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O indiíererité aos destinos. políticos da sua terra; aquelles para os quaes são bons todos os governos, quer andem estes certos ou errados, não não patriotas, D30

; são dignos do titulo-de cidadãos. - Blumenauenses, 81ist8e-vos e, pelas urnas, escolhei o vosso governo.
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neo

Napoles, 4 - Encontra-se
presentemente no Medíterra
neo a esquadra japoneza que

.,realiza uma viagem de cor-I
di&lidade. I

Russia tambem

protesta
Rio, 5 - o governo sovie

tíco envku severo aviso do

Japão, para que faça cessar

a tíscallsação da parte das

I
ímbarcações mandchis na

.

margem russa.8 do rio A::nur.

A. Bolívia convocou a

classe 1915-.1916
I La Paz, 5 - O Governo
'1 convocou hoje as reservas

.

militares de 1915 e 1916.

t
foi supprimida a

'erúenda Platt
'

Esclarecimento
•

necesslno
, . .

o rumoroso caso do,
«cambio negro» coatiIiua
no cartaz diar.o doslor
naes do paiz, provocan
do os mais descontrola
d,JS commentarios a grau
-ues figuras revoluciona
rias. As cartas e docu
mentos do archívo de
Hermes Cossio, os que
são dados á publicidade
fazem sempre reteren
elas ao « nosso amigo»,
uma personagem otücíal
importante que está en

volvida na questão. E o

povo diz que este «amí
!EO» é o sr. Flores da
Cunha, interventor fede
ral no Rio Grande do
Sul. Junto com elle SUl'

gem os nomes do sr. Os
waldo Aranha e de ou':'
tros.
A Revolução vê assim

., atacadas em sua hones
tidade duas de suas fj-

guras que sempre se re

velaram dignas e correo
tas em suas vidas
admínístratívas.
Uma syndicancia rígo

rOba nesse caso escan

dalosos do cambio negro
não seria mal acnlhída
pelo povo. Deste modo
seria posto ás claras tu

do. o que ha de .verda-
. de, Impedindo que se a

lastre a suspeita exis
tente contra' pessoas
que até heje mereceram
completa confiança.
:Estas, as syndícancías,

foram ínnumeras depois
do advento de 30, con
demnando pessôas dig
nas e illustres por mo

tivos mesquinhos e jus
títícaveís.
Venha agora somente

uma syndlcancía para
que o povo fique escla
recído, e para que se

jam punidos os culpados
que permanecem na obs
curidade dando motivos
a que outros sejam ae

cusados pela voz publi
ca.

Este é um eselarecí
mento que está se tor
nando 'neeessarío a bem
da Revolução Regenera
dora.

;_-

Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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Prefeifnr&TMb'nicipal �e Blqminau
RetilicaQâO dP;��l,�tic.ete .

de 1 á 7 de Ab�il;de 1934, de
acordo cQJilª Portaria 2 de 19 de AbrJl de 1934 1 O accesao á Estação Agro.Pecuaria. Rio Morto, Indayal,Receihr Orçamentaria I está interdito, para todos, devido á eptzotezra, � Eguas1 - RendaW)::iJ;ru,taria·. ".' ;, >' com cédula para o cavalo de eobríção «Germane», de 01

Imposto ·sobr�/.:ilidustrias e pronssõE.lS 7:480..000 denburg, serão admitidhs a contar de l ' de Julho de 1.934.
" '. '·"1:' -veíeutos e placas .' 13:464.500,. Sem cedula, a contar de r de Janeiro de 1935.

LieencaE;.:_Qiyersas ", 150.000
EmohlDlf)lltos

'.

60.000 21:154.500 Indayal, 28 de Maio de 1.934 .
.

2 c...; ;íf�rida Patrimonial ..... HILDEBRAND, administrador.Venda;:Q9patrimonio de Massar.andubfi 200.500 '
......_Alugii�í�;,de.propri08 munícípaís 40.000 240.500

VEND.['- SE A 'exportação de aJgo-:
. M;lt�����:�ó�:eJ:!u;;gamento' 55.900 601.10J Adoptado officialmente

.. :�9fxelrci4to" I' daNo" pauJI.sta
J

Cobrança'da divida ativa ....' 545.200 ELIXIR::'QB�f?EZA ORÇAMENTARIA' 21:996.100 VENDE-SE ·um bom terreno De ordem do sr, CapitãoQü�ta�.',a . pagar da gestão anterior. po��: �i:�� uso, nota-se em
na praia de Camboriú, á S. Paulo, 1 ---:- O EE�ado de I· Preteíto, convido as pessoasFáj'<rá Max Sprung doc8. US. 2a e 72 600.000 l' _ o sangue limpo, de ím- S. �anlo de hoje publica um

I abaixo relacionadas a com-§\;i;'�';; Eduardo Urrích.docs. ns. 3ae 73 400.000 purezas e bem estar geral. I �eira mar com 20 metros de artigo e!ll que accentua o I parecerem nesta Prefeitura';1;... ;, ACia . .Iensen (filial) doc. n. 4 1531.600 eS�i�are:��:�;����çõ2; 1 frente e 124 de f.untdo.s. ; tra- gra?de_ ll�Crerrgl":J�o d:o ��-I durante o corrente mês, aümj,' .: ugusto Maier doc. n. 5 0.000 Furuncuios, I;oceír�s, Ft!rida� I trar com o proprie arIO. - r�n- fortaçuo e a .

