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II '. Foi publicada em Montoví
rá, com toda a certeza o Actualmente uma das grau- nas Importam grande quantl- rléo H nota CIivi:1G<.t pcl.i
esperam as mesmas Ialas , ! I des p�Gocupaç.õú:-; dos GuVêl:- dane de _n�(-H·CiHl'Jd�.j�, ti(;S ES-! chancelluria Uruguava conviNão restam mais duvidas, í I nus e o rnaror dosenvulví- f tados Unidos e pmzes ,ell:'ü, ríandn as Il!1ÇÕI'S eoutrueutae-
pois, sobre H movei da ca- ; i mei:t?, d�s SUtiS I'elaç�e_s �.\t�·l pr�u:--; <_lU:, ,�m PB.1't�, I�O.f!.er·:a, para a pr.ixima C.JfiI.01:ei?CI!travana ao Norte. O sr, Ge-

'I ruercíues com o Hxt':hl\JI.! mos rornecer .l�o.nl .l1d101 es t>uu-Amerw'ma que lil1CIUI'a.
tulio Vargas está fazendo ! I Qualquer nação. por maior vantagens bi ...-x!st1ssem entre seus trabalhos WI dia :5 d,:
discursos com tom de pla- \ I numero de recursi!s que po? 11?8 e e llas tratados com�{'.·- dezembro proximo, O govertaíorrna. Na. Bahia, tratou i! �ue, .nunca poderá sut-zrstír ClI:�CS: .

Os lucros que. ellas no exprime . a esperança. decarinhosamente' O(} proble- l \ Isoladamente. oas outras de- :l.uren.rraffi em nosso paiz se-
que nenhuma Republica ame

ma educacional, delínean- II pendendo unícanrente de suas riam Jgualr�ente ,eJl.0fme::;.. rieana deixe de tornar partedo sua futura: solução.. E' )! propnas forças. Por com- O nosso Ideal noje em d!a na reunião.
extraordinarto que sornen- � I prenenderern isso os paizes ' deve ser a maior expensao
te agora quando apontam ti européus estão na sua .quaet i dos produetos brasileiros, -=._-�<�-----,_,.,-�

os; horizontes da ordem 1e- � I totalidade ligados comrnercí-] moas n;10 de um numero

res-I FA'LLPClfU O BISPO CAT'H"O-gel é que se resolva rele- 'i almente por tratados. I .rícto de mercadorias as quaes �, .u IJ

var pl'oble�as taes para!! Na Ame!'ica dI.' SUl esta, sol'1·em. �m goJ'p� �m �?uco UCO DE BERLIMterem solução neste pe- l! prcocupaçao não tem tido I rude vmam ti. ínrlutr efhcaz·
queno Intervallo de atra. f grande -deseuvo vímento. A I meut . no nosso cambio, como Em Berlim, íalleceu sabb»-
cação a conStitu�ioIlali.da-

J

-I
que stão das

ti.:!.rIl'as uduanel-] aC?!H.eeeu ültima�en.�e com.
o do passado o bispo catholí

de, Para esse periodo que ras, exageradas' con -ritue l cure. Ne II pouco ta') nevemos co dessa capital, Mom;enho:'
estamos te,l'minando será séria opposição �o interc'.!m- n)s preoeupal' &ómente em Christian Scheiber, que C01i

impnsslvel.. Assim peDRa bio comll,e ·i_-L-tl entre nós.! vén�er muito, o.mais caro �ava sessenta e um arlllOS do
tambem o late!'YCntor May- r Nos congrebs I::; pan-amNica-1 pOSSIveI e co::npl'ur pouco Idade.
nard; de Scrgip.e, que ha;' tiOS loram feitas tentativas i pelo menOJ' preço. Dcstl:'. si-,
poucos dias realisou a brj- para a concessão de túi as I tuação de desigualdade (!om

----�---.-----

lhant� orientaç.ão que o sr. l especiacs, a8 quaes pro�uzin- a� .
ilações .importadoras a.d- ,'__--"'_'-�-�--�--:GetulIO Vargas vae dando I do :tlguns resultados foram I vwam maIS' tarde graves

O E P I N E O Oás soluções dos varios pro- j entretanto ÜICOIIJI·letas. A pertubações commerciaes e I'
-

.

blemas nacion8e. 1\{}lS, es- l ,c�usa foi'po�sui['eill os paizes financeiras_ Essa tendencia .

.

ta

orien.tação
� dlz este in-

i
?urÜfJ��3

1.€iS
protetorati que foi a ?a�sa do

.

insucesso

d�1terventor - nao pode ter llupedHllll o conSUlllO dos commlssao enVIada ao BraSIl
GOIllÇão de 00ntinuidadb! productos similal'es sul-ame"l em 1927 pel;.;. Camara do A morte ti'agica do gran
Para o sr. Maynard ° sr. ricanos por encontrarem me.! Commercio de Osaka, Japão. de az italiano lfiarquez De

. Getulio Vargas é ainda . ,nOl'es vantagens.
.

Perdemos o mt'rcado japonez Pinedo repercutiu doloro-
«o maior dos gauchos con- I Na fraca�sada Conferencia que adquiriria aqui a borra- samente na sociedade bra
temporaneOl..»). Que se com- l EGonomica Munoiul um dos oha que compra nos Estrei- sUeira. E' que o celebre
preht'nda toda esta brilban· ! pontos essenciaes que iaml tos, calé que compra em Ja aviador impuzera-se glorio
te orientação quando �s � ser tratados seria () das .taxas va, o algodão que compra na samente pelos seus innu
poderes discricionarios, llU- ! alfandegai'ias, cOilsiderado I India, a I1).�deira que compra meros feitos aereos I�OJt

rante. tres aun06, lutaram �. como uma das causas da cd .. ' na Austr.��lla, etc. e outros quistando a admiração do
com Pl'OP08.ito.S de reformas i se que assobelbd o lllundo.l productos lIDPortal).tes do noss"o r�conhecido povo.
capazes A� transfigurar J N proxima conrereneia pan- Brasil. Recon'lecendo .P?rem Mas esta admiraçã@ que
sensivelmente a nossa la- I americana em M(lntividéo o nosso erlO uma MhHão lhe tributamos não veio
mentavel appal.>elhag.e.m,. i prop.õ.e se. POl'eu.l, a continuar I' Ecur:.omica Brasileirll. seguiu sómente depois da sua!
Na P8,rahyba. o sr. Getu- 1 partic!.1larmente para o Con· para o Japão onde roi maior façanha aerea aG a-

lig V:urgas,)'$rá S,Q!lr43· os f tiu!3nteam�rjçano }�S uego-;expôr mais de quatrocent08 travessar o Atlan.tico, pas�
pro�lemi-s politicos da ac- l �iações p�I'a

.

o noF,SO livre

I
do� �.ossos �ro.duct.os expol'- 8a1' pelo Rio de Janeiro e

tualidad� e' do futuro... ( llltercamblO. taVeIs. «Exlstem mnumeras Buenos Aires, voar sobrf>
Virá á baila a justiça re- I Agora.� a Chancelaria Bra- possibilidrdes da um grande as florestas virgens da A
volucionaria que entrou no � sileira está. acfi 'v'amente em· I desenvolvimento do commer- mazonia e sobre os Estados
ocesso por ter tomado ga.. i penhada a melhorar as rela- cio entre o Brasil e o Japão, Umdos retornando em se';'
to por lebre. O gato �oi o l ções commerciaes com o Ex· sómente as mesmas não ÍO-! guida ao ninho da patria

�.(bOIO» que a justiça revo- I terior. Um tratado com Por· ram cuWvadas at6 agora», donde partira. Já antes
lucionaria não -pode ou l tugal já foi firmado, come- dizem os telegrammas !'ecen· seu nome atravessara as
não quiz devorar... Con- I çando as preliminares de um ,temente chegados de Tokio. Ílossas fronteiras. Nasci�

Itudo, emquanto não se

de·-l1
outro c-omos Estados Unidos. ! Estabelecendo-se o livre do em NapoJes em l890,'

fina esta justiça de excep- Estes accordos só trazem

I
intercambio entre os produc- De Pinedo desde moço sa-

ção, a justiça regular C01'- proveitos aos paizes que os tos niponicos e brasileiros lientou-se como possuidor
:

rig.irá as demasias, coneer-

II
firmam, pois têm como coo- .lucrarão os respectivos pai- de grandes energias. Ini-'

tando as puerilidades da- 6equencia a mutua troca de zes, que deste modo venc.e- ciou sua carre�ra na Real
"IueHa, que nunca teve e- SHas industrias muitas das I rão seus problemas commer- Acadamia de Napoles cori,'
xistencja segura. E' isso l qUl:les dE:' grande utílid!lde e eiaes e estabelecerão o equi· cluindo-a, cQUlbrilhantismo. ,

que se julga da decissao � p.ouco conhecidas. E' de

I
librio financeiro e economi-I Mas, parece que antevendo

'

do SupremG Tribunal, an- ( mister que o Gov-erno Fede- co. o notavel papel que iria
uulando o executivo fiscal � 1'a1 continue esta optima po- E' necessario porem, que o I ter na�Aeronautica Italiana, .

contra os bens do antigo ·1! titica commercial 'ligando noss(I commercio corrobore; abandonou a Marinha e s
governador do Rio Grande ( tambem nosso paiz com ou- com O Governo tornando real ingressouna.Aviação. Avia- .,".

do Norte, sr. Juvenal La- tros da America do Sul. A este problema já encami- dor da esquaJrilha aerea

martine, bens estes que l� Argentina, Chile, Perú, e de- nhado. do Baixo Adriatico impoz-
foram confiscados pelo in- ffialti republicas sul-america- Affonso Balsini se de tal modo que pouco
tarventor que o succed2U. < I depois assume o commando. ,

Mas este triumpho será I

I E' nomeado Commandante
.

