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Os �rRalistas eJila�os, vão Noticias Diversas Cij�tra o trabalho I D Correio de Blolllenau
.

regressar Brasl!
.

'.
Sobre a nota publicada em

.

b· t
· nosso numero de sabbado, no

O aviador hindu Chowia, O. rl".a orlo qual díssémos que constava
A IMPRENSA EL06lA O GESTO obteve por meio de subscri- U que o dr. Abelardo Fonseca Maranhão (via aereaj=-Fc,

DO CH�fE DO GOVERNO pção publica, fundos. neces- teria deixado a direcção da- ram diplomados, dia 16•.pelo
Está reunida, desde ante- PROVISORIO saríos para o seu falda vol- Con�"'m � ...a a Confe:!"e'- quelle nosso confrade, rece- Tribunal Regional, deputados

ontem, em Londres, <i Con- ta do' mundo.�A India aguarda cia Ilnternacional do bemos o cartão abaixo, pelo á Constituinte pr-r este Es-
íerencía Eeonomíca Mundial. O ",Jornal do Brasil» nublí- com anciedade o inicio do Trabalho qual se vê, que fomos mal tado, os candidatos seguintes'
" Bessenta e sete nações, nu- ca o seguinte: O. chefe do projectado raid. confiante em informados. dr Lino Rodrigues Machado,
ma comunhão de esforços ex- govêrno provísorío, recebeu- que � mesmo :,lerá levado a Essq medida causou estupe- O dr. Abelardo não deixou no l' turno; desembargador
tremes, buscam uma .tormu- do em audiencia o sr, Her- bom termo. facção nos circules a direcção daquelle bí-sema- Adolfo Eugenio Soares Filho,
la para salvar G mundo da bert Meses, presidente da As- allemães narío, mas adquiriu-o por dr.. Carlos Reis, almirante
crise que. o atormenta. soclação Brasileira de Im- Na Itália existem, segundo compra. Raimundo Frazão Oantanhe-
Será Isso possível ? prensa, attendeu ao appello as ultimas estatísticas,;,.. Genebra, 18 - A comité

I'
de e dr. Trayahú Moreira a-

.

o, austero' conclave vae que lhe f ra . anteriormente 1.128.000 homens sem traba- da Conferencia Internacional! Ill�o. Snr. presentados pelo Partido Re-
tental-o dentro duma atmos- feito, e reiterado nessa oc- lho. do Trabalho decidiu condem-] DIrector da A CIDADE publicano que é chefiado pe-
phéra cheia de sympathia, A easlão, no sentido de ser per- O governo coutínúa a .es- nara pratica do trabalho obrí- i Rogo a V. S. o obsequio de lo dr . .Marcelino Machado e

preocupação dos países em mlttido o regresso dos jorna tudar o problema, adoptando gatorío, act.ualrne�te em vi- recti.ficar a n�ta dada por e-s- fez no. Est�do !l cl:tmpa�ha
organizarem as delegações Iístas exilados. providencias no sentido·. de gor em varies paises da Eu- se bísernanario, em f.CU nu- da Allíancãa Liberal. 'I'am
com as suas maiores àutorí- São os seguintes os [orna- diminuir aquella enorme cí- ropa, notadamevte na Alle- mero passado, P s-gun.io a

I
bem receberam diplomas os

dades financeiras constitue Iístas attlngtdos por esta pro- Ira.
.

manha. Ore-se, to.ravia, que qual eu iria assumi" nova-: candidatos da União Repu-
UIIl symbolo de que não é vídencía: .. Austregesílo de tal decisão não influirá em mente a direcção uo «Corre-o blícana Maran! ense José Ma�

bôa vontade que Ialta ao C011- Athayde, Guilherme de Almei- Os membros da expedição nada. para o abandono da- d� Blumenau-. Não só não ria Magalhães, no i turno,
grosso. E orientando os seus dá, Francisco de Mesquita ao Monte Everest, devido ás quella formula. penso nisso, Cu'W »inda 1)0";· � Costa F, mandes, no 8?-

trabalhos, as palavras cheias vívaldo Coáracy," li i 1 a r i o condições meteorologíoas, de Estupefacçâo nos círculos �o ,adeantur!! V S. que, trans gnndo turno, que perteneiam
de ié. projertdas nelo reíJor- Freire, Prudente de Morais sistíram p�r algum tempo da reri tamb-rn " PI',,: ru'dp.rl! •

:10 Cr.ngn-sso Nancíonal dis-

ge 'V; palram �O;l;O um bom Nrto, Percival de Oliveira, escalada final ao cume do allernães d? ,b�-semaLli'l'io qu. -u u-h
.

��()ivid() "UJ 1930. Reina ge-
agouro: Ismael ;übeiro e Gaspar Li! monte. Berlim, 18 _ ri .'i handono dirigindo, ao seu ." \I 1',,1 contentamento pelo resul-

_� "Chegou o momento de bero,
.

J.
.

do trabalho obr 0') '(.; ,,_l decí-
rector responsave .

I do pleito de 3 de maio,
por ao serviço da. Hurnanida- A noticia, como se despre-] Em .Mi as, um eleitor. cum- dido Dela Gt\ilfer'rv:a Inter- Agradecido seu fi V :'11" confirmou li víctoría dos

de e eonscienela
.

nova dos hende, é das mais ausp;cio-: priu o ;�ell. dever cívico, col� nacional do 1Y,b.dht; causou
Amo. Ai\P. " ,:k" lemf'ntos liberaÍR,

�teresses commuos a todo," S8.S p�ra a elas.se jornalistica,llocando !la urna. em
.. lugar el$tupí�í'acçilo 008 C' '·Cil:OS al- J. Fç.:'J"('ir;, ·'·��>T=�m,= ��...............�

ror o.utrv la.do,.y. m. u,!ldO iie eu-) q.ue nao regatela SeUS applau- i da eh.apa, um b.1111e. te . da.�.� .lemães, aee, ntuan,jo a espe-
�---,

O Mi n istro 'da. 1l.lle·
cont�a numa sltuaçaQ ial que sos ao gesto do ,CheIe do

I)
do uma Il;I.cad�" no proprlO rança de qUt� essa medida A secca do Pa-

ti

preCIsa se:r, duma. ou

doutI'al
Governo. Juiz que presldIa a meRá,! �erá abandoDada. manha em Minas

Y�rma, 801':lciona�a. As diUi- Mas se o açto do governo 'mas felizmente, pa�a clle juiz! I. A decisãã é inacetitavel pa- ranó
cutdalios fmanceIras que des-,

merece a,pplaus.os, estes de- ""uem recebeu o bilhete,
.

fOlll'a a Allemanha por duos r"- Geraes
: 9

'i "" ... Curityba, 19 - São

enor-I{.� 1 19 veel1l torturando a v.em ser extensIVOs a� pre- a turma apuradora," pelo que zões; primeiro, porque foi to- mes os prejuizos resultantes. , .
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da

no.s.
sa

.. m.aI.. o.
r
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nem mesmo

«a.. .i.i
Y lhe m

....
ada

aber. tam.eu.t.e. c.o.ntra .a da �;tima se('ca que V2ID se R:o',19 - O �mlgtr� da
'VaI \ ula p�r onde possum es� sOClaçao de clt,:sse, a" CUja. deu trabalho. Allemanha; e segullIlo, por- verIfiCando em grande parte I Alkmanha, acred1tado junto
(;ap�l'. E l.aso se. dará, por atuação e desm�ere88e. no

. ,
.

. que a AUemanha não pode do Estadp. ao gov�rno brasileiro, seguiu
quaLqUer

.

.Iorm.a.,.�om.�'.8. .ex-I'ca.r.go. qUe

..

lhe

... f.!ll confl

..
ado. .A.fl.rID.a �l::Hnanu.el Bl.oek I'enUI.1c.ia.r aos melhores meios Basta eitar, que as machi-' ante.-�.�tem pa�a Minas, aIi}?-

pIosão de uma Iatahdadc. deve-se sem dUVIda, o acto & Ola, adqUlrm por concúr- de deminuir o numero de nas da Estrada. d\,.' Ferro têm de 'iH>1tar 8S Cidades de VI-
A; 9onfel'enc+a . �cOIlornica cmJl.qu�'" <o sr. Getulio Vnr'lrenci� pub-lic8: o predin .oI_lde tlBscmpregados. que fazer abastecimentd d'a- v.osa, Juiz de Fóra. Hello Ro·

}{Iundvilt s'.q qUlzer la�er l!m �a'3 iwaba. (ll" h.orp.enagear a runcclOnav_!l o]ol"ilal«O Pmz», 1.- .•.- ...- ...,_, . gua, na visinhll cidade de São flzonte e Ouro Preto.

exa.m.e ..
d
...
e

... 5:ac.to....
· da SItua.çaQ, lmpr..

en.�a, pe�mutind') o re� pela 9uantta de 4.000 contos:

'U"
.' José dos PiDllaes.

