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TREGHO '

DEMITTIU rão attingidos UMA TROMBA D'AGUA
I LONTRAS - RIO 'DO SUL Rio,4 -.0 sr. Rubens Ros- Rio, 4 - A recomposição Communicam de Bello Ro-

.

.

.

.'

". co seeretario do sr. Oswaldo politica que se vae proces· rizonte - As ultimas notící-

P I"
Pelos jor.Ill!8.s da capital dO. 11 Aranha ent.r�&,ou ás dez e

I
sar nesta. caPital., logo após as recebidas de Cataguazes,

Onu ar ( Estado, soubemos ter sído �e!a UIL eserípto de tres pa a chegada dos proceres es I pelo governo do Estado, dí-
fi .

• inaugurado, a 28 do mez d� giuas dac!y!ograph�da.s no taduais a chamado do gover: I zero que ali continuam as

""Ó<"Ó�J?>,>RÓ�f?'-'��<"Ó -"'ó c«Jp,.o���� 'dezembr"o: ultimo, o trechº qual o Muustro explica o I no, Justamente com os pare- chuvas.
.

a
� �_:;;:,.;..

� I Lontras-Río do Sul, da�. _ m?t�·.To de sua démíssão de I dos que se acham aqui em O rio Pomba, que já tinha

d' Segui .am, hontem, para a 'Capital do Estado os \:;) I
F. S. GatharÍnà.,.

.

-,
. :':; MHllstt'O e de «Ieader» Iazen loutras íuncções attíngíra o descido tres metros, voltou a

fi _ele�e�t?s epI'Psentativos de t�dos os dístrictós do � Tiv��serno8tido., elI1_'tém�� I d.o em seguida diversas �?n- outros ministerios. subir. Dois ou tres pontilhões
u.

. mamcipio .1<.: Bíumenau, que vao conversar com a r. conhecímantn' desse 'Ülú aij,s,,: sldera_çúes sobre a polítíea ,
da estrada estadoal de Cata-

� Intervento: la do Estado sobre a questão do 'retalha. �. picioso Iacto, e teríamo!;, d)l'" I do Paíz. ' guazes para a usina Maurí-

� .ment�ã�Oq����i:faPieO. tantos 'l'ladão� "blumenauenses � �� ����no:Cij�tuOg�:r:��!iztl O Fl d n
! Forülidavel explosão �f�s :�[r�r:: pd���smecapdOSt"lvh�--.,

u..
.

.

• e ':'1"
• ,. • '/(, '.' ,Y , I sr ores a vU" . .). .

on I 0-

� ��: ;��i!�V��rq�� ��t�t�����e�16e�af:������o�e�� � â�n!r:��i��tgo��;�eo���:�:j I)h� é esperado
em uma 1l1llHi j:l !0�afa�u.;����o�U1�1�af:��

.�. f1f",qua se ameaça o nosso ímmeusuravel legado de v, 80 e engrandeeunento del . .
bem.

14 tradições que sentimos rezar S .bre nós rlr-srle o b�'r �: Blurnenau. ." no Rio I .Praga, 3 (v!u_aerea) --:- Nas I
O facto mais lamentável

� ço, que Irmanacos pelo rebate que o perigo comrrn.m � . N/.lO Ie:vem., por is�o, . 0.8 ; �lU�s de car:�o das imme- verificou:se entre Sinimbú e

e, levantou, ameaçador para a tranquílidace. Q auto, r 1l0Sí'OS leJtf'l'''; e a tllustre I dlaçoes d� .Cldade de D?x- Cataguaríno, onde cahiu uma

.� nomía e o progresso do nosso estremado rnurucíp.o, 1/ dírectoría d'aquella Estrada, c�vItz verlfrcou_ se uma fO! tromba d'agua, que, alcançsn-
1\ que representando &, voz, da conscíencía blum 'I ar- i. ti mil o nos ,'o silencio. midavel explosao. que vem do uma casa, cccastonou a

a ense, vão levar o seu voto decisivo e que se Hão ti De nada silbillmos. colher nas galerias em QU'2 morte d88 pessoas. Não che-. f

� for attendido é o mesmo que dizer. que:« hPFpirnn (l! bu outros lt:)ftares, costuma- tràbalh.avam cerca. de. 160 gou a haver em Cataguazes

� revolucionano de trJnta» é a maior mistificação ac..- (1) se !:Oi.'tupl't' 1ar conheéimento op�rarIO�. A própria CIdade interrupção de força e luz. O

1\ lhlda em céo s brasiletros. .� Já. i.mp;:eJoi:t ti--: factos �ào sig- �.
.

l'
sorIrell_ Iorte ::balo com a serviço t�ephonico ficou sus-

íl O Interventor do Estado, em resposta a um te- �1 nífieattvos como essa maugu- 4Iiii5: j
explosão, .regi .strando-se nu- penso, ali, durante tre,� d,ias.

u. legramma da Associação Cmnmercial de Blu.mellau ((. ração, e até convjdaI-a para -�'i�·..
:-- merosos. desabame�tos, nos

'.'

. .

'V. aIfirmou que levaria em conta, principalmente, ex· � o actll, para qúe ella possa quaes fIcaram re:'ldas tre.s I
.' .

a (�lusivamellte, o q-:spirito revolucionario» que guiou � tra�ér os seus reitol'�s iDfo.r� pessoas.. Está sendo, orga.Ul·
(t o movimen.to de trinta: . . .

. �. mudos do g.ue de imp?r.ta_nte zado actl:vameute o .servIço I fJttouessou tam ...

� lia mUlto que aqUl se deseJana ver applwado o �l vae pela VI 'a do mumClplO. I � de te�tat!va de sahamento. .•

'D fal.ad. 'J.C<esPiJ'.J....t.o..
"

....
:r

.•.e.
V

..Ol.U.C.iDnàI'iO)), pois n

.

.in

....
g

....u.\�m s.
abe '1)1

H.o.r;ve, nat.u.r.,,a,
..
l.me...n.t.'.e, .es.'�...j

. dos mmetros sote�rad.os, a[- bem. o AtlantlCo
... 1 propriamente' qtw é este espírito re.üovudor. Arrora, I' quectmentu, des;culpavef, a. gnns do� quaes allld� se es- '. .

