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(OfB'cspondencia do Uio i U S h C � LA II E MA N H A O E H O j EI ma eo ora DuaDa ogou a sua

Referencias. que §aliie�íam a ! fa�ulosa fortuna a seus Macacos
obra do Chanceler Ildler Ii .
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� . o actual zovemo .q,llemao

I
e que nes €s sers uttímos me-

i está mostrando por meio de zes de regimem nacíonal-so
( resultados eHicierites que seu cíalísta, se tem realisado mais

I "irn é fazer da AHemanha U1n j cousas na Allemauha do que
! paiz prospero e poderoso que 1 nos �ltirnos. doze a�nos. ,

! oecupe o lugar quelho cabia Affmna ainda Felipe Bare.s

! na vida porulca e economica que «!Iitler goyerna sem l'�- (Serviço especial da U. J. B. para CIDADE de Blumenau)
, do Velho Mundo. Esta taras- vaes e as medidas eCOllUIDI-

l[· formação radical por (F-IC eS- cas tomadas por seu governo Recentemente raüeccu em I a uma fita. Mas quando em

�.:.jtá passando o. importante dictad(;,r.iat S.ãO recebídas com Havana a sra. Rosalia Abreu, Hollywood se produzia algu

�. paíz germanico so�', o govel'� enthuziasmo e acordam no- que deixou um testamento ma fita de macacos, ella a

�; no do ehanceller Hitler, esta vas e grandes esperanças». curioso: toda a sua fabulosa comprava ou alugava, pata
( despertando a real aímíração Em Londres tiln�beill têm fortuna roi legada á manuten- mostrar aos seus protegidos
1 dos paizes vízinhos. A .up- surgido commenta!lOs. excel- ção t> ao cuidado de seus as faça 'lhas dOS seus irmãos

I posição e os ataques reítos !e.;He:-.; ao governo nazista. O amigos macacos, aos quaes a que trabu lhnrn no cinema pa

'I continuamente por adversa- «Spectador» publica uma car- sua vida foi dedicada em ra ganhar a vida.

rios desleaes C' ínteresseíro», ta de Lord Noel. Buxton, prodigalidades qu� muitos I A [ornalista perguntou á
I que se npl'ovcHarn de. quaes- ex-ministro britanico da seres humanos nao conhe-] sra, Rosalía os motivos da

I quer acontecimentos para .:'� Agl'icuHl._ra, c h ama n d.o ceram.. I sua preíerencía pelos qua-

I deturparem
a seu modo, nao a uttem ao para a tenden?Ia J:.. sra. Bosalía Abre� pos- drurnanos, quando mais na

tem conseguido obscurecer em moda em certos meIOS suia, em .s�� castello situado I tural fora que dedicasse seus
I a importante actuação do Ingiezes de se combater Das proXI_?lldades de Havan:=t, cuidados aos cães, gatos, ca-

go ver n o nazista. .1 a Nova Allcmanha.. Diz S. a coHecçao de maca�os mais valIos e papagaios, que são

Telegrammas -7 [Ex. «que quando se entra e_m completa que se podia dese- anlmaes domesticas. A sra.

'cheaados recen-
' i contacto com a nova geraçao [ar : o chimpanzé, levado do Rosalía sorriu e não res-

I:>

1-
! 'h, allemües que checam ao centro da Arrica; o orango-. pondeu.temente nos {ao

< - U
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. .

t d poder ou qUe :se pleparam tango� da Sumatra e o!ne?; Mais tarde quando se re-con .ec�men e e
para.Q'OVCl'nal" se.��e-se a �H>' o gorll�a das. I?urgeLs ao .no tir�va do cl:t�tello, a jornalis-

e�oglOsas. decla- cessldade de venHcar �,lal- Gab?�, o. tItI da A�erlCa I ta ouvia de uma amiga a ex-

( çoes, feitas em I sidade dessa moda». Afw'ma íHerldIOnal, o capucnmho, o I vlicação do extranho pendor
II Paris e Londres, I ainda que é preciso resolver aranha .e out�'os. ..

\ de Rosalia:
� I ao estado act.ua! �; . Jlogo o problema da !\lleil.la-! Uma JornalIsta que ViSIto u

R· l' d't"
.

I' - . .-' o< H ;' �,. -« ,-osa la acre I a na me-
I da Nova Alle- . nha Na sua Opll1lHO Se deve a sra. "osa.Ia llCOU surpre- t h d 'd! manha I dei�ar o grwcr'110 de I.-litler II hendida com a vida que se empsyc osleh· e sem UVl a·

.

.". I . .
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'I· I dI· II . asseguram- e que os maca-
O· celebl'''' ·CS.Cl'I'ptOI· Fr>lI'PC I u.O'lr ,.:em lmpeC! bo h ,..,O'urn

f
esenro ava no seu caste o. .
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cos sal) reencarnaçoes em
Bares· eSPIo >T7nndo no {![\Iiatln'� I nor

.. p.arte das outras naçoes..
macacos que lava\am alOU -

d d l' t, ' v t no •.
( ',t. . ..

..' ...,. F que sao purga os e lC os
de Paris diz qllí' o paIZ O'er- i ?\. ordem o-eral que r�llla i pa, que aIIanhav1:lm aS cor-
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s passa os e por essa razao
malllCO ohseI'vaiÍO Imparclal- i �a Allemanha, I) eDtbllSHt�mO �as

, � gm � 1 a .�m cançoe
pi'ocura melhorar.lhe a vida.

ml'nte dá a impressão .de I ao povo que na sua t(�ta�ld�- a l�d i,.que lec��lam corr: re- Por Gutro lado trata-se de
I «um navio encalhadoha qumo! d� \) ac.o::upanha, a dll�llnl!l- v�r�ncl�s os

...Vlo�lÍa,nte� e c.o- umt1 mulher que soHreu muito.

1 ze annos e que ag_ora reee- çao rapldi,i dos R8m-traoal!1O: �maill fr�ctas a 11les�. �a� Summumente caritativa, nun-
�. beu o

.. impu.Jso de vento novo ..�e o re.'HpeIto que.. o rodela, 1 Jaulas eXIstentes nos J8rdms,. t.. .' h··1· ... ..
.. .. .....

·f'
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. : "s Ol'an(l'O�ang �s ·e g\)�l'llas ca encon rou em seu camm o

!. A gI'.aI�de nav.e comeQ" a d.es- san. rea.l aI es que p.:al'an �m i
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quem lhe a radecesse os be-

II l;sar·· ·lIbertando se dos arre·· a VleLonCl do goVel'l.lO .I1tlClO-·,
nao atemorIzavam a tira. Ro- -1'.'

g
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I neilClOS rece lOS. ao co-
Portanto, a presidencia < cites». A opinião. de

.
on�ro i m�l-so(':w,llsta do eiHmc�ler I a,. qu.e en rava na� Jau as, nheceu a ratidão».·

.

da Constituinte deixara de ! grande homem de negoCIos HItler. .

. .Qifereg.,.endo um curIOSO con- g
,

_ I n·aste .a sua figura debil en- Agora, apos a suamorte e

ser o «prato do dia» até í
----------...._.....
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I tre aquelles gigantescos o seu extra�o t�stamento,

que o sr. Getulio Vargas )

O meu melhor AmOlstla
'

. ,monstros de nariz chato e per�untar-se-a:. t�rao os pro-
honre a Capital Federal ,14.. I dentes aguçad.os. tegldos percebidos a morte

com o seu feliz retorno. ......iC A'''''&I"'lOIa_ A jornalista visitante roi da prote�to�a? _

Até lo descanço. preSeJlUe I.lIU1�.l! l.c-.onduzida a uma sa.la do cas-l SI OS SimlOS sa�, - segun-

I tel10, mobilada de luxo, e do a sra. Ro�saha Abreu -

Foi o seu. Foi o que você Uma questão que está inte-: admirou se de que �lli hou- i seres que vem ao m�ndo
mandou. Foi aquelle cravo res&ando a imprensa do Rio Ivesse uma tela e varias mas I purgar peccados, que sofIrem,

O n 0m· OS MAW10NI PROSEGUE NAS innocente que você aHectuo- ê a da amnistia ampla aosim-'ae cadeiras de ditferentes amam e sentem como ?s ho-
. !JUSe

. prego li
.

II samente
.

me enviou. Você é plicadoR na Revolução paulis-I tamanhos. A sr3_ Rosalia ex meus, que terão sentIdo ao

V8t.ad·o·s U·..n· I"do·.S EXPERI Ef�GlAS SO-ONUAS I de uma'subtileza admiravel. de 9 de Julhp. Os generaes; plicou que o cinema não tinha perder sua senhora?

lJ ULTRA ·CURTAS PorqJ.e elle trouxe, sem o Flore& da Cunha, Góes Mon-I para p-lla grandes attractivos, I Mystflrios da vida que ja-
Informam as ultimas esta-

...
_.

.

saber, ingenuamente, a m�n- teiro e Daltro Filho já se ma-
.

tanto que raramente assistia 1 mais se pOderá conhecer.

tistioas oil'iciàE:'S que o

nnme-l
Cornfuunicam de La Mada- sagem ansiosamente dese]a- nisfestaram favoravelmente.

.

E I ' da, do meu amorsinho dis- O sr. Armando Salles, inter-
1"0, de de�emp!egados.�o:s _

5-
.

ena ,que o inventor Marconi tante. ve.nto!' paulista, intrevistanotun08 Umdos e de 11 m1lhoes. esteve em Caprere, onde vi- .

