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o decreto abolindo o

imposto de capital
Pio de Freitas Notjcías DiversasIA.'qur�a �o Bailar Mais e��::s��que reiD.

Comemorou dia 13 do cor

rente, o seu jubileu sacerdo
I al, D, Pio de Freitas, vlrtuo.
'o bispo da Diocese de Join-
me.

C o n t in u a impressionando
vivamente a opinião publica
de Minas Gemes o caso do
assassfàio do professor dr.
.Saturnino Vasques, pelo 5'
anuista de medicina Geraldí
no Borges de Magalhães.

A Republica do dia 15. pu- O imposto serei de tres por
blicana integra o teor do de- mil (0100), a cuja taxa inte
ereto n. 10, de 14 do correu- gral ficam sujeitas as transa
te, assignado pelo CeI. Asisti- ções de valores maiores de
liano Ramos, Interventor Fe- valores maiores de trinta con
deraI e José da Costa Maell- tos de réis (30:000$000), pa
mann. Secretario da Fazenda gando as vendas até aquella
respondendo pelo expediente quantia, pela seguinte tabella:
da Secretaria do Interior e até 5:000$0000 15$000
Justiça, decreto esse que veio de mais de 5:000$000
abolir o imposto de capital e até ro.oocsooo
restabelecer o imposto sobre 30$000
o movimento commercial e de mais de 10:000$000
industrial. até 20:000$000 60$000
Ficam isemptos desse im- de mais de �o:ooo$ooo

posto, os lavradores e peque- até 30:000$000 90$000
nos fabricantes de farinha, No lançamento e cobrança
assucar e outros géneros não do imposto não haverá Irac.
tributados pelo imposto de ção de mil réis completan
Industriá e Profissão.

I
do-se sempre para o mil réis

O imposto restabelecido, 0- seguinte as fracções dessa
bederá a seguinte taxação: quantia.

+

Os Minist! OS d'Estado
a Constituinte

RIO,15 - Segundo se vem

dizendo nos círculos polití
cos, pensa-se em tornar equi
valentes os direitos dos mi
nistros de Estado e dos con

stituintes, na proxima Assem
bléa Constituinte, dando á
quelles o direito de votarem
e serem votados.
Accrescenta-se que, caso

seja arlrníttida essa alteração
nos dispositivos para a Cons
tituinte, seriam eleitos para
a presidencia da assembléa
e «Ieaderança. da mesma, os

srs. Afranio de Mello Franco
e Oswaldo Aranha, respecti
vamente.

o Santo Padre consGgra
5 bispos

3 s:5o iindigin<:!s chEnesGs.
1 anamita e 1 indú

Cidade do Vaticano, 15 -

Tl'es clericos ir:ldigena!:> c!ii
neses, um anamita e um in
du f o r a m solemnemente
consagrados bispos pelu Pa
pa Pio XI na Basilica de S.
Pedro, oude o Santo Pontífi
ce deseeu em Pompa �fagna,
de accôrdo com o cerimonial
habitual das 'grande solemni
dades. Essa pompa significa
uma homen�gerr. especial ao
clero indigena da Asia.

Só voltarão ao Brasil
si fôr decretada

amnistia

Vi
Rio, 14 - TelegraIlham de

�ant'Anna do Livramento, no
Rio Grande do Sul. informan
do que alguns diarios gau
chôs vehicularam a llJticia
de que os migrados em Ri
vera haviam solicitado ao in
terventor Flores da Cunha
autorização para regressar
ao Rio Grande. A propasUo
déssas noticias, os emigrados
srs. Raul Pilla, Turibio, Go
mes, Waldemar Rappoli Ana
ejeto Firpo e outros, rorne
eeram à imprensa a segMin
te nota:
»A proposito das noticias

circulantes, cumpre-nos de
úlarar q lH' tacs noticias são
inteiramente destituidas de
fundamento. Se alguns exila
dos estão dispostos a exa

minar a hypoth0se de regres
so ao Brasil, depende'ldo es

ta das condições orrerecidas
pelo governo do Estado, 0.6
l'estantes ractiHcarn a decI
silo de só voltarem li Patria
mediante a assiQ:nntul'a da
amn.i'Stia ampla".

,_

Rio. li) - O «Jornal do
Brasil» noticía que na ultima
conterencía entre o sr. Getu
lio Vargas e José Carlos, dis
se o Chefe da Nação, que lo
go .:;eja installacla a Consti
t:linte, as fronteiras abrir· se
ão para todos os exilados po
liticos desde 1930.

[' GRAVE
A sltuaçao entre a Alie-

manha e a Aurstr1a

Rio, 15 - Tudo indica que
é gravissima a situ6.ção en

tre a Austria e a Ailemanha,
devido a campanha violenta
infundindo o terror contra os

nazistas austríacos, é enorme
a tensão diplomatica entre os

dois paizes.

o Figueirense em

Laguna
Florianopolis, 15 - No jo

go amistoso realisado ontem
em Laguna, entre os clubes

Figueirense desta cidade {'

Hercilio Luz daqueHa, ven

ceu o primeiro, pela conta
gem de 2xt.

Rio, 14 - O Rndical com
menta a. attitude do imerven
tor de Goyaz, que crecu UIJ1

novo tributo sobre analpha
betos e chama a attençilo do
governo para o caso.

30:milhões de marcos,
economisar-á a

AUemanha

Rio, 15 - Regressaram a

bordo do D a v i o "Siqueira
Campos», os exilados brasi
leiros Helio Fernandes Lima,
Major Quintiliano Castro é
Silva e capitão Mariano Go
mes Silva Chaves.

