Po;s nao

:.n.. nova di��ctorl8; flCOU:�f:!:�: i luçao deC:lSlva, qud({uer <!_u- O Ror�ANCE DE UMA PO�TISA em que mo�avat Alameda RIO res militares, a lJar do mais es�a a �lr���a. 1"01 muaada a

sIm CO�P�S�Lt. Pres!dent�, ue I tra €specIe de cooperaçao,
n lL

I Branco; n. 37, onde se acha completa alheiamento ás cha-
mao .U)SOl'a.. ,

?onra...Emih� Sad�; i?r�sldyn: quer dentro, quer j'�ra do no- Marin� .CoE\lho .Cintra é um ao dispôr de todos. madas qut'stões partidarias, C�lU em SI o
_

zelador de

l�, Alfredo �,:,�)P�s, VIce,pop- YC? governo, o preside�te não dos e�pmtos femr:llnos mais I cujos eEeitos perniciosos na V�hIC�l?S que nao amam os

�a�o Baisffil, ,1. s�creLarlO, 1!od� esperar 9ue V!n:g�em apreCIados na literatura na-I Guerra Civil? tropa, que, em-toda parte e dl�P?Slhvos�_ regulan:tentares,
�amuDdoPoses, 2 dito, Ag.os� I quaIsquer conslderaçí)es . ul- ClonaI. Autora de tres formo.

.

em todos os tempos, teem si- e .lOí c.om. voz sumida que

tln�o .l!lol'e'S, 1'. t?eS,OUrerfo, té:rlores, orai� ou eSEriptas, sos l�vros de poesia, :nos an-I �oticia-se gu.e, em face da d(> de tal natureza que exi- baHmcIOu.
.

_ .

Os\��ldo Ram9s,.2 fhto: �u- em tomo. desta questao»; ilunem como presente de Na-I attitucte assumida pela im- gem para evitá-los a maxima .

-Deseulpe ... Eu nao tmha

. venLI�_� ��,?h8:do, ;:):r�dor, T�t.o tal um romance de costumes: prensa de Berlim, acredita-se energia dos que são imres- VIsto que tava na mão...
Carvatno, .... direct.01' espo!tl- -«Um drama no seeuio XV)�. Que si Von Papen fôr nova- tidos de qualquer parcela de I O Rab,:, o Kersanach e os

vo, l��s�or �cheIfer; .2' t"
dIto, Osseus1ivI'o� despertam sem- mente, investido das ru�cções autoridade.» i outros amda gozam hoje o

Arthlh ,-,aux. CC:-lIl:m1ssu.o de nre grande mteresse. Ader- de chauceller a maioria do t engano; qUI:', positivamente
conrn,,_,'I/fi1,Y :rT"["bCl� Os"s'r (le que o Assucar dl'\ Baunilha ME- >

Pd·t
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P ���:r' _ "';, 'i 1:'�:' p�� fi., ue.
DEIROS é uma especÍfllidade jJal'J.

seu-_, d ores s� encal'1'egm>f1illl p0Vo Ui8maG s�. empenhará Almanach Jo Tico· Tico em ares ae PHneria,�": .

a, ...",... :"vv � ' • .!LU� �t·_, .. 1S. sorvete.Faça uma expet'iencia. df.! apre;-nnVl"">o ,',' ,,,.,,, ''',,,,,,,,,,,,, cl�'ll na Casa da PRNTU.I.." ., -
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Anna

AchiUes I
I

Regressou ontem do Rio de
Janeiro, o sr, Aehãles Bàlsí
ni, director desta folha.
Cursando a Faculdade de

Direito. da Universidade da-I
queUa capital, o nosso presa-

'

do companheiro entrou nara
o terceiro anno, tendo obtido
notas dístínctas n8S provas
a que se submetteu.

.

Juntando, aos dos seus nu

merosos amigos, o� nossos
vivos cumprimentos. fazemos
os ' votos: mais sinceros de
que tenha realizado feliz·via
gem, sentindo-nos satisleitos
por tê-lo novamente aqui, a

trabalhar nesta casa, como
sempre, a boa cruzada da
imprensa independente.

FEIRA �DE INDUSTRlAS
A Feira Permanente de In

dustrías Blumeuauense conti
nüa despertando o maior inte
resse) sendo francamente e1('

giada pelas Jlumerosas pes
soas que a têm vi�itado.
As impressões são accor

des Bill exaltar o valoroso
esrorço de Blumenau no SGn-

e tido de offerBcer [lOS merca

dos consumiJores os melho'
resproductos,rivaHzaveis com
os similares Gstra.ageiros, pe
los preços mais commodos,
com a và.nta�em de tr;wspol'-1
te facil e pouco despeudioso. jSeria de muita utilidade
que a administração da Fei
ra puzes!':€' á disposiç�o dos
visitantes um livJ'o especial,
em que grapheTli a sua ob8er'
vação, Rervindo, assim, como
uma exeellente critica aos

trabalhos éXoostos.
A suggestãú �Hlü lica e -es

tamos que não deixará de
ser approvada.
A Feira está ,desdobrando

os seus serviços, de sorte a

se... intermediaria rapido das
négociações entre os vende
dores e as rabricas,
Os mostruarios augmenta.m

dia a dia, occupando-se os

locais já reservados com pro
ductos industriais dignos de
nota_

.

.
Entre os novos mostrual'ios

figuram mais:
«Raude» - fabrica de per

tences para accuilluladores
de autos e radioso
"Photographia Baumgartcn>'

--artisti�os quadros a ale::>
e retratos col(,ridos.

LICOR DE B4UNíL�A
Assucar de baunilha :MEDEIROS
2 paçotính()s
Aguardente bõa,
meio litro

'-Xarope simples - Meio litro.
Agite até dissolver (} assucar de

baunilha.
-Core e filtre, seudo necesBul'Ío.
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Com a perspectiva do regresso proximo á vida i rebentou a revolução paulista, SoH!lario com a dieta-

legal; o� Estados começam de movimentar-se, forman· ! dura, e já em fra.nca opposicão ao g,,::n�J'a! ASfils Era

ij do partidos, orientados num sentido novo, íuíclando sil, pela desistencia do seu pedido de demissão irre

J o trabalho de, alistamento de eleitores. vogavel, contrariando, assim, a eandidatm'ü legiona
I Deu o .t:t1O Grande, ha pouco, uma demonstração I riu, ao cargo de interventor, tem o sr, Rupp .Juníor

�
da opportulll�ad� de. re�rganiz.�,çã? po�itiéa, sit,,;,;.aud? ,

um incidente co� a guarnição I:1Íli,tar de F!or�p.nop�o
� a sua nov�l aggleml.açao partidária en�I'e os enecu- hs, o que, possívelmente, contribuiu pari! a situaçâo
i vos re'Pu.bhca�o;s � }lbertadores, COI? directr+zes pro- de equídístancía das varias eorrentes domin,mtes em

I g�'amID:atlCas Identüícadas ao ambiente post-rovolu- que se coHocou com o seu partido. Por outro lado.

a ClonarlO.
. " . .

mautendo os compromissos com a írente-unica ric

iI .

A actlvlU�de do .':ismho Estado preoccupa, sem grandense, cujo objectivo maxímo era a constitucío

f ct�vlda, 08 meios políticos cataartuenses, indecisos
I ;t�liZ3,ção im�ediata, em face da dellagraç8,o chi me

f duma parte e conturbados de outra, vírnento de São Pauto. o sr. Noreu Ramos procurou

I Evidentemente, os republicanos ainda não se re- I com. Que. o Partido Liberal. sob a. sua chefia. cuui

I solveram a recompôr o seu ediíicío políüco. e si o' pl"Issé o seu dever. isto é, 'continuasse ao lado d,:;.

) fizeram, cS.barraram em ci!cunstanc�[is occaaíonaís, orientação polittcarepublicano-ltuertadora dos pumpas

ii' que lhes ditaram a protelação sine-die do soergui- Deu-se, ahí, a deíreceão imprevista de numero

I·
mente. S0S elementos do Liberai' ínsplrada.. sem dúvitl?-, na ;�l
s:

E' certo que ha o que se modificar nos Estam- razão da posse dos carg�s de maior releve), d e SU1'- �I
I', ptOuSbldl'°caP;'sRTC"1 a�aptando-o� aos novos mol�es �e-l t � ao chefe se ver. 1'�1pidamente, abandonado eh' :',�l'

• ;
1 �0.. oe ê.:�Hl" �or m.aIs que se o qU�Il:a m- "apo�o da maioria :los seus. commalldado�. N��o se po-

"�I qu:nar ae d�ss�rvl,dor dG_I?als, nao se consegUlf'H,- pe-l fer� neg�I' a� alllma.dQ� iHustre da I'�VOt\lç:.iÜ em Sn,a- ii;
sar de. ce�tcis fulhas verlllcadas, - empanar a ver- Li], Catbarma, a nobre ilrmeza de attltude e a hones- \1

II� dad8d kUPlda"dEl�e ven:, dd.ot.auveudto dOI' reg;rr�, Ior-! iidade do gesto, que () redimem, posslvelillE'nte, lJ'': ,!.!"l.::,i,!
� �an o capaCl' a'1GS esta· JS lCas () Vll LO de uercilio I' eI'i'OS anteriormente commettidos.

':'1
Luz, Lauro IVlüller,Felippe Schmidt e Vida! Ranws,e OU- Sem a intelligencia norteadora do seu lundador, :�I��os e � .s::a tradição rala peta. mais serena e gloriusa o Liberal se viu envolvido na luta a::-mnda, e, regres- '�I

I Ie-de-o.âi,C�O.. .

s,�do desta, del'rontando 8 realidade iÍ\}sconcertante da iii
I Sera ,luutll, amda, pretender-se que esteja extin- stIccessão g01;ernameutaL Não havia recebido con�ut- iI

Iii
c�o, sem elementos qUf: ? componhanJ, �om a sua grei I ta a pl'oposito da substituição do sr. genel'l11 Assis :r
d!spel'sa �. o. se� �o�e��lal �e c,orreligional'íos l'edu-I f:}l'�lsH, de fôrma a melindrar-se com a oo'iJe-á-su'l'- i�zldo ra .unI: meA�).<eDsi:a D:Uz;t0I'la. ,. . (pnse .qt_:e se lhe d0paro1l, rumanuo paro. o camyc d.a :�

II ._

rem LOd?s, _embora rewl,mem determmadns OPI-' 0PP'JSlçaO, f)e!'delldo, assim. com a preoccupaçuo di- \�I

Iii moe-s.: a conviCçao ��acta_ e me.lienavel �� que esta- ta id-eologica, a inHu8ncia nas esplwras administrativas. I�I

1'.[ T?-0s Iazendo umEl; aLIlrl�aÜVa real, sem, U'lZ8il103. nos pó.Jem-se, pois, a rigor. considerar inexistentes I�\
I fIxarmos e.fi prelereU01as e sympathias. os partidos políticos em 3anta Catharina. Não ha um :i'

I d SEÀt-aru�nte�no�, de retl.ance. o panorama pülW'5o I movimento que lhes denuncie a vida, em face dos i�

