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O·g"ande esc:riptoll" foi

•

Genera' e Franclscano

Ó sonho pacifista enc?-lita " :'::':'" :
..
:...•.•. -.'8·em 18S r

..I,.,.··.•..�p.·,oes .
�::..!!:sc:,d�:r�:c:': lQrnaes escriptns em lin- Entrou o general Reiclilin

as almas fa.ntasistas,_ nesta. Rio,. (v�a aérea) - Tele- .'.. . .' "li ." . vou Meldegg no dia 5 de 'Se-
hora : em que ..

0
. ,presid�Ílte ,grammas de Nova York, aíür- .

r?,�0 '

'" \: ��;; Ü� r;;;;;;;;tona, 261�.alle-

.

g u age,m e x t r a n g e i r à tembro de 1923, em Díetíurt
R9osevelt, 'halJ,�l, f���Htalllen-. mamqne ,nos' �eios oHiciaes :T�emo ,em � ,,0 .40.JJla�)'. �de \ ceu; aos setenta e dois an_.i na Bavaría, onde ..

' recebeu 'o
te, lançou -o seu !'�a�os.o ap- o governoadm�ttea hypothe- Çuritypa que. "co'nfor�e .�Te.:. I' os de idade victi�ad.o por «A:, Noticia», ?e Joínvílle, habito de São Francisco no
pello ao �.'un.d() C.l.vllIzado.,.�. se de um

..

a gu��a ,ec0no�:mca J,.-,�...•j:l.ãIO f.ornE:Ci.",!:l{i· é'�,,:t.,ÓlI!renSa, um colapso cardiaco, o es- publicou o seguínte : '

dia 15 de Setembro de 1923
O presidente norte-amerí- no -. caso d� nao en�ontrar a pelP Governo FrOVI$OfIO, ,,··{o- i criptor coiombiano Vargas' FlorianopoIis, 26 _ Causou (apparecendo em unííorme-de

Ca.-;I� vem, i�spantando �. sua ..c.onf��enc!a Ec�pom,LCa Mun- ria;w. amnü;titidRS I)�" ,segllin- Vilia, que ha longos an- aqui, optima. impressão o a- gala como general do exer
gelltp. ' pelas'" suas attitud<:s dial uma soluça� para o pr<? t�8; exih!<Jõs'politiCQ,��� Fran- nos residia na, Europa. cto do PrefelÍo de Blumenau cito, ornado o peito varonil
rompant.e�',em que a ener�l!l blema d§l-s bàrreíras aduaneí- c�co :dil : CUJ)JI,fl; ,;)f�queiro, Vargas Villa vivia alter- ; sr. Jacob Schmídt, excln�ndo

das medalhas de mei íto .da
,8,::li, (j.eClg� S\" c3;sam; ad:trll.",/ 1.'as.,�Asslm o i a-�:,�rno, ame-, M-;'Firmo Dutra, Cyrillo Ju-

natioamente em Paris. Lon. da concorrencta para a divul- guerra) com o nome de Frei
rave

..
lm�nte. De.p.o.I_.S. :4� a.IS.".s.�" ·Dt-erw�!l� d.esde.'. J�, s.

e

..
' CO�lo.ca1. ti!tl.•·'.�" Lever Vampré, Marci!io dres }/filã;:, e Barcelona r gc ção dos actos otíicíaes do Ascanío.

gurar a sua. posrçao na polí- na ,P9SIçaQ : de , adoptar .uma- il'Iúnhoz Pascnoal de Olívelra l' c, tIL
"

" •.

)�. •••• Datas da vida: Em 1875 en-
tíea interna, avocando a si; politica de relativa indepep;... ; Itelio d� Freitas Lima José Nesta cidàde se rixárà lta) d,UlllClPlO, os jornaes nãopu- trou no exercito na cidade
plenos poderes para �esolver d�nci� commerclal

.

� deseú-] fj()fiquim Moreira Rahfehó;ó:Ti, '. quatro anno
..
s, Desde !)ut�-l b.licad,os em;-.liJ?gl�a ve�nacula.. de. Amberg, até quando'altodos as questões vítaes á v�rve uma orgamsaçao econc- to,,'Pacheco .Cicero de Azeve- bro do "atmo 'pas-sado se A allegação. íeíta pelo ·«BIu-

cançou o posto de major.'.� administraç_{io . pu91�ca�i ... des- "1l1jc.ll-� fmais I�e�EfH�' desd.e que dn; Cezarío'Coimbra e Ismael aclul1Ja gravemente enfer-.\ me�al!-er Zeitung}) �e q,:c � Mudou-se para a. cidade der .horba as au4,S .actt:Vld,ades pa- vbrI11que qu;e "a� , dema!!:!J;la-RilJeiro...... \.·mo. A.,§ua ultima viagem i �alOrIa da popul�yao nao _!.e Wirzburg, ,sendõ comman-
1'a; a política internacional. çõe? ;tfijÓ .. quqrcm,:"collaOorar ; 0 «Diatib 'Carioca» achá á Amer�éa data,_· de 1923, (lOrnaes. eT? portuguez, .. nao

dante do exercito e mais
E co.m nota.v...e.l.•. suecesso.,.a naqueile.S'entido�. Accent.ua-se qtí:�. não dev'imí haver p"à,'ra o quando úisítÓu, o Brasil 'e '. pode' serV-lr para que o zelo-

tarde commandante da for--
t I h 1';;1 t

.

outras Republicas sul-ame- � so -\re�eito vacill� em sua
tIl I t d t ( no

.

��e��oq_:*!ir�t��:oeé�W��o� :��'�i���� :g�'������l�� â::'O od��e�:g�r�ad�: �e�il' rica,.as. inclusive a Colam- (. patrlOtIca resoluçao. 1�17r N��gm:ç: :da ��e�=
applaus()�. que; T;llereceram as doe. �'�?tau,r�ç�o. lIl��8trIal, a. apsi sentimentos de justiça e bia, onqe., [lão_ �e demoro'U .• I 1'a mundial foi chefe da pri-
pelanas termm�ntes e gene- admIllIs.t1'açao. publ�c� está I�r ao criterio de equida- N. da R. - Telegr3mma i Um desmentido meira brigada de infante-
l'08a8 de :fran�lifl �o�.s�v�lt. de�d,� ��'. ;��\. Co�d19oes �-e � d��; s'lpra, }lOS chegou, sab- ;:, ria, tendo tomado parte naE.
No p0n.,t� eql, q'fie. a'��anSl�} daI'.� ç�)'��:e99,� ..tra,psf9rmaçaú +Em enquette que sobbordi- bailo, qlland() -'3. nossa l' do governo batalh:is da Lotharingia e

da,de ulllve!,sal se crIspava econonnca naclOn�l e espera nª ...á epigra!lhe "amnis tia á ��ição daquelle díá. 'ja se l'
"

posteriormente commandou
anté a ,1uvtda ,tertl�r?�a �o� ,que as novas. m�d�d�s sobre prestações", cr\tica li syste- achava no pr'elo, ráz�Q "," '. R�o, (Via aeria) _ Entrevis a l3a brigada de Infanteria.
bre o fu.�uro da ClvllIzaç�o, t�xas .adulimuras dara a� p�e. ma. por eiltender que o11e 'p�Ia qual. !'lÓ �oje. o P.U-(�.t��dO pelo "O Glob�", o :ni!li- Em Julho de 1923 perdeuensombrada pelos pre?-��clO.S sl�e?-te .

Rooseuelt o dl.reIto não justifica, por serem os bhcamos. '. ", .. lstro Antunes MaCIel' JUDIor a esposa. No dia 16 de Se�
de uma r:ova guerra:, a ;pala: de.��g.I_!1.�ntar ou redUZIr as c:r�es do� exilados equiva- _�_���. I declarou que o governo não tembro fez os votos reli-
vra americana rompeu o con- tarIfas. �. léiltes entre si.·· "

•

_.

I admitte a: possibiJidade da di- giosos.vencionaUsmo.da d,outriua de· �m,to.do_o c�so-.os Estados
. I;pderáhaverdmer�nca de n[SIDMIIIEiiTR lssolução da. Iutma Constitui No noviciado era um e-

Monroe qU,e, devera ter estre- yllldo� estao dlSp�stos a Ia- r�ponsabilid�(�es materíaes. DL fiO fi lI. n Unte, a illenos que a asseIr.blé� xemplo de disciplina, humil-
m�.cld() em �eu:tlpnulo n? re:- ,zer �9u.OS os .e�fo..rço$ dur�n- Ks responsabIlIdades moraes, degenerasse em arena de com- dade, caridade fraterna, pie-
ceIO ,de que a 8ua 'Pa�l'la se te a .conferenCIa :'Ec�nomlCa pprém, são iguaes.

.