I �� receberem �s importan�'�; .' ,; João Rath
. "" 6 79.000 bravas, Bôba, etc. .

cisco Rayraundo de Oliveira. .ad�._ .

.

. I elas de que sao credores," Carlos Zastrow" ,,7 201.100 3' -Desapparecimento com
.

• • ... ,.. .
I ALe ag�ra_ foram �xporta- relativamente a gestão an-

" Silvestre Stralkowsky does. ns. 8 pleto de RHEUl'rIA'I'IMO, dô- R.ua Brúsque n. 7 - Ita]ClhY'j dos 1 � milhões
_

de kilos d

..

e terior, a saber:11 e 12 ,285.000 res nos ossos e dôres de C3.
.. algodão em grao!

, Germano Koch, Carlos Gust,"RicardoFroshiich does. ns. ge 35 1:26Kooo hej.a:_ Desapparecímento das ot{�*�����,.���*�-*-*�*}t.****�
f

•

. ;. Willy Blunk, Alberto Raaunz," Ricardo Kreutzield doe. n, 34 65.000 I manifestações, syphiliticas e � � !'El\,'PASSE .SURGIDO ENTRE A Nicolau Kíenen, Germano
" Maria Buegler does. nS.13 e 13a. 185.000 Ir de todos os incommódos de � FARMAGIA lt. lU 1. . til' Slruck, Alberto Strelow, Hen-I

-

B' dí h d fundo syphilitico.'" I L C I í.1
" rmas

.

ernar m as ocs,
5' _ o apparelho, gastro- � ;; FRANÇA E INGLAT6RRA I fique eníers. . ar os Gust,,,���;e��/gul Brasileira de

..

185.000
, . �;Mr��iR\1��r���\t�c�ios .: ! CRUZEIRO 00. SUL! I Genebra, 2 _ Ú sr H� nder-! :���dt���é 8:fz�:'�o E���Eletricidade does. ns. 10 e 53 107.800

'I
tomago e não contém Iodureto.

l'.'!'! !! snn, presidente da COllleren-1 Possamai, Max Mal.·quardt,R d li H kI d d 6 5 I'· E' o unico depurativo que ... N n

B G h
" " O o P ac. aen er. oco D. 1 00.000

t tt t d d Hosnít ( � Telefone. 15 ot{, i cia do Desarmamonto, faz to- Germano orgert, er arrltAdã 01' ki d'1 77.500 I -.
em a es a os os ospi aes,

ot{ '" W d
" " ao es 1 OCo n.· 7 .

I de especialistas dos 'Olhos e !« Rua 15 de Novembro, 32 � i do o possivel para dirimir o Borgert, alter Sehroe er," ". Frederico Volkmann doc. n.18 120.000
I

da Euspepsia Syphilitica. 1« �: empasse surgido
.

entre a Germano Stejner; Germano
,. "Màtias Rassweiler doe; n', 19 153.700 I � Atende rapidamente '" I França e a Ing-laterra prov€- Schneider: Alfredo. Krieger," ,. Rodolfo Holtz' "" 20· 28.000 1 � Serve com esmero $: niente do di::;cnrso pronunci: Artur Kienen,Rodolfo Schroe-" "João Bisewkky .,,, 21 165.000 1"'9'><""""'''''''''''''�.:P.''''••••<F•••lt l ado hoje pelo ministro iran: der, Leopold.o Paula,

_ Geor�,� Hugo Karda,nke . ". ,,22 e 23 877.25p ,.. ,.. .......... or.........

. ees Barthou. Borgert, GUIlherme bchn61-." Germano SChIDidt " ,,24 1 t 0.000 Dr. Oswaldo EspinduJa li I der,
Gustavo Ern, GnilheI'me" Arnoldo Koegler ". ,,25 312.500 EM CASO DE MOR fE Rusch, Emilio Pagel, Leopol-" Max Jane8�h "" 26 897.600 MEDICO J do Ehrat, Strobel Irmãos,I' Augusto �leyer "" 37 297,500 : Caixões de delu!1toK sem.pre!As perdas Par.a-II

Carlos H.opkP- S. A., Casa
" Frederico Volkmann". ,j 38 235.000 Cünicamedica em geral I em stock de todos o� tama-I . '. .' 1\loelmann S. A., Ricardo

" "." João Bisewsky "" 39 258.000 e de Creanças
.

nhos a preços modICos. f ..

b t Berndt, Oscar Dickmann, AI-.

;; ,

';, Carlos Zaslrow " . " 40 339.800
.",' 1..,.....

Vias urinm:ias-uretroscopia I Serviço de- primeira ordem Iguayas na a a-, fredo Breitkopf, Alberto En·'" "Frederico Vclkmnnn H"" 41 213,000 inferna
I A L b r R I '.

. � ires, Aue�bach & Werner," " Mex Janesch .

. 'I ,,' 42 214.000 Molestias de Senhoras . A tratar com . u O"". ua

lha de Ca d I Paulo HerlDO' \'\'alter Buer-
" ,;Matias Rasweiler " ,,43,44e-452?1.Qoo· I sem operação lsão Paulo, ao lado de Ricar-l . na a 'gel', AntuniZ' Werner, nUÍ-
" ",Ed:rnundo.Ho&tetzer·" ,,'46' '10.000

I·
Díatermin-Varizes- Ido Labes Marcenaria, LA PAZ, 31 - O corn�s.