LII
e an'a vil uarma, a Irar cada qual a conclusão proximos p:cHos eleitorais, !�
que lhe apro�v�r.. . '. Entretanto, coatinuaudo a manter, ainda que sem II

Com q, Vl{�Wrla do movnnento outnhl'lllO, houve, a sua reor!!'anização, a solidariedade com que relclis- 'I'�'
• -t

� ,51

'I
a cerlOS respêl o�, uma en-one5: compreensão do mo- Liu, mesmo na sua inacção de outubro de f)30 a esta

I! !?-ento, de qne fOl resultado lOglCO uma união mais partt" ás vicissitudes, o Partido Republicano dev�ria I;

I lOrt.e ent�'e os mem�)ros do P. R.
. C,. Estava-s8 num começai' a reerguer-se, promovendo a modificação

per�odo ue a.normahdades, com vmdlctas empolgando do sC'u programma, chamando a posto::; os seus cor

i var�?s .sectores do Estado, a que serviram, numa fi- religionaI'Íos, para o trabalhe, de alistamento, reajus
� nalIuaue �xagge�ada. e sob �eI'�os aspectc>s íntolc- tando o seu apparelho politico á ambümcia gerada

Iii! rante, as ImprOVIsadas conJUnssoE'S de syncHcancÍa. por dois annos de d:ctadura. servindo-se, numa pala
< Apagada, apparcntcmellte, a vida politica do Es- na, do exemplo de outros Estados e da liberdade

I tad?, .surgiu o Partiuo Liberal, reunindo os que se que lua não poderá ser SOI!E'gada para ° -;:>reçarú das

)!
enfIleIraram nas bostes da Alliança Liber2.I, sob a futuras lutas, A sua phase eôtatlca está a encerrar

I'c�efia do sr. Nerpu Ramos. E, )Jafa logo. diverp'indo seu tt�l'mo. \

(�a orientação dest�"o sr. Rup,p Junior en�ra,va a�"ch0- : E, só assim, pOderá resurgir a actividade par· ,I;.

I.·jl" frlu3.nl'da°ctSaegcuonmdOa Ptae,li:�aatol'V' ,8. I'"aL:.:õ�1at-o nepUbl!cand�> antdes ! tidaria no E�tado, f�ongl'f',gando f2�ças, re<::'Iltr,ando
.

�. a �ClS a que se Irra lava o: nos rumos que tSe nmram, os parLluos, ao surglrem.
RlO. I Evitar-se-á o mui que significa a poUtica �a ad-

-, E, porque nos �ncontrasseD1os sem tempo pre-: !"Llinistra.ção, a esboçmr-se, contra as deterillin�ções
marcl_lG..o p�ra o retorno ao,s quadros �oDstitucio!1ajsf! categOl'i�a8 do governo pl'ovisorio e do proprio e�.;:- ,

i a �ctIvld&,ae de ambos !�glra�a del'red?r, da Intel'Vell- i Í[iü�rventor, e a repetição dos processos que li.

:r8VO-. 1::1i tona e dos postos adm1ll1stratlvos mummpais, ate que I iuç'5.o vi�torlosa comhateu e se propôs extinguir,
=���_���':<'lOoI;C���';Q;If,.���"'_-----=----���'_ ,;,:-.-, ...... , or.;,J.-r.tt'.,"'-..,;:J::!".. ........�=-«I<.. "...._�.�_..::=.<..�·'!Z.��_.d!:'1.t.��, ..��k.-��

Os corr-cspondCJlleS m'gé.:n
tinos de Assurnpção tl',:H1S

míttem a noticia -de que se

nota grande preoccupaeão
uos círculos militares ü no

seio do publico, por !11C,ÜVO
das elevadas perdas de vides

! que teve o exercito para
guayo, em eonsequencill. dos

seus repetidos ataques contra
o rortun Saaveúra, perdt:i,s es ..

I sas L"'U'� o zcverno (-:r;:'}'�l'��n o c-
"-' ",Q j G b \ Vl_L;.\.1 ......,<..,;-l.U·i,.II(.t" v

euítando culdadosumente.

1 :\ credita �!:\ 0'10. � fl�pp7>rl9.rs: '--'';:_ -u! t. ...)-...,t..> I_ll.\(, úJ E. c.e, ,.., ....�

I do Chi-;'CO tonWT/l novo tm

! peto com a c!lPgada do ge

I neral Kundt a Lo. Paz.

i De Assumpção dízem quo fi.

I Bolívia convocou dez classes

I da reserva, começando os

pre.narativos para a organi
ZilCITO de UIlI exercito de 30
mil homens que deverá sc-

0'>1Í1' T'f! ,." a íreute ímmedía-

U;mei�t�Ldep��!S :4-� êh2g11-d�a
dp g"e;l(�I"al t·,_unCiL
0'5 p:uaguayo5; amrmam

qU.G o mor:ü uns tropas boli·
vianas está muito abatido, de
vido ás constantes derrotas,
sendo substituidas por I10VOS

I
conti!lgente�. Isso provi.!vel
mente explica ° motiyo de
não terem os pilI'aguayos all

nunciado novas victorifis de

importaucia desde ha algum
tell1pO,

A nova ConstHutuiçao de-
I verá conter um urtigo em

aue se declara que ne:tll1uma
lei póde attribuir mais direi
tos aos llaturais de um Es
tado do que aos de outro.
Esse disPí,Sitivo visa. ape

nas, a deroga\�ã.Í) de disposi
tivos de constituições esta

duais, co.:no as do Rio Gran
de do Sul,; do Pará, p1'ohi
bindo que filhOS de outros
Estados pOSSllill chegar ao

supremo posto de seus go
verIlOS.

Fóra desse objectivo, tal
artigo seria superHuo, pois a

nova constituição determina
rá, em outro artigo, a igual
dade das leis e de todos pe
rante a lei.

J
,/

Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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Todos os lares se eníloram. e a

tandade festeja com jubilo intenso
sagem do 25 de dezembro

chris
a P�!S- f

Os mais Tartes e modernos. eXE'cuia-se qual
quer trabalho, com a maxima promptidão, tais
corno: moveis para salas de visita. para salas
flE' Jantar, eBlTIHF para creanças, perta ehapéos,
cestas de todas os tamanhos e typcs, etc. etc

A natureza mesma, toda se veste de
loucãs. As mulheres tambem lleverão vestir-se
corri elegancía: com fazendas finas e moderlJas,
por prer os baratos. Não na �presente quê
compare aos ad.juiridos na

e eonsertam-se
moveIS usados

cremos diversos modelos de carrinhos para bo
n"':{:H�" cadeirinhas. carnes. cestinhas de diversas

côres, etc., tudo por preços baratíssimos.
Faca-nos urna visita

- (YORSTi\Drr)

C"� drogas e especialidades na
cionaes e extrangeiras

tv1Je;d�,::���ntO§ A�R��«l\çnc@s, mTo<3!I:ime���m
tict:D!S I.t;; �ªoCCJ�rr-�ãCt�S�

de artefactos de borracha, Per
fumarias, Sabonetes, ar1ig{.1s de
hygieue etc.

.

Importação directa. lwr isto

Processo

:1

dei
ou outra qualquer fazenda. �1�
rapido enovo,

�� � c- ",... !1''-
l'f,"'�ell"��1)mg]l e �Í!ã!1��G Cftf���fâ'MOS

� ""

Trabalho garantido - Rapidez - Preços mouícos

Si o seu mal reside no esto!llago, aqui está
seu remcdíc:

OI !Rl}1t�e@ii:@ «lic::s F�mE���s

Estomachicas, carmínatívas e sedativas

�f� [".� � TI> U:;;,�{\
JJ L" U-H\ -e- '"'vl(}

eútabelecin1ento, padaria excellente
mente lnstallada

Vende-Sê em todas as boas Pharraacias

Pronriedade e Fabricação da Pharmacía Moderna
L
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'.'" . grandes centros E ITAL Pelos Bancos

.�

��������!
I {� ��'�Iftl�R5 da" Pen��a H I

',!;
'H�,fi� ��� �'§�� �)l Ba�wo jYa(0)1a! ih] Com-

: ��(1;41 t1 � Ui), :{ m,eTclQ,-Recebemos o balan-

/ : ��---��- -.. :} cete g0-ral da Ma !}']z f: Sue-
DECRETO N. '13 d� 31 d!� outubro de 1!Jl32. l : En,n'a�'at""ia asencla "'e =} cursais, encenado a iH de
De ordem do sr. Coletor das Rendas Estaduais desta i (: J'o�'���:<� '-"'d"�' t:> '.' � '..1 '

: outubro rindo.
1\ 1 d d atcreza ! t- dosa. .. rande c' Cidade e para o CDn' cimento '

�
.

t • • ti ." . J <: •
L.H>!' e as revistas :, -'1 ... ,

Ao a o a sua, n t<_ b, ao ren osa. nesta g o. G 1-, ne LJ." uos ln eressa os. torno pu-

{=
P'l seí tudo (, vo l\J '.,;)

\ ermca-se, 1)0r- ell e. a (>X15-

que é um velho vicio dos

I
dane, que o carioca já 8. al- blico o Decreto abaixo, baixado pelo Exmo. BUf. luterven'l : �,'if�'�a "",' no' '�a�a,t;dnoa \ Urt�:" PJ tenda dum movimento de

"'ossos sentídos o Rl'O de Ja ..cnJ·OU té m a "lia satvra tor Federakneste Estado .

. .). ),J "_'.LJ L < ',."1 � .
�"'7 �( • .-". -( 1J'11('

.ti • �,
• -

,,_, <) '� co " .J',
'

. "'''; < \.tu.
.

•
: de B01'd"l' Revista 'Ia Se- : ü�, .;}Ju.ltl J", . I, sommando as

IleÍTO oIlerece, á critica iro- attríbuíndo os «logares�) me- -Major RUI Zobaran, Interventor Federal no Estado de 1�: � <: '1"�f\ �,; 'l�" :l varias rubricas o cue serve
�

I d -s
'

ít m ) Ih 11
.

t S L Cat in d � sua tríbuí
-

DE'-'R "'TA' I'
mana . v l�lai 10 '} A

't

piacave os que nos visr a , nores que ei es conquis am anLa. a ar a, fi? uso as o
. S arn U1yOeS, 'u��15. : �i para ."e�10nstrar a crescente

uma porção de cousas reias, I' aos «pistolões» que arranjam. ART. 1 - FIcam relevados de qumsquer multas em 1 F Vendf:!. de biJhetes de lo :�
ampüação e a solidez (Ias

que emprestam.á cidade, ou, FIa recantos disputadíssí- que houverem incorrido por atrazo nos pagamentos de im'I?; teria Jo Hio Grande �

Isuas
transacções.

melhor, tiram á cidade, a sua mos. postos devidos até o dia 31 .. de dezembro do corrente ano, (; e do Paraná :

feição imponente de grande l A' porta da jgreja da Can- inclusive aqueles que já e�ti'.Terem sendo executados. }� �5 n. C,. A, 1�. Bella Alliança.
-metropole. delaria, por exemplo, aos do- ART, 2 - As exeouçoes em andamento, para a co- h Walter Reistenbach :� - A direcção do Banco de

Ha certos senões aqui que mingos. branca de impostos estaduais, ficarão suspensas até aque- �: ;� Credito Popular' f> Agrícola
não deixam de ter a sua cu- Já houve, ali, atê conüíctos la data, devendo, porém, ()J3 executados pagar o imposto e �: Rua 15 de Novembro 47 :i de Bella Alliança envtou-uos

riosídade. entre elles. ' lmultas que não pertençam á Fazenda, em que já tiverem ,;'
••J 1 ;� o balancete do seu movírneu.

