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BISSEMANARIO

o Aeroporto e o �angar para

I '. .

." Os impostos em atrazo Uma justa homenagem' NOTA ESPORTIVAU·.·m··8nau O. prefeito-interventor, �a I xígencías da lei fiscal. Isso

.

.

'

. capital Federal, está permít- crea um estado de atogamen. Recebemos a seguinta com-

lindo o pagamento sem mul- to que se accentua cada vez municação: .

Em nosso numero pas-
. ta ce todos os impostos em mais. f.OS abaixo assígnadcs, :M'a- sado, publicamos diver-

-�

...

"
.

"';"��-·�'�·'�-·--'-.l atrazo, .desde que os deb�tos E8SU� razões expostas ca- Anol:rledBarrcetaom'pRosObtlrv·tol'C�oaril.enrO' �aesrecfeOrnl.saimdergarÇaOn-edae pqaUre
\ d�s�es Impostos não estejam Iham perfeitamente para nós, l' o .

, • c, ,
-

i As direcções de ,{A Oi- cias;,:':eançaram-se, sim I ajuízados.
. 4--

aqui. Braga, Frederico Kilian e te, á attitude do Marci-
i

dade» e do «Correio de e apeTj,as, na lucia pelo i
E�sa medld� praticada n!1 A' nossa Preíeítcra. só de-

Otto Abry, desejando home- lia Días de Itajahy, dei-

Blumenau» no propo�i- bem PUblico, pela eon- Capital do Paíz .não P. a pn- va interessar a arrecadação nagear a m e m o r i a do xando de comparecer,

. to, sem. duuidá '. alguma servàção das tradições melra. nem a ultima vez q?e normal dos impostos, desde
Coronel Francisco da Cunha domingo retrazado, para

louuauel; de dar maior de honradez, de paz e tem sido de�re�ada. E co.m IS-
que as multas não constituem

Silveira que, durante 48 an- a partida que havia sido

ettieiencta ao cumpri-
.

de trabalho de que os

I
SO 08 contribuintes cariocas fontlo's de renda. nos, quer como nmcíonarío combinada.

menta do proçramma blumenauenses. sempre tem passado por um desato- publico publico, quer corno Por essas razões que

em que vinham basean- se puderammostrarmo-
-

go, com facilidades que se .

Não será nenhum inc�nve- politico, revelantes serviços annuuciamos, recebemos
. do a orientação dos dois delas, justificam em face das crises mente da !l0ssa. Pr.l1feltüra prestou á collectivídade,mor- do sr. Paulo Malburg al-

periodicos, combinaram No proseçuimento âes- constantes e periodícas que adoptar aqui o criterlo de um mente neste munícioío deli- gumas' informações que
.

a fusão destes no bis- .

sa oemdieta cruzada. «_A tem assoberbado o paíz. prazo para que os contríbuin- ! bci-aram, com o que' aliás contestam o espirito que

semanario «Cidade de .. Cidade» e Q «Correio» E muito razoalmente isso, tes �nectuem 08

pagamentosliUlgam interpretar os eleva- nos guiou naquella no-

Blumenau»,
.

melhor irão unidos. quando os proprios governos
dos Impostos em atrazo sem dGS sen. timentos altruístícos I ticía,

Já tia muito se pen- '1-*." recorrem a «íundíngs» e adi- multa. do benemerito povo de BIu- Assim, diz o sr, Pau-

sava nessa tusao um Estabelecendo a tusão tamentos. Essa é umamedida que de- I menau.
. a.n1fariar don�ti�os I lo Malourg, que o Mar-

que.r atâ açora.: e em .tie <.:4. Cidade- e do cçor- Per que não se verificar o veria ser estabelecida aqui para aquisiçao de ulfl: Jazlgol� cílio Dias deixou de com-

rirtuâe de pequenas âit- reio-, as administrações mesmo com .OS contribuintes periodicamente. Seria apre perpetuo e uma lapida de! parecer por um motivo

: euldades que sempre destes transportam lJa- eomprímidos entre o exeou- veítada, facilitando os con- mármore. que será collocada I de u. ça maio!", que sur-

surçen; em emprehendi- ra «Cidade de Blume- tívo e os tmprestímos de to- tríbuíntes a quitarem-se co na sepult?ra daquelle pran-l
gíu '1. uluma hora. ínte-

rnentos dessa natureza, nau» a responsabütda- da li ordem para fugir as e- os cofres publlcos. teado amigo. perpetuando-se essaudo sobremaneira-

fosse 'posstoet torna-la de todos os compromis- assim a memoria desse bene. rue (I sentimento do

realidade. sos, sejam os de ordem. merito cidadão, qU(�. devido i Clube. E qUL� quanto a ter

Orientados, entretan- commerclalç poliiica ou A Lei da Usura á sua prov rbíal bondade, i� Pó;t!:L1J.Ü uwa .arm-aça de

to, pelo espírito supe- social dos bissemana- morr.eu �m estado de comple- iJ rompuueuto de relações
rior dos interesses da 'rios que se tuiuiem. O director de um Banco de Minas ás voltas \ ta nnsena. i esportivas por' fHide du

colleciiuidade blumenau- Não será inierrornpl- I
Assim, os abaixo assigna i. directoria do Brasil. ab-

ense, OS proprietarios e da a ordem de numera-
com UD\ processo dos. contando com a VOFSH i solutameme isso não é

director 'do!!' dous jor- ção cl'<'A Cidade» e a Os [ornaes cariocas rele- Depois de lamentar que e8-1 solidariedade a. est acto de � verídico, uào tendo a-

naes coiiseçuirum. Temo- asiministraçâo deste j07'· rem-se longamente á' ordem teja envolvtdo no escandalo: vPI'dadelI'a JustIça. tomam a. ij VHiu llenhum l'llLei,cli-

ver essas' dftfieuldades nal ent7'ará ern combi- do sr, Oswaldo Aranha. mall- 11m estabelecimento Bt:mi of!i- liherdade de enviar-vos a Dlento, neste Sél!tUJo, e!l'

muito embora tivesseni nação com os seus an· dando exibir o processo cri. cial, como o é o do Banco presente lista, esperando que tre as duas ,l1!'i:_:ctorias