_ 1her!lte Prit'be, Adol;oGeorg," "João Vitorino
.

" ., A?
. 59.600 Hemorroidas

pondt'Dte do jornal "La Ril- Alwlll Ge�rg, EI'Wl� Jem-
" "Francisco Heinz. e C. Ri-:. , ...

'

Residencia: HOTEL HOLETZ : zon" na frente do Chaco diz che.n, Htn�'lque Belllm, Ro-chter doc. D. 48 60.000

11 Consultorio: I que os, poijviaJ;los lançaram jdoHo Behlmg, OermaDo� J�n-" �; Augusto .\1eY91'. doc. ll. 49 g�:��� Rua Bom Re�i,e N, 8
I hoje esquadr;Hhas aereaes de I gton, Alberto Rahn" carlos." >',;' LeopoldoSchwartz;, H 50
; combate contra Canada-Stron-, Adam, Albrecht Kamke, AI-

" "Ad�o Qleskj .

'.
". '" 51 75.1100 das 8 ás :0 e das. 4 ã� 6 1 gest; fendo os referidos ap-I b)�rto Triebess, Dto C�llat," . " Beti6venuti'Camquisti" 52

.

108.ooó
. I parelhos dest.ruido as forças I

RIcardo Schrup, Henrlque" "João Rath
. .' " " 53 60.000 ! de artilharirias inimigas. Rasch. Ml1x 1\>1ue11e1'; Ahredo" ...: ..Fer-!larrdó Sterke" ,,54 7.000

'-�"'-- I Os jornaes dizem que 38 I Frahm, Arnoldo R�sch, AI-
" ,; Eduardo C.Ulrich" ,,30 44.000

I ba!xas soUrirlas pelós para-
I b.er�� Rasch, Ro�o.lfo Te!:ch," ',','J()ão Noy"a-k )j" 31· 39.000 A cüra das sezões

I
guayos em Canada,Strongest! Emlho Tan�. EmIllO Du�ke," "Augusto Mayer " " 27 268.000 infaHiveF em

'

pou- i montam a 4 mil mOi'tos e 61 ErwlI:� H?hmann, Hennque" "João Rath.,. ,. .. ".
28 22.000

.'

I
cos dias.

mil feridos, havemlo ainda I Kresslll, Var!y. Rahn, Augus-Oswaldo e Alwjn sa�s�" ,;' 29 88.000 I dois. mil pl'isionei:-ol'\. ; t? �8ulke, h�lCh Gustmann,
. '. ..' 9:602$150 Sómente com as

I A lista omeial dos prisio-l Gmlb.erme Tnebesl>, August?Retificação do balancete de 8 á 15 de Abril de 1934, dei! Hlumadas

jneiros paraguayos contém o,:Rascll, German,o Enke, Ri-.

'acordo com a Portaria 2 de 19 de Abril de 1934 I \ nome de 2 majores, 4 capí- : c:8-rdo MueI1er, (Termano Kres.
. Despeza orçl:lmentaria

..
'

.

PUn1as Dr. I tães e 66 tenentes. ! sm, Bertoldo Enke, CarlosGp4t.a$ Ji .P8:ga:r da, gest�o fiIJt�:r:iol'
RoUu' a('�,.� ,ri I . .... I

..
O governo. annunciou que I R��n Senio!' e Alberto Ma�Pago á e,mpreza Força e Luz Santa Catarina

Jl tiJ .� U ! RequerImentos I forem .destrUIdos totalmente I
thll:i .

. '.' _,;:�-�O·�S.D()fI� 7u;71, 72.674 8:727.700

M?tj�";.;ado;l. ·D'es.p··.a.chados!os regimentos para.guayos?ej' Paefeitura Muniéipal fde" "" Paulo Scheefler doo; no. 75 1:000.000
1� uHu �\ . _'. .

_
'Sucre e o 10.0 de mfantarw, " _

.

n ;, 'R()do1f� Decker doc. 67 225.000 2 j Protocolado f!ob. n. 057 - lo 9' de cavaHaria. Dos de' Blumeoau, em t) ue Junhode
�, ., WiHy SChW81'tfeger doc •.n. 75 1:000.000 __r_.�

- Companhia Hering. péd!n-!Mayo e Corrales. !
" " Oneken & Cia. doc. n, 65 e 66 132.200 do licença para construçao'l A aviação boliviana das-: 1934. Alfredo Kaestn81'
" "Walter SclJneider: doc. D. 79 65.000

E'd'j""'"aI'
,i Corno ·.-requer, pêJg.an�o. an-, truiu igualmente uma bateria.

" "Albertina Vicenti,; ,,76 100.000 .I! tes os f'molumentos eXlg1dos. I de artilharia paraguaya. ;
" "JacÓ Eberbardt " ,,80 62.500 I" "G. Weise & eia " '" 81 15.000 Dfl.·.. OI.'dem do sr. Capitão '}:�..

"' :..v � --::.::-::-.."='��:� I
.

,

" Sul A..!1erica Terreste M&.ritimo
.

Prefeito MnnicipBl e de aéOl"-:
. _

" ,.' � I
"

e Acidentes doc .. no. 77 1:538.200 do co� o C"digo ;'f' .r'lJÔlU-'I; Joao Jose Cabral i !
12'865 6õ( .' ras baIxado com ,.1

.