, O Rio sempre foi lJ parasse I Ouvimos de um que ha incorrido e custas já feitas. �: BL g $ í""'l F r.1 AU q I to, referente ao mês de outu-

dos mendigos. II dias que a «diaria» que se: �.1...RT. 3 � Na hípotesé do art. 2, o pagamento será,�:
'-' �- ".

:) I oro passado.
De quando em vez, a poli- arranja alí ultrapassa, ás vp-' feito á exatoríu mediante guia em duplíeata, passado pelo I�:;.,:;���.:.:� Accusam os títulos a mo-

ela d�sperta. Per:-.egue-os. �es, á ,9ue percebiam os au- respetivo eS,crivão e Ísp,nia de sel/Js, custa ti? iuizo, sendo: �m" �=� I vímer:��?M�O ���m llumel'ar�o
DesalOJa-os dos seus logares I tigos aeputados., das custas a(:'scontadas as que pel'tel:cerem ti l"<'.;zenda Es- l-,. .

de 1.b2t ,i29$48;). O Banco üE�

rendosos e predilectos. Dá- Na Gdvea, existia um ve- tadual e cODradaj as do Juiz(J l,sh tetç,t parte. § unico, -I L!VfOS para casas commer- 1 Río do Sul, inaugurado a 24

lhes caça. lho, preso certa vez por uma Em um dos cxemp!ar:.::s da guia ft'/erba,l'á o exator o reg· !
cwes, com� .

de maio de 1928, evidelld[l,
Vem depois o esquecímen- denuncia ás autoridades, que petivo pagamento c o devDlvel'[J a Cartorio para que seja f!H1,rlos com o documento que t('m()�

to �,el!ês voltam a exercer a c<mt!actava ura. batalhão de ime�latam€l1te _juntu aos autos e c.onsitleraüa <.::::tinta a exe'l Contas correntes á vÍt>ta, � prosperidade. dos

profissao' tentadora, que tem I memnos e menmas para pe- cuçao, SBm m�HS despacl;o ou sc'ntença l]lJe 1lssml a declare, I
Bonadol'es

I seus,
negoclúS. marcauno.lhe

031lriquecido muita gente no dir esmolas nas ruas da ci- ART. 4 - As execuçõf's quo nãf, tiveram inicio úen- i Costi::1.ileiras
.
proxlIDo lugar de h·levo en·

Brasil. dade. tro do prazo legal 11.0,1) datuo díi'cito ao� promnrorcs ii. per-1 f;wtocollos I'
tre os seus congeneres Do

. :Ninguem se espante, pür' A industria attiDgiu um tal cepçào de multt.:l5 e:�t1'3erdinarlê!:;i d'2scontadas pm beneH-! LIY!'OS .d.e actas pais.

que ha na capital do Br8.sil vulto e deu, tanto l'esuHa�io cio do executaé:O que pag�Ü' dentro do pI'<:iZO acima lixado. e �odo� os u(ens�.hc_:s pam es 'm_,.�-=-

mendigos que possuem casas que eUe, depois, se estabele. ART. 5 - IJogo (ide entr:' ('llJ "jg(,r ü pl'e.:::eute decre-I CnplOl'lO
e repf:lrhçoes

�nüyn-'I���''''''''''�:.!l;����'-'m:5�e tii.nheiro n�s bancos:
.. ' n' ceum�' comprou um chacara to, os pro:J}�t.01�eB, Ial'ã,\:.�tl'e��/!,.!:n.l?diata U?S exat:r�� d.e I

tra-se por pl'l--'ÇOS bal'atJfSSlIllO � CAH�MEOS de BORRDlGLA �
Amda hO!1tem,_ os m"e:,t�, na 11JUC�.. ,todas as celtidoe? de dldG.RS ,JS'Aw.em seu podeI, \cnC:I- �!R Ca0p, f't"l't \�lnI1L�í�1 d� q�"l:iL�r uii;1elo �J..rt'ta a �re�ns �

,,1-" gad�re�; da se.cçêio de vlg1- Qu?�do ,fOI pr.eso, mnda das fi 31 de outuara dt'ste ano, nlel�Hmt� reCibo, e,os exa- Ih..
I il..,!. \)ah \''1!'oJ!i\..I�� I!1qôi&vsafI!19rsnn:"phir� �

la�C1a:. cumprI.ndo as deter- mantmna oe? mempas �ob as tores, sem perda d.e, t�mpo, mÜn�íll'�O aflxa?: I!-a sede das·· n=r==-_=

! W
NtiETSCHE E: HOEhU(E 1l

:m,l-?fiçoes do 1 delegado au- suas. ordens, mendlganao pa- c?mal'cas, .dos mumclplOs e dos dIstrItos, edHals em que SI:l- n�U'g!l d'lH � �; " t!!,l q S�3 15 �e 11�,e;!;�r� 43 - f!,la l'íann. n �
xlllar, SUrpI'(>Bn�eram, r..o Lar- ra eile.

" .

ra tr�'nSllrlto o ,res<?ute decl'(�to, pUl:a q_ue cheg�H� ao co- UhVJlJ e�H:t â igi�Gmalíe [m��::s1im,_��,m§����h1i1..w.s�
go de S. FraUCl?COt esmoluu- A campanha da pOH'�Hl, de� nhecmlcnto de todos os dev\':'C!fll'BS. $.:; UlllCO. - Fmdo o pra· fll"'O :p .. /" I ��_"--'-'''''._.���'.'�=��'&

do, o s8xagengrio ManoeEVH- ve inÍ'em;j!iear·se. zo da isenção, serão as cel'tidÕ!3S, c:.Jjas importancius não lldó �en!dji'1S Rl)Fr�L DF PHItWIRA PPP.C�
fanda, portugues de nasci· Os j'i:ÜSI}S mendigos augmen- foram pagas, devolvidas inco;1tlnenü aos pl'ClIllOtores, para

_).; .1._,1 .u �., .lU l t l,ln

meato, que trazia no bolso hru dia.riamerrte, os nns legais. Em possuil'em dois jardll1B O Doutor Amadeü
setecentos rei! reis e tinha A cidadé está perdendo ART. fi - ü presente ::le::nõeto entrará CD]. vig(,r no lin:ados entre si; o do Amor Felipe ela Luz, �luh�

em casa a insignWctmcia de aquelle aspecto risonho e r;;u- dia de sua publicação. dentro de CfiÍ:':�;; o das Flores de Direito da Cüma,i:'-

dez contos. dia qne lhe dava Ütnto encan- ART . .7 -� R;::lVvgam-se .. ,disposiçÜê� em contrario)l, I no .quintat· ,9 pri�leÍl'o sym- ca de Blmnenau Es-

Como este, val'ins. to, vida, bellezi1, Palamo do Governo em FlorianópoliS, 31 de outur;rc'l bohsa a r ellcldaüe; o segUi1- tado de Santa Catari·

A cidade está invadida por A obra prophyiatica d<i,g au- de 1032. 'i do compJeia-a dent!'o (tO cnn· na, na 'forma da lei. eie.

um verdadeiro exerl�ito de toridades está senu\) olhadét i forto matel'laI moralidade. ido· FflZ sal)!:'!' aos que o pre-.

falsos mendigos. corri sympathías. (As,�.) �alJi �rü.,b�!r�n ! intria 11('}08 mhos, espüso e sente Edital. com o praw de

Hom.ens sad!os, fortes, mo- E' ptecíso que a metropo- Otaviu de OHvcira'}. I a saude. dez (10) dias. virem, inten!8-

r'\., 9.08, que simulam ceg�eil'a, 1e voUe á sua feiçãú a,D�iga. EllJidio Uma, Escrivão. II" Faltando esta, tudo �e tra�s, sal' possa ou dele noticia H-

\� :'\ fmgem uma cb:-.tga purUlenta,[ e desapparcf'R, das avenHtas -�==----�� -=� ==--=-=--�.." ..,. iorma em sonho e martvrlO ,veTem, que, no dia seís (1.))
,

arranjam toda. sorte de «trues»! a caractcristica phvsioDomül Os romances de E D G A R prCIP nD 1\' li 1\' I Como pois. garantir a 'pos- do proximo vindouro mez ih:;

"para commDver ou despertar da m�serja, da peio�T' e mais W A L L A C E são os mais
i !lJAn dA tll1iERICA se de tfio pl'êcio�o l.'{JI\1K\i. dezembro, ás onze DmHs, '!1{1

(} nosso seutimento de eaI'Í- re1)ell(�nte das miserias Que é lidos atualmente F,<;f� !\l ndo �J _
de tão gi't1P�le BEM? indo di, local dos imoveis. ú n UH E_::lu

dado, aqueila que se fino'e
'-

V S J'a' 1'0'1 � o' Cl'!l'ul0 VBI "'TeLJ'-'�r ",(>10 �s;pera'Ao em reito em busca de «jI,1inel'vi, Paulo, desta cíclade, o I)Ortti·
"

z::, • •• >""
"

V v H �w 1. OTl\ prolcssor' UO'us· a', " ...

Ha mulheres aqui, validas, t;m todo grande centro do melho»? Neste caso encontra·

I
TO Pl'C"'''' 'd q

. .t.." �, na» qUe e um pre'vl0í':O espe· ro dos i1.Hdltol'ios, ou quenl
, d

. "','. .

� , , , v ..<l, ue JD.SLfIUra tlOIS I .,.,. ":::.·i 1'" 'i �f ..

t'
que vão fi. rua pedir esmolas �lin o eXIstem os «ti'tICS", 1'a na mmll.a livraria tambem sci�wtistas americanos de 161'-/

CHICO 1,;-:1? pe ? u:,or '- a ,a a· 8uas VE'Z'2"l Hzer. l'tli'a a tlt�-

para manter a, ociosidade dos :...08 malandros tIne e:r�plOf'l'Hr lOS
outros llvI'OS .jel3�e arama, ma a pl,{12rem roa1i7:ar uma

I
I!1ada RüuancOl a qtle rlu�ante bI: co preg;10 de v<:'l1Ja 0 �H'-

nmantes Que fiCfrI'am ern ca a caridade publica. do escritol', como: l)roY<l .. '''l';' ;; ::: ,'''t "c uez annos tem curado lDllU' rem8tilçilo, a quem mai�; der

'HS dormindo. EUes simuiam atê 8mputa- A Porta de 7 ChavD\':
I Ito�»i��n�"e �o,·c�nSt�<� <t

rT t,?.,l�' mel'assenhoras evHa.uéo tas e maior lanço oferecer, alem
- • •

'
••

.... '" !:'>vUv>« TI S .,;',8 aúos ullH10::;

!
. J _.