Berlin, 15 (via aerea) - ,:..

agencia Conti informa que o

credito norte-americano de
-15 milhões de dollares, aber-

Informam de Porto Alegre, �u:oo c��nc�en��m���co:t�: Um novo appello da Asso
q�e dentre;> .

em p�)li.co f será de ju'lho proximo, será reem-I eiacão de Imprensa emdado publicidade a carta que bolsado na referida data. _

o general Flores da

CU!1ha! Os meios financeiros obser- f d
.

lit
(���reveu ao sr.� Raul Pllla, vam que o param.ento. obe-

avor OS jorna I as
d,. q�e tanto se ��m occupa- dece á mesma orientação se- exiladosdo a Imprensa ultimamente, guida pelo Reichsbauk. íen-

dente a fazer apparecer o

estado real das reservas ou

ro e dos valores rnonetarios
estrangeiros.
E' ne notar, pe outro lado,

que o reembolso reverterá
para o banco devedor no lu
cro de cerca 30 milhões de
marcos em consequencia da
depreciação do dollar. O

Ainda não foram conheci
dos (,S motivos que levaram
o engenheiro Nilo Batalha, a
suicidar-se com um tiro de
revol ver em pleno coração,
em Victoria, no dia 12 do
corrente.

Em São Paulo, dizem os

despachos dos ultimes jor
naes, existem mais de 500
vagas de professoras.

e Invadindo o ferrito- Fu "-"":'.. c;llllé"llJ has-

rio alheio tau ;» gr"!,: i';I: ii ,IS c-ithoei
co:,; du . '\) r -hanho � deu

B. Ayres 15 - Uma inror-! o mc";iií [!]iltiVIJS para que i{oma, 15 _ Sabe-se que o

maeão de Formosa annu IJCl'a se .l.ill' .fu�sem prestadas SI-
r governo brasileiro p r opô s

que dois mil indios armad.os' g
ai l�atIVa� hon.enagens. aos estaleiros inglezes e [a-

atravessaram o Putomayo in- I Pabtor. \;arIlll�(J.so no aían

I
ponezes a construcção de

tern�ndo-se em territorio ar- �:u educar es�mtualment,,: o varíos n'avÍos de guerra, pa-
gentino. /.

grande I�banbo, peras gaveis em café.
La Paz, 13 - O ministro suas raras e VIrtuosas

qualt-!da Guerra da Bolivia rez pu- dadas, Iez-s.; D. Pio de Frei
blicar Imediatamente um com- I tas, mere_?edor daqu�llas de- Procura-se um
municado annuncíando que o i mo�straçoes de amizade e

I
.....

Governo Boliviano não ar-I �arlllho, por p.arte dos catho. cessor para o sr.
mou nenhum grupo de índios licos de -Joinvllle. OI' M

.

I
com intensão'" criminosa d« .E�n�)QraJarJia�8nte A Cidade I egarro acre

invadir o terrítorio Artreutíno íelicíta-o iespeltosamente. I izonte,' .'• U • BelIo Horizonte.itü - Con-
------------ I firmando se as noticias 'de

\Poderão regressar O BRASIL PAGA que em Minas já se cogita
.

do successor do sr. Olegario I
logo seja instollo- SEUR CREDORES Maciel. I
da a Constituinte Ao que parece, ficar as-

\

Rio, 14 - O ministro da sentada definitivamente a
Fazenda communíca: caedidatura do sr. Carlos Luz,
Por ordem do Governo, o accrescentando-se que a mes

Banco do Brasil remcueu. cn. ma reine a sympathía de
tem, a0S seus banqueiros, em moços e velhos, inclusive da
Londres, 216.939 libras para corrente qw' apoia o sr. Mel
attellder ::lOS serviços do fun- lo Vianna. Tambem o sr. An
ding relactivos ao mez cor- tonio Carlos haveria concor-
rente. ,dado.

Communidade Escolar de I dfl Terras e Colonização.
Warnow: Attendeodo a cir- .

cumstancia de est8r o lote FrederI?fl . �fJe!n�u (Blu�e-
requerido accupado ha mais 1?au: In�pfeI'iGo a VIsta da lU

de 60 annos conformp se vê' Iormaçao.
das informações �nnexas: por- Nicolau Mauser (Blumenau):
uma escola da Commumdade Expeça·se titulo.
Esc )lar Warnow, attendp'ndo
aiuda o fim a que se destina
o mesmo; concedo á Commu
nidade Escolar Warnow a

área de 27.400,86m2. no lu
gar indicado, ao preço de
50 réis o metro quadrado,
pagave! á vista.

Pedro Krcusch (Blumenau):
Concedo nos termos do pare- Egbert Hort (Blumenau):
cer da pire�toriK de TeITê1s I Concedo po �uga� indicado a

e Cololllzaçao. I
area de zD9.tS9.6ê>m2, ao pre·

.

,,' ço de dois réis o metro qua-A�to�llo CúndIdo (BIl:ll1l�- dral'o paaavel· li vista.nau). Concedo no Iug9.r mdl- '''''

cado a área de 112.727,69m2. Viuva de Francisco Mendes

QUEM SER! O NOVO INTER- aI) preço de dois e meio reis (BlumeIl8u): Concedo nos tel'-

VERVENTOR DO R. G.
o metro quadrado, pagavd mos do parecer do sr' Dire- S lI)' a Cathar"lra este' cntrar.-

• em duas prestações eguaes e I ctOl' de Terras e Colonização., i,' . ti II

DO NORTE ��n�;g:' aS��SiÇ�ol,a. um an-I HermanD Kaestuer (Bllime-I an nas graças do governo
Rio, 13 - Será nomeado I

.
. .! nau): Couced<? DOS t�rmos do

II da U
'N

interventor da. �l!o G!·and.C ?u.
Il

..h:.r�.e P3.gelkeopr (BIu- �aI'ecer ;ia ��r��torIa de Ter- nlaD
do Norte o capltao Mendes menau). ,SIm, de .accord.o C(llT: I

Ias e COIOlllZdC,..ilO.
_ _ _

da Fonseca. o

pare.
ceI' da Directoria de

\ .

E
.

'I T'll' (BI '.'
Flol!"iClnOpO�ls e CI sede do

Terr'us e Colonizaçlo manoe I mann ) ume-! __

,� .

nau): Como requer, nos ter- I
S' dlstr.cfo naval

I�[I)or·'T()· '-'(')BR'u Oscar BachI' (B!uHH'uau): mos do pGrecer do sr. Dire-I ' . - R'.' .