Diversas nacões de�, p'etições "? t�mult�s, falhando dade e rigorosidade para a
lance a aveutuI'a� .perlgosas. �m fevor de uma maIS .larga Se houve crime do general. ". a sua mlssao. DIsse que o. sua p1'opria pessoa. - F9i

C? golpe dehablllda�e:_d.es-, h�eJ':qaded� .<?ommerClO. As Klinger, que commandou �a fInem-se, mas a. governo deseja reunil-a o qu� um dia de festa para ella.
ferIdo. pelo sr. Franklm R�o- demaIS naçoes devem,. ?om- r�v()lução, Gomo seu chefe:. F,rança fica firme' nto antes e cercal-;t .dé toda,s quando ponde ajudar a mjssevelt resultou ?u!?� Spblta, tudo� quanto �ntes deCidIr se militar, houve igualmente do

.
.' .'

as garantias, e acc'fésc'e"ntoü: sa pela la: vez. - No jupi
mutação. de posslçoes.

. q�erem; o.u Imo mu1ar de po- jornalista que apoiou, que Berlim, 24 - O discurso' HO governo não, cogitou e leu do regimento, mandou� o

I.n.tencIOnalmente � pre�l- lI�lCa de IsoIamento.lJommer- aniinou, que ·exaltou a rebel- ,de' Mr� NOl'man, Davis foi .ob- nem' cogita 'de' proporcionar o Rev. P. Provincial a Am-
de-r-te dl)� .Estlitdps Un�d.o� ,fia0 ClaL lião do povo ps.uHsia. jecto de acolhida na impren- a eleiçõo de qualquer candi. berg para ajudar a mi s s a
ta liv� ao.m!.ll;tdo,. dlrlg�a-se Perante a justiça, na hora sa allem�; dato á presiden<Ha dá CÓÍ1s- campal. Depois das ceremo-
mUlto. mau; dlrectame�te �

A II d I S' A do julgamento dos accusados, O . orgão pessoal -do chan.,. tituinte. Tambem não é cer-' nias religiosas, fi então estu·
Al1eman�a e �o Jap�o�. E

'

O' f'O O'Y"
..

g" u·a's'S': U�
.

.'

seria logicb que se fizesse celler Hitler «Observador Ra.� to que já esteja lançado o dante franciscano, foi honra-
cO�8egUIu o seu. prImeIro.·

..

•

I; eElsa esq.ala de r�spon8abilida- císta) ewqllanto o mesmo di:': caso da futura presidencia da do pela «Ptlrade:.> do exercl-
e::ctt()!. �arçando Hrtler a .des,

.

des, para appliéação. das pe- I'ector e () chefe da oUicina da RepübIica". '.' .to e acclamado com o enthu·
Ylar (} c:utso (ia, sua attltmle C01lforme nos coml1lunicou 'nas, de aecurdo coiu' 8S leis. politica extrangeira do parti,,- siasmo pelos guerreiros. Co-
que. (_:Ira se. envolve, de um o represen_ünte dessa1mpor- .NO caso presente, porém, a do nacional socialista sr� Al:· mo estudante elle estava nos

:ra('dl�mo ct;1?�OS9. .,
tante Emp,�éza. a é r e a..questão toma um aspecto de fJ:ed,O.Rosemberg declara que S. Santid?de o Papa rece� bancos com os confrades dt:,

Nesra mare VIva de naCIo� r e s o I v e U" a' mesma re· ordem moral. o· discurso de delegado nor- be em audiencia extraoI� cerca 20 annÓs de
.

idade e

nahl;mo�exaltado,
. qu� é urila alizar, 'durante 08 festejos do Ü regresso dos exilados ao te americano, co.nslituia um dínaria o ex-rel de tinha muito prazer em »er

e,xpress�o exponenCial das Espil'ito Sant�) nesta, eidade, paiz, é uma providencia re- acto politico de maxima im- Espanha examinado como os confra-
t�rid.enclas .

dos �ovos, pare- diversos vôos de ,recreio, ca- clamada pela consciencia na- portlincia e aicance, porque, des moços.
1';1:':; lmposs.n�·el fmcar a b�n- SQ assim 9 tempo .0. permitta. cional. no sentido de ser fei- sem reconhecer as ambigui- Roma, 29 _ O Pontifice re- Recebeu licções particula-
�err�. pa�lflst�, q�a abrIga Para façilitar 3; que todos, ta a confraternização da Ia- dades do dever moral de se cebeu ontem, em audie.ncia res de um lente de theologia
um Jdeal utoplCO. !S? um pul- a opportlluiriade de apreciar milia brasileira, esquecidos desarmar todcs os Estados" extraordinaria, .o ex.rei AfM (que energia de um homem
80 forte e um esplrlto desa- Blumenau do alto fixou a ódios e resentimentos de todavia era :;ma justa !teces,. Ionso XIII, de Espanha, aben- de setenta annos (70).
busado, que não t�m:8�,e e Emprezli; para' MEles, võos, o. uma lucta em que, de· parte sidaqe.. ,' ... .. , ... çoando.o ex-soberano e to- Comncença de Rema já re-
soubesse o.usar, �erIa capaz preço de 30$000 por pessoa: a parte, hoqve. bravllra, ' co· SIr �orm�n.�orls a�ceIta do ° povo espanhol. cebeu as «ordens menoreS})
de uma attltudeVlva e valen- Deverão os, interessad'ós. ragem e ideias a defender. os demaIS prm'31plOS de Igual- A' tarde, o secretario de n.o dia 20

.

de Abril de
te .. E"cert.o que a-president: dirigir, o� seu� P�clídO.S, ao Não é assim (a pr

.• ést!l�ãO)'ldad.e sobre.os direitos d.aAr. S. Santidade retribuiu a vi- 1925; em 27 de fevereiro de
�o�$eveIt 'C�nta com o pr�s sr. Max Schellmg {tel. 206). que o governo consegmra re- lema:nba amda quando sem sita feita por D. Affonso. 1926 ff'z os «(votos solemnes))
tI�lO potenCial. dO �eu palZ. Caso fiql!-e até,; esse dia aJizar a grande obra de pa- preCisar a for�a em que d� em Dietfurt, em 29 de maio
A �ua, personalIdade �ontra� termina.do o campo de ater- cificação nacionaL momento ess� Igualdade e. dI- o «subdiaconato», dia 30 de
sc�na ,num p�lco v�sto,. p�� risagE?Ill de Lages"pol' suges-: f A hora de angustias, de reitos deveriam concretiza- .Quatro milhões e qui- maio o diáconato em Eich-
�antA :.uma �ss�stencm n,eryo� tão; �o sr.. J��ob Scbmiclti I incertezas e de duvidas pas- rem�se.

nhentos mI-I. exem-
staett e finalmf:nte, a ordena-

sa. E ISSO 'lhe vale um am., PrefeIto MumcIpal deste .Mu- sou. Os demais periodicas de' ção sacerdotal em·Dietfurt
biente favoravel par� �s I{es nicipio, o AeroUóyd, a titulo O paiz reintegrou-se no Berlim expressam-se em ana-'

I
no dia 18 de Julho de 1926.

tos largos .
e �s p081ç()es de de· experiencia, voará até: rythmo da sua vida ;normal. logos commentarios.

. p ares Quatro dias depois rezou a
commando. _ :o.;�" áqueUa cidade. �s eleições de 3 de .maio, «Berliner Tageblatt faz premelra. missa na éapella do

. P6,de. ser que os. ��xercltos' A .. correspondencia p ar a foram na sua generalidade, constar qUé' até agora a Fran- E' a tiragem de um convento dos Franciscanos
mppo�llcOS se

.
detenll�Ql ,àEJ Lages, deverá ser entregue e �xpl'essão' da vontade do, ça e a un�(�a gra'nde . potenCIa na sua cidade .nataI, Ingol-'

p0r:tas�.de Pek.im� . Póde ,.ser nti Agencia, Hotel Bôa-V!sta, povo. Marcha.mos, portanto que persiste�em attitude de re.:; jornal stadt. Morreu em 7 de abril
qU�J:l!lt\er se tranSfOfJ;lle' no. 'nest,a cidade. '.:'. para a ordem jurídica, sem serva. .

. . ",

: Berlim, 28 (via aerea) _ por c.oração f1'ar.o,· de velhice
anJomanso. d.a paz. Pód� '�f.r' .' ,

.

.

tr(ipeç.os, sem embaraços, ape- A Inglaterra apresentando: O periodico «Arbeitertum» e sacrifícios de guerrB�
que Musso�ml. se. de8e?-c�nte A

'. zal' das àmeaças que correm o se� plll;no de desa�mamen�, que é uma revista sob a theo� --------------do :sell,deslgmo ImperIa!lsta. c eleiçã� na se"cção em �Ul'dina por dli afóra. to, hIstorIa o seu proJec�o de ria 1:: prtr1ica das organiza� As eleições nas sec.A So�el.:do mundo. depende . . .'

d" Por que: pois, essa medida pact.o das 'luatr? potenCias e cões do trabalho naciOnal�so;.de �lg,!,f;ls, h(}I'ilenS q'U�,. n, �J,'� de Encruzilha a de chamar os exilados a pres- os· Estados Umdr.s a m.ensa· dalistas. e o orgão official çóes. annuIladàsc��am'o seu lugar pelavar<? "'. :.,. .
.. ,.; ,.:...

.

tação? "
.

' gem de ?-oosewelt e o dIscur- «Deuts('.he1" Arbeite ·tum)" a;,.. ,

mlld�de;,;. ����� homens,. p�-" A.pJ:()xiw.�� �leiçãp,., dia. 11, Porque ,o governo. não

a-180
de HItler.