- ",'" ' I I'
.

E) recente o facto de l'lIaria çoes, com uma perlCIa ado O Smmfo. }5; � �,"�'d""" _ nJ d T'd' vezes üp<..:ruIJocs e SOlI!'lmen (ia aVE! fação, os s'=g'utnte:'<
.

1
.VCa-< 1,l-tO ,'oahl e'\l o t T l' d "L •

., T'�1 "no ')REl\�O
pO Espirito Santo, que foi á muavc.

. O Bando Tenivel. o Reu :> ,t:ld d "'do
os '\-e.DOS o «leIO e ovarIO, 0€08: Ul,� L_,h. 'l'i • sito á

policia queixar-se do seu com- Londres, Bel'Hm,Nova York. O. j ornem Sinistr'o, ! Ih; nã�& L[;e�'m i�ter:;a�upvp'o0�: 1 possüindo attes_tados, magnHi' Rua São Paul0, nesta cidade,

danheiro, que a mandava éS- Nesta ultima cap1tal. foi O Prisioneiro da Opala. 'n{F!>�'fl'+e � �"cef';�i-vo f�i�. BOS. Um !1egoc1i:m�� .do �lto tuzendo frente. com 'vinte (201
mDlar e, á nDite, gasta,'a em p�í:'SO, �1�.O ha .muito, um men- !;; Aranha Bra1ca. 'I qU�fis; s�nte na�� aÚ';''S regiõe� I �o�nm?:relD �'� Jomv��le, ,�s. metros, á l'E'ierida rua, fun-

farras, com outrns J':iUlheres, dIgO mÜllDnuno. 'lambem acha-se sempre d,) esp.iço '). tentativa 31'}" I gOl.anao qURól a paqenCla. e dos com a Estrada de F"rro

o resultadQ da SU>3 exhü.usti· Mas iá o líUmero é muito á venda a literatura ! 1'" • }',
< ,:." � 't

.
.

,,; � i esperança, curou-se de hemol' Santa Catarina, exiremmu1c'
, I d'

.

!.WfHd
sela leLa na Dtlilla.I"" 'd � 5' f« (' 'IT d d I 1 d .

'la pe�'egrmaçá,o aluma. menor. o. q�l en.tre nos; moderna sobre a RUSSIA e de Hud:;:;ül1, em ü)34. diO� a" com las�os. O?S e üm ltl o com a prOPl'H:'-

O cmme, unicamente, mo· O Rw de JanelI'(l esta se dos AUTORES RUSSOS ! =��,��=.==. = ---I os mcom�lOdos causados ue dade do espolio de Hernlann

Yeu-a á demmcia.

I
tornando o verdadeiro 8ldo- ';\'�""'" ""� «regras') u'I'egulares, hemo!'· Dietrkhkeit e do outro com

Livraria 0ARL V{AHLE. I p. jlflU'lCWf "'a. A c" a . H, I

_NãO �ôr� en� e a policia r�do dos e:xyloradores da ca. ..

;.

�,.� �. <" ��.' rt<��u.;.H.UL 'rhag�as. cur�tm·s� s� :,ão cu' a propriedede àe Georg Bai-

nao poaerm ;-!�il' CClI,t:'a o ma-, fl(litüa publIct:l, Ru�, 15 de Novembro' .ür. !)II 1:iO �!lDth2.tlra Lo...! o jl'f.lVP1lZ (,,001 1{. Mmelvm8.. ker, edificado com umil. caB�1,

landro.. .

�

I ,

E' c(;!�tra 1:;8(; que a polícia -, .,m__=��_====-=�
soh n. 272. constl'uida de ti-

A curIOSidade do rC{)(jI'tPf J fE've 1.1;;,,',
. '�,�"F�.:w3ff�"-:;��ôl'.'�';;'�� jolos e cohel'ta com telhas,

levou nos, outro dia, a 'Juvir' O i'also mendigo é peiol' do
'->.4'

, quP serve pura moradia. e

um desses desgraçados ap- ql.1n o lüdrào que assalta, al- I oficina mecallü�êl. um ranrlw

parentes. ta noite, u;üa easa. grande,. cúnstnndo de tijolos
Conduzimos a paicsti'd. eom Este, prlo menus, arrisca a I' I

e madeIra e c0berto com te-

habilidade. vidrl e a 1iiwrdnde. '- -::c��--=='�-=,,_�,-===. �r lhas e 10HHc!s de zinco, e ain-

O mendigo desconhi)cia a f\quelh� está mais' seguro. fi •. OS� a0{:lIo "'e ...
· -: S'lj ::1 D d lC • "T"� 1 ��

da, um rancno pequeno, coos·
r' 't' Vi. ir t� Ij.,), f.e�f'pÉ'.j�:l ll'Va ,.�._ mp lr'rot:)n"'��.f'\if), t4Jl���.a:. 7. Lr"I-"'O '1e ,..' '.

protis.sãodo hOill8111 qUe o t..jSaaSHl'J1];1S8I1Di.sdamys-
� ._ '" .�.�,:" ... �..... " 6 ••�h.. " n.<l.lj. ..�IiJ"''V 1.i",vu1l... I,. l nU \,', IlH:\ven'u e coopno,

int-e:rrogava, tmcf�ção e dB mentira. � �, EDl C O - li! Medico do Hospital Municioal, Delegado iJ t3.mbem, com folhas de zinco

!.. ' . E' um cl'imillvso dupla. I":' � bem cpmf) tOGas as demais
�'-:l.tn'lu·se COmü(lSe0. Pela f'ac,lldacle de Med,óna "O mod'!janelro I d H . ..

h Í't
.

Contou a Fua \'Lia. Fôra {Repor-;;[i,r:;',,'!H d.::l. U. B. i. para i'j
e yg!cne �� ..,em el or�as no referido ter-

A C'J
' ClirlSca Medica em Gera; \ '

fi
I no e

.., ,.

d
empregado, Chegál'a f-.té a

((' 1 .'111(;.;), , 1,: - CUNICA Gi::RAL - �' 'e. Xl.SU'1".,e8. aYaiW o tJ-

bI' ='=="""",",�==-=_"_ l\'p1e<.:tlll·S (}p <:!en]10ra e ,.'s"",:,.!;rl� '1... '\1,-,).' ,+1, ,"I ' I"
CO junto por 1rlnfa contos til"

occupar um empregD pu reo. llil"'flI
• L. <,

•

� ",
�

S ';�'rl,�,"""""\.'�' ,_,.,_d .. ,tS:! Consnlt:1S no Hospital :Mun;cipal nos dias ut<,is

Depois, cansado de traba- lvu::'uEIROS Backpuiver und {h� cnanças. F ele:', i:�yphus f: \ E:nerc!:I!" I da'" <;.12 !101'nS dtúl1au'l'( Ilos' donÜ'jrros (las q __ �'" féj s F}O:000snOO), beD;j esses

lhar, déra, de proposito, um V PiC{)��uttor!o _e Residencia: Aimneda BI.H';io do ;�i 10 }1�ra8 ê"nas outra's 11'oru&' na 'SU�b l'esi.de�cia ��' que se acham em poder ÓV

motivo á sua demissão. Data aniIHnzucker ü.o",B!·an�o, 3; 8
ih em Itoupuya Secca, Pode E''3I' chamado a qual· li depositario interIno deste jui-

Sirrci clie Besíen
\_.,OllSlltd).S (,as ás 10 e da::; 4 tis 17 llOra8' quer 110m do din e lloite, � ZO, cidadão Paulo l\íaJbu!'o e

d�hi o inicio d.'3. sua nova'� 11m
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vida, da sua prosperidade, , ,..,,,_. � que foram penhorado:;;
-

a

pode dizer-se, r DI� R a'1.DP ;-�.�x:���:�����;{� Sap�r�a;!{'ia
_

�f:i Otto �ros:;mallI� e suB: D1!lHlf·r

Emprestou ü sua physiono- l�r§.\"�ofíP1!m . ".. 1 '\" l ....", : : � _" r"" - Vil na açao eX'2cut1va lnpoteca-
. f' t

ltJ<- .,e
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Advogado. �e�uscYJ!;� �Il'ia que, por este juizo, lhes

mía um 'aspecto angusLlan e !l1'< ..,'�,",,,,, " ;;<� .... , 'í\t.:r�{'i"""'''''I'''-O�:
Call:-,as eí,::(,ii',.commereiaes ? f;:

de miseria.
'
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• zia flue re�l'essei de Curi- �Jí Barreto e outros. E, para qm.;
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as ruas, e os bnncús. • ,Ifl,. • \ 1ft, �7}l�Y • venere8S e da Dl�le,
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d .L 1 <'-

A' noite, iá tarde, de l'e- í llf:"-'(.:c.�../j.
.

,... j'>,

i·
.. �,�,�1h'i1?}1I..� �f",c;�'�",,!:J..""",rl'--' dos da aramada marca i e ÍLa que, na l1)l'ma da leí,
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L.. T"" ..:;".<. -/_,./� CONSULTORIO, RuaHom' _"""""11 "-'ii "",,'�ill'Ji.1ílIl.F:;' IW

< serú afixado no Jogar do cos-

gre8so á' casa, contou a «fé· '. """'..:;, I Hetil'O no. S: Lins $.) iÍs i:::' ::::0H ',na"jdo e ''''''S "'i!I'�nIl'"'' i',;-
��AX;MO �. , h", I

.ria>, Aguardou-o uma surp:re- � .�b !
'

,. --" 1••", v� Il' N'at·al·. '1-:
rume e pUvllCUflO pe.a im,

r " . e UHS » �s. [) ; (:Di'<':'O .sath;l'ems,<'ímos si fizerdes f'.pproXlma-se O - prensa pOI' trés vezes, di'
sa. Arregalou bem os olhos 4 : ,uma voa SObl'?n�8ZJ, Sem muito façam uma visita á Sapa- li I
estrabic08.., � I

..... ' � ,. -, . .. __ .. �,--
-

• ü';lbal.ho Doder'('is fazer um boI ..' taria Beduschi, em
r acon D com o estabelecido

Contou de novo,' Recontou. � g Dr 1=,10"'''' R""r""'''''�'''''' ',salwto30.- Fse o Fermento e ó 11.i'i
no arrigo 1.763, do Codio'o

Era aauilio mesmo:' 115$000. � N,:·
z..;. ....bO'.t :.:.-Q.1. \.., v ! AI:lf'!lCli1' d� Bcwniil1a Medeiros: GASPAR Ju:dJciarjo do Estí!do, Dado
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e

� il � h I" \/0'0 :, :l.prGvdt-2 a receita do pacotinhó para apreciar artigos finos, pass'ldo re0Va cidw1 1 Dl

',Em trinta dias poderia ga- � n .-d)' )i�DO : \ ':jtl t_;f)cnü?' racil. Seus filhi- modelnos e escolhidos a
c<'.i "". .ue ue L'�U-

]lhar 3:450$000, � �r$ i-��LO' I .Rua i� ii.e !>:{n;enÜ'l:l'i' : nbos s:lltu:';ín ��? eont�ntaI}lI.'mto caT>richo. g� �:enag' ao� 'd'mte e quatro
.