.

.�---

deve ser, antes de tudo, um gressO,lill!!ledlato aos nossos de relS. "

.

m escanda10 no o CiJl'pO de Bombeiros vem U b''acto de contrição do mundo b:rilhantes collegas que se
.

R. fazendo diariamente distril1ui-
m 'gamo que perdeu os

deante di)B S e: U S pl"oprios encontram: longe da patrilt, 10
erros.

...

E8se o registro que faze- São Paulo em
ção do precioso liquido a nu· galões

No dteS�bspel'o que succ�de-u mos .COlll a
.

satísfação queo· �e��;:� c;:l�� ��i�!t�s�Uito
ao sur o rusco da crise" () regresso desses exiladof,] des-

.cO'CO
Um miliionario rapta

Si dentro de (,ito dias não
mundo encofltl'ülI; deniro. do pertoü entre todos os traba I uma artista,
iSühmerito, a su,,\ derezu ins- lhadores da imprensa no

chover, esta capital capitell
cnctiva. BrasiL: dV... • Rio, 19 - Um rápto cer·

terâ até os trens interrom-

Asso,ubradas diante dilo pro:
. ... O s.r. Rodrigo OctaolO se- cado de detalhes cinematogra� pidos.

pria miserla, as nações pre" I phicos, envolto em myster'ío, -------
......----

íehram fecharem-se· dentro A,. concorrencia para. a rá o novo inteíventor? I foi pre�enciado. n>;! Ce-ntral O sr. Oswaldo Aranha
<las suas !rontêiras� a!hei<m-

'. do BrasIl, em dl8.S da sema-

dv-se. inteiramente à toda a "b' '1'
.;,;.. d' 'd' R' 8 (M 'd' 1) U I na. passada '3 sobre o qual mandou censurar

collaboração coriJ.:o8 spusit- PU Icaçao . O expe len-' "LO'. 1
.

erl 1?118:' -: m
fôra guardado o mais com- um fU�"ICCl·onarl·o

mão��. E o maior symbol0 d.o .' m�tut.ll10 dIZ_; (l segumte.
�mos pleto segredo, 80 vindo agó-

I

que foi essa época atormelitac., te da Prefeitura «Inrormaç?es que colhe. ra ao conhecimento da po- Prisões de Hifleristas
dk, da qual o mundú operario .

.'.
.

. ontem autorizam-nos. a affIrá pulação, quando conhecido Lemos em o "O Correio da

prOCUrêt�8e líbf\rti-tf. foi.u
.

af .' .. . • 'J
mar que o casod pa�llsta ��r millionario cal'regou no seu �lafnh�": "Vdm fUpnCCionario da

titude da Inglat0I'ra que, rom. O, .sr. P�efeIto MUll1mpa., solução d�ntI'o e a guus laS
«Pakal'd,) com -uma artista de an�ega e arauaguá. a

pendo todd, a 81\a' gloriosa .dello segmnte despucho nas com a nomeação de �m e!e� uma companhia que e�baI'- presentou, ha tempos, uma

tra lição,< fechou, de um' mo;- ,pr9P08.tas apreseotad!is pelos mento ID?derado para a m-
cava para São Paulo. denuncia contra irregularlda

mento para ?utro� seus poi'tolil jor�es l?caes «A Culade» e terventOI'la d� grande Estado. A familia da
.

raptada deu des em sua repartição. Aber

ao commel'CIO externo..
' o «vOfrelO de Blumenau» ,pa- Sabemos amda �ue t:n:� queixa á policia. o empreza-

to o competente inquerito e

.. E' cUarite dessa $ituàç.·.ã.o a-. ra a public.B;Ção do e:>�p�dl�n- os nomes apontadOS es, rio da companhia foi chama- ficando epurada falsidade das

prem�aÍlte que a COJlfereren� te da PrefeItura MumClpal. ministro do Supremo TI'l�U- do a pl'Pstar esclarecimentos. ,accusações, o mint�tro Os

ciaEConomiea Mundial sur� Atendendo! que apezar .de nal �ederal, o sr. RodrIgo A r ptada part'ce que não waldo Ara�ha de�ermlllou que

ge asçeuandoJcom ocóns�1O haver um dlr�ren�a de vI.n- OctaviO.» protestou, acompanhandogos-,
o denunCIade fosse .censu-

-de unia �:esperallça nová.:
. te e quatro Jml réIS a maIS, tu3amento o seu raptor.

. rad� pelo seu procedImento

SejaID. 'qua1s forem 08 seUs na proposta al?resentada pe� O sr. Rodrigo Ocíavio se- Não fosse o mesmo milHo- leVIano.
A

resultadOs"c(lnsiga o.u .•não.... ,. (o.jornal "A CIdade" sobr� a uario . . .

Factos semelhantes tem oe-

dar aQ uuiverso rumós mais .PI'cposta apresentada. p�10 rá' o novO interventos? corrido com muita freqnencia;
S' gurps, â; COlÍlereIlCia Eco· diretor do jornal :'Co�relo de ultimamente, em todos os mi-

U·oIIliç.ai"t1pndiaUiêaráua His .slUlrenau", o �rlmelI'(� tem Riô 18 (A. B.) _ A Agen- Sacerdote contra nisterios e em todos os Esta- Foi nomeado, pejo Gover-
tbria éqp:to. um desejo des�8-' Uill� numero mUlto maIOr de cia Brasileira está segura- fakir,

dos. Por esp!l'itü ue \'igança no do Estado, em data de 16

perad;o"d.il\mundo de el1corr- aSBIgnantes. tant? .de.ntro co- mente informada de que a
ou pelo prazer de ver um do corrente, Juiz de Joinvil-

trar Q.:���edto .

para seus m� fórt;,.do mumClp��, como solução para o caso paulista, collega atrapalhado num in� le, o dr. Guilherme Abry.
ml1te$� ,.':,: .,.::....

. fOI veri'ticado das lIstas d�
já que definitivamente assen- 6e�6�he��d.o(pv�:stfdrl.!ft)a·dor fo����:;tí::ri:,S ����!7����ãn� O integro magistrado e"

.

'..
'

.. :J .• ./15'/.. . ... ' a.ssig'uautes de cada um; a·· tad8 a retirada do. general 'J
.t" xercia desde _longos annos,

(Do «p!arlO d�·' :N()ticia�?)J têndendo, tambem, que o Waldomiro; se fará com a ����r: !e�a��n!�J:dg:���_ �i :�'�bJ�����i��:S� �����. o cargo de JUIZ· de Dlreit{J

....•... �i('.'.•.
' ';,�t;,:,:<· ...··, .... Pl'eço de 200$000 me:.:saes, nome'aç;àodu ministro Rodri- roentarios em. todas as rodas .ue, aliás, é pouca nestes

da Comarca de Mafra .

. Azulão�::':flugarA�n�J\tê; ,dé ������i�od:::�iS:�.����:�� �o i����:!Oj����o���ft������ deRta ea;>ital. A cidade. assis- casos.

... ,)" ..•.......... '.' ,:.:,"'."':', c; tada e que.o p�_meIro, .ten 8ilelfo, conVIdado, acceltQU.
te empolga ao assumpto do ._--�-----�

a.•mpeao·:t.f.'iagind.O.' ..
, na

...
·. Ba.:,....·t;....

:

....
i
.. ·.ft..•.. ; .•..dp maio�

.. ClfCr;_'!lCãOd di�U.n� A fo.rmul.a «c.iVil e �auli�ta.», ���tio��r�i�!inqU�e s�ndpoad;� Prisão de c(lmmunistas m
.. '. .*., .