]v' � - � ) � Concedo ao requerente no ctor de Terras e Coloniza- i
I' POlIS, 1;; -

:
01 ,a�slgna-

ANALPIIA.BErrOS �ugar que indica 43.247,2.:lrn2, ção. I d� � decrc�o Dd
� ��tst� ,.da

ao preço de tres réis o me- ."

l\1ar.nha .e ti Cull. e�taL)�lecJd.o
t!'O Quadrado paO'a�reis á \'is- El'Vln.O Lwrmann (BIl�m�-1 que norIa�lOpolIs sem a se-

ta
- '''' nau): Concf:,do no lugar llldl-I de do !). dlstI'lCtO naval, co�n

.

cado a area de 28.i77,i:iom2, jurisdição, Das repartições
Antonio Candido (Blumc- aQ preço de três e meio réis

I da
Marinha nos Estados de

nau): Conce;!o de accol'do o metro quadrado, pagavel á Silo Paulo, Fal'aná, Santa Ca
com o parecer da Directoria I vista. I tbu!'ina e Hio Grande do SuL

I
sue-

Quem requereu terras?

Despachos do CeI. Interventor

Augusto Srutz (Blumenau):
Concedo 300.000 m2. no luga l'

indicado pelo requerente ao

preço de dois réis o metro
quadrado, pagaveis em tres
prestações annuais e iguaes
s�ndo a primeira após a pu
blicação deste despacho.

o Pacto será defi

nitivamente

assignado
Londres, 16 - Annunctase

de fonte fidedigna de que o

Pacto das quatro Potencias

Banquete de des
pedida no ita

maraty
Rio, 16 - O Dr. Mello Fran

co, ofiereceu ontem á noite,
no Pa\acio do Itamaraty, um

banquete Am honra ao Em
baixador Mora y Araujo que
deixará dentro de poucos
dias o Rio de Janeiro.
Fez o brinde de bonra (I

Dr. �lello Franco que saudou
a Al'g'c'ntina na pessoa do
seu Embaixador.
COfllDar'eceram a esse ban

quete, :além de innumeros di
plomata.s, autoridades de ter
ra e mar.

Rio, 14 - A «Assoctacão
Brasileira de Imprensa- rei
terou ao sr. Getulio Vargas,
o seu pedido no sentido de
ser determinado o regresso
dos jornalistas br-asileiros e

xilados.

crime do capitão
Mazza

Rio, 12 - o superior Tri
bunal de Justiça do Distri
eto Federal, está julgando o

crime do Capitão Mazza, que
assassinou ha tempos, em

plena Avenida Rio Branco,
Alcides Nunes Pereira, Cai
xa do CIty Bauk, por suspeí ..

tos que I) mesmo fosse aruan

te de sua esposa.

Rio, 15 - O jury, que ter
minou alta madrugada de on-

[to:n absolveu por' unanimi
dade o cap. Mazza, sob a de
rimente da pertubação dos
sentidos E; da intelligencia.

o festival Pró-Estudante
Po�re, em F!orianopolis
Florianopolis. 13 - (retar

dado). Constituiu um grandfi
acontecimento social, o resti
vaI promovido pela senhor.i
oha Isabel Leal e um grupo
de gentis senhorinbas da n1-
ta 50ciedade desta capital,.
em beneficio da caixa Pro
Estudante PObre e que teVt

lugar nos salões do «Lyn:.
Tenuil-5 Club".

A reinsíaHação da

Comarca de Bi-·

guassú
Foi reinstallada solemllC

mente, dia 1:3, do eorrcnk,
com á preSCll(�a do repl'e�;er:
tante do CeI. InteI'v�otor Pe
deral, a Comarca etc Bigua:.?-
sÚ.
E' jUiz da :nesma o

Joüo Luna Freire.

o resultado do pIe:·
to no Rio Grande

do Sul

P. AlegI'(', 14 (Uniúo) - Si:(·)
os seguintt;s os I'p:suliado" ,'0',
l1ec:idos da apuraç8.o tio r:!..;it�
do àia 3:

O Partido Republicano L:
berHI, 71.208 vuto;-,; Fl'nnte l.J
nicas, 19,8:2� )'otos.

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



Calcados
,

J BLUMENAU
R.ita 15 de Novernhrd .rt� 51.:·iA

Secção de Sapataria:
Fabricação de calçados

CiB (lo feitio.
. .

R,eparos.

Secção de Couros:

�
1'1
Iii
1"1
!�!

�' Secção de artigos para Sapateiros:
[11 Todos os artigos para sepatetros, importa-
�. ção dírectá. Artigos de optíma qualidade á pre- 1;1li

.

ços barati�simos.
'11 Secção de Cortes: I

Fabricação de .eortes conforme amostras OlI í
desenhos enviados, em todos os couros. Elegan�' ,1tes e modernos. Revistas das ultimas novidades
sempre a dísposição.

Couros nactoases e extrangeíros de todas
as qualidades e ÇÔf9S, á preços vantajosos.

Secção de loja:
Sapatos para homens e crianças. -

Graxa.S II- Escovas - Atacadores, etc. etc.
U

"-,...�

Activam-se os preparativos da 1.11 Feira de
Amostras da Cidade de Recife. a ser ínstallada no 1

Parque dá Escola Normal, oííictal daquella cidade, em IDezembro proxímo, a qual está despertando grande .

Interesse nos círculos commerciaes e Industrlaes do

jl�ill ..... . !O Iocal daFeira será convenientemente adaptado
para a ínstallação do Grande Certame,

.

Além dos pavilhões exlsteutes, serão construidos �
outros afim de comportarem os mostruartos de expo- i

l sítores do Estado de Pernambuco e dos outros Es- l
� , tados do Brasil. 1·
�. Para commodídade dos visitantes, haverá no ;e� 1
( cinto do Certame, diversões, bel' e restaurantes, jlln- l'í ta-se assim o utíl ao agradavel e os que visítarein a

j Feira, passarão momentos prazeiroscs, pois o Certa-
i

. me tornar-se-á uma imponente magestade de .coísas
1 a admirar se.
� A prova de que este certame vae revestir-se de

grande brilhantismo é a decldída collaboração das
autoridades estaduaes, municiRaes, imprensa .le todo'
o Brasil, associações de classes, addidos commer-

{ ciaes e esteangeíros, índustriaes e commercíantes de

l. Pernambuco e de todo o Brr.síl.