O :l-D'O l'he de,;'a 'd � '"�.. ",.!\&Ul;l�,� I ,

e :"2[1 mando ,!l'? cüllndarft para l- �'� IaS o mes e novembro d�
muprt:.,; ue '" uran- � ..y - "11' >iW'� ,

� � ....;y "o ,�tll""Jl:'. JO Ã.O LU17. BEDUSCFII I.:�,�, "till'l novec.o.n.to� "', t"·l·nti'. n,

. íe ,varias annos 6oo$ooo.�Que � i nr.. "'� ill 2ü.andnI' �- �-- --
.

-- � �il! "- '" " � c.' '='

'b d! Q + t
' 'I I"'� �I �

.�--- '�-'-'�- ----- � dO�8:.. Eu, Alfredo C�mpos, Es-
.

a Gnr o, \lantO empo·. per- i &. O> n;e';�D!" P4ra a
. III!; d"_" I C

d 1 � n � � � n M De ..ll S 1 I� CI'�V�.O O �l.ve e úmereio,
"era.

, !::.'3EC e dCfnç,as do peito, � T BPP (iI l)., ; �r. tntt r�" I-ape l'''JO ll\iO uO ih �" O (h:lL1Io�l'al'el.(assinadol Ama-
. Agora era livre. Não tín,ha I I§ Combat.:: a;; c::::mstipaéÕu. k

l& AI........:t -:)1 '';t,. deu Felipe da Luz, sobre U'ln',"
c"'e'l'e Viv'a du"a�te o dia

I
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, Deseja,se arrendar. !lO muni· "

O .t!e�p�ctae�'I'O '(tra�nati�o d� .

r.:::áriados. ci)q\iducb�. �dv.....cgê"do ;,., Esnec?a:li,����ap'::...�amloel"'stia� cipio do Rio do Sul. um tCl'reno, ��t��rY��l eS��{h1üEI �? valor
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. -

t A' J bro,H:hit;; e aSÜl.fGfl.
. .l:''' ,u no Qlml tenha um barmcão cons- .'

u:S iaJ. reIS. <,Sta con-
um,a mlSefl<l. apparnu 'e., I, I RUA 15 DE NOVEMB110 (de gaJ'gantf!, nariz, truiclo. i'orme o origina], do oue dü'tl.
!wit,e, pOl'em; despid.o� os au- j

I·
O Xúope São João i ouvidos é olhos OHm'tas, com preços � outrtlS ré.

A

dra'Jos, b.a,rbea.doj vestIdo, ap- I, t. ,.. B LU M r-= N lJ., �u' 'h inf(H'lnações, ])01' obse(juio, ii G\!·
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O h

.mote'!!! e .o.ilhes a e..:t'� • ií"_' r,

.

nlumenau - Rua Pün,}lY rencia del'1te l'ol'r"'1
' l�SCI'ivão

parecia com butrG aspecto, I
ü o...• � ,�, ,(..,

1I� 'e"
-,

corri I) aspecto sadio e moço I gJn!a) QS branchiOG e 08
"'--'_-'-'--

.;._'" .i1 ';.),0 c"an?j){JS

do �.omBID que, eile era, n.a 11 L!rtd�nÕe$' íViilhares de l1esta secção: 4 pUbíic.ações, aos sabbaf.Íos, afé 3 I;;ms. 3$000, de Al'}HnZ'
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H"" aque ao «Tito-T;N"
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Prorogaçâo de prase para paga illl!uto das. impostos em atrsre

Os mendínges rlcos ..ftpdfJiiseria apparente
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depende da cultura moral in-
'

fsletual de seus riHtDS. A gran
déia. e felicída Ie de cada um
deles depende da bÔ'a. ou má Iescola paterna que-viram com
o� olhos e beberam com a íu

.- tehgencia. A boa escola é: mo
,

-ralhlade, instrução, Justiça,
hygiene e economia. Seja e- I

conornico compre só o indis I
J1,enSavel, na .víüa, mas I1r�igo I"de valor real. POÍs bem; as-j
sim 08 dentes e o cor- I

fiO, li. cabeça e cabeío

tam-.tl
'

',- he:ffi -precisam bygiene e as
seja constante. -

Para isso use a -Petrolína

I.:vHnancora», que é um toníco
c tll?I.l'U'; ide�l microbicida; es Torrado pelo sistenw a ar quente puro.tertlízante ao couro cabeludo-I '" .. »""'", .. ,

'1" d j b 1 I �:�.::'r,�l,�"FfjJ;>,';�,�:l;,IJ1�t(''l'if.'j>��,� � ''ff>+q>.-mfi:._�-

',eVlla'a que a nos ca eios; �---.:l.�- �,=",Ifí��", ��_ "" 'l:��;,.,p

destroe completamente R. caso ,I "

pa�goi'dura e ecmichão do pe- )��_��".,'.;,.'_.._""""'=Z"""''"''''''.....''''''''',,___=''''''''...�=__w'''=���-=<�-

.' l":cTaneo.Algü.mas semanas de I "

uso tornam o cabel Ior.e, on- I,
deado,vígoroso bril ante e pre!
to evitando as easp as e o ('U1- r
branquecimeri.to prematuro, I
sem tintura, Cada frasco tem I.
tod<is as instruções para fazêl'l

. o cabelo lustroso !:wcco oUhU!
rnído. Veade-se Da Phar. ivH-!
nanccra Joinvile: ern to-Ias]
p!1'arm., 'Zrog;<:rias perruma ,Irras deb1 t cwade.

I

I
Empregado !

J
com successo I
nas segulntes Imolestias s

I

I
A
/1

Ifl
•• rl'l tt nm�"""i f!.",';;fi"" com um 50 vidro ão Remertlo Mi ..

lj�� a Ue u� IF,H II1g.ll!JL. nancora contra embríazuez.
Tem dado alezria e felicidade a milhares de:- :amUitts

lue vivem na maiifr mlsería causada pelo triste vicio;·

Aprovado peja D.N. de :3, de S.Paulo (cm 30-5-915, sob L. 8'1
Dão-se 2.DOO$000 a quem, com provas dennucíer os

falsificadores ou CÜj}1rüY('ntorc�s, a E. A. Gonçalves, em ,.Jo
in vílle (Santa Catarina) Pharrnacía I\1i11:l11Cora. Enviam, se
listas ,de preços a quem as desejar.

Venda em todas tiS drogarias Cc

Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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Di,spõe de 1.800 lotes coloniais de 25 hectares cada um, que
se 'acham situados em

Rio do Oeste, Tayo, Dona

'".

A maioria das áreas de terras está situada no Rio do Oeste, (município de Rio do Sul), que. t�m como
anluentes principais: Ribeirão Grande, Ribeirão das Pedras e Ribeirão do Camp.J. O Ribcnao Gra11-
de, que desernbocca no Rio do Oeste, a quatro kilornetros de distancia da séde do dísíricto de Tayó, con
Iérn mais ou menos de 750 a 800 lotes coloniais de 25 hectares. Está sendo feita, actúalrnente, a colonizaçãodas terras desse Ribeirão. A estrada de rodagem já se acha construida em cerca de 27 kiiometros da séde
de Tayó; faltando apenas de 9 a 10 kílometros para lil�ar-se á estrada de rodagem Rio Negro - Mafra -

Tayé: Este Ribeirão tem por seus affluentes Ribeirão Cypriano, América, Wyldi, Hertha, Luís, Alegre, Encano
e Piave. As estradas de rodagem e medição dos lotes no curso dos mesmos jà se acham em construcçâo,
faltando 4 kilornetros na estrada do Ribeirão Luis, para ligar com a estrada de rodagem de Blumenau a
Mansa. A vinte kilornetros da séde do districto de Tayó, no referido Ribeirão Grande, foi demarcada uma
nova fregu ezia denominada rreguezia do Ribeirão Grande. Na séde desta frevuezia, desemhoccam os Ribei
rões America, Luis, Encano e Alegre, desernboccando 3 krns. acima o Rio \\[!yldi e a 5 krns. o Ribeirão Her
lha, e a 4 kms. abaixo o Ribeirão Cypriano, ficando situados á margem do menor destes ribeirões 25 a 30
lotes, e dos rios maiores 70 a 75 lotes. A freguezia já possue, bem no seu centro, engenho de serra, atalo
na, e um pequeno arrnazem para o abastecimento dos colono 5. Possue tambern !Q:reja. estando em construo
ção o eduicio ca escola e dive rsas casas de moradia. Deve-se não perder de attenção que os trabalhos de serra
ria e ataíona tem .àugrnentado consideravelmente, o que demonstra um franco desenvolvimento.

O Rrbeirão das Pedras já tem os seus lotes completamente medidos estando a terminar a medição do
Ribeirão do Campo, já estando a estrada construída, p�lo Rio do Oeste, até este ultimo Ribeirão, distando

. ambos da sé íe do districto de Tayõ cêrca de 30 kilometros. Apresentam ambos condições magníficas para
a construcção de íreguezia s, sendo seguro o seu florescente íurur.r, pois que apresenta facilidade irnmedíata,
que não será desprezada, de ligação, por estrada, com Canoínhas,

Além das terras situada, no valle do Rio do Oeste e descrimiuadas acima, a Empresa possue terrenos
em Duna Lui5a, Perymbó, lvlosquWnho, distando estes da sé.Ie de Rio do Sul poucos kilomeu-os, estando

. todos o s lotes intejram�f1te medidos e as estradas completamente construidas, já se achando grande parte
destas terras vendidas. Os colo 'lOS nelles localizados são em sua maioria alemães. ,Pertencem á Empresa mais cerca de 180 lotes em Benedicto Novo, no lugar denominado Rio Capivary,
estando em grande parte medidos e a sua estrada principal construída em quasi toda a sua totalidade.

Em sua maioria, os terrenos desta Empresa são de primeira qcalidade, que servem admiravelmente ao
plantio do milho, fumo, canoa de assucar, feijão e todos os demais cereais que se cultivam em terras fortes,
existindo tambem grande parte de terras apropriadas pira O· plantio do arroz. Além dessas. ha terras mais
fracas, que servem ao plantio de mandioca. aipim, bata/as, etc. A Empresa possue nestes terrenos uma boa
giéba de fachinais, proprios para a creacão de gado vaccurn e cavallar, em que já foram feitos muitos servi
ços, e os quais se acham á venda por preços baratissirnos. O districlo do Tayó dista da séde do Rio do Sul
55 krns. com excellentes estradas de rodavern e tendo o rio navezavel nor lanchas da Companhia Paul, fi
cando assim ligado ii estrada de. ferro. Na séde do districto de TayÓ" nada' falta aos colonos, pois contam-se ali
estab�l"cimer;tos comrnerciais, industriais e publicas prornpíos a preencherem tOd3S as suas necessidades.