Lei Mu-J: .' .-::=- . di'Coniére Visto'
.

Àlfl'�do Kaestuer! nicipaI m·. �jl de 7,�. uI' No" iH ACQde�'nco PrOa g I
Walter Puetter Antonio Martin Santos Tesoureiro i "embro d� 1 ?::9, �H':i�ll .os "I:

viSIonado B I
Escriturario

.

Prefeito 18.rs. propnetarws atHllX', m-. : Acel'ta o p3trocinio "OF. :�tlmados para, DO prli7') de I
: -

:1I:'d-t Ide· Ad .. . rinta dias" darem imcio á * causas civeis, comer- :L I a e oncurrencla illHilstratJva! cünstrução de calçadas ao g ciai.s e crlminais �
De ordem d,o sr. Oapitão Prefeito, previno a quem inte_llong� de seus ter�enDf.; situa t; .; , D Ib

. ��ressar possa que se acha aberta 8. inscrição dos intei'es-! dos a �lameda RJO Branco,
I}:

Escntorlo. a ergta :\sádos a' constru"a-o das ob-"as abaI'xo d ," 1 .' I nesta CIdade devendo entre· �: .q,
• y.. ..l. escnmJua( as, cUJa . '. '

.. . �.��� :�'."-"�:;:;�:fco

....n.p.�l.r...r..I?P.�l.a .•
a

..

dmll!J.stratrva t.era ioga-r .00 dia 28 de. junho I.
te.nto, ant\�, ser �eqUl:rl.da h- i

.

.

'

." .' '.
.

,. :.,.,._proKlIDo vl:Odouro as to horas, DO Gabinetw da. Preft:Ítura I �eDç� e aduhólllLDto a esta l .

' .... ,. ..�lWunic�PftJ.. o.p'âe �erã() recebidas ie abertas as propostas I f releltt�r.a: , ! lW/lWl!WimMMJJULWillmM!lJ,WJYJ_1que; forem',apresentadas. .. I J?r. LU1Z de FreJ,tB;s. Melro, ',' .� 4 � �.m.�ao. tUma popte �obre o Ribeirão Itoupavf!, na frrntc do terre'" FI'lda Deggau
. B.alS1tll,

.

Vva. �)J'-e���IVij..no da sr. {i: ..

'

... .

c.. ., •. i·· .... I �Itenburg. hArdE'l�'oS rltiPauc 'f4 AU.J S:.
.

... �
Etnêsto Jensen. com um' y-ão:de vjnte motros entre I 11, J�eob S�hmldt� \. alter! C'I ,fi I. L.�'os en�ontr�s e altnra de dez, metros sobre o nivel: Schnudt, Hem ,que K.UI:hne. l comb�tetodós d5 cores.normal �a agp.a;

. ...... ....
'. Blumenau, em l' de Junho,

-���lm ffilHUm boeiro dê:pelifàs b:('utás com 'arco .dg tjjolos, na estra-! de J934..
. T

.

I Iml!lllllíii!lHlli, I I h: I.' l. !mi I
da geral ltouJ?bva�� M<:L'3sal'anduba, ne. fI'ente . ,do teueno! PAULO GARBE
do sr. FrederICO· tlens(;'n. ",

. . .

J------.;..........;..---.....--------�-

Os concurrentes· d:ev.�rão apresentar anexos ti ppti�ão de com selos de dois mil reiG (Estadoal) e de educaçãoinscrição os .documeyt�s';�f3gu.i.iltes: eomp1"obatorios da ido· ,saude E' devéI'ão vir €ill envE->jopes rechados e-. !acr�dos. Ineidade tecDlca; remD.o d-o deposito. na Tesouraria da Pre- iAs copias das plantas, das eondil;ões e especlfll�JçOeS se.
feitura da ímportan�il;t �e-�'d.;uzeptos mil reis (200$000) que; acham á disposiçã.o dus

.

interessados na Secçao de Obras;servirá· para garantIa' d� 'ntallure.nção do preço e das con-l Publicas desta Prefeitura. ... !
dições apresep.tadas, e eo,�!_)r�l?��OI"ioS ql!e. os proponentes I. ." ..' .' . P�ULo. GARBE . . Inadx d�vem as faze-nrias el3taâQllK e mUnICIpal.

.

I Enearreaado da Secçao de Ubras PublIcas da PrefeItura
As propostas serão apresenttl,"gá;S-.,em duplicata, selaãas!

b

M.unicipal...... � .�

Estação Agro-Pecoaria !A Rússia e os Estados Unidos de
r vem entrar para aLiga das NaçõesRio Morto, Indayal

LONDRES 3 - o sr. Mac \ grandes potencias.
Donald fal(i�do á imprensa. Tambem declarou li entra
nccentuou que a Rússia e! da da Allemanha torna-se
os Estudos Unid.os deveriam: necessaria para o bom anda-lazer parte da Llga das Na- I

,

eões que não. pode dispensar men;o dos problemas a re

o actual prestigio dessas duas solver.

Aviso

Tesoureiro

Banco
Sul do Brasil
Capital: 4.000:000$000

Séde: RIO DE JANEIRO ,�

Succursal em BIuruenau - Caixa Postal N. 5

Paga juros, em cdnta-('orrente� até 7 .1'
.

ao anno
�
.........