_.

.

cançaram agora a a tiragem terão I()gár nodemo defhigI'�1.",.'.a guerra ou n,a,7. secçi!0,4.est� �01;lJk(En- bre as.portas dá patriaa to-: � França nao pode pros�- deA milhões e 500 mil exem:.:man�pular.'a p,a.�, E, qua��o.o cltrz)h��}:�el'::l.p:E�i!idid�pe.s-: dos Que 8Q,Hrem.longe della gUlr empregand_o pc: ,m�ls ·pl.g,r,·es e seu director 'proclai: .

no dia II desldente- R)o -avelt d ,. glu soalnieI�t� p.e,lo do E�.,.Q. sr di .

..�1·· d'
.

t tactlca dilat.or'a . '., ,.pre
.

.

...,. b
�. 1..1. E' a. n,oSJ.<Ugla, .' a· t�x.ra.'.� na.tal. empo a sua

. _.
...

ma ser a maior ciri!ulaçãi) .

JU" '0''h'"0".'su' m"'nsagem' encarou s Juiz· ICJtQl'al, coufo.r'mé· de� I ,ln. f ·1' O do tem d'reIto dea ,(),. �'" ,;.,'. ,

e � . - _. ,".. , . onge.,lliLs; aml IaS e-dos' ami- ,roun .L.. de'tod.QS os map-azines e pe-ses homens; atli'el'ti�do-oiS e terminação expressa, em lei. gos, forçado.$ a,viyér �em ;ter- saber quae6 os pontos. de VIS- riodicos do mundo. Esse fa-&congelhando�os. FOI 'teme-' ra.exW.an1l;a, çníbóra seja es- ta offícial franc�h n�s ae�lla- cto será comemorado porum Do ,Exmo Sr. Dr. Juiz Elej
I'firjo'.'

'

.

';'
. intençãú recta. Mas:, :subsiste ta iUIDa terra generosa e aco- es: momentos hIsto.rlcos,' de mtmero especial daquelles toraI, :receb'emos communicr�.

Na �itUação �ctu_al,;:;a pa>;ainda.�.intetrog::l:Ç.�,ó"J�. tq,dp lhedcü'a . '. igual modo que cúnhece .o jornaes em junho proximo. ção de que a nova eleiç,ão,lavra da AmefLCR serviu de, se move �o mundo. daf; POSSI- N.a�. vé'rd�de a c; l'�l'� ;" 'd criterio ol'ficiaI dos demais .
.

-' .. ' ,q

···d aI
.

'. " o lsao os. des que se deverá-proceder, nacaliriiilit�� O exacerbt)
.

das: bill ades, sem.s� •... �1l.nçfJ.r o caso,� �a-rip;.B.rap.4t!l�e teve. palzes grau.
, "muItHloeS Bere1l0u.· E.. .en�e· ,mundo ídas certezas �b601u- o (3eu descmbarqlle embal'� . &'
.,

�...... De Dtctador a Pre- 7. seeçtio desta Zona �Encl"�-
attonitô'ii':éinquietos' �p�V()� �as. .:. . > ::��. ,e,' ga�o��e Julio';Ru�.· recebido Falleceu O L���n.�- ,sidente da Re-,

zilhada)� será no proxJmo dl3.
..

aguar·df!.Itl. q. successao, d.o�.; �. s�n?:? .paClfl�ta: e,mbaIa entre �est&s .

com. ',todas: as dor Cunha Machado ','

..
' .

11 de Jun!lo.
..

acúnteciqiêntos: A �SP�q�;M, p� .gspl,rlt<:s.J.ap.taslst��'jComo .gaI;iln�:as elll Pelot-aJi/iez dm- .

,'. .

.

•... publIca'· , .Na,s demais �onas do Esta�
tíva t�rna�se siDg?-larm.�n§:,.�e,rm. q�m:·,nflo""se;�(}�or�<lr ptes�ã:0 _no: .espiri�D '.publico.. Rio, 27 - Occorreu.onten ;,'." ...

'

, dO,',em que llO'gVe secçõ�s'
ansiosa, pqrque, os factos, h��.: ��sse sonholmdo �ue tao ....la- EIIt.pnm�tr,O'''logari porque nesta capital, ° falleClmento .' ,RIo; 28,- N?_· «DlarlO. de annullados,far-se-hão,nomes.:.de corresponder ás palavras, gIa�telpe�t� eon.trí1�t3,;,c()m.a fomos 'al.entai1os com a cren- do. ex.senador Cunha Machago .N()tImas» debruxo· do' ,titulo
se se nãO" 'quer. disilIudir. de,I �ealidade. O 'appeHo �e Roó. ça, d.,� igu�l<1ade ��:!�d.osh?e�·

"

O extincto, que �oi figura .�De Dicta�or ,á • Pr�Bi�elmia mo dia, tambem, n.ovas el,t!i�

finitivament�· a� ,turt:as. �al�, }sevelt,ha de, ç?nse.�Ulrt 1l�0 ranty ª. l,�l; ,d�po���:.:p,qr(ple a: .de ídest&,que no regIDIen pas� ._a� Repubhca», dIZ que: está ·ções.
.

vez o nosso tempo nao com- m�mo�, .�anter;a eupho:l.'ls s�btil dl6ÜpCÇllo e. �lldlneren- sado, exerceu, entre outros v�rtualmente lançaua a can- Nesse dia� tã.o ,somente po.;�
porte II legenda -de:TaUeyrand 9ue• domma "�� alm;;ts�O�ha- cmd.a pela" Illen�al�4.B:de ,e re- IDu.ndato8 importantes, .

� de: dldatl!ra do .sr. �etulio VaI'. dei'ão votar, os mesmos eléi-
e a palavra reilieta refflmen-- doras, '... .' 1

••
"

I peUlda pele- se:QJimentalismo go::vernador do Maranhao' e gas, a presldenCla constitu- tores. que nallas já vQtaram
te o pensamento cjar,o

.

e a j
j

(<<Diario du Tarde,,) innato do bi'asHeiro." '. deputa.d.o. cioual da Republica. no dia 3" de maio.

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



RADIO "AGO'"
A' ·t I

. provei em.

ti i4 .,.._ . :me@ •

communíca aos seus íreguezes e amigos 'que aeaanao-se
completamente exgotada ti primeira seríe do SUPEIl-DUPLO 'w,ácujo i'o:rrnidavel�colossal suceesso , lá está lW domtnío pu..., ,;.r--._

blico apresentará, em breve. a08 interessados a segunda
seríe da qual. ainda restam, avulsos, alguns apparelhos,

Outrosim, ecmmuníea igualmente, que cedendo aos.

pedidos de muitos de seus Ireguezes e desejando estar ao

l
alcance de todos, o Radio AOO resolveu lançar íllO mer

cado, antes da seríe acíma, a primeira seríe tio novo ema-

I ravílhoss 1ypo SUPJ:R DUPl.O JUNIOR. rebento legitimo da
sene dourada e d-e eonstrucção semelhante ao inegualavel
SUPER DUPLO, de preço muito razoavel, proporcionando um
,rendimento e�traordillHT'io e prompto para competir ti su
perar outros àpparemos de qualquer marca, sendo algumÇ'\;&
de �llas princlpaes earacterísücss:

..

�

_I.

8 Super.V'alvulas
TonaUdade perfeita garaatída po;r Z

2 alto fallantes dynamioos
4 faixas de ondas 'controladas pO.!' chaves

,
e Illumínação a dHferentes cores,

Controles de Fadíng automatíeo
Relaís reduetívo estatíca

tudo montado em.rnnvel de luxo e de custo total Úlierio:la
dois contos de reis. �-

.' Queiram VV. SS, prevenir-se eneommendando, anteet..
padamnnte, um SUPER-DUPLO ou um SUPER-DUPLO.JU·
�IOR antes ljue estejam esgotadas as referidas serres em c'*
construcção,

As 9f'(lndes torrações de, tyrAIO e -jU,NHO dos

'.C."· ...

;

....
'

...
"c/.

.' asas Pernambucanas
.

., ......

Grande' l"educç60 de" 'Preços
Pelluclas cores lisas mt,
Pellucías em padronagens lindissi-,

mas sbsolutamente firmes
.

Rashás ;lagura 1,50 rot.
l> » 1,50 artigo superíor; mt.
» )} 1,50 em taàtaata mt.

Dl"Sp (Panno de Dama} em todas as

.