:;;ido forçados ao sac1'i- nuntiantes para a 'regu minaI in;;taUI'Rdo contra o sr. de Credito Real, que deveria vos dignareis subscrevei-a, dos clubes em questão.
ficio de conveniencias [a,risaçcio das contas ,'e· i\IouteirG de Amiradü director ser dos primeiros a cumprir pro��rando que o me3Ir..o se- Adiantou-nos mais, o

pessoaes, mesnw pec'u- ferentes a aquelle e ao do Banco d ..' Credito Real, :1 lei, informa, ainda, que o Ja terto pelos vossos anugos)'). sr. 'Paulo Malbnrg, inter-

niaria:s. ({Correio de 8lU'menmv>, de Miuas, accus8udo de iu- sr. Monteiro de Andrade é pretando o pensar do

De 4'" "'t
. _.' de rornut a nllo /laver curso 'las veuas do clecrcto d.·eseipulo do sr.. "'utonl'o C"f- Inteiramente solidario com Marcilio Dias, que este

.

t f alO ;O, nao era com,· ...
.

R"
:'1. v "" "1 1 d' f t

.

prehen�ivelJ n'wn 'i1wio preJll1zo a quem qu �r 22.62n, refez'ente á usura .de- los, de quem é, tamoem, P3- a homenagem que se preten- Clu le n[to eseJa u ura-

I.'.
Gomo Blumenan, a exis- que seja.

.

seniL'eada.. reute e protegido. Fill'lliza de prestar á memorü:i. de Cu- mente ter IDsi8 partidas
J

, .tq.ncia de- dois jnrnae.'J I . Dispo?dO, t!lora, de q «A Patrit1». do Rio, diz que reatnrmando que e8!:'oe minei- nha Silveira, este jornal aj}- i �u:�t�sas c{?m 0d Brasil
,

.

bi' ,,<:ileftos, .. ambos com ..
,

:'f0vos e emen IJS e no��as : ·«mio é fi prün{�ira Vf!Z que o tO é o maior inimigo da lei da pella para ti geuerosidade de ., erão Joga as ne- ,

:�.:�.•r..�..�...
ne
....Ot....s;;:;.•�

..:n:.;!i·.,?;.·.o.•.·.a,.�;:,...:....•�.�.·...•

·

....•..·.·a,fl.,.:....r{la'l•.id.ua..d.n·'l·.. nPS..• ·�
.' orçdas, Pr:!'Cj,'urCf_TdemoBs_a- ,'sr. Monteiro de

..
Andrade é I usura, c.acenimo defensor dos �.eus leitores.. ai'im c.l� que .:}?ess��iarnente as

t
partr. I

,"C,.. u,u, , ...,' �
_

zer a «Ll-! aae e . lW" ".

culpado de desa�ato á' lei;;. I agioteis estrangeiros. .

.

eóncorrtnn, tambem, cOm at- ., ·(las �:;çampeona o, mas �
mo i(i.eal. que vivessem.

menau» um jornal di- gum donativo para a reali- só essas. _ .
N

em constante l1f.Cta f'a- gno do municipfo em zação da genero8:! idéa. Aponta4fas essas eon-

talmente arrastados qu,? projecta a sua publi- A Z A S I T A L I A NAS Publicaremos, Iiestas eo- tentações que nOB foram

pelos Sel6S interesses 'ma- cidaq.e, não só pela sua . lumnas, os nomes dos que ell- tornecidas, vejamos que

teriaes conczwre."ltes e,
feição material como Affonso Balsi'Y1.i viarem qualq�er auxilio para de interessante nos de-

rn:uitas vezes, por pan-
lambem pelo critel'io, esse fim. monstrou a partida de

tinhas>de amôr proprio pela hot!.ostidade e pelo Animados !,lJr desejos de variados e ameeis, quanto não domingo ultimo.

nem, semprejustincavel.
desprehendimento P01' victoria e fortalecidos por deveremos glorifica!.' este rei- A pel\:'ja. entre o Bra-

n' " que nos orientaremos um regímen de ordem e dis- to em que 24 aguias de aço, Mus;ca sacra sH e o Mare!lio Dias não
/:ii, pm,s, quer de um

.ii

. quêr de ou.tro o mesmo
sempre. ciplilla, foi qUt' partiram de numa ordem impertubave!, tugiu á regra commum

é o 'ideal que os anima
O nome que 1'espon- Orbetelho os aviadores ita· ligaram o Velho ao Novo Na matriz desta cidade rea· de outras que temus ti-

e não differe a f"inaUda-
de pela di1'ecção deste lhlnos, commauda1os por um Mundo! 06 perigos deparados lizou ·se, na noite do ultimo do. Para accentuar a

de que pretend��nr alcan- periodito por si só Já chefe heróe de outras gran- não foram menores pelo CO[1- domingo, uma audição demu- falta de desciplina �s-

çar. 'porque n'io reunir
é garantia sufficiente des façanhas. DestB conjun- traria, foram tant(')s e tilo dif- sicas sucras. portiva tão generaliza-

,essas forças e tornai-as,
.do cumprimento. dessa eto animador. de homens co· ficultos que só a vonta- Com grande e selecta 8S- da no nOSSD esporte. foi

: assim, mais efric�entes promessa, garantia que rajosos e disciplinados, uiri· de e energia que os guiaram, sistt:ncia foram executados os intercalada de um acci-

. .., terá magnifico refot'ço gldos por uma mt!.ntalidade foram a causa do feliz exito. varios numeros do program dente que ia motivando
e oapazes ç tt

-

, na a ençao que o povo como a dE: ·Halo B8.�btJ, só Este fclito engrand�ce> não ma, já �nunciado, e que mui a retirada de um dos ti-

l Os proprietarios e di- de Blumenau sempre poderia resultar a ffi&.is brilhan só u Aeronautica 'Italiana, re- to agradou. mes do campo. O illoti-

{ rectores dos dois jOl'naes dispensou ás iniciativas tf� victoria - unico anseio de sultado efliciente do Fascis- Os numeros de orgão esti- '\"0 Ioi o ·de sempre - o

i jarnáis vizaram' fazer bem ordenadas e que, milhões de pessoas. Não 88.· mo de Mussolini, mas tam'l veram a cargo do Professor juiz.
l delles orgãos de defesa por certo, não nos min- hemos o que mais admirar bem a todo italiano porque Harre que lhes dau desúm- Fugimos dos outros

IIdas proprias convenien- guará tambem, neste grande emprehendimen- marca mais um de g 1'a u penho magistral, reafirmando commentari08 para tl'U-

.