. ,

.' ,.�
.

finalmente,'- a l�t�rveIitoria <;lecla!'a qi;ur, o .tão "'jnte. � liás, dados os gr:ã.ndeS af8.�e-;;- pera retIrar com "lda, em· 5u I
� resssa��-e. «espl1'lÍo revolucJommo", vae. Julgar a· a res, as grandes pre.ocupaçoes bora app�l'ec.essem mortos os

'(t .qUestão do retalhamento dn municipio de, l3íUmenau. (t I que a.,.operosa direc,tol'ia .d....a RIO 4 _ Accentua-se nos
quatro prImeIros que pude-

'\) Graça.s a Deu.H,. B.lumenau '. s.abe.rá hoie,. amoal1hã o.:u \:;) E.. de.F.:S�n.. t,.:.t•. Catharma d-eve '

1
ram ser enco'!-trados .

.,; v - v, I t m.elo� po �_ticO& que é impres
lJ. depois o verdadeir� _ sigIli�ic�do. e cüIlstitqiç<it.:t da a

er' tido, nesses ultimas :nt:'�� eendlVel a presença d.o ge.
(! fOf'2a que -l�vantou Q B��l� l!ltelfo na gra1H;ln :çev.o.; \;l

de t�abil1hos de. PQUstJ:_:lle.Qao nnal Flores da Cunha a
.

� luçao de,mIl n(}\�ece�tos'·e·trÜ1ta_! .

' '

.. _

II de ��nbu, ,reorgam�aç[to u�, Imformu-se "que o Ínter����- A
� .E' ili�i1O �e regIstro �o, m�Vlmel1to ,de, 0.t:1mao �,servJços_ e�c... tal' partiria hüje de Porto:
a h�Vldo em tOl no dest.e .CI!-so POL ��dos :lquéHes que .:& �sso. nao Impede,", entretanto, Alegi'8, entretanto sÓ o fará
'-f Vivem }fentl'ü do,�UlllClplO �de Bh�m?.na.u. _

'. -�.�. qm� slilpeJ'amente nos con� ái:nao:hã.
'

..

ii .' :�1��:Se pOI';ahl_9u� ,��l��� 'u1;rr�,;!.i�t� ,��0_S���!TI.o� .....� '1' gratlllemos
Cl�m o sr. Dr: Os�· O' sr. J{\ão Siruplicio aguar

,.:.if:>d:e..••.•..
:

..·.q:IJ... �ntQft'l'av.·.nrav.. >G�tv.'8.:O'.I.êtar.h1'i.m-en.i�t�1.i;;nt��
....
,.1"pr0,..."•.�.·...

>car .�a.I.,'C.e.l..V)a .. c_ .�e�,dig.uQs{d:a. a- ch--egada "ctcr-Sr Flort\'s"
.

li..-_ ,E ��.stno êita1'l'1mSe nomes� Ma.'S'y.'n�meE('1ü� qU'aIÍu'(J�·,�Q.'-'I'auxdlal'(-'t3piJr maIS CSS," gran·fda Cunha.
'.

a pr.� o,:mr�pos s� negai'3W absolutam�ate a acompaoh.a.r �! de p.rogress� ,da Estrada de
I'a .

o a.�surô.o daldéa qlJe lhes era ·lIDputada. Outros � 1
Ferro que dlrIgem.

'U admlraram-se. revvltados quando conheceram. os Ve'l'- 'j)
-'--- -- - .. --------- .. - ... "- .- .. -.- .. - ... -.- ... -.--- ....

'a
. dadeiros intt+il.os aos quaes haviam. pr'est1:tdo a boli- �

1 dai'iedade das suas �ssign.à.tÍ1!'a�, arrancadas !lla�rei- :l

� ramente pelo caudIlho dos Impostos 'phantastlcos. {�

li.. E assim por diante. .... .

'V
a . E pode·se dize.r· que Blumenau inteiro: woc�r31 �
1! conhecer os iniciado,l.'es do retalhamento 'dQ mUnICI' �
a pio para presta[·.lhes a repulsa do. inqualificavel pro- a
íl cedimento. Aonde estão os'trahi10res da tradição bln-,� Rio,.3 -_ Na sesRão de ho-
1\ mellauenSf� '? _

(!,.
&

. SO.' azora, é quI;.' Blumenau inteiro chegou a co- ri je da Assémbléa Constituinte
."

�.
L\ os 81'S, João A!berto e radre

� nhecer ás vQrdadeiras intenções que falavam com as- � Camara conferenciaram, de-
� sucar e carinho na bocca. , . E se não valeu o tempo (t clarando d!Õlpois o sr. J (Ião Al
a perdido_ para qhegar a est� úomprehens.ã?:. valeram (t bel'to.

a
contudo 0.8 r�sultados que fIrmaram d.eflDIdvameute � «Não ralarei sobre � crise

'ij
esta CQaVICçao.

, .' .. 'li ministerial. Esperarei que o
l;;

•

A repr�s.entaçao consCle�te fie Blumen�u fOI 0- �
,sr,- Oswaldo, Aranha transmi'2t brIgada a v2aJar para per�uadlr a Interventorla ?a s�a '''2 ta o cargo após a assignatu.

�. m.elhol'. �cçao. Vam.os, p�H�, esperar pela c<apphcaçao, � ra do decreto de exoneraçiio
a ao espIrIto revolucIOnarlO . "i! para falar de sua p,ersonali'
t:<ÓRÓ""Ó�"Ó�·<0t:<ÓRÓ��<"Ó.P,,;i';j;�������RÓ��<"d� dade na Assembléa. EIle foi

o maior animador da !'13volu
Use uma vez e usará sem MUITOS 'JORNAES ção de 30. Quero por isss co·

, .
.. mo revolucionaria prestar-lhe

',·S·'U"RER ..TI·N'TPfAe INDEL�VE'Li "' 'FECHADOS minha homenagem.
"- O 1-11'. João Alberto confir-
nistif.ZÕUidor: ma que o sr. Oswaldo Aranha

.

. Robm.to Grossenbacher Rio, 3 - Os jorna�s nova- ainda falará na Constituinte
'. .. mente se tornam echo da pois cuntinúa como ministro

situação desesperadora a que por não ter pass�do o cargo
'.'

está sujeita a imprensa op e
-

te s'd dPara· a... Iposicionista da Par�-thyba. O
nao r I o·exonera o.

A qualquer momento apa-
:� d

«Jornal do Brasil» diz quc recerá e proDunciai'á o seu V·J·C·t·
-'

d
.

,:lr8,.Zen ai estão suspensos aUi os jOl' anunciado discurso.
Ima e um accI-

,c.' "

naes «A Rua)�, «Brasil Novo) ".. dente d' automovel
$� Paulo, 3 � Um vesper- e «A Liberdade», em virtude I' .