"

cores, artigo extra
Cobertores
Acolchoados artigo superior

1$400

2$200
9$200
11$500
14$500

.21$500
5$riOO
18$000

Algodões
Morins
Chitas'
Levantínes
Riscados
Zephirs
Hiscadihhos

Blurnencu - Rua 15 de Novembro n. 37

Itajahy Praça. Vidal Ramos' -, (Edifio QJympior

Grande Liquidação
1

Retalhos-
Procure reterencías de adaptadores para ondas curtas. 4'construeçõea e concertos de apparelhos e material, valvu-e

las,e peças para Radio na Casa
'

R,AD'. O .A ao»
1. Fabrica de apparelhos de Radío em Sta, Oatharína

• de Alfredo Gossweiler

Communicamos á nossa .distincta íreguezra do atacado que acabamos de receber directamente
das Fabricas, Collossaes baixas sobre todos os missas tecídos..'.Outrosim participamos .que

.

sobre 'estes. novos preços continuamos 'fi conceder o desconto como de costume,

Rua 15 de Novernbre N4 74

BLU-MENAU

'. Coletaria de Bendas Estaduais de Blumenau

Novembro. No. 37
ITAJAHY

Praça Vida) Ramós (1:. Olympió)

Pror'ogação de prazo

EDITAL
BLUJ'�\ENAU

De ordem do sr, Coletor das Rendas Estaduais desta <Ci�
dade, torno publico, para o conhecimento dos interessados, o�
artigos do Decreto no. 2, de 13 do corrente:

D E C R E. T O no. 2.

Activam-sé os preparativos da La Feíra: de
Amostras da Cidade de Recife'. a ser ínstalíada no

',I Parque, da EseolaNoJ'Illal, omcíaí daquella cidade. em Rua 15 de Novembro n. 51 A
, Dezembro proxtmo,:: a qual está despertando grande
1 interesse nos cireulos commercíaes e Industriaes do I Secção de Sapataria:
I'
Brasil.

.' -..' .•. ',( I· . Fa.bríca ção de calçades de qualquer espe-
'.'
....

O local daFeira será convenientemente adaptado ,\ de (> feitio.
'

� ,pará a Instaílação do Grande Certame. ." .'... Reparos,
5 . Além dos pavilhões existentes, serão construídos
� outros afim 'de comportarem osmostruarles.de expo- Secçãç de Couros:
(

. sítores .do . Estado de Pernambuco e dos outros Es-
, Couros uactonees e extranzeíros de todas.�. tados 'do Brasil, ..... -.

. �,

v ',Para commodidadé dos visitantes, haverá no l'e-. ). as qualidades e cõres, á preços vantajosos,
.

� cínto co Certame, díversõés, bar e restaurantes, jun- .!.' Secção de artlgos para Sapateiros'r ta-se 'assim 'o util ao agradável e os, gu� vi$jMtrell1 a !,. '.
�

.

"
'.

.

,
'

,.

Feira, passarão 'momentos.' prazeirosGs, pois. o Cel'tlt- � I, . Todos 08 artigos para sapateiros, importa",
me tornar,..se..á uma impóneDté 'magestade dê: coisas { , ' ção rtírecla. Artigos de oj)ti�a. qualidade á pre.
a admirar-se. '," .1 ços baratiôsimos.

A prov� de que este certamevae :revestir-se de Secção de Cortes:grande brilhantismo é a decidida coUaboraçiio das
autoridades eatadu8.es, municipaes, imprensa .J� todo Fabricaçãó de cortes conforme amostras ou

o Brasil, associações de 'classes, addidos eommer- desenhos enviados, em iodos os couros. Elegan�
eiaes e 'estrangeiros. indi1striaes .�\ éO'mmerciantes de.

.

j tes e modernos. Revistas das, 'ultimas novidades
. Perll8.nthuco e,: de tOdo o BrhsiL. sempre a disposição.

.

Artigo l' � Ficam relevados de quaisquer multas em que
houverem incorrido por atrazo nos pagamentos de impostos de",
vides até 31 de Dezembro do ano p, findo,as devedores à fa�
zenda Estadual. que pagarem suas dividas até 31 de Maio. dD
Corrente exercicio, inclusive aqueles que já estiverem executados.

. Artigo 2' � As execuções em andamento; para a cobras
ça de impostos estaduais, ficarão suspensas até aquela data, de
vendo, porem, os executados pagar o imposto e multas que. não
pe: tençam ã faZenda, em que já tiverem incorrido. e custas jã
feitas.

.
. .'

.

.

(:.

Artig03' � Na hipótese do artigo, 2', o . pagamento sera
feito á exatoria mediante guia em duplicata, passada .pelo respe

.
tlvo escrivão e isenta de selos, custas do juizo, sendo das cus
tas descontadas as que pertencerem á Fazenda Estadual e cebra

.

das as do Juizo pela terça parte.
Paragrafo unico. � Em um dos exemplares da gUia. ad'

verbará o exator o respetivo pagamento e a devolverá. a çartó�
rio para que seja imediatamente junta' aos autos f,consiçlerada ex

tinia a -execução, sem .mals despa!;bo ou sentença qUê assim a
declare.' ',. .'. ,.'

.

Artigo 4' ..,..- As eXecuções que não' tiverem inicio dentr'O
do prazo legal não dão direito aos promotores á percepção de
muH�s extraordinarias. descontadas em beneficio do < éxecutado
que pagar dentro do prazo acimá fixado.'

.

Artigo 5' � Logo que entre eJrl vigôr o presente dec�étot
os promotores farão entrega imediata aos exatoreSLde todas. as
certidões de dividas fiscais em seu poder, veúridas até 31 de 1je�.
zembro do ano findo, mediante recibo. e os exatores, sem perda

I iliiiiiiiiiii iiilI!jjjjjiji__.'ii'---__--iiiiiiÜ__iiii_ de tempo, mandarão fixar. na sêde das comarcas.dos municipios
I'
�..-_� ...."..

m

__...

J_"________ e dos distritos, editaiS em que seJá transcrito o presente d�re�
....,..,...,...��............................. to, para Que chegue ao conhecimento de todos QS devedores; ,

1 ir'" ·:·····�········ .. ·············· .. ·· ..T .. Pa�agrafo Unico.,.;._ findo o prazo da isen,Çã�. $erko< asf�. ..
DR. ARA�O REBELLO, s� c.ertidões, cujas importancias n;ãó. foram J;'agas, de:vplvjd.a� jncon�

f: . ADVOGADO ':� hnenfe aos promotores, para 'O fms legaJ$� . ,

.... ,

.

f� R�à 15· de N�vembl'o �� I
' , Artigo 6' � Incone em multa de duzenios mil rei� �' .qui�

.. g {Alt� da

Ph_a."waClS...
«Gloria») B ohento.s mi! reis, 0. p�omo!or que deixar de. cum.Prir o (lu

.. e. seg ....
.

- Phone 146 -

I B ach�iestaíUldo no. artigo 5, deste dec�eto. -,- A multa será apH..

�!!-u:;.::-'r...;.··.··",::,;,;,:,:;:::o::e::.:: cada p�la Secr.etana da Fazenda. medlantç representação docil�
.

. .' ,

mentada feita pelo respetivo exator.
, , '.

.

Artigo 7' - O presente decreto, entrará em - vigôr no . di�
de sua ·publicação.

.

Artigo S' � Revogam�se a6 disposições.eJ;n .cO�trariQ::"

..�
BLUMENAU

Sapatos para homens e crianças. � Graxas
� Escovas. 'AtaclidoI'es, etc. etc.

,'.,
. ,.

'
..

. (.m \��,egll?!;'
• l,t.líH �1J('f I"il''!.u

i;i't',
i ,;f.;<�i�líl�

Para annoncios procure a .

.

<'A CIDADE))

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



MAOIDNA DE ESOR�VER
..

"CONJlNENTAL"·
��-P-harmacia ;Cer1traf I
';'_-���_._-'-'���,�� I

E SUA FI Lt_A,'jj: ,1
QUE GOZAM' DA' CONFIANÇA DQ

POVO' DE BLUMRMAU;· TEM ;PERMA-: ....... 'c'

'JdNENTE STOCK ,DOS M.AlfF·':PÚROS E
.

"NOVOS PRODUCTOS PHi\RlVIACEUTI
COS, CUJOS PREÇOS ESTÃO DE AC·

e :

CORDO COM A SUÂ LEGíTIMIDADK
E', PREJUül.CIAL A ECONOMIA- QUAN�

"

.

DO SE TRATA DA SAUDE.

,�< .

PARA VIAGEM E ESCRIPTOnlü8:' ": ' . .

,,,

'V�ndà':eh,1d: prestações"
.�- ','

t Canos Hoeocke S.
:.: .: �

", \",:' -:." >-�'·<·;�··t. I "

:j
"

. ..

,'. '··c H,L TI ,M E NAU:� '>.:.
.

:. "
• .' . �

.
.

�.,..

Vendas: � varejo e ataoado.
,

.

,

prêços baratissimos
. .

,.; •.

� "
-(. a .

.

�.

FanIilia

,
".'." . :.i

•
CAFE' COROA

a �.�
".

A grandeza da .nossa t'atl'Íb,
depende da culturamoral in
teletual de seus filhos. A grau

,
; Em possuírem dois. jardins deza e Ielíctda te de cada um .'

'Ugaios entre 'si; o do Am()r deles depende, da bôa O'U má
dentre de casa; o 'das Flores' escola paterna que víramcom

, , , '," no;'qüintal. O primeiro 'sy�- 015 olhos e beberam com á' in
;

s

c, '(�ó�e "e, mazca Reg;iéti"ad�)i.' .'