).�_••_.�� __ ;">�.�.�.�_._ ....__""""""___;"""""�'_r_;-....-.._,.�..............·_ ... -�__-_

H O t e I
oa-Vista

Propr.: \VALTER SEIFERT -RU<115�-;,,3g-42

t·

o melhor Hotel e com as melhores acommo

dações! OS 81'S. viajantes encontrarão
o maior asseio e a maior

Moralidade e Presteza

quentes e frios,
Quartos de 1, ordem.

ARMAZEM DE EXPEDIÇÃO: Encarrega-se
transpoI·tes de cargas para todos

os pontos do Municipio.

AGENTE DA CUIP. AEREO SIND. CONDOR
?I'8sta informações sobre a vinda e ida dos ca

minhões para quaiquer parte do Estado

IlUXIR _ NOGUEIRA

Empregado'
com succesS6
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CAPIil"AL: 4,000:00(0$10000

Séde: RIO DE JANEIRO
Suceursal em BLUlVIENAU -- Caixa Postal N. 5

Paga juros, em conta-corrente, atê 7 %

ao anno

Recebe em "Depositos Populares) desde a

quantia de 20$000 até lO:ooo:oao, pagando
juros de

Evitaa-. quanto possiv�l, a pe:i1'l!mAmteml®:m e:;:;:l $i�@� oade baja agglO'>
mera9io de 'pessêas,·oue. logar�s quente� e m2::R 3i'ejaldos.

Ccmsenar·se sempre a p1"ud®:at® d�;i.r!::mez� das pessôas, que es..

pinam OU tossem.

�omer a maior quantidade p�s$ivel de !i!'."Th!i�ÚS eitt'kas [I�aJili�$;1

":5
tangerinas, etc.] Trazer o m�!2:;m!� ",jt'g;emltJalr'a�do e€) eoli"po lim"

I • pc. Alimentar-se bem, vcltar cêd.o w:a!i"3 easa c, eEn u�t1!a .�!la!aVi"m,
.'\

;��11;", ,"
lazer tudo que contribua .pal"3 eGftsell."V� as ooe&"gias, aih� de �tilj�

J 1.0 organismo I'flsista aos germens da m-ale!itía ..

.1
,�;;,

.' r ANTES DE TtmO E SOBRETUDO, EViTAR OS R�§FIUJU)�tD"

1', '.', .

.
.�,.:i Qualquer. amda que pa1"� de melm®S âmt:!�@l"taillcl(l!, �íiiH.le �;�llílVef>"

I!, �'t. �.,'. A • ,;.�
!'r J; f"';;;"�íff er-se em um 3cee!SSO ue g'Mppe. n.S'iSl1m que S;'1Z�h.l1:&'cnl es §:il:Y!!J;S:"b�t.�D

·<ri f4.""e.e. mas característicos do resfriado, tomem I\P'J�T.ATf'·!T?i�A de ;�.'J@�da;;
ii

.

com as respectivas m5truc�s. Pmi'l."a a���e�'tf:,7.· � c§:1!cl.to �)li,,"'i!Bma-
,.,l,

":;'11: �" ti... ..a- ,.f;l •• .,. � � .;;'/ �

;� -\��\iA,�' '\"0 ",este remeulO tomem, ao 'C&€i!.���o5Q? �;:'�HS GD�p,Z;'í1�lii!i!0� lÍ.:lC �TI3�!;;a

'só vez, cem uma limonada quente (10 �r:Lli·1.l�©l d� '!1:�':::� TIB:n1&,'i) �8,t�;};)GZJ�d®
\,�", uftla.cbicaradagua quente, ad�d2 ti W©�t0�CJ"

11,(
\

,:�, ._.��._ i"'
j ,

\_�.:c
{Sempre 41'.e haia motivo para sU$peif.�r lJue se 1t7'�tú:J * �J.íJmJ

\." ,., .

_::: e�o de grippe,. o na�is prU!�s:;'s�e ti

� .. �'•.._"-��"'.�.w��{rl��-<;!�""'""'- . eh&lm... um i1,_:n_e_d_i_C_IJ§_._. ""'""'.......,_.....,,��"""""'__._:_;

Representantes àa mOInHO IH6L6z

BANCO�
IWA Pharmacia CENTRAL que tem seguidejde perto os

progressos íucessantes do chímíca pharmaceutíca,
possuindo permanente «:,;t'.lck;" da que na de mais

, moderno em medicina, serupre teve por lemma a
.

,

maior honestidade ü probidade profissional na. mani
pulação dos medlcamentos.
No receituarío são empregadas as substaneia de ab
soluta pureza A Phar. Central não substitue medica
mentos, e tem como auxiliares proüssionaes compe
tentes e ídoner.s, mantendo assim intacta a reputa
ção adquirírta no conceito do publico em g2f"d, pela
pratica de mais de quarenta annos de seu propl'ieta
rio, justHicando se por isso a preferencia e confian
ça com que tem sido distinguirIa pelo POV1)
Applkam-se injecções hypodernucas e intrmnuscu
lares, gratuitamente, em dúm1cilios.
Exame d(� urina, cúm o l'clatorio da analyse,
Considerando-se qUe a «rto pharmaceutica d('ve es

tar acima do mercantilismo, os preços da PHARMA
CIA �ENT {AL são razoaveis e estão de accordo
com a pureza e legitimidade dos productos chimi
cos e E'soecialidades.
Tratantando-se de �aude, muitas vezes a economia

é prejudicial, e o barato sempre sae caro.

60jo
capitalizados semestralmente

Faz todas opeTações Bancarias

r;.��O=l
P ..A..DVOGADO :�

. f� nua 15 de Novembro �{
g (Alto da Pharmacia «Gloria") l�
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f.��i�� i! Alario TaV:��oda cun�,.� �.�.�.��.�.�.�.� �� �f �·..����� !�
Tumores. :.= .=:

......,._,._,._������

Sari1!\S�
R"rteuuutl&::&tO eul c.nl.

��i.� t��.�::.. Tabel�;U��N:UOflclo I::. F���' �!.:����-;;--::r�.�d�le=';i':':::: Santa Catarina . (� DR. RASE:: "�' �.' Dr.·med. tI. Pape �
'�Íl<' nroyeal..t..... { M E O I C O�1(",,�

:.::.��-.:�:;�� H Doenças internas,. mOlesti�s,_ �� � Clínica geral e �)
..