O clima de to.las essas regiões é saluberrirno, inveiavel, portanto.

Condições de venda dos Iotes
Sã') as sf'lluintes: Lotes bons, de primeira qualidade, medidos e com es!rada, enviaremos preços a quem

0.' jLuif e OS de outra qualidade, com preço a combinar. As condições de pag"mt:nlo são: -

uma palie á
V's';;, t: IJ ics(;:rtile a praso, com juros annuais de 6 a S por cento. O pagamento á vista gozará de regular
ct�s::,n..,jo..

.

.'\�é n d 1'> teiras citadas, ds Ernpresa Colonizadora Luis Bertoií, temos á. venda 400 lotes de 25 hectares
cada mn, da Empit�sa Colonizador'a Luís B�rtoli, Patricio Novoíeno [\r Henrique Piazzeí3, sÍluiJ.dos no Ribei
r�o j,) Salto, affluent� do Rio do O;;-;te, que distam da séle de districto de T3YÓ, pira o sul, 9 krTIS., estan
,jo em grande p1;!'.! meàidos. Es"e" :otes são ex:e!L'!ntes para o plantio d�. quaisquer cerr�Ú;. i;rnitando com
os lotes d,1 Emp:-esa a,::ima descriplos. A principal valltag�m dr:sst!s 10les es�á em que na foz do Ribeiri10
esiá ::: po-to a qae chegam as lanchas de Paul & Cia., apresentando assim bcií[dades de ;fansporte p:-!.<.I a

exr;ortação dos productos.
.

..

A [:;:n;)te"a lê TI á v·:,ndl dois engenhos de serra e atafona. fica tl'n situado na fregu·�zia de Ribeirão
Grande, estando incluido � na sua venda 4 lotes de terras com 100 he-c!al'es, uma casa bDa, e�;paço)"a. envi
draçada, �oberta de teiilas, um p'liól, um carretão para o transporte de tÓras. Uma carroça, dois animais, ôms
junlas de bois, qual1tiéÍ1d� regular de suíno:; e m::!is peqúeuls bem feitorias. Tem direito de aguas de 3 rios,
com força ba:;tante para m·)Vim ::ntarem q!la!cper estabelecimento industriai. e mais uma ar-ea de tenas CI:lTI20 loles no c:!l1:ro do p�rimdro urbano da fi'eg"uezia. E' um ponto mlgniiico pa�a u'nl CJsa comm�rc1:l!,
em situação centrai de q·!.alíO estr-d.H, p::nto o'J:i�atodo dos negocios de cerca ele 400 colonos, desde que
sejam na �U:l to!a:ij::d� colo�il'ldlS as te.Tas, já attingindo a 100 o numero de colonos nas meÕ'lTIllS eslabe
lecidos. Para q:.le se tenha idé.! do p�o�re<;so da producção, basta um exemp!o: a aiafol'1a moia. ha um an�
no, no seu inicio, um e rn·�io a do=s saccos de fubá, semanafmente. Hoje a sua producçào já atiir:ge a 25
saccos por semana, com tendencras acceniuadils para alia. O outro eng'enho está siiuado em Dona Luísa, lu
gar riquís,iimo em maieiraq, jisiando da estrada de ferro P0;lCOS kilomdros. Essas p;opriedadts estão á
venda por preços baratissimos.

Aos que se dedicam ao,,; t,'abalhos agdcolas está aqui uma opport.!lnidade unica, ql!e d�verá ser apro
veitada s'�m perda de tempo. O desenvolvimento de fadas essas l'eg-iõ:!5 descriptas, .está sendo verificado
com rapida, o que qJer dizer· que o esforço do coiono nellas emp;egaco só lhe trará lucros, de forma a

conseguir em praso relativamente curto o seu bem�estar e a segurailç� do seu futuro, CO:l10 podemos pro
w;, com os colonos \rindos de todas as partes do Estado, muiws dos quais já fizeram um capital que os
coiloco!l em real íl1dep:�ndel1cia e franca prosperidade financeira.

.

..
Aqui está, pois, a o,:casião que se vos offerece para assegurardes um futuro cel to e a coberto de

necessidades, para os vossos filhos.
---------=====================

.. �-=--==.. =.��========================�-------

Não deixeis de fazer uma visita a Tayó e Rio. do Oeste!
Os escripforios da Empresa se acham em Tayó e Rio do Oeste; Os interessados podf'rão dirigir-se ao

chefe da Empl"esa, Luís Bertoli ou aos seus procuradores João Bertoli e Francisco Tomazoni Junior, bem
como aos seus correspondentes, que sã,): Blumenau - Conrado Balsíni, Gaspar - Ju'io Deggau, Benedicto
Timbó - Walter Müller, !nàayal - Luis Mose., Salto Grande - Emilio Aitembul'v. No Sul do Estado:-
P",dras Orande3 - Antonio Z:melia. rç:<ra �." A:1Íoriio Zaga, Meíleiro - Viclorió Ciri,�o, Urussilngà - fran-

Junior, Cresciuma - Leol1i.:! Benedetti.
:)
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cumpre ter-se o corpo bem
disposto e o espirito ele
gre. Mos que alegria, que

bom humor, que disposição para a lida podem
existir se urna dôr physícc nos aff!ige? Uma simples
dôr de cabeça rouba ao trabalhador C! efficiencíc
do seu esforço.

Contra este insidioso inimigo no, felizmente, Uma arma

irresistivel: a Ces';fC:tE.p�rÉno ..

Um ou dois comprimidos cllivicrn prornptcrnen+e qualquer
dôr de ccbcçc, de dentes, de ouvidos. C�tECl:!'.pir1�c é
cbsclutomente in0�'::f:::\'C €: �-!ão ataca o organismo.,.
Não se illudcrn cem c'�ri05 remedias que se intitulam
"tão bem corno G Ct,h"::i;;;!;-inc ". lembrem-5e que a
CRUZ B.�Y::R. é univor::�::'n:=nre ccnsiderodo a garantia

do mc..:1lcoP1en�o p�,':'oJ �;'epcfradc cem todo o

ri:.:.:-r sci::::\t:r'iCG c dIeno de

P;:���7�=;;;':�M.Wmw$�Z$W4W;,t.1l. \. i.,.� lU b.z.;. v V Ul.d U � �u 5..i t.l) � .

OU !l1ostrar ...se DOn} gosto I!,
não basta comprar-se um terno, mas sabE'J' d
cymprá ·10. Está. ni,sso � seg!'edo do bem-v��- ��ür, que tanta drstlllcçao da a quem o pos- �;
súe. Inclúa-se nesse numero. Visite a �;

.�

C::00·. n���fJ K IAifaiataria
cujo proprietn.río acaba de regres2ar de São
Paulo, de onde trouxe um lü!do e completo
sortimento do Que ba de muis moderno
em cti:'wmií'tls, I)alm-beachs, Ilunellas, ,elas
Ü�oti!le azul e preta, c3lças listadas etc ..
taHl(�ndo p·do côrie dos ultimos figurinos,
UH que 8e aperleiço,)U naqueJIa capital, e .�

Vei'ú-O seu desejo inteiramente sritisfeito.

""..� n<-.�.(' . s;. � rr!!�.o'!l> th,� O :a�i:'a�f(;�(2; (1lUjelrr� lfa.� a I.'l O��.:;",,, �

Jj reupa qMiEWn i.a� o hon�em

Pl'9pr�eioc:.rio - AR'fÉ"UJR LAUX

I nstaHacão novas' na�

!�

�*����h�:��<'��1@����!�!!�2;,Y-l:!�'�&ráJ

fôr a

desejando tomar o melhor e

saboroso
!0 ,. ,..

c�ríe, \Ta ao

Rr'n ".f1IO,l[J,. a�l�
� .. ::; d'� e.1K2. �,��4\'-ÍIIi! � e!'1.J�!"l f.':�;'����.:.�a�.xo"i.*� líe:�"(\"'&fiI ;� """,j,�tt wru 1:i'�liáG ...��. >

���ti.W1ffii;[i*Wli'J;fl�����a;1)T&r�
Temos sempre em. sibGk: 0. por preços nizoav-eis

é,amo segue: E�quifes pa:ra átl-ttltos, de 35$oólJ em diarl-·
te. Esquifes luxuosos em todfl$ os modelos e de aceQ�.;-

.

elo com os modernos modeloS; '.'

,;.UGUSTO LUBOW- 'Rua São e 11lm'��'
.

naria
.

Strobel Irmãos.

!!�;�����1.1·(: Pl'opr.: mM.TE? SEtf-'Fil.T - Rua' 15 de Nov., 38.-42: s:
n �\:..:...:::___ �:�! 1: E' o melhor Hotel e com as melhores acommoda.çües! OS 81'S. 11ia- �

\! �;. jantes encoutral'iio o maior asseio e a muim'Moralidade e Presteza_

::.:�,
Banhos quentes e fdos. Quartos de ta ordem. ): C! Al'n1azcm de expedição: Ene,uTc-ga-se de tra.nsportes de cargas

i
: g parLl, todos os pontoa do Município.. . �
! g - AGENTE DA COMP. AEREO SIND. CONDOR - ; .

: p Presta. informações sobre a vinda e ida dos caminhões para qual- ��i.:
, qller parte do Estr�dt).

:<��}� )1����1:4�?� �.:.:...:..:;..:.; :;':;��;":;":';�':';,�":"".:_� ��;,,:,.�; .��r:';::;.c:;':;:.;;,,:;.::.:.;:.;.:;.:;:��:.;�
,
..

(De fronte li Confeitaria ChiqllÉnho)

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

Foi fundada em Porto Ale
gre. por iniciativa dos íunc
cionarios do Banco do Rio
Grande do Sul, a Legião Ban
caria Republicana Liberal,
com Uns politícos identicos
aos do novo partido.

ANTONIO.� � Actualidades
A"'CI7DADE

•

•

>••

SOCIAIS
Medias das approvacões

I St;R1E
Nelson Nobreza 93, Erwin

Neumann 90, Alfredo Wegner
88, Antonio Bertoncíni 86, Al
berto Vsviani 84, Fritz Rabe 84,

I Luiz Freire de Rezende 84, Her
'mann Koch 82, Guldo Koepsel
80, Ogê Truppel 78, .

Alfredo
Becke 7ó, Geraldo Wílle 72, Rio, 2 - O "Díarío Cario
Arnoldo Buerger 71, Alfredo ca" publica uma entrevista

Faz annos hoje o sr. dr,� Alvaro Iten 70, Guilherme Pawlowskí do sr. J. J. Seabra, que se
Portella. engenheil'o da �mlJl';!sa 69' R�!f Otle 68, Amo Odebre- occupou longamente da pro-Pt li Passos constructorc do ,

C
.or e a .

t d'a "" F San") ".,_ cL.t 67 Dante Tomio 66 Georc I xíma onstítuínte.prolonrramen o D., U" \..u; II , •• "

�

O ih 'íT b h'thariml.
.. Fabian M, Noé Krueger 65, Af ve o po .1IC<? a iano

O tlíustre anuí 'ersarlante VtU ]'e-1 íonso Odebrecht 63 Adolfo mostrou-se partidario do re
cebe�: muitos .e I1nprimen�?s�, /l,'��: Wo'lfram 62, Ãlfred� Freshel gíme de �u�s Camaras e �orelações de amízade e S:Ii:TIJ"l",LL .