Durante o segundo trimes- sitou o tumulo de Garibaldi, Na sua simplicidade eu Vl, pelo imprensa afirmou que
tre do corrente anno, 1.500.000 e em. seguida regressou a subjectivamente, uma infini- não pDdia desejar outra cousa.

desoccupados encontraram Civita.Vechia, afim de pruse-
dade de coisas que voce me O decreto que concederá

.

b diria, si estivessemos juntos. 8.. amnistia ampla aos exila-
eml'rego. gUlr a

.

ardo do hiate Eletra. Guardo-o com religioso ca- dos politicos en.contra'se nas O ministro do exterior in-
nas exporiencias Bo-ondas ul- -I' " d d
tra-curtas. rinho, na parte mais delica- mãos do Sr. Getulio Vargas, lorm.a que �oram man a os

da do meu coração. O cravo mas as noticias chegadas da publIcar edItaes chamando

que voce me mandou, foi a Bahia dizem que S. Ex. irá I c�ncol'I'entes para a c<)oIlstruc�
minha alegria interior, a mi- resõJver o problema com cal� çao de cerca de �- nova:.;

nha felicidade, o meu melhor ma. O Chefe do Governopro·lu.ni�adel') para a. Marmha Bra-
Uma quadrilha de bando- presente. visaria não pensa emA,lecre- s1181ra...

leiros atacou as cidades de A cura de tres jovens NEY tar uma am:Ristia ampla; poiS Os _edItaes foran;t manda.
Sui Oae�Tze,· na Mandchuria, ItaUanas' esta medida irà atingir ele-[ d�S dIvulgar, a pedIdO d? al-

provocando energica reàcção
r

mentos que são considerados fillrante PI'oto�enes Gmma-
das tropas govermiméntaes, Dizem

.... ,de Vene�a que Che-. O trino 11:08 capazeEi de .inIluirem na per- r�es, nas embaIxadas d.o Bra-
sendo travado violento tiro- garam aquela cldade 3 jo- � turbação do actual estado de s11 em Londres, W�shIDgton,
teio, quêresultou com a te- vens v

..

ene�ianas. que for2m Estado··s .Unl-dns cousas.
.

Paris, Roma e TokIO; nas le-
tirada dos bandidos, nos em peregrmação a gruta de U' Na Europa ainda existem gações de Copenhague e Sto-

quaes as tropas mandchusin- Lourdes e de oude regressa-
. . exilados 22 civis e 27 milita- ekolmo e no consulado geral

HigIram pesadas perdas. ram, segundo affirmam, cura- NotiCIa-se q�e o Departa- res, ao passo que nos paizes de Amsterdam.
--......---------..... das da do{'uça de Pott e ne mento da; AgrlCult�ra dos �8-1 platinos este numero eleva- As p�opostas pa�a construc- p Ittl dO D..• · EF·IU"'1IT. Df.) graves lesõ�s tuberculosas de tados Um_?os_resolveu �a dIas se a 200, muitos delles lutan· ção das novas umdades, de- erml· m O a

_, de que sofrIam. a ex�cuçao do plano. ue re
do com diHiculdades e sofren- verão ser. entregues atê o

ORQAMENTO ducç::o das, areas seme:;tdas do privações. dia HJ de Dezembro.

t
""

dF'·H'A ',; OE·Z U1\..rA ·PROPOSTA P A I de trIgo adte qute se. aSSlgtne Apesxr da atitude do SI' -��- �ç?a.·o.UI 1'1 . lU ... .... .. ... n.

-I
um accor �. en re os. qua TO Ge-tuüo Vargas espera-se q u� :ti &;US

Discursando'em uma ceri- R.A. F.( )RNEOI.MENT.O grandes pa.
lzes _exportadores S. l:!:x. compreenda o. alcance

Foi encontrado o
o presidente Roosevelt. por

monía olJicial;"o· sr. Laumo- DE NAVIOS MER-
do cereal.

humano.e muito p�Iitico des- assassino do ii3Pi'lacto ('.xecutivo, permittlu a

:rent, ministro do Orçamento ta medlda que ira trazer a.
.. .

.

exportação de ouro, de ex-

Frnncez, decIaroJique os caI- CÂNTES Para vlsita.r paz na·familia brasileira. taluda Algaza tracção recente, bcultando
�ulos orçamentà]"los para o . láS companhias de numeJ'ação
exercicl0. financeiro de Volta-se a informar que o a ItaHa NHI

F01 prezo pela p�lICla de. alcançarem vantajosos preços
1934, aceusam um q.eticitde Gantieri Reunitti deI Adi'iati- OOlVIPA! A SUL Buenos Ayres o antlgo 8er- nos mercados extl'angeiros.
() bilhões de Írancos,;qúe 1'e- eo propos ao Brasil vender-, O governo ItaUano ofi'ere- A]\rIERIOA :�ente dO

..
milHO.nari.o AJgaz.a'l Repetiu, tambem·oa:vis.G de q�e

pr�esent� 0_ aggravaI?-entQ, de lhe. n�merosos navios, com o I ceu a bo�ificação de 50o!? �o.s NIaD_oel ÇampoB so!' a accu�, todo aquelle que tiver maIS

2.:)00 mIlhoes relativamen,te 1.objectIvo de re80rmar a nos- extrangelros que se dmgl- Dos Snrs. Colin & Neitzel, saçao de ter assasslllado seu j de cem doBares eOJ ouro, será
ao cor.r�me exercici?.... ..···.· •...... .:;a frota me�cante:. I rem á !taBa até o dia 30 de represent�wtcs nesta praça d� patrão. lobrigado a. ir, dentl'o dequin-
O filIDstro anfiUnClOU que I .

A proposIta fOi feIta a(l setembro, em todas as estra- sul Amerlea, Terrestres Ma:::'l- O aecusado depois de ter ze dias, dpclarar porqutl nilo
o governo proporá ao Parla�. Governo por intermedio do elas de ferro, transportes 'I timos e Accidentes recebeITios sido snbmetido a habU inter- entn'gou esse ouro ao el'ari{)
men�o, nomomentoOppOl'tUIlO, sr.· Souza. Pitanga, espE'ran- maritimos e aéreos nacionaes, um exemplar do relatorio des- rogatorio wnff'SsOIl SGr o a"!- publico, ficando. sujdJ;o ú
as medidas que julgar de do-se que· 'o governo estude sendo que para os grupos de I ta importante companhia so- sino do eonllecido capitalista pena de dez mU doIlnres cle
b
..0ces�i.dade para sanear a a

. situ�Ç!i�. para 1'eso1'.';]-13 25 �es�oas o abatimento atin- !bre. o exercició de 1932, que argentino, e t31' tambem 1'011- multa e prisão celiulal' �.,té

sItuaçao. em defmltrvo. ge a 7uo/O. mUlto agradecemos. budo dinheiro e joias. dez anuos.

��""}l��
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3LumEHAU ... quarto�f2iro', 6 de Setembro àe 1933 - 5.CATHARINA

_·_·_-·�--��·-··_··_·_--��y·'"--��--"···_��'��'l·

PrBsidBl1cia da Cotstituinte liA
l
I
I

I
o (h�cr2to do Governo

PI'OVI"orl(' estatuiado djs�
c rioionariarnente o regi
mento interno que t-egulu
rá {_t tuncctouameuto, da
Assernbléa Constltuintc.jíeu
para o Presíneut- desta
Assembléa poderes taes

que bem cÍt'motu;{r;HlJ o t'S

pirite de onde procedeu.
E assim, (I posto de «!, ão»
não podia o.101x1,[' de ser

Ji8pl:tndo pelas diversas
COITPllks- revolucíouar.as
que apezar de US8."t'I1l a
meSHW capu não deixam
ele ter, tambem, Já

. coásí- ._

go; suas idéas de predo-.
rnínío.

�..

Quando se cogitou da

presideueia á Assernbléa,
assistimos um movimento
fÓra do commum de todos
os proceres que tem asseu

to na li esa revolueíunaria.
Miuas foi ::. Mecca das de
marches. Ivl:ais d:} uma vez

se
-

confabulou e. agori ap
parecem ú luz da pubIlci
dade tlectànrções autori
zadas definitivas sobre o

resultado da· disputa de
credenciaes para a occu

pação da presidpllciu da
Constituinte.

Flores da Cunha e Gus
tavo Capanema, em entre
vlst:rs concedidas á impren
sa, declararam que o dis
putado posto ficou para o

J3stado das Alterosas. Eu,"
tretanto, por enquanto, so

mente isso ficou certo. O
',::mdidato ao pasto não f();Í
ilÍndâ- ssúolhido. Ai pl'inci-·"
pio havia pa;râ a escolha
o .Sf. Antonio Carlos, João
Alberto, Carlos Maximilia
no, Assis Brasil, Levi Car
neil'o e PetlrQ Aleixo, mas
as ultimas. declarações já
eliminam algulls concur

T'Entee restando 05; 81'S. An
tonio' C�rlos, Pedro Alei-

XO, Assis' Brasil e Leví
Carneiro>Destes, o sr', An
tonio Gà1'los, que havia si
do apresentado pela cor

rente de Minas não con

tentou sujíícíentemente as

corréates 'revolucionarias
do norte e mesmo o sr.

Flores d81Cunha certamen
te decepclonado com o

corte do SPU candidato o

81', Carlos Maximiliano. Im
pugnada ainda a candida
tura do sr. Pedro Aleixo
liGam para a escolha. iínal
os �l'S.· Assis Brasil e Le
vi Carneíro. Este ultimo
entrou na berlinda presti
giado por uma corrunte
de opinião ponderável em
virtude de reunir todas 3S

qualidades para o exerci
cio daquella tuneção. E'
jurista i.otavel podendo di
ngír os trabalhos com ele

vação e Indepeudeucia,
Contudo, não é políüco,
facto suüictente já para
que vença ontro azar nes

ta corrida de 0oncurren
teso O presidente da Cons·
tituinte será pois o sr. As
sis BrasH? Pelo jncerío es

te será o mais palpavel •.•

Como se diz tudo ficará
resolvido na volta do S1'.