B;;mnilh:l �/IEDE}R.(JS �f: de creanças, mdolest�as Ye:c'

AI) �� Especialista. para moles- :l��
.

neraes.
' e a iJe. e.

.

... ';. ..;. � tias de garganta, nariz, �
•. .

:
.
CONSU�TORlO. .:: ouvidos e olhos :

annunclos procure a
.... '.f••:.:
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·
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nas seguintes
molestias i

negociantes e exportadores de madeiras
e rereaes
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A CIDADE

Pomada Mínancora CAFE' CO o

Para isso use a «Petrolína
Minancora», que é um tonico
capilar; ideal microbicida es
terüízante do couro eabel�do
evita a queda dos cabelos;
destroe completamente a cas

pa:�ordura e cotníchão do pe
rrcraneo.Algumas semanas de: �i'$.
uso tornam ú cabelo forte, 011- �.�:. Montem, HOje e SemilrB
deado.vígoroso brilhante e pre �

t:
to evitando as caspas e o em- ell.��J.U..�ijm� }�«�
branquecímento prematuro t���� ��
sem ttntura. Cada frasco tem -------------...;..--� ......._----�-

todas as instruções para fazer,
o cabelo lustroso &.I�CCO ou hu
mido. Vende-se na. Phar. Mi-
nancora Joínvíle> em todas
phsrm., irognrias perfuma
rias dest, cidade.

E' fi MAIS SABOROSO, DE �
UMA DELICIA INSUPERAVELI

- COROA

RADIO "AGO"
communica aos seus Íl'eguezes e amigos que achando-se
completamente exgotada a primeira serie do SUPER - DUPLO
cujo Iormidavel colossal successo , já está DO domínio nu
blico apresentará, em breve. aos interessados a segu�da.
serie da qual, ainda restam, avulsos, alguns apparelhos.

Outrosím, communica igualmente, que cedendo aos
pedidos de muitos de seus freguezes e desejando estar ao .

alcance de todos, o Radio AGO resolveu lançar lno mer
cado, antes da seríe acima, a primeira serie do novo e ma

l'avphose typo SUPER DUPLO JUNIOR, rebento legitimo, da.
serre dourada e de constr�cçao semelhante ao ineglla�jel
SUPER DUPLO, de preçr. muito razoável, proporcionando�mrendimento extraordlnarío e prompto para competir \J'�� i

peral' outros apparelhos de qualquer marca, sendo alO'uIíiàs'
de suas principaes características:

lo> ,,:.�:,'

1. Fabrica de appar-elhos de Radio em Sta. Cathari;r;

de Alfredo Gossweiler
j\',uit2S diarlrêas tnfanlís são

c rusatas só Pelos vermes e den�
tes. Depois procurai .

o vosso
medico.

. .

Rua 15 de Novembro N. 74

�;!:;c.;@j!f.,��i5f��
�...;e;.�;.g.1;.��f5tRJ:i-"'J7ã!:!.i"":"i.rr:.3

Vende-se .: na farmaciá Mi
nancora em JomviHe, e em

todas as bons íarmaeías' desta
i cidade.

.:

�

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

ELPIDIO LIMA -- Escrivão
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Irmão Humberto
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�[ti Urlico levantou Associação Manfenedora do Festa de S. João Denunciaram o Sr. Manoel Teremos a convoca, \ Foi peór .

�:�a.>�ampeonato. ..
.

lheatrc
. N�cional.. da�r����ig:rf��� :eS:�i!�?s�� Rbas por crime eleitoral ção da··Asslunbléa Bm .nosso numero de sab-

tr:: Estai«AssoClaçao)} recente- á; na noite do pro;dmosabba-I Curitba, 16 - O sr. Igua- Constlaflll"nte a 7
bado passado, publicamos

rY Rio. 16 --, Informam de S. manje fundada no Rio, de Ja- do 24, uma esplendída «soí- cio da Silva Motta, posto em uma nota assígnada por Xis'

Mpiiúlo: que a polícía paulista nairo, acaba de crear a se- rée» dansante, no Clube Ame- disponibilidade pelo interven- de S:-:tomü·-ro(').
to. commentando omodo ver-

�1Pl'endeu um Individuo minei- cção "Archívo Theatral" com 1'�c�, em �omenagem_ ao tra- tor federal, antes de 3 de :; l) ( gonhoso como- um carrocei-

lf.�i:o de nome Urlico Novaes, o fim de facilitar a qualquer dicional día de S. Joao. M
. '.

ro, assentado dísplícentemen-
:,:ieDdo já apurado que o mes- <pessoa a acquisição de pe- Na festa haverá surprezas aio, !equereRu u:n mque�lto Rio 16 _ Diz o Correio da

te sobre uma das saccas, con-

1":ili'Ü é responsavel pela an- ças theatraes, COlll ou sem «cotíllon-. uma bella fogueira, no Tríbunal egíonaí Eleito- Manhã: «Muito embora não
duzía farinha de trigo pelas

i;,:toria de 44 roubos.
..

,." papeis, livretos, partituras e balões, jog�s. �anjuanesc?s, ral para apresentar, logo de-I esteja ainda dettntnvamente
ruuas da cidade.

yo.
.

tudo que se relaclone com
o que constituírá uma noite pois; uma grave denuncia por resolvido, sabemos que é in- Ontem, assistimos um es-

, .. '<,: :.... theatro. sa�Ju�nes�a, de grande ale- crime eleitoral, contra o sr. tuíto do Chefe do Governo pectaculo ainda mais Interes-

f"falleceu O Almi- Os interessados deverão
grra, ínedíta para Bíumenau.

1\1 I R'b· convocar para o dia 7 de
sante: passou pela rua Quin-

dirigir-se ao Director Com- Grande já se faz a proc�-
anoe 1 as. Setembro: a reunião da As-

ze de Novembro, uma carro-

.raute BurlamaCjui me ci I da referida "As80- ra de convites para a. «S01- semblêa Oonstituínte ça comfarinha de trigo e."

f·
.... - eíação" cuja Secretaria fun- rée» ancíosamente esperada CeI Marcos Konder

. envez de um, eram dois os
"

11· AI ccíona á rua Senhor dos Pas- e que, em nosso calendario eriolns sobre as saccas.
tRio, 15 � Fa eceu o - .

