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-n�1; ::nr.�'-ODAO!iti�!rl��-!� AnDolação das Eleições no EstadolOs AcontedmemosdJ C ..•

n.HJ ! a iJ li EU \J.\UI L_ lnA i do [snirito.! Santo I 500 OFPICfMS ENTRiNCqElRARAM'SE NO IlOTEL IIAil!OlIÂL

�c

Os �Il1B!1Í()reS, r�ll� brin- te dos Estados ,d'orte3» e I ti' r,Correspondencia do Rio·
.

-

.

VIA
.
_AEHE.K

t;am, "'-lO .nome�t:,. com _OS «Iracos» em qUf-l pi;lrece se I., ,

..
,

. .
. _ .'

.

,-

destrnos

...
d,� Pp.htI.ca nacro- querem dar ahio s:moHvGs \i;._.orrespondenCla do 1(10 VIA AEREAl A �ltuaçao. dacuna. cont.l-IPOf.Outl'O

lado foram CO.ll.V-.?- ..
,113,1. espectalízam-se num que justüicam a campanha

nua íntranqullla. O novo goc cados os 'representantes ao ..

processo classico de tr'UDS- Internacíonal das pequen es Na sua ultima sessão 0811-1 ção do processo eleitoral, I
verno provísorto, cheHado! Brasil, Argentina, Chile ... H.·.

r:.:.lttiI' o .verdadeiro übj_;c- contra as grandes pot=n- r-remo .Tribunal Federal 1'8-, que se deturpou o novo sys- pelo sr. Ramo�,Grau S. Ma_r-IMexieo pare confer�ndarer_n."
tívo das suas lucubracões elas. Mas uma cousa não solveu annullar por tres votos

I
terna em sua base e funda, tin, tem recebido a adhesao

I
com o governo norte-amen-.

e� linhas travessas. U.ill.hi- é e outra . existem situa- contradeís 'a.s eleições r�él:li- meato a�s primeíros ensaíos
.. ,
de numerosos pertídos polttl- c�no a respeito dos aconte

...
.; ...

O1'W, das vezes, entrelaca- ções áifferentes Inconruu- xadas no estado do Espírito Dou, pOIS, urovímento aos COS, encontrando entretando CImentos em Cuba. A chan-

das com os 8entim.�ntos p_o- div ois. :;;unto por terem Sid_? USadaS) recursos para. a�nular, COID.O re�h5.tencia por par�e. de 500 I cela!ia do M.exíco opin.ou no.··
.

pulares. A conliguração O facto que colloca os i sobre cartas que nao eram annulo, as eleições do ESPl� oríicíaes, bem munícíados e sentido de obter o apoie dos

das dlscurseiras depende Estados do norte em íntc- ! opccas, A decisão do T. S I rito Santo». armados que entrmchetraram- j paizes do A. B. C. para pedir·

a cada imome�to da inteu- riorídade com os do sul rOÍ, um� licrão de jU8t�ça ás) U!D,?- consequencia, dessa se no Hotel Nacional recu- o estabelecimento de um go-

sídade e tonarídades do re- é irremovível por que au- Ide'Lermlllaçoes do Codigo E-'ldeClsao do S. T. sera a an- sando-se a reconhecer onovo l verno estavel em Cuba, sendo

g.'�on�lísmo em que são im- vem das condições mais I Ieltoral eXlJre.s�ae em relação nUlav.ão d�s eleições no es- governo. São a�nda ajudad?s I esta. proposta a�tendida pelos
.

pingtdas as altas preo cu- ou menos Iavoraveís que a : ao sagrado sigillo do voto O i tado do RIO Grande do Sul por alguns partidos extremís-! respectivos paizes sul-ame-
.

fiações do governo de ex- propría natureza dá a uns ) Ministro Eduardo Espíuola, I' e .. Santa Cathariua, pois tas que accusam o governo rícanos.

eepçãó.' e outros. I depois de explicar detalha Ia-] que o recurso interposto de. «conduzir os 'cidadãos á Torna-se evidente em toda

As�i� tem sido � contí- Os núcleos humanos do I ment.e o s�u pont,o ,,�e vista f e�tá baseado �a8 mesmas ra ruma e desespero». a Ameríca o desejo para que

nuarao sendo ?s �l�CurS<:::; sul, favorecidos pelas con- t.ermmou 91�endo, ".;,ao �;'an- I ZOE'_S que m�tlvaram a annu- q presidente dos Estados seja garantida a autonomia

na ca�<ivana dlscricíonarla díções excepcionaes da na- ae� os prejuizos, os t�'a�alllGS, I lação do pleito no estado ca- Unidos declara que não tem cubana e que pov&;seu resolva
aos fl�gü�adl)s nordestinos, tureza do solo e sub solo, �)s íucnmmodos, �s dltílCUlil�- píchaba. N.ão é possi�el a inteI_Ição de.c intervir na a questão sem nenhuma

�ue �� nao tra,z um �'eHul- tiveram «lex-natura» pre- �es de('or�entes na annulaçuo cre,r que
..

haJa uma �ustIça repub1ICa cubana e que rf'- intervenção exterior, ql;e

t&do O.t'ileIICO Jmmedlato e p\mdel'ancia sobre os J'e8- Q 3 um pleIto. Mús, ao que eleItoral mferente para estes conhecerá qualquer .IToverno I
actualmente só seria prejll

I)�<? são ruais du que o es- tantes. Esta preponderan, I me pa�ece, muito ma�or dam- ,

pstados sulino,s. uma vez que ó que garante a ordem "'no paiz. diciaL
I)ll'lto de U:'1 p�ogramma ela nasceu das facilidades no serIa :=t consagl'::içao e o i �upr,�rn� .

Tnbunal _Federal,�---�--

P'Jillp(lsn d!� pI'omeSS�s, ao que se apresentaram para re?Onh�Clmento de deputados; e CO,hStItUldo por moglstrad.oE)' Amenos, t H1 () valor lllcon- a sua economia - fertilid'i- cUJos dlplomas SP. pOd.e ar-, alhews a quaesquer conve- snrtl acertou
t.:stav<d de sprem a dis- de, combustiveis e outros guir que surgiram de hlna !niencias politicas oupartida- U Ü

.

"st.'rtação illenos confusa que elemtntos apreciaveis, Dea- I eleição,
na qual se subvel·t�. ; i"ü:s e que visam sómente o

I

os dirigentes da republica ta forma, foi Iacil o desen- mm os principios fundamen-: respeito ás detel'minações do C ,t" 'b r ,. AllEMANHA
tevolueionaria já nos de- volvimento para os multi- taes da apregoada regenera-: Cociigo Eleitoral. F

. �_ aI. 19O5 SIm o Iz,:-ram a ti
.

.,

;'um para iuterp;,etar. pios ramos da producção
OTLuna numa bela. lli�lb�r de Durante o prImeIro semes-

.
O .priJmettido-discurso do e industria, Finalmente te-DI!

�l�os vendados a dlstrlb?l� as I tre do corrente anno a AlIe-

t\.\tefe do Gov{�rn.o Proviso- mos a lei unive,'sal: da, pre- eclara�ão a convite [sffto1a � Bnnl'�CIO LlqU�za.s.
de sua

cornuc.Opta, I
manha importou do Brasil os

lL�. na Parahyba, pode per- ponderancia economica sur-
t li I �m u nU De vez em quando a For- seguintes prodactos.

�eltamente ser comprehen- ge naturalmente, inequivo" d'
I tr:na acerta e

_

os seus be�s I Fumo em corda, 114.700

�iido UO que acima ficou ca superioridade !)olitica. e pagame�to No ultimo domingo, reali, vao te� as maos que mais, kiloB ; cera de carnaúba,

dito. 'O problema constitu- Contudo o sr, Getulio Var-
ZCU-Sl' em EIiC�:IlO B::l1�:oJ a nece:,sItam deles. 11439.700 k.; her-va mate 445.000 ""

CiOnal\qUe
foi tratado com gas quer combater a natu- �. i

.

._ lt>,?ta, annnal ela I':�c(jlü, S. Bo- .

FOI ,bem �:.;;t� ,o c::�o d�.ul- k.;. pelles de,�eptis 95.182.400\
;�rand! nxagero,.

veio d.e reza com as palavras do ...
E8tamo� :nUlt..�s�mo adml

1�.JfaclO. ,A:';S()lem;:lda�.es; que tlm� con�ul�odaCi:Ül�S?lLllld.lullldades; Gaie, 22.799;900 k.; ,

,1istur
com a8 questões seu discurso e promette

rados c0l!' a ?o�.agen:,1!?� �r. Ílveram extraornmano COH-
da ,-,asa .Ba;yer, concurso no

I castanhas du Pará, 610.100 �

egion�.es do norte brasl'- co.ntrabalanf"ar. a f!orçados
Alfredo fiager. ,mdo tlâUmo.f curso d.'\;! PI.VO ";I)n�tataill de qual sahl1·a. entre outros,.um.k· couro.'"�seccos. 2.{':'14.6oo:

, . ... J. em um d')s Jol'naeS locaes
. } p�e""l'r, d d

..

t d
'" ) ., .'. '.