" c bólisa a Felicidade; o segun- 'eligenéia. A boa escola é;mo ,Do pharmaceutlco E. A. Gonçalv��Jon:.nrU1,e ,- S..Catha- do 'completa-a dentro do con- raiítíade, instrução, Justiça,rína, DitJ1pmadQ .pela F�çuldade de Medicina
"
ão Rio de torto material moralidade, ido- hygíene e' eeónomía.. Sejá;. e-

"

Janeiro e'Universidade de Coimbra'
,

latria p0108. filhos, esposo e cononiíco compre só o .índrs.

t ideal é o' grandioso pa- a: sande. pensavel na vida, mas ârtigo'trimomo 'legado a therapeutí- :Falta.hdo esta, tudo se tr.'.a:t;ls. d_e valor real. Pois bemr a8-:-1'cu dermatologica ,após a- .

.sun
.

os dentes e o eor-,. �. I> d C Iqfma em sonho e m,artyrionos de' acurauos CSoU os; u-, .' , , t . .

.' po,' 1'{ cabeça e cabelo tam-].ra toda a, qualidade de Ierí- [Gomo pois, garantir a p08- bem precisam hygíene e as-
: da�. :ri(ry�� e velhus, �a.nto Itu- se ,

t:de tão precioso LUMEM. seio constante.
', ..

ma-!1as come de ammaes e de tão grande BEM? indo di" Pará. isso use a «Petroüna
.

muitas doenças da pele e·· da réíto em busca de, «Mínerví-
, cabeça: . �lcerà.s� pueimadu:- na» que é ti� pr�ciô8o"esp�- :VIinancora), que é um toníco
ras, In.fe, !i.oes., Empígens, 8ar- cifi,co feito pelo autor da aíà- cupil'lr; ideal microbicida, es

T h A T
- teríllzantecdo couro cabeludonas, , lP. a" vor. �. onsura�' máda Mínancora que durante

evlta a queda dos
.

cabelos',te, Ulceras sY!lliIhtlcas .e ai- dez .annos tem curado
.

ínnu-
gumas cancerosas�. Frteras, IIí�tas senhoras evitando tas destroe; completamente a caso

" SU01'es dos, pés,:;$a�na, Panos veies)úpôrações e soürímen.. pa::gordul'a e comichão do pc-
,

. do rosto etc.' Iadíspensavel tos' velJios'do útero ,e' ovario, i·icraneo./ugbma.s semanas de
.

',.. "
,

'. .aos futebolistas, ,e; ás. damas possúindo attestados, ful1gnifi- uso' tornam ú cabelo forte, on-
para adherír ,iO 'Pó de �.rroz, e

.:

sterllísar. a p�le. A
.:phal'.m. cós: Um: n.egoéIan.te

'.

_

do ",tilto deado,vigoroso brilhante e 1)1"e
Cruz; Avaré.vEstado de' S. P; curou uma fe!'lda ulcera que commercío de Joínville, "os:" to evitando as caspas e ° em

nem o 914 .eonseguíu curar.' .':' . .:
. got.ando',quasi -a pacíencfa 'e branquecímento. 'prematuro;

"

Cutas.maravíthosaa por toda a par.,te._Aonde a «Minan. esperança, curou-se de hemo!' sem tintura. Cada frasco tem
cora- vae ·.ch""gando·, todas as pomad,as. ,.,yao, d.esapareccn.d_.o h -d' � C' frascosl 'rodos todas as instrucões para fazer'J' 'V

, r O! aIS com, II .-' 'os . de o.cabelo lustroso snc�o '.0u Ii.Udo i mercado-; as curas" a reputação e a sua procura vao
o� mcom�o(los causad

, mtdo.Vénde-se na PIlar. MI-augmentando, dia a dia. Qua.nd� todos .a con�ecerem� s�rá «�eg�as» írregulares, �;mp�� nancora -Ioinvile: em to1aso remedia de maior triump:ho €ID todo (h�rasII: 1_). Carolma rhag�Rs� curam-s� se ?u[) Ct I pharm., il'ogarias perJumaPà.lhares de Joinvílle, curoU: com uma «,so palxmha» uma l"�pP.l':: eom ao Mmervma.
rias de&tt cidade.

.

{) cidadão Roberto Grossenbaoher, Presidente da Jun-ferida de 9 anos. '.' ". , ..
' ',.

ta de Alistamento !Ylilitar.
.'..

Temos «centenas»",de curas semélhantes 1 " _...... -- .

,

I; Faz saber que roram sort�ados para o serviço do
.' Adotada já em muitas casa.s de saude e g�8nde eH·

.

,

Exercito, no -primeiro domingo de março de 1932, na pa-nica medica: Licenciada em 31-5�915, sob nr. 97
I 'Aos 'hôns paes : LEITURAS PARA Â MOCIDADE pital do Estado, �éde _dO Serviço de Recrutamen�o da G11'-

·.Â�J:SO "

, ,<

'1'
'." '... . cumscri��ão. 08 cldadaos da classe de ,1910,. abmxo, ,>.tl"l;U�B-, .

�E' naturnl ue a vo"s� f�lici- �e�de todo� os !empos, to�os Cl·itos e que deverão se apl'esen!lu' at� o dIa �1 ,d.:' M�I?,
. Ha quem diga m�l, d� um remédio de !ilma tiniversa�, dádé de el1{h.qae VOSSos filhos I os':grandes flagellos que Il?-UIto na séde desta Junta; e. os que nao o fizerem' flCa!�O sUJel-(ás vezes tão hft.bihl1eitte que ,o .fref:'p�ez nem· ,p�l"cebe) .. s� e :deles �erellde quasi da Shu-: \ c()lürib�le para u �l1fr�q_ueClme� t?S �s penas. estabe:eCl�as nos ,regulamentos mIlitares e

para vender outro sem. valor ClentiflCG, m,a�. �ue .�e ?a lé' eesta depende quasi ex:-lto���raças hUfTlall:alj, e a d��a COdlgO Penal do Exercüo.
:' .maior lucro_ E' uma at:te de lha caç&.r o seu dlllhello, pIB- ,'. l' t ·.le Ih'e' 'd'a'rd's' d.:" dencia dn força v1tal,. preCJl3a E para que chegue a,o conheCImento de todos. mandel.

cHlsrvan cn e ue....·
,

f .' .

á
.

f' d
.

1
,-vina-S8 comru ela. ' .

Qucm- 3' em 3meze�, tiro frasto da mehn.te quando mut.'s alta faz lavrar o presebnl�e eddltaI•.que ,�ef a lxa o nos. ogares mmsA Powada: �firianco!a I!-ã? te:? igual no m�ndo.
S' f m.,da: . aO,l)mctU o'.! mI '1e r,. cQmo publico!') e pu lca o na lmpT'en..,sa. ,'.

_{li, a desejar nunca aceIte lillltaçoes nem supshtutos. o _o a a ...
,

.' compensaçãoda Naturezll,pam Roberto Gro8senlJacher :...:... PresIdente
(1716 é bom é invejado ,e guerreado. -yen.de-s� em ,toda 'part� LOMBRIOUEIR;;' Ml:-L:\.NCORA horas aítlargasetristesas daVida

.

123 _ Leopoldo Cunha, filho natural de Thereza; 124 _,

co �.' mbrlllrrUDz' ,com um &0 vIdro :lo �emet1lO lHI', '.

'. '," . A fonte pois,d'este flagello :Edrr.undo Waterstradt, f. fie Tneod"l"o e Amaha;125 _ Gf'r-ufa. ue m, a6��,�; ,na?-<?ora, �ontr�; emb�w,gu�z: .: "

No ha egliaL Uma. crean.ça I com{'ça pela �a. nJCeid80E cino de AmorÍm. '�. de Geroncio �. Maria; t2� _ Anf!E,éKI'E't-.

rem, dado a�egrla e ,felICIdade a mIlhares: �e �ll:m}ha_s d� 11 me1.,t:s,�tacadade des1l1-1 ás' quaes, napI'IIDeIraVeZ tem zschmer, f. de Bernardo eAureha; 127 _ Joao Juhao, f. de
:]ue vivern n!l m�iÓr-;mi8�ria��au_sad� Pnelo tI�lst� ViCIO.. ; retia. perdeu �43 �ermes de 31 aS8ir� i�portaI1cü::, qU;ln�oalias João e Margarida;, 128 - Henrique Otto

�
t de Carlos � AJl' ,Aprovado pela D.R cie :�, �e;�.Pauloem i)O-:-5:-91�, s�� ,r::: 8'1 q�ahdades ü:st�mdnh:Hlo por mpLtlssulJa, por que ..;aO de gusta; l.�!J _ Alfredo Meldol.a, f. de Henrl9-U"1 _e, Rosa, l�O. Dão-se 2.ooO$O()� <t, quem, cqm provas. denuumcü os S�!S pts�oa� ldoile�s em It�pe-! origem de muitas d��graças,. Eugenio Cataipsta, f. de Gmsepp-e e yICtofHl; 131 _ Joaofalsificadores ou CO#�l"aVent9Te,s, a E,. A. Gonçalves, �m Jo-, r,lU ML1nlClp.lO de D. FranCISco quer no decurso ela Vida .ql;ler Lansã,o I. de Pedro e Isabel; 132', - AlVIm Drap.gesr", f. de,1nvmê (Santa CataI'mal p',ti,arma:ci;,t, )\1iRancora. 1:mnalll-se dó Sul filha do Sr, Carlos' J. sobre' tudo }ia velhice, 'As: Albert{; e Christina; 13'3 _ Alberto Luedtke, f. de JuUo elistas de preços a.qJÍ�i;It as' desej�r. ",. ,

'. "

. N''eurer�hei'g, p!'ofess�r. Cada victimas, geialmeate inexperi� Bertha; 134 - J08� dat>iIva, cf, de Andr-e Jose e J;.ui�a; 13
..