C
.

P t 1 2 D' t dí. 1
;}mirante uBrlamaqui; que já e· sos, 136 - aixa os a 33 mundano, marcará um acon- Já. restabelecido, regressou I I f' Ianfi� .... SSO'd reso Vte�8t

.
.

d r. d
- End. TeI. - THEATRO. tecímento ..Inesquecível, X. d J' '1- t

- - Fa J Ieclmentos tear rmes, o con rano,
Jxerceu os cargos 3 i.om. a es e oinvi re e es eve nesta' lW assistiremos da proxíma vez,<quadra, direc�or do Arsenal de ------------ cidade, o CeI. Marcos Kon -

no minimo, algum team de
'y;"Marinba, director tia Escola Inaugura-se a Conte- Rlnhedeiro dor. politico de�rande pres-'· Victor Laux foot-ball a passear sobre ia,
'��de Guerra Naval e assessor tlgío . em nosso Estado. .

h

{."cte...ChÍliCO da Delegação Bra- rencia de Londres I o t ' d (tb íga de . Após alguns dias de per-
rm a'...

síleíra na Ooníerencía de Des- S ama�,es a 1'1. Alberto Mattos manencia no Hospital Santa
\ármamento reunida em Ge- Londres 14 (União) - Con-! gallo» ,te_rao a opportunídarle Isabel .. faIleceu. com a idade

------------

.-; . .'
.

•

I
• ',de assísttr, amanhã, na na .

E t d t f'
·

ruebra, em 1932.
.

soante _vmha sendo a�nunCla- gu ação do Rinhedeiro, á ruo Passou por esta cidade, com de sn annos, á uma hora da S O ao os em erlas
r'�:.:"•.r:����� da r alisou-se ontem as 13 ho- Maranhão, um explendíde dia destino á capital do Estado madrugada do dia 15, víctí
'.

{- .� d b t Ih
. onde foi a negocios, o Sr. Al- ma de uma syncope cardia

'�:'f� Dr. md. francisee Kuebel h Iras � inaugur�ção da Conf�,;" esage�o��' que de Tijucas berto Mattos, do alto com- cu, estimado moço Victor

:.·.·:.'.:1=.. ME.D1C.O
00 H.OSPITAL

MUNICIf'A.Lo. :i
rencia Economíca e Monetaria

virão especialmente para es- mercio de Porto União. Laux, que éra muitissimo re-

:i:.:: DELEGADO DE HYG1ENE : j Mundial, que está funccionau·
se fim, diversos gallistas, tra- 11acionado e bemquisto na 80-

:': � - CLlNIGA GERAL - �. do no edifici I do :Museu Geo- zendo os mais afamados «ti- I
ciedade Blumenauense.

r: Consultas no Hospitall\fu- :1' . Um dl·rector em a Victor vinha, nos ultimos
,.'): nicipal nos dia� uteis das !f:12 � graphICo. Inaugurou-a o rel gres da zona». 1 puros annos, padecendo de um per.'. �:

•. hora.s da. manha, DO.s .domm- : Jorge V,· que pronunciou um CI,nsti, tambem, que de I-

II d 9-10 h {
.

b
. _

d' , .

.
tinaz rheurnatismo, tendo fei-'.: gos as oras e J?us o�- : d' 1" a to Se taJa y e Gaspar) Vlrao lver- .A fllmag

..

em de «Frota, SUl- to dI'vereas estaço-es em La-
,

..
: tras horas na sua re"Sldeu.c.la: Iscurso a lUSIVO ao c. -

sos 3.madores coril os respe- d I' I C'

em Itoupava-Secca Iode ser . . ·u s<" lhe com a palavra o CI. il", o 11 m que o utem� guna onde consegul'u algu-...

�.: .

.. .... ..
'.

') gUl - v
.

ctivos «par"lheiros» B h 4'� ,
.. : chamado a qualquer hora do :) '"' usc vae o:Le.r:_ecer amanhã, ma m€'lhora.
,E dia. e noite. .;{ sr. A'Iac Donald. A�bos foram aos seus hablt�es, proporcio- O extincto éra irmão dos
.

,

����� fartamente applaudldos.
p.refet.to deDun-

n<iIU �ma experlenCla nova ao 8rs. Leopoldo, Paulo, Rodoi-
seu dIrector. O seu problema pho Julio. Otto Arthur e

dera o de dirigir dias seguidos, Carios Laux.
'

deI cia o em alto mar, dez ou doze va- O seu enterramento teve

1
sos de gUE'rra, dois veIeiros logar naquelle mesmo dia

Curityba, 16 - O Tribunal d� perto de 2.000 toneladas ás 15 horas, com grande a:
Regional Eleitoral ooncordou e lD_?umeras .�equenas embar· companhamento, ter;.do o Blu
CôID a denuncia apresentada caçoes auxl.lIares, que tudo menauense F. C. cOIDoareci
pelo advogado Roberto Bar- era.necessarlO para registrar do em formatura, pois·o

.

que
roso, presidente da CommiE- o Importante espetaculo de rido morto fôra um dos mai-

.. Pelo presente edital, convido os srs. abajxo relaci�- são Exeçutiva do Partido Li- urna batalha naval mo�er1ia, ores enthu'siastas do esporte.

nados contribuintes do imposto de Viação Terrer:;tre, VI� beral Paranaense, de:Parana- que f�z parte. daq�el1� f�lm. � em Blumenau, já havendo oc
... :rem a:té o dia 30 do corrénte mês, satisfaserem o paga- guá, contra o sr. Francisco classlCa cadeIra dIrectonal fOl cupado a directoria daquelle
.' .1llento do referido imposto, que se acha em atraso e cujo Tovar, prefeito muni eipaI, que substitaida pelo passadiço de clube.
;".praso para o pagamento sem multa, terminou no dia 30 de racultou o alistamento «ex- de

.

commando de um navio A' familiu enlutada GoA Ci
" abril p. p�. . ,

...
...

offieio» de várias pessôas. caP!,tunea. '. dade», que tinha em Victor
, Excedido (} praso acima determinadQ, serão remetI- ----__________ l'JO m_esmo progl'amma fI- um grande amigo. apresenta.. das ás certidões de Divida á Promotoria Publica, aHrÍl de. guram 8:mda «Um Jornal» e sincéras condoleneias.
ser iniciada a cobrança executiva, de acordo com as leis Para annuncios a a ComedIa «Oeste ROIr.antico».