- ,

:. �iro, ... omQse com e.ste Estados.dará8J'ep'ine�rll) �". __ -' , _ '�" ".., '. ,.missasolerntw, :"s10 !!I)!'[:êL R� tv, e olSC�mOl'; erels·iCrlli<lS'letillil1wes, i3rii)tiok.;
.

, C1!T<feté': pudüss� 'fo!,mãil-· norte a· suoeI'io�ida'de aüe ,{ue .J.}:,�a ,jú::; u�le., .� amua I c(�Iebl'ada pelo revt:' rendo I Üle�UaGO. (} S?rielO, coube e8-1 fumo, 3.G19.4o() k.; cera de .

zar a
\ ')l'dadeira orienta- a iatalidade da naturêza

nos t:.�:usa ,�e le::anos e 1 �l'ei �lavLtno e de grandes I
te preml� a ?mtauora.do r abelha, 29.400 k.; couros,

ção exi, da na sua syste- lhe!') negou. Safal Das pro- c�lum�l1�doreo ..
O �.ue hou;re I festeJO!" populares. coup?n?- 10.180, a �enma, 3.032,1(,10 k.; banauafi. . .

matizaç .. rutura. Veio com messas em grosso, ·q1le a
Dao �?l !�aI�mU1a � SIm calü.�: .0 1>1', Professor Herc;';radt Am�lIa!_mtern�d� d? �l�pen -11.932.0.00 cachos; lã, 1,280,900

Linhas t avessas porque, caravana dictatorial vae �.�J;t!In�� aquI, o, Q�C Ja. pj'oI1u!jci�)u eloquente l1iscur. sar�o. Sao J�se, �stl:ulçao �e I k.; cacau, 1.137?óo k.; 1)01'

alem de \ nifesíarum em- distribuindo para macsda-
esc.,,' emo",. s. S.: I«ecebe:r ctu ! SO, cou<:1tando a população ea�ldade,.. s�ta a rua 24 oe I rac�a., M7.ooo K.; hervas

penho em ';llliciar qpiniões mização U<l «avenida aber- B�nte um anno v Corre!o. de! de.Encano a, sempre mais MaIO e dIrIgida por um. grupo: medlClllaes, 64,700 k.; anoz,

para uma"tcandídatura já ta ao futuro.>, ésta é amais
umenau» e �? ser SOlIClta-jUIllda. prestigiarem a obra de .senhoras da .soCle?aae,1401.2oOk.: algodão, 50.1001...: /'desmascarada, suscita a 1u- interessante de todas. QUal

do para o pagameu_to, recu- da educação christã damoei _

carh", ca sob a presldenCla de I· laranjas. 4:5,600 k..
.

,

ta entre os\ sentiment.)� de um Atila, o sr. Getulio Var-
sou-se a ,faze-lo. O �osso cO-l d<lde do lugar, Esse discur, Mm�. Porcína Moreira Gui- ,é

brasl!idade. \Vemos isso da gas voltará um flagello da bra?or qua1,1do appalec.eu n�, sa Ioi gran�eniente applaudi- maraes.
, . .

+
I -.

. ... I 1,
..

aHusao ao \"elho eXDê'rien-
' ca�a to sr;,. Hadgel', IOuvlU adllt do e causou a melhor impreE- A menma Am �ha, na mo- PRISAO DE GANGSTERS l

\ '
JWlUreza .. , a aec a.�a,çao e a gueOl a são pos�iveL cencia da sua tenra idade

...

�

_.'�._----=:.L-:--�.-
.. �--�._----� ..�----��-- sua fa.��}ha �e q�e o !!lesmo A renda liquida do :!'t'stivfil não comprehendtu o valor A policia de Hollywood, �

plano Ja fOfa. llS.ldo com um !oI de 523$000, que foram re- do premio que a CaIiaspil'ina p 'endeu tres_":gangsters" dois J
O Memol'audum do' Demissão de Jox:a��!:t;�aJ�bY�equena sr.

colhidos aos corres da escola, ���a���r����S :e��od: 6�:� ��.s il����ssat�'ne�te;U�cC�l-i
r-

M�

Vaticano a�o' \Guvar I -i I: Hager e não mais nos incom- I Bayer acompanhou a imnor- Capon<=:. _. ., - "

,

... .1). - D.ierVeOJ.ores modare!llm� com tão pouco'j FaliiU1P'a PP" 'Ji � t�ncia do premio, de �rna A p;:lSao fOI eI�e�t���a n�

nn riO lIa.'eh Aprov:ltand.o, porem, a de- OLul. UU"'j IHU Ina
j
buda b.oneca qU.1e mereceu'

no Io( aI a_.onde o!s lllU.o.VldUO.S
U U �nH

«O Correio da Manhã», nUm claraçao que acaba de fazer
"

de Amelia maiores attenções
em questa.o se prepara.vam

!
. topico, sobre as eleições an· sobl e a sua pontualidade, va- Inror!uam de Rio qu e rui

I e carinhus que os dois con. para tentar um assalto I.�m

Informam de Pal'is, que o uuiladas nos Estados de Mat- mos tentar cobrar uma con- rf'qU(:fld� a !aUencia da Com tos de réis, Los Angeles.

correspondente di) «Matílll} to Grosso e Espirito Santo, ta �� nosso poder na impOl'- p;mbIa, Flí1Ç�O ,l' Tece12gen� Por urna feliz coinciden-
...:..--------------

em Roma, assignala que os
diz da situáção em que fica, tanCla de 920$000. fora, os ju. Indm�trJal 1\:11O(,I1'a, com séde cl·a· maI's dOI'S p"

.

s h'-
mel'os ll'g dáS t Sé ram collocados os interven- t' h'

_ n'lo""l'n a't' f b
. .,' AemlOS a 1

a os m a se ro� que s. s. a e oJo nao ()
, ....., .In- C PI al.e a l"IC6S I ram a meninas do Dia

ensa-Imostram surpreso� com as tores daqueUes Estados, que qmz �agar, Queremos verifi-.
de ;ecldos. em JUIZ. de �ôra·.1 rio, possuidoras dos c5.uponsdeclarações da imr;rensa a1- foram os �resjdentes das di- car St realmente s. s. paga,. E a ma�or fallenCla ate ho- Nos. 10.190 e 13.882 res eco

lemã. segundo as çuaes nun- tas eleições inquinadas, ago- pont�almente os seus com- Je req�erlda naquelle foro., tivamente Elzr. F"'ri'a e �ar- Dizem de Nova YOl'k, qUI;_}

ca teria existido \) «memo- ra. de corrompidas' e con- promlssos. O paSSIVO da.Companhia e1e-
.

garida C�rdo;i i:t

cada �urna despachos ahi recebidos in-

randum» dirigido pelo Vati- demnadas pelo Superior Tri- O sr. Alfredo Hager deve Vã-se a 11 mIl contos. das quae.s rece.beu. uma ma- formam que a região de Tf!m-

cano 30 governo do Reich, bunal de Justiça Eieitoral. 1 b d f
.

M' f' b 'd

antes da ramica�i'h l' Termina. o «Correio da Ma.
em �ar-se essa qua� la e ai china photographica Agh. pICO, no exlCo, 01 atI.a

T ,( a Ctlll-
h

_ . maneira como lhe fOI parar
pol'fortissimo cyclone, em fins

cordata entre a� 11!:à:s pu-;t<>s. n a») acon8�flo ai demlS- ás mãos .Nós temos um docu A.S LARANJAS BDASIlEIRliS da semaUll passau,... Haviam

A��egurava-se, nos referià��ã� dos /eJLdd�"�:Jttento- mento eiD. que se declara qu� l? n· R
HORRIVEl DESASTRE morrido 12 pessoas e cerca

meIOS, que o "memorandum» .E1� cor...\) um acto 10glt;?;'
.,_R., e_o declara q,ue essa quantia· N.A· SUISSA ue mil lícaram sem abrigo,

não só existiria como tivera t d
..

na9,per enCIa �o sr: Hager Noticias procedentes do Rio seu o os prPJUlzos materíaes

uma resposta egeripta jUlga. MORTE' DE UM VETERA·NO que &'"re,cebeu mdevldamen-· de Janel'l'o l'n�ornlam .ter se imporíantissinl.us.
da satisractoria, que vencera

"�
d"d' h

Informações enviadas do 1

as ultimas resistenclas do DA GRANDE GUERRA
te. E' ulii� « IVl azm a) con- Consulado do Brasil em Ge. verificado na estação dt: São

Santo Padre li àssignatul'a do

.

fessada em 18 ,dp. dezembro nebra pAra o Ministerio das Ghristovão naqueUa capital FOI PERMiTmO... URE.·.G.HESSO
tratado. Communicam de Gnadau

de 1930, . .