5-
, "

VenriB em tpda� 6.8 ,drogarIas .e. PharmaCI.-1S , rrflscp o U1Q2, d-:"St. Toma-se âe entes fazem uso de cOIsas de Annibal Mórastom, f. de Ernesto e Furtunata; 136 _. ÚLto"

• =, -- u�a _vez ?f!l .

café _com !e�te. pqU�� ou nenhum' valor. �x' Wollert, f. de José e .Jus�ine; 137' -Julio S-c.hulz, f: de Gustav?,

I
I?_epbls do, ef�Ito rmq preCIsa plicadas por quem na v�r�ade Alwine; 138 Alwin DallHce, f. de Paulo,� Wllhelmme; 1�9 _ W:dlet� !tem purgante. ,; nada sabe de hwdo sden_lIÍ�co'l helm Luithardt, f. de ,Gustavo e 'E!T1iha: 140 .- Albfr�o_ FeLl
Ve'ade-se , .1 4 nlHner�os (1, 2 VUlgarmentechamam-st;:", pe, f.. de {O.ãO de Rac�eI� 142 -_Flormd� AnesI, f. de. G.l�S�P=,;) e 4) coh:fo�me 'a edade em I OONORRH� A. ç; BLENORR'I-! A p,e VICtor. a, .144 ;- Aio_so Tack, f. de. Fra�z e M�rl3., 4.
'odos' os l1�gocios nas ra'rm2- �!AB COR�ilV\ENTÔC li; � •

\:
.. �udolpho Kl1ige,t de Fram: e Marla�;14;) - Teúf�lo �,ODgÚ.L. .' 'd d dO'- U. ",, .1." ' -?� f\_�., .::J_

f de Maiger e .ToseTa; 146 - Jose� Vogel, f. de HenrIque ettas
'. aestp. C1 _3 e

.

e ro";,,an- I)_leltor. fôr uma. das ',v_1ctlmas �fa-pia Anna; 147 _ Eugenio Mannchen, I. de Alberto e Mar-as e .Ia Far_macla Mmancqla.
,

nuo anae'_P0r cammfio,s l:?rtos tha; 148 _ Al'tur Pandini, �. de Giuseppe ,e Luize; 149 _ R��NOTA' S', . _\que lhe Ioubam ('I cfml!�lro, a] d Koball I. de Ewald e Inrral'd' 150 _ Leonardo Bel'tolw- e qUlzer poupar vos ;clegrit.. da ,;da e fi "8ucfe",se"'ua! .
an ,

. ,h'
f -'sa saudee V(JSS,) díuheiro com-i< .r: l d""

<

"'1 'e b f. de ErBesto e Alv+na; 151,- Rudolpho Glasenape, . u:.�

doença, descont,eeida o remedio' fue '\ a�1 a'l um t
grm �\:lo. em. "-lberte e. Ida; ).'32 - Wolfgang ,Manderle, f. de !\Iax MandeI'

é'habituai-vos nocor. .ieço dequal- :1 Ó,!con e� ave men, �, �r:: ' � VH;- 1e. J53 - Tarquínio ,Henrique de Souza, f. de FelicÍo l\J!ttetr=�q'uer doencl1 ao deitar. dar uni 1can;en os__ que; po _IS, �sa, e Virginia; .154 - Patricinio Allacleto Garcia. f. de. J01iO _":pDm' suad4'r;'e de 'rna:Íhi'i 'ce.ot,J!a !NJECÇ�J? d?ErI\L', bll·

I Lucinda; 155.-
.João d(� SIlva, f: d,e ...T.os� e ClementlO.a.� y'};lum 'purga;nt�_ de Loml rigumra I NANCORt\ .

", Arthul'�cllrmdtJ.f. de Gusta:o, o Ida, 1tP. - Pedro VWlfd. �::\'ÍÍnbllCora: E o melhor de t)· ,

"t de, Jose e Caudlda: .15H - VIC'fOr'VeIltl1l'lnI, f. de Inocen�e_ �

Idos qi:anfo� existem, fi! de elei
." ,,' "; {J' ,; ,Dezoli�a;.1fl9 - Candido'de Oliveira, �> de _�mar� e lmle, (;r:'I to riuidô e;:suave. : '.; ;-r-****,*,,*,i<,**)f��% 16(rf-,{aUSf)Pll,e"i\íos�jr. _f. de� Emaitoct �. Il))e��. 16\ ': ��l�\:;I ., .

.. ;' " I
'

'. , '. *. GesSllAr I rle.-L-uiz e "\iUtJ'l'stu' 16:2. - �'.a"tell" :frossc,ler., 1 •. '

�� 't" "';'d- I'
...

'f
. -

As Tosses ·Bronchl.* . �" '-'
. .'-.' b < �. . {' d J-I .hH\i:'S·', :a'l" �eas' n.1 nr,ils sa� I " ." "

,tes, Consi;pa,çoes·:e :'} de �uHherme:H Id�; 163..

- A.htoni? Krnem�r, í�
.

e OU?, ::�i c lusa .assp pelus �erI?-es e d�n "�'. Caiarrhc:sJ)plrnC!n�res,: 'MarIÇl; 164 ,-.,,:Francasco .da SIlva, I: (!C Jose �AbelI�o e, .A:Ü�;I �fs.. pepolH, prllc�ral,; o �o�so I
.i!i... c desapparecE.r:' com 0, • lai��e.! 165 :Henpiqu� ;Iass. 1:' A��' Rwn�l:d. (,:..,Ber�ha, 1.6b - \-medlcQ. '. L.·.. ; ", * VINHO CRE080TAOq 'ce�� Ochockl. t:d;e Joã.o e .Mlchalmz, 1 ti, -lHonso.- de OH-

j, 'Ve!lde-sF.:I1:l Fa;niada; Mi.� 'I�'�' _dO Pharm_ Chim,.,
. v:e.il']f, !� de Franciscó Adrien? eE;eOllO!a1' ,.,.' p .... ?,mmcora em"'Jómville e� em '. JOAO DA SILVA SILVEIRA:�; '_fc' ,Sede da 6a; Zona em Blüm{iln(�u.}.:, ue, MaIO de Lt,1]+I '. '.' .' ".) . ',,' ,VEROAD.IiIRO TONIt;o .•• ,

.U 1- > .to Gl'osser1(Jucher.; todas as 'boas farm&iBS .de-staf* �'_,I DOS pu r..:MÕES .,..
,uOOt7· ,

.-
.

. ,.
.

. " .

I '.

"

'

, , . , ,.'1{ ,.., Prnqden1e . 'I cidade. . ,I ;·�*;(;'��""��3!"o;;;'\�OlS�,**3iBt9f.:r.: 1..'" ",.

das" 'senhoras:'

,,!� ... ,

R' : O' MAIS SABOROSO, DE
TIMA DELICIA INSUPERAYELI

COROA

<lJ8li>

';.'.

.....;:.

;�

Montem, 'Hoje e "Sempre
�g.fI)
Se rvi ço

' 'M iI itar ,
'

'EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE SORTEADOS
- 2a. CHAlJIADA - ,; ,

,"'.

'-." ..
"

;, .... :"'.'

Andreza Campos da Luz
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=, .• ': [OIÇAO UE HOJE 4 PAG IHA[1",
Santa CathariDa. levantou brilhan- CaL Aristiliano Ramos' Di�ersas -'Noticias Como deéorreram as I Foi assassloàdo em Orlea;

temente, domiug», em Porto'
.

,_ eleições no. Niaran.hã9jl '. um,. ex-JD�e' .na.do dr:
n)

AI'
. titul de vi

Vindo de Lages, chegou Na, Bahia, r�u�1U-6e ha pou- .

.

--
Ih, y li

. egre O 1 U o. e vice.. ontem á esta cidade, acom co, a Oommíssão executiva Um candidato preside nOlle1a
'-'.

. _. b -I· panhado de sua exma. se-
do monumento a R?y Barbo- J'

campeao, raSI elro nhor�. da. G u ii h e rlni na S8, que provídencíou sobre

d .