.

.

_��_
te, 'em que junto á qualidade da escada' de engrandeci· os seus incontéstaveis meri- tar s&mente deste.

inegavd do material italiano mentQg da nova 1 t a I i a. tos de musicista eximio. Já. é tempo de se ter-
.

sobresáe o valor fi eHciencia Nós, brasileiros, presos O côro S. Cecilia, sob a di· minar de uma vez para .

dos aVIadores fascistas. por dóames de amizade, for- reção do Professor Luiz Seh· sempre com esses im-

IAs azas italianas estão ver· talecid08 pelo raide Orbetel- 'Nartz sahlU-se ta.mbem ga- passes que a todo o mo

dadeiramente impondo-se á 10-.RiO, S6. podemos .desejar.llhardamente, provocando
Vt'l'-

-

S
(ContinuR na 4a, pagina)

admiração mundIal. i mara- ao povo italiano votos que dadeiro enthusiasmo dos ou- I

vilhamo-nos com o feito de mais o engrandeçam e que vintes.
n

um avião solitario que salta suas azas alcanc· m ((sob as Foram duas horas de belie-
de um continente ao outre, ordens do Duo€'» novas victo- za e arte.

mfrentando perigoB 08 mais rias.

I

E
NAU

EDiÇÕES AS QUARTAS E
SABBADOS

LUM
I ANNO IX BLumEHAU .. quarta-feira, Z de Agosto ÕE 1933 - 5. rATHARIHA I NUMERO: 77 L

aeronaves

CORRt:SPONDENCIA D� RIO

Ã
1 \.

Um dos emprehendimentos federal terá ao par de suas
.

.

.

I
mais almejados pelos. cario- numerosas beUezas, mais 1:'8- Ingineração de. notas I Das escolas para o
caS era �. construção de um ta,' que só contribuirá para Iaeroporto central, que tives- maiorpropaganda do Brafli! di aceradas I campo

.

se todas as fnstalações mo- no exterior, visitada aue se- O Foi um golp'e profundn que
.

á.
. Depois .

de pr�nchida.8 as
.

8 estudantes da Pruss18.
derllRs· para aviões. r' pelos. numerosos turistas O h ene recebeu quando se viu Do Rdo_ Frei Beda lioeI,

Este prablem.a, .m.eticulosa· que aqui desembarcam ca-
fermalidades regulamontares, �lentaJ que ouverem ter·

em face das trall8IormaçõeslO. F. M., v i g a r i o de.

t d d I' d d' a Caixa de Amortização in- m�nado até agosto os 1. e _2.
meu e estu a o pe o Uover- a Ia,'

cinerol1 no forno da. ministe- trImestre de estudos serao por que passara o s�u lar. Indaya�> recebemos communi··

110".P�:�Vi80�iO, já
.

est� y'
agora Outro

... problema,
.

i tambem rio (ia Faz
..

enda,
..
526.. 13.6 notas obrigatoria.mente cbamados Voltava das trincheiras: tra- cação de aue no dia. 6 df:

demut�vam�:nte r�son l�O_ O! importante,' e. que' está em dilacer3.das e substltuidas no para auxilIar os camponezes zia, ainda, na sua memorili Agosto proxirno, em comme'

lOC;U escolhHio nao podIa 8�r

I vi�s de S (J I u ç ã o, é 'lhesouro Nacional, na impor- nas colhei�aB. E' provavel que
auditiva o tragico e formida- moração do 19' celltenill'ic'

�e.h.cor- 9ue� . c.oah.e�e o f_t1O a construção d.e. um

..
h.angar tanda de Rs; 35.336:270$000, essa me üda governamental vel estrepido guerreiro� a sua da Morte do Nosso Senhm-

11e. JaneIro 60 ��dera elogiar para o Zeppelin. Esta ques- e 21.278 notas da extincta se estenda ás demais regiões lembrança guardava os qua- Jesus ChrÍsto se l'eaEZ;lfú <'::

Ú �Dverno po�
. e�eolhel' fi, I tão está suscitando' debates Caixa de Estabilização, na da A.llemanha_ dros inolvidaveis das batalhas; tradicional . festa do Senhor

P
.. onta. do Calob.ouço

..
com.{} 10-! qtlanto ·a'. 10'ca11"8·.·ação. op'tan-

no inferno das linhas d� fren- Bom Jesus.
J ". t importancia de Rs. 1:793$000.

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

t d
�a� !>ara. o mawr ,,��r<?p�r {}! do u.m que sejano Pontal de T d d" 'N t d fi d e, amargara quatro annos e

I O .

. . ;r: ..

d.a Amertca,do .. SuL SltUI:I(:!o I Se.rnambetiba (Recreio dos
u o somman o a qU:lntm oe OVO ypo e y ro- vicissitudes dial'ias_ .

s. festejos compol�SrC'.<'1;
no. clõlutro d<i (�ldade, com e·: Bandeirantes) e .... outros no

Rs. 37.135:043$000. plano' Eis ahi em resumo o en'l
de mIssa 801emnc na 19rp)-,).

no:-me
. ext.ensao de terras; campo de S. José em Sta.

redo empolgante do rhm
.

"O ás 8/30 horas e re�tl1, popul �.�:
��il...�as. ab�IrH-r.n�.r_,_?��e'poll"l Cruz.

'.' Um a
...
lchimista no

o engenheiro NicDla. Santo, homem de hontem" que o Ci� durante to�o o d!R no larg;.

:saIao os hldro� tl'lilOe:::;, este l apresentou no Rio um pro- nenls. Busch passa hoje na sua da Escola Parochla1.