���!?���oZind!' slr:���� i -N.ÃO COME E NEM [A CIDADE ,DE HA-
I ��� f�r�t�t:e��asT��en��� tgoa que no regimem dlS- 1 BEBE HA 15 l\IEZES VANÀ VARRID.A I coronel, . abançando

.

em 8
crfcionário a competencia � ','

..

' POR. Ul\,r TUF AO 1924 a CheIía do Estado �

. judiciaria- se limita a cOn- � u lU li Maior da Armada Aerea
trola.r a responsabilidade l' Em Uberlandia, Minas, uma Italiana.
individuaI nas contraven- i joven, ha !ti mezes, não in· Em resultado ao tufão que A pagina da sua vida
ções e crimes communs.. ! ge!e um alimento, não bebe varreu a cidade de' Havana

aerea encheu.se em segui
�-����.,..._,�-�,...._.�' uma caneca de ague. No em- em fins da semana passada, da de grandes e surprehenta.nto, é uma mocetona, robus- iicamm feYidas sessenta pes- dentes victorias. Os céos

ta e sadia. E lo�o della se soas, sete dellas em estado � de todos os continentes
apoderal't.:.m os medicas, ra. a grave. A policia reforço o pa- 1 foram rasgadGs pelas azas
estudar o "phenomeno". Pena trulhamento das ruas, afim de

possantes do jovem pionei-.. " .

é que não possa a jejuadeira evitar �aques, pois .aR janel d que escreveu o
í. á' prodllçção Uberlandia transmlÍ,r a hu· las e vItrmas de multas casas ��u �o�e entre 'lourll� na

I man!dade o segredo de sua I commerciaes foram reduzidas historia da Aeronautica
" . ',. . Segundo uma nota úUicial abstinencia. Não comer e con- a pedaços. �

Mundial.
. -

O Go.verno c�llleno .,' s�nc- do governo paraguayo, as tro- tinuar viva, forte, alpgre, fe- A morte subita e tJ:agicaCIon,?U�, a 28 de

JU�,h"o, llltlmo, J
pas bolivianas estão' f,a"zendo liz! Mas isto é um assombro!Serrundo Info,rmanões do sr. a}m d.e Fomento ,.á, produc- uso de' gazes asphyxl'antes colheu o quando iniciava

� Y
- Que a mona não seJ'a egoísta! O d P I" utra notavel aventura pa

.Decio Coimbra. Set�l'etario çao, Já estabeleCIda ,pelas nos, çampos do Chaco.
Y , "OVO (lorOo a o l(lla o -

Commercial do Brasil em Pra- Camaras.
' Divillgue a sua receita.. . H U fi Ui ra a conquist�. do record

gi3, a TchecüshlVaquia impor- Fica assim o Banco Cen-, ," ' !�!IVI·ii:.lii' ! �H)'h:t\f'� de distancia em linha. recta.
t,.>u. no L trimestre em 1933, traI. autorisado, a GUnce��r A enidemia do ,:

.

_ !. rmA..�u� Ii.u,,«� i��lii g A Ita1ia, q�e ceI!brav1: aio: �
1.424 �onE'lad_as',de, café no CI:�d�t08 pela somma �e <.1001

1i.."'
_ _ EXJ.:)l:::.::s�,o a bar-! rf'�,.

>; ,i ,,_, 1,. ,:> ,""",-,- � ���I�G,a�:'!;:J}�,f>1�!.�.i�;:?;7j��: ivalor Ue 12:9/9.000cOl'oas:.No, �Il�?�S ...

de peS�8} ..a, diversas �'lrrn�ho �,;f\ ���11t��0Th l�' I" � �.V.e',{l.p.:C�:·r u�: _,��<�_�; �n� ;,'1'. ;:1�,�� ",:,:",t'�;"",: ci',';��:I.) <�t; f;'�� [""m<3S!1W _:J8l'loclo de 1932, à lm-! lUstltUlçOeS sem�.-jlSCU.2&, sem- i
.... 1.:J "'" ..",u =.� .. ,P

C1C CL':;:' U ":""\'"'3 �-:':.� � '_"_-'. \ IÇU o 1;O,;J COl f.)(-' ,<'" 1-';) U_'-"' , "-_.

ptH"ta�;ão lDi Je 3.258 tonelà. ;)1'8 que 08 m8E;illOs. sejamI.
.

...;? _.,..._�� v ... ..,

i Heia auxnial' austI'Üi<?3, com 5 gmude Ii hu.
_

'.

úa.s, valor de 34.229:()00 CO destinados ai) fomento da Dro' Annuncia o go'verno do
,..

.

�-:"" O'í ;,,,,.",,. ,p;;sto d;:; mil � qumh·::mos � O p;ES3L'O ferido tocaGo �
rias. Houve, nortanto, uma di- dueção nacionuL Entre· as I Chile que a epidemia de ty- pCJ_ 1.,�...4� d;.ç� ! l1om0ns, na m�,loria m�mbr9- i pela fatalidade em plena �
minuição nâ

.

quantide' ; de instituições aue noderão usar! pIlO exantematíco es.tá de-
.

_ I da Hein'Jieiu'. Com eile �ao .. mocidade encolheu suas 3
1.834 tonL ou sejam 56, 2g!o desse creditô, d�stacam-se [l, I clinando em todo o paiz. Se- COH1municam de Tokio, que! ser constituido.s esql!udroes "azas gloriosas e possantes, t,
duma, diminu,ição no v,a_1,0,'1' Companhia- de Salitre do Chi-I' gund0 as ultimas estatísticas, a 'bordo de um vapor im!'lez I, de chequ� cumr3 fi,otms nas mas seu nome conti!1ua.rú f,

.

t
. =

bl' nu" B')fl "'sses .� ViV�I' }10 ('40 b1'a�ilf'i!'t1 �.de .21.25Q coroas; ou 6? o-Zo, 11e, a caix.a de Crerli'_o }1in!i- ! r��ls rara,m-�e �o territo�lO fundeado no pOl'tn d:' YDko- i �:as pu Je-l8, (,';;; 'ti"'.' ,,:;.:"i'�._;"8 :,': i;';U:;i,'a.,it_," :3�';;1--:.::�';:� ',::';" .,�)
c

(':
"

A LiipOftaçao. U,) i. trlmeS-,!'o, o bstltnto ele ('remt!:' m--:cm.leno, oe Janeiro a mea:'(]s L.o> " _' •• , ••",..;:.. ,·,t.\-.:
". --_--

--

_'ir'3 ,[i��ste � ':ÇllllO, I?i �lP�eUa;�'-! -d.lrs�tj�l, �� �;_:1i;�a ",

�ie C�� L�,,'; � -

_

.:;' :� ���;s tr..\ � Jt�6 �.�s::s ue ·::,Y·_ Ill:�': ü:",C[:: ��:.," ,," 1�::"'1��'�' _. '" (" i 'i(l �'�I'�: :.: IL_ ,':'} '.'��;{,��1�, ?,�{!?'ri., : f 7:'��-��10 , di'�Whf;l;,. �;.;j,< -

�4��ÍJ/(i dalmpOI'tacaodelglli'-tf�zaçao Ag
..
I'lCíHa ,e a Gi.llX�i.'I'PJlU, ao.:; qüaes 7!b,LOram [i.L· _"u.,Q

I:_,ül '-!;"·c' Jil0.t��",tl t.:lU'-"'-"[lê �·,O.L�'HJ!-,.,\,u,-.t:;OL.lÚl�d!!',l�i�g&vaO e _ <.__ ._.< "

período de- ]932.
>

I Agrar'Ía.• '

...

"

_ ....._.�:_� iaes. membr'os da tripuJaç�ilo. regular e G, gpndUmel'lU. ;
::..__��,�_��
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�..
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J
l A ultima semana politica

! correu mais gorda que fi,
, precedente em que os fae
i tos, apezar de ímportantea,j não deíxarani de ser' sim-

/1�1 ples encaminhamentos. Te-
mos novidades mais claras.

1 MaIor progresso ainda es·
\

tá previsto para íuturo 'pro-
xímo. Entretanto, percorra-

. mos o «iter» qUB a polití-í
ca trama mais profunda-

i mente nestes ultírnos dias..
i O sr. Assis Brasil. que

i voltou. da' Europa, o ad.. feZ
' ..

. parte da Conferencia Eco-"
,� . ,

< nemica, e mais um prócer
) a vista pata declarações,'-c
à imprensa. Na prímeíra;
entrevista que cOl.lcedeu
talou algo de interessante.
ÂDstrabimo-nos das suas·

.�

impressões economicas pa-- ...

ra somente attentar nas
. referenéias que interessam

..i á po1íti(.�a commum. O vo-
.

� !,e"}lndo Ministro da Agl'i
:1 'e. 1 :.Ira faz um sabio aviso

i ao pOYO para as futuras
1 consultas ás urnas. O repor
J ter havia informado que o

l Codigo Eleitoràl Dão trou-
\ xera as liberdades prtlvís�
'l tas. Foi quando o sr. As-
sis Brasi1 cuntestou com

palavras que nestas linhas
relevamos como um jm�
portante aviso: «Nós - dis;;

-l He - não. promettemos ao.