.

: em viO'or. ..

. Pelo que vê ü leitor, um pro-
-

. Contribuintes: Adolfo Radtke, Adolfo Zinkahll, Afonso A Cidade gramma de c<aI'romba»!
.. Bragnolo, Albano Hergert, Alberto Blanck, Alberto Bottner,

.

Alberto Aggert, Alb.erte .Goede, Alberto Lutz, Alberto Proch-
.. now Alberto Ramlovv Alberto Rusch, Alberto Schmidt,
Alb�rtoV. Pamplona, ;�lberto Volkmann, Alex Maul, Alfre
do Baumgarten. Alfredo Breitkop,. AUredo. R. Goncalves,

, Alvin Michel, Alvin Raho, Antonio fi. Siermann, Arnaldo
.... Schiphorst, Artur Bürger, Artur Dieizold, Artur Fouquet,

.

Artur Guths, Artur Mayer, Augusto Groh, Augusto Haag, A mala aerea fecha.
Augusto Zielsd0ff, AUlo!usto Kiel, Augusto KoneI,· Augusto
Kruger, Augusto Ortman, Augusto Zastrovv, Bento. Bernar- Agenciét do Correio

. des. Carlos Fbcber, Carlos Haake, ..

Carlos H. NJemey';r. Para: o Sul
> .Carlos Klotz, Carlos Cruger. Carlos Molik, Carlos Meinecke, ás sextas:feiras
"Carlos Meyer, ,Carlos Passold, Carlos Raasch, Carlos Sctl_U
'manil, Comm. de Evangelica, Itoup. Cristiano Barth, Dlt- registradas - ás 10 h(.ras

\ lrich Irmãos, Edeltraudt Deschner, Eduardo Glaus, Eduar- simples - ás 11 horas

, do SêJ�1 Elsa Musica, Emitio Reimer, Emilío Veinrich, para: P. Alegre, Pelotas.

:;.c;'Er�çf,M.í.·.··.o..'kekamp� Bric.o .Kel.erm�nn. _Eríco ?audt! Ernesto Rio Grande,Uruguay, Argenti·
,

. SC\hV;,A�ger, Ervm Hadhch, Ervlll }flrt, Er.vm :\11rten, EF na Chile, Perú e Bolívia.

\ vlil·: ��umann, Ervin Schumacker, Ervin Swlbaeh, Eugemo Para o. Norie .

:Meyét\ Eurico �Ue, Evaldo Bernhardt, Evaldo Volkman, aos sabbados
Fernando Braumeder, Fernanào DoI, Fernand.o Schadrach, registrados - ás 10 horas
FJórencio Schneider, Francisco Becker, Francisco Brück- simples _ ás 11 horas,.

heimer, Francisco Klitzke, Francisco Knoth, Francisco Ruu-
S t S P I R'

T k· F
.

St b F
'

'[T I para: aD os, . au o. 10,
. ,ze' Francisco arnovs "I ranCl8CO ru, ranClSCo \ e -

Victoria, Caravellas, Bahia,;; vo'ch. Frederico Holetz Frederico Kichorel, Frederico
Maceió, Recife, Natal, Africa,,': Schmul'r, Frederico Schneper, Frededco Vege, Germano
Europa e Asia.

:'i,: :Bieging, Germanu Mundstoch, Germano Schaufert, Germa
; no Tiedt, Guilherme Be,lz, Guilherme Blanch, Guilherme QuaIl}uer outl."a informação,
Br:etzke, Guilherme Schumann, Guilherme Strutz, Gustavo fornecerá o ST. Agente do

D d G t Correio.Ditrich, Gustavo revs
.. Gustavo Klenschmi t, us avo

'Krug, Gustavo Steinerl. Gustavo Zimermanu, Hans Gariuer',! �'"i!W�!!!!I!!!!!!!!!l'!!!!!!!e��4��iRl1ii:!!!!'!!I!l""�"'!!!!!\II!���!!I!!!!!!!���!!I!'!!!!f!II!!!!P!l!!!!I!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�!!I-�!
Henrique Baehr, Henrique Bredemeyel', Henrique Egert"

H.e.nr.lque. Ger.C.ken. Henriqu.e .·.Gr.ieb.e..

l,
.

Henrique Hackbarth, i C·I-.oem··a·Henrique Labe, Carlos Schmidt:: Hemique Passold. Henri-·
Petermano, Henrique Reif, Henrique R. Becker, Henrique ...

Ropker� Henrique Toenjes; Herminie Sabien, Hinsch & Cia.
Horst Kegel, Hugo Koeler, Jacob Reiter, Josina Pereira
João Borchard, João S. Oliveira, Joaquim B. Silva, Jorge
Roedel, José Julianeli, José Klein; ';osé KI'atz, José Mar
quet, .Jose Scadt, Julio Barraski, Leder � �iách�e, Leonar-

, do Petreli, Lopo�do Labes, Leopoldo Tnbess,.· Luis Volk
•••.. mann, Manoel F. Cardoso. ManaI J. Souza; Má.r5urete Sel
..•.. bach Maria Krambeck, Matias Haas, Matias Kien,em, Max

..

Griebel Max Kreibich, Max Passold. Mayr Irmãos. Micael
NaumaIi.n, Nietche Hoem.kb, OEmar Freitag, OScar Haudtke,
l)scar PassGJd, Alberto Lehn, Oscar Pacheco, Osvaldo
lliukeldey, Oswaldo Menke, Oto Blohn, Oto

.

Heinninga', ato
....
Kielvagen, Oto Koch, jOto Sprengel, Pastor Seh"ee1.'e.r' Pau

.