_

e

tino local, 1ratanto :da crise da absurda e parcial censura ..

verificaqauo Mínisterlo. adi- estabelecida pela Intervento- Desagra-;tTan.do O Rio, 1. - A's 5 horas da O sr. Evaristo David Per-

anfoüexistir,ap@'fiáiÍ)iJidáda de ria FederaL v manhã de hoje, o jovem Lu� netta, director regional dos
vir o sr. A.:rmarido'Sales a o� PrtOmaz da thero Vargas, mho do chefe

Use uma vez e Correios e telegraphos deste
cupar -a' pasta

.

da Fazenda, do governo provisorio, atra-
usará sempre I Estado dirigin á nossa con·

hipotese' em que seria esco- B h· vessava a praça Paris, diri- SUPER TINTA I�DELEVEL
feira «Republica» de Floria-

lh'd'"
.

t
.

b a la
' Inopolisa seguI'nte SOlI·cl·taça-o-1 o paraam erventoria an- 1\ Tuberculose gindo um automlJve1. Em con�

deirante o leade.r Alcanfara 1'1. sequencia da chuva, que to1'- Distribuidor: Solicito-lhe a fineza de dar
Machado;

. .

na Bania BAHIA, 4 - A socü3dade nára o asnhalto escorregadio Roberto Grossenbacher ciencia, por intermedio desse
Essa noticia causou estra- bahiana, clero e membros do o carro derrapou, indo bater jornal. aos interessados, de

nheza aqui,' por se .
entender Guverno foram incorporados violentam�nte de encontro a I que, segundo determinação

nos circulas autorizados ser Durante o afino findo, lale. no Palacio da Arrhidiocese uma arvore.
do sr. diretor geral, nenhum

impossivel o afastamento do- ceram na Bahia, 5.646 pes- levar os votos de boas festas Devido ao accidente, o jo- O NOVO OHEFE GE.. objeto de deliberação, docu
sr. Armando Saltes da inter- soas.

. a.o Arcebispó d. Alvaro Au- vem Ln!hero Vargas recebeu R DO XEROI
mentos apresentados, serão

vento'riapaulísta num momeH- A
.

mole6tia que fez mais gusto da Silva.
.

seria contusão no lado direi A L E", -

encaminhados, quando fóra

to como este, apos ns nota· vitimas, foi a tuberculose pul- Essa manifestação teve as- to da cabeça. Immediatamen- T(' ALLEMÃO da grafia adotada pelo decre-
veis emprehen Umento de seu mrmar, que forneceu 1.130 pecto de desagravo ao, Ar. te so.ccorrido, foi elle trans. to 23.028, de 2 de agosto do

governo. caÉos para o obituario. cebis!lo Primaz; após os fac- portado para a Casa de Sau· Berlim, 4 - O presidente corre�te annl/.

Pessoas ligadas á familia Em .segundo lugar vem a tos derivados· do
.

incidente de Pedro Emesto, onde pouco da' Republica nomeou o ge- __ . __ . __ ._� . . __ " ... _. ..__

paulista infór.illàm _pQssuir e1e- diar;-éa e enterite, caSOR in· havido com alrmandade do R depois chegavam o sr. Getu- ueral badio
.
von Fritz chefe I

mentos para des.lIl�nti.r essa fanils! .

com 57�. ob�tos. Em Fim. Usaram da palavra o ad* lio Vargas e todas as pesso-! do Exercito, a partir de I' de I' .

versão, acrescenta:ildo. que t�rcelro lugar flgu�a o palu. vogado Ubaldino Gonzaga as .àe sua familia. fevereiro proximo em substi- Experlmente_ .

todo São Paulo está, h-oje, u- dlsmo, .com 492 obltoS. e Conego Marquez aos qvaes. Lnthero Vargas é 30. annis, tuição do general von Ham-
e nao querera outra

hido em torno de seu inter O total dos obitos 'de cri- respondeu D. Augusto Silva. ta de, medicina. O seu esta- mertein. O barão von Fritz SUPER TINTA INDELEVEL
ventor, podendo a'noticia de anças de menos de um anno, que .teve occasião. de . fazer do não i�splI'a �uÍdados. E' exerce actuálmente_ o cago . . .

seu afastamento ser conside- j.íOi de 1.346, e de mtscidos elogIOsas refpreoClaS ao go·. seu medICO aSSIstente o dr. de commandante da 3a. Rt3r: Dzstnhuulor:
rada inveridica. .mortos, 572. verno da Bahia. Pedro Ernesto. , gião Militar. ! Roberto Grossenbacher

da

B!b..alJ.'nen�?! !
a Voz . Reprosentativ8

n -. •

&Ofiscmnm3

. reunião- do
selho do

,Parli4D Ifascista,

fALARÁ
rh Cnnsti'tuinte

DESAPPARECEU lYIAíS UM
FAf!úSO GENERAL DA

.

GRANDE GUERRA

O, agente da' Air France.
de Florianopolis forneceu o

�eguinte aviso á imprensa
dessa capital:

con� 0« hydro-avião «Late 300«,
�

de qua.tro motores RS. de
650 CV. e�da um, fez H tra;:
vessia de São Luiz do Sene
ga,l, (i,t_é ,,;N--ªtªJ, com t�'ipUlaç:ij.Q
sob as ordens do piloto, mi-

Roma, 2 (-via aerea)-Afim
mar' frances Comlllandan�te

de S9r desfraldado amanhã BOllI;lOt, em 18 horas de voo

em Caglari, onde se rtunil'ál cont:Ituo..
_.

o Censelho Nacional do Par- .
Tendo sahIdo .de S�o LUIZ

tido Faf.cista, seguiu hoje pa-
do Senega� no dIa 23 as_ 14,05,.

ra aquelia cidaae, escoltado chegou, � "10 de n:anha� I
em

pelo secretario. geral do P,H- Natal: a� 8,5 hora� lOCaIS.
tido, sr. Slaráce e outras .fi- E�ta ':lagem raplda de ex·

gu::-as notaveis do Fascio. o penenCla vem .demonstrar
estandarte do Partido, éuja \ q_ue, a.O, c�ntrarIo do que

passagem pelas ruas da ca-
tmha Sl�(j divnlgado s�bl'e o

pital, em cortejo sumptuoso e as�um'p._o d_� tr�vess!<;t do

solemne, deu logar a sjgnifi- ..\tlantlCO. l0ul, Jà e..lst�m
cativasmanifestaçõe� di) civis- a?tualmente apparelhos La

mo e do entmüasmo popular pazes de fazer. este per?ur-.

so no menor tempo pOSSIvel
e sem escala.»