'E' f", 60 I�; presídencialísmo com restucoque desírueta em uosso meio. 60. gari reuag , ••neu
- .

. .;,. n dem
'. Schwarz ÓO, Ekkehard Aichin- çoes. de mtrans.l...beut� ,�oPassa amanhã a d,ata. Q llf!.t':l�j,í'W, zer 58, João lren 58, Osorio cra?Ia, e ,1'cspehO ua SOJO

do sr, Paulo Koch, g�l�nL do 11"':"; Vianna 58, Victor Pellizzetti 58. rama nacional, base fun?a.collega "Der Urwaldsbote-, desta
N· � H .I mental de todas as zarantías-cidade, : Sylvester eermarm 37, aos U c b < �

- r Hennings 55, Míl'io Bortoluzzi ------

Completou mais um anno ,de ,;jr1:1!55 Oerhmct Hardr 48, e Heinz
f:!..OE,g lI',�OtJmIEIROa 1 do eorrente o sr, Os_car Cardoso, i KI'· a 44 \J 1 1h lLpropríetarío da ,,1\ Capital- �nodl'l'-I reine .�

,n Ifno estabelecimento commerclal em \ 11 ScRIE E O FE�HNIS�lOFlorlanopolís. \ Horst Zadrozny 98, Otto '-

11i,�nninf!S 79, Edmundo dos \ Rio, 2 - O general Góis
VI1HANTfS "Santos 77, Olaf Schle�m 65, Monteiro, manifestando-se ao

.' ',. I Antonio Moura 60, Rol: SCh-1 respeito do voto feIl}inino, ftDe Florianopolis chegou o mL'l,Il-: lemrn 50 e Geraldo Gerdelmann de parecer que nennum di.Está assim organizado o gente [oven Aldo !AlZ, sL'gtl!Hlannl�:-' 43, reito civil ou politico deverá.

r"a' mma "os J'ogos em dís ta do Gvmnasío Cathurlnense. e II-I S-RIF edídu
á

h - d
".

13 ogra
.

ti -

Seguiram ha pouco para a lho do sr. dr. Amadeu Luz, juiz de 1 _r I I .t. -

,
.

ser concer 1 O _a mul .er. flS-puta do Campeonato de Ioot-
Europa mais os seguintes po- direito da comarca. ! Frl!z Ellmger 98, Arthur Die- de que esta nao se aliste pu-ball, sob o patrocínio da Fe- líticos, implicadoó no movi- - llzhold 91, Alexandre Queiroz ra o serviço militar. Não tem,• deração Cathal'inense de Des- mento revolucionario de São Acompanhado da exma

.. esposa, 184, Luiz Koch 79. e Artnur Dote se bem, intenção de YO-ortos' che<Tou de regresso do Rw, o sr, i
,.. .

P .

Paulo: d�. Lochard Rodrigues, chefe dai
Rabe 76. tal' as B�n:l�ras bI'aSUelrasDia 4-«Figueirense» (cum- Jornalistas José Rabello, lnspectoria de .carnes e derivadrt, """'-=

.

I'
aos mortlCInlOS dos comba-peão de Florianopolis) com Percival Oliveira B Ismael desta cidade. I�::-��':':�-::-�� te8, !léill pl'dende ve-Ias deo «Brasih>, de Tijucas, em Ribeiro. AtaHba Leour-l Ha- -- I�: :� fusil ás co�tas. em desfile 9 (A C'd ti )Tijucas. rúldo PachecO e Silva, Ro- De Curityba regress;:_ram os. ar:-jl F �·'·

.. ��B· ,n. ��"P� �O U!l "'':é'\M � � :<. '1010s pateos das casernas. coF...,Pr�1icSf·)'Tn�o· CRI.t.O Q1uea fie �'87'-.
uia 11- «BrasiJ» e «(Bom plicados estudantes Joao e GIl, fl-.: �ij�f, ..jf!�Ht��:r 'ií,I'��H; � :�!tT "" , , .

'Co J _ � , •berto Penteado, coronel �fa- lhos do sr, João Kersanach, alu�u- I \: �",f:.!;U tt�U ii hJ. n"m.ªH�'IJ.
:)

1"a pti7. o.u na. Juerra, a,., mu-
ba destinada pelo -Minist2rioRetiro», no campo do «Bra- TInel das Passos IvIaia, que nos do Gvmnasio PaI'unaense. I �= =, lberes ah5tadas, em numero
da Viação á construcção dosi!», nesta cidade. embarcaram no «Raul. Soa- '. - '.

'i
\� H :1 que se l'izCJ' nece,;sm'io, 8er- d"'" l'

1
Dia 18-«Bom Retiro,» com

res». Acompanhada de seu Illho Her-I : Hoje - Sahbado - oje:{ virã.o na Cruz Vermelha nos
Cf lü(;lO em que aevermm ser�B '1 d B· 1 cílio estudioso alunmo do GVil1na :

b'� <. .. _

•

1
. ínstallados OS Correios e Te! .I�e(�jr��Sl }), no campo o om OS 81'S. Arthur Bernardes· sio Catharinense, regressa hllJC de f: J de dezem ro :) . a!senms, reparnç�oes aaml-
iegraphos nesta capital, foíe Paulo de Ivlones B�r.ros Florian9polis a exma. sra. d. Tuca (� 11: n;-stradoT?-s ou noutros mes- transIerida para o custeio d')Dia 8 - de janeiro.-Cam- solicitaram e cOllsBgmram Abreu LUZ, esposa do sr. dr. A!11a- í: � ii11l !' <1.1 � ít fi :) : teres mIlItares.
mesmo ou de

.

outros seryí-peão de Blumemm com o ll'c"n"a para vl·a,J·a.r· pOr-' con- deu Luz.
'\=:

� �i �� i â �hJ lJ �,

:.�
'" v

ços em Ribeirão Preto. E dis-«Brasil), de TiJ'uca:-;, nesta '. .

t .

cidade. ta proprla em navIO es ran- Acha-se nesta cidade o sr. Max g : flIUSSOUNl CLEmENTE cutiu-se tão bngamente (I. .
. geiro. Müller.

(:. Jazz - 5and

.� local em que se edificaria oDia 15 de - janeiro Cam- i:
peão de Fíoriau[)polis com o �:; Roma, 2 _ A pedido do I grande prédio ...Cámpetio do Continente, em �IFiHA SE�HORA I

Està ha âlguns dias nesta ej(�a�e !:c :. sr. Benito Mussolini, o rei I � "'"Florl·anonol,'s.·
1·

.

l..1 o sr. HOdolpho Tietzmann, pl'eielto --:::---=:::�---::..--:::_--:::::_-::::::::- Victor EmmaIluel Dl:erdoou o Super - producçao1:' .' provisorío de Brusllue.
_• Seu marido e seus filhinhos fica-

_ Almanaaue do «Tico·Tico» individuo MOlllolo Zambonl,Fell"a:'© ....1i�li��O � Metlwç::i1li.llo Dieas rilo satisfeitissimos si 'fizerdes uma
pa.rl!.

�

1933. Preço 6,SO(JO que fora condernnado a trin- S. Paulo 2 - Seguiu para obôa sobremeza. Sem muito trabalha ViSHAS
Recebeu a OASA DA PE.l\IHA ta aflilOS de prisão, por ter Rio uma grande commissãopodereis �azer um holo saboroso.

de elementos renresentatívosU n t A de d d �,��- l!=>vad" a Gffeito um ;::ttenta- �
se o .['ermen o e o sanear Esteve em visitn {t 1'0 aeçã.o es- --

�

da praf�a de Santos, que na c�,-B:.umilha MedeIros; aproveit(jffi a ta folha, o sr, Sabino Benigno dos m ri lO D do contra a vida do Duca. ...
receita do pacotinho. Veja como é Santos, intelldente ueGasp&l'. Ú'l'aOUla!fl t�Q'JuQ'e pital federa.l procurará enten�

I,J,J,.",.faeil, Seus filhos saltarão de con- iE% der-se com as altas autorida� ':rtentamento e o seu marido lhe COIl' Deu-nos o prazer "(fie suaI 'J,isita.o Na séde da Lyra Temis Mjnisterio da Guerra des federais sob:re a situaçãovidará para o cinema. distincto moço sr. 1\ anoe gnaelO Cl FI' l' geral em que se encontrarn"'" .... r.- ".., """ Palma Ribeiro, fazendeiro em São ub, em 'únanopo IS, rea·"""cm ",eil:dIi"O íI". _.
1"

.

d' OS llegocl'oS do nafá alorman= - Joaquim.
.

d2ar-se-�., nos .proXU110S las Rio. 2 (A Cidade) _ Asse-
, ..

J <�, a

�-Realizar-se-á amanhã, no I -

i � �.. 1ij I 10 e ) 1, a fiOlte, um grande gura-se como verdadeira a temente. reJU?;lÚOS, em c�.... -

e-ampo do sympathico club i C�r�fl�ia BUS�H ENfERMOS e brHhnnt.� festival, q�Je. eE�á noticia de que o general Es- f.,equencludasuper-producçao."Bom Retiro", um torneio de II=
a '1' ,Je_;";!_� !

sendo o assumpto ()jjrlgauo Illil'ito Santo Ca rdoso VaI serfut_ebol, que terá inicio ás

II" nomi-(fo
a -te Dpl0mb"o _Foi. suhl:!1ettido na u�la �terven- d<l;8 rodas elf:gaI_lte::-:. _em que. nomeado ministro do Supre- Cinema9 horas da manhã, para dis-

. L' t .!!&, "1! - .....

'. çao clr�gl{'a;, no. a.?�Pltt! ,l:'w:. !:'.n� I reH:a �rand � am�?ç��). mo Tribuna.l Militar. devendo =======-__Puta de uma b{�lla taca e uma I A's 5 horas da t�tl'de e as bde�, o s" ASb�JI Rlb,;,uo" eldno'!I,�",en_, Ja toram c�:mSL�tUlaaS as substitui-lo na pasta da Guer-'/

I .. eIro em , oaqUlm, sell o .son I . -
-

, lJ.1ARLE VEartistícti estatueta, que se � 8314 hClT'US l1a none jeiro o seu estado.

I eomls�oes, que se occuparao ra o general Goes Monteiro. -
. "

acham expostas na vitrine da

j"g ? eX"l'bl'�.""S da Extraordi- '

- dos diversos encargú8. entre A destacar, em primeiro lu-Casa Peiter. !, � _,�J';, ,/.��::;, �,.�.
(

<E3fermou, ontern, ,3; e::,ma. ,Sl'.�..�" os quais 03 da con�t_l'u?ção Vn p, gar, DO {<Expresso de Shan-m :- t C1.(J. M n:Lli/:1 ,-,upel.�uxlma IlVia,m Campo� BU{.Cl1Ie" gUl1_to,al de tendas eas de O'entÓsSlll1aS vn apenlomaraÜ par e, na Aass�

'I
p'··... ;luc ... "l) dos SiSo ClaudIO e Alfredo Buec111el',b

d Q"uh, a personalidade magni-A b....... ""#"l' I' .J.. .L v_ y<.k ,

I "v JI-dpus��""''' no po ar �, os em s: Lauro i'{lU .1::'1', UE;
...,�. tendo cessado a gravidade do mal t, 1,,:' �'�'., _ uI.'