Getuli(1 Vargas de sua via

gem ao norte. O dicta{lor
àará o sim com prcseden
cia ao candidato favoreci�
-do e o sr. Olegario Maciel
dé; accordo com o PartidQ
Progressista nomeará.o fe
lizardo a sal' desti:1guidú
com o altoe disputadopo.s
to da -deie-iá governista...

�-��
i BISSEMANAAIO I.

I EDiÇÕES ÁS QUARTAS E 1
i SA8BADOS .

I

Alma caritativa a sra. Rosália Abreu
J

jamais conheceu a gratidão

li Bemodelaçã� .da Aviaoor Desapparecidn
Esquadra BraSileira . Informações recebidas pelo

consulado da Suissa, em Lon
dres, dizem que o capitão a

viador Nauer, que está des
apparecido ha um mez, p'l
rece haver morrido afogado
no Congo. Segundo declara
ções feitas !Jor uma senhora
que sa encontrava na região
naquella época um corpo
cahiu ao rio de grande altura
e depois de fluctuar algum
tempo, desappareceü. A· ho
ra presumível da passagem
de NaueI' sobre a zona cm

questão'

o ·Banditismo
na Mandchuria os MILAGRES DE LOURDES

"
J.

-:-:-

expor-

ouro

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



'BANCO
SUL DO· BRASIL

Recebe ('01 «Deposítos Populares» desde a

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

ATE
fWi*M#lf

DEVEM SER
. .

.

.

; .

. . .

..� •••. AS SUA& BEBIDAS)0 '. -:
... '. '.'.

PREOfLEBIA8

Empreza Catharinense de

PUblicidade' e Propaganda
I editará�) «Annuario Comrnercial do Estado

de S�nta, Catharina.»

lnforIIiações uteis�Indicador profissional Resen�a
historicu das pr'incipaes firmas do ESÜido,Relaçao ICOfIlpIetad detoda.s as j'irmas e.lmmeI'cia�s.do E�tã.

Ido-Fichario. commercial com todas as lDIormaçoes
sobre as mesm!is 'firmas. n

.Ptlarn-uaé:ila �rall -,,está sob a dtrecção' do pharmaceutico ·Joco Me..

fdeir os, quê conta mais de 40 annas {ie pJ'atica
...• ,

l>rófissioI].al· 1
�lariiPulação e�IÍierada e escrupulosa.,

' I
...

' ,

.•....,.,., ...•." •. ,
Não se substitue medicamentO's

P:roductos de alta qualidade. "., '.' .. ,.. .... " .

Especialidades legitilIlM.
Désconfiae 'do remedia barato,

>".; ;qu�, muit�'S vezes, é imitaçãD..
,

"

G1
=.�
e'\

!
0-,

c(
C
e

c-

13$000
20$000
7$000
7$000.
7$000

Desejando vestir-se bem
.

E por pouco dlnheíro
Deverá usar sómente

Confecções Eenner
sob medidas previas e preços da fabricá
Tem sobretudos e ternos feitos em stock

RAUL DEEKE�
Rua 15 de Novembro, 120

Telephone Nr. 47

J��:�:��A CARLOS, WAHlE�������:!�
Rua lü de Novembro, 90 - Telephone, 17 • BLUMENAU

Offerece as seguintes NOVIDADES':

I Pitlgrilli, O Oínto de Castidade' 6$000

t.o.Oo·.·, . I
Maryan,' Reconcíliação 3$000
Medeiros e Albuquerque, Minha Vida 8$000

CAPHTAL: 4.000:000$000 Crowth=r, A Sciencia Moderna na Russia Sevietica 5$000
Séde: RIO DEJANEIRÚ Malba 'I'ahan, Lendas do Deserto 6$000

Machiavel, O Príncipe' 6$000SUcclltsal em 1I1;UMENAU -� Caixa Postal N.·5

t.ooo·..
Orestes Barbosa, Pnantasma Dourado 5$000

.

ta-c orrl I Pandtá Pires, Navio Phantasma 4$000Paga. j;.!tos,. em, con a-corrente, até 7 ° o
R d AI

.

d F S $ao anno - enato (:' encar, Nupcías e, ogo e . angue fi 000

Howard, O Místerio da Madíson Square 68 4$000

G
Hesnard, APsicanálise, Teoria sexual de Freud, 5$000

.

� Manual Ortcgruüco 12$000'O· I Venancío Filho, Notas de Educação 5$000

.0.. I r». Pires, Tratamento da Pelle' 6$000
Monteiro, Clínica Medica 20$000

6 01'O t 'j
Dr. Silveira, Da. dieta, para 08 doentes do esto-

. �.
.,

. mHgo e dos intestinos
caPitaliz�dos semestralmente .'�' ����iWa�i���� Bosco e seu tempo

Faz todas operações Bancarias, . Pírandello, O Ialle cldo Matias Pascal
. .'

.'. .

.

'.Ai Glaeser, Classe 1902
o. ,.;

o o o .,���� Dr; René Boísson, Técnica Corrente das Ope-
ÇÕPH Ctl'lugicas :ia Bôcca 7$000

���.",__�'l'jti --s
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A grandeza da nossa Patría
uepende da culturamoral in
teletual de seus filhos. A grau
.deza e Ielíeída Ie de cada um Em possuirem dois [ardíus
deles depende da bôa ou má ligados entre si; o do Amor
escola paterna que viram com dentro de casa; o das Florrs
os olhos e beberam com a in no quintal. O primeiro sym
telígencla. A boa escola é: mo bolísa a. Felicidade; o segu»
ralídade, instrução, Justiça, do completa-a dentro do con

hygiene e economia. Seja e- forto material moralidade, Mo.
conomíco compre só o índís latria. pelos filhos, esposo ('

pensavel na vida, mas artigo a sande.
de valor real. Pois bem; as-I '

I sim os dentes e o ror- Faltando esta, tudo betra.I.I!;.
I po, 11. cabe ça e' cabelo tam-' forma em sonho e martyric
bem precisam bygiene e as- Como pois, garantir a pOR-
seio constante. se de tão precioso LUMEM,
Para isso use a «Petrolina de tão grdnde BEM? indo di

.Yfinaneora», que é .um ümico Ireito em busca de «MinerJ'j·
capihr; ideal microbicida, es na)} que é um precioso espe
terHizante no couro cabeludo. cifico feito pelo autor da afu
evita a queda do� cabelos; mada Minancora que durank
destroe completamente a ca.s, dez annos tem curado innu
pa: gordura c comichilo do pe- meras senhoras evitando (a�l
'ricraneo.AJguma.s semanas de vezes)operações e soffrimf!'
uso tOi'nam t', cabelo forte, on- tos velhos do atero e ovar\l,.
deado,vigoroso brilhante e pre possuindo attestados, magnm·
to evitando as caspas e o em- COSo Um neriociante

.

do "Jtr)
brunqnecimento Ily<"maturo, commcfcio de Joinville, e" ..

sem tiuluru. Cada. �rUSCi) tem gotando quasi a paciencía '.'

tod'is as i.nstruções para fazer [esperança, curou-se de hemeí'
o cabelo lustroso �(�CCO ou hu rhoidas com fi fI'8Seos! Todo';

1 mitlo. Veu.de-se i';[:l. Pilar. Mi-lOS ill.commodos causados ,:,"�

\ nanCOI'a .1oillVik: em to::1as «regras» irregulares, hemo I'·

j pp.arm., �lrog:arias perfuma rhag.ias, euram:��� se �ã.o cu-

l,rlHs de!:.;. I. clf.aOt�_ l'!it;AI� �(Jm R. tVJl1Hll'VHHI..

l' �=-=�, �-=-

I�"':":": ..�:-;::::;��....'*......"......... u ...�.�"'�:��-:-X"�:::-,.
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!� Pharmaci" . rion:1
I f� Am. BRAl'\DES it
., f� RU4 15 DE NGV I 63 . TELEPHONE 90 H

.,.:.,t::.;.,. �-�. T"""-:\, i':" �'"1""'\"" A -,-.,..
...:,�.
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-------- ------'_._ .. _,-,- ..--�--
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" r.1 .'!810 sornmmHO 11�. em drogas e especialidades uti .

.

!.:-::.
.

,':.:':1ClOnaes e extr'aJ1ggiras
{p__I!lD!SEIli!_m!mlllll:mll!1liÍ1mmJ :mlImI3I:l!lIfiim'l:iI!E!E:l!Iõ!!:!5'1'!I!:l!�=_fllID� It-1edca!Ueliíl�q)3 '!�!i{jlpftli{!O§.fI 'i�(}'melÍ]ipillÜ{;�§ B

MATERiAL PARA INSTA.l.LAG.ÕES ElEGTRIGAS e Eiocrumk�'1\\R_.· g
-

��. .