I'
.

povo bons. goyernos, .

mas

sim, oa. melQs para ter os

1 governos' que·. qrilzessem.,.
j Os maior.es ...

de '21. an,nos.
1 têm a lioerda,de pâra' fa�'
í zer DS nego�ios, assim, tam�
L l_)f:HI.l.,,��h_g)ll!,� o. povo de�.
r�v�· escolrrer 08. governosj
que deseje: Não se apre!"·
hende a fazer os bom� ne

gocios sem se fazer os
maus ... De.sta forma, ca-·

da IlOVo. tem o. governo que
merece».
O eleitorado brasileiro

deve. ler nestas palavras
a sua. cartilha do voto. A
qui, em Santa CathaÍ'ina,
se pode crer que as futu�
ras eleições farão surpre�
zas a muita gente� O Ctt..
tharinense é muito pacato
e muito conciliador, c!)n�

) tudo é muito raro que ia..
, � ça dois maus negocios ...

Apezar da espectativa
em contrario, a presiden
cla da Constituinte conti-·
nua no cartaz diario. A's
informações decisivas do
sr. Flore3·da Cunha e Gus
tavo Capanema de que es

te posto pertenceria á Mi
n3,s, tem-se juntado certos
eSGlarecimentos que não
demonstram senão' um ar-'

rependimentotardio daquel;
les que tão publicamente
jogaram um l'esultado que
somente nos poderá ser da
do pelo voto soberano da

Assembléa Kucional Cons
tituinte. Os dirigr-utes dls
cricjofiarios, no seu afoito
pata ti conquista do pOJl'-;',
esqueceram-se, llH.liiH:ntu
nl:;J,lllent(.', que o acto, de
com antecedoncta '·o;oeH
I'P.ID o. presidente da Cons-

. tHuiute,·' írí« calar mal Jja

opü:(ião publica. Por isso,
agora" procuram concertar,
o màl.l'eHo. E são a quelles
elementos que sussuram

por deiri:tz da imprensa, que.
tem nas mãos, que a no.I.
cía posta em curso de que
a presídeneía da Constrtuí-i
te caberia a um mineiro
devia rícar em quarentena,

.

que era inco�ltestavel que
Minas tinba m'�l'ecimento
para till galardão, mas que
aquelle posto Dão era coi
sa negociavel assim Ulo
aberrtl,ntemel1te, qUB SU�

mente' á Assembléa Coi11-

petia escolher o seu IJI'e
sidente. Fóra a inteução

. prec6nccbida, que tnthe a

consciencia de quem (.s

tlictou, estes esciartlcimell
tos são uma supr�'illa ver
dade que nã3 pode ser def:l·
mentida. Mas, infelizmente
a cabeça dos nossos poll
ticos tem andado divorcia
da do coração .. f. E' o que
se pode prever dos acoll
tecimentos que precede
ram disculpas tão esclare'
cidas� O candidato do Che':
Ie do governá Provisorio é
e contiIma sendo ainda o
sr. Antonio Garlos. Sabe:'sê
que s. ex. eUectuou varias
o' insistentes demal'ches
-eôifI:(ls eleÍneÍítos dá·éôr::

.

rente revolucionaria. do
NortC" e mesmo da Capital
Federa.l, no sentido da vic
toria do seu candidato. E'
mesmo publit:a a defesa que
O Dictador teria feito do
Andrada das Alterosas, teu
tando .,coavencer os e]e
mentos da oppósição,l di
zendo: «No caso, os defei;.
tos do ef. Antonio Carlos
são qualidades i�pr(�scel!l
diveis...». Por. isso e pelo

.

mais -que tem sido feito é·
que se não porte acreditl;lr
lIO Ministro Antunes Maciel '

que declara que por e:1-
!.

quanto nada está· resolvi-
do.

,
.

A viagem do. chefe do
Governo Provisorio, contj
nua dando origem fá, claros
que patenteiam cada vez

mais à verdadeira flnalida.,.
de que command.a o tiroci
nio ré.volucionario..Espiri
to Santo, Bahia, Sergi'pe,.
Alag()as e Pernambuco pec
las vozes de seus interven
tores levantaram a. candi
datura do sr. GniuIro Var-
g!,\,s. Nos restantes Estados :

em que o dictador püusa-

EDIÇÔES As CUAf--;<iAS E

S/!,G8�!JO_S<

A . mportação
café. -na Tche-

cDs)ovaquia

.�n,l,

Andreza Campos da Luz
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. (Continuação) .

ErICh Wischnadt, f. Rodolfo e Berta; Erich L. F. Zeplin, f. Fre
derico c Ernrlia; Erich J. Zimermann, f. Erich e janny; Estiano
Oliota, f. de João Luiz Oliota; Edmundo Henschel, f. Luiz e Ida;!
Edmundo Líesenberg, f. Carlos e Berta; Edwin Michel. f. Luiz I,'e Clara; Ewald Annseck, f. Oto e Berta; Ewaldo Christen, f. Ar
noldo e Tecla: Ernesto Bennertz, f. Henrique e Joana; Edmundo;
Zülow, f. Ca.rlos e Selma; E wim Hcise, f. Gustavo e Ana; Er-: ...

wim H. O. Kehske, f. Richard e Alwíne; Err.st Kretzchmar, f. 1'i:"IHt�-��tiHtHttt-S JI'I!------!II!!I�g�.�.

·1·
Oscar e Tecla; Erich Nickel, f. Carl e Selma; Egl'n Rapcínske, f.�· E' K ..

ELAd.DJPtX3dOG1ffiRCialman!! ,n..,ogE:i81f1:ib4jl, t, ..
·

'i.-..-..•.Albedo e Alma; Erwirio RoedeI, f. Bernardo e M�rga ida; Er- � rích armaIlIl iii
.! "...

neste Lorenzi, f. Ernesto e Berta; Eduardo E. Correa, f; Anto- S Dentista t
nio e Ana; Ermínio Venturi, f. José e Tereza; Emil Nagel, f. l tHeinrieh e Dorotéa; Eduardo Braatz, f. Hermann e Ana; Ernst·� Rua 15 oe Novembro. l Com o seu uso, nota-se em ..

Rabitsch,. f. Richard e <:;Jar�; Eugen �ass, f..Wilhelm � Carolí -

� Telefone nr. 203 I. PO�C08 gi�!�gue limpo, de im-!na; .E:rWlm Bayer, f. Friedrich e Paulina; Er:i11 Oenz�. f. �liugns.t __�_��"'$��<!M� purezas e bem estar geral. . "e Lína; Ernanoel D. da Rocha, f. de Sebastiana; Emil Hteber f. 2' _ Desapparecimcnto de -:

EmiI e Paulina: Ewald Eickernberg, f. -Herrnann e Auguste, Er- :?-���-$--� espinhas, Eczemas, Erupções, �k'
wim Howe, t Carl e Carclina; Erich Luelke, f. Adolfo e Sofia; � Dr. Ollveíra e Silva i Furúnculos, t oeeíras, Feridas .�

Erwin Braatz.. f. Luiz e Ma7ia: Eugenio Küster, f. Frederico e � br:.vasb�:::pa���imento com-Carolina; Eugenio dos Santos, f. Adão José e Ana; Ernil Drae- S Adoogeao * pleto de RHEUMA'f IMO; dô-
ger, f. Paulo e ]\Iinl1; . Eduardo Silvino,

. f. de Natalia; Ewaldo I t res nos ossos e dôres de ce-

Berndt, f. Guilherme ( Emília; Emílio Gutknecht, f. Alberto e!
Alameda :?iO Brnnco, 1ó

* be2a:_ Desapparecímento das �,..

��� ,.."._-. Matildaj Erwíno Krüger, f..Frederico e Ana; Erwim Wilbrich, f. t B umenllll

* manifestações syphiliticas' e '
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·i� {���bf. et.J���j��;. ;l;;����; (\�:�:t txttY.lofr�eá��2í�:s tf.; ��i��i�as� II :������=:.�=�; �;��d��h�it���mmOdos de IF i' a'· rmac Ia r I o· n'� Natalia; Erwim Teske, f. friédrich 1;1 Gertrudes; Emil Buse f. �........ ......,....,..... �

�. 5' - O apparelho, gastra- �f",. •.... .

.

'.

.
'. � Emi! e �l�lenfi; E:í�h fiedler! f. A.Iwim e AJvi!1a; Erich Bu.se, f. S Dr. Alfred Hoess � I :Ili.t�R�\l�;r:r��OàtEc� ioS es�

�
..

li
..'

Ant BRANDES ; PillIl e h1tse; Enilho Garba�l, f. Leco.n�o e GlUsepaj Er�-�m B. * Jléàico do 110spital Sin. Izabel l tornago e Dão contém iodureto..
'.

: • R. Schmidt, f. Albert e Alvmaj ErmmlO Pegoreh, f. Albmo e

!
_ � E' o unico depurativo quo �...RU.� iii DE NOV.. 63 - TELEPHONE 90 �a.:i .. ; Er�l�.io �er��Ii, f. GlUs�pe � lHa��a; Ettore Vicentini,. f. ...
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k\ U f ulro e A..l,Lela,. L�ald OestrElH::h, I. Hu..,o e Ema. = . CólZlllC(" Gel'ai
.