--"

-- Relações Exteriores, dizem um horrível desastre de trem

AUemanha, ter falJeCldo alli' Cumpra a sua palavr�:/,'''':;;:: ter a.Q.�mentado consideravel- occasionado pelo encontr� Telegrammas procedent.,s

semanapassa.dacoillaidaded� Hager e venha pagar o que m�ie:' .�� toda a Suissa, o de dois comboios da Estrada de Natal; informam que o Che-

s�ssenta e seis annos, o capi- deve. consumo à_a laranja brasileira. de Ferro Central da Brasil. Ie do Goyt'rno Pl'ovisorio por-

taoPaul Koening um dos oUici- Direcção do «Correio de Ainda h'à':,póuco tempo, en. Seis passagejros Íqram jo-· mittiu o' :regresso do tenente

aes da marinha de guerra al- Blumenau». contravu-se 1"aramente" nas gados violentamente á Unha. íSeverino Sombra, que se aeha

lemã que mais se· destJngui- catlas de varejo ess eproduc' tendo tres dclles mor'te inS

.. -j. no.
exi1i{t como eIl\.rolV.idO I.JO;;

ram durante a grande guer-
.. to nadonal, q'Ue, aliás, era tantanea. successos da revolução pau-

ra. O extincto commandou. ü lUCrA CONTRA
vendido comO-Iara.n.ja de Jaf- lista.·

submarino «Deutscbland» na . .

fra. Hoje já. as 'ta em todas

ramosa viagem da Allemanha O B
_- I�s casal-; sob a d�lOmínação O NOVO SECRETARIO Da QUE'nA fln f1!lL' AR �111 nliE"

aos Estados Unidos no come- ANOl f ISMO de "laranjas do Bra�}>. A �os-
.'

UH UU UU L'.i Im M h*

ço da conflagração mundial. . . _

sa Il'ucta é muito apreCIada INTERIOR 00 ESTADO CADO AR.GHH,'NO
C�mmUlllcam .

de Kharbin, pelo publico em uerJl; toda-
•

.....__� .._..__
Japao, que depOIS deum coh�-' v�:t tem qUf' lutar com \08 pI'(,- DO PARANA Commul1lcam de Bt/eno::; ,\1,

11I1QFE'RiT,O··'· SOB�I.,E· .. O �j,Ai1. '(
O 45_0..ANNIVERSj\.RIO DO b��e de ;} hora�, _ se.xta,reira ços baixos das !aran�as da I'�s. que o dolla:- americiH',-,

t�
_

li li. , J.. U NASC-MENTO!\E
- ultIma, a guarmç�o Ja)Joneza Espanha e da UaIta. Errt,(Juuu- l' 01 ussignado pp,10 Inter, cehiu no mt�l'cadi) nrg-enü;n

FRAGIO DO TOC'ANTrN" i 1m !J LUTHERO de Tunch.o, l(}�alldade situa- tO o producw dessas pfoce· ventor Ferlend no Estado do i a 2 pesos e 71 centai·o,s, ü

_ I 1. � IN' " .;
da a. 50 ,klIom�Ll'os ao norte I dellcias é vendido ao peso, .Para.nà o

..
·

de,ci.·et� de�i.gn.a.ndO 1 q:le repJ'�s�n.'ÜI ..
o fi.l.ais b

...
aiX')

Foi iniciado em nns da se-I colnfi���a;e a�l� ��:i��me1�: go �o iun3��rlb ded�I'otou um I na.ql:el1e Hlereado. (entr�e .80' D Dr. Octa'.'lo. SllVél;:U para lllvel registado desde �192g

Y:nana transacta, no Rio na, o s -t'.
u

•

an o e an IdoS: Mor., cenümos. e 1 50 fl"cs. újkI10 substituir o Capitão Ivlenil<::': cotação a�8I'inr loram 1�2,

,�apitania do porto o in uerito I ,? p�epara,,1VOs d� comn,�- rar_am em consequenclfI dos conforme li época e a .qiuali- Barreto. ex-secretario. do In-I Nos meios iníeTeSS�tdO;3

sobre o nallfl'a0"io 'do ',1'ocan- �ooraça(J ,do 450, anmver�urlO Ierullentos _recebi�os na lucra dade), a laranja b1'asi1eil'a é terior, 'Justiça e Im;trucçilo vam que à cota,ção lia

üns". ucçorrid� recentemente I chef�ascll,nen�o de L�fl:�rO'j ..�� ban
..

doleuo.s e rlcaram o.''-l'a-J vendida em unid,JH.le, !

..•
�endO P(';�Jlica àaquelle Estudo, .que I da amel'icana em levcr'0Ü'O

DO litt01'BJ de Sa�:lto;s. -, na :\lIt;�:a:be��rma ri: �lOsa �emente ferIdos 3 soldados, cobrado o elev&-do\ >:,\reJ;o de �ee?ntem.8n.te péGlu demissão ultimo, e_ulhora nuo 6W.ci-d

]UpOUezes. 30 e,mtLn% cad
.

,L� dtsse cm g\\, era dç 4,\10 11P�:;l)g. ,

i ,
'

="""""... ,>- .;. __._._".,..__.��_�.�j![.�,��,_.��"---:;,;;.;;..;,.,,;...�...;,,;...�
t' \.' �
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1 PRODUGTOS BRASilEIROS
i
IMPORTADOS PELA

VIOLENTO CYGLOtJE NO
MEXIGO

fABRICA DE MOEOAS-! FAL
SAS EM PORTUGAL
Noticias procedentes de

Pon ta Delga.da, em PortuITal
d'

ti> ,

lzem que foi descoberta am
uma fabrica de· moedas faI

�as de diversos valores, ef

r�ctuando a policia s(,ds pri-
80es.

Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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Edital de Alistamento Militar Onde está a felicidade I

Roberto Grossenbacher, Presidente da Junta do Alístamen- d nho k grandezada nossa Patrí«
to Miiitar do Município de Blum mau; faz saber 305 cidadãos Uas &8u ras depende da culturamoral in-

D�.�fle;4�n'I\iP� 1il)'JJi1.\iG";1Il\�1' constantes ria relação abaixo ir; nscríta, que rorsm alistados pa- '.

.,
teletual de seus filhos. A grauif.t' ll:�1. 1\1.�'�ü • � MUll."lli�U

.

ra o serviço do Exercito, e, aqueles que se julgarem com di- Em possuírem ríoís jardins deza � teücídà-íe de cada um

�. ,â, D,'!. lll.lli.' m.ene.. ,.·�.�-.
.'

reitos II reclamações deverão apreseuta-Ias. competentemente ligados entre si; o do Amor I deles dependei da bôa ou mi

U� .I.lUi� !l��m.� documentadas á junta de Alistamento, a qual funciona rio edí- dentro de casa; o das Flores escola paterna que viram co�
fieio da Prefeitura de Blrunenau, das oito ás doze horas e das no quintal. O primeiro S}'IIl- os olhos e beberam com a ii
treze ás dezesete horas, iodos os dias uteis. E, para que che- bolísa a Felicidade; o segun- telígencía. A bda escola é: mi
gue ao conhecimento de' todos, mandou lavrar o presente edt- do completa-a dentro do con- ralídaríe, ínstrúção, justiça
tal, que será afixado nv Iugar de costume e publicado 'Pela im- torto material moralidade, idó� hygiene e economia. Seja e-i

c:.
prensa, Eu, Pedro Cardoso.isecrecarío, que o escrevi. Blumenau latría pelos filhos, esposo e conomico compre só o índia'

SEOUNDO SEI\1ESTRE DO em 20 de Agosto de 193�. a sande. pensavel na vid!+. mas artigo
IMPOSTO DE INDUSTRIA Presidente: Roberto Grossenbaeher. Faltando esta, tudo se trans.

de valor real. .Pols bem; as-

E 'PROFISSÃO Secretario : Pedro Cardoso. " . sim os dentes e o cor-
POI' ordem do Snr, Preící- rorma em sonho e martyrío po, H. cabeça é cabelo tam-

to Municlpal' Jaço publico que De ordem do Sr. Prefeito Classe de 1912 Como pois, garantir a pos- bom precisam hygiene e as-
acha-se aberta nova coueur- z"lunicipal Provísorfõ, faco pu- (Continuação) se de tão precioso LUMEM. seio constante.
rencla publica para a píntu. nlíco que, durante o mês de .