Berlim, 3 (�Tia aerea) - Fal·
leceu aos 80 anDOS de idade
o genera.l Erich von Palkeu·
hayn, que commandou du
nmte a grande guer'I'a o

22'
. corpo do exercito da

Allemanha.

UM VASTO PLANO DE
OBRAS PUBLICAS

_A A�iNISTIA AOS
MILITARES

--_ _ _-- - _ __ .-

B. AYRES, 4 - No princi
cipio da semana proxima o

governo nacional dará a co
nhecer um vasto plano de
obras pGblica6 a se realizar
em todo o paiz, que consu
mirá varios milhões de pesos
e dará occupação a milhares
de trabalhadores.

Rio, 4 _. O chefe do go·
verno provisorio assinou hon· O ceI. Ari'5tilianú Ramos
tem um decreto, na pasta da interventor do Estado, assig·
Guerra, dispondo sobre a re- nou em data de 4 do corren·
versão ás fileiras do Exercito te um decreto nomeando o
dos capitães e subalternos I sr. Luiz Osca� de Carvalho,

.

que foram reformados ou inspector de rendas do Esta
tran�f�rido� para a reserva, do, para desempenhar o

admlllI�trahvaI?ente, c.om.o cargo de prefeito provisorio
envolVIdos, d!recta ou mdl-

i do Municipio de Arara:;}guá.
rectamente, nos acontecimen-
tos ocorridos no paiz a partir
de junho de 1932.
O decreto em questão está

redigido de conlormidade com
o despacho proferido pelo Ichefe do governo.

o NOYO PREFEITO DE
ARARANGUA'

Diretoria Regional
dos Correios

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



IPequenos "nlluncioslonde está a felíicdadej- Ph:;maciar das senhoras I 9.AN:I:'rAS
DO PHARMACEUTICO
GOTTLIEB ELLINGER

Central

Annuncios nesta secção: 4 publicações, aos sabbados, até 3
cms. 3$000, de mais de 3 a 6 centimetros 5$000 Em possutrem dois jardins;

ligados entre si; o .do Amor I'dentro de casa; o dasFlores
no quintal. O primeiro sym-lbolisa a Felicidade; o segun
do completa-a dentro do con

torto materialmoralidade, idO-Ilatria pelos ftlhosr esposo e

a sande.
",

Faltando esta, tudo se trans
forma em sonho e martyrio

com 40 annos de prati
ca na Allemanha e

no Brasil

vezes', é imitação.

A maior probidade

prOfiS-1sional no Receituario
BLUMENAU - Rua 15 de No
vembro N. 44 - Ao lado do

Rote 1 Bôa Vist a

I Telephone, N. 210 II

remedia

,�rnnregado com real van

'ta6"m 'nijS seguintes casos:

Rhllum�tismp, e.m geral, Racbitismo. Manchas
da pelle, Espinhas, Ulceras, Gcncnhéas,

Oartllros, Fistulas, sanas,

{ANTI,
SYP1!IUTICO

PODEROSO: ANrl· H'P·.L\l.HICO
, ANTI - E�CHOPHULOSO

DEPUR.ATIVO DO �ÀNGUE

JHIATRO "f no H SI N M"
Espectaculo da Escola T e li t o B r a

s iI e i T a de Itajahy

Sabbado 6 de Janeíro ás 8 horas da Noite

A B 811 i s s i fi a O p e r e ta

Bonecas de Natal
com canções e bailados - 3 actos

�; ..

�

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



.
'.

. AVISO;
.'

.!...
LIVRARIA· WAHLE '.TYPOGRA;PHIA

O i"'baixo assinado, vem por meio d�8te, levar ao CQ-'; PAPELARIA Artigos Ef'liglosos

nheClmento d.o. comercio e do publico. em geral que não Rua 1;:i de Novembro, 90· 'I'elephone, 17 • BLUJ'vIENAU I
se

!BSPOnsablllz.a ..

por dividas que sua mulher (' filhos con-

I
I ,

traírem em seu nome.
"

. Otíerece. as seguintes NOVIDADES:,
Blumenau, 3 - 1 � 34. I Roquette-Pinto, Ensaios "de Anthropologia I

Manoe; Machado I
Brasiliana Rs, 6$000 I

Monteiro Lobato, Na Antevesnera ,,5$000 j''Henry Ford, Minha vida e minha obra ,. 6$000
Mírkine As Novas 'I'endencias .

de Direi- I

r·-"'=�"="·�··"':·""·
'".xxx.=.�=

Al!onso V:;'Z��;8�U��!J.':Io Socialista do
" 12$000 I

!!.' Pharmacia Orio n .11 Araujo' Liw�::!�azonia, A Terra e o :: ::::: II\ Oscar Fontemel!e, Palestras e Conselhos I
,

i�
.

Ant, BRANDES i�' Medicos " 10$006 1

t·
RU� .• 15 DE MOV. 63,:' TELEPHONE 90 ;..� �f:Je:1H����rdt�),it:�a�: Tempestade :: g;��� I

.� EL-c.:r:l'v.l:E�A U. " =í I Concordia MerreI, Adão e algumas Evas " 3$000!

. {':=::."
: Elinor GIyn, Cegueira de J\.J!lor

'

.

" 3$000 r·
�.

Dr, Havelock Ellls, A Educação Sexual ,. 5$000
_,' Mal·0� sor·t·l·mnnto filario Sette, Seu Candínho da Pharmacia ,. 5$000

t:
'. i ." li .

Cornelio Pires, Conversas ao Pé do Fogo " 5$000
:

I
Rudyard Kellman, Englísh apd Portuguese

l·.::.:.
' em drogas e especialidades na-

. Comruercial Correspondence ,,' 7$000
eionaes e extrangeíras Orestes Rosolia, Marília, �. Noiva do In-

:
'

coníídencía " 6$000

l� M:edicamenios Allopaticos, Homeopaticos =, I AntonioFiglieiredo,MemóriasdeurnJornalista " 6$000

l�.'.':'. e Biochimicos. �� Cooper, Os Pioneiros
_

" 2$000

:5 � ---......,___,�"...,_.,..,...}"........"...��_--.-.-. ��I

:�
•• .. oe •••_._._._. :. I

!1 Sortimento completo, 1! 11
.

MACHINA DEESCREVER.. .
I!

�,'.�.
de artefactos de borracha, �::l. f.:..:.. .

"CONTI.NENTA· l." .