.,

:<
:i
:�

·60/0

Re�ebe em ,<Depllsitos Pc:pulaI't's}) desde
quantia de 20$000 até 10:000$000, pagando

juros de

capitalizados e:emestralmente
Faz todas operações Banca1'ias

,Yó'sse
. . ....

'(i.·r'i P'p e.

Resfriztdos
;: ..._;<

..

J.'- ,

PL I
.� _�'-;-

. T Unico le�gitimo!
Recusae as imiíacões!

'"

(M A R C A A fi U I A)

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

melhores cafés

L:,t#'i#it!Fai#,,'29í'@�'@it���®'<";;:7.�''''_''''�'''''fW;zr.iW.'ff''�'Ili'�f::<r...TIl"I"t'iW_A1ililt:jli.iJD�·;:.m,."i��2eill!®;#iE?':ID;:i!:;:���::Dl"iB:;Mm.iiiiflW!D�'l:f.';'j;';}'�m,*A"'Hl'j!!l!;i\t$*,;i,';A;;';;·4';$·· ::';;;-"'il:?ft®JmJ

Paulo
Blulllen8u

{
ANT! - SYPHILl '-'CO

PODEROSO:, AN II· lüIE� .. \!AT;CO
ANTI· ESCkOPHULOSO

fies AAw· ..._A

Cia, Plalburq
laLUMENAU r-r- RIO DO SUL

I
II�----------��--------,
I

. negociantes e exporícôoree de madeiras
e fereae5

5ecção Fluukil
.LIVRARIA CARL WAHtE TYPOGRAPIDA

Repre5entantes do mOInHO PAPELARIA Artigos reííglosos

....,...fM§

Exijam de seu

tornecedor

ADVOGADO

RIO DO SUL

está sob a direção do «Farmaceutíco João Medeiros»,
que conta mais de 40 anos de pratica proüsaíonal.

FARMACIA de CONFIANÇA AUXILIARES DIPLO-
MADOS

Manipulação esmerada e. escrupulosa
NÃO SE SUBSTITUE MEDICAMENTOS

ESPECIALIDADES LEGITIMAS
Desconãae do remedío baratíssímo, que muitas vezes,

é imitação.

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



N o T I C I A ttlova tabeila de prelA:�R�:I:Es
D"'"
I

,�'E NAU. E·Sp.·0 nT.·j\' I.r I\..··}.I! ços "ara phono ! Faz anno.s 11{.j.e a srta .. Renate-...... B L tlcz!l:"1i11 K I I V� t1. 1 Feddersen. whr1l11m da VIUva Ir-
t mã Gaetner, A' .Illlda e gentil. an-:

Reparos ),l�ês I o BrasiL está �m ultim� lU-I o �����e�:�����t�"��n�íOo d�o��t��"qUad;�OgOli
na c gr!!���. Catari,l ��;��J�ad��dad.. deseja ""\.

COM VL.S.T..•...�...�..
_•...•..•
,.4..•...; ...º.

SR. CAPI-l gar quanto as vocaçoes II do Blumenaucnse . .- A directoria ;}I:'nsc recebemos communi- - Recebemos a vísíta do sr. Cei
rso .·.L"'.llEF.EfTO s8cerdotae" do S. C. Tijucas cação da nova· tabeUa de Hippolito Boíteux, que manteve com�Li" .

h noO"rammas ll0SCO agradável palestra.A Prefeitura Municipal 0- u

( ..
preços para p o "'.

. ,

brigou os moradores da Ala -o - RealislJu-se dommgo no I ria pela apertada contagem que já se acha em VIgor e fN fERrA0
meâa Rio Branco a.inieiarem

. ,campo da rua das Palmeiras1de 2x1.
.

que. é a seguinte:
a constiyJ,ção dentro de so O NUMERO DE PADRES E-lo segundo eueon.tro entre os OS quauros em campo a-

.

De .3 a 6, ?al�
..vras 1$300

dias <4.as .. calçadas trontei- XISTENTES NO B!�AS�L I quadres do Brasil e d" Bom presentaram-se do seguinte (wclumdo taxa !Ixa.)
1 $700ras ds suaS propriedades. .... . I Retiro, assistido por regular modo:

. L De 7 a 10 palavras
Contra essa disposiçãa não

..

A ultima estatística prove- I assístencia.
... ..

RlOSULENSE: Vidal; Artsteu í ídern.
..

.

.
.

N

se tem. a dizer. E' justo que mente de Por�o Alegre nos I O jogo desenvolveu-se com e Lionel; Zoni, Mario e Pera; .

De 11 a 15 palavra", 2$000
a Rre.feitura cuide do embele- dá da�o8 cllrlOso� sobre ,lt I g�ande en.thu�ia$mo e aníms- Hertng I, çurlito, Adda, Le- Idem.. . Iza'nUfrtto e hygifne das nossas vocaeao �ac�rdotf\.?o �rasll'l çao ..0 prImemo. te�po que Iéco � Hermg II.

.
.

De 16 a 20 pa avras 2$40u
ruas. . [Nosso pa:z Iígura rLli'elIzmen-!1ermmou por 2 a 1 tavoravel BLUMENAUENSE: Koen!g;Ti· Idem.