Jpclll possue, qualidades .. !a,-l A esC'ol:.:.a ,será ieUa. CO_fi seento XX jecto de conHtrucção de um téla.

bosas, ora em constrm;aOH todo o Cl'lte.rlO pela comlssao '.
bydI'oplana que se� o maior Clive Brook, o acto!" sereno e . . � .;.. .' ..

1'odos os passageiros antesTde tecnieos encarregada' do U!ll J�vem mineiro, Pedro até hoje .constl'Uid.o: A aero- magistral, real!za fulgurante- lher 80�fr���m';1, qUt':, SuPP�?-
da aterrissagem OU amerissa-!>3:ssumpto e que se guiará Farmelh, residente em Bello na.ve tena ·capacIdade para mente o papel ao soldado que,

do _o mafl:� �orto. CQutru.lU

"{g.em g'oZal"dO, todo�, os pano, I.pe!� maior eonveniencia e tiorizonte, annuncia que, com conduzir 300 pa.ssageiros, re.l ao voltar àas trinChelras:en-1
novas nUpL:lus.

camas :1.'18 so a t..1uanUOara'lJustlça por ambos os locaes {) empreg.o.'

..

de

...
saes Chimicos'lal.izandO

n. Vi.ag�m entre _0 controu a eSPo
..

80 nos braços U� J.orG�1 e "Canto do C:-1-

'púde oITf:';:reçer_
.. _l?'tel'ecem vantagens importar:

.

con::H��ue rnam1)ularouro, p1a- RIO e Buenos AIres em u21 de outro.. , 111!1üvlal" -:" Desenhos - si'ic: os

Deste !llodo r�OS8a cH.pna! l,eS. '.

i t:!:H.! e outl"OS jl1et�el:1. 't-!·-''''3.3. I t:l",n':f'?-t�� f:01bcrt e a. mu- I co!Z:!;;-lememos.

Homem de
Montem

IndaY81 vaa commemorar G

19' canforaria da morte

de N. S. jesus ,h�ta

Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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.Panno P. Damas (Drap) largo 1,50 " 18$50U

Cobertores de Lã, desde }$200

Tecidos "de ,Lã, largo 1,50 o metro a 91000
Tecidos de Lã, larg, 1.5J em 50 cores clivo metro 10SnnO

lÃS PARA BORDAR. AS AfAMADAS MARGAS:
,

MARIA MARINA AMÉLIA e I\URORj\.

SOBRETUDOS, desde

L,ACHOCON

União dcs linhasDOMINGOSMERICOeANTONIODf.S.CUNHA

Servico de passageIros e cargas
Diariamente linha Blurnenan-Itejahy

Caminhões para pie-nic etc. aos mais reduzidos preços.

�.� Sempre á disposição! �

.'" a,,*,ª, i!ii!!! M5IU

� LAXO-CHOCOLATE

C
ONCKEN

�����BmI���-_"'R-m-�m��=='��:" MATERiAL PARA INSTAllACÕES EtEGTRICAS -�I'
.

GRANDE SORTIMENTO EM lAMPADAS E LUSTRES
'

farmacia Centr I TODAS PEÇAS PARA CON8TRUGCÃO DE �

Que já adquiriu a conttcnca publica e o conceito
APPARElHflS PARA RAilIO I

profissional, pela longa pratica de mais de 40 anos �
de seu propríetaric, o I

Farmaceuticc João N\edeiros s, �
tem permanente stnek de productos novos e especta- I:lídades legítimas.

No receituuriu Flão empregadas suhstancias de -� Carlos Hoepcke S. A. �
absoluta puresa. II BlumefJ8u;
Na manipulação não se substitue -·l'�--_x�:�--,,-_:.�,,�w_���-_�mcdicarnerttos '1

���!i':�:**!!��:j:!u:;t��!l:���:V :;-"J�::-""'��!r,"o,;c0<0,"Ó�ç.':..'''�J

Te 1 t d
. lJ�

fAR!!i!ACIA
�)J 'l} ,"

.

íi
L'..xamc' compieto t' urma. ��!.( IlJil ;?:, rara l.ll.1t:;'n' em casa :�

,
.

I
! 'Í!( IM. 1 )� ( .)

IDje.ç.õ.,es lliPOde.'I'l�licas
e

..

'

...intralll.USCt;l<1I'.C;':, g.ratiS •. I�.,. CRUZ. t:.'.R.O. no. ·.SUL ;: ;-'/.' .

usem

til1t.'flC;, ';;,.'para os clientes e anngos da f!nmama. it 1+; 1..; ii {lo 1', "" +,
- , . .'- 'I'� Tclefo1l(� N. 1'5 » s: L U SIm ...n lU I.Jl 3

Os pre\,(:s. "'/�O honestos e rasoavcrs, e de scor- r � _, ',", .. , "

_ '.J ;: ê'
.

.

J
.

]'i J � ·/À r
do con.l a

..

Iegiümídude dos productos.
. _ir.,; >.t\,'

Rua 1::> de .:'\(,:CmblO, x: ,,� )i -==........
�,.". 'i!

I'
� Atende rapidamente 5: I � P oe d I y.O barato sempre sàe caro, prlcipal- lllíl.l :,� Serve com eSlllero.· st I �
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i�! GROPP IRM,ÃOS e C - !�t
��! SANTA CATHARINA - BLUM�AU .: ,BRASIL 1�1
'��j End. telegr, «Gropp» - Codigo: <Rlhell'o" if(:i�lJ If'}.$ InduJiitrias de Dladeü'as .-

fabricação de :l Madeiras desfolhadas
Caixinhas de cedro, ,�de cedro, imbuia, pinho,
baguassú e pinho i.'; louro, carvalho.

Assoalho � cangerana etc.
'. I!' $ em fruas e tacos \;) Compensados de cedro

jl@l(" � forros, rodapé �
.

e pinho. .,�

I 1.. Parlas compensadas e. folheadas com Imbuia
.

11
I!i==ii�[ ... '. 'I��mlliiiiiiii�"

Para terminação do negocio da firma

KERSANACH & elA.