V<:O_

i�GRANDE SORTIMUHllM lAMPADAS E LUSTRES
iI Sortill}e._nl_1J__ Gº!l!pleto :jTODAS PEÇAS PARA. GONSTRUCÇÁO DE

'�>:::' j�APPARElHOS PARA BADIU' de artefacto� de b rJIT1:lcha, :.'{PeÍ'Iumaúas, Sabonetes, Ul'U- S(�
gos de hygiene etc. :)

I � Vendas ii. varejo e. atacado i!
I'Ê ImpoI·tação directa, por istQ ii,!, Preços bara�issiw�os .�

1
__1IIIIilIIIIII

·

.Gi!I.a_r.Jo_s_Jill!Bltuilll:i�-ee_�iIl!I'li·�_�;;;:>;le_sllil·IlIII!AilitWI·m.ll ����.:.� ..�����=������....... Ir- �_..._,._._� .............._.._����

A MAIS ,violenta das
dôres de dentes' é rapidamente alUviada
com' uma dose de CAFIASPIRINA, o
famoso remedio contra todas as dôres,
enxaqueca, inconlmodos de senhoras,
etc. Por isso nimCa deve faltar. em casa

um tubo da.'providenciaI

CAFIASPIRINA
O de

Aos bons .paes LEITURAS PARA lIOCIDAm�
Desde todos

.

os tempos, todos
E' natural que ti. vossa felicí- os grandes flageltos que'muito

dade dependa oe vossos filhos contribue para i) entraquecímen
e deles depende quasi da Sau- to das raças humanas, éa deca
'lei eesta depende, quasi ex- dencia da força vital, precisa
clustvameute, ãe lhe dardes de mente quando mais falta .taz
3 em 3mezes, um frasco da aohomem ou mulhe r, como
afamada: compensação da Natureza.par=
LOMBRIOUEIRA MINANCORA horas amargasetrtstesas daVida

(No
ha egual, Uma ereança A fonte pois,d'este flagello

de 11 mezes atacada de desin- começa pela da mceídao«
relia perdeu 543 vermes de 3 ás quaes, na primeiravez tem
qualidades testemunhado por assim ímportaneia quandoalías
seis pessoas ídoneaa em Itape- muitissima, por que são de
riú Municlpio de S. Francisco origem de muitas tilesgraças.
do Sul filha do Sr. Carlos J quer no decurso da vida quer
Neuremberg, professor. Cada sobre tudo na velhice. As
frasco é uma dcse, Toma-se de víctímas, geralmente Inexperi -

uma vez em café com leite. entes, fazem uso de coisas de

Depois do efeito não precisa p�uco
.

ou nenhum valor ex

dieta nem purgante, plicadas por quem na .ver��de
Vende-se Cli 4 numeres (1, 2 nada sabe de fundo scíentítíco.

� e 4), conforme a edade, em Vulgarmente chamam-se:
todos os negocies nas Iarrna- OONORRHEAS �LENORRrIA
das desta cidade e droaari- OIAS, CORRIMENTOS, etc -Ó

· Se:
as e na Farmacia Minanco;a. o leitor fôr uma das victimas

não ande por caminhos tortos
que lhe roubam o dinheiro, a

alegria da v-ida e a saude sexual
que é ainda, um grande bern.
Incontestavelmente, um dos me

dicamentos que podeis usar,

a INjECÇAO clOEAL" "MI
NANCORA" .

'.
NOTA: Se quízer poupar vos

da saude e VOSS0 dinheiro com

éoença desconhecida O' remédio
shabítuai-vós no começo de qual
quer doença ao deitar: dar um

bom suador e de manhã ceco

um purgante de Lcmbrigueira
Minancora. E o melhor de t »
dos quantos existem, e de efei
to ra.iido e suave . Vinho Creosotado

do phann....:hlm.
JOÃO DA SILVA t

SilVEIRA

�
"

Poderoso Toníco
....!, e Fortificante
� !mprep-do com jtr....d.

� Recesso .. lraquou
� �..aJ.

�. RECONSTlTUlNTl!:
DE 1.a ORDE.'Ii

Muites diarhêas tníantis são
c lusa' tas 8Ó pelos vermes e den
tes. Depois procurai O' vosso

medico,

Vende-se na Farmacia Mi·
nancora em .Iomville, e em

� '. - -- ]..�A" f01'n1 SI l'.illR desta
cidade.

Onde está a felicidade
das senhoras

Em Falll

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

alburq
ITAJAHY BLUMENAU LONTRA

Repre5entante5 õo mDinHO !N6LEZ

Roberto Orossenbacher, Presidente da Junta .do Alistamen
t.e. Militar do.Município

.

de Blummau; faz saber aos cidadãos
constantes óa relação abaixo. .transcrita, que foram alistados pa
la O servico do Exercito..e, aqueles que se julgarem com di
reitos a f�lama.çõBs <teve ràô. apresenta-las, ccmpeteuterneute
documentadas á Junta de Alistamento, a qual funciona no edi
ficio da Prefeitura de Blnrnenaú. das oito ás doze horas e das
treze ás dezesete horas, todos os dias uteis, E, para que che
?;ue .ao conheêimf:'nto de todos, mandou lavrar o' presente edi
tal, que será é;tf!xado nv lugar de costume e publicado peja im
prensa. Eu, .Peàro Cardoso, secretario, que o escrevi. BIumen!lu
ém 20 de Agõsto de 1933.

Presidente: RobertoGros�enbacher.
Secretario : Pedro Cardoso.

Classe de 1912

.

.JÍJIIl•.......,.\.��

Exijam de seu

fornecedor

l
�
I

Ernpregade com real vaa

tagern nos seguintes casos:

G, . ..:l·\DE DEPURATIVCl DO SAl\iGUE

Rt:\�D10

O�PAIVI{'-1C
REFINADORA

e ERE:S L'D.
<lOiHViLlc (l�TAL 4'

"AGO"

.Edítal de primeira praça, .

I o Doutor A.madeu Felipe da Luz, Juiz de Direito da

I Comarca de Blumerrau, estado de Santa Catarina, no íõr-
I ma da lei, etc.

.

I FAZ seber aos que o presente edital, com o praso de
, dez dias virem, interessar possa ou dele noticia tiverem que.
na dia oito (/iS) do proximo vindouro mes de setembro, ás
onze horas, no editicio da prefeitura municipal, onde run
clonam as audlencías deste Juizo, o porteiro dos audltoríos

I ou quem suas vezes fizer, trará a publico pregão de ven
da e arrematação, a quem mais dér e maior lanco ofere-

I cer, além da avaliação, os seguintes bens:- UM TERRENO,
sito á rua São Paulo, nesta cidade, fazendo frente, com

(20) metros, á reterlda rua, fundos com a Estrada de fer-
ro Santa Catarina, extremando de um lado com a propríe
lade do eapolío de Hermann Díetríchkeít e do outro Iads
com a propriedade de Georz Baíker, edificado com uma casa
sob n. 272, construída de tijolos e coberta com telhas, que
serve para moradia e oficina mecanica, um rancho grande,
construido de tijolos e madeira e coberto com telhas e fo
lhas de zinco e, ainda, um rancho pequeno, construido de
madeira e também coberto com folhas de zinco, bem come
todas as demais bem feitorias no referido terreno existen
tes, avaliado tudo junto por trinta contos de réis .

(30:000$000), bens esses que se acham em poder do depo
sttarío deste Juizo, cidadão Jacy Campos, e que foram pe
nhorados a Otto Brossmann e sua mulher, na ação exeeu
tíva hipotecaria que, por este .Iuizo, lhes movem o advoga
do Dr. Edgar Barreto e outros. E, para que chegue ao co
nhecimento de todos, mandou passar este edital que, na
íórma da lei, será aííxado 1'0 lagar de costume e publi
cado pela imprensa, por tres vezes, de acordo com o es·
tabelecído no artigo 1.763, do Corílgo Judiciario do Estado.
Dado e passado nesta cidade de Blurnenau, aos vinte e oito
dias do mes de agosto fie mil novecentos e trinta e tres. Eu,
Alfredo Campos, Escrivão do Cível e Comercio, o datílogra.
�f'i (assinado) Amadeu Felipe da Luz, sobre uma estampi
lha estadual do valor de dois mil réis e uma outra federal
de Educação e Saúde, do valor de duzentos réis. Está con
forme e original, do que dou fé.

O Escrivão: ALFREDO CAMPOS
I= �(

1-;· .....""", .,.m,wiI!ê_'IIMSU&M',,*_'MÕ!S§íPI!i'MSHi.

___

AUTO -'VIAÇAO
BLUMENAU --ITAJAí -- TIJUGAS -- FlORIANOPAUS

Ei\fPREZA: HIL.ARIO WIECERKEHR

P�II.I"tid.a de 1&1umeli:all

Transporte de passageiros e encomendas por preços excepcio
nnes. As encomendes e cartas sã.o entregues no mesmo dia.

Partida. d(� 1<'lo1.·ju,lIol.olis
'j'tH.·ças, quinta"! e Sabado!:ô ás S horas

Ponto de partida
'HOTEL SÃO JOSÉ

JORGE KlMMEL
Rua São Paulo, N_ 86

Blumenau

pWlm\1i,lnM Í!J1!l���;;Uil� Inspetoria de Veículos i
I �.!!!i2,!!!!-dU� i Edital i
� . ltSi Cientifico aos Interessados I� Globos e Candelabros � que é expressamente proibi-I� aamfMrnm&S5A4W®� a .mmL�� � ��l;:dd::eo� j��dn�i����j:r!� ,i;� Abat-jours para mesinhas de quarto. ti:iE. bem. como, é' obrigatorío o

� '"""""""''''' -.. ��. - -�� � iso ela lanterna nas bíeicle- i�iIJ Par", cáulra (>®mííj)�u·thlielllt<!) nEn 111uebl'�lDhlill:; m.Ii tas á noite.

I� ª'. Fica concedido o prazo de1M a. .... li:"�'n.F:!a.d0 e �]!Oll· JiU"C,\:O an!�.!J F """ , 1 o dias, a c.ontlJI' desta «. a a,
I:p. ulenu.(.e de qn.a.l€lue.· boh:a

tr=
para darem eumprimento a

17;.1] ultima parte do presente ed:-'
[.� _1fflii41i1!!!!ill!"'l!