Herrnaun Koepp. f. August e Luiza; Hermann Elert. f . .A.u· de tão grande BEM? indo di- Para isso use a «Petrolína
.ra da fachada do predío da I setembro eutrante, arrecada- gust e Eruestine: Hartwig Schweder, f. Friedrich e Cristíne; reíto em busca de «Minerví- Mínancora», que é um teníco
Prefeitura, retelhamento, SUbS-, se na Tesouraria desta. Pre- Heririch Hsnsen, f. Oto .e Alvina; Heinrich Stanke, f. Heinrich na» .que é um precioso espe- capílar; ideal microbicida, es
tituição dus vidraças quebra- feitura e nas Intendencías e Berta; Heínrich Buse, f.' Rudolf e Berta; Helnrich Adam, f. Her- eíüco feito pelo autor da ara- terilizante do couro cabeludo
das, recçnstítuição do rebôo, Distritais, o segundo semestre mann e Bertr ; Horacío Dernarchi, f, Oiusepe e Maria; Hilário mada Mínancora que durante evita a queda. dos cabelos;
co, .proteção dos motivos

01"-'
do imposto de Industria e Bridarolí, f. Augustino e Lucia; Herbert Hering, f. Germano e dez annos tem curado ínnu- destroe completamente a cas

r

..
n:un,'ntaes, Pintu.f& a ale? das Profissão, dos co.ntribuint.�s Maria; Herrnann Schmidt;, f. Friedrich e Marta; Henrique Zabell, meras senhoras evitando (as pa: gordura e comichão. do pe
janellas e portas e mars os que pagam 1üO$OOO ou mais, f. Henrique e Olga; Henrique da Silva; f. Francisco e Maria; vezes)operações e soítrímen rícraneo.Algumas semanas de
concertos que rOf6m

ll'�ces-\'
anuais. •. Hercilío F. Zimerrnann, f. Amoldo e Margarida, Huberto Zanca- tos velhos do utero e ovarío, uso tornam o cabelo. roree, on-

. sarios nomencíónàdo edifício. Findo o mes de setembro, nela, f. Francisco e Ana: Herrnanu Dietrichkelt, f. Emíl e Rosa; possuindo attestados, magnifi- deado.vígoroso brilhante e pre
As propostas serão abertas será o Imposto citado, acres- Hugo Larsen, f. Richar.:1 e Alvine; Heinrich Oebien, f. Rudolf e coSo Um negociante do 'l1to to evitando as caspas e o em

nesta secção de Obras pu-I cÍdo da multa de 5'/' no pri- Alvine; Heitor Morastoni, f. Ernesto e fortuna; Her-l' commercio de Joinville, es- brânquecimento prematuro,
blicas, Da presença dos Ín- meil'o mes e 10o!ü no. segundo ll1aUll Ehmke, f. Oscar e Vílhelmine, Hermann Hubbel, f. de gotando quasi a paciencia e sem 'tintura. Cada frasco tem
t:-reflsados. ás 10 horas do.j illic!an�<?se apõs, a cobran- Catarina; Hermann E. P. Schweiwe, f. Carlos, e Emília: H( nri· esperança, curou-se de hemor tod'ts as ;.nstruções para fazer
dia 2i:i do corr8ute. ya JudIcml. que Palma, f. Carl�s €, Ema: Hernani Costa, f. Belarmino e pau�, rhoidas com 6 frascos! To.dos o cabelo. lustroso S8CCo. ou hu

Tesouraria da Prefeitura j lina; Ht'rm:mn frochlicl1, f. Bernardo e PauIína; Henrique BoI- os incommodos causados de mido.. Vende-se ,na Phar_ Mi-
BIumenau, em 10 de Setem· Municipal de Blumenau, em 11 mann, f. Frede.rico e Eii"a;, He.r:.l1alln fi. C. Bretzkf':, f. Carlos p, «reg�as» irregulares, I:emor- \

nancora Jo.invil.e: em to.das
'!::l'O de 1933. de setembro de 1933. Augusta; Hen71que Arndt, f. RIcardo e Augusta Helmuth Uhlell- rhaglas, curam-se se sao <lU- pharm., 1rogarIas perfuma

11)0 A. Canduro Plcolli .,IlP.r'edo K7aest11er
dorff, f. Willi e Ida; Heinrich Btttelbroun, f. Wilhel e Josefina; l'SHTP11'l p,om !l Minel'vina. rias de&� L cidade.

_".t. I. - Henrique Oceler. f. João e Nlet3; Hugo Borchardt, f. frederko
Tesoureiro e !ielena; Hellmuth Barlel, f. t'lenrique e Ida; Henrique pj;;ke,

,=------......-----�---,---......-....,,--- f. Augusto e Berta; HcnriqL:;-) Fr<tnc. Vieira, f. Fra:lc. e Lídia;
o I Henrique Lo<?s, f. Henrique e nertá; Heuri9ue Outz, f. H:rmann 1

11, PEC.. ·A AO SEU FORNECEDOR I
e .Ema; Hermque Herte:l f. 0.sc:!l' e Erneshna; Hat'ry Vl(or f·1

_ L*czynsk1, f. Oto e Gertrud�s; Helmurh B. W. Kn.uke, f. Wa}de�

I. I ! m':"r e Emilia; Han!'. H.uduH Hollenweger, f. Rodolfo e Clara;
" not.�n�_c��2.1emp�g.Vi��.�.iO:r.������.!: L·. .E·...

.

V Y'
e; : Hártwig ScIneidf'r, r. ,�ildr0 e Mada; liermann l\hotzger, f. Leo-

I pOMo e Ana; Hel1rnt1�h Bartel. L .Hermann e f.'Iaria; Henrique I'_publIco aos propnetarlOs de R W f
h::rrenos sitos á rua São PllU- I

Rirr, f. Ado.lfo ': Lu [za; Harry liermann . eege . Albert e

lo, no trecho compreendido II 1'6

t .

Alvine; Henrique We;ss, f. Hermallj e Ana; Hermann Mãhringj

+er·m.·eu· o 'I.f. de Bp,ria; H.ellmuth W., Knh;u,c f. Carlos e E.ma; Henriqueentre o grupo escolar Luiz: 1l �. B H R1 d O BDelfino e a fabI'icadernoveis; &. '. w jKbCh, f. I�nííque_e. ena; .e·rmann !Varquar t, 1. to e erta;
.

'1 Herm.
ann uoro\>v, 1. aefredenco e LUlsa.

Kimme.i, qu.e Je1'ã.u ü Pl'lisO:1 O Dlelhot" p�n'a floees
.

�_,�__...... ........... ....,.._

.'. de' mms trmta dIas para o i
(�ufl1primento do edí!al para'

.

NÃO fALHA NUNCA 'I' LEITURAS PARA i\ MOCIDADE I Aos bnns paes
. eOllstrução dospasseio.s, publi- Oe&de todo.!> o:, ter.lpos. todoseatlo em Ih de julho do �or-

os grandes f!ageIJos qlle muito I E' natural que a vossa f.diei-,
E 1\1 1 L lOS A D A,

rente anHO.

I co,ltribue para.) onfraq uechnen dado dependa oe vos�os fllho.s Secretario., ,

n ,,- I b P bl' todas ré.e<:$ hUJi1<!i1�i,", � a dpca· ':: deles depende q,uasl da Szu-
,-. .......

\'
;"�:t. çau (las o l'[:lS U ICas, O irrande remeliio brasileiro -EU' I ' .

d d
.

I
,e

")'
l\luuidpio de BJumenau, 18' xiI' d"'e Nougueira. do pharmac�lItico dencia d;� larva vii·,i. o;eeis8 '1e; eesta , t pell e, qvasl n-._._--

� :r
,

t3eteD�bro de 1930. �e�àl���Oeni°f�d:: a�ilvF'a:���Fa� �;�����3��O .���"\�� �:.l't�) ;�� I �UeS�VI��e��;�, rl��e �����s �: ,

.�

AVISO A"O �-P---=�I-C�O�- �� fl:'·!: .

" fi'O A. Candu:ro Pic(;oli �r(ll{arias e Cas�ls de Camp,anha e CO'IlW'<83cão'la �'�:'tUJ'eZ;\,p'!fll afamada: "

.

E h'
. Sertoes do Brasli, bem aSfmn nas 'ho"a"s al-".a'o','ta,.' ,'.t, �.'1". t.'.'S."'S ,l'; "171' A'I LOll.oIBRIOUEIR,'!, jUI.L.",qNCORA'ng,3n.. 8J'!'o Municipal ,.Republicas Sul-Americanas.

.

, .. - , ......" v ut m ." IVl 1:1.

�
A fonte P?iS,J'C5:t.: :n�gen,ü No ha egual. Uma creança

I
corne\[l peuL [1;; 11' f cH:laci de 11 mezes atacada de desin
ás quaes, na pl'imeil'â.V2Z teu· rdia perdeu 543 vermes de 3
assim importancfc qu;;nd(J:;liaó. qualidades testelnunb:.Jdo por
mLítissima, por que são dt' seis jJtsS'oas idoileas em It'lpe-
origem de lUUll:.tS 1;:esgl'açb.!). dó .\1uniclpio de S. FranciscoPelo présente edital convido aos abaixo nomeàdos a quer no decurso da vida quer do Sul filha do Sr Carlos J.

virem, no prazo de 60 dias, pagar os impostos devido.s á sobre tudo na velhice. As Neuremberg, professor. Cada'azenda Estadoal, sob pena de se proceder cobrança victimas, gera�mellte ínexperi- frasco é uma d�se. Toma-se de ,.Jicial: .