� rica de Marlene Dletrich, porItajahy; Blumenauense e Bom' Exnresso de �i1an{fal que a acommetteu. O 11m da I.e�t� e CAC.USl-
R' '> IA -,o J 1 ) N t" alcunha "Lyrio de Shangai»,Retiro, team A, desta cidade; j i Õ

_ vumente cantahvo. reverteu-
.

dO • .:.., C.I( ae e, - 01-
nôr da costa chineza. capazUnião de Hammonia. � com um punhado de � I •

do o seu l'esultap.o em bene- Cla� de. BerlIm que o :prefH- de dizer «amo-ter)} de vint.�'Na Classe B: C!'uz�ÍT'o, de: I � artistas celebres

comol"
fALLECl.llAfNTO rício dos pobl'es de Florja� d�me Hmdenb�r6 conl'eren-

maneiras diversas, dezenoveI .:i T 1'" i" dA 't,- � I� - • n.

I Íloppli:;:: sendo fua ini"üldo- CJOU C0m von, apen e Sch-IlI.l.:l;Y8. , A'-1meríCa,' � 1 UUp1!- � ti':�c;;!��,:;:�e ©�t.!f;'�:il"!la::ê'J -

Em cousequencia dum accidente
' .�.

..

�

leichpr du"ante lODO'o terr- dellas mentiros:ls ...va Norte; Victoria e Büll1 � o «Lírio de Shanqai» ;com " snifl'ldo ha dias, na fabrica de seu I ra. a exma. sra. DIamela G�n-
o
�,l "" L

O «Lyrio» é urna persona-
...
\....Retiro, team B, desta cidade. Ü o de,Qcr'-ncertante' 1n?lsterio � pa�, sr. Claudino Benigno de OH-, zo Ca�tro, q�e. tem receb�do P

N' t. , � n�
• lida:le eomplexa. IJinda mas "'f'�

-

_, lhos �·'''''r1;"'irlos m V81ra, em Gaspar, faIlE'ceu ante-on- as maIS prestlglOsas adhesoes IJa crmmar e C"QleLenCla
não immaculada como o seu

-

.; dos seus .o, './' u. ;I:� �,

'�!CID .. �o Hospital Santa .Izabel .. eles-!:lo commE'l'cio. das industrias I foi enviada Uilla nota á irn-Estão ma,rcados para hGJe c ; com a p10,nes,'{l .e,vl,gma- U ta CiUilde, o sr. Ped_ro DIaS. cUJo en-j i ; d de flo"'ianopo-. prense sem nttda adeantaT' typo Horal, ella exhibe e cam-
amanhã em Brusque os en- � tica dos seus labws ceT- �

I terr.amento .se realizou ontem na-! � (a soc�e a L

por narla ter ficado re<lolT"id�' veia a sua belIeza, com ef-. '

;t I'" ", 'I'ados � quella locahdade, com grande CCIl1-! _ense. �,. - � v • teitos devastadores, fazendocontros entre o {(.'"1. h etlCO _ ,

. I'
I
correneia de amigos. I '--- ... --'����---�-��.- Acremta-si�, entretanto, queFerrovia:río» f' os clubs «Brt:s- C!iiw� ��·?o� - o Cl'l't},s'll :
Era casn.do :on:-�a ,_exma. ,s1'a; Tiía- i fERMENTO PAEm::mOS O preS_i_dente houvesse esco-

a «uavette» mês após mês,

.q. u.ense.» e {{Paysandu», da- � ta mms (b,,%·I.n.cw da teia

I
r.a

.Nev�.s Ro:sa, lima do 81. 'lhcG-! O Melbor Para Todos os Do- lhldo Von Papen para orO'u-
entI-e Siíangai e a Cidade Eter-

..

'

II
. >

'" -J.a I� l'Javel de Capitão dolmo Souza Rosa.

I
'

B 1 � pr; - Et I i T' •

t
.

b na.que a ClOnuv. ' no
�

rI", �. Aos seus parentes enviamos COll- ces,. o 0"" aes, C. n"zar o no\ o mIillS erIO.
A imprensa americana, emna, veIl

i dolencias.· bI regra tão pouco enevolentcAIfMí�eI M�v. WO�9 -

-�.�=-= =��

I $0GGseffi'/:::2;60602&Wé50ffi00 ffiffi�ffi'1?I?**ffi§gffiffi§3 parCt com as «Importações',.uma
linda

r.
chine�inha no � AS5UCAR DE BAUNEUiA �. w W LA...mm, Ú)

• estrangeiras, elevou ás nu-Transcorreu ontem o anni- papel de HLU' Fez.
I [V1':'DIC'DROS ',P �

R: C '�2!!'i1
�; vens o trabalho de Marleneversario. nataUcio do sr. dr. e ainda \"Vel!r neg'" B

. r. .r. " � tl!�nl "il>�U'� � DIlf' ifl! 1):5 e a pl'oáucção da ParamountFrancisco Gallotti, iHUSlre en- I O�I!ã5l'1ld ,. EM�ell;H� t Especialidade para doces, sor- G.l-3 Uth.;' ijlU;ij w' G ...� � � A assignalar especialmente.gelJheÍl'o contenaneo, da Ins- ! P€íl!tl.ef/:'ã:e e outros. . I vetes, etc. SB3 � uma referencia que apparecepectoria de Portos, Rioa e il Josef von Sternberg e o dl- ?� Domingo, dia 4 de dezembro d� 1932 - t:! em todas as apr�ciações co�C"nais � rectal' .

.

I! "{ Pi INF� !iílf\" r,
. ás 9 horas da manhã ;{.\ 010 «ritornello» oOl'igatorio:ao

'..

.

- . J- d
li �. .•

.

li uDt '�.8ÚHj fu-3 f.,
('�./farlene nunca e ".". teve ta-o'.

-oza o anmversanan�e e I Como supplemento 68 � '.L�.l "._iDuum8fas e::.timaf> neste Estay• fi!.
. "

i !'� Rio, 2 - O "Diario Cario- ':1-:" Grand� torneio e.sportivo B'i linda». E um dos criticos ac-do, sobretudo em Laguna, Oll-! f4nmnmVel.···· .. ma5�n� ca" publica um veemente ar- ��..),S • � centuando que em todo o de-de Chéficu as obrüs do porto. �
! t'

.

b I
.

d' JI.j n 9

� ...1la i; 1!1d' .

t li'" curso do film, nem uma só1 � l,gO so l'e a �l. ,e, !mpI'eI.l� .. viSt}iha u"" ha as a!"as It:',l d b
Residindo actUá mente. em � Gozadlssima (Jmnedia e1n sa, em que dIZ. Queremc:-; f1:3 li; 'i:' O \ vez, Marlene esco re asNlctheroy, Já irão ter as rar- I :: actas que a lei infame seja elimi- �:3 CLASSE A. _ Lauro Milller F. C. ItB.jabYr8Q�,' pernas acima do tornozello,tas felicitações dos seus. in-

t nada danossa legislação. Nüo &t3 Blumenauense F. C. � accrescenta que com «estre!-numeros amigos, aos quais se ......\;;;;;.Jn xadas sendo possível fazer predo- &l3 Sport Club União, Hammonift � las» do quilate de Marlene,Impoz p(;\la sua ii1telligen.c:a A' ta1)de: 2,�50o e 1$'000 I minar ::tuen&s as sancções do ;0 Bom ReHro F. C. _. Team A �
não ha necessidade de usare pela sua bondade.

A' noite: 3;}'ooo - 2$'800 e I Codigo Penal, deem-nos ou- d3 CLASSE B. _ Cruzeiro F. C., Indayal expedIentes semelhafltes .

.

�linp.Rl"'C,i\
1$500 I �� \��b��� d�uecn����e:��� � ��?�;faa l' 5:' �i��::aauNorte � Dentistas nra! icos �t(L1.lV!1.M.. B' Compre, desde já, a sua � trabalho hum�no iusto e per Qij B R tiro F C Team B ÇQ i8

.

..... '. .

. I. Poltrona Numerada, II �t .
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Na reunião ultimamente rea
lizada em Rivera. ficou as

sim constituída a' oommissão
directora da Frénte-Uníca rio-
grandense:

. .

.

. .

Republicanos: Dr. Maurício
Cardoso, João Py Crespo,
Camillo Martins. Costa. Sínval
Saldanha e Oswaldo Rf'ntseh.
Libertadores: Drs, Arredo

Simch Gabíno da' Fonseca,
Augusto Loureiro Lima, E�
gard Luis Schneíder e MarIO
Amaro da Silveira.
A eommíssão vai ínícíar

ímmedtatamente os trabalhos
de alistamento eleitoral.

A todos os que nos rernetterem

noticias
."

sobt'e� a.nnivel�sa.l�if)5,
casamentos, baptisados, ncscj,

mentos, etc, iic1u.·elnos g'1'elos.

pubíícando-as com o ma::dJno
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Peçam nossa tabelta Dr. Alvaro Portella

o sr- Seabra e a I Representações de

Constituição I ' classes

Rio, 2 (A Cidade)-A com

missão do ante-projecto cons
titucional recusou acceitar a

inclusão neste das represen
tacões de classes no Congres
so; por sete votos contra cin
co.

Votaram a favor os 81'S.

Oswaldo Aranha, José Ame
rico, João Mangabeira, Góes
Monteiro e 'I'hemístocles Ca
valcanti.

ANNIVERSARms
ANNUNCiiOS:

Os annuncios serão acceitos até
ás terças e,senas ás 17 horas

REDACção e OFFiCI NAS

TRAVESSA.4 DE FEVEREI:RO,:7
TELEPHONE,99
CAIXA POSTAL, 57

VIDA. ESPORTIVA
Realizou-se, a 27 do passa

do. de maneira festiva, Pu

inaugura ção da luz electeíca
na cidade da Palhoça.

do
Rio, 2 (A Cidade) -- Occu- :.1'

pando-se dos trabalhos do
ante-projecto da Constituição,
em que se planeja a cl'eação�'
dum «Supremo Conselho da "1
República» ou dum «Conse-
lho Nacional», em substitui-
ção ao Senado, o «O Globo»
manifesta-se francamente con

trario á eliminação annuJlcia-
da.

Resultado das
discussões ...

No jogo realizado quarta
feira, em

.

Itejahy, entre o

«Athletic.o Ferrovlario» e o

«lViarcEiô Dias», venceu este
pelo score de 2 a O.
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Terão inicio segunda-ieüa,
na Directoria de Hygiene, em
Florianopolis, os exames de
habilitação dos dentistas pra-
tiCO&
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Andreza Campos da Luz
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