!ll, tal, Iludo o qual, os que dei-I� Visite a nOliisn. eXl,(}sif;ã.o na. rii1l xarem de assim proceder, fi- i
:f1 Casa R "l'C·ardo Peiter �.. : cam sujeitos ás penalidades I

�=Ii - � -

��. do RegUla.m.ente ..

em vigor. I� Blumenau, 2 de setembrok� aberta at� () d.ia 6 de Setembl'9rx.� de 1933.
". IL'f]

0A'SA Dt- ABA.T-J'OURS MOnER!\,!.OS. � Tnte. Asteroiâe Arantes .

;2j U R u n � Inspetor I'�. JOÃO LAMERS I���----

� RUA li RE'1'UU. 1>0' 67 � rÕ;:"'i��i���""M'�i���1� . � �: ADVO�ADO :1� BLUfvlE)'lAU llit �� Causas civeis, commerciaes B
[@TI rf6l� r e erímínaes .� I,}�§tl=e�M���m;mMM��fUW� .�� Rua Minas Geraes �ll.:"

-

�;::..:;.:;.:.;����

Edital de Alistamento Militar
;

j
I

cornmun'va aos 'seus freguezes e ;lm1gos que n('h!pdo-st'.

completamente exgotada a pr imuir n. ;.eri" ,do SUPER.� i.·UPLú
cujo Iormídavel �olo8Sl:l1 sUC(:eS8(1, _.la esta no .domín!o pU;blíco apresentara, em breve, ao s interessados :l segunds

Iserie da qual, ainda restam. avulsos, alguns appa r+lh os.
Outrosim communica igualmente. que ced,'B(j:, aos

pedidos de m�itos de seus Ireguezes e de�ejaJ1{l(\ estar a(
;

alcance de todos, o Radio AGO resolveu ]l:m':Hl' no mel" :� IIIIiiÍIi_iili:ilIi IIIIiii!l_IBlll 1.'!IIlii
cado antes da serie acima, a primeira Hel"Íl· elo novo e ma· i

ravilhose typo SUPER DUPLO JUNIOR. rebento l.pgitimo d�; -"!!!_��=="""""=�.!!!=_=._�.'�.==
serie dourada e de constl'�cçâQ semelhante ao �n( gualave. : ISUPER DUPLO, de preç(, mUltu Tuzouvel, propt,ycl(l[i8t1Llo un i
rendimento extraordinario e prompto para compelir ':' Sti i �
peral' outros apparelhos de qt:alqucI' marca, sendo 3.1;;uma� 1[.de suas principaes caracteristicas:

I
Fabrica de moveis de vime,8 Super-valvulas bambú e junco.

(Con'ti'nu'ação) Tonalidade perfeita garantida por Z
2

. Carinhos para creanças, ces-

��:l�oO!ut�r�;diu��: g::�;f.E����:�of!a���t�;e E�il��ej���ef� 4 �!��a�al!:n�:d��n�:���:ladas por chaves I i�� 2�r�oI1�:o�sn:�g8!ci::��: t1.. 11d;.rn�f. Hermann e An.aj E,'W.im Bublitz, f. Carl e Maria; Eugen e i1luminação a diUerentes cores.
. dernissimos.

f:-edel, f. Wiihelm e Friderike; Emil Folter, f. Wili e Ana; Eu-
Controles de Fading automatico.gemio lnacio, f. Manoel e Maria; ErwÍl:TI Vetter, f. Xavier e Ma-
Relais reductivo estatica ,...,...."..,. � �.If'ia; Ernesto Giovanela, f. Ludw.g � Melania; Erwim pun, f. A- (: :�. I

dorfo e Ida; Edmundo Ehrha dt, f. Ernesto e Maria; Erich Krue- tudo montado em moveI de luxo e de custo total inferior I; (:
D M A I: Iger f. Carlos e Alvina; 1· rich Bll.rt, f. Nicolau e Henride; Emi- dois contos de reis. >: f. ax mara � Ilio 'Hardt� f. RiCardo e lda; Emllio Nasa�o, f. Fiorino e. Merce- Queiram VV. SS. prevenir-se encommend�ndo, antec! í: ..� Ides: Edmundo Olau, f. Ervino e Lnizaj Erich Ol"chsler, f; Pedro padaillnnte, '!!In SUPER�DUPLO ou um SU\ER-DUP�O-J1 f; ADVOGADO H..e Maria; Emitio A. Hardt, f. Ricardo e Ida; Erwin. Duwe, f. Oto NIQR antes que estejam esgotadas as referIdas serles eú '.

.� Ie Alvinaj Emílio H. R. Engels, f. Louren"o e Augusta, Erwim H. construcção. '; RIO DO SUL hFrederico SeU, f. Carlos e Guilhermjna, Erich OalImann, f. Pau- L � ���

Ilo e Ana; Erwim Konell, f. de Alvina; Erwim Reink9, f. Ricardo e
Procure reterf'ncias de adaptadores para ondas curtaEBerta; EdmUJ:do Mertz, f.Wil�elm � Emi,Ha; Eruil B�ck, f. Reinhold construcções e concertos de a.pparelh08 e material, valvu l-�-�<M>-��--! Ie Ema; Er':�llm W��ke, f. :Wtlhelm e �mda; Erwlm Dra:ger, f.
las e peças para Radio na Casa

1 � Dr. Alfred 'rloess �.I,Paulo e Mina; Emlho Gonsch, f. Stamsl(iU e Ana; Erwlill,Kla-: .'

ii ii
bunde, f. Fritz e Berta; Edmundo. Kranbeck, f. Cristiano e Ana; R A D I O «A G O») l MéiJico do Hospital .�a. I:zabel

*1€mH H .. C. Schillke, f. Wilhelm e Be:-ta; Ernesto Olatz, f. Ous-
.

d Ih de RadI'o em Sta. Catharina S O P E RA ç O E ,� !tavn e dugusta; Edmundo Prust, f. Carlos e Sofia; Erich. L�r- I. FabrIca e appare os

! lsen .t. Guilherme e Maria; Emil Tilch, J} Hugo e Manai Erkh

de Alfre'do ·G·.·.·.·.··oS'swe "11e r ! Clinica Geral $1Ma�I, f. Nicolau e Luiza; Erwim Roepke, f. Wilhelm e Ana,. I���_'ltrt<m���.1Emitio Hoeltegebaum, f. Ricardo e Guílhermina, Emillo Ouf-
\knecht, f. Alberto e Matilde; Erwim Kriger, f. Frederico e Ana; Rua 15 de Novembro N 74 I I

EWàldo Krug, f. Hermann e Una; Erwim Fettef. f. Eman�el e "

L A C H O C O N I
�--Augusta; Emilio. Ninow, f. Carl.os e ana; E:ich Trapp, f..R.I�llr- • BLUMENAU I I �r'<::1�<"<:5ç:.,.'������1do e ElIa.; Edwim Kopsch, f. RIcardo e Mana; Edmundo Dlttnch, .

....

. A LAXO -CHOCOLATE : � Para tingir em \'dsa '"L Erwim e Maria; Erwim fiedler, f. Erwim e Linda; Erwim
.

ONOKEN I � .
�

��T�:���et��Jq�i���� �j�i�r�'d E� r{���; i;w�:;m;!�l�e�tfe�= T"·D-:-·:'":::"::-:r.:-·d
..· ....

cH�·P·�
..� ..

v.....

�. ��
..

v··�·��·
..· ....

·�;�··�·
.. · ..

Tl·1 ,e ; 'l2 usem lIntas �
noldo e Ana; Ernilio Esemann, f. EmiIio e Maria; Eduardo AIt-!� r. me. . ape:� I:' �' H

.

l, � L U SI T .a T\I I 1\ �mann, f. David e Emilia; Eitel H. R. Meyer, f. Ricardo e Clo-I : Clinica geral e =5 � M E o I C o

I ti !\ 1 O � I '1 )'õ_!2 \),).,H1de; Ernesto K�rsten, f. Ernesto e MUda; Erich Muler, f. franz � �J : Doenç.as internas, fl!.o esv as :) I �� Ana; Erwim P�lnowJ f. Rodolfo e Luizaj Ernesto Ernst, f.

f!
Especialista para moles-

=i lí:"
de cleanças, ed��s:�:s e-

=1 C Vende-se em iodaR ,� Preparadu dl' �ARgusto It Clar�;Erwi� Pagel, f. Augusto e Berta; Erich M�yer, ; tias de garganta, nariz, � . r �eraes'Ul'ORIO'
.

� Farmaeias c Drogarias. i� EDMUNDO MEYER V�Lf.. AuO'usto e fneda; Ench Rode, f. Gustavo e Ema; Eugemo G.: ouvidos e olhos :: CONSU: 's d . 9; O \i �
,."'. Í E 'B t· E '1' P hk ff d' E 'lia f: !l f:

Rua Bom Retiro no. ; as

.� '. .
.A. Ktet.n

...

,

...
ugen

�'.'."
e

...
r

.. a., '

..m.
'10 esc. e, :

er ,enco e mI , : B
.. lumen.

au _. Rua Piauhy: =.... ás 12 e das 3 ás 6 :
.N' i"" antigo Lbl'iC-UIIlt'.

tia

«C.(.�I'I.Il.'.'.I.lll.P 'P.Ern�sto Hermann, t Carlos e Ema; Erich Llesen oerg, f. Alber-: . '.

: : i .

.' I(,
_ ._/, _ .•

' '__/;"�'C'7Jt0�d (;:...;�to e Maria Ewaldo E A Wachhols f .:
_ _.............................. • ��� I <"<:5"=r'<::1<'.�."-'J"= - .., '. •..•.. . . ". ------__ - � --....... --.. .