� da Euspepsl'u ,.'vphiu·tI'f'a. �1
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•
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�::'. ·causaAs�i;:.eOiS,G.cAomDmOel�ciaes :"1 III- S··tr·ado.!.�. ein drogas e especialidades na �LIx:m Ji)'f;lj HOGUBIIIA
v •
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donaes
.

e extrangcir8s 'Enípregado co�' real van- t= e criminaes �
.

U··· '"
.

': ., tag'.::rn nos seguintes casos:: :, :; � Rua Minas Gemes B .,�i Medcamenlo$
e A:!:!:!���s_H(}meCl1õliCOS �{i �lfiU:e�;!�muE:�n::;�1 t u�::�!:sm��n������ ����

I di�;;Ui:O�r:�:n�oss��m;:.;,�i.·.·.:.:: ., . :.:� Gartares, Fistulas, Smas. xi? d�r�g:g���:.�� �1���l��ut�� tores do municipio, o (,Su·
{ '. Sn'rf"lm···0111:0·' (:·om·1nlfit·O 'JS {

ANTI - SYPHU.fTICO
e Quirnko João da Silva

.. Silve�ra., I nlemento Semanal Hustraüo·'�; •. ti
.

.

(m· , fJ hp t; : PODeROSO: ANTI - Bm.u1>\A nco vende-se em todas as FarmaCla8,! 1:;'

(. '. ANTI- ESCROl'HULOSO D' C d C h· N' ......4

.J� de artelactor; de borI'3cha, j I' Gr�1..�DE DEPURATI.VO DO SANGUE s��%�r�aJoeBr:�fI�b:m a�fi� �a�I_·�_._. _ ..-�-_ .. '.-

.�� ,��:r��l���:��lls:���:tcs, \'arti- '�i;_� __o =

�bl�cas Sul-Americanas;

-jPHARMACIA DE PLANTO!
:: Vendas a va.reio e atacado.'::).

.

1P"fl, 1lr T. _'_:: L 1���������.��4«;�� L : �o prox.i.mü domingo esta·
· •• JJ )

!L.I W ii. .I. ,1\;...... '.- ·arga.mellt J rá de plantão a Pharmacill;: Impol'taç.ão directa, por isto'l �� Ih'. AbeJar(lo �<�bnei- e i CRUZEIRO DO sUL .
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dea' da ��ou.foi't�'Í.'.& . � Deix!!a má gralar' I
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f� Preço����:�in1.0S �11 �M�OSl'() ,;� '�NDU.L�TRIA· i� J FERREid!RAfDA SILVA f li .

i� V I.· S O
H Servico noturn® perillaneme· j ·1·
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í terá lugar na sédu {los Atini-
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;,_,___-====. �llmllclpa!· l'1'OV180r10, iUCO pu- ,

.

.

. ! dores uma grê.;.nd"!.
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�� '''''''!ij oUro que, durante o mes de
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l�l;ru;�B;;;;TJ\LlAçõEs ElECTRICAS ·.1·�I�:t��.}b;,�����:�li�!e.. 'd:����c:.��!.� I
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� 1 Festa Pepnlar

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

. I�e.itu�a ,e nas ln.tend-encias I' Aeroposiale. XARftPm: : em benoHcÍf> do Hosqital San-
, BRANDE SORTIMENTO EM:LAMPADAS E LUSTRES : D!st�ltms, o segundo f;em.estre I �..........,.,,�.

. l1.\f � i ta Catharina.
;

• �,do y.:IDJZO�to ue_ Indu�tl'l�. e\ _\..•.. ;"}r f., 1 r
_

(!> Jft';;é,'\' '1. O progl'.amma 8t'rá pubH.
TODA.S PECAS .PARA CONSTRUCçAO DE I \.�r�}f��a�J·. dOS.. c:mtrlbuH�!fs /' mrt cl .3..

erea C313: na �i1 'U��·. cado beevmuente.

·:1'
.. que pagam lOO$OOO ou lmus, I r\genClí.1 do Ct�rrelO I .

·

.

APPARElHOS PARA RAmO anuais. .. . ... - ..,
. .... Et o roelho!' para a I· A Commissr1o dos Festejo::;

...
.
.,. Finito o mçs· (ie se�embT�Q,! Para o Sul

.. tosse e doenças do peito. 1 ,,- .............._--='"- _

"I s�liá o h.DPosto çiitad.p. ácre.�-I'. .

ás sexta.scfefras Combate ail constipações. I, U:,n":"l\fl;Hilf�'S Esti]cll"ado-:o.:;, c:;.do da multa. ,de 5"j; n.o p;n- ....,. ,

.

i �=.r"'" �
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j Dfeiro [f:cs e 100/6 no s.egm;tdo i r:glstrada� - as 10 horas resfriados) coqueluche. I
. pnicyl,ll.d<::se apôs', a c<ibraa-, sImples - as 11 horas· bronchite e asthma. !,' ea�:;�oP����aut�j J��!�a�i�z e��,
, t;a J UdWl�J. .. .. .. . . O Xarope São João (

I" 'I'esourfiríà dá - Prefeitura para: P. Alegre, Pelotas, I 8eguint�� ,,:apol'(.'l' ctt ;ompa-
.

li.. Rio .GrB.ndt�, Uruguai, Argenti. I protege e fortifica a gar-Carlos Hoepe!,e S. fi. de E'Gternln'b de 1933. ,.; na Chile,Perú e Bolivia. I ganta. QS bronchios' e os Para o norte:
�. BlumeI}au �j ",

Alfredo Ka�.�tner _ Pall'CI o Norte pulmões. Milhares· de
I

no d�a (). «Itatjn�a"
m

. " ...

'fesourClI·O.; ..

'

.

. 'curas assombrosas I ! no-rim 18 - ,'ltaquatIá,.�.i""-..IlI.IlIlO:''i.,.''m�\,.!'B!=3W''lt'...fr�'''%ilW''!I-'''''''''''''''!?l!i!!u.:!&,\M���I· .
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I
aos snbbados 1 I Para o 811i:

�� �� �-"� --�-

-�_....",..._,�! --�-�--�� I
no dia 11 . «I'a�""lce,,

'!'ltl'í'\das' 10 h 1- � t ) � ",:-:�"'q.... �.
� .����-:;;:-! L _ _� , reg!. .

� as oras ,

w,,',;.; !\� • 'lO' ;-l í\ h :1 r ":""' fl�.'��·:··=·t,":�.,."'[:,:tr:'t'itT".,:t�,·�·�.,.,.'<:··')�"··"IW;""'?I�lmPles -·ás 11 horas 1 E�1 C!:SO DE �lOR'E ----�.�-...--..,-----=��

(; ;:mUHO lavares '..la ...,unHa :� i l7ENI){? 311/ t1lf Cl;!" � D t .;�' , . _ , i�������::-:��i; .' �. :J l .L il'.i"'f. j.!J !:�. _!r.uca- en arla.�$ I para: SaLtos, S. Paulo. Rio.; Cmxoes oe defuntoK se�pI'e'�: �1

f= ;VieHo ;) I por pt'eço' fi" oec'1',;';fl � <: ClHUIlGll\.O-DEi\'TJ.'iTA :� I Vitoria, Cm'aveIas, Baia, i em stock dê todos os tama-!}: Df'. Edgar Barreto É�{�.
._ > � Af" ��I� lw;a "bjCy{Jh�ta ':��k,�ct;, fl�ZIJ:t.1Lft"fE:R_ftiANN:i\�1iiceió, ReAd�e, Natal, Africa'j nhos apreçosmodicos. l�� ADVOGADO �!}\; Tabeiu.iO CIO ":,. 'U ,CIO, �: , marca �.\'{fander!:l'r)} : t ..,.,.. """"',,"1!.,-i.T \.U ;� , lJUI'Opa e Sla. Servico dI! 'orÍfll.ei}'{t ordem j�: :?=' (:. '. �"- ....J; .. 'Ll'Ul"'.... i.� ''f , ..[ 'l: RUAi5DE NOVEMBRO,37 •

{� . BLUMENAU �: III
PBru tTabrr �;�. nua 15 de Neln.'mbro �i I Q�al(lUer outra infnrmação. : A_ tratar Com A. LuboVi. Hua j tÊ 2. ANDAR i�

�: ;;':'iT t'l r1at�":f'a ':f' li e fi tu I e d a c ç li o �; í� emfrenle do Hotel Bou Vista 1$1 fornrcerá O sr. Agente do Sao Pnulo n. 48, (lU na Mar-, \: I;• • l. • ..(. [] {. LI al..lu a r. ('� I. i • 1 •
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iI . .. Rua 15 de NOVem1YI'() �. 26 (Em frente á Casas Pernambucanas)
,.... . .'.

�"....,.""""'''''''';��·�'''''''''-=''''''''-''''''''''''''''--.....,......:!J!!llI....·ill:�.::;./��,�:���J';��!:�,��.��:�.<'�t1!!��.��-=lh:'!.��-':�V-";�;iIf:���_·�·:,.,'\'I:!::�ff.Y,��;r..-r:-���;;;�'����������;c....";\.;�����&i

HOJE - Sabbado, dia 9 de Setembro

AMANHÃ � Domingo; dia 10 de Setembro

A's 8.30 horas em ponto'
.

Um programma maravilhoso!
1. PARAi'vIOUNT JORN:AL .•
2. O RESTAURANTE; D,B ·BETTY BOOP - Dese

nhos Anímados'

S' ..
.