10$000
5$000
12$000
6$000
5$000
8$000
5$000

Dl
Dl
Dl
11

,

LIQUIDAMOS TUDO:
.,

Tecidos .. Sedas - Veludos - Laos .. Perfumar!as

Sandalias " Artigos para homem - etc.

Gabinete· Jypographico CARLOS WAHlE I
Com 'livraria e papelaria

Rua 1;:; de)�ov�mbro, 90 - 'I'elephone, 17 � BLlJl\1ENAU
Offerece assezuíntes NOVIDADES:

Gustaho Barroso. Ronda dos Séculos 7$000
Alberto Torres, Problema Nacional Brasileiro 7$00€\
Alberto Torres, A'Organisação Nacional 10$000
Adhemar Vídal, 1930 Historia da Revolução na

Parahyba. . .'.,. , ...

'

.Octavío Domingues" Eugehl.à em 5 lições
Beonídas Ribeiro, Medicina .Legal

••.··.Jorge 'Behlís, Cívílísações Pr�;a:istoricas
'J. S. J;i'letchel', 0. ,Mi8terío"Ma,z�rpU,

Oswaldo Oríco, O CondestáveL,tl.o Imperio
Ovidio;,Chaves. Cancioneiro,,' ,.' \'
FelilÇ (JontI'e�fas Rodrigues, Novosltumos !?o-

" litic(>s e Sociaes
. .

> \

Pedro V:ergara� Contra o ParlameAtarismo
WilsoIl Barret, O Sign.sl da Cruz. < .

.

5$000
Enredo filmado pela Pal'aillount Pictures a

exhibido dentro de. !)oucotempo no· Cille Busch.

r dof' reços

Unlca ocasião

custo

para todos
Vendas só a, dinheiro

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



A. CIDADE

Recebe em «Depositas Populares» desde a

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

Paz iodas cperuçôes Bancarias

l'LUAHY ,LONTRA

----------.__ ._ .. _------�-_.------ .. _-- .._--,---

ncgcdcmtes 12 exportcônree.: de' madeira5
e rereae5

5ecção fluvial

mOInHO lH6LEZ

Procure =oferpllCia& de adaptadcras prl.l'a'::(iudas t'Ul't,;:,
eonstruccões e ecncertós de apparelhos e n1at�:ti<l1. .. ,!l",
las e peças para Radio na Casa

1. Fabrica de apparellios de Hadio em bt�L Càthal'i!:ii

de �H d�\Irre o Gossweiler
Rua 15 de' Novembro N.,74

:'"

,,-,_-

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



ESPORTlvt

t.:

mente 8&.0 ..
créa9iIS no';

futebol pela qne,stão d-e,

juizes capazcf).f para ar-.
bitrar tantO,j,s pd.c'wLs,

,
_.

.

Iocaes corno uue rmUO i

dpaes.
Nós temo-nos cançado

em a.V,-'Htar aqui a ne

cessidade/da Clt' .ção de
um corpo-de juizes; que
em continuo entendimen
to e estudo mesmo, pos-
sua! L·j'l..Iul ti >."" a-

bill ,a .

'.1·' ;> 0 1"' fi

das partidrs de futebol.

Não, é tão diIficil assim
a creação .desse grupo
selelüonado. Bastarei que
os noSSOS clubs omeial-.
mente tomen interesse

. pela questão.
Para completar essa

obra súráuecessari.o tam
bem que 08 jogadores
tenham uma e s t l' i c ta'

comorehensão de des

cipUna esportiva- No

campo o' juiz é rel e os

jogadores são si�lples fi
guras. Para a dereza dos

interesses de, cada club

existem.. os :ielegados
que apresentarão razões
para a nulidade das par
tMas. E".tl ."J.; Ji1bar se

pratica dessa forma, :po�
que então,.somenteaqUl,
se I'csolvem essas ques
tões Iio gramádo, entre
os proprios jogadores a

socos e. pauladadas. . . .

Notas �oliCiaes

Ascenção á Stra

tosphera

Para annuncios pro·
. ,

cure' .' a Cidade

Cientifico a iodos OS CJndufores de veiculas particulares
ou de freIe", que �Iélll das demais obrigações a que t'Blão Su

jeitos, conform� regulamanto impresso nas scas cart'liras, sãu

obrigados:
.

,

.

a) não transitar sem ter I consigo a .respectiva eartei.Ta;
b} a:rresent�r ao encarregado da Inspeção, li earteira, *oda:;

!
as vezes que lha for exigida; .

.

I c) observar a ordem quanto ás rU<1S de entrada e saldas.

I as quais terão n�chas indicativa�; .

I d) o�servar €:striia�lenté a riln�bha Dentro do_ p-erirnetr<? UT-

I �ano da el�ad�, povo.açoe..
s, fr eguez1as, etc. que llao podera, e.

x-

ceder de 2::l. kllúmetros a hora; ,

.

e) parar i'mediatamente o. ve1culo sempr(� que .qualque, ;

! quardü, em serviço, lhe fizer sinal para esso fim; .

.

f) uão tramitar nas ruas da cidade, freguezias e povoa-
ções com dt scarga aberta;

,

g) não citcuJar á noite, nas ruas sel'yidas por iluminação.
om a luz forte dos faróes acesa;

11) não pl'rmitir viajar nos estribos;
i) não e5tacionar o seu v3lculo contra m�i{}, podendo', en

tretanto, para lo pelo tempo suficiente para receber ou deixar
passageiros, carga", pncomendas, toinar g3solina otc.;

j) não estadonar fóra dos pontos man:ados ou designa-
dos por esta Inspetoria;

.

,() núO confiar a direção do veiculo â pe.,s{)a qne nãiJ Sç

ja matriculada pam �tirigi-lo sem prévia licença da Inspetoria.
Científica mais que, do dia 1 a 10 de ago�,to proxim(., os

automovd,:; ou caminhões, quér de alugue! ou particular, dev�
rão ser submetidm� nes a Inspetori2, das 14 ás Hi horas, a exa

me de freios; bem como, apresentar á esta Íespetoria. as :c;ua5
................................... respectiv:ls cartêiras, afim de serem visadas.