. }
( Perfumarias; Sabonetes, artí- � f

�.'.� gos de hygiene etc;

::.1 t�:. ':;i I� ��a�e�� �! I
}; Importação directa,' por isto �i t� ; �� I
s� Preços barafisslmos �� t� �.'::l! I[� � r
1\ . .

Serviço nocturno permanente 1\
.

I
..
i T="=====.11 ;�i::�:::.1*+ti !4.B%í*f '..,....,@iil f S

Cia .. Malburg 11
LON1'RA .� , ...�;�;�:.; Ep:::��:�::s 11:

e �p�:����e5 De ma<)elro5

li,' Ca rio8 H oe pckg S. A !:
..:i1 ���e�:�;r��:�:q�:���}: :il��; oP;:;:d�sd�:g�l;��mg�!'!'!�

t -íe; eesta depende,' quasi ex- contribue para v eníraquecimen

Secção fluvial ��. .' R L U ::v.I E NAU clusívamente, âe lhe dardes de to das raças hurr-auas, é a deca-

::.;: ..: •...������ ..�:;�.:;..:;.:.;::.:.:.:.:,,:;.::.:.':.; .... �.:.;. 3 em 3mezes, um frasco da dencia da força vital, precisa
afamada: mente quando mais falta faz
LOMBRIOUEIRA MINANCORA aohornem ou mulher, como

No ha egual. Uma creança!
compensação da �atureza,p�m

de 11 rnezes atacada de desin- horas amarg�set[lstesas daVIda

r.etia per.deu 543 vermes de 3 [A fonte poís.d es. te .

Ha:gello
.

�

. começa pela da mocidade
qualidades t��temunhado por l ãs quaes na primeiravez tem
seis pessoas idoaeas em Itspe- i

a
. .'. li

., U
•

1
.

d S f ·,sc!
aSSIm ímportancía quando

..

a las

I
nu A'lunlC pIO e . ranc o ltisst

- d
do Sul filha do Sr. Carlos J. n:'m rssrma, por que sao e

Neuremberg professor. Cada ngem de muitas r.le�graças.
r=> . uer no decurso da VIda querfrasco e uma dcse, Toma-se de I b t d

.

lhi As
uma vez em café com leite.' S? �e u o n,a ve

.

ce. :

Depois do efeito não precisa I víctímas, geralmente lI�experl
dieta' nem purgante. entes, fazem uso de corsas de

Vende-se em 4 numeros (1 2 P?UCO ou nenhum, valor ex

.

. , plicadas por a uem na verdade
.3 e 4), conforme a edade, em ,

d b d fu d sei tifco
todos os negocies nas íarrna- VnaUla sa e

t
e

h
n o

se"
en J ,

.

d t id d d
. garmen e c amam- ;

eras es a cl.a e
.

e rogan OONORRHEAS BLENORR!iA-
as e na Farmácia Mmancora.

OIAS, CORRIMENTOS. etc. Si:
o leitor fôr uma das victimas
não ande por caminhos 'tortos

que lhe roubam o dinheiro, a

alegria da vida: e a saude sexual

que é ainda, um grande bem .

Incontestavelmente, um dos me
dicamentos que podeis usar,

a NjECÇAO dOEAl" "MI

NANCQRA".

-

BLUMENAU····

Representantes 00 mOInHO HiBLE?

��::��;;:- " :-:"���

li Grande Corrida .de JAnimaes Il
11 . a reàlízar-se ein lj
��. fi é 7 de �Janeiro de 1933 ;�S=

:
. .

: ás 10 horas da manhã
' =

{� na Raia do, snr. Wi'LL Y H E RIN G �1
�.=:'. ::::�� Mataâor 1

U duas, corridas tratadas entre os 81"8. �j
i� JOÃO ROSA e WAL1 ER HERI.NG R
�··�':-,··"'·��:;"·"·!c�':·�"'��'-=:;�:'::�:':'��·"�·�!''".,,··A:':::�

MATERIAL PARA INSTALlACÕES ELEGTRIGAS
GRANDE SORTIMENTO EM tAMPADAS E LUSTRES
TODAS PEÇAS PARA nONSIRUGÇi\O DE
APPARELHOS PARA RAmO,

.

..

Carlos Hoepc�e S. A,
BlumeI}au

,

�.

j

re
Exijam"
fórnecedor

IM

4AGgtrPt&&$l'$WMf*'NiWMff1f'(iGfI

fABRICA DE TELHAS fRANCESAS
PEDRO EULALIO ANDRIAN�

TIjUCAS -:- S. CATARIN;\

MATERIAL DE PRIMEIRA

QUAUDADE E ISENTO DA

INFLUENCIA DE

AGUA SALGADA.

Atendem-se pedidos
para qualquer

ponto do ESTADO

Representantes:

Florianopolis • Dionisio Damíaní.

Est1·t!ito - André Maicote,

Palhoça � Germano Berkcnbrock.

Itajaí - Amadeu Angiolete'-

Brusque. - Otto ' Schaeffer

I
-------------- ..ID»am.·.· _

Blumenàu - OSCar Rideguer
.

.
' .

. t
...... ". ..�...............���.
�••••••••••••••••••••••••••••••••••• I ••••

1� Dr. Freitas' Melro �l
F ADVOGADO :�
.�� Causas civei�. ?ommerciaes . h
r e CTIIlllllaeS

.

0J�� ..
',

'.

RuaMinas Geraes ��
:;..n��: ....�••.•• ::.••u�:;:.:.:;.t::;.:.:::.:�

Vinho Creosotado
do p&arm.-chIm.

JOÃO DA SILVA
SILVEIRA

Poderoso Tonico
e Fortificante
Bmprepdo com_eh
aaccesao •• "fraqJAea8
Pra!.

RECONsnruINTB
DE 1•• ORDE1\{

.!

'.1,

I
.i
I

/ \
-,
-,

l

f

RADIO

para ondas curtas

o

--

50

apparelho
ERICSSON

Combinado pa. ondas

Alto falante dynamico

curtas, e longas

Ligação pa, Píck=up

Vendas em psestações

CARLOS HOEPCKE S. A. - BLUMENAU

Secção de machinas

Aos bons paes Htura para a Moci� ade

NOTA: Se quiser poupar vos
da saude e VOS6v dinheiro com

éoença desconhecida o remedio
shabituai-vos no ooraeço dequal-

. quer doença ao deitar; dar um

� bom suador e de manhã ceno
J
um purgante de Lombrigueira

I Min�ncora. E O melhor de t)·

dos quantos existem, e de elei
'to ra ,ido e Suave.