" ...., UIU dirá, maiS os af.OS 8: •.... re novamente em equaçuo, fICOU

Commu�i"aÍn da Bahi ieitllra. RESC?LVO acel1tar a combinada na recente estadia,
Alceu Foulguier, diariamen:- Bage,u a. que proposta asslgnarla pe o sr. I .

do embnl'xado" M'- edo te, publica pelo «Estado do Vie"'n.a, '19' - A l'mr'fl?"''',''a
o faacírroItR «AzulU,Q) terrl'". 't (, • •

•

t·· aqUI, ,�L uC Pu'
-

d t ·t 1 B
-

19
...

I" � .... ",

•

_

.",' �
.l:h .Conrado Bmsiill, pror le a1 h', Soares. TU», es a capl a . age - O delegado de desta capital annunc.is que,

f?,,�tP:nd�;n��->db�' .Lda�peaodl' 'al do Jornal "A Chhule", layl'H.u- j
L O padre Alceu combate, Policia desta cidade efIe- durante a noite de 16, o go-

., ... '" �_ '" '''''' an,o mY1i Jl� do:.sc o competente cóntrato,I nosseus a.;Ligo? s,�ccessivos, ctuou a pr!stlo d08!lldfvinuos v.crno allemão augmento'll'
�nte-o�tem a fazenda do Ria� dentro do praso maximo �e I Ghandi suspende to��s a� magIaS daquell.e José Ferreira da .SIlva e Ma- consideravelmente os desta-
cho Funco, onde,. 'calem de j ouinze dias, a contar de'sta I

. taklr, �l�endo que ,"sua. �n�-I noel �elle8 de MelleZf'S, re- Càmentos "nazis" que vlnh�
ter !:lrrel1anhaoo. ,fudo ,0::. que I dáta.

.
. I as hpstHidaoos I c� hablhdade é a Pfest,dlg1-1 c��-vm_dos de S. Paulo que mantendo nas fronteiras Gom

�::%::xe.tr; ,.g.(,.a��.:�.:e�iid�'.',. :�·�
..

·

..�.q.,.!n:..b�l�i.1mr'[i�{)i:�{��U��ci��n�� ll,:� até o dia 31 �:����� .eue a iaz �om ele-I�r:�r�:i��_ emb�rcar para a !�:�:�entam oS jarDaes
ti bn

�

'I Q pUblico de�ta �ld�d. e a�
. For�m aprehen�ldas no. po- que, em consequencias, eles-

nho e.-OIjI ailllOS.
'.'

' ;>;/",
.'

.19:38. Bombaim, 19 - Sob a· de� gUarda com an�18dao(', .e�t�e- der dos mesmos, dIversas car� sas medidas, o �.;govern(JJ aus-

�e a.r0úles�"rJe tr<)pás i;?i,ra LDara a�nundos .:p". r.6-.···· India até,31 d9:m
..

·

.ez prox:imo
.....
0
.....c.ombate. do. padre A.lceu Os reier.ldo6 indeviduos "i_ brada a Vl'gl'l'ancl'a .d"s �ron-

: "';'T' . ao '�nCj)tr("n _lOS ".,ci;"'" r J' .

'.

a camDanha d 'd b d'" t I
.l� u. .I.

".�:;Ú� 11;.'F.·'d��,;I�'1"'�J.':.<·"•.1.;c.. '.�.:,....
·

.•.'.· .... u"" �.,,,,?n ii' C' ''''ip "A, C, idad,e"
" a·'. eso e Hm· .1.01 uma. op lIDa l:ec aI1!e pa- carzm ?etidos a disposição teÍras, augmentando o nume-

_ .1 � v�� W _ - - ci'a civiL 1"�. Ú Iaku' que esta l'aihante. do Chere de Policia. I ro de guardas.

.
Para salvar o

mun�o
Os diplomados pelo

MaranhãO

Rio, 19 - o Ministro da
da Güerra tornou sem dfei
to o commissionamentv no

posto d� segundo tenente ao

sargento Luiz Fernandes No
vaes, que foi tambemmandado
excluir das fileiras do Exer
cito, para ser processddo por
crime de bigamia.

na Austria
Vienna, 18 (via aerea)

Pros�eguindo na camnanha
de repressão ao hitlerismo,
as autoridades policiaes de
tiveram mais de duzentos ra··

cistas, entre (lS quaes nume··
rosos allemães.

o novo Juiz de· Joio"
ville

Nas fronteiras da

Ausfria

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



A PharmacÍa CENTRAL que tem seguidojde perto os

. progressos incessantes do chíruíea pharrnaceutíca,
f possuindo permanente «stock» da que 11a de mais

I moderno em medicina, sempre teve por lemma a

I· maior. h.onestídade ..

B p
.. l".Ohid.ade profissional na mani-

pulação dos medicamentos.
,

_ No receituario são empregadas as substancías de ab-
soluta pureza. A Phar, Central não substitue medica

mentos, e tem .como auxiliares profíssíonaes compe- <

tentes e .ídoner.s, mantendo assim intacta a reputa
ção adquirirta no conceito do publico em geral, pela
pratica de mais. de quarenta annos de seu proprieta....

rio, justificando se por isso a preíerencía e coníían. ,

ça .com que tem sido distinguida pelo PQVO
Applícam-se injecções -. hypodermícas e íntramuscu- l

lares, gratuitamente, em domicilios_
Exame de urina, cúm o1'elatorio da analyse.
Considerando-se que a arte pharmaceutica deve es

tar acima do mercantilismo; os preços da PHARMA
elA ('ENTJtAL são razoaveis e estão de accordo .

com a pureza e legitimidade dos productos

ChiIDi-1C68 e especialidades.
Tratando-se de saude, muitas vezes a economia ----==�.��=�,.,';=.�-��---�_----

é prejudicial. e o barato sempre sae �aro.

___IIIIII IIIIIII IIIIIIlIIII__IIIIII!llIlllllm r.tii. V·o o o': .���,

=t BANCO tITA��lb���N� CiL��RAS 18 su�:;:�;�;;�o�IL t
Jinegociantes'g exportadores de madeiras

D
Succursal em

BL.UM.ENAU.
-- Caixa Postal N. 5

G�:.','>.:i,�.. Cereae5 � Paga juros, em conta-� orrente, até 1 oJo O

,

'

�
ao anno .

�

1� IIiII-··1III5•••
'

.•eclli'.i�II··�..:°!l····"f.lIl!iUIIU_iO_1__•.'''''''•.1 D.o� Rq·ue.·aCnetbl'ae edme· 2«O�eO·POJPOuSraiottO:'sJP2?·oPouol.�oraeos,» pdaegl3adnedaO .t.�o.·Repre5entante�{��;}r:nalhHO····IH5tEZ �

RQ

Ii..ra annun�.tJ)�e. a D F::P::�:.:�;�L:m;:::::as t
«A' CIDADE�i�'; �������

I Calçados \}etterle
i! BLUMENAU
J l ROa 15 de Novembro n. 51-,lA

(I Secção de Sapataria:
Fabricação de calçados de qualquer espe

cie e feitio.
Reparos.

Secção de Cou ros:
Couros nacionaes e extrangeiros de todas

as qualidades e eôres, á preços vantajosos.

Secção de artigos para Sapateiros:
Todos os artlgos para sapateíros, importa

ção directa. Artigos de optima qualidade á pre
ços baratíssimos.

Secção de Cortes:
Fabricação de. cortes conforme amostras ou

desenhos envíados, em todos os couros. Elegan
tes e modernos, Revistas das ultimas novidades
sempre a. disposição.

'Secção de loja:
Sapatos para homens e crianças. - Graxas

_ Escovas - Atacadores, etc. etc.

Propr.: \rVALTER SEIFERT - Rua 15 :t�,!3R--l2

E' o melhor Hotel e com as melhores acommo

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

Moralidade e Presteza

Banhos quentes e frios.
.

Quartos de 1, ordem.
ARMAZEM DE EXPEDIÇAO: Encarrega-se de

transportes de cargas para todos
.

os pontos do Município.