'RICHARD ARLEN - CHARLES 1AUG�TON - BELA
LUGOSI :EM

A Ilha das Alrqas
Selvagens

I
Um thema íaseínante pelo seu macabro colori

do. Através este ülm impressionante, dasenvolve-se
o thema audacioso: se a Sciencia a um dia conse

guir transformar anímaes em entes humanos, porque

I processo lhe .dará alma igual á nossa?
.

.

?
.

. ATTENÇÃO: este .rilm é prohíbído para creanças
..

e improprio para menores e pessoas. de temperarr:en-

I·.
t�

ne.
rv

..
050.

-'c.ommissão
Censura Cinematographica.

'....
� Sabbado: 2$500

.:
ENTRADA: Domingo: Poltr. 2$800 Geral �$500

·

�W7&íM##' í*=i:4r�·�4#!.Cc�

Edital de Alistamento fV1 ilitarl Clnb Naufico Ãmeric�1 .•'

Domingo, 10 de Setembro de 1933 I. *.L"
Inicio as 13;30 horas fI f�

crLocai VORSTADT - Olaria Koch

IGrandes Regatas- J
'
�

,ã

Roberto. Orossenbacher, Presidente da Junta cio Alístamen-
to Militar do Munieipio de Blum mau; faz saber aos cidadãos

! constantes ria relação abaixo trs-nscr ita, que foram alistados pa
I ra o serviço do Exercito, e, aqueles que se julgarem com di-

11reitos
a reclamações deverão .apresenta-Ias, comnetecterneute

documentadas á Junta de Alistamento, a qual funciona no edi
tido da Prefeitura de Blnmenau, das Oi tu ás doze horas e das
treze ás dezesete horas, todos os dias uteis. E, para que che
gue ao conhectmento de todos, mandou lavrar o presente edí
tal, que será af!xado nv lugar de costume e publicado pela im-
prensa. Eu, Pedro Cardoso, secretario, que o escrevi. Blumenau
em 20 de Agosto de 1933.

Presidente: Roberto Grossenbacher.
Secretario : Pedro Cardoso.

..

Flortanopolís

Itoupava

Club Nautíco RIACHUELO

Club Nautico YPIRANGA

Club Nautico AMERICA Blumenau

N O ::r: rr :El

Grande Baile SocialClasse de 1912

em homenagem aos elubs visitantes com dístríbuí- i
ções ;�: ::eem::S�onVida todos os socios ,.A DIRECTORIA

·L'·..

o maio? EorU:I:Bnto rlüsttl cidad\\ em Loucas,
Esmalte, Al'.LIuÍll!(}S, Pot'cehulBs e Artiges para
pr-8sente8. POR PREÇOS SEM CONCOHENCIA.

. _\_;
...�

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



LEITURAS PARA A MOCIDADE
Desde todos O� tempos, todos

os grandes ffagellos que muito
contribue para i) '1l1fraquecimen
to das raças hurr-anas, é a deca
derreia da força vital, precisa
mente quando mais falta faz
aohomem ou m-rl h e r, como

compensação da Narurezu.parn
horas amargasetrtstesas daVida

I
A fonte pois.d'este flagello
começa pela da mocidade

.
ás quaes, lia prímeíravez tem
assim Importan ciu quandoalías
muítíssíme, por que são de
origem de muitas Glesgraç::ts.
quer no decurso da vida quer
sobre tudo na velhice, AR
víctímas, geralmente inexperi
entes, fazem uso de coisas de

lfF;--r·
..

··m==-a····:�ca�·····
..=-

..s··c-...·a··�.·I;�.��.···a;
..

�."'=r1t ��i:�:::i���;i n::i�������
: .ii (li! .... ,,'. \"'I',j. RI;lI. I[. l2J : Vulgarrnentéchamam-se:
: : OONORRHEAS BLENORR!-L\-

'�.':�.' DO PHARMACEUTICO GOTTLIEB ELLINGER :.�.� aIAS, CORRIMENTOS-. etc. Sé

I 5 o leitor fôr'uma das victimas

. :'.;.
Com 40 auna5 àe pratica .na Alle�nha �:.{

não ande pôr caminhos tortos
. que lhe roubam (i dinheiro, a NOTA: Se quízer poupar vos-

e nri: Brasil alegria da vida e ii saude sexuaí da saude e Vt..rS\:,0 dinheiro com-

J� �� que é ainda, um grande bem. éoenca desconhecida o remédio

t A maior p r o b i d a (i'e pro f is s i o n a i no Re celtuario H Incontestavelmente, um dos me- shabÚuai· vos no ctJr�eço �e q ual- .

'.

�� Grande stock, de tOdO� os artigos farmaceuticos �} �í��;���:.�ue�16����, �.���� S�� �i�:à�t' ea�:Je:���;h�arce�!� rs1f6TtO(f!mmaO([�1-
�: '" :( NANCORA"

um purgante de Lcmbríguetra
I �) .

. S� Medlcamentosbomeopatícos e bíoquímlcos �1 .� "'"=
�'ijnhI1C(lra. E o melhor de t » If�·· '.

_

li �;;�;j:�::��,,:i�:f{:a���;�!:tantes ii Vinho Creosotado ��Sr�';;,�tO: ;;�:�;"', € de ele;'

'I t: n H I M 1\ R R A O �

.1: .Artlgne deIugíene
,.....

:\ JOdÃOOPI1Dann.A-CS�L!mV·A I M·ljt��, diarhêas inhnlis são Ir � II � � g �im I�. �
,. Perfumarlas

"

SlLTTElRA
c rusa as RÓ pejos vermes e dE!n- L� �·m"!ã!lWwr57'fM!l!"P!i'i<!iijM1Willii!i"""!'!1l1ttÍí!"'WIi!i,;q_j..,*qm !iI!� �:

f� Sabonetes Telephone, N, 201;� Pod
'v.

T i
te8 Depo;lol. procurai o vosso E �

i� Drogas . �.:�. e F�:�c��eco medic/J.

C·�
E �

�� a L O M ENAU :; :F':o:.c:� {Ht����;"S!;�F fl�OI��·�����d:� ��
II � kl1 A'T E n E

�

A no
I

�::���:���:::1:�.�;���::.:'�.:�����1 ��o��� 1�����.,�Rboas Iarmacias dpsta

.;,�� �v� u '1 t ll' l ,'" u' �
-...._�_..--_-..- �..,_==�r��.'����.���.....,,��__ 1 }o1llbZl.'&"""""""""'_ _ '_""",_ i_I" ,.�
Onde está a felicidade Enj FamHia I� . �

A grandeza da TIc)fsa httrla � DEVEM SER

,
..

"

depende da culturamoral in-

c-::;;_)
. =->,

.

teletual de seus filhos. A gra.n . '.

.

Em possuirem dois jardins deza e íelicida'le decadaUID1' An SU'AS" BEBIDAS .'ligados entre si; o do Amor deles depende da b�a {JU má, ':. \.� �. .... �.'�
dentr� de casa;.o d_as Flores esc3la paterna que vU<lm c0!D I .

. II' " ..
'

.

. .�
I no qumtal. O prrmelro sym- 08 olhos e beberam com a 10 i i� V

. �1I

I
bolisa a Felicidade; o segun- I teligencia. A boa ('scola é: mo ; �'

. �
do comple!a-a .dent!.o d.

Ó �on-lI'a.li?ade, in8tru.çã�1,
.. l.u.)�.tiça'i.�·O. 'PR'E' 'D"'I: & .EUI�·�n. �

..�.�.:.�.::forto materIalmoralidade, Ido· hygwne e economm. Seja e- r: I..)',' �l' J ''''''''\li

latria pelos filhos, esposo e conomico cO�lpre só o in.di8 I to) . .

l

.

I �:
a saude.. pensavel na. vlda� mas iU1igo! t"""", '''''"''''�

.'
.

. de valor real. POIS bem; as- I

�.�.�
�

�altandoesta, tudol:.e tr�s. sim os .dontes e o cor-I/ \)1 ,n (�\ � .';;� fi in (�, """"�
forma em sonho e maI1yrlO po, H. cab_eça e ca!>cto tam-!.; J_��.v��.JJ9L 1!!B";.Jt(4�� �.tJf'j
Como pois, garantir a. pos- bem preCIsam b:,rgHme e

aS-I'
.

se de tão precioso LU,MEM. seio constante. . ---------,-----.-.-----------

de tão gl'imde BEM? indo di· Para isso use a «F'etroUna
.

_

reito em. busca de

«Minervi-I
Yinancora», que é um tcmico

IIna.) q.
ue

.. '.
é um p.reeioso espe- capihr; ideal mierObl.·Chla, eS.1I

cilico feito pelo autor da ara- terilizante do couro cabeludo
mada l\Hnancora que durante evila a queda do� cabelos; II dez armos tem curado innu- destl'oe completamente a (:fiS·

II'·
meras senhoras evitando (as pa: gordura e comiehão do pe

'. ve.ze.s)opera·ções.e sOIf.rimen ricraneo.Algumas semanas de .