Blumenau, 27 de Julho da 1933.
ASTER01DE ARANTES

IrJspelor

o doutor Amadetl Felipe da Luz, tTuiz de Direito da Co
malca de Blumenau, Estado de Santa Catflrina. na fórma da lei, etc.
Faz saber aos que o presente edital, cem o praso de oilo (8.1

dias virem. interessar pos::;a, ou dele notícia tiverem: que no di�t

quatro (4) do proximo vindouro mês de agosto, á3 onze horas,
no edifício da prefeitura Municipal, onde funciona0 as audiencias

-.

deste Juizo, o porteiro -dos auçiitoriost (j-u quern suas vezes

fizer, trará a publico Jlr,egrão de venda e arrematação, com o aba
timento de vinte por 'cento {209/0 sobre o valôr da avaliação, os
seguintes bens: Um Terreno situado no iogar Dollmann, distritD
de Harmonia, desta comarca, sob n. mil serecentos e dez (1.710).,

elA. EDITORA NACIONAl. contendo a área de trezentos e trinta mil (:130.000) metros qua-
drados, extremando pela frente com terras de Pedro. Fuzinaítl"
pelos fundos com terras da Companiha Colonisadora Hansealka,
dum lado com terras de'Mansueto InsoJani e doutro lado com
ditas de Francisco Ferrari, avaliàdo por Dois Ccu'ltos i:; Quiflhe
ntos Mil Réis (2:500$000), Urna pequena casa, feita de madéifa e

coberfa com taboinhas. Que serve para moradia, e ainda um rfm-
................................................._............. cho feito de madeira e tambem coberto com taboinhas, avaliados

I
juntos por Trezentos Mil Réis (300.$000),

bens

esse,'
s que se aC

..

ham.em poder do depositaria ceste juizo cidadão Jacy Campos, e que
foram penhoradOS a Claudino Hilario de Oliveira e sua hluihei;,
na ação executiva que, por este jui4o. lhes move Firmo Cipriano_
Nessa praça será observado o disposto no artigo 1.771, ultim�l

parte. do Codigo Judici�rjo do Estado. E, para que chegue ao

conhecimento de todos, mandon·. passar este edital, que será aI i
xado no logar do costume e publicado peJa imprensa•. na fórma
da lei. Dado e passado nesta cidade de Bhlmenau, aos vinte e

seis dias do mês de Julho de" mil novecentos e trinta e três.

Eu, Alfredo Campos, Escrivão do CiveI e Odmercio, o daliiogra.
O Dlelhol" para

doceS/.fei.
(assinado) Amadeu Felipe

..
da Luz, .SObre

unia estampilha es-.taduai do valôr de dois mil reis e uma outra federa) do valôr de
NÃO fALHA NUNCA duzentos réis. Está conforme o original, do que dou fé,'

.

O ESCRIVÃO: ALFREDO CAMPOS. '

II
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CIDADE
.: ESPORTIVA. I Inauguração de novos INa,�?pit(]1 �ahi�n�!

Uma oppo' riuHI-dada ' Aristides AmEIlCO de. �h<-

,.

.

. altares I galhães, doutor em medicína
I e pharmaceutico pela Facul-

.

Conforme f�i' largamente I �ad{' deste E�tado, 11l3jO;: r:
. divulgado, realízou-se. no do-I IO:r��do. �('Ôl.C,O ,.de 3. e�<:e�. �
mmgo passado. a ínaugu 3,- I d� t:orpo Sanítario do Ex€: J "

ção dos dois alteres Iateraes I Cito, .etc. . ..

na Matriz local _ .A SOlemni-l ..
',

Attesto �ue tenh� empr�
dade, que foi brflhantissimu ;:�do na mm�� clíníca o su

constou de missa solemne. as' xir de Nogueira, Salsa, Coro-

830, celebrada por irei Mo. ba e Guayaco l{)dur�o,. fc;.l'�
destlno Oechteríng, vígarío mul� ?o :t'h.3�mHceut!co J�110
da parochia que ao evance-

da SIlva Silveira; obtendo S_ID

lho, pronunciou eioquente ser. pre os
. melhores resultados..

mão em português e allemão, p�lo que o COD81dero um �?
Depois da missa teve lozar a d�camento de prompta eUlca

benção dos altares, E8te� fo- ma e c,?mo um dos melhores

raro construidos nas officinas' de�urallvos do sangue. O que

do Convento S. Antonio, sob I affIrm? em fé de meu. gráo.
a direcção de Frei Hilario, BahIa,? �e Junho .�e 1905�
auxilíado pelo sr. Waroser. .

Dr. Aristídes Ameríco dI'

Urna verdadeira obra de arte, Magalhã�s. .

esses altares dão á nossa ma- (Fuma reconheCIda.)

�r��t�.m novo e bellissimo as-
"(iRAr . ZEPPELlN"

Depois da benção, realiza
ram-se, na ara da egreja,
festejos populares,
Por falta de espaço em

nosso pr. xímo numero dare
mos o balencete da receita e

despez� dos festejos.

o representante des-

C I! te jornal estava parado
onrorme oi annun« do I da assístencía surgiu a índí.

a frente do Hotel Boa-
realizou-se domingo ultimo, 00' cação do sr, A. Buscn que Vista, olhando os auto-
Campo das Palmeiras,. o f' I conseguiu a votação íavora- moveis que subíam na
contra entre as equipes do vel... ancíedade do encontro
Brasil. desta cidade e o Mar- Iniciado finalmente o j0�W. .

.. 1 h
eílío Dias, de Itajahy.

.

os 22 jogadores se desdobra.
de aigum COD ecído, pa-

Como era esperado, esse jo . rarn em esforços, no sentido
ra roubar uma casqui-
nha que o levasse com

go despertou grande interesse" de eontríbuírem para avícto- toda a presteza até s
nas rodas esportiva, tanto. ria do seu clube. parte alta da cidade.
assim, que a despeito das Ie- O juiz, que iria ser o' pou- Foi um desses momen-
stas populares que se realí- co de díscordía actuou ím- .

zaram na tarde. desse domln- parcialmente punindo.s .as Ial-
tos que OUVIU um gentil
convite.