.

entes, fazem uso de coisas de uma vez em café com leite.
Augusto Schulz, Antonio da Silva Porto, Antonio Alves, pouco ou nenhum valor ex- Depois do efeito. não precisa

."GUIZ. 'toArtur.Lang, .Artur Plant., A!tur SpIiter, Alfredo plicadas por Quem na verdade I dieta nem nuroante.
,,"o, Allde Frledier" Afonso M. Rp.lter, Car�o.s Lemke nada sabe de fmido sdemiflco. Ye;làe-se '.'l 4'" numeros (1, 2

It:!dü. Knoch. Conrad? yoge1, Ca.tharina!\ioretti, Caetan� Vulgarmente chamam-se: r;j e 4), confoyme ll. edade, em
mIam, Caetano. Massml, Comumdade Escolar da Mulde, OONORRHEAS P��NORRMA-I todos os negocios nas fal'm2-_:olllunidade EvangeUca dt' IndaiaI; Comunidade Escolar de OIAS, CORRIMEN I ( )�" etc. Se

I
das àesia cidade e drogaril15e, Emilio Lemke, Emílio Prust, EmHio Vres, Ernesto o leitor fôr uma das 't"lctimas as t! na Farmacia Minancora.� ':'whu; Eduardo Borhuenger, Eduardo Ha:rneinaester Erjck não ande por c:uninhos iortos.i'us��"Edegar AutI·�,!,l Dou�ado, Edemundo Pacheco, Émpre que lhe roubam o dinheiro, 31 NOTA: Se quizer poupar vos·

.'1 ..v orça !3 Luz, 1< redel'lco Batista, Frederico Wagner, alegria da" ida e it saude sexual da saude e VOS50 diuheiro cOm
ernando 2a8.schon, Germano \'{/estfal, Gustavo. Westefal, que é ainda, um grande hem. Ii éoen,;a desCOllitecída o remedio
,ustavo Boebrue Sr., Guido Gruebeitsch. Gertrudes Metz- Incolltestavelmeílte. um dos ml"- i shabHuai-vosnoCOI:.Jeço dequal
r, Henrique Schwany" Henrique Lanlf'go, Hugu Reblin, dicame!1tos que podeis usar, I quer d08'!.lça ao deitar:. �a,r um
rd. Jo.[to e IgIlez PegI'il, Herd. WiUi e Eugenio Schroeder, 4:IDEAL" "Ml-I bom suador e de manha. ce.oed_ Va. Maria Sehmoegl, HeI·d. Constantino Santos. Herd_ ii INjECÇAO IUro purgante de lomhngueuc.
,Iherme Klass, Herd. Antonio Pereira, Herd. Francisco Nl\NCORA".

1 11inU1Cora. E o melhor de t)
's, Helmuth He:ricb, . Helena Prust, Herminh Johasen,

.

.

I dos quantos existem, e de eiej·
dewig SCillp'y, Ig-nez Theis, lisa Prust, João Mano.el Vinho Creosoíado I to ra .ido e Suave.

."nsuita, João José Nunes, João. Maximo RateIó. João Fe-II>:l, João e JOJ'Q'e N.isthpl', JoãoWeidma.nn, JorgA Schuetz,
cio pharm.-d>Im.. I .I\'1uité's diarhêas infantis são

� JOÃO DA SILVA • t dpoldo Wartlla., Leopoldo Vogel, Luiz Kuertins, Luiza SILVEIRA I
c lusa 'as RO pe,os Vermes e. en

'o.U,. Lídja Gvankow, Martimi:::no Veiga, .Margarida Ro- Poderoso Ton1co ,
teso ,Depois procurai o vosso

Martinho .Jacinto dos Santos, Ma;'ce1iDo Mel. do Nas- e Forillic&1te I
medico. .

en.to, Ma�ia Vogel, Manoel ,Jo.sé Pereüa, Maximiano e ::f.3:-'\ _p""llaclC> oom""",* Vende-R;; na farmacia Mi
fl� Budista. OH? PaleBt, Otto 'Locks, Oscar Freitag, �D :::,'Z..... _.._,..

loarréora
em

.

JOlflviUe; e en

".
aluo E�egar '.� RIcardo Jasen.; <;>swa.ldo B.Uf'ChUf'l', Ri- "'t�1 RECONS�."

. fodaR asuoas farmaCias dest8' .'

.c.puo. f.Iersmg, R.l�al'dO Baumann,. RIcardo. Krause, Roctül-I I
.

DE 1.&

ORDElII..
.

cida.de.. '.'o Brehmer, Roao.lpho Horstmann, Rodolro .Maaks, Rodol-' _ . '.;..' . /

j[\l1,::I8.s, RodolfO fiasse, Sociedade EvangeUca de Indaial, ::::::,_...............-.�, ..

.

.

... 6
•

.Js, ;""';i'j,/
e../

,

mbani

lrm.ão.s '

..T.eoton.j.o Amorür., Tecla Arndt, Ursuia .;" � : ..
' �'ff<1i'.!J?_*.*:L��'i{:;,�..

"'w_"'1f..���'i\�
es, WilH � OUo K�>Ud:i, .Caro.lina de JesiIs (V�uva), En�a i� Hotel Holetz �1 ;.; >

• �ARMAGIA
.

�
.rb.erg {VlUV�}" Vl.uva Silvestre Amaral" MarJit Anto.ma �� .

" �S��' >'� ''1 1.... .

. �
.elI'�, An.tomo _!<lBH1, AUgUS.to Struve, Ernesto �aud!es, $; SItuado no melhor

.. :�.f:.:� CRUZEIRO DO SUL �
:J.€WIg StruVP, bermàno Stahnke, Manoel Laü.rentmo. t: ponto da cidade ." AL �

. li
Blumenau;_lO d� S�tembrode 1933. �: '

.

_ ,/':� Telefone N� 15 .�Téergnwua Wanderley, Promotor Publico F .

R. SiebeM& Cu:a_
r !! Rua 15 de Novembro, 32 �

":'c'
..

,

.

;11 t� ::::�ac�::����!ml�l::� : I i .

_�:;��e :o��j��:��!e �entraii. i ..��
.

.

ximo

asse.
to,

.

.

....�{ ! ti{

.

SEHVIÇO N.�QTUfu'IO
.

�

está sob a dire<:ção do pharma.ceutico .Jo�@ Me.. ! I ff BLUMENAU - s. C1? ARINA �F; .

PERMA,'I\E.NTE areircs, qne conta :���s:�)n:?
...�...;,.�.•,n.'".'�,os de pratica ];CA�0RiE�!;p.,"ijõ�!.�"'i�<P••�...

1F9.,.*'91
.e I . I .

l�EN'])E· S11' Ianipulação' esmerada é escl'Upulosq. Caixões de .IJçitr��tOH sempre
\" _, - J!J

Não se sUhstitue medicam(mios .

em stOCk. de tortos os ta+ní!.. I por' preç'o de occ3sião
qualidade- . ,�

nilos �. preçeps modicos. . I uma bicycleta usa.da,
Especialglades legitimas. I Serviço de pr#,meira ordem, marca ,<Wariderer»

Deseon'fiae dO remediQ b�n"tlito, 'A tratar com .fl\. Lubow: Rua! Para tratar I
que, muitas 'vezes, é imitaçãD. 'SãO �aulo n. 4\8, ou na Mar-I n e s t a r e d a c ç ã o I... _ __ __. . _

.. cenana Strobe\ Irmãos.'. 1 __
'

_ _

�'.

"-\ \. '\
�-�•.

' '-".�'��=='-=��'���'

,.=J

PE NTE

ai EDITAL

CONCURRENCIA PUBLICA

Engenheiro Municipal

Edital

�-"'�---=""'-_...........

Prom''04'0':r:ra'}
..

\á. '..v,.l . Publica

··········EID

Estrada de Santa Catarinaferro

SECRETARIA
---------- ---=------

A V I S O
De o.rdem do Sr. Diretor. torno publico quq a

partir de l' de Outubro proximo ,'indoul'o, os Iretes
da Secção fluvial desta Estrada, sc,Trerão um �u.
mento geral de 20 '/.. I

I

Blufle-
.Secretaria da K F. Santa Catarina, em

nau, 15 de Setembro de 1933 .

Os proprieíal'ios das Empresas de Naveg, 'tão.
Fluvial entre Itajai e Blumenau, infra assin jo.s�'
avisam ao publico que, de comum acordo com Di;
ro.toria da E. F. Santa Catarina, resolveram aumen·
tal' de 20 '/. todo.s os seus fretes, a partir de l' de
Outubro proximo futuro.

Blumenau, 15 de Setembro de 1933.

COMPANHIA MALBURG

COMPANHiA PAUL

HERMANN RERING

��� ...";7::�� -:�::-:i=-�

�� Dr. mede B. Pape �l' � Dr;J. BE�GER 1�
�': . . : 1 : Clinica geral, E8�ec.: doenças :): Chlll ca geral e : ! � internas, do metllDolislllO, Se· :�

� Especi_alista para moles- � : : nhoru: 6 creanç8f' Venêreas :'

�[ tias de garganta, nariz, ;j; � :�Ae���AULO. N. 7J- SLUMENAU �S
(,,: o.uvidos e olhos

=j'
.: _ L _ J

.! • I�-- ·_·����.....

�� Blumenau - Rua Piauhy ; I. 1.._
:;.:�.:;.:;..:;.:;���::.:;.:;.,:; I ;;,���IH�*)r.,.��

T
...�����

_____� =-_ \ "" �., 't#

I' lJ,l
Ih'. Abclar(l, se

..
iI'!lei- !