.

tos velhos do ntero e ovario, uso tornam ú cabelo forte, on- I

J'"
'. possuindo attes,ta.d.O.s,magnifi-

d

.... ea.d?,VigOro.
so b.rilhante e. pre'.' CDS. Um negomante do !:lHo to eVltando as caspas e o em-

Jl . commercio de' Joinville, es- branqtiecimento prematuro,
gotando quasi a paeiencia e sem tiutura. Cada \'rasco tem;
esperança, curou-sede hemor tod'iS as' i.nstruções parafazer
rhoidas com 6 frascosl Todos o cabelo lustroso 8flCCO ou hu
os incommodos causados de mido;Vende-se na Phar. Mi- ..........._

«regras» irregulares, hemor- .Jlancora Joinvile: em to1as -----��-�----..�.....--.�-----.....--

rhagias, curam-se se são (lU' pharm" il'ogarias perfuma
t'Slvpif'< com.1i Minel'vina. das de�Lt cidade.

LONTRA

A J,� n .

:=-� ==._�=��-

E' ::ttll��rs:u!�&e�O�sa fejld-II J��;�t:!�A CA�lOS 'JAMlE '��:::�:}�;�i:�::
da�e de.penda oe vos�o� fil,hO::.j' Rua l:í de Novembro, 90 _ 'I'elephone, 17 . BLUMENA
e ades depende quast ca Sau-
de; cesta depende, quasí ex-r: OHt>,!'8ce as seguintes NOVIDADES:
clusivamente, ãe lhe dardes de

"
PiLgrilli, O Unto de Castidade 6$oc

3 em 3mezes, um frasco dr; . Maryan, Reeonclllaeão 3$oc
afamada:

.

Medeiros e Albuquerque, Minha Vida 8$00
LOMBRIGUEIRA l\UNANCORA Crowther, A Sciencia Moderna na Rússia Scvletíca 5$00
No ha egual. Uma creança I :\lalba 'I'ahan, Lendas do Deserto 6$00

de '1 meses atacada de desín- i Machíavel, O Príncipe 6$00
relia perdeu 543 vermes de 3 J Orestes Barbosa, Phanta!=:ma Dourado 5$00
qualidades testemunhado por I Pandiá Pires, Na\'io Phantasma 4$00
seis pessoas idoneas em It�pe- � Renato de Alencar, Nupcias de Fogo e Sangue 5$00,
riú Municlpio de S. Francisco' Howard, O Mísrerío da Madíson Square 68 4$00;
do Sul filha do Sr Carlos J. f Hesnard, A Psicanálise, Teoria. sexual de Freud. 5$OOl
Neuremberg, professor." Cada � Manual Ortograííco 1.2$001
frasco é uma dr se, Toma-se de � Venancío Filho, Notas de Educação 5$oo(
uma vez em café com leite. � Dr. Pires, Tratamento da Pelle 6$oo(
Depois do efeito não precisa � :MOll���I'O,. Clínica �lcdica '.

2o$oo(
dieta nem

p. l.urgal1!e. ". II'
Dr.

ti.llVêlI'a:,3.
8. dl�ta par� ?s. d.oentes

do este-

Vende-se :1 4 numeres (I, 2 1 • • ,}�lrc,.,O e aos Intestinos 13$oo(
:3 e 4), conforme n edade, em J.JU:1Vng,

• �;.8maI'k �'
2ü$üoc

todos os negocias nas Iarrna- H.ugo Wa"L, D�m B��co e �eu tempo 7$000

C.'ias desta C.idade. e drogarí- i Plrand�Ho, O Iallecido Matias Pascal 7$boo
as e na Farmacía Minancolti. GlaeseI,_ Cla�se 1902_. .

7$000
Dr. Rene Boísson, 'I'écnica Corrente das Ope-

l, ,_!�e��_u_r_g_ic_a_S_;!_a_B_ô_c_c�a_·_D 7_$_O_0_o

,

,
s
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Malbqrg
n�gQciantes e exportnõoree àe maàeirc5

e I'ereces

5ecção fluvI'bl
.

.

Representantes ÔO m910HO IN6LEZ

·f

·Oo .... lOUERflO., OU no uerão das senhoras

·.procurem CASA PEITER

onde () fretil�. file nlllS que o din�1.�irol
_' _. .�_ "'._.,'__ ,

.. ;_. _.::.;.. ·c_

P E I T E R é qllem melhor serve a freguezia

A�gos e preços sem igual
.
'.

.

:Pelludas 'e casimiras

.Somente na
.. :'.1. Co::L'":l.feoçõ9S

Artigos para a: estação Dcsl'jando vestir-se bem
E por pouco dinheiro

Deverá usar sómente

s')b medidas previa.s � preços da fabrica
Tem sobretudos e ternos feitos em stock

.

.

� RAUL DEEKE�
.

Rua 15 de Nove!'1bro, 120

�felephone Nr. 47

e!:SOb-:'!!::::�o'!:;�'!ceu�é.:!!=:�_ .··1'dei ... os, que conta mais de 40 annos de pJ'atica,
,

proIíssional fi
Manipulação esmerada e escrupulosa. I

Não se substitue medicamentos �
Pl'oductos de alta qualidade. I

Especialíd3.des legitimas. �

i
�
:

OesconfiCle do remedia ba,r�do!l
que, muitas -vezes, é imitaçãn.

.

"í ....

�"

' ... ::

- {

Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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f Ê E A R .E11 � IA U O CARVÃO NACIONAliNUTlCIA
.

ESPORTIVA Lina ECoHolllica Hansai SQCIAES
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1ii1t
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..' �.. ··!ANNIVERSARIOS

OS t.eríodí 'os 't'echní Emb.··ora tempo ehuv.oso de! Na séde da Liga Eeouo.mi.-I T
'

h t
.

'd '

F
. '

F' � � d � y lC COS 7 d t b l'
, H' ll . i ranscorreu on em a ata n\:ia'

, :, ,.'.'
01,U

.

e que transrormou: ri ade; eu !JÇO todo o bem voltaram fi discutir o probto-
'

.

e �e em 1'0. rea lzou-se c:;: ansa, rea J�ou-se no d!a lUcia do nosso prezado amíg», [�m,

"�Napolt'ão que teve a ousadia que posso! Puro engano, nã« ma rio carvão nacional, fUQ- nesse dia, nO campo da rua 21 de agosto p. J. a assernbléa I Guilherme Balsini, que l'oi por e�te

de prender o Papa Pio VII, pasta! As obras sem a Fé, damentando seus argumentos d.as pa

..

l.meirHS, um bem de- de.st.il. Liga, para. a qual com-',motiVO
muíto cumprimentado.

no penitente de Santa Helena, sã:o como a arvore que não no parecer conu-arí» das au-
senvolvtdo jogo de Futebol, pareceram, em virtude do mão -

Lá, naquella Ilha. o sol da -produz rructo: são como ti torid-des navaes so .....re a con-
entre o Brasil F. C. desta cí- tempo reinante, apenas 36 pes- Clt h" 1"

.' � , '- 11 -

d d t;' ,.

S Cd"
.

. 'omp e a oJe. maIS um anilO, u-

França vira que os seus t1'Í- arvoro sem raiz, que ê este, veniencia de usal-o nas uni- a�, e L' errovrarro . - e soas,
.' l exístencía o menino Fernando, HJllo

umphos, as suas glorias e\ril. 8e bastasse somente a dades da esquadra; As con- Cm'ltyba, Durante a mesma fOI apre-I do Snr, Nestor Heusí contador da

víctorías haviam passadoe, caridade, Jesus Chrtstó não clusões a que chegou o Mi-
Oonstítuído o team vísítan- sentado pelo Snr. Síegtríed I E. F, Santa Catharina.'

penitente, ??C�lamo�� illum�" exigiria a Fé eA Elle dis�ê: nísterío da Marinha .são de-
te. de rapazes que sabem de- Beíuer, tbesouretro da Liga

.

nado p�la li e, ,«O dI� da .r:zll- «Aquelle que cre e� m�m, císívas e annunciaIil que o senyo,l,,:er jogo, calculava-�e o balanço do mez de agosto O esperto garoto Valdyr, mIJo do

n�a mal.o� glo�la, ,nao, fOI o tem a_:VJda eterna». (S� J�ao, I cornhustivel de proeedencia
de imcio, uma derrota seria que demonstrou um saldo em. Snr, Altredo Campos, digno eserí

díada IDlUJ]8 pnmeira eommu- cap. 6.). Ora, Jes.us Chrísto brasileira não. node ser quei. para
os Iocaes. Embora ala' caixa de Rs. 918$000; e con- v!i0 do Cível e Commercío, festej:oi·

h- I Fé L b . gado o campo, o júgo foi de- vencionado o seguinte: ra segunda-feire seu annrversarro

TI ao i-
", ....., exige a " em remo-nos, mado senão E'nl reduzida per, senvolvído sob serios ataques l' Os discursus annuncía-

natalício.
Bernardm de Saint PIerre'l d� que El1� dísse ao, apostolo I centagem, de. mistura com I)

...

o ,au�o! do roman.ce «Paulo ,e Sao �home
..

', «T�ome tu ores- producto estrangeiro; pejo seu
deixando por vezes a assis- dos terão logar na assémbléa Viajantes

Vlrg�ma»T _ m.oI:re�do cheio te por que. VIste. hemRveI!.tu-, alto grão de humidade, exces- teneia, em delirantes applau- de 24 do corrente ruez;
.

de VIva Fé, dIZIa a esposa e r3:dos os gue creem sem ver>'. so de enxofre e de outras sos.
.