AGENTE DA COMP. AEREO SIND. CONDOR
Presta informações sobre a vinda e ida dos ca

minhões para qualquer parte do Estado

Pharmaeia 'Central

í

\1�
•....-..-::�� ...........,__���.--v-----r-�

�. I= Dr. md, Franeiseo Kuebel �� fr·�;�···����·�···��·����·�··li! �� MEDICO 00 HOSPITAL MUNICIPAL,

=15:
AD V o G A 0'0 :)

I: OELEGADO OE HYG1ENE :}. �:{
l i�

- CLlNU:;A GERA.L - � (�� RUA115 DE NOVEMBRO, 37 �ª')I. :.' . Consultas p.o Hospítal Mu-:: 2 ANDAR
-

:
, • nícípal nos dias uteís das 9-12: :' :
i • horas da manhã, nos domin-: : :

I ; gos das 9-10 horas e l!as o�- B ;::.:!:;.:;=.:.:;.:;:;:!:;:;:;��-.;�

O v-rdaderro REGULAr·OR é o rvmedío que

l, �Crh::a!;odiga�:.�.q�SUae�lUqCU�e·.rr.�sh�ogr�an�d!O; ::.:1 �.:··············�B····R
..

�A·�G�A····��.i·contém {I HORMONIO ATIVO DO OVARle: está nes- i u. ü,)
.

se caso Ir 1\ : dia e noite. ={ T. :

O V A R I U TE R A N I
,;...,·.=��·.:>··r<>..··==.4_ RU: �5 :� :O�:M�RO �1 �_,_.,.� BLUMENAU �

c()mlH"im�dHf;�' IHjuido, de EFEiTO .CERTO, i 1·�······D·R·�·····RA·B·E······�� l.·��:;:·.··.··:��··:-���··.:;�·
preparado na �eçao Oíent.nca de Hormo n

í

o s dos: MEDICO :11��� ....::.:;.-::-::..·.:'.:..�::-.:..�

grandes Laboratorlos Ri.lul Leite. ; Doenças internas, mOlestias;�: DR. ARA0 REBELLO
.

Encontra
..
"se em todas as farmacias do Brasil. ),.. ft.::.::.

de creanças, molestías ve-

:�) neraes, e dapele.: ADVOGADO

I CONSULTORlO: É Rua 15 de Novembro
Cuida e dos DEN'fl':S das crianças! Má dentição. .t:

Rua

=
Retiro no. ,8; das 9:) : (Alto da Pharma.cia «Gloría»] :.'

i: as 12 e das 3 as 6 :� .•

:ossos fracos, dt Hlildnw. são signaes de RAQUITISMO.

I .L h .

- Phone 146 -

Ca}"'� íta "na ���� ..: t •••••••••·.·.�
Dai !t,WVh nH t poderoso recalci-

I �::�t:hO��S g;:::;d�:�:�:i��r�Fe::ruI;d;�:r�t�e�:.1 �·
..

�';::�;t��.;:;-....� �;e-��
.....·--:-.....

i�-.:;_·�-��
.....

·�
.....

·:-·�
......

ri·.---���---���,._----�'---�--�.- �

l�
Clínica geral e ;� f� Mello �

� Especialista para moles- �l i� .

_ .. �
� tias de garganta., nariz, �(I� Tabelião do 2. OfiC10 ;�

'j;�s d B
.

d .: ouvídos e olhos :�! BLUMENAU ;�
� �

..

)' e. e emvm o

t: :�
:

:f...\ assim cemo sempr �. Blumenan -.
Rua Piau.hy � �:::, Santa Catarina

.

. �
..

' bem vinda �ra as t1Fi:<��-";�- dôres de ouvido éa �����.... ::.:.::::::.:.:��..:;�

CAFIASPIRIHA

)'

I
I

Uma grande parte das moças e senhoras sofre
torturas permanentes: collcas, atrazos, hemorragias,
nervosismo, dôres de cabeça, máu estar, etc.

Esses sofrimentos são devidos a irregularidades
no funcionamento do UTE110 e ,do OVARIO.

os rem(:.dios Cham;Hj"t-· REGULADORES pouco
adiautan.. acalmam mas nã« curam.

Interessa a todos

TAMBEM para as dêres de cabeça e de
dentes, dôres rheumaticas e en�aquecas
é a benemerita CAFIASPIRINA consa-

grada universalmente como

o remedia de

Confiança

Annuncios nesta secção:� 4 publicações. aos, sabbados, até 3
crns, 3$000, de mais de 3 a ti cevtimetros!5$000

.J�

Gr2i'i::),""'.���Or::::\CGr:.1\Q,�;��D�M<'�'ílG(?\Qn:�l�!:����D�i���c,�b�[jt>.:VD�c�\��

� E' V. S. PREVIDENTE?
. �.

v' �.ii· Guarde este conselho amigo ll ;
;

? '. �• _. •
�,ç,

. �;
� Já pensou em ser previdente? �
� Póde ser que, de um momento para outro,. possa �
'� precisar de comprar uma roupa, chamar um me- �
� dico ou comprar um. tecto e economi�a�do em uma �
� ca.derneta de Deposítos ;:OPUlar.es. Limitados, com eM

rij o juro de 6°/0 ao anno, verá V. S. o esforço de �
�f sua economia accumular os juro.s semestralmente. �� Banco de .:.Credito Popular e 19ricola !
LN

�... de Bella· Alliança
'� accena depesítes desde 1$000

; Caixa Postal, 38 . ruo do Sul .�
0�����(i�;����8@83§:)C}�

.41\
-

-EJEI
• Para
-=-

São

as proximas festas de

João e

[I ofiereço por pre���tiS����
m afamados

UM FO'GOS
ri da acreditada fabrica de

I d!!':��On�o !���!c:�ae�te�!�·:m

Rua 15 de Novemblo, 85
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PARA.VIAGElVI E ESCRIPTORlüS �a"(ê)_��

1 : Venda em prestações
.

� PARA ºUEM SA-

� t .

S::O:t::a::::e � Onde d��\:nh���iidade A g�:e.a !�:!�i:atti.
��:;:."

••

�.�""'_�!:::" ..'4!;-.u••• :;c.:.;l-:�".."u,::,"��.�.e.'!..�."...��.:.:.:.:. depende da cultura moral in-
.'. .'

.

'. ..., , .
teletual de seus filhos, A gran

P d· M"
-

. ". ,

Em possuirem do�s jardins deza e felicida'le de cada um
. orna a lnancora ligados entre S,l; o uO l<'A�or deles depende da bôa ou má

.

.' . . . dentr� de casa,
..
o d_as .. l0:

eSlescola
paterna que viram com

(Nome e marca Regist'-ada)
no .qUIntal. ? _P:lm�lro sym- osolhos e beberam com a ia

Do pharmaceutíco E, A. Gonçalves Joinville _ S Catna- �011Sa. a t�hCl�ad�, °dsegun- teligencta. A boa escola é: mo
Fina. DijJloma.do pela Faculdade de Medicina . do Rio de fo°rtcomit�tt enli3 dO <:�n- ra1i�ade, Instrução, Ju�tiça,

J!t1lell'O e Universidade de COimbra' latJa�elo� fiYt��a :8 �;o O; hyglGn�. e econOmIa., SeJ!l �-
ideal é o grandioso pa- d

• P conomico compre so o índís
a sau e.. pensavaI a 'd" titrírn nío legado a therapeuti- . .'.

....
n

..

VI a, mas ar go
ca dermatologica .. após a- FaItap.do esta, tudo se trans. d� valor real. Pois bem;

,

as-

nos. de acurados estudos.. Cu-: forma .em sonho e martyrio SIm os dentes e o cor-

toda a qualidade de
.
feri- .' '. '. P?, >t cab.eça e ca�elo. tam-

das novas e velhas, tanto hu-
Como lOIS, gB:rantir a pos- b�m precisam hygíene e, as-

manas come de animaes e
se �e tao pre?lOso? I:UME�. seio constante.

.

muitas' doenças da pele e da de. t�o grande BEM. lI�do d�. Para isso use a «Petrolíua
cabeea:

.

Ulceras Queimadu-
reíto em busca. de

.