! dei' da F�ns�ea � c

1 � I FP.fR:·E'íRl<l\"'rnA' \'llV� ��
.

. I � J.
<

�l 1 f i-\ iij • (I vA �
;;:-� _ .._",,r Adl1og[ld(JS -?i:
I '" T ,j()CSSd , de FI'Dereiro, ? �
,�

. ,
�i iti<$?íHYr�<w.:��\llft�'f.��f.:+�<::1��'lí!'�

!�� � � + j��.�r �::

I W·····D··R·�·····R;,�·B·�····
..

�í
i(: ME D I do h
I : '!\
o : Doenças interuas,! rnolestias ;)

I h de creanças. mo�e5tias ve- :)
, \; nel'aes, e da jJele. :}
I '. • i
1 f: CONSULTO�lO: ;�
:1' f.; Rua Bom Retiro nb. 8; das fi �.!. ás t2 e das 3 ás 6

:� �
J .. � "' t OltIl ltO " " •• l,.� ..

1 ��'_"".,._._�'_,-��'_'

1-.:-·_�..I'><,j:·�·��; ..."tõ...;nPn,.f1...... I_........,." ......�.

i ���C'"".:::3ç:.�������

I � Para tingir .�m casa �
i � üS�'m ln)tas �

f� bUSIT�j\!If\ �
I �

'"""'"'".a'�·.�"�_-"'.�.,�.�c"_,�, l?
! �.. l'repa1"<J.dc1 de

' .. r

't EDMUNDO'MEYER .�f � antigu fabricanje da �GeI'IDallia� 1
I �����!:'-6�I:"'ÓC"Ç]""Ó�p..

.:/

Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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Cia, Malburg
ITAJAHY BLUMENAU LONTRA.

negociantes e exportadores de madeiras
..

e I'ereces

Secção fluvial

Representantes do mOInHO '!IH6LEZ

Tf�"Ta��ll
: rom 40 anna5 De pratica na Anem�oha :.

--- .

II e no Brasil '

Ijl; A maior probidade p r oli s s Lo n
à

I no Receit�ario\' :� �Grande stock de todos os artigos IarmaceutícosMedicamentos homeepatíeos e bioqüimicos'

:':::::.1Artigos santtarios e desinfetantes
Especialidades íarmaceuttcas

. Artigos de higiene

li:. ����:;as Telephone, N. 2d�. .-

....Drogas

f� BLUMENAU \ liJ� Rua 15 de Novembro N. 44 - Ao lado do Hotel Bôa V�8ta E.�����.:..:.::.� •..:;.•.�;.:.:;:.i;,1

CIDADE DE BL(jMENAU.�-��-"'.""""

Larga-ma.ta
Deixa·me grUar!

.�

Parei o Norte
aos sabbados e:' o melhor para a

.

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

protege e fortifica asar
ganta, os bronchios e 0$.

pulmões. Milhares de
eurai assombrosas! i'"

registradas � ás 10 horas
simples - ás 11 horas

para: Santos, S. Paulo, Rio,
Vitoria, Caravelas, Baia,
Maceió, Recife, Natal, Aírtca,
Europa e Asía.

Qualquer outra informação,
.

�l'ne<?erá o SI. Agente do
Iuorrero. !

i

Exijam dê se�j
fomecedor .'

BOA SAUDE ... ,; VIDA LONGA. li II
OBTEM�SE USANDO o

BLlli:iD DE !'iOGU'BIB.a.
Empregado com real van
tagem nos seguintes casos:

Rb8umatism� ali Dera', Ruhítismol MaRchas
lia palie, EspifihllSy Ulceras, GoftDribéas,

Dart�fiS, fistulas, Sarnas.

1
ANTI - sYPHILITICO

PODEROSO: ANTI -

llHElíMA.TICOANTI-ESCROPHULOSO

GRANDE DEPURATlVO DO SANGUE

Ma. M 'A<fi P"'W* ±$W' H 'TWt
II

I MATER!Al PARA INSTAllACOES ElECTRICAS
I ': GRANOE SORTIMENTO EM tAMPADAS E LUSTRES
I TODAS PECAS PARA nONSTRUGCÃO DE

\ APPARELHUS PARA RADIO _

Carlos Hoepcke s. A�
Blumenau

A Empreza Catharinease de
Publicidade e Propaganda
editará f) «Annuario Cornmercial do Estado

Ide Santa Catharina.»

I
..�

1.......-_.....

Informações uteis-Indicador" profissional Res�D�ahístorica das príncípaes firmas do Esta:do-.ReI�çaocompletad ·de todas as firmas cummercíaes do. E�tlldo�Flcharjo commercíal com todas as íurormaçõessobre as mesmas firmas.
.

P a f a a fi n u n. c i o s

'procure esta fOLHA

Torrado dos

melhores cafés
do Brasil

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



I
DE BLUMENAU

D O I S AG U I A S ��A'_s_vo_lt_as_c_om_aHVlvERlonos VIVEM. SABER VIVER É QUE SÃO �llA8" ...
I

'

UMA INTERESSANTE�REPORTAGEM POLICIAL

SOCIAES
I

.

d
. ANNIVERSARIOSel e Imprensa, Transcorre hoje � data natalicia

do Snr. Pedro Manoel Werner. COR-·
O .

. I ceítuado commerciante em Ponta.
, . . sr. Aurmo Soares, dírec- I Asuda desta cidade '

Ha cousa de dOIS mezes, connecída Idoneidade e que, tor do brilhante díarío «A'
'" .

começou a apparecer nos [or- alem desse e de outros re- Ncticia», de Joinvill�. acaba .
.

-

. .

naes doRio e Porto-Alegre um quísítos, «gostasse de erean -

de ser condemnado pelo Dr. Anllit veErStahrla-�eilhi�nhmanhdã, sa iDJ,e-
.

teríoso: u P t'�' d i ressan e stner.u a o nr. 0-
o n .ur CIO .m� F enoso: ma. se- ças». ara cer 111çar-se e Juiz de Direito da Comarca, ão Medeiros Junior. Gerente da Em-nhOl'a. obrlg�va-se a paga�. a I �&nto, era �eces�arlO Ian_yar I em virtude de queixa offere- preza Industríal Garcia.quantia de "'0 contos de reis Imculcas, tírar informações. cída pelo então prefeito pro- -a quem se eompromettesse a Isso demandava. despeza, B vísorío daqueHe munícípío e ' 'rambem. amanhã, transcorre o
criar e educar uma creança as despezas corriam por con- actual Interventor Interino snníversarío do [oven Eugenio Bruede um auno.

.

.

ta do proponente. Logo, este, I neste Estado, Dr. Placido O. ckhei.mer. a:pplicado primei�anni8taE esclareela: que a crean- se puízesse fazer jU3 ao pre- lympío de Oliveira. d!J Gymnasío Santo AntOnIO destad ._

'1' d f
� CIdade.ç� nascera. e �ma umao 1 1- s.ente, q�e man as�e a

•.
quan Combatendo, como sempre '. _cita, tendo a.mae, que estava tia de cIDcoent� míl rers,

.

.

. combatemos, a famigerada lei I .

WLADIMIR BERNARnESpara contrahír núpcias, que Mas, as autoridades

consu-, de imprensa cuja revogação' .

_ .

�se .valer desse meio para es- lares allemãs, em cujo idio- foi uma das'bandeiras levan-I .A dat,: dde aEmanhasregIDBtr�?1 adl!�der u r
.

.

f f
.

I
nrversano o xmo, nr. r.•v a 1-c�n er O rruto dos seus CM- lI!::t oram ettos o�. annun- l tadas pela Alliança Liberal, mír Bernardes, advogado e [orna-m.mos?s amores, frut? que C.I.OS. e a. nossa

..
POlICI

..

a

qU�'1
não podemos deixar de, mais

...li.
ísta

..

, residente na Capital Federal,poderia ser entrave irremo- com o ativo Sr. Tte. Asteroi- uma vez clamar contra o r e nosso presado collaborador.vível ao projectado casa- de Arantes à frente, não o?r- inominav�l attentado ás nor-! VIAJANTESmento. me, entr.aram a d�s�onfH;r . mas uemocratícas que essa I '.As. respoí>ta�, com as !�r�- do ne��C1o e.. de dlllgencia !lei representa, cerceando ai j. Ferreira da Silvareneias, deveriam ser dirigt em dílígencía, deram com B',líberdade de imprensa. In " .'
N t d P'

d t id d . "b '.r l' . t d d l-o' .. vC sua VIagem ao 1 OI' e o ruz,
as para es a. Cl a e, s�. o mie Wt ,a a �mze (J que na , E' deveras lámentavel que, -regressou hontem, o nosso presadoendereço segumte: A. Z.1tJ.733 era, nada maIt; nem menos,! anezar de vlctoriosos com a. amigo e colaborador, Snf. J. FerreiNuma époea de crise co�o do. que o>; indiyiduns Geo!g l rêvolução de 30, os' pI'inci- r,á:d� Silva.. .

a que se atravessa, quem nao

I B31cker e Remholdo Oste, pios da campanha liberal. l' "C:�ade» cumpI'lmenta-o cordeaI-1�erel'ia os 20 eontos de réis, aqui re,sidentes e qu.e haviam persistam os governos a man- jen e'O'TTO DEMARCHI
amda mesmo com um tram-' concebIdo esse lummoso pIa ter a imprensa presa a um I .