.

go, o campo do Brasil. já ás tas de ambas as partos. Vinha do conJuctor de
16 horas, se encontrava lítte. Aos 10 minutos de jogo o

um carro de uma appa-
ralmente cheio. M lio ern óptimas L vesti rencía bonita que pa-
Dos diversos aspectos da das marcou dOIS :pontos' Pou- rou a sua frente.

periída realizada, ficou mais c minutos .tespoís o Brasil
_. Quer esperimentar

t �.��;ue:ag:�oe��6�d� ,a ��;� �: �����o J�S��P�d�o����t I o nO,Tu Ch\ vrolet?

I
a acção desenv al- nage conquista o primeiro - TemOR um progres-
guns dos elementos disputan- ponto. A marcação deste pon- 90 na caixa de muua n-
teso Neste sentíno, a assisten- to provocou celeumados visi-

ça, _ disse o condu-
ela teve uma exhíbição que ta ''s. mas nem por íss: o etor, sr. Franclsco Klits-
obscureceu muitíssimo o va- jogo deixou, de proseguir. ke, cedendo o lugar DO
lar da dísputa.· Em segunda investida os E
E'

volantev >- sta vanta-

I
de n::>1 ,e não cri- locaes marcam novo ponto. gem é 1l Roda livre. Bas-

ticar o prúce,llmei'f'J dos clu-IFoi daqui que 'partiu o inci- ta o sr. arrbncar com a
bes que II

'

iSI(,otL. ,.: uma I dente que quasiafásta o MaI'� primeira, depois não !:la
exigencia que DOS fiz,m�"s e I cilio do campo: Por estes foi mais necessidade de de8-
que implica narleEcadeza devi !proposta a mudança do juiz, t:-mbrêar o motor, e o
da aos estranhos. Entretanto, o não tendo, entretanto, a di- mesmo acontece quan-
MareilIo Dias está tão perto rectoria do Brasil acordat1o do se neces3ita mudeI' á
de nós e de tal forma ligédo com a substituição, por jul- segunda velocidade, num
ao nosso meio esportivo que gar acto de menosprezo.á, caso de sUl'preza. .

deve formar uma éxcepção pessoa do sp. A. BU8Ch. que E o Chevrolet sah.il:
�es�e conceito. Não �e,mos o I estava a�indo imparcialmen- _ numa arrancada . ma, ia
mtmto de maguar mnguem, te lia arbitragem. que dava praZBr em sen-
mas fi estrema simpathia que Afinal, depoia·· de um .largo t"
nos merece o esporte de Ita· espaço 'de tempo decouido

Ir
Poucos mornomentos'

jahy�u8tifica e�senosso ponto entre dirc.ussãO, convenc�u I depois o carro voltava
de Vista. Se nao formos com· se o' BraSIl que a unica for- e párava na frente do
prel:eÍldid'os que 'seja culpada ma para'o proseguimento da Ponto-Chie.
éssa simpathia;:. . partida HellÍa a substituiç;'ão Na verdade, o carro é
Cabe ao Marcilio Dias a do juiz, senão, então, o apito es!}lendido disse o mo-

màior dose de indisciplina es- elltIõegue ao sr. Paulo M0is� menta'neó Cunductor. Dá
portiva, o seu quadro li

UID<11
n�r .. O interessante é que pra7.er, conforto e é,bas-

verdadeira repUb.lic.a brasilei-
. este senhor já de .iniC.iO Iora tarite pratico nas mano-

Pu!' ter promettido es- ra -- ninguem IDiinda mas propó'sto pelo Brasil. bras. Qual é o typo do

anca-lo Jose Silva apresen· todj mundo manda.'O.� dire-: Proseguindo o jogo•. até o Carro?
fou.• '. q.u.ei�8. na .De.. leg.acia. '�s- c�ores do

..C.lu'b ficar�m.. � SUbOr-
.. ! f:nai �Qcor.reu 8�m. phase, a1-. - ({Ch",vrolet l\Jaste.l'

eeial contra AUon'So E:::kel- dmad08 a . u�a p�slçao de- guma mteress�te. Ambos �s 33» informou o sr. Klits-

�en, residente em. Itoupav�. vera.� �ontradlctO�'la ,- suaS.! o.lHl:Ldros conq�1�taraD1 •. ���,s ki -- e continuou - Es-
Tendo comparecldo non I reSOLu ,8, dependeram to.das (um ponto,empatR!1do. por ax,:" se carro tem ainda uma

80 á Delegaçia, justificoú se' as �vezes de uma con,1'il1l.tc: I ,P �spect{) te9111C? d�l PH��I: n"widade interessante

satisfactoriamente da a.c u aos. onz�?� quadro. E 101 na. s.o, t�ve al�ul!la ·eV1denua· que é a faisea uutomü-

sacão que lhe Ioi feita. mUlto dlfiIcIl fazer com que no lDlClO, ���nstmdo-be boas, tica reguluda por vacuo.
...

.

esses concordassem... demonstraçoes tanto de um E aiI1da tem muitos ou-
� Por ter maltratado. s?a A escIJlha do juiz foi um II çom'ü

de outro clube.
". tres progressos ...

mãe, Emilio d·Alcan.tar� Vla-j caso serio,. logo de ini�io.·. O final esteve bem hfl O convidado desse
na, apresentou quen�a con- Foi apontada um.a meia duo

'I
de tecniea, ,l'wtanclo.se entre·l jornal, agl'udecp.u cc.m

tr:.: BernardO..
FrederiCO seh.-I zia de senhor�s. que não 1�,- tanto.l!ma pre.do.minanCia d.O 'I·' prazer todos aquellcs in-

. '. nelder.·· .

1 graram conqmstar o verecll-, Marclllo. formes demonstrados e

Em vista' do resnltado das ctU!Il favoravel dos onze rU-1 A .linha atacante do Brasil! saltou pensando lá COR

deligencias' proçpdid3.s pelo :fOS. Afinal depois d� po?- apr�sentou se, nesta parte, do I sigo _ "Que bruta op-
sr. Delega!in Esp'ecial, foi � ,3 em cheque a, paSClenCIa tempo, bastante desnorteada. I portunidade a desse p8.8-
accusado Bef'r,ardil, recolhl- .