,2' ,Todos aquelles que con- DONA CECILIA M�SQUITA
aos filhos que. cercavam-no Uls�e, fllaIs. «O que Dão crê substancías que lhe abatem a Logrou vencer este prelio I tribuíram com alguma impor- Acompanhada da senhorita Ode

no leito demorte e choravam: ef!.ta ja condemnad<?", Logo. capacidade calcríca e aug-
o Brasil pelo expressivo sco- tan�ia para a construcção do li,a Gíneste, seguiu hontem púra Cu-

«Por que chorar? Para que? n�� b_asta f�zer Cal'l:Iade sem mentam a cinza. O 'governo
re de 5x2. projectado Hospital de Nova Btyba,c 0r:3e -JJ.eslde.tU .exJ:!lad S�l'a,

{) que em mim vós amaes, Fe, e prec�so a Fe e as 0- defende-se, assim dos prejui- Bremen.' deverão apresentar-, J_o��IT��a �a �m�. a, ITmu
o dlr,

viverá sem,pre: isto é a."'enas bra� de. carIdade para a sal- zos que. impoz a o'8 .p".rtlcula- Hontem" houve jogo de 1'e- se mumdos com os talões ao I,_, -

t
"

V' h t do BI thesoureiro S S' f' dR' ,

-

uma separação .tl'an�itoria; vaçao e �l'lla, re8, aos quaes se obriga a
ane e, en . umenau ap1'e- nr. 1e1rIe el" DR ABELARDO S DA FONS,EC\

_. ) t
.

t- d Q 1 sentado em campo, um com- ner, em Nova Bremen' , .

. .

'

,

L r

nao ma. orneIS ao olorosa; uem Ignora que os ma es acquisição de dez por cento 3' Af'm d
.

.

'
,

I Para Florlanopohs, segwu qnartn-
eu conheço que deixo a te1'- que aHligem a Familia, a 80- de carvão extl'ahido afim de

binadn que bem se pode di
. != e orgamzar um Ieira ultima. o Snr, Dr, Abelardo S.

1'a, mas não a vida!» ciedade, a Patria são oriundos que lhes seja facultJdo o di- zer, ser a fina flor do fute- c�nJunc.o �e observação de da Fonseca, advogado em llOSS0

d f I+ d R 1" ? boI local. leIte, conVIda-se a todos os foro,
Eis ahi O valor da Fé e .

a a.a e e 191ão,
.

rei� de comprar o de impor" Continuou o tempo chuvo- colonos, que tiverem bom ga�
para que elJa serve_ Muitos �t;Ia?-tos c!imes, quantos taçao. Sabe-se que algumas 80, prejudicando em muito o do vaccum, em rendimento
dizem qUE' a Religião é pará smcl�lO,s �s lomaes regist3;m empresas, d�veDd.o �ubmetter. desenvvlvimento do jogo. Em- de leite, a apresentar'se á Se
âs mulheres. [::;8 dIa é para quasl dIarIamente! Porque? se a, eS,s,a lmpoSlçaO .do pro- bOl'a esse impeevisto, ambos cretaria da Liga.
as mulh-"res é melh.or ainda Porque a criatura Rem prin tt:;cclOnuSIl1o estabeleCIdo num

'3 t' t
.

Ih 4' D' ora avante realizar-se
Para os �ho�ens ·.·que gêlal- cipios l'eligio.s'osfica'materia� decreto com que se festejou dO' eamts 'vpor aram-sCe gab, ar

.

." '..
.

, '. d
.

I
-

. amen e, enceu o om ma· á em cada primeiro domingo
mente, são peol'e_s que ellas, hzada, ,,>im.malizada, ':_ assim pal'i;�?ptforldae naovreemvboruoçdaeO'9�mÚ \. do por 4 goaJs contra 3. do mez uma assembléa na

porque elles estao expostos sem o 1.1'e1O da RellgJao, tor- ". '

j_ ._}
'I serão discutido8 todos os ne-

a maiores perigos,· cercados na-se capaz dos maiores ex-
nem por ISSO ??n.somem a;. gocios da Liga em lingua ver

de maiores males, são mais cessos de todas as paixões :quota de sacl'IflClO» e pre- OFFERTA nacula. ,

ambiciosos, mais viciosos e e da maxima barbaria. Em- �e�'em aC8netar .com úS pre-I. .

mais peccadores, Ou a Re- quanto um crente na edver- JUIzOS cor!esp,onden�es ou ia-I Por intermedio tia succur

ligião é verdadeira e tanto sidade. nos revezes, nos in- zer cx�eI'l�ncl<:ts cUJos reSUl-j si� do Banco do Brasil em

Eierve para asmulheres como Iorttmios da vida, SE\nte a ae.:.;
tados leI? t,:ldo ,1llvaI'Javelmen, Itajahy, reoebemos um pxem

para os homens, pois ambos ção benefica e consoladora t� negatIVOS. l:ntretanto, me-I pIaI' d? _Relatorio referente ao

têm uma alma immortal· a da Religião, opponJo ás des- dIante o tl�atamellt� adequado, I exermclO de 1932, desse a·
.

s[;,lvar; se ella é falsa,
.

não venturas a paciencia e a
esse carvao poderla se� uma cre�itado estabelecimento ban

serve para ninguem, é inutil resignação, que são as pode- base,?a nossa IJ�osperldadt', I carIO,
para ambos, ros�s /1rrnas para os comba- por ),88_0 que, em Jgual�ade de Somos gratos pela oUerta.

Jesus Christo soUreu e mor-
tes e luctas desta mIsera vi- Icondiçoes, outros panes, a! --------------da' os de t I destacar a Inglaterra f, aHes F

• . -

reu tauto pelas mulheres co- ,
.

scren es, ao con-j· h"
.

.. ..

. , OI preso um lrmao de
.

l' h·
.

.. trar10 tornam se covardes e' pau <�, encontlararu as rê1lzes

I'
.

:0 �e os t�me�s. e Oi �eus f;.a:co� e ao p�'imejro assaltol da equação llO beneficiamen- AI (apone
Oatn amd�n Js.sao pa:a o °hs, da desgraça vão ao sUÍcidio !: tu e no emprego .fystematico \

.� r08 ,lzem... ��._na� ten ° .

.

...
".

'

àe apparclhos apí'Opriado.s á

[ Fo.i preso �m. Cbicago, M.a.t,Fe, a mmha religIao e a ca-, ... J. T,. de M. .. sua queiina. A Índl.JstI'ia car- tehaw Capone, irmão do ta,
bonifera está coberta de fa- moso gangstt'r AI Capane. Es-

A t'EIRADAS INDUSTRIAS IS' E h·
·

ti
.
vores e alguns mineiros 1'ea- f 5a prisão foi feita apenas 11

l'
.... ..

..... .

." emana ue ans ma llíza1
..

'u.m a felicidâde na face ItitulO preventivo.
BRITANNICAS PARA 1934

'

.

. '.. .ld!l tm'ra f0,l:w'?l'ndo á �regue-l _

'.

'.
.

. I R- r
.

h
' .' ! Zla cumpUiSOfU) um artIg{J I:;_ue I UMA ME'NSAP

'.

DaSeCi'etaria. COmmo.rcialIDiat�i�Jz:;s� hOJe, nda l�retla se nüo presta para os navios,' uEM 00 PRE-
da· Embalxada Britanníca, no I 1',' ':

' ,o��s a nou"" de guerra, evidentemente e
I

.

.

RiO d.e ·Janeiro, re.ce,bemos a TjdUO i_UC.h_arlsllco, com ser-j em .boa moral não se .deve \ SIDENTE ROOSEWElT
carta que abaixo tranSCl'e-l.mao e bençao com o S, 8, Su, impiJiO'ir a ninguem, Já é tem- .

cramentu b., O pre 'd 't R' 't d'
vemos:

' '.:'." , I po de metlltarrnos namdepen-I ..
SI en e oosewel l-

.

Amanha, �om�!lgo ab 7 ho- dencia da navegação dos nos- rJglU outra mensageru .a08 go«Senhor RedacfQr-Cheff', ras da_manhã. mISSIj, com CO!ll- sos barcos de combate ou
vernos da Europa declarando

V: S.' certamente terá gran- u:unhao geral. Illl qual to�a- merGantes que só poderão Ia- que. «alimenta a mais firme
de interesse em saber que ��o p�rte t?da� as aS50Cla- zer tranquii1amente seUl:) cru- esperança. de qu_e a Europti
a Feira das Industrhs Britau� <o�s c�thohcas des.ta Paro- zejros nú dia em que deixar- encontrará o cammho que con
nicas para 1934 será inál';,gu· chIa. As 10 horas mls�a cam mos de ser cdoJloS das mi- duza 80 desarrcamento e á
rada em Londres - na «Whi- paI n_a praça da matrIZ. com nas da Europa paz», durante a conferencia
te City» - e em Birmingham - s �jm:1es pregados em língua

.

! que se realizará brevemente
no Casteno deBromwich - mi ,JeI'llacula e allemã, respec.ti- em Genebra.
dia H, de Fevereiro de 1934 lamente pelo Revdo, Conego

,
e terminará em 2 de Março Jayme Camara e Prof. Fran-

t,do mesmo anuo, CISCO Loti,·
;

A julgar pelas areas já 1'0- A's 4 horas da tarde pro-
,'c servadas, pode.se antecipaI' cissão com Jesus Sacramen
c ,que a aIDuencia eerá cf,nsi· tado, que percorrerá as se

(('deravel e qUê uma (�oneeção guintes ruas: 15 de Novembro, j'variáda de todos os typos .. e Goya.z, Sete de Setembro, U,
qualidades de produftos da ruguay, voltando pela rua 15 Dizem de Recife, que o Sr.
ihdustria e do commercio bri� á praça da matriz. onde ha-l Borges de Medeiros, ouvindo
taml!c.Ds s.eJ'á cJ)ndignamente verá homenagens ao B, S. Sa-l a proposito da eventualidade
exposta.