Sehmídt Ramos, e suas gentis essa homenagem posthuma a

O remo filhinhas, Mlda, Daura.l Maria ser. prestada ao grande morto.
e�eusa, o Oel. AristUiano Ra-

Sobre o extraordínarío iei- phia da chegada é quem a- mos, digno Interventor fede
to daum pugilo d�' bravos clamará o campeão. ral no Estado. Em sua com

barrigas-verdes, que .nas. a- O segundo e ultimo páreo, panhia viaja também o Ce1.

guás pesadas do rio Guayba, em «out-rígges a 4, foi dispu- Renato Tavares, commandan
em Porto Alegre, levantou tado por gaúchos, cariocas. te da Força Publica do Esta-
S) titulo de -více ·campeão bra- catharínenaes e paulistas. do.

sílelro do remo, diz «A Pa- Venceu a representação ontem ás 11 horas, partiu

t;. tría» de Florianopolis: '. gaúcha,
.

tendo os earíoeas desta cidade, um trem espe-
Ns 8, 30 de domingo. alIi� conquitado o segundo lugar, eíal que foi buscar s. exa.

nharsm-se nas balísas, os e os catharlnenses, o ter- em Lontra, no qual viajaram
r «skiffs}} carioca, paulista, ea- ceiro. até áquella estação onde to-

tharínense, gaúcho, e capí- ".*:;. ram aguardar o iUustre via-
> çfiaba.· Do presidente da embaíxa- jante, o sr. Jacob Schmidt,
;, <S,egundo nos informa um da dr. Aderbal Ramos da Prefeito,Municipal, CeI. Os-

Wltigl'amma, venceu o rema- Silva, recebeu a Liga Nautí- car Barcellos, director da

dor, carioca Adamar Pinho ca,.o seguiD;te teIegramma: Estr�da de Ferro Santa CR

Oonçalvea, sendo secundado Liga Nautíca - Elorianopo- tharína e. numerosa earava

pelo catharínense Saul Du- Iís ---;- De Porto Alegre - na. cO?Iposta. de amigos e

L 'que, Ganzo. ' ,J Campeonato individual ven- eorrelígtonaríos de s. exa,

iF ·Os. demaía concorrentes, ceu carioca, segundo eatha- Esse trem, deu entrada, de

,
gancho paulista e eapíchaha, rinense, terceiro gaueho e volta, na Estação desta cída

;'. conquistaram, respectivamen. quarto capichaba. Campeona- de, ás 22 horas; conduzindo
te o terceiro, quarto e ultimo to do 'Remo em primeiro o CeI. Interventor, que em

lugar'. .... <" ganchos, segundo cariocas, automovel, posto á sua dís-

Este,; parê.o, todavia, está terceiro eatharínenses, quar- posição, seguiu até o Hotel

merecendo a attenção dos to paulistas. Em ambos os Hoietz, onde já lhe estavam

seus jUizes, pois, ao que se pareos perdemos para os ca- reservados aposentos;
diz, carioca e catharinense riocas por menos de um bar- Após a refeição, s. exa.

chegaram juntos. A 10togra- co. (a) Aderbal. recebeu a Ivisita das autori
dades, grande, numero ne

O ex-Kromprinz A frente Unica està mes- ::r��1�0���[:;!1f�1���iOS que

:está alistado como mo de peso . S. Exa; passará o dia de

chauffeur boje em Blumenau, seguindo
. .

. Porto Alegre, 29 (P.) __ Os para FlorianopoUs, em au-

Berlim, 28 O ex�KrompriDz ladrões penetraram, á noite tomovel, via Im,jahy.
passou a fazer parte, como passada na sêde da Frente

simpJes membro; "do. corpo de Unjca roubando uma :nachina
autoIDolJilistas do Partido Na- de escrever e dois contos de
Cional Socialistà�

.

réis em dinheiro.

No Rio, sefá crendo um

Banco Hypothecario, que o

perará em varias modalida
des,

.

sob t) controle do gover
no da Bepuhlica,

Ate o dia 28, ioram apura
dos em todo o paíz, 727,225
votos.

Didi Caillet, publicará den.
tro em breve, Ó seu segundo
livro, Reviver.

A Prefeitura Municipal co

brará, sem multa, durante to
do. o mez de ,Junho entrante
o imposto Domiciliar."

'

Em Julnvllle, deverá cir
cular dentro em poucos dias
mais um jornal díarlo que
será O' orgão oítíetal d� Par
tido Liberal Catbarinense.

o ministro da guerra do
Mexico, renunciou sua can
didatura. afim de poder ele
g�{'�.se Presidente da Repu
fl\Ica. nas proximas eleições. ----------------�---

uma mesa

o INTERVENTOR BLEY DEFEN
DE-SE DAS ACCUSAÇÕES
FORMULADAS CONTRA
o SEU GOVERNO

o crime registroll-se na
.
séd. de um·club loceal

Fpolis. 29 -
.

Ante-ontem á'
noíte, foi assassinado em Or-·
Ieans, na séde do' Club 14 �

Rio, (via aérea) ._ O Tri- de Julho, o pharmaceutíco
bunal Superior Eleitoral, reu- Rcdolpho Sampaio, ex-dele-"
!lido, leu o telegrammá do gado de policia desde' a vi
interventor Blev defendeu- ctoría da revolução de outu
do-se das accus'a'ções contra bro, cargo que havia resigna-

'

.

o s�u governo pelos adver- do, ha pouco tempo. .

.

sarl_Os politicos a proposito A víetíma deixou viuvá e
de Irregularidades no seuEs- filhos menores. Faltam por- .

tado. menores a respeito do motí- •..
Sobre .a consulta do. «Esta-j

vo do triste acontecimento, '.
do d.e Mínas» sobre SI pode. . Seguiu desta capital, um
o JUIZ. íederal ser su�s�ituldo officia� d� Força Publica:, pa
pe�o J U I Z de Direito, o ra abrír mquerito nesse cri
Tribunal decidiu contraria, me.

mente, ainda que tenham ser-

d���t urgentes na Justiça Fe- -I-�-íP-O-S-T-O-S-(-)B-R-E-.-A-'
Tendo o juiz KeUy pedido RENDA

d?Ís dias de licença do ser-

.

1'!'

VIÇó de apuração, o Tribunal
declarou que a apuração não
pode ser interrompida, estan
do justificada a ausencia do
sr. Kelly, devido ao preceito
geral do artigo 23. do Codi'-'o.
Foi annullada a segunbda

secção de Caxias, no Mara
n.h�o, porque a mesa foi pre·
sldlda por um candidato.

. ;

.�.

gario Maciel

O Collector Leopoldo Olín
ger, da 2. Collectoria desta
cidade, pedíu-nos que tornas
semos publico que .em obe
diencia ao Decreto nQ 21554,
de 20 Junho de 1932. a,quella
Collectoria receberá déclara
çpes do imposto sobre a Ren�
d�, até o dia 30 de Junho p..
VIndouro e o praso para o

gagamento dó mesmo será até
o dia t. de Setembro.já se· cogita do subs.

tituto do Sr. Ole;.·
o . governo boliviano ad

quiriu a ilha de Lua. no la
f!0 Titicaca, com fundos ob
tidos da economia dos cara
bineiros da Republica. Emil Jannings. a maior ma

BeIlo Horizünte, 28 _ Já scara ll;umana da téla, �Tae dai-
No dia, 27 em Li:;;bo8 cor� estão cuidando ém :Minas da nos mms uma vez um dosseus

reu como .l:erto que s� ha- 8uccessão presidencial do Es- n;telhores trabalhos - "O favo

viam batido em duêllo os tado. E os candidatos apon-
rito dos D�uses': -

. Foi um dos

jornalistas Eduardo Acbictel- tam no horizonte. De um la- seus papeis maIS fanados, pe-.
bach e Ribeiro Gomes. os d? surge o

.

Sr. Washington la bell�za e v�rdade dE. inter

quaes, mais tarde se soube PIres; de outro, estão os Srs, pre,taçao. E, tao grandloso é

haviam
'. d�do I) inciden- Gu�tavo Capanema e Virgilio o 111m, que a Ufa lhe d�u par�

te por termmado, sem chega- de )felIo Franco.
.

.. d�sempenho. dos papeIS femI-

rem no. extrem-o daqueHa Ao
. q�e corre tambem. o' mnos, duas fl�uras de. primeira

medida vIolenta. embalxaaor José BonHacio grandeza, como Olga. Tsche�
. será candidato, com apoio db cho�a e Ranata Mueller.

,

RAUL. 'ROU·L·•.1'EN' NA-O
mano, presidente do P. P. '

E este ofilm que o Cinel;r1a
'. Ha: quem jogue no nome B�8ch apresenta hoje quarta�

SOFFREU DESASTRE do 'sr. Mello Viana, que ao �elra, aos seus freguezes. E',
que consta, deu o seu apoio falIado e cantado .em�llemã.Q
ao governo, em troca da pre-

com IegenQ_as explIcatIvas,em
sidencia do Estado... portuguez. Emil Jannings can
O Sr. Capanema esteve, ha tará pela p:Ímeira vez, com a

pouco, em itajuúá. Terá de voz magmf�ca, em meio das
là tràzidG a adhesão do Sr. seenas palpItantes deemoções,
W�ncesl::lu? E' bem possiveI, trech�,s das Ope:r:as "Tannha'-

p01S o secretario do Interior euser e Lohngrm". '.

voltou achando que o concur- ------------;;.

80 dos velhos na politica é Rheumatl'smo S h"l'índispensavel . .' yp '1 itrco

F�otianopo1is, 211 (Especial)
�E extrauhavel a demora do
inicio do Campeonato Catha
rinence de Foot-:tJüll, para .0
qual forz.m já inscrintos seis
clubs desta capital, InclusIve
alguns outros dó intedor do
Estado.
Cremos que entre as dilfi

cuIdades avulta o pessimo
estado do campo, que está a

exigir sérios reparos;
.