.

I seio e que melhor ofl'

.... do�OAxag:>�!g���8��;���i"l,j "iennis . CM
.

Blumenau" I Ciôoàe em Encru .1 ;:g:lu;��de .�,:r!��m =�
conseguiu pri�na,.:r dlil 31,P�··. .

• .

I tiver a sorte de fictlf

la manhã, Manoel OlegarlO . .'Con.I?rm.e haVIam?,s annun- zllhaàa I com um carro destes

dos ,.,ant08,.a,utor do fUI' o de CIado leahzou-s,' �dHi 31 pas- que apresenta tantas

varios objectos pertencer:tes sado a maugurat;tLo do n('vo

d vantagens".
-

á Thereza Baptista Ml,rrell'a, «court» do Tenms Club Blu· Do nosso Correspon ente
e que se achava í'oragido. menau.

1\18.Doe1 Olegario não pou· A inauguraçáo te'i'e brilp.an-
.

de'
.

conter· as" saudades de te eneHo tendo 08 jogos eu

Thereza. Foi na residencia tre o clube e � {�Tennis Weis·
.'

" desta que foi encontrado pe- Rot» decorrido bastante ani-
.....

pela policia.
.

.' mados.
. ,Depoit: das dividas exp�ica- Os resultados das partidag,
:,ções, Manoel Olegario fICOU daruoB a segUlr:

.

em liberdade, promettendo, E. Jansen - P. Koch (T. C.

entretanto, deixar em paz B.) x W. Werner. H. v. AI

sua pequena. trock (T.C.RW.) vencedor T.
C. R. W. 2xO..
E. Karman - C. Frank (T.C.

B.) x H. v. Altrock � 'E. He
ring (T.C.R.W�) vencedor T.
C.RW.2xO. E t ó

.

Snta. H. Schneider - C. Frank ncont�a-se en te.n 5, VlQ-

(T.C.R) X Snra. Prayon _ R do �� RlO� de Janeiro, a �e:
EIering. (T.C.R.W.) vencedor Il:hol'lnha Emma1 _Campestrim
T.C.R.W. 2xl. fl�h� do �r. SyJVIO CaD?-pes-
H. Hering - C. Probat (T. C. trml, pre81de?:e d� Socleda

B.) x G, Prayon- Vollmer (T. de Cooperativa RIO dos Ce

C.R.W.) vencedor T.e.B. 2x1. droB.
.

P. Kocll - E.' Ja.nsen (T.C.
B.) x E. Steinçach - W_ Wer
ner (T.C.B.W.) vencedor T.C.
B.2xO.'

COIIlm1llücam de Bruxellas
que a forte rede que envolve
o globo, preparado em fabri�
ca de Liege e de que sn uti
lisará o professor Piccard em

sua proxima. ascenção à stra
tosphera foi encontra,da úor

tada em varios pontos sem

que tivesse' sido pOB�iV,el pre
cisar a causa� Si não tivesse

,. ,sido descoberto este éstrago,. D' t·'
..

.3 morte do professor auisso esa re"
. '.

teria sido inevitavel, porque..-------"-

., rotas algumas malhas da re� .' Na ultima sexta-feira" 28,
"de,,·esta terio cedido

.

na�. ii1-' 'quando regressava à colonia
,tas camadas .athmospherlca8� lIeimat em Benedicto Timbó,

.

As autoridades da' fabrica e um. c�inhã.o dessa empreza
a Pol��i3;in'Vestigam. esse ca: dérra.:pou nas immediações da

SOA afim ,de, ,detel'ffiI";1al'em SI casa {l� negocio Koprowsld,
1'01 caSual on ,prOpOSItal. no Rib��rão Liberdade, tendo

. .

tombadó numa grata. Feliz·
mente, ll.·enhum dos varioB
passageiros do vehiculo 8of·
Ireu maior mal-alero do f(lr·
midavel susto�

.' .

Brasil x Marcilio Dias

o Romance daCompletou o seu anniv�r
sario á 24 de Agosto passa·
do, o sr. Fausto Fiamoncini,
ex-intendente districtal.

--
�:

Fará annos á 6 do cOTren-1te G sr, Augusto .José Lenzi.
Agente f'iscal nesta. localida
de.

Roma de Nero

mostranpo a 'perseguição
aos christãos

o 'SIGNAL DA CRUZ
Realizou ·se no dial2e, pas

sado" em Rio Refia,
.

a feata
de Sant' Anna.

.

de

WILSON BARRET

5$000
Em todas as livrarias do

Brasil

Rua dos Gusmões

26-28e30

5ão Paulo
o lar do sr. Emanuel Gio

vanella está em festa com o

nascimento de um robustome
nino.

-0-

Fall€'ce'U em S. Bernardo .

apóz algUns dias de tratamen'
to o 81'. Arceste Formfgal'i,
que erâ,,'inlho do sr. Pri.mo
Formigari.

PEÇA AO SEU FORNECEDOR

LEVY
fermentoSupptemento ilIusÍ{ado

Com o presente numero
distribuímos sos nossos assi
nantes da cidade o Supple
menio Semanal Illustrado ll.,
369.

.:�:.:,'

Fechamento das malas atê
o dia 8 de Agosto as 9 horas
da manhã.

.

Os Agentes: .

Carlos Hoepcke S. A.
Walter Seifert (Hotel Boa

Vista) '�,"}�

Mais um IntendenteMala aerea
Por resoluç&o baixada pela

Prefeitura, foi exoneraeo do.

cargo de Jntend�nte diEitrictal
de Gaspar o 1r. Sabino Be
nigno dos Santos.
E' mais um intendente que

se vae COIll grande pf.>zar do
povo.

..

Communica nos Carlos
Hoepcke S. A., agentes. da
Syndicato Condor .nesta cida
d.e, que, d'ora avante, as ma

las aereas fecham ás 9 horas
da manhã em vez de 11, co
ma até aqui.

Delegoria E5pecial de Policia
lnsp\!toria de Veiculos

.�.

Eàital de segunda

A-.

',.:�
.. ',"'
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