.Mibo'por cima? (no para ganhar mais racU- decreto draconiano que mui-!L dEsteve. nestad cldad�, .ttendosnosCh t . <' t 'd -' l{la o o prazer e sua VIEl a, o Dr.over�m �8. pl'OPOQ.3S, .�s men e a VI 3.. to depoe contra os nossos 000 Demarchi. digno director doquaes a. mfelwztc:dn dO?7zfl a! Os espertos cavarj-o.res f?c lóros de povo culto e livre. "p Agricultor». �portall!e semanareSpondIa 9ue Dao podIa e::1t-! r�m pres:JS e a. POhCl3 abrIU Lamentando, sinceramente, r� que se edita em RIO do Sul.tl'egar O pUTalho e os paco-· rIgoroso mquerIto que corre o caso do director dt «A No- Ites senão á pessoas de re- j os seus tramites lega�s. ticia», «CIDADE de Blame- .E�TEPHANO LANZNASTER
nau» faz seus os protestos dô I' :Esteve em nOEs� redacção o S_nl',victorio80 diarÍo em sua edi.; ��teph�110 Lanznas�er, nosso COllS-
_ d'

.
.

tante leItor em GuarlCanas.çao e 17 do corrente. fALLECIMENTOSI
I

No ultimo domingo, reali-, demais nossos patrícíos, do
sou-se, na_ (cVeJha �OV:l», a: direito de.cons�rvarin�S as
mauguraçao do .predío da es- i nossas qualidades pecnlíares,cola da Iocalidade." r

de educarmos os nossos Iilhos
A' Sí,)lemmd.ade. compare-l no e.SPi.rJ.·to.

·

..

dOS
... no,s.'.so..

s

a. nte,ceu grande numero de pes- passados e de cultivarmos, a
soas, tendo decorridt;' na.

I �a� do ídíoma da nossa pátria,maior ordem e harmonia. a Iíngua da terra dos nossos4\8 'testas populares. trans- ! maiores, para contríbuírmos,.

correram em ambiente de assim, mautendo nossas tradi
grande alegria. ções

. peculiares, para (J pro,Congratulamos-nos com a. gressívo engrandecimento do
laboriosa população do tutu Brasil.
roso baíro desta cidade.
Por occasião do acto inau- No terreno material, devo

gural, o Sr, Coronel Pedro assígnalar, mais uma vez, que,Chl'istil.lno Feddersen 1)1'0- de parte dos nossos governos,nunctou o brilhante discurse federal e estadoul, carecemos
que publicmos aabaíxo. da comprehensão nitida das

nossas necessí.lades econo«Honrados presentes! At. micas, o que Iaz com que nãotendendo á solicitação da di- se nos dispensam os meiosrectoría desta sociedade es- necessaríos para supprlmeutocolar, . tive occasíão de ":})ro- daquellas, na proporção dasferir algumas palavras, quan- iossas contrínuíções tributádo se lançou. a pedra funda- rilis para os cofres publicos.meLltal do edificio que ahi Se A vos, agorl1, sr. professor,ergue, e, si hOjlj, attendendo quer dirigir um appel1o: Cona convite semelh&nte torno tinuaes na vossa tareIa de 8·a proferir algumas palavras, ducar a mocidade dentro dequero com elIas significar o um espirito que lhe permittaquantome interessa o proble� viver para o futuro, dentroma da éduca�ão da mocirla- das normas e directrizes ade em todo o valle d? Haja- pontadas, como bons cidadãoshy. do qual, nestes ultimos 54. bl'asileiros e contribuindo semannos, tive ensejo de acom-I pre paJ'a o engrandecimentop.ao.h.ar o

.. proce�sar. d.
e

sua. O-I cultural da nossa patria.I'lgem e evoluçao.
Os meus empenhos em pI'ól Na esphera social. ainda

d
das minhas aspirações, hoSti-j quero hizar, que nos df've- Declaração I Ze�peiins c�rtan olisadús e mal comprehendidos, mos unh' em torno de pI'inci-

. � ceus americanosde umas vezes, reconhecidos: pios elevados, dÜ'ectrizes da Aos nossos arnigo'l e chen-de outras, são do conheci-; nOSS>i mentalidade collectiva tes comIllunicamos que, neit Chegou, a 15 do corrente, Um santo demento pUblico e tenho razões: evitando rivalidades particu� data, dis�oJvernos a Bociedu-I a New YOJ'k (1 Dr. Eekner.para acreditar, esteja a maio-! laristas, para constituirmos de que mantínhamos em et�- qUf' vae a Akron. no Ohir,ria da população blumenau-! sempre uma communa cohe· criPto.rio de advocacia nesta I caOlb.. iDar com Paul LitcMield.ense, hoje, na convicção de i ôa e respeitada nil. execuçãO COiIli,rca. preSIdente da Goodyeal' Zepque sempre me moveu o de-I das medidas reclamadas p0!0S BlUITIt�naU, 19 de setembro I pelin Corporation as possibi·sejo de contrjbuir para o de-, nossos problemas sociaes e de 1933. lid�ldes de estabelecer u.::n8�envolvimento de Biumenau, \ admimstrativos.
J. Ferreira da Silva li!lh� com �I'e! grande� dÍrino terreno súcial, ethico e 'j'

'.'

Abelardo S. da Fonsera glVeJS. que Jarao uma viagemmaterial.
.

.

O amor pela patria, a soli semanal entre os EstadosDo ponto de vista social,. dariedade para com os nos- Unidos e a Europa com es-desejo plll'a todos os municI-: sos concidadãos. o respeitu COMPLETOU 130 ANNOS cala pelos Açorefi.pios, originarios da terra ou pelas autoridades. constitui O Dr. Eckner tambem pre-immigrados de qualquer na-. das e 8. fé na grandeza cada Communicam de Juiz de para a v�agem que o «GrafçãH; a real e effectivl1 equi- ,ve.z maior da nossa patria Fón:l, Minas. que no dia 8 (lo Zeppelin» emprenenderá dnparação cúostitueionaL : brasileira, que nos animam. corrente con.!:lrt(lu 130 aú· Bi'asil a Chicago em outubroNo CDncernente á espl;el'a' vamos resumil-os neste voto: nos de idade a senhora Ma- proximo.moral, o reconhecimento dos Viva o nosso querido Brasil!» ttílde da Piedadt.', professo- Di�ge O viajante que o
__�_, � ,�..-__ 1'<1 e proprietaria moradora novo dirigível que a sua

•
.

.
na villa MaHút;s. companhia está construindo(;lrCO, .�..,." estará prompto muito breve'o"

TI·...... d I pura ReI' posto no serviço Home � do umGrandense e egrapuaouo...... I sul-americano.. . ,

nageCOlln i",.

Conform.e balanr'eü! daI O «Grai ZeppelIn» p�rhra grande brasile/iro FALLECI�IENTO DE UMADeverá estrear na proximA Thesúusaria do Thesourú I'
de Pernambuco para Chicago '\ AVIADORAsextacf,eíra, no pa,:ilhão. ar· Estadual ,!oran.� dispendidos, a .22 �� o,�tubro, l.��egaJ�rlo. oa Tendo a municipalidade de Imado a Alameda RIO Branco. na segunaa q�t'inzena de agos-I MIami a .::4 e da ....l a Clllcag Montivídéo resolvido! dar o Morreu em Londres, emo grande c�r<:? Rio Granden I to, 1:250$400 em telegrammus' e a Akron, onde se r��ba�- nome de Lauro Müller a uma co4seq�_encia de um desastrese que aqUI Ja esteve a aI otficiaes. I tecerá para r�gressa� a AHc- das pri 1cipaes ruas �a capi-

de i aVIa0 no ae!l)dromo deguns annos, alcançando gran '.

I
manha. Fara, as.sIm, um tal" uru�uaya resolveu Ol'ga- Brqokland. a av�adora L�dyde successo com 0'3 8eu' percurso de 22.540 kIlometros. nisa.r um acto espepial du- CI;.:�rt��, VlUV�l rao conheCldosensaciouaes e impressionan Novo Grupo I.�- .' fante o qual BP de�cobI'i�ão I�dor �t��_.�_tes numeros de acrobacia.

'f )' !L b
as placas com a rt;·spectrva. s'UpOi F.M�'N,"'('(I ILLUCTR JíDO

Desta vez trará como es Em Rio Negrinho, foi ina
.. l.t-; a l8ceu em nBm urgo inscripção. Serão c�nvid�do81 f11ulU .. , .lu ti li,pcctacular attração o «pro gurado. a 17 do c(l1"renée, o

I
os membros do eorIJO dlplo-! Cprn o prE'spute nUDWfOjectil humano:.