Muit2S diarhêas infantis são
c lUsa' las só pelos vermes e d�n
teso Depois proc.urai o vosso
medico. ,

I Vende-se na farmacia Mi
I nancora em Jomvi1Ie, e em

I todaR' as boas rarmaCia

..

8 desta
cidade.

,

-----------,.

LACHOCO.N

A
C
H
O

C

O
N

LAXO -CHOCOLATE
ONCKEN

• I
Vencle-se em todal'

IFa,macias e Drogaria,

I
r""�;:�·�·;;�;;l
I:.

Clinica geral,

ESP.
ec.: doenças

:1'I : internas, do metabolismo, Se- :
J : nhoras e cr�anças. Venereas �

Ipe pelle. :
I

f� RUA S. pAULO. N. 79·- BLUMENAU � I
••••••• r •• " .

......,._.._.._� ._._.._._. ..___,.._..._._.._.,.,_,

;_ mera' W· ". n"

15M

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



'Expediente da As l'p�Jices, N O T'I C I Al
Prefeitura

Foi e�e�u��: :�!::�n�Qr_ ESPORTIVA J o sr. �i�:s���no RamosDecreto n. 36 teio dás apolices municipais IInterventer federal, assinou
.

. erpitidas pelo sr. Adolfo Ber- Para Brusque, onde irá dis- ante-ontem um decreto consí-O Cidadão Jacob Alexan- gamini. para u emprestímo de putar uma partida' amistosa derando de utilidade publica adre Sehmírt ;PreIeito Provi- 1000.000 contos, correspon- com o Paysandú F. C. daquel- Faculdade de Direito deSansorío do Municipio de Blume- ríente-ao 'resgate do 'segundo la cidade, seguirá amanhã a ta Catharína. No orçamentooau, no usotías suas atribui':' semestre de 1933. embaixada do Fluminense F. estadual para o corrente an-ções, ....:.. ,\
. O premio de 500 contos C. desta cidade. no está também consignadaConsiderando a necesslda. coube ao numero 300·315.

.

uma subvenção de 12:000$000de dar-se ás ruas desta eí- '. .�
. A tinta ideal para canetas para essa casa de ensino su-dade, aspéto compatível. com

.

1 tinteiro ' perior.as necessidade futuras ; LOUCURA. SUPER. TIN;A INDELEVEL1--------- "-Considerando que" em de-
terminado trecho' da rua 15 A'SSAas INA

Distribuidor: Uma I nteressantede Novembro, nenhum edííí-
Roberto Grossenbacher46. ldCil'?ahdao· qcu()'me :P°assame'Sdel,l'd'aPraeqjUU'-l' '«Vingança díabollea» -o

P bl'
" mm que o Cinema Busch vae

_45 decretada, o que em muito nos apresentar amanhã na As minas de ouro U Icaçaofacilitará a efectuação deste sua 'sessão da noite é uma I
.

,

12 projeto; optima pellíeula no genero, do Amap.áConsiderando. que; subme- com a originalidade. de com-
O Dr. J.l\. Padberg _ Drenk-tido o assunto presente, á a- bínar secnas

.

de arumaes re-I Communicam de Ilelém que pol, scíentísta de merítos in
'

preolação do Conselho Con-
ro�es com momentos de

hor-I as noticias diVUlg.ad�s sobr� contestavaís e inconiundiveis,sultivo Municipal, foi, pelos ror,
. as minas de ouro do Amapá, I publicou no vol. IX, n. I, dosrs, Conselheiros, unanime- O Iílm des�nrola-E.e �m que vinham sendo exploradas I Museu Nacional, um ínteres-mente aprovado;' parte num Jardim ,Zool�glCo por aventureiros trancêses e s�nte tl'abal�o sobre «Myste-Decr�tà: ma.e C! seu �.��lot» e o �lUme ínglêses, estão despertando

I
rrosas galerIa.S .subterraneasArt. 1 - - Será.alargada. em dóentío de Líonell Atwíll. �s vivo interesse. em Santa fJatharina» e dose- dois (2) metros á esquerda, vinganças q�e elle planeja O engenheiro Eurico Fe�-. qual teve a gentileza de nos

Rio a rua 15 de; Novembro nesta e �x�cuta, sao �s trechos
nandes, administrador. �as CI-! enviar uma separata, com'cidade, no trecho compreen- emoc,lOnantes d? Illm.. tadas minas, vai exíbír, em amavel dedicatoría.dído entre as travessas cha- MUlto �em Ieíto e apres.en- uma das joalherias de Belém O Dr. Padberg, nesse estu-

fmadas Espíríto Santo e Brus- tado, a FIta desde o crime 534 gramas de ouro colhidas do, emítte a sua autorizada
'que.

.' . inicial até o final (tragico e
em 20 dias de trabalho, au opinião sobre as galerias sub-Art. 2 � As , construções comíco �o mesm? tempo)« te� xíliado apenas por seis ho- t�r�a:leas encontrad�s no mude predios nesse trecho terão, momentos de g!an.de� .

sus
mens.

_

meipro .de Bom R�tIro, destedesde esta data,
-

que obedE::-1 pense» e ernoçao índisíarça- Muita gente, mteres,sada, �sta�o, e. dos hieroglyphosNoivado I cer I!,O alinhamento que virá vq1....
_
converge para G Amapá, em ínsoríptos a entrada dE's�as

..

C' 1 ., . , substituir o actual bem como
.

Charlie R���l�s fornece � busca da Iortuna, cavernas e oI;tde a crendice
c. "',.' A Associação ommereia

.

Com a �enhlI661ma senho-. as demais prescripçôes ema� ma ag�adabllIsslma .comedld popular acredita encontrar-sej;").·,;;;;::!:.f;dg'�r��eci�fe��;':���(o ;rin�t rínha Maria do Carmo Costn, I nadas <testa Preleltura e. quasi «rouba» o Illm, Ka-
uma mma ou thesouros es�

....

.

b um dos mais finos ornamen-l' Art 3 _ O -inicio d�sga 0- thleen Burke ii «mulher p,�n- Experimente_ .,

outra 0ondidos.5�Wft��;:�&� �;�� eho::t� d�oc%�n� tos da socie'dade josafense, bra d�r-se á tão logo e�teja the�u» (lel�bram.se do !:l;n e nao querera
.