Nova York - 29 - Ao con-
Entretanto. a situação fina-

nceira da Federação é má,
traria do

.

que os jarnaes pu-
apesar dús eSlorços da actual blicaram, a {{Fax Rilm», diz
directoria, no sentido de me- que Roulipn não soffrB'll de-
lhoral-a.

.

sastre algu'm.

Uma reunião no Pa
lacio do Cardeal
para tratar de as

sumptos politicos
Rio, 29, - Os m�mbros da

Liga Ueitúral Catholica reu

niram�se nO Palacio do' arce
bispado, sob 80residencia do
Cardeal Leme.

-

Este mostrou
a necessidade de incentivár
o alista.mento dos catholicos
de modo a que a Liga possa,
nas proximas eleições, apre
sentar um· eleitorado. de .38.000
eleitores. O cardeal renovou
a 0Fientação da Liga, que ja-

-------------.------------

ASra Azevedo lima Não Accei- :al�aa!ct�������r!a�iI�eC::���� ÀS eleições de 3 de Maio
tªráO Mandato á Constituinte.

se-á o direito de indicar nos
'

partidos !lomes que devem

, Rio, 29 (U) - Os jOTnaes ser, sufl'ragados pelos catho- A votação aos Partiôos ou votação s..ob
c annunciam que a sra.Oeorgi- lieos. geriDOS. rl2.gistraàas, no's à',unrsos
} na Azevedo Lima, sendo ele-

"'-

jta representante do Districto Suicidio dum" aca- municípios" 00 EstaDO
Fedaral á Constituintlj, renu- =��=��=�""""'=���=='i""""�=�==�===
nciará/o mandato, pois acha demico em Curityba MU N IC IP lOS' !

'.

I 1 I'qu� é outra'u missão da mu- Curitylm .. 29 _ Com um tl'-
Liberal Repúbt. Social Legião

.

' ]her dentro da sociedaue, �_--l...._--"--
ro no ouvido, suicidou-se o lacademiço de direito, Newton 1 Areranguá. 483 36 137 220
Medrado Dias, filho do coro- 2 Biguassú 149 1 85 137

nelM_e�ado Agente Lloyd I 3 Blumenau 590 í63 1 16
BrasIleiro, em Paran:lguà. O 4 Bom Retiro 200 83 8 8
tranlocado teve morte instan- 5 Brusque 161 117 63
tanea. 6 Camboriú 49 16 14 22

7
.

Campo Alegre 55 107

ConcoFrencic publ-.-.
8 Campos Novos 449 129

.. 9 Canoinhas 232 409
cc para a publica- 10 Ch

'

.

"Rio.,29,'__':': A'. ultima hora ...a' d dI' c' apeco
147 28

f,ot,dadÇ) a �onhecer um de-
.. .., o o expe iente 1 resciuma 154 69

cre�l ,ás�gi!a;dO·. onten pelo da. PrefeitUra g g��n���nos 98' 140

sr, Getulio:.yargas, proroga..: .

l4unícipal 14 Floriànopolis 4�9 78

'ndo ..
âté '. 'o, .dI.·.a.:1'-5 ..

de Junho ·Te'J"e'
.. lugar h.' .

-- 'h 15 Imarui
12 6 6.58

"

". , , '..
.' oJe, as 14 0- _ 187 191

,PJ;o�;JIlO, o 11raZO,p}l.ra o, reco- ras, na Secretaria Mun'
-

ai 16 Itayop'0118 34 59
:hec.�mentode,J;l:Yndicatos, para a ·abe t

.'

d ....
ICIp } . .

.... effmto
da l'e_I)r�s�nta.ção pro- ra a.pruhl�a!S propostas.Vt:- 17' Itajaby 72 961

fissional Constituinle'
..

'

I'
,..,,,,,0, em perlOdl- 18. Jagnaruna 16.·

; .

'.

• tJO ocaI e editado. na lingua 19 Joinville 278 438
. . .... vernacula, do expediente da 20,. Lages ] 659 36

Praça CeI. Pereir� e �liveira Prefeitur�; �i ��1:a 4�� i8ã ' ���
Por decreto do Almirall.t� LAVANDERIA· 23 Nova Trento 202 36

, DurvaI Melchíades de Souza; -;��::sew: 24 Orleans 82 44

prefeito da Çapítal do Estado, Do sr. Fritz Holetz, rece- ;� �:���ia 302 195

volto;t a cI:aID;ar-se pr�Qa bemos communic ação de ha- 97 Porto HelIo
1�ã �

PereIra e OlIveIra a antiga ver o mesmo se estabelecid 28' Porto União I 58 154

;�,;���Çiáq:h�nf��s�a n����I�� ���::;::d:.r\�o� rua lfj:d� 29 Rio dO.Sul 315 157
.'. , '.

'11
._ 'E"

30 São Bento 89 ar.

'q'fe $!aque.a occaSIaO pas- �aIs um�lacuna que es- 31 São Francisco f,' 319 61
,sollétl!�iehamar ..se:'Gemlio Var- se

_ estabeleCImento, o pl'i- 32
'

São JO<tquim
.

gas.: ; ',: .

.,
, ,1UeIfO no �enero, ,nesta cida_ 33 São Jose> .I!!.' 323 lO

N? ��gll!:Q,', d�CJ'eto•• "fi-(j�u' ce,' Ye�';.·;})r�henchel', peló 3�t;,' Tijucas
" 333 178

dono�a�51 J)fiJ,ça G��llho qU,e,. d�s�.Jamg8 . ao. seu pro,", 35;: Tubarão
278 33

Var-gasi':,� anb�,f1'.: praça.: 17 prletarzo, fartas ,.' pl"OSllerida':" 36,>Urussanga 32°aI ..'1195
de Npvefubro. ." , •.

' Ides.
'. . ...

'

.. ' .'

TOTAES
v

;lQ��3 i
.

5320 I

,'MatandoSaudades
o Sr. Antonio Carlos

no Monroe

o
.

Campeonato Catha
rinense de foot-baU

, Rio,. 28 (via. 8;él'eà) n sr.

Alitonio CarMs' ápparec6u em
ten _no Monróe, alvoroçando
* reportagem que não arre.
dou. pé dã junto do. neto dos

"
...:\nd:rades. Afinal, .

na saida,
depois de fállar com o mimi
stro disse:

.'

�:Ma.tamos as saudadesapenas}) .

ELEITA, RENUN
CIARA'·

----------.-

foi ,prorogado, O

pr�so· para ,9·· re

coribecimento aos

,.'Sygdicatos'.

1
184
18
3

1099
45
3

173

1
18

2
78
5
40
2

57
9

329
72

o favorito dos Deuses

as 112-

A Cidade Esportiva
.

Declaro que estive atacado
de RHEUMATISMO SYP.HILI
TICO, ficando com o pescoço
em condição anormal' nessa
situação recorri. a diversos
prepai'l-\dos anti':' syphiliticos"
usando-os sem resultado .

Em ultimo coso recorri ao

poderoso depuratiÂo do san�
gue Elixir de Nôgueira d6
Pharmaceutico ChimicoJoão
da Silva Silveira, c(}nseguindo
com este grande: remedio ii
cura radical do meu mal. !

Ceara'-Camocim, 8 de Outu-
l·ro de 1917. .

.

Jpsé Ferreira do Espirito Santo'
Empregado na casa Cominer
cial·Elias Asforo & Comp.1
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. Teve lugar, domingo, no
campo do Amazonas, na Gar
cia, o importante encontro
entre esse club e o Mareilio
Dias, de Itajahy.

O jogo que teve bons lan
ces, manteve-se· bem equili
brado até o seu final, com a

superioridade de apenas 1
ponto, na contagem, a favor
do Mareilio.
Faltavam tO minutos para

o final do tempo, e o placard
marcava 2x3. O sol desallpa
receu, o jogo entrou noite a

dentro e a lua não surgiu.
Foi encontrado um jogagor
do Marcilio com a bola, den
tro do arco inimigo, pelo que
o juiz. diante das apparencia,;

,

condemnou o Amazonas em
'

mais' um' ponto, dando, por
terminada a partida com o

. Avisamos aos nossos assi-

resultado de 4x2, favoravel gnantes qu'é estamos. p:roce
aos visitantes.

. dendo a cobrança de assigna-
turas, e que daremos, em

,.."..,...,..__� � -_ ...---- _- breve, contorme 'formos dis-"
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lE �l distr.ie.tos e 'em

o.'utras partes
• Fechamento das malas . do EstalÍo. . .

� � São nossos cobradores a-

� de correspondencia até o ;J ctuaes, em. Rio do
.. Oeste,

� dia 6 de Junho de 1933, �� Hans�, é Gaspar, respectiva-
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mente, os 9r8. Leandro Ber-

; às
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horas da m
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: Os Agentes: Carlos �. ho Pamplona. ..'

: � Os talões á cobrar� só se-
. �,Hoep�ker S. A. '. e w�lter �l rão validos .. ({tlan.dO assigna

f� Seifert (Hotel Boa Vlsta) �l
dos por Balsml.
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Aviso aos nossos
ass,ignantes .
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