. 10>0 que está, porem, preci- te em ultl�O lagar entre to-. ac Brasil, caracterisou-se pe linho e Schadrack; Tigy Ra� De 21 em deante; 100 rs.t

sando de providencias ', por do� os palzeF �o mundo. lIos contínuos ataques da li, dtke e Arnaldo; José, Tobias, por yela��a� e �S?OO de t�
parte do Executivo' Munici- EXIste em media, um sacer- i nha "brasileira", fazendo a- Ws.ldemiro Bento e Butchàr xa flxa,,la m�IUlda. a quota
patê o-tacto de estar a dtspo- dote pa:ra 1 0.2,00 31�as. .. lhir constant�IDente a deíeza I dto '.. .

de prevídencía,
'sEção ·pre.feitual dando moti-I Em i">anta Catharína temos; do Bom-Retiro. I As 3.10 é iniciada a parti- Justamente como previa-
vo a explorações por parte II um �

padre
. p.�ra. , 7.000! <:? segundo tempo foi ainda da, conseguindo Tobias, aos

� .

mos a noite de arte de Ma-
dos 'pedreiros.

. alma�, no R�o Gla�de uo Sul :mals !-:mmarlo. Ambos os

quallõ minutos de jog-o, marcar o I clamação alguma. [ríon Armack Swetsch alcan-
Valendo-se da angust2f! do: 6.600, Paraná 6.400, S. �aUIO! dros fizeram gra�des estor- primeiro golo ?a tarde. A n

I A' noite foi otíerecido um

I
çou um lindo suc�e�so.teynpo_ em q1fe os prop1'1,�ta.� \8.100 �l_mas pa�? u.m sscer:, ç�os, para augmentarem a C0TI Ilha do com�mado redob�a I baile aos visItantes e lhes O theatro FroflslDn. esta-nos sao obriçados a dar 1,n'/,-. d�te, 10 de an�lfO .000,

I tagem. . .
: seus ataques, fazendo Koen:g I II i entregue, num acto de va eh elo de uma assísten-

cio ás obras, os contractan-IMlnas e Cerá 9.30�. , . 1 Apezar do dO�lllmo. por pegadas espectaculares. Por I �av"lheir;smo a taça dispu cía selecta da nossa socie-
tes aproveitam a OPP01·tU1}i- i Nos outro� EBta ...o� e maiS

i parte do Bom Retlr�� de grau seu lado a linha «blumen:1u·! t�d:.' dade que não poupou palmasdarJe da. ff}lta de operanos, desolador amda. ASSIm Per-! �e part� do tempo. üual, sua ense»
.

ataca e�ergica.ment_e. � Agradeceram, -mando da aos numeros do p:rog�ammapara e:r:tg%rem preçOS eXhOr-jnambUCo tem:�.pa�e �:�ailm�a nao consegUlu ma�ca!' No meJ() da maIOr ammaçao pnlavi'a o �r. Meinecke � o executado pela dansarma de
bitantes. 14.700 alID;as, a la, ara.:." I �als nenhuI? te�to. O BI'd- termina o primeiro tempo, e; o;,ti�ta TiJinho. "Dansas Expressivas·'.De começo, fazia-se o tra-, ba e SergIpe �.500. O ultImú! slI porem fez amda qua!ro com o escore favoJ'avel ao

p
-x- I As optimas criticas da im-

balho a 8$000 o metro qua_I'lu�ar DO Brasll e por conse: i ten!os que lhe deram. a VIC- Blumenallense. I O sr. Edmundo Amúrin, pri . prensa brar"ileira, exixtente:;;
drat:!0' gumte em todo o .,mundo, e; torIa pelo elevado escore de; 1?ecor�i�o� 10 menutos

..
rle-I meiro secretario fio S. C. Ti- em seu album, não Foram

Ja agora esse preço tem I eccupado pelo Pumhy que 16 a 1.
.

I pOlS do InWlO do tempo imall'ucns enviou-nos p'enUlmen- exageradas. Marion Armack
subido até 24$000.. tem um padre para 27·000

a1-'1
Actuou a 'pa�tldB: a (wnteu- \ Carlito marca o primeiro ten- i fe ��a carta infor�ando-nos ex�cuta com verdadeiro ser.-

Seria acertado que o snr. mas.
t 1 d

to geral Chlqmto, Jogador do to par!' as buas cores. Nes.! da nuva directoria eleita timento e expressão, dando
Prefeito providenlJiasse no O nume�o to a e sacer- Amazonas. I te período destacam-se

as', constituida pelos seo-uiutes n�

I
uma verdadeira demonstr:.

sentido 1e cohibir essa expl'! I do!es, .

eXIstentes no nosso 1 Os quadros apr�sentara�· ava_nçadas das "r�osulense�'.', mes.
e-

ção do sel! altG valor tlr-tir::
ração, fzxando um prefo um·

I p81Z e de ;",138, dos qu�e.s, se. eID; campo aSSIm constI�, perlgm:.as e contw!las. TW-I Presidente Antonio Bayer Ueo. "Paiz de Lotus". An
co· para a construçao do 14 ..239 seculares

;
� 1.899 J e11-1 tUldos.