E' um t!'�balho bem feito,;, 'Y:;Sr poderá; extraoi"dinariameute, cont_ractou ca�a�ento o .sr·1 esta Pref.êitura em conoição «A Ilha das a1!llas s�lvagell:S?) SUPER TINTA INDELEVEL 'de um p�ofundo conhecedor"c:J�i!::ser substituido por dez ho- Achl�le� BalslD�.}. academICo
financeira,. �e atel.ldE:r as des- ?ada ��z maIS bomta e maIS

DistTibuidoJ': d� materm.
",'i�':\':,:i;,:;;.ras e excepcionalinente por

de dIreIto e dIrector dcsta.
pczas relatIvas as desapro- wtere," ",ante. re jadores de Róberto Grossenbache1'

. �ss�s gal�.d�� de Bom R_e-'.' ;!>\dozo, mediante convenção Folha.
. . . . priações e construções res. .

Para os ap c
...

_ __,__ ...

'.
_ tIru te� atrahL.lO a atten_çaoL·i.)·� :'de:vidamente aprovada por Aos dlstmctos nOIVOS «Cl-

pectivà..
". fllms ",de horror), eSLe drama Interventona de mUlta gente, como outr{!,s,:/;;:>' está inspecioria: Os físcaes dade» felicita copiosamente, 'Art. 4'- RevcO"am-se 8.S silllH.tro com_ retoques_ de co-

q�e existem no. Estado, e,�pe-\.'.i.!:,·, receberam rt. commendação almejando lhes eternas ven di.sposiçõ'es em c�mtrario. med.Ia. ,contem emoçoes dasl cearense cHl.lm�nte � ex:�tel1te na Ilhaturas.
)" .' .

. melhores, fronteIra a VIda de Porto-

..

',: de verificar a pratica em ·1 refeJt:lra9MUnICIpal de Blu-1 'Completará o program:na Communicam do Rio que o BeIlo.
.

"":;,:';contrarÍo e que será. com;:i- --:-"-

mo�nuu, t:ill_O de dezembro de
«Um. jornal a Ul1Ja CO-!sr. Fernando Tavor?- �sseve- O Dr. Pa�bel'g _ acredita-

::;c)""derado infração l�giSlaçãO! Com a exma. Snta. Zulma L33.
medIa»...

Irou á Agencia Bra811elra que mos que mUlto acert::!damente�,;':f;; :Víg�l!_t,e. �ãO t!3m valor eon: Soares, contractou casamento Júcob Alexandre Schmitt.
não é candidato á intervento _ attribu� a origem das re-

>:' > .v,éuvao nao aprovada. Atten o Snr. Jó Marcondes Cabra1,
Experimente., I

ria cearense, na vaga do' sr feridas .galerias ao trahalho"{' éioSlis saudaç�es, Edgard da
i digno gere'lte do <Correio do João Games da Nobreg'!

não quererá outra I Carneiro de Mendonça.
.

dos prnneiros exploradores...•...
"

:
... C

..

uJili.a '.
CarneIro, 1.usp.ectorl Sul}} q.ue

se edita em �aguna.
!, � . I Tudo indica que o candl- dos sertõel' 'catharinenses,"RegIOnal.» . ..

. Aos venturosos nOIVOS as "Por Santa Cafha-iSUPER TINTA INDt'�LEVEL
dato que r�une maiores pro- talvez áqueIlejámuito citado

". .

.

.... "

nossas felicitações..
f !--,"bl'll'dades é o nrofessor Me- An.túnio Marques de Arzão

I .
.

rI a Distribuidor',' Uu. i"I '

. .'. fi " I nezes Pimentel. da Faculdade que, em 1788, arrematou-a\ V I S f T A.
Sob a direcção dos d: s. Roberto Grossenbacherl de DireHo de Fortaleza. �oÍ1strucção da estrada Des-I FI1-EI PEDRO SINZIG " Adolpho Konder, deputadoà!., ,

terro a Lages e provavel-ConstítuintE', e Henrique: mente o mesmo ou parenteI Deu.nos a honra de uma Rupp J:.mior. presidente (1al Ao Commercio .do Arzão de que Miguel devizita. o Reverendo Frei Pe- Legião Republicana, apare-. Britto nos dá noticia fia sua.� d!� Sinzig,. escrjpto;- � mu- ceu, na capi�al do Estad.o. O! "

Por este venho cúmmunÍcer aos me,u:; fregu�zes q�e, r sua. «!'-'1em?ria PoJitica» nom!)l_s�clsta de lDcontestli.Vel� me� I dia,rio «f�or ?anta Catharllla)):; em data. de hoje. o snf. Ott� Berner adqull�u a IDmha, r:- I?roprletarlO de l!ma fazenda' ntos, que teve parte brllh.ar cUJo prlmeH'o numero LOS. brica de gnzosl1s e agllas mmeraes, e tenho ti satl.slaçao a margem do IhlJaby.t
te .no Co,?gresp? C.a.t.hoheo, visitou a. 3 _dO .corre.ntt;. _

� de recommendar meú sue.cessor aos ll1r;US consumidores. Quant� aos

hierO&,.IYP�OS,
ulbmameme aqm realIzado. E' o orguo da colIgaçao I

. acha o lJIustrado sClentIsta,
' Fl'ei Pedro manteve, com- republicana {(Por Santa Cao I Vva, LUIZ PROBST.

que não se lhes dpve dar'nose.o, interessante palestra,' tharina» que nas ultimas elei-j Assumi rID data de hoje, a fabrjca de gazosHs e �uita importaneia, poi.s, se-·manIfestando o seu enthu- ções de 3 de dezembro, deu. .'
es d' snI'a �.T<Ya LUl'Z Probst obrigando-me a rao, provavelmente, slgnaes

.

1 ore' sso que . . 1 d t
- I aguas filnel'a d - ' ., ,

. f
.

t I
SlaSIDO pe o pr g

. a malS caDa emons raçao I ''1'
.'

sma maneira tambem á minha frl.'gu<':Zla. ':1 O.S. a esmo, sem qua quernotou eu: B�ume�au e pelO
I
da sua pujanç)t e do se:! va-j

seI 11', na me
. ,

. 9 slgmIlcado.ext['aordlJ1arl� bplho do Con- 101'., ! BlumeDau em 2 de Janelro de 19ú4. Agradecer:d,) ao Dr� Pad-gJ'es8o Cathohco.

.,
Fazemos votos que ° novo! berg a gl-'.ntlhoza da offertaCumprimentamos o ilustre colega., defensor dos interE'f-1

.