.

numero exe (h>_LP.? 'Escolar' «Prof'essora I Falleceu, .ein
. Hamb.urgo., matico, pal'ti�ipand� do acto, dist!'.ibnimos 80S nossos ]e'icutado por Mario Gomes. Mardttl Tal}aTeS�_ '(:om 62 annos de idade (J ii Escola Naval, a Ef!llda Mu I tor1"

do municipio, o {(SUPOonstituil'á tambem numero .o acto foi presididf} pelo I"vwe-almirante Ruga Ddmi' lJicipal e o corpo: de Bom-j pIe ento Semanal mm,tradó,�de especial interesse os «tra- D1:rector, da
. I,!st1'ucçao Pl.p nik que foi chefe do obse'rva beiros. ' N', 76.pezios volantes» peIoe irmãos bhra, snr. Lu'lz Bezerra da tOTio 1nethereologico naval e f i

--��,. ===

Gomes conhecidos e reputa Trindade.
creara o sísthema de irdor Dom i fi g' n....".. '. ....;.•.�

...�/�...·d ,c\" - ""
dos artistas circenses.

JIã. ,,;p" UAu -:;.. e �el!le:nh"rO'mações do tempo para US(,

:!i��i�:�f(k:�:��:gF73 ·G,HA.RB
....
I nST H,�l .•. ·. POPULARdestacamento em Flandres e,

. Imais tarde, o navio de gueT em beneficio dOiflospilal Santa qdharina .

1'a «Bayern".
.' •. ' nO parque da i.':jociedade de Atimdo'rfls

- Terá inicio ás 10 hO+S da manhã-
D J! � Pasvilhã(� d.e café,

OO�'
e, ctHlpS. cerveja. gàzo.r arqLH

..

i 8a.'; 8ana\YJches. sala aS, .ass.adOS � bonbons e·
! ctwc()late. QUIOSQU" de sol'vete. BARRACA
i de chops f' salcbicba: quentes_,

I

l.lílSfll;n bat,:, - Doces de toda éSlkcie - Bebidas geladas -

G!.I 'n.U"
-

iCh�}ps e cerveja _no B,l\R MUNICH - Vin1los e
'licores no CASTELO PP.TNCEZA DO RHENO.

!

J I d'" lD J
.'
com bani; prernios;: RIFAS - Rõ,ZAR denUG li DOla .N bordadob etc. Rodd. da fortuna - Carfccél.

ll� ..ft !III.' C :I!��I"� Diversões e jogds GRA TIS com premios� �I� dI.! . rhU�Yl.tu -

nos vencedores I (Corridas de S8CCO;"

quebra-pote etc)�
Das 18 ás 19 boras: BAILE INFANTIL. .

lHuitas S'..lpreza" para adultas e crianças:
Canções infantis - Daucas-

Canções - Musi�a vieneIlse.

�I)bi�" ati} .dki· Raridades Salão Cj'" 08 rhpirD P'=·�".·I '.\ (�.Uiltili II li li
m

sen.horit8S.':'l�

iVIUVA SUZANA KIESELvida
. iFalleceu hontem nesta cidade,

lo
; com a avançada idade de 78 aIlnosnga 'a �xma.. Snra. Dona Suzana Ki�sl>l.qup aqUi gozava de grande estIma.1\'a aldeia de aain, proxÍ- ]0 s�_pultamento dI!: yeneran_:ma á. V.iln.a faleceu a !5 do I da., an�:Ia .teve log�r hOle a manha,

b' 'eh f·" t noeerrl1terlO catllOllCo.cor�ente o r:a mo ,o.e.z iA' família da extincta, envÍamosChaUll com 100 annos de Ida' t;e!ltidas condolencias.de.
; �. � _Esse rabino, que é ventfra- RliL'A DE UM UIOII"TOdo pelos judeus ortodupr.os 'f fi Y 11 H

c�mo �.

um dos sem; 31 ��.qtos; I �a rifa extrahída domiugoc;,.�muva-se realmente ll.�oel ulü\mo, em Garcia, de um.l.Vleler. fia Cohen b p�bl�cara vi.�Hno de proprif.'darJe do sr.um� hvro em heb�al�,_ em NWodemus Baeca, fbipremhtc .;:187;), no qual relaCIO?apU t?- dolo bilhf�te N. 166.das as. formas .de call1mma \) violino poderá ser pro,qu� ü Judeu pIedoso "deve curado pelo' possuidor do bieVItar.
lhéte premiado, em Garcia.
na Iresidencia do sr. Leone
Ba�l!a.NOTICIA ESPORTIVA i

Rio
lv1 arcilin Dias. x Brasil
Confonne noticiamos rea

lizou-se dmningo, em.ltajahy,
no ca,mpo do llfarcilio Dia�
daquella o'idade, TJe'rante se
lecta assis�encia, ojogo amis-

I toso entre o elub local e o
-

.,ó",,-Hrasil F. C.
. .�. '. '.

"') Os rapazes do Brasil por-
i tlrrarri-se nesse jogo com ga

I m.ardia, enfrentando 'U.m qua
I d:l'o ·i-;em treinado e 'de indis-

cll.tivel valar CO'liW o ,de 1ta·
jaf�y e depois de renhido
combate consegui.ram ernpa
tar.;"pelo ape1'tüido srOTe dE
l:x 1.
L\.ctuou a partida ° snr:.

Paul.u 111eiser que agiu com

ünparcial:idade e a côntendo
de ambos os q1ta'/.ros.

O goal do BrasU foi mar- Pelo decreto n. 19, de 15 Em. Florianopolis, inaugu-cado em. bello estylo por do corrente, o governo do rou·se, no ultimo domingo,3utcher, n1.lmpasse,deJaime. Estado autorisGu a emissão a exposição avicola, organi-A ernbai:rada de Bra:;il, .de 25 mil contos de apoliceb sado. pela Sociedade Catharichefiada pelos S1'S. Jlax !r/al- da divida. interna. nense de Avi�ult1tra., O C�l:Du'rg, Arthur Laux e Bruno
. Desl"es 25 mil contos, 20 �amen tem s�do mUlto V7,SlLau,x, se.quili astim consti- mil serão empregados no 'lado.faida: Eurico, José, Arti- melhol'am'�nto da Instrucção

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

llteiro, RlJulino, Sengel. Mu.el- Public�, na desenvolvimento Notas 'policiaesü!r, Jayme, Cyro, Tico, But- da rêde de estradas de roda-chet', Ubaldo e Tonny Fischer,
gem, em illp.didas de assls Foi recolhido ao xadrez,Do quadro blu,1}nnauen.'ie tencia social e em outras de por ter ?-gredido Emitio Petga�ientaram-se} José, EUTico, caracterrinanceiro. tersen, na localidade de BelSengel e 1Yco. Dos restantes cinco mil chior, na noite de 9 do C01'contos o decreto não cogita. rente, Henrique SabeI Junior.RHEU1\fA'FISlVlO As apolices adma referi-'

_

E· SYP''RIl 'IN das_s€".rãc a� p.ortadof' _e. ven.-I Foi nreso e recolhido ao:
.

'.J..J KJ cerao os Juros de 1(1/0 ao xadrez.l;'o individuo Otto Rei-TERCIARIA _armo.
.

.

'. lning,por ter e�briagado uma
Attesto que tenho enipI'e�- .

t"lQ
-

I
menor.

do com e:xceHentes resulta- PAooO MANSO SALAO DOElll, -

dos o ELIXt'R uE NOGUEIRA, I ��.��.� ----�-

Por ter aggredido a cani-do pharmaceutico chimic.o Dommgo, 24 de Setembro vete Farnaàdo KalJfmann, no ',João da Silva Silveira, fim Grande Festa Iogar aarcia, ioi recolhido ao IHecusou permissãocasos de l5yphilis t�reiaria e ,xadl'ez José Rene.di'> rh&umatismo syphitico. Inauguração da nova balsa
O .Ministro da Fazenda 1'e-Bahia, 18 de .Julh9 de 191ft

H.'averá C.hU. frasco, bebidaS"I' ...
FOi

.... COrili.ec.ero xadrez �a- cusou. p.errniSSã? para 1

...ur.U/.Dr.•1osinQ .' Co'rrêa' Cofias. etc A' noite rIa. 'Maraugonha, por ter Iur- . tombola o'rgmuzada em be-__ Cathedl'atieo da Faculdade
.

. tado uma lata com banha e! nefieio da. pinhl1'a da Catlte-di3 Medicina da Bahia, GRAN�� 8Ail,E iI!nguiça do açou�ue «Holetz». I dral de Floriano'polis.

ExpOSição ' avicola

SEGREDOS DE UMA SECRE- QI
TARJA '. �.n

e o titulo da bel1a producçãn
que o Cinema Buseh vaia
presentar HO,JE na sua tél�
E' um hello romance que df'
senrola-se em ambientes dt·
muito luxo.
:"laudette Celbert e Herbert

·MarshaU são os prjncipae:-:
artistas.
UM JORNAL e (:Lester AI

len em Pads* esntu8ndos dese
nhos animados-, complf!tarão
o programma.

Boa .Musica no SaJãJ no Parque
B A I L EDas 21 horas em deante: G r, .-\f

ENTJtADt). AO PARQI'E: Adulos g

,\
iI

�

1'8. Crianças graiü;.
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