.

. ..

.

"'.'
.

.

••-IT:!êij!!r��iWA..· ..

�..ill Im ��..Rm..�Em..mE8II gm#r�$I=-h Hm..mg�&ama"�$��EE�HmEmBmeBm��mm�'��8#WlP'���
-

.
. .

I

A [' M. T A �:�::����éS I
·�_m= u i&i_!Dl_IlHmiii�!lI!l!!SiCi'i�!lJj.'fL.ffi'iIjWáI;'�wv;;Emlffi'1j\'Rl@\!.Wl!fl!afi}íjfl.'�'&'k��H�·�':.1l.���2í.lli'é�����;>J.;!é;.;..�.W:f':::j;,:;;:;:::��')",:::E:�:[�1M,It3�;;;,)::;.���J

BCA SAUDE... VIí!)A LONGA •••

OBIEM�SE USANDO O

ELl3\ll! l>lQ NJO(iljjEiJB4

Rhs!lmatiSmg· em gl)f� I, Rllchítisrno, Manchas
da pelle, E:ipjllh;;�. UlCllil!S, eaHDrrhéas,

Barfllros, Fislulas, Sam�s.

{
ANTl- SYl"H1LlTICO

PODEROSO: A.xrt- RH1:.L;'1.\TICO
.

ANl'I- E:,;CRo PHULOSO

larga-me...
Deixa-me grilar!

XAROPE
s. JOÃO

t:' o lllelho� para a

tosse e doenças do peito.
Combate a5 constipaçÕes,
resfriados, coqueluche.
bronchite e asthma.
O Xarope São João

protege e fortifica a gar
ganta, QS bronchios e 08

pulmões. Milhares de
cur,as assombrosas I

Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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America I EXPEDIENTE
.

. .

Quinta-feira, 7 de
Sp.tembro de 1933

AOS SOCIOS
da Prefeitura Municipal
Reque�imentos i Resolução
de�p· eh' dos o cidadão Jacob Alexan

�� a
. ...
fi .

dre Schmitt, Prefeito Provi-
sorío do Município de BhJ
menau, no uso das suas atrí
buíções,

no. 76Inicio ás 19 horas e ter
minação ás 24 horas

DOMINGUEIRA

JAZZ-··BAND AMERIOA

Trio Arosco - Em se tra
tando de um iestival. em be
neücío de uma instituição de
caridade, concêdo a isenção
requerida.
Aehíles Balagate e outros

-- de acordo com parecer do
Dr. Engenheiro Municipal.
Erwin Schmídt e

.

outros - A
Prefeitura nãopode intervir no
assunto, por não ser da sua

competencía. O mesmo de
verá ser combinado entre os Prefeitura Municipal. de
próprios ínterressados. No Blumenau, em 4 de Setembro

presente caso, não existe de 1933.
nem a íníração da leí das Jacob Alexandre SckmW.
8 horas de trabalho, como os Jaime A1ruda Ramos.
requerentes mesmo. o alir
mam, o que seria então, da
Competencía doMinlsterio do
Trabalho.

RESOLVE:

I
I Promovida pelo

I JAZZ-Bfu.�D AMERJCA
�--�--------�

depois do 'circo no

Exonerar os cidadãos Gui
lherme Schneíder e JEcíJb
Wilarich dos cargos de Inspe
tores de Caminho dos Jogares
respectivamente, Mulde e Be
nedito, margem esquerda, e

nomear para substitui-los, res
petivamente os cidadãos Hen
rique Lohse e Augusto Duwe,

6-10�1933 -- HOJE

Grande baile

SALÃO BRUECKHEIMER
Velha

EDITAL
SEGUNDO SEMESTRE DO
IMPOSTO DE INDUSTRiA

E PROFISSÃO

.

.:;:,
. \

Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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CIDADE DE BLUMENAU
dt�....,...___ ....._.., .......... -, ....__�.r�

uidações �e Setem�ro
::':";":":':'::��;�'.....'••' ••O::.... ::��� 'l�E+��iI*���It_�III+1í-!

"�� Hotel Holetz fJ � i Dr...\.beiai·(io Schnei. -*f: :� i t de ... dn. Fonseca' I
í: Situado no melhor

�l i
e

�
H ponto da cidade j t J. FERREIRA DA SILVA i
: 'R ee e b -& --a ; I Adoogados J.. � .. �Ie e.1. �I. • . __

: __
• Truoess.. -t de Fevereiro, (!� Quartos confortaveis

e.
cosi-

�� t...�������$;
}: nha de 1. ordem. :

�; Absoluta .moralid�de e ina-;
\' •

�:
xnno asseio, :l -Correio Aereo

(� BLUMENAU - S. CATARINA ��
.,

.

.

"

.

���;�� Aeroposfale
,H,ao, p�3t�'geam esta oecas�ao

,Liq��'d�mos po� preços baralissimos

fi
,',o

."
" e

.. lW'i'" ';

.
randes
/.",: ..

etalhós ��_RetalhoS;
." ".'

Grcindes

aldos em tecidos de inverno e verão
--

com' descontos vantajosos

RffMESSAS
;

Estamos recebendo no�idades para o verão

Voiis, sedas, lUpacas,· Linhos, Cambraías etc.

Lotes �e Linho J.tara enxovaes
Artigo de puro linno,ímpottação directa - Preço de assombrar

ernambu an
BlUMEN:AU/- Rua 15 no. 37 -0- ITAJAHY -. Praça Vidal Ramos

. Das fabricas estamos recebendo novas remessas para esta secção

IPara V. S. ser bem servido

exija do seu fornecedor Tecidos com a marca

'OLHO Ol,HO
Preços. especiaes :, '

BLUMENAU�J-.�Rua 15 no. 37

Descontos vantajosos
Praç'Q Vidal Rornos-0-

no lnUERno ou no cerüo

�'(I:-õ1Tr7'&'�"r�r;it;;Tr I��tr ...... Rua quinze, 28 Phone 2& Com o seu uso, nota. se em m

,.
.

�.i l
poucos dias:

,

..�:.;::'.'
, FabrIca de .6eIo � pu�ezasOes������t��.�:;t�m-

::':.! 2' ..,... Desapparecirncnto deP,'E,IT E R é quem melhor serve a íreguezta Deposítaríosda: espinhas, Eczemas,. Erupções,
. ';:, '

"
.

..

. Furúnculos, ! oceíras, Ferídas

::' �rtigos e preços sem igual l� Cerveja'ria Catharlnense e br:.v.::.sb����pa�.�ccimentO(;om_
..

.

'União Mercantil Brasileira S. A. Prelestonodse.oRHEsso·�sU�'IAdo�;sl\.i�,e. ��=
PellUCÜ1S e casimiras . .

estação Il Agentes Geraes da:
(Moinho de trigo)

, ;!��*i!:{Jrr�!i:-d�
.. '".- ,... ! �� Sul América Terr. Marit, e Acci.I. � fundo syphilitico.

..

.

. . - 5' - O appareluo. gastro-
Sllfuente na

" "" ," ., .

; Sul America Vidn " :'lb'.r,1f:'91�::':�\t�o�t.. é,�
"':0W"',..··"'· ; i.,;

..
,·,' ?" '.'.''!'..

'

..

"�.'..

'

'

..

-

..

:
:.'

'

..
�

'

.. '.' '.'-.'".'.':"""".'r'.'.;.7',..
'

.•.
' \!i

'F.'.;;:." ..;.'''."''''.;. .'
..
1 !t �· � � � �.���:.����..���.��::__.:�:; ..��.�� to�,a�o�l�g� cd�;���h���t:'ê

C 'A . 'S�'-A tJJ P "J;;' �"I' ";;'T ":'��R
. --- - � � -" - ....._-� -

tem attcstados .dos lIoHpitacs,
.... ••

. .. !,�. '"

J..i 1 :!!fl .� L '�'. . de espeCialistas dos �Olhos e

L ;e;w+;���t '>�

�i*' 'a:& ��4AiW@#,.u! Para annum:ios procure esta FOLHA l"�=�=�!:;��l

CASA PEITER.proourern

,i6ride o'fr�gue vale mais que o dinheiro! :
.,' o', •

:"'.".

Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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Domingo, 10 de Setembro d':� Hl:�a �.

Ini cio as 13;30 horas �.
�.
"
11
�
�
�

Transcorre, também hoje, a data
natalícía do Snr. João 'Polentíno Ju
nior,.digno secretario da Junta Com
mercíal do Estado.

.Q_�!l icon::�=:c!:diO,A Morte do Presi�ente �e MinasIANN!�A�!�ES llrmandade do SS.
1>J

.

",. .

....
.

. -"" \.. .. FIl... h t li;;' t 'd" t t L'

'1 Completa hoje mais um anno de S a c r a Di e n t n
na !UbUreZa e na Vlua

. i>'
.

,

a e ceu,
_ o� em

.

a ar e constan emen e postas a pro- exísterieía a interessante Itala, ftlhi-
II

�e ...lizou-so ante-hontem a em Bello Hortzonte, o sr. va trouxeram para o seu Es- nha do Snr. Conrado Balsíní.