.
• n�o e Schadrack ](}ga.m ad ! Vice Presidente José Nicolau! gustia", ,'Troll" e as daDS<lS

metro quadrado de calçada. gl?SO�: Temos �md� 751 se! BR�\�IL. Maar, José e Ola� llllravelmente, neut�ahzando I dos Anjos. l' Sccntario Ed-. camponezas loram uumerOR
- mmar�stas se pleI?arando �os

-

vo; Glbl, Zeuguel e. Ba�do, 1 �s ataq.ues �.dversaI'l.os. .

J
mundo Amorim. 2' Secretario 4ue agradara immensamenh�

A construcção dessas cal· curs«?:s de theologla e plnlo- Schurmann, B��ul.' ArtIllH'lrO" . QUUSl, no fmal do Jogo TI-I Mathias Peixoto. r Tesourei. a todos, arranca udü demo.
çq,das �uggere-no.fj Qu_trapm- sophla .e 2.566" �08. c�rsos Schrúedel' Pc ��cl;�O. .

lmho �a um passe _atraz, pa· '1'0 Alexandre Bella Cruz Cor l'ados aplausos.
.v'idencw que a prdeltura de·

.
gj mnasmes o p. elanma! es.

.

BOM RET,R�: B�:unn�r, 1'a o klp�r, qU(� n�o espe-! deiro 2' The8oureiro WalteT' i
Em resumo pc:demos afhr-

VP adaptar a bem da. saudeI .

. )E111er efIerbelt, �ll��lg'lrando delx<i �.pelot� ��trar'IPereira Orador Dr. Raulinolmar que MarlOu .Armackdos mOTadores da Alameda 1 UMA CONTRIBUI - I
Vanselow e Helmulh, I.sI.ael, Deste. modo jOl �oIlsegulda a 1 Director 1 eCilico Sebastião Zwetsch alcançou um suces-

Rw, Branco... . I "- .'
.

H·· ··NTl�I Kre�skY, Deggau, Balsllll el VI ctona do combmado local, I Cruz. so poucas vezes alcançado,Não é possivel, - nós o ÇAO BRIL Ar . .c; Bubl.
..

,pelo seore de 2 a 1. ,t;ON�ELHO FISCAL' I deixando uma €Xplt] dioareconhecemos - á Prefeitu-I. ! O result�do dos segundos I �oi juiz do embate o sr. 1 Valerio"Gomes Geraldo' Re- � impre�são em nosso meiD.
T

.. afaz.e.riá o serviço. de.ca.j «Acpada na Rua». Ofilman.J.q.u.adl'OS...
fül um

... emp.
ate deíJullo �ossano, que. actuou bello e M�t

..

i!ia� Kienust. Inalisação dos exgottos dos! nunciado pelo Cinema Buschll a 1, o m�srno acontec�n-I belI!, uao dando motIVO a 1'e-
- n

CI
. .

p!'edios da via. publica m�n- para HOJE-Q��rta-feira vae i c;to I!0 encontro
�

entre o ln-: . . ..
' ... .r".�tM\I"W1!i!,í"$'!iJmí!l'!li;;iW�l' t;orpus lrlsti

monada, mas Ja que. obnga; offerecer Oi:CaSlaO aos «lans» i fautll do Bl�meuauense e o i��"'-.
• .•

os pro.pl'ietarios á const'ru-' de admirarem urna vez mais: do Bom Retiro. I , Com extraordmana concur

ÇltO. de cRlçadas seria. justo!uma das suas estrellas pr(:'* I -x·-
I

± de. t
· ff'nc_la de fíéis TeaJjzou.s�, �o

qu.e. ao m.
enos a c.amara .or-.".i.·.duectas.: S.YLVIA SIDNEY. E. EncontraI't:l. m se do

... mi.u.go r·a.
..

P(0)·m·' 4lUhO··· 'dUilllDgo p�ssado, a proCls��wdenasse, po_r sua conta, a!que �agnifica c.ontl'ibuiçüolem Rio do Su', num jogo a. �� "",II [de Corpo de Deus. Na maI,?l'a construçao dassargetas pai tem sldo a sua para o reper-! IDistoso em disputa de. uma lordem percorreu o cortfJo

'la. 0 escoamento das aguas, torio d.o Cinema .mOd.erno! I'linda. taç.a o ;�lum.ena.·u,'.·.nS3 I as ruas 15 de NovembI'o, Go�
J!luviaes. .

� ! ,<Ruas da Cidade» ({TragerJia e o (:ombi�a.jo Rlosulense. João lten e familiu, ainda I:ompungidos com o dolo- .! az, l!lllguay, regl'eSsand.o a

..;.. Com.o. se.· sabe,
a

a. i.a,!".
eda'

a.mefica�a.» «l\.1adame ,Butte_r-! .... Este.Jo.go. roi -resolvido ii. f.
* fORO transe por que passaram, com o fallecímento ! [�at.l'lZ, em_ eUJ.o adro f?i d��e u� do� ponto,s. da c'tda!!e Ily» �Flel ao se,u amor,; sao peradameute, quasi dE' m,aCÍfd de SUli iJlesquecivel filha, irmã e sobrinha i

da a bençao com o S. , .. Sa
ma%8 suJe'lto8 a mnundapao. J

c!eaçops que, so ena, basta-; gada, não podeildo o {juad.ro I cramento.. T <A
.. s. aguas. da.s chuvas al't.e.s-.rlam .para fazer o nome deld.aqui lev<lt to.dos os seU'; 10- ! .Sob o palIO Ie\:ava_3. C�StOl t I RE:� ATl-E IT]{ �I cl o Revdo Pc Flanctttgr:a'"!- facz meu e e, pewr i qualquer v�detta dó Cinema. gadores, atU(ludo por isso com L' �L'i :

< l.a, .