«Mínerví-
Mínancora», que é' um tonícoY

- '....
.

na.» .que é um preCIOSO espe-
.Y�

- v

ras, In.feçoes. Empigens, Sar- cinco feito pelo autor da ara- capíl-ir; ideal microbicida. es
nas, Tmha, Avor, � !'onsuran' mada Mínancora que durante terllízante do couro cabeludo
te, Ulceras syphilítieas .e al- dez aanos tem curado ínnu- evita a queda dOB cabelos;
gumas. canc�rosas. Fríeras, merassenlióras evitando (as destroe completamente a cas

Suo:es. dos pes, .Sa�na, Pau.os vezesjoperações e sotírímen pa::gol'dura e corníchão do pe-do IQstO e�c. Irrdíspensavel tos velhos do utero
. ri·craneo.AIgumas semanas de

.

aos íuteboltstas, e ás damas .' d tt ta
e ov�r.l? uso tornam li cabelo íorte, ou-

para adherír o PÓ de arroz: e'>j.·['" a pele. A pharm. possuum o a e�, dos, magnítí-
deado.vígoroso brilhante e pre(;

.

A
'

E· t do d S P f id 1
coso m negociante do alto

"fUZ. vare. s.a. � e .' .. curou uma en a u cera que eommercío dê Joinville. es- to evitando as caspas e o em-
nem o 914 cOTISeç'UlU curar.

.
. . gotando quasi a paeíencía e branquecímento prematuro,Curas maravilhosas por toda a parte._Aonde a «Mínan

esperança curou-se de h sem tintura. Cada rrasco tem
cora» vae chegando, todas as pomadas vao desaparecen�o rhoídas c�m 6 frascos! T���� todas as instruções para fazer

(4 •..
do mereado,. as c�,>as, a. reputação e a sua procura vao os .íncommodos causados de o cabelo lustroso secco ou hu

_...�? augmentando, dIa a dIa, Quando todos a conhecerem .. será «re as' irre ula h mido. Vende-se na Phar. Mi-
l) remedia de �ai�r triumpho em todo o Brasil: �,Carolina rha�as» ctJ.ra!1-s/�� �l'"emor� naneora Joinvile: em torlas
Pa�hares de JOlUvl11e, curou com uma «só calxmha� uma 'PAVAiR �orn fi. Minervb:t� cu

pharm., irogarias
.

perfumafenda de 9 anos. rias de&u cidade.
Temos «centenas» de curas semelhantes!
Adotada já em muitas casas de saude I e grande eli·

nica medica. LicenCia����6 sob nr.97
I. Aos bons paes : LEITURAS PARA A MOCIDADE

Ha quem diga mal de um remedia de f�ma universal, I E' natural que a voc;sa felici- Delide todo� 05 tempos, todos
(ás vezes tão hftbilmente que o freguez nem perc.ebe) só dada dependa oe vossos filhos os grandes fiagel10s que muito
para vender outro sem valor .cientificc, mas que lhe dá e dtles depende quasi da Sau- contribue parai> �nfraquecimen
maior lucro. E' uma arte de lha Caçli.i o seu dinheiro, pre- 'lei eesta depende, quasi ex- to das raças hUfIllluas, é a deca·
vina..;se: contra ela. dasivamente, àe lhe dardes de dencia da força vital, precisa

A Pomada Minancora não tem igual no mundo. Qua.n· 3 em 3mezes, um frasco da mente quando mais falta faz
do a des�jar nun.ca aceite üríitações nem substitutos. Só o afamadll: aohomcm 01 ·TI 1l1ê! r, como

que é bom é invejado e guerreado. Vende-se em toda parte .'

• _
compensação da Natureza,pam

11, ra ri.e' embrla·g.uez com um. 50 vidro° jo �emedio Mi .. LÓMBRIO.UEIR,... MI.NANCORA horas amargasetristesas daVida
uU � nancora contra embrlaCYuez A fonte 'pois,d'este flagel10
.. ... . • .....

o �. .. No ha egual. Uma creança�em dado al�gl'la.e f�liCldade a m1lhareB. dE" �B:m.lhas de 11 mezes atacada de desin- começa pela da mocidadE
1Ue V1vem na maIOr mISel'la causada pelo trIste VICIO. ': retía perdeu 543 vermes de 3

ás quaes,na primeiravez tem

Aprov�do pela D.N. de S, de S.Paulo em 30-5-915, so_b c.. S, qualidades testemunhado por
assim importanci� quandoalias

. pao-se 2.000$000 a quem, com provas denUlltlut.l' os seis ptS20as idoileas em rt". e-
mmtissÍma, por que são de

�a�j.ficadores ou co.ntraventores,.8. E. �. Gonçalve,s. �mJo� riú Municlpio de S.· Franci�co origem de Illuitas desgraças.
.�\TJ.lle (S�nta Catarma) Pharrna?1a Ml1"lancora. hnvIarn-se do Sul filha do Sr Carlos J.

quer no decurso da vida quer
'1lstas de preços a quem as desejar.

. . . Neuremberg, professor. Cada
sobre tudo na velhice As

Venda. em todas b.S drogarIaS e PharmaClas frasco €I um:! dcse. Toma-se de victimas, geralmellte inexperi-
entes, fazem uso de coisas de

uma vez eq:t café com leite. pouco ou nenhum valor ex. tu�o montado em,moveI de luxo e de custo total inIerior a

I �epOiS.
do

efeito.
não precisa plicadas por quem na verdade dOiS contos de reIs.

dIeta ll.em purgante. náda sabe de fundo sdentífic.o. . �.

'

ye:.:Ide-se :1 4 numeros (1, 2 Vulgarmente chamam-se: I QueIram VV. SS. prevemr�se encommendando. anteci-
j i:) e 4), conforme a edadé em

padaillnnte,!!m SUPER-DUPLO ou um SUPER-DUPLO·JU-
todos os n:egocios nas Ja'rma- OONORRHEAS BLENORRMA- NIOR antes '-:lue estejam esgotadas as referidas SeI'l.eS em

OIAS, CORRIMENTOS. BtC. Sê constfucção.das desta cidade e drogari· o lel'tor f� d
.

.

t'.

f ,. . .... .
. or uma as V1C Imas

as e na. al1naCIR Jlfmancora. I não ande por caminhos tortos
NOTA: Se quizer poupar vos- que �he r0:tbam o dinheiro, a

sa saude e Vf}SSv dinheiro com- alegna �a vIda e a saude sexual

doença 'desconhecida o retnedio que é amda, um grande bem.

é:habitual-vosno cOf.Jeço dequal- I�contestavelmente. u� dos ml>-l

quer dOeIl.çD aQ deitar .... dar um d.cam�ntos que poders usar;
I bom suador e de manhã ceoo a iNjECÇAO <dD,EAL" "MI

I um purg,art1e de Lombrio:ueira NANCORA".

I Mín ...ncora, E o melhor de t)-
I I.

I
dos qU,anto� existem, e de e!ei·

I to
m �;�d�. e . suave... C:::�**.AeiE****�� !

II j\;1UÍtÍ'S ,diarheasinfantis são �.
.

A� TOSS�S� �ronchj- � i
JC1usa·1as.sópe!osvermt's e den- �. '- tes, Constipações e� !

I tetl. ,Depo,.. is p.rnc.urai.. ovo' 55.o * Catarrhos pulmonares '*' i BLU M'
.

E·NAU� desapparecem com o *- I

!medlco,
.

� VINHO

CP.EOSOTADOj*
1--.. -- ,�--�_=_.�

I Vencle-se· na farmacia Mi- 'ii _ do Pharm, Chim. I pI
n:mcora em Jomville, e em � $f.. JOÃO DA SILVA SILVEIRA ara annuncios' procure a
iD,das as b.o.as

..
farl11.Rcias d "'.s ta *.� VERDADEIRO !ONICO . "

\c.
"é' DOS PULMOES. I

.. A .Ctn.. ,,�.. D.·.p."_-:""I CIdade. .

S'-l;i.:;,;';;:W'$'***')ji':""P248R,*,�E'1�*BY�"'jf··· V� .....

w
�

.. ..,,;d....lfJ'
','.

.....:,.�.i'\",

A CIDADE

Gabinete Typographico CARLOS WARU
Com livraria e papelaria

'.
.

Tenho o prazer de communicar a minha dístíneta
clientela, que na presente data estabeleci junto ao meu

negocio de livraria e papelaria nesta praça, uma ty
pografía, encontraodo.sc esta aparelhada para a exe- Icução de qualquer serviço como:

Imp' re.sso-as a co" res Cartões de visita, Fatu[�s,
Papel pura cartas, Guias

de registro de bebidas, envelopes, guias para a

quisicão de seIlos, rótulos, programas, livros de
vendas á vista, despachos boletins e demais ser..

viços adequados á' arte.