10 Seibt Ricardo Bliesner, Ricardo Dorov, Ricardo· Kreps
-ki, Rica�do SchIosser, Roberto TiedmanD:, Rodolfo Meiueke,

,

. Teodoro Steinhoff. RodolIo Glaus, RodoHo Grassmann,. Ro
... dolio Holetz Rodolfo Kegel, Valdemar Pel'ejra, Valter i{ne-
seL Valter IvÍischels, ViIi Arndt, Vilhelm Maekeler. Voer.
ne; A. Trilmunn, Frederico Pagel, José. Schadt, Erich l<e1-
lermann.

Cole-toria de Rendas Estaduais de. Blumenau� 15 de
. Junho de 1933;

.

Com a avançada idade de
75 annos, falleceu, dia 13 no

Convento Santo Antonio, des
. O abaixo assignado, doutor ta Gidade o bondoso Irmão

I em Medicina pela Faculdade Humberto, que pelos raros
do Rio de Janeiro. clinico nes- dotes de Coração e excelsa
ta Capita.L Cirurgião e parte- bondade, deixou em todos
iro do Hospital da Sa.nta Casa que v conheciam,· uma gran-
de Mísericordia. etc. de saudade.
Attesto que tenho empraga- «A Cidade» apresenta aos

do em minha clinica civil e Revs. PaOl'es Franciscanos o

hospital o Elixir de Nogueira, ]'
seu voto de profundo pezar.

do phnrmaceutico chimico -

João da Silva Silvpira; em as Falleceu ontem, em sua rB-

manifestações da syphilis, co. sidencia, á rua Bom Retiro,
lhe!1do sempre resultadomui· a florista. sra. da. Maria Fis-
to satisl'actorios. cher Schõnekau.
Por ser verdade, affirmo e Pezames á família enlutada.

mL� assigm>.
Í)1·. J. Hmdman.

ParaÍ1yba, 20 de Julhodt> 1911

Um OperadorCorreio Aereo

Aeroposíale

o grande remedio brasileiro, Eli
xir ue Nougueira. do pharmaceutico
e chimieo João da Silva. Silveira,
vende-se Pro todas as Pharmacias,
Drogarias e Casas de Campanha e
Scrtões do Brasil, bem assim nas

Republicas Sul-Americas.

na

SOCIAES

_.--�--�-_._-----

Em Tubarão, onde residia,
falleceu na quarta,feira, o sr.

Antonio Francalacci, primo-ir
mão dt) nosso director Aquil
les Balsini.
O extincto deixa viuva e

dois rHhos menores, A famUia
enlutada <'Â Cidade» apresen
ta sentidas condolencias.

Bosch
Domingo - 18 de Junho de 1933 - Domingo

A's 8,30 horas

Viajantes

Sydney Gama d'Eça
Vindo de Floriatwpolis, en

contra-se nesta cidade o sr.

Sydney Gama d'Eça, funccio
nario federal, residente em

Lages.
.

1.
PARAMOUNT JORNAL - actualidades sonóras

2.
OESTE ROMANTICO - estupenda comedia em

2 partes pela cele!>re familia «espalhafatosa»

......

• •

ZOB.

Afim de passarem em com

panhia de seus paes, as feri
as deste mez, J-J:cham-se Dég
ta cidade� os estudantes do
Gymnasio Catharinense: Per
cy Borba; Werner Eberhardt,
Arthur Balsini e Luiz Stotz.

Viaj�u dia 13 para Floriano
Pfjl!S o dr. Abelardo Fon

seca director do noõso con

frade ((Correio de Blumenau» .

Consta que asssumiu nova-.
mente a direcção daquella
folha, o advogado José Fer
reira da �i1va.

festa de Corpus
Christi

Com a mesma pompa e es

plendor dos annos anteriores
realisa-se, amanhã, na egreja
matriz, P.. festa de CCirpuH
Christi, que constará de mis
sa �olenne ás 9 bor�s e pro
cissão com Jesu� Sacram-"ln
tado, a qual percorrerá as

ruas 15' de Novembro, Bom
Retiro, Sete de Setembro e

travessa do Espirito Santo.
Para assistirem as referi

das soIemnidades. estão con
vidados todos os membros da
Irmandade do Santissimo Sa
cramento.

.;'1

..,_1.
··::·IL
"o,,"

MISSA
A familia Laux, agradece

aos seus dedicados amigos
as provas inequívocas de es
tima e consideração com que
os comfortaram por meio de
visitas, cartl'l,s, cartões, tele·
grammas, corôas e grinaldas
bem como a todos que acom

panharam o corpo até a sua
ultima morada, em especial
ao Blllmenauense F. C" após
o fallecimento do querido e

pranteado
VICTOR LAUX

e a todos, convida para as

sistir á miss-"" que em suffra
gio de sua alma, será cele
brada, na quarta feira. dia
21, ás 7 horas da manhá, na
Igreja Catholica.
Pp}a assistl:mcia a esse a

cto de religião, toda a fami
lia se confessa eternamente
agradecida.

Promotores
nomeados

Pelo CeI. Interventor Fede
ral, foram nomeados, para as

Comarcas de BiguassiI e Ti

jucas respectivamente. os drs.
João CIeto Moraes e Rubens
Terra.

3.

Vindo de Lages, està em

Blumenau o sr. Solon Neves,
representante commerciaI.

-------------

Costureira
Com maior gosto aperfei
çoa-se em qualquer costu'

ra, como: vestidos, costu

mes, mantores, roup�s pa
ra meninos e m e n lD a s.

Acceitam�se ap�eDdizes, en
sinando corte sobre medida.

Para annuncios pro- Leonor Coutinho Kuc.ker

cure "A C.·dade" Rua da Velha, antiga Cen
tral da T e I e p h o n i c a.

o querido hercu1.és da téla em Dr. Arão RebelIo

Regressou ontem de Join�
ville o ar. Arão R�beIlo de

putado eleito por Santa Ca
tharina á Assembléa Consti
tuinte.

frota Suicida
.

Agora. pode ser vista e contada a Guerra de-
baixa d'agua.

.

Grandiosa Super·Maxima-Producção da R. 1(. O.

ENTRADAS: 2$800· 2$500 - Creanças 1$500
...
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