>.
" ,1SCO

seTa ;1:tnda sem as sargetta�.! As duas llltlmas elevaram Syq um l.eum de"fukudo. Assim ,ElgmHnn 9�e ceJe.brara, tam·
-

: E.sta.mos que o sr. Prefrn- {via na fa.milia cinemàtog::a-I me.srno \J fol'u' CVD]'UrJctp r·j 1- 1. bem,. a missa festlva:, _ .

. occorrido no dia 29 de maio, vêm po:' psse meio A lillponente mamfesta oto atter;_d.erá essa Jus�a re-' phica, aos Do�tos que só oc'1 sule!it;0 kve que ,. :\)l'çal"-� e
agradecer mui ppnhorados a todos quantos enviaram j li" ,

. "

I

'T ç� _c[,úm.açao que nus trOU.le- euuam raras figuras de Hol.: bastante puta (lh'l';' a victu- I de .:- e .re\ t��lU·se de extIa
ram alguns moradores da !Y�ÓOd.! n"zames, Ilores e acompanharam o corpo da queri- ordHlurlO bl'llü().
alamêda cilada. Em «Achada na rua» elJa da extincta á sua ultima moradli.

nos traça a figura de uma, p.o.\l'i.1.P- . ,iC<� De.'.R,.,; ;I""t(i� mulher sobre quem descarre tlRE'aRp..\.
.

�. 'gou a sorte as mais crueis in I

I justiças, IDas que cO;lsegue I INSONIAS! reconstituir uma vida houes-I
Ita e a defende como um pa-!" trimonio impossível de reha·
ver jamais, se elIa afrouxar I.' ua.defeza. I

I '.A..�.in.da terem{.)s n.o.me.....S.ID.O)pr_o�ramnJa :Um JorGal .� o
I

I "Slio...,r!.», .m.usIC.u...•..l. ·(�.Mf1-raVlIhal
das MaraVilhas·>. ....

' Q-TONICO DO CEREBRO

negocio
•. (1pmnlUnicamOB ã nossa distülcta freguezia que transrerimos nosso negocio .para I

a RHâ 15 {te· Novembro N.142, derro.ate S. A. Carlos �{f)epck(", onde esperaTlIíH contF1uar

Ia men�y;��.� COIfIi��ça a.té agora em nos depl)siüda pdot-l r:ossüs presados Iav-orecedorel:'.

í0-�ÜRG BRAOK· )\TILLY SIKBERT ·1. Chafs·��longes Cauclls SOIás Poltronas
..

C01cLÕ 38 de l1lo1ns dp. crina v('getal.
Toda especie qemoveis est�fados' em C(>uro lHo!as em.l:spirraL «Ideal BiumeUallCI!SB<:.. I
e fazenda; ...

. < . ...
.
f.,. Camas bem como todos os outro::;

movel�',Assentos d�..�ap{:)iras e,.colchões de mol�8. rJ(:..I'ld,?stri!l �lum�nauen,�e..
.

'

tudo da maIS, 81mplHl a malho.! confecçao. NA0 I..,ONFE�?IONA}iOS .COLCHÇ>E? �E I

Acceita decoraç?�s_ de casas como tambe� CAPIM em vlr�ude da facl] deterlOflsaçao:
outrQE' serviços e éoneel'tos.

.

" I do materiaL I
..

Camas completas () começar de 7f,$GOO I
Sijl'á sempre nosso lelrtniaeom bom material e preços reduzidDS servir nossos Iavoreced ,)res. ;

- Foi recolhido repeututamente
ao Hospital Sta. Isabel, devido a
um ataque de rheurnatísmo, o sr.
Arthur Laux, presidente do Brasil
F. C.
Seu estado. felizmente, melhorou

muito, não inspirando cuidados.

espetaculo de sah
bado no theatro

Frohsinn

Francisco
Eigmann

CABE�A

I ·

mdl9ff1 \
DElirES

O
-OUVIIXJS

i

rJi I
I> 'f

Seguiu. ánte-hontem, para
o Rio de Janeiro, onde toma.
cá vapur para a Europu. o

Rev!llo. P8_ Francisco Kg·
mann, vigm'io de Nova lires-

,

lau.
O àistin3to salesiano que

é um s�;cerdote de grandes
recursos intellectuaes e de
g'rt-lude coração CliUt8, nesta
cidade, com üWllieros admi
radüres que sinceramente o·

estimam.
. Desejando lhe boa viagem,
Ytlzemos votos _pelo breve e

IeJiz i'1�gl'esso de S. Revma.

S A B O N- E T EPassava dias a$5irn !:; "mal tão renitente
Soffrendo terrivelmente Que <Í' pobre mãe abala0
Até que ó D;"rmaJgio· Foi pasSando docem-ente

Agiu. serenamente .Com a dó.., que tomou.

1 á 2 comprimidos de
DORMALGIN elimi
nam immediatarnenie
toda e qualquer dôr.

Encontra·se em toda$ as

pharmaci.as e drogaria.s..

----L
.....

a-v"..,..a_,n
......

·.-d
....

ô
.....

·

..•��.tl-.
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