"'aior sortimento :"'j'

.. :!

em drogas e especialidades na- .

ci()Raes e exti:ang�iras
" '

-
o'·.l�

í� �edicameruos All9paticos, .Homeopáíicos

f
e BlotbimiCoSi._

Sortimento
.. comPleto

·

·
.

'," ,

'. de artetactos de .borracha,
Perfumarias, . Sabonetes, artí

" gos de hygien,e etc..

E' O MAIS SABOROSO, DE
UMA DELICIA INSUPERAVEL!

�.
-
-

.

Hontem, Hoje e Sempre - COROA ti
({i(i) _�li}{i}

RADIO "AGO"
communica aos seus freguezes e amigos 'que achando-se
completamente exgoíada a primeira serie do SUPER - DUPLO
cujo Iormidavel-colossal successo. já está no domínio J)U
blico apresentará, em breve, aos interessados a segunda·
serie da qual, ainda restam, avulsos, alguns apparellJoB.

8 Super-valvulas
Tonalidade perfeita garantida por Z

2 alto fallantes dynamicos
4 faixas de ondas controladas por chaves

e i1luminação a diIferentes cores .

Controles de Fading automaticlI
Relais reductivo estatica

Outrosim, communica igualmente, que cedendo aos

pedidos de muitos de seus freguezes e desejando estar ao
alcance de todos, o Radio AfiO resolveu lançar no mer
eado, antes da serie acima, a primeira serie do novo e m.u
ravilhosa typo SUPER DUPLO JUNIOR, rebento legitimo da
serie dourada e de construcção semelhante ao inegualavel
SUPER DUPLO, de preçl. muito razoavel, proporcionando um
rendimento extraordilIurio e prompto para competir e su

perar outros apparelhos de qualquer marca, sendo alO'umas
de suas principaes caracteristicas:

h

Procure reierpncias de adaptadores para onJas C:�Urias,
construeções e concertos de apparelhos e material; valvu
las e peças para Radio na Casa

RADIO «4 G .0,.)

de Alfredo Gossweiler
I. Fabrica de apparelhoS de Radio em Sta. Catl)a�'i;l(!

Rua 15 de Novembro N·. 74

Andreza Campos da Luz
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....... Rio, 18,':_ (vía aerea)
O sr. Justo de Moraes,' ao

embarcar para São Paulo, on
tem á noite, ouvído pelos
«Díarios Assoclades>, decla
!tou que de Iacto vae em mís
,sãó

.

do govêrno, contorme se

noticiou. .

Procurou, .entretanto, mano
ter 'grande reserva em ior

UI) dos objectivos, li!' itando
de a dizer que veio prosse

, 'guir as
.

conversações ante-
riores.
Antes do trem partir, s. s.

informou, expontaneameate:
·

- «E' cousa raplda. Terça
.ieira. provalmeute. estafei de
volta».

:.1,1:1N1E...•...•.8. VENTO R IA
.

PAU US:.·l.A.�".�.i.n terá, ta.m.lhm., " SDasl0s 'eleitos de;�:Mi�1 "SOcIAES R�nh;d�-;;;-=
.•. .

.'t.;"
. I ... , .

vias skterraftens I· nas Oerae� .. . AN��V;�!!��M:"lblirg 11��:�fd�':;,i�:;;:'�ft\�':;�� j���"
f· ""S P I J to d

'

.. "

.
guração do rínhedeíro, qu�'

.

OI a;,,···. au 0, '0 sr. 1S Q' e . . Belló Horizonte, 19 - OI- .Festejou ontem. o seu'<an-] aIguas a.mantes da "brl!!f} di",
. Rio, 18 - Q inter�.,éntor no d t '" I t i I' li' �.

Moraes D'
.. ..' ...... ,... epu @uos ,� e: \)8 pe () ;>ar' - mversario natalício a exma. ga ),0>' nzeram contruír nesta

. .

. .1strwto Federal ll'SJUgnou ho- do Pi,ti)g'ressista em pri . "u' - sra. D. Synnowa Grossenba- cída�c,
: Je um decreto, m:andjj�,()a�mr turnoxsão os. seoouint.: '" cher Malburg. virtuosa esposá A mauguração esteve CCD-

��UjJoa�a��e::Ji:t18b :eID '" ����;��;�i: ����;�,�ifad� I �hb�!IIO;��::��i���g��;r�� do sr. Paulo Malbprg. �:�rrJ�i6�:: �u��: °f�:��C��
O general wa

..
ldotníro, ao estl'ad.� s

..

ubter
.. ra.[i.ea m\fCUla.r I WC

..

l;?, J.OSé Braz, Rlb.elfo Jun Luiz Stotz .. '

'I'íjucas, que. tr�luxe 21 g�no6,
que parece, não gostou da' electríca n� ..zQna central �o qUyIra, Augusto Veiga, Vteí . .

Das nove brígas effecturi�
viagem do sr� Justo de �o� ,ftI? d.e JaneIro, cuja. e�taça� Ira Marques, Pedro ,Matta �a� Festejou ontem mais um das. 'I'íjucas venceu 3 e BIu-

raes, e, onvído v: proposíto, �r111Clpal. será 10�aIIsado u�.. ) ehado, Jos� Alkndn, Delfim anniversarío, ° bacharelando I
menau levou a melhor em ()_

pela imprensa, declarou n�� .,...raç;B.i;da J3a;n�eira, d� ond� I M?reir� Odl1o� Braga. Raul do. G�Tmnas�o Catbarinense
I

A estrta do tambõr coube
da saber a respeito e acere- �artlrao e V;lrao ter ,.tpt)as as SR, Joao Penído, Clemente Luíz Stotz, filho do sr. Adol- aO�8. afamados gallos de nOIDt.'

scentou ignorar por comple- h;thas. ..': '.
... Meqi'a.do, JC?ão Beíraldo, Alei"; pho Stotz. I «Klinger» dos visitdntes, e 1)

to a vinda de qualquer cmís. '.' Ha�erá, M.�ém �elrt:', tloz� xo Pii:raguas8u, .Símão Cunha, .....,.. . gallo Rouxo do Aceacío ven-

s�rio po!itico do Rio. Depois,
I e�taçoe� 0!r'JgatOI'Ja.s�..

a sab_:I': yels.o :Machado,. Luiz Mar�ins Festejará aman!lã.. a, ��ta ce�ldo este ultimo ap6s re-

dtsse o tnrr-rventor. .",'
La no ..argo : Estamo de '.:lá, �oare�, W-aldomu'o ,Magalhaes, de seu anmversario natalício. nblda luta. Em seguida brizou

'_ �Tão pouco me interre$;- �.� n� la;fJo. ��. C,.tumby: BeIiê�ito Valares, Belmiro a gentil senhorírn.a ütilia:Mi...; o conhecido gallo «Preto» t;m
SH saber o que veio fazer ».� n� p, aça - l�ra. Sout?: Medt',�r'ol5 e Cor(lnel Amaral. chels, fino ornamento de nos- bem do Accacio, que comI)

,qui o mesmo, _porqne só me IA"l �a pr�ça J,o�o Pess��� Eleitos pelo s�g'undo turno., sa sociedade.
...

de cost�me ga?hou ligeiri
Imcontro em San Paulo na 5',1:1 n ... pr�<;a Parlz. Ô. na 8\ I.:: segundo as provIsões dos Pro- A prendada SE'nhorlta, oIfe· nho .. DeIXOU multo a desejar
qualidade de !'epresentan;tpI m,da Al:nm'l.llte BarroH�, �a�!o gredsistas, não .está em segun- recerá nesse dia. uma festa i

pmbora tivesse ganho, o «>'al.

d', Cllete do Govel'O(I e 8Ó.., :l1., eSpl})�Hld3. �oCastello, (.a do, os repubhcanos. Jaques em l'Pgosljo a tão' auspicisll lo "de Blurn+ nau, de ll�me
mente recpbeI'ei ordt:'llS}). (,na, �Vt�rllda .

RIO -Br�nc(l,_ es- Montandim, acham eleitos pe- data, que terá () concurso de «Veneno. (�onvem tambem

Apezar d{"sta" decle.�a9õ.es, lqum� da.,;ua do O��idO:r" 8 ..
a lo quociente pattidario os 81'S. ;suaR amiguinhas, que são em df'stacar os dois ganoS do sr.

o sr, Justo de M01'3.es, mImou nessa me",m� avemda, esqUI Julio ,Hrandâ,o, Anthero 'Bo bem elevado l1umero.
.