OUO Berner de seu excellcnte esmdo, fol-intellectuaJ, faz�ndo votos

Ises catharinenses, tenha vi-1 I gamo� em nos congratular, pela sua prosperIdade. da longa e prospera. I
I com K. S. pelo interesse que--�-----.;.....---l flhe 1êIT! desperladoas cousas

-----------

N T' d I d t' N- � 'IdO nosso Estado. .

.!!!i)=====!:=·
�.._===�-=-, .

os iras e

I E'
n tiS ria I' ao 3Laca as. Como o brilhante estudo so-i H P " a' melhor

;o: ! bre o nome do rio que ba-Dr. mede . ape Guerra
pennas e

11<10! n'la esta cidaàe, o presenteO Ministro da Guerra man- e não é a f d trabalho do Dr. Padberg me-está E'fi viagem até_
! dou declarar no bolt:tim do orma epo-

.. I· rece ser lido. pelos .que seFevereiro Exercito que fica revogada a
. , interessam pela historia daSabe-�e "no Rio de Janeiro \ Volta será. publieada ·1

I
proibIção relativa á matricula I mais cara sIto nos tm-

',I civjJização catharinense.que.o sr. Gregorio da Fonse-. Suhstitut9s: Dr. Hoess e. nos Tiros de Guerra de can-oa, actual c:llefe da Casa Ci-) Dr. Richter. diáatos maiores de 21 annos, teiros SocÊais
' vil do Ohefe do Governo Pro-! ConsultoriQ: Lages, Ros. I: sendl) pe.rmitida a m.atricula Distribuidor:·' ..... v.. iso.r.i..o.,.s.êr.á,... ··n?m.eadoembvai-tl ipital nos mt::smos tiros dos re8er-1 Roberto Grossenba'cher ANNiVERSARIOS
". ·.,.xado.r do BI'aSU Junto ao a- : .

d 3 categ"'l'iaVIstas .

a a. "'.'

Festeja hojE.' seu anniver-
·.tÍ;can{);.. .' �-============

-----------B--lumenal1lli 1;�r�1i�::,�lli�i�'la�\.PI��l�d�f:o�de Alistamento MilitariGrande Revolução em
.

.

u.';;:���O;t7c�sy��;: ;;:.d'.?i�;,�har-'.
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_ DeIlue uW3niJã a data

.
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Classe de 1913 .

.

I b
I
nataJicia da exmn. snra.. Clo-Toda a g.ente de born 'gosto, para comer bem, vm:jado e are.to• Alháu- Kummrow f. Emil e Clara; Alfred Buettner, f. Luiz
tilde Barreto Puetter, digna, € Ana P,.Ifrêt(I<eiser; {Arnold é Ana Antonio Schr.amm, f. Bru-, deve procurar o novo I consorte do Snr. Max Puetter.•. S�h�i��ír��1��lo,edtui��v1'n;��i�s�/B�r��,a f�J���n:. �r��!�� I , ,

Bras III " ') f!lrà .����)�d�f��::�..�����,

nirna AÍ1toniQE,E}oedett. LPedro e Leopoldina Antonio Oomes, C'a"te' r-\estaurant l:'errelra OH. ;:,',v", lfIDao do::f . .A.manciá R�illrnaOo,nl�sAlfredo Boaventura; f. }'lanoe] e jose,t. K .'
.

'j nosso prez •.uft '011;' borador e'fina AlfóÍ1soTei.!:ls,f,]q��é.:·e Maria Adolfo SCh?tllfelder, f. Ad�I-. amigo Snf. ,i. J i ,. pira da Sil-o � e Elisa; .áIfredq ,!'Ma!'l�d. Emilla Maas Alwm Mueller, f. Ouo
va.'e Alvinà' Artúr ..WMfí)li,àlf, Herrnann e Berta ,11fredo Maas, f. D 1'5 d Novembro Nr 41 _: No m",;:; dia, trans-Henriql1e eAJvina A�nó'Zend;'ol1. L Roberto e Hel�na Adolfo nua·.·· e .. ".

correrá tamtlu'; il data nata-
.'

Fischer, f. Ricardo fe:'�ê't�:,,�Alfredo .

Pasold; f. AIwln e Paula
licia de L. CdHvia Braga,�IB�r�fetKd�if! ����rieé�1��i�bJh�·.·.·.�1!e��uS�:n�d�lf�ev�ft�� I Hoje das 8 horas da noite em diante haverá ���pe�::!�a��i r���C;:�t��!!�) cf; Emam>el .e Augusta; . Alvvlt:J. Glàt�,·'. f.. Canos e Ana; Alfredo
Thomé Braga, advogaçlo no

': 'Ste.rch., 1
..J.9ãO. e He.dw. ig,·.·.A. rtu.r.

'

•.N.,.. }.l)..:.t..

mann, f

..Albe�.4? e Berta! Baca.lhoada a' PortO.!!ueza 101'0 desta UOHlaI.'Ca.
.Alwiri Uesler, f. Carlos e�Ema AIY'm:.;r:..Bork, f. Emt110 eBeta

C>'
; Alfredo Píéper, f. Antonloe H�lena"AfturSasse, f; Carlos :.Erna,.., ,Adolfo KIugc, f. Franz e MarIa l\do��o Dalhnann, f. EmlIlU õ

;�,,; Otilia
.

Artur O. Kluge, f. João e Paula ,AIlJerto K!itzke, f. Carlos

:2!;.�;',e .E... ·.ma j.Al�iS.A yetter.,
f. flore�tin e, Ana;.Artur. 'Beims, f.

AdOI-.'j""\,,f9 ':�: He�lWlg� .

.
.

'.'

'

" ,', .

('i:;�i. ' " ' OqI;ltinúa no prmumo numero
.,

'. .: ..... :
,

�\.. :.-
..-. -

anlmae:s'

faculdade dê

Foi oseguínté ir f�l3ultado da exportação d� .'. produ
etes anímaes deste tDunicipio, durante o mez 'de 'dezembro

.';.:. p. :f., co�orme;esfatistica que nos foi gentílménte
. cedida

o: o: :pela Laborajono loca;l.de Analyses de productos de 01'1-
<

,"\g8m 'animal e que abaíxó transcrevemos:

236

14

Certífícanos KHós

4:

Analyse

69

83

67.711

253.993

15

19

2.406

15.924

5 8-850 5

4

33.204

balho Tra-I SOCIAES

ao Vaticano

Preços modicos
PharmacÍa de plantão
Estará de plantão amanhã

a Pharmacia "ORION"

Refeições a qualquer hora do dia. ou da nuiie

"'.".;.;",
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