Os progressos da eíencía 11.01te no salão do Club Ame Olegariv Maciel, presidente taco 'e para o paíz Innume
do ar, desenvolvidos nestes ricB; uma conferencia sobre do Estado de Minas Geraes. raveís beneíícíos, que a Pos

ultimes annos com ritmo ace-. radie pronunciada pelo dr. Desapparece o illustre pre-I terídade saberá reconhecer

Ierarío, tem levado a conceí- Borges engenheiro chefe da sidente mineiro em um mo- e estimar,

tos novos de tão canítal ím- «Philips». O conferencista mente em que os destinos da Ao grande povo mineiro as

portaneias tambem pratica de grande entendido TIO assnm- nacionalidade tanto necessí- nossas sentidas condolencias.

fazer: pensar que a evolução pto dissertou durante quasí tam áe figuras austeras e -- : --

meteoroligica que teve co- duas horas, prendendo a at- resolutas como a do veneran- Morre o Presidente .ç>Iega- Amanhã festejará seu natalício a

meço um. quínzenio .atras ca- tenção do.s ouvintes pela ma- do politico, rio Maciel, aos 76 annos de gentil senhorita Cacilda Schmidt,
. prendada filha do Snr. Jacob A.

racteriz'ou O advento de uma neíra elegante, clara e ao Minas, e o Brasil choram a idade, victimado por um col- Bchmídt, Prefeito Provísorío deste

nova e oca. alcance dos Ieígos com que morte do cidadão cujas vir- lapso cardíaco. C seu enter- município..

As imperiosas necessidades explicou os mysteríos da ra- tudes jamais negadas porque ramento realizar-se-á

amt<nhã'lNascimentoda navegação àerea e marí- dío-telephonía. Foram duas -.----------------

tíma, da agricultura e de qual- horas de verdadeiro encanto AS F'Uif'UR�S MA NOBR'AS DO E d
quer .formÍ:t.. d.e atividade civil, a .palestra do íllustre enge-

.

1 11 fi·'
. xposição e Acha-se em festas o �ar .do Snr.

_

.
.

. . ,ylvlO Scoz, escrrvão dístríetal de

poern á meteorologia Iargos nheiro da «Phíltps» para quem EXERCITO ITALIANO Abat • jourr .odeío, co� o nascimento de uma

problemas e promovem a so- não ha segredo nem complí- . .alante menina, que tomou o nome

lução, imprimindo aos estudos cação que não seja íaeíl de Por occasíão da leitura dos
VIsitamos na Casa Rícardc re Lilia.

atmosrerlcos e aos serviçús explicar e eomprehendel'. relatorios sobre as manobras
Peíter a exposíção de Abat Aos .paes apresentamos os nossos

meteorologicos uma activida- Apresentou-o á assístencía
.

A

d r da jours modernos de Iabrícaçãc .rumprímentos.

d·e sem' procedentes. O radio o sr, Roberto Grossenbacher
que vem �en o r�a iza as pe- do sr. João Lamers, residen V·

•

lo exercito It���a?o o Duce te nesta cidade, á rua Bom iajantes
põe pois- os meteorologos em agente da «Phílíps» nesta cí- decl�rou aos offtCI�es que o

I Retiro, 67 P. ficamos surpre- DR. OSCAR BARCELLOS _ De sua
condições de determinar

aI
dade, .

cercavam ��e as ,Iu.turas rua- hendídos não só pela belleza
.

d �
�., u VIagem ao Rio de Janeiro regressou

posição e a deslocação os·' nobras serao mais extensas, e esthetica dos candelabros hontem o Exmo. Snr, Dr. Oscar

Bar-I A f t do L T
·

ele.menta.s ..

que caract.erizam NOTICIA ESPO.RTI.VA'. devend.o nellas tomar parte I globos etc, ahí expostos, co-
cellos, enhenheiro chefe e Director as a yra emus

o estado da atmosfera e faz cem mil homens. mo também pelo seu tíno a-
da Estrada de Ferro Santa Catharí-

'''1 b FI Ichega.. r ..

em qual.que.'r ponto o 1.1 na, que Iôra á Capital Federal tra- i U O'fi'�nopo I'Scabamento tar de Interesses da estrada. Volta!',1 u

mais afastado dos ceos, do
.

Imar e da te'rra, a sua voz FALLECIME'NTO DE UM O trabalho apresentarío hon- S'tuS' apózI conseg�irl' �t seu dfeside- T
Fe �41-V·. d

1 •

d trí bl
ra m pe o que o 1� lC� amos, azen- erão inicio amanhã, 7 de

ad'moes+.adora das. "'c.ontecI·- ::'1 a o ra a In us rIa umenauense. do votos pela t dade d sua
... MINISTRO DA FRANCA F l' 't 1 -

L . Cp!? illUl_. e setembro as festas organiza
mentos atuas do tempo e das Biumenauense lU

.

•

6 lCI amos o
.

sr. uoao a- proveItosa admlllIstraçao. d 1 L T
.

Cl 1

IJfaximas evolilções do mes-
mers pela brilhante exposi- dasFPc o yra enlllS U)

Â-'_yidoria do Amazonas f, C. T�legramma� de P�.l·is, co�. ção que fez dos artigos de e 10rjanopolis eom G con�

mo, mUDlcam ter IalleCIdo o mI- sua fabricação. PE. FRANCISCO EIGMANN - Es curso de varias sociedades
O interesse pela ciencia Apezar. da chuva, realizou- nistro da Marinha Franceza,

teve nesta cidade, tendo regressado desp(lrtivas deste Estado e

atmos�erica_ é pois·' mtRis fdo. se. domingo ultimo, o festival 8nr, Giorges Garoem.. I. .. _ �i�e oà ��;:lO�rS�:.o'p��tt;r:n�t::� do Paraná e do club Musical

que VIVO nao 80men e eu.re organisado pelo Blumenau. O extiucto
. que foi presi· Auxiliando os

I
Eigmann. daflui que dará nos dias !:J e

as pessoàs que ma:!s directa- euse F, C, para commemorar dente do Conselho e occupou 10 dois concertos. Os feste-

mente são exposta ao impe- o seu 14. anniversario. A as- diHerentes pastas, em varios . .,:' _
_

jos prolongar-se'ão até do-

rio dos acontecimentos aere- sistencia' desfalcada pelo máo l1abinetel:' nasceu em'Ville- faZeOllielrOS .

PE. JO�O GRUBER - St}g�iu .ho- IT.ingo, tOIT.anào parte nos

os, mas tambem entre os que tempo reinante ae h
l:> S' L t 26 d O t

Je para RIO Scharlach, onde e VIga· mesmos os nossos dois clu-

m ....no ·sa-o·. su·J'eI'tos aos risco.s '.' ,ompan ou neuve ur o a e u u-
I

.

d
. rio, apóz curta permanencia entreb'

.

� com lnteresse o desen!'olar, bro de 1857. mpresslOna o cQm o grano nós, o Revdo, Pe. João Gruber. es de tenllls ;eRot Weiss:> c

e as adveriidade do tempo� das diversas pártidas reali-I de numera de propriedades TennÍs Club Blumenau,
A moderna concepção do zadas que tiveram o seguiri:-I' . fi agricolas o Presidente Roose- Esta festa que promette rc-

ambiente aereo como um gi- ts resultado: SOU UM DOi) MAIORES 'I welt, resolveu fazer votar pe· DR. NEREU RAMOS - Realizou- vestir-se do mlJior SUCCt'ESO

gantesco comjunto attrahidor
.

Classe "B» ,I PRonAGANDTSfl1AS l )10 Congresso uma lei que tra- se no dia 3 á noite. em�.orillllopolis I.dado o inco.DIU! diV.pl presli.d·
.

d' d'
-

s o � � I '

'f liO ltestaurantp "CruzeIro do Sul" . "

- ,.

a energIa as ra laçoe s - Amazonas 2 x Bom Retiro 1 i
J....

I ta de emprestImos a al.en-
um banquete que os amigos e cor- glO do LyI'�. esta despertan·

lares, move se, agita-se, ori- Blumenauenáe 3 x Victoria 1 j EIS O QUE DIZ UM MEDICO deiros devedores, lei que pro- religionarios do Dr. Nereu Ramos do grande mteresse.

gindo aR importantes manifes- Inrantil Blumenauense 4 X ln- i I cura evitar os executivos, am- lhe oHreceram em homenagem á

taç?es d ,S m�teoras aqueas, fantil Bom Retiro O i Dr. Bo�ifacio. Ferreira de \ parando assim a sorte dos a- passagem do seu anniversario na-

P..odI·11.. ·d'.em.l-.S..
(\�

..Oopttcas eleCU'was ql!e . o. ho- .
Blumenauense 2 X Amazo- i CaI"v8Jh?, DIrector �a Sau-I gricultores, ameaçados com a

talicio,
fi«. l'JU ,.,k.'�.·

. mem hQje alcança lnvlstlgar1 O i de PublJca do Estado e do actual crise mundial. O cre-

com sufliciencia dianognos- Classe «A»
lias

I Hospital da S:mta Casa de dito da Caixa fixado em du-

ti�ado. até a um c�rt? �onto, Vict�rj� 3 x Bom Retiro 1 ! Misericordia, etc. 1 zentos mil dollares alar�o�-
6jfutu.osdesenvolHmtm.�o�d.o BraSIl 'o! x Altonense 1 I Attesto que tenho emprega- se com a faculdad� �ttrJbUl:
tempo, synthes� das prodlgl· Amazonas 1 x Blumenauen- Ido na minha clinica civil e da ao Banco de ewIttlr bOllUS

osas con�uissas a�lcaDçadas se O I hospitó la r o «Elixir dI:' No- até um total de 2 milhões de

co� fulmmea rapidez pelo Bra5U 2 x. Victoria O '

'1 gueira:·;', preparado da inven- doHare!'l. De alguns anno� .H
gemo humano.

. .,

Amazonas 3 X Brasil .