Wernt-'r. que se revelaram

hoje mesr.no, uma sél'ie dq "na d.a rua y�sconde de .Inha- telho, 'João Alves. Christià.no duas «feras».

eonrerenelas som os proçe, ;�ma, 9.3 .",a. rua MUlcc�al Pru\Jü, NewtonPire6 e Pedro VIAJANTES No provimo' domingo, pro:'
rl:'s da Chapa Unica. A88im, ,.L !Orlan.o, esquma 1a ave�l�dil Dulla. vavelm�nte� teremos outros

á tardinha, o sr. Justo de Mo" Passos, ��.a na praça Chrstf �==-,,,,L., Fried Busch fe'DContros, poiS COnsta que
{'aes compareceU ao escri la.n? Ottüm. na central do Bra.

O BD T M R o., , ".
vírào dilas turmas de gallis-

p.tori.o d,o sr.' Cintr
..

a. ,.Gf_ldilIlO, I
SIt, l�.a., na.r�a.. Ge.,nt'ra.I.P.edi·H,

.'

u•.

·· AL A.L IRO e�",rfSSOU ti? !'. Paulo,ou- tas uma de Gaspar e (I t oi

esqum d;l d d. S Ã
de fom a negomos, o sr. Fre. '.

' U I.i

S. Paulo, 18 ___;,_ (via aer�a) pl'esIdbnte da ComIDlssao dos I a, � dscon � e,' a- GUIMAR ffi� ES' derico Guilhe"me Rusch' Jr de, Itala��, que trarão verda-

Procedente do Rio,' Chegou Cinco, onde teve demo�,a,da· p�-\cah�� L. na ave�l1da Fretn-
Cl(JLI-IJ·.DO 'DE�'LE'_.,' emprezario d� Cinema Busch' delI'as ({feras do esporão:.,

a .esta capítal o sr. Justo de conferencia com variol:) proce.\ \lSCO �lcalho, eS9uma .da rua t 'd d 'I
res da Chapa" Un.l·ca, l'nclu- FranCISCO. Eu.. g.emo.· ",

nes a Cl 1J. c,,
I

.

(fa1'nizi
Mora.es. Na «gare», o envia- p GAD'1)- tJ'} l?IT()R
do do sr. Getulio Vargas foi sive diversos deputados elei�

1 .o�t�I'lür�?n�e S�)'ãO. con� • . '- 1!J -j�_;' .'
Alberto Mattos

""""�----------

recebido por todos os ele- tos pela mesma. Nada trans· t�.llda8 J o:asJmhat> ;IW.\ �al- FlorianopoHs; 19 (Especial) Nova intentonâ na

m€:.ntos de destaque da Cna' pirou da Dalestra, sabendo·se tmdo da Pl:aça da. Ba!ldfnra, - LOl:!1 nnmero�a 83sish'nchi De volta da capital rio Es- . Hesnanna
na Unica, inc.luHive O S1'., Ma� porém qu� '1 Chapa Unica demandem os �uburbI08 da

o .Club dos �unccionaI'ios p"- tado, téve nésta cidade, J'á
'"'

"" 1
'

'.
.

·t
.

t' Central def BrasIl e' na Leo- ....
.

cedo Soare:.;-.. l'esú veu apoldr o In erv�n I>r
IrP' K 'i." bhcos, etlcolheu seu candída- havendo seguido para Porto Madrld, 20 O genl ruI Bal-

Ouvido pela imprensa, o des�e qUI.:l pOSS<:l. r�Ull1r' o ��1'i�na ar.r;aK�j;ro�am�r�çi� to
.

a 'leítol' u sr. Altamiro U 'ião, ° 81'. Alberto Mattos I batinj descobriu nova l!1ten-

bf. Justo de Mutaes dt'clarou apolO das quatro correntes
ounes �a c;d;deL •

nd Lobo UUiuHH'âes. alio fUIlCÍü' : do alto c'lmrJ�rcio daquella tona que éla para rel,entur

fI'�ncareente que veiu cún- ,que a compoe. A conco:renç{s estará abe-l nario..,da 1!il'octo,ria Regional cida le.

,

.... I
em Ag('�to�.

ta dUI'l!,nt� seis mezes e será I d(,\s COrI€I!,k! e �elegraphos, --�------

A C t
'

d
. julgada por .commiS8ão, .pre.l!que deYel'�. se��llr,.para 'aCa- Dr. Oscar Barcellos,

I FallecOtmentoar a e
'.

e sr" sidia pelo director geral d� I �lt� ,daJRepubJl?a 110 come-
Viajou para a capital da ----�-

engenharia e préviamente no..
ço. e ulho afln;: de tomar

Republica, o dr. Oscar Bar-

Borges de Me�:' meadfl: pelo intúveJ1�o�. obe·l' �:��e:�e���::'�t���e��ec���� ceUos director da Estrada: de Julio Zizermann

'

..1'.'''' d'e':t·f.o'S '.,'e··· .n·a-n.··· d��teia ella a� Ct�ndbç>oe� �1?, s.e á Cons.tHui�tc NacionaL' " Ferro .Santa Catharina. Em Indayal, onde éra um

ou
e 1 a approva o _1m �m o]e, i�. ....

A Viagem do dr. Oscar Bar-l dos maiores C{l1m!H:rciante�.
.. ' l' " .•.. <t.' l �eHoB, relaciona-se com o' faileceu, dia '19 o sr. Julio Zi·

do sr. flores I Dafilifi�i�'H'ijtíl� 11'111 (tn�lHl!l;t�1'l ReqiUerHn�nt()S aes- proseguimentodas obraf'l da zermi1.m-:.
.'

,

E' a historia dp uma peque- nVttlíiÜj d�nhl VII �13 �fjbll� Uf.I \
" t.

. Est!'�da de Ferro Santa Ca- O extmto, qtW éra muitissi-

na rica, elegaitte, certaneja e da Cunha . 1 fi I
. I. pacuados .' .... tharmH. mo bemquisto .na sociedade

bonita, que tem tudo na vida, I
' ",nllSU tlVO '.

: D· 8
.'

. �e .

Blumenau, deixa vim'a ��

men'os amôr. Erich Pommcr, p' .

t ,

....
_ N 1 I

la '

.

' Manoel Affonso de filhInhos menores.

<) director, foi- buscar Lilliàn I
;
orto A.leglc, J? � o (, 0- Cai�a .\gI"lc_o�H.: Ao Rr. EIl- Alb A' família. enlutada. apre-

Harvey a uniea capaz de vi !mL�g? ultImo. <:.lI culou \lIDa Despachos: genhe11'o MUnICIpal ·para la-,
.,

uqllerque sentamos condolencias .

. ver com fedelidade a her:_oina �otíC�lJt� segundo a, �ual í) .�r.. ze� a �emarca(;a� requeI'id�� Encontra-se nesta. cidade o --�--��-�---

da.. bell.a ooe.reta da

.�.'UF.A" I�. lore.
S

da,
cunha

..

terra

esc.np- Erminio Gadotti, .Jacob F1.1r- A requerente t�ra que !'u})- �r. Manoel Affonso de Albu-
,

-'<ue ° Cinema Busch exhibe to urna c8.rta ao. 8�. Raul PIl·

laO.i, Ange10 Depi�, .JOfi.O Ri- lll;ter � �la.nt�. á aprovação

\
qúerque, Fiscal do

.

Con8umo
.'

. �êxta feira' na' sua téla. De la que se. acha lmIgrado: des- gc, Allgplo Saeenil, Germano I d�6ta I releItura. que servira neste municipio.
,pois. vie.I·arn as. outras e<.co·,·

,j.,_; g m:)Vlmento revoluClona� Gadotti. Manoel MarchettI -/
Dla 14 . - fes!;;; d e � ião

,..
,lo; t '

)has: WIlly Fntseh. partI. ,."
de �'.

I �ulO, . . '. Aguarde-se a oppolttmida- Leopol.do Husc�el': Em viso! A gradecimento
�,

galã Olga Tsé echo.ldl pHf',
, li,UH engano. em �ttrlbUlr- de. ' .

ta das lnfol'uw{ oes do sr. 'I
.