.

eramentll e benção com o
J do Sr. Getulio Vargas ir visi·

Dada ",.l't, circumlotancia de meSille. 'ta-lo, disse:
'

qu�;é:;esperada a visita de
__ I .

- Impossivel, não digo. Não Ch:1J'les Laughton (o Nl'ro F(rRMiENTO ft�.iEnPROSuID"grande numero de brasi-
.�.

QI'eio entretanto que eUe me do tIm "Sígnal da Cruz'') IV V .. I

leíi:ouS-�íf.:;�;e�nfi(> em que esta .... T,unblun nedirí.un I j:n'()cure especialmente para

I
Bela Lugosi. Richard Arlen 7)noticlâ:'G'.sêja de real interesse P 1;r'atar de assumptos políticos, e Katherine Burke, a Mulhel·. ; , � !i�

.

aos seus, muItiplos leitores, dom.•·s(!'.a-O se bem Que não nos separe Pantbera, for'IDilm o sensaclo- Af-'JU1 em ,F}?r_alwp�:�:, p' '-;;;
e sunilWim,ente grato lhe fi- ti ri} .1'

..

ríCOmpatibüidcHies pesso.aes>.J nal. ele.DCO
de a.rtistas escol- AI�da eX;ls.,em

08 t"u(ILH�.,.
caria <Si .V� S, a inserisse, em ha e�tre nós, alem de djveI'- hidos para o ?esempenho de Po�em 80 c,ontelll1 o�! ü�e�:s, .

seu mui a,catado jornal. Solidarios com o acio do gencla na politica. nacional, glande, papeIS,
Feitos cc�m ��rm�] t� l\�e,.el_�u�

Quaesquel' demais informa- Snr� Joaquire Wolff, que de-- ilgofa. amenizadas com a coo-' �,. .
.

,,>
'

(l\tkngmL F�or,Iauo�11011S J

ções oU cowítes para a Fei- míttiu-se ha (-loucos dias, con· l'
...
vocação da Constit\linte o ca- l? o flim que o Cll1elh",

B,u�Clll Ku:�en und Bro. w

erà.
(Cu

s.te-dera-o'
.

S' 1 t'dos na forme noticiam.os do cara,o
-

1d'
' !

Vai-nOS apresenÍ<lr HOJe e ts rem,
1'a po . �er o [) 1 . B 80 reglOna o RlO Grande, A'.uauh:-(l, A C(11llrDl'ssúO da tust'Du lI'IEDEIROS - H,o.,"e·l'el'n'.
Secretarja CmIlmercial desta de nresideníe do directorio dO • '. '" J.\ - .coi

Embàiiada OU'éIll qualquer Par'tido Liberai' de Joinville,
�-- C(_;lU:iUrtl Cinematographica do (Sehaef: Tl'ombudo!

.Consulado Btitanníco nos Es- pediram mais exoneração dos tr'
.

L" S" I- §
Rio de .Janeiro julgou.o "Pro- Fermento kanst Du "HEFE"

"tados, '., .

.•. DCarglo's que1·doccuCPavam os sn!'s "OmpaOll.lil . a loger Á. hibid,? para Creanças e iru- uTellnten,n. d' l'\,IEDE1RO�
AntecipadaI1lentegrato,pre- r.

.

sva o . abral e Jose propl"JO pi'I'B menores e pes-I llS u te von - I -

'valeço-IIle do ensejo. para. u- Carvalho Ramos,
. -

A�sembléa Geral ExiraordinâI'ia sôas dt: temperamento ner-I' kennen! , ,

presentar a V. S, OS'lfr9tes,
"-'.. .

.,' voso, lSchacI: Trombudo)
t08 de minha etevad.a Bstima Devoradas no,r Ficam pelo' presente, cnnvOcados todos os accionistas

..-

.

'e mui distincta consideração; �. Ja COMPANHIA SALINGER S.'A., para uma assemhléa ge-.

E, Jifurra.y HarpeÚ'··'" Tubarões ra1 extraol'dinaria, que terá logar no dia .vinte (20) do cor-

Addído CommerciaI�� ; :,ent(' mez, ás dezeseis (16) horas. no eseriptol'io da rtlIel'i-

__";";';'_'_'� _"_'. .,:'Teleg('ammas de São Luiz da C:��anhia, á rua São paulo, de�ta cidade, obeder.endo

,E�Um _presente para
.

do '1v.laranbão COmmu,niCatrlj
á se",ulnLe

. que 'foram devoJ'adaã/ não' O R D E M D O D I A:..

..'
:.,.inden'burg distante ,dBssa capital, por tu� .' _ . . _ .. .'

;' "

'
.•. :....

.

barões, 18 pessoas que ca-hi-Ja) EmIssao_ de obrlgaçoes ao portador (debentures);
( .F�Lofferecida a.o marecha� ram á aglla (1uando atré!.ves. b) Sugg-estoes a h,em da boa marcha. dos negoCIOs da I

\imaenqUrg a propriedade de sav�mnumapequena embar-I Companhia.
pangeIllan Pl'enssenwald ,que caça0 o mar��ntn .Jor-ucutu-'

'

Blumenau, 1 de Setembro de 1933,
)em aSUP�rIiÚiedeL200hec-lbtt � S,ão.Llli�f:�nde iam aso! p,�ires e eXIste d:esde {) secu- sI�hr aS�Iesta,B,r-eaHzada,i;' em I Ohr. Feddersen

p XIII., \ .

8ao Jose de Rlbamar, ! R, KleÍl"ie

.. '.

DE BLUMENAU

ELIXIR DE NOGUEIRA

,

Deu-nos o prazer dt> sua visita ()

Snr, João Hennings Filho, gerente
da Facularia Encano.

JOÃO HENNINGS FILHO

PAULO TREBITZ í.

'0 sr. Getulio VarE'

Dr. MaueeI de Souza Lerr:os,
formado pela Faculdade de ------------
Rio de ,Janeiro,
Attesto que o Prepa;'ado

Este'\'e nesta redacção mantpurlo
comnosco agrddavel palestra o sr,

Paulo Trebitz, representante da

Linntypo do Brasil S. A.
S, S, seguiu quiúta-feira á Flori·

anopolis.

o Príncipe de
Starnheolberg

gas vfsitara' o sr.

Borges de M®de&ros

do Pharmaceutioo João da Procedente de Vi�nna che-
Silva S�veira é um. optimo gou a Roma, o principe Staro
depu�aüvo, e, q�e ten_h? usado

Ihemberg, chefe do Heimvf'br.
na mmha clImlca cIvIl, com Da se ímpoJ'tancia á viagem,
excelIentes re�ultados e� to-. pois o conde austríaco IH'P
das �� .molestIas de origem tende avistar-se com o sr,

syphlhhcas, .. I Mussolini e outras altas por-
Parahyb� do, R.ode, 14, de.t,sOR'ilHdades

.

po.Utic1iIs,
' Ha.

Março de 1913.
.

'

quem ligue á visita,á situa-

I ção austro-allemã.:
"

A Ilha das almas·' falará hoje pelo Radio
.

Selvagens
. a Rainha da HoUanda

Ultm a nen e 'êm surgido va
rias pruúueções que se desta- O SUf, Roberto' Grossf'n
cam' pelo terrifico de suas bacher, agente da Pbilip...;
seeOBS, Outras ha, porém., nesta praça recebeu bontem

que a sua maior attracção da S. A, Philip!() do Río o se-

r€side na ol'igioaJidade- Nes- guinte tej�gramm9:. ..'
.

te caso eSiá a "Ilha das a1- «Rainha da Hollanda falh�,
!Las Selvagens", que prima rá amanhã nove setembro"
sobretudo p(-'la sua concep-: entre 10,10 e 11,10 hora bl'a
ção completamente Ióra do r siteira ponto Doutor Ant{IH
commum. I Philips director presidentl'

, _ � .

fabricas Philips entre 9,15 e
h Illtme. Ilha longe do mun- 9,30 esração Phobi onda ]6,8;:';

d� •.e, �u,� h�m pode, s� cha- Agradeço communícações :;:-(�_
mal dt Ilhal' ��aldlta, que eepção As. Vauagt.,
te� � seu re�uglO...0 celel?re Aos possuidorel:i de l'adju
J?L l\\�reau o �ual. se ,dedIca I pede-se fJ ob�equjo de dH
a pra.!e.a de experle-nClas tre' as impressi'les Que tiverem 3,1.>
mendas. eJlx,�rtal' ceHulashu, sr. Roberto GrossenbacheI'.
manas �m fer8R, dando em
rrsult:ldos a creação de mans-

---------""'-=-

tros. Concurso de quadrjnhFlIj do

••• <,_

PROFISSIONA L I
I
:1

Joaqu:irn .lI. Correia BUtencou.'1't, contador dipl0,

LEI DAS OITO HORAS E CARTEIRA

mado, acha-se nesta cidade para cfIerecer seus pres

timos na escripturação dos livros exigidos pelos Uec.

21.186 e 21.364 e industriar sobre o encami:Gbümento

Director Presidente
Director Gerente

];)0 pedido da carteira pl'ofissional (Dec. 22,035), Dan.�

dp todas as instrucções necessarias,

I-IO'l:'EL HOLETZ

� ... ,

!

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