ção do phaJ'maceutico João essa parte nnmero�a::! famI�l-
. G. LandrIam. Sagraram·se, ,assim, Vi;>nce-I' oa Silva SU,:"eira, obtendo I as haVIam c�llJpraao proprle.

dores do torneIO, na classe
I sempre mm'avIlh.osos resulta-

I

dades que e�tav�m sendo pa·

«B» em. l' Iogar o Blumenau-. dos em iodos cs casos em i gas .

em prestaçoe.s COIl! �a
ense, 2' o Amazonas e na I qUf; seja prec;so regenerar rantI� hypothecarla. Surgl�a
classe «A» em l' logar o A-I (J s mgue, qualquer que seja a crIse os p�gamentos n�o

O: numero que correspon� ruazonas,., 2' o Brasil e 3' o I a iÓtrle ('H sexo. Por suas �uderam contmuar. A estat�s·
de a semana que passa é Victoria F. C. ! excell��D·e3 qualidades tor- tica .de 1�29 B:cc�sou :3, eXI�- Va.TI;OfAS Espera.dO.�.'

. .'. f'
�

d' A' noite na casa dos Gy'm- I nei ffib U1Í1 dos seus illaiorés tenCla de 30 IDllhoes de faull' Ir" U

ma18 uma a lrmaçao. e que. . .' I '

.
. ",. d t d

.,

O MALHO t.
. nastlcos t.; ve logal' grandIOSO propllgandlstas. lltiS, .

as quaes me a e VIVIa

r '.
�e ornou � rev�s- baUe e a cerimonia da distri. i

'.

'

..
' .,

.

em casa propria. Cada pro

�a. carl.o. (,>a llldespensavel nuo I h
• -

d t
. . I Thl'rez.ma Pwuhy - 5 d.e priptl:l.rio teI'Ú dI·I'!.ll·to a uu'

\ t'
. .'.

,

.

,. uUlçao as ::iças aos vencp-,
.

, , .'
.

'"
.

'

somLn e ao Cl;lrl?Ca co�o a
d T' P

'-

d p. t ._ ,Março de 1914. emprestimo até 800/0 do Vii

todos os brasIleIrOS habitan· .

o. es. or occasl�o a �[l re
I .'

. .•. . '.._

ies desse O"rande Brasil. �a da. «Taça Vwtor ,Laux» Dr. Bonifacio Fel'l'eira de 10"r aa proprledad.e hy?othe Para o norte:

S ' ;"=>'." t ·t- falou o Dr. Abelardo Schnal� Carvalhu. ?c.da, prazo de qUInze annos,

,�a capa e um .�o,r ral
der da Fom:;eca, I Juros de 5010. O credor hypo no dia 9 - «ltatinga"

�haIge do P?pUla�lsslmo ar- -- thecn1'Io recebe o bonns e p DO dia 18 - (,Itaqu&tiá»
t�sta da tela. Ma.ll.rlC8 9heva- Uma pàrtiõa ,Concurso de quadrinhas do

I pí'oprierlade fica" ipso lacte, Para (I Sllt:

IU:f e da prlmeua �ag�ua es· hypothecada ao Estado paro no dia 11 - (Itassucc»,
crIpta por Flexa �lbelro, a sensacional I fERMENTO MEDEIROS: gar'antia dos titulos por este _"""""�_""""'-=::l"""""'�_
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Brasil x Ferroviario I emittidos.·

IdlstlCa todo O MALHO e urna

li3itura' attrahente, alegre e O secrdario do Brasil F, C.
6)

de variedade.' recebeu o seguinte telegram- Que será? Tanto barulho!'. REGRESSO DE OFFlCIAES
Traz além dossupplemeIlto ma: «Brasil» - Blumenau - POl'que tanto movimento? . BRASILDIROS

d,e figurino6 e bordados, eh- Visto Ypiranga cOIll'ordar - Que pergunta! pois não vês?
_t �

canto das senhoras e senho- transferencia jogo dia dbz, SUl'giü MEDEIROS, o pó feI- De l'egreRso de sua viagem
ritas, uma linda musica para concordamos vossa proposta mento! a os Est. Uuidos �hegaram ao

püino. e. canto de Ary Kerner, pt. Se.g.uimos di.·� sei.s a?raços f (Guloso-Rio do Sul,) Rio pelo «Douther,l Cross»
intitulada Serenata que por si ,

.

.' F�1rOVIarlO. I Backst Du e{was. Kei was' -es
os officiaes da no:;!�a aviação

8Ó vàIe,·toda a revista. Teremos a�slm, nos. dla� 7 seí _ MEDEIH.OS' _ Hele sei mi!ita.r, major P.li�ió Raolino
Caprl(5hosa. impressão á co- e 8 duas ophmas partidas lll-I Dabei!

. ?!lV8n'a e capltaes. Antonio
res e em···{}ll�set de desenhos ter-estadoaes,

,
.

. (Schaef: Trombudo) fi.lyes Cabral, FrallC:1sco Cor-
e photogl'a.phias, assim como Devemol-as a esforçada di-

.

.' . .' rela de Mello e Jullo Ameri-
contos il\u�tt�dos e suggesti- rectoi'ia do Brasil, q1!e não Nie.�and von Tische, .tut Qir co dos Reis que :::.l1i se en

vos completa:m>essa admira- tem poupado e

..

s
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'Io_rços .

para, laUTen
_ tat.st Du MEDEIROS cuntr'��am ha. &lg_uns mezes IIIvel' ediçãÓ 'd�Q;(JX1ALHO desta promover um continuo lllter- He{e kaufen! . I em VIsIta ás fabrIcas de a-

Iiisemana, sem �sqrú�çer a en- cambio esportivo. (Schaef: TromblldO) viões.
gr�çada cartilA.i1igDiatica. A vindo da embaixada do .� ._
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.A' venda naUv.t�lria "Wale" Ferroviario, um dos mais for- �._._.,_ ........_-.�_._�.. - .._�.��...���.�...���---��-

. ,� ..
, .':':' tes Clubes de CuritYba, nlar- 1 i

cará o inicio de uma serie'

'CL'U�)I MU"lftAL GARCIA JSou..oi :' de partidas interessantes.! H
.
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. Via 7 realizar-se-á 'o en-: lItj U �
Com o celebre artista Oito' contro do club curíi'�b3nG

Gebuehr e a 'encantadoraRe- côm a forte equipe local e a

nate Mu.eller é o luxoso
..
fUm, Jtteremcs o embate dos Fer-I

historico que o Cinema Bug- foviarios com um scratch blu- ,

eh passará amanhã, dia 7 de menauense. "Setembro, �a sua téla. Para o primeiro eJltmntro
)

•.O ep.l'e�o:'C:oIltf!--nos umliJ?- o Br�,si1 iev�rá a campa a 1\ � Gal"X'a .P.·o··.··.8.. t�l lI·
� 2.2do .. ep�sodJ.o da Vida do maIS segmntl3 eqUIpe: ti· n _

e;elebl'e Ifupera�or da histo- Eurico � R;:tulino - Artilheiro,l : �
1'18; da Allemanha o "Velho

I
ZengeI:" José e Ubaldo li para serem prontamente atendidos, I

FrItz". . Jayme � 'Schirmann - Tico

II
)

O tilm ê todo fallado e can- Cyro e Mario 1 !tado em aUemão coro

letrei-t
Ambas as pal'tida8 realizar- �

C U R T S T O E T E R A U
,

1'08 esplicativos em portu- se-ã6 no campo da Alameda I j SecretariO!
guez, Dr. ,Blumenau. 1 �����__� � �.__ ,.� .. �� ._.", .. __..... .._,��_.� __._._1

HOMENAGEM AO SR.
LIMA CAVALCANTI

Os bondes e automoveis de
praça, de RecHe, amanhece
ram domingo com uma nl::.1Íla
vermelha com o retl'att) do
interventor Lima Cavalcanti
e com o districto: Viva Per
nambuco livre!o Malho

Pell) porto de ItajalJY, es
calarão durarrte este mez os

seguintes va p01'e6 de. Compa
nbia Costeira:

de

Amanhã estará aberta a

Filial da PbaJ'J]]2.cia Centr'al.
á rua 15 de Novembro.

Clob

A Mesa Administrativa des
ta Irmandade convida a todos
os Irmãos a tomarem parte
activa no 'I'ríduc Euebarfstíco
que Ise realisará nos dias 7.
8 e 9 do corrente, ás 7 horas
da noite aqui na Matriz, bem
como á HORA SANTA, no

mesmo dia 7, das 8 ás 9 da
noite; à COMMUNHÃO GB-'
RAL, no domingo 10, ás 7 ho
ras. prímerra Santa Missa; ti
Missa Campal, ás 10 horas
no Domingo; e á Procissão
com o SS. Sacramento, ás 4
horas da tarde, festejos com

que a Parochía solemnemen
te commemora o Primeiro
Congresso EucharísticoNaclo
nal, na Bahia, que se está
realizando desde 3 do COl'

rente mez.

Informa a «A Noticia» dt:
Joinville que o Bnr, Joaquim
Wolfr pUlO questões parti0,,·
rias acaba de pedir demissà,,' .

do cargo de Presidente do
Directorio do Partido lAbel ai
dalli, cargo que vinha exer··

cendo desde a reorganização
do Partido.

Local VORSTADT - Olaria Koch

Club Nautico RIACHUELO Florianop,'Jjs
Ciub Nautieo YPIRANGA Houpava
Club Nautico AMERICA Blume-n.au

em horuen<lgein aos clubs visitantes com

ções dos premios.
Pelo quC' se convida todos os socios

De ordem do President�, Sr, João Medeiros Jr., peço
a quem interessar. de dirigirem toda a corresponden
cia referente á tocatas ;etc. á

A DIRECTORIA
..�.
'\

Andreza Campos da Luz
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