No pr·oximosabba.do, a Esca.·
a «,vampira» e OUlros no;; e s� tal c3lt,a 110 mtervento�. Engenheiro Municipal';' como, Esteve em nossa redacção la N,j'iü, lilsta cidade, dará

para os demais papeis,' .)' Qu�,m. esc�ev{'�, ao sr. Raul Florindo ISülani e outros requer. ! o sr. AJ'thur Laux, que veiu C{'W () concurso de todas as

·

.
Essas Figuras, :0.0 i!Hl,Fl< S

: ll�a IOJ o Sl� B{,Iges de Me-
_ Aguarde-se opportunidade. Walter Selbach: Ao sr. En-I nÇlS agr<td(�cer em nome da sociedades a:hmfis. uma resta.

áo, d slumbramentlJ dI' um- deIr(�s .. �ue se encontra em genh!'ü'o !Viunicipal para a- félTlliliâ Laux as noticias do em sua t<él'lt', para qual fnram

biente, aO luxo ciI'Cuill;ja.lti\ PernUil;uucO . , Socied.ade "Ypirauga;>, inde- provaçiio da planta e demar-I falleciruento do sr. Victor eonvidndús �(jd{)s os Blume-

á IQrça do careno trabalha· O ve�ho cho�e. do Partwo ferido.' cação de alinhamento. Laux. nauens,:;s,

,dos pelos dedos de Erich RepublIcano.le:nbra:au(),pre- Hiehard Elitke e outros: Ar· _�m, A' Loite haverá queimz de

.•• Pommer fizeram de (<A carni· Sfdentc d? Pa�tldo L}berta�or Jean BOonemassou � De- quive 8C por não ser o mes- fógc,s H uma fógueira de

nho do Paraíso) um mm CD. a convenl('Del3. d� ser ??n- ferido. mo objeto de requerimento. A AUemalllla nrotesta São. João

cantador, UIIl alluvião de e- vocad.a nova reunlão 'p�lIÍlca Affol'sO FurLhas: Ao sr. En- .E_.s
-=

.

----

moções estranhus. . I e n RIvera, a que �SBlstl�sem Raul Deeke _ DciGrido. gengeiro MUDlcipal �para de- Beriim,20 - Hav€'tá a,man·
,

.

lOS pruceres do� dOIS partldoõ, marcação do .alinhamento e hã, um grande protesto nes·
.

I para 'I:er sp e possIveI ou Empre' Auto-Viação Rahn" aprovação da planta. ta capiülI, pelo facto da Le.

Pernambu'Co necessita não a contil'.lUação da Frente Hass e Darius - Illdqferido. gação AllEmã ter 80lfrido vp-
. Unica.·

�-"_-----.
hementes ataques e em con-

dinheiro A «Federação orgão oHieial A Reimmar Scharschmidt CA S'O U sequencía 8e retirado da Con-
e.

.

'. do Estado, desmente por seu
_ In,deferido. ierencia do Trabalho de Ge-

Rio, 19 - procedente de lado que se esteja fazpndo nebra.

Recife, a bordo do transatlan.., um aecordo entre os liberais, Um filho d O' ...I',.
·tico «Almanzora», pstá séndo' quer dizer, a corrente situa- Correio Aereo e anu,lI

esperado aqui o i'I'_ Ca rIos cÍf.lnista chefiada pelo sr. fIo·
Lima Cavalcanti. intesvelltoI' res da Cunha, e, a Frente D-

A Ide Pel,'naÍTIbuco,' que preten- nica formada 1101' libertado- eroposta e
de negooiar um emprestimo res e republicanos.

_

'. federalparaattBnder a criti- Segundo a {(Federaçao}), não
CU situação de Pernambuno,' era aecordo que se tratava,

,
.

, .'. .... .
,mas de um movimento dos

·

.' I homens da revolução, em.

O' novo
. cOij13,ndante da 3- pról da concordia dos brasi

'leiros.

Região ::Militar

:".

,A VIAGEM DO SR, JUSTO
DE MORAES NÃO AfiRA·

DOU AO GENERAL'
WALDOMIRO

LIMA,

A<Caminho do
Paraiso

(Die Drei von Qer
,

Tankstelle)

Nova

Commissão' de Es
tudos economkos
Rio, 19 -- EE.tá. reunida a

commissão de estndofl econo·
micos e financeiros dos Es

pios.

. ..

Rio, 19 -:- Assumiu ante
ontem o commando da 3a.
Região Militar,

.

() ge]leral
Mauricio Cardoso.

Londres, 18 (via iisrea( -
Telt-.·grammas de Pdona tra
zem 8. noticia do celebração (
do casamento de Devidas'
Gandhi. filho do .-I:Mahath�á»,
com · a filha do radjah de Go
paI. Devidas, foi, antes da

Papa o Sul ceremonia, que obedeceu e8-

ás sextas-feiras' trictamente aos preceitos da O liquidatario da Massa Falida de Fernando &: Erico

.

.

,
.. ,"

. relegião hindu, suhmetiido aó Bedu8cbi faz saber aos que o presente eiJital virem, iute-

r?gistradas - ás 10. h(�r8.8; acto. da . purificaçõo (:om a ressaI' possa, ou dele: noticias teverem ,que com o prazo dB

SImples -'- ás 11 horas' I presença das altas autorida- trinta (30) dias, ás onze horas da manhã do dia 20 de Julho
.

para: P. Alegre, Pelotas, �es religiosas e .membros in- p:óxomo vindouro, á porta .do ediíicio .da .

Prefeitura MunÍ

Rio Grande,Uruguay, Ar�enti.1 f�uentes do PartIdo Nàciona- CIpal de Blumenau, o porteu'o dos audItor108, ou que su�s
Da directoria da Associa- na Chile perú e Bolivia� lIsta. .

.

vezes fizer, trará a publico pregão de venda a quem maliS

112_..... o N' ........e
' ... ' der e maior lanço oferecer os seguintes bens: Um terreno,

.._ -;..;_...........�--..,;,;. ção d3.s Mães Christãs, rece .... - _n sinto no logar Subida, N. 234, com a arca de 113.000 m2"
bemos um hunroso .convite a.os sabbados .•.

'.

O resulfad,o da sec- fazendo· frete com o Rio Itajai - Assú, fundOS com terras
para a «Soir<::é dançante» que registr.ados _ ás 10 horas, de Hans Lorenz, entrf� terras'de Waldemar Odebrecht c'

a mesma dará, na noite de ça-O d
. 'l' .

av d
. .

." simples _ ás 11 horas;;. .
.'

e ages Oswaldo Odebrecht· uma casa de madeIra ,encl' a a no

24, em homenagem '

..3 São
S P

.

I mesrilO terreno; um� parte do .lote N. 469. na linha �amin-
João� ," para: Sa.ntos, . auo{fUo, Florianopolis, 18 _ A Ci- ho do Mirador,.em Novu.Bl.'eslau, Distrito de Hammoma

..

J com
Gratos p"la gentileza

'.'

Victúria,.. Cllravellas....ª�... ll.ia, '

• . ... . h
....•. ",

ç'
.

"

Macei6 .Recife. Natal, 'Ãtnca dade - Nà elmçaodo dIa 11, a areia de 10.165 m2. E, para que chegue ao COD ecunen-

-�-----_._------';O�
.. E.·.urop;' e Asia. '.' '.

, ' .' na secção de Palmeiras, que
to de todOS, será afixado éste edital no logar de costume

e publicado, por tres vezes, pela impresa. Blumenau, em

..

' Qual'1uer' outra inforw.�ção, I
havía sido

a.n�ullad
..

·

a,. v.
erm- 20 de Junho dê 1933. .

.'

fornecerá o sr. Agente do cou-se o segmnte resultado:
. .

O liquidatario,
.

Correio.· ; ..

Liberaes 80, Republicanos 4. Robe'J'tó G-rossell,baclwf

f A LEN�ÇI A DE
Fernando Bt Erico 8eduschi

A
.
mala aerea fecha, na

Agencia do Correio EOITAL OE FRftÇA

Associação :das
Mães Christãs

Berliln, 18 - No
dia '28,>an,niversario
gnátu.ra do Tratado
sanIes, aa 'bandeiras do Reich
ierito hastea.das em fuheral

,

�� tod3 o pâiz.
. .

-�

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


