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i: A Holtanda aceitou TRetomal1do
á

sua baseiA sitoacão dos iruerven....

[lo �).I��.����Ml�s. e' ·O'3�>!jrt1il f,',:" c.ondic�{}!»a.l.,rnente ..
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iDe regresso de sua quartal �
." . 3

.
.

.

enebra, �1 .•�. .

,)O!;Ieda, lviag0ü1 ao Brasil chegou 110-.
:. de d,as Naçoes,recE'be� com-1 rt: 'após optíma viagem o di'l Rio, 31. Con tinua a oc

,m�mc�do do �o.vi�r..�O.I:f:!�eI}- I'fgivel Grat Zepp�lf[], condl:- �upar. a attenção �e toda a

�e7. "de que seu P�l�" I:UDt,rIa, zmdu 16 passageiros, 145 ki i lmpren�a li situação anoma

!.'
�O embargo de

'.
f1tm:�� par,itl19S de carga é 45

.

kilos de II!:!. dos interventores nos Bs-

M '

Na, tradição blumeuaaeuse os f,retos de maior 7'0·· (o. Chaco, mas ?c_cresu!:utando correspondencta postal. tados. Espera-se .. a decisão

� .. percussão clviea tem-se ,repatido,tod,as as, vezes pro- iídlversas eondições. I;'
.. � do rninis.tro da .Iustlça, sr.

vocados pelas 'mesmas origens.. .

.
. I i --�="..,-- """""""

.

- 1 Vicente Hão, que
_

proruetteu
Ao Inolvidavel Hercilíó Pedro da Luz coube a i', [o" •.. .,..,.'.

. ..

l • I resolver a questão com a
ventura de ser o pioneiro das res.ecÕ(�s heróicas de :,' Naulrageu O g{(UYf.. lA situação fia J\usrna I poss_i\:el urevidad2.Blumênau; Foi quando a i\rbitnu'iedárts do conuecid o '-'" " '

delegado de policia Etesbão trancaftou ria cadeia ou. í Barboza'·· .... Víenna, 31 - O governo I'
._

�_: blica um esttmado elemento da nossa, comuna.
4

:; . .

.

.

-. domina completamente o mo-

ti Os antmos ferveram e HercilioPedro da Luz

tó-I' Lisboa, '11 ',_. D.et;,!'nci.l.(,}S.· v.Ül,lent.o .surg.l.·d�, travando. se:� mando a deHensíva do direito ferIdo e levado pelas I p�nc�'dent�8 do Por.to, �;nun= \�nr.r,:���,n�{I, ,�m�.��; �?mbtltes 1 '

,� coutíngencías de então
.
regime revoluclonario

:. c.la!.n ql.l.é.. va PC.
r

..
b. r.aSJI."H'()' :tuy Iv.:.0.1.,. .i:o u.!�<t,�. �JI' �?c:.as,

.

- i�,','
de 1893 - mandou comníuntcar ao delegado que ! Barbuza bateu de, encontro} No/-; ctrculos oIIIctaes ,ob I '

� írla soltar o prisioueíre. O encontro veríücou-se, o �l.a uma 'rocha,' au�ln10 lÍU1! st:_rvfl
se q�(l o governe aus-

I,

�,:' delegado rugiu ferido e o facto com .as suas CO:1se-- �,I rombo B_l1orme,. ,,' " t�::�(l. d��CJ:'t, "r��:al' as r�l!� �
li queucías successivas deu origem á maiorreacção btu-! O na,:,lO está cornpletamen.] ç(�e\:lIn�sto8�� ..u.n.�, A: ,1��: '

, meuauense contra o governo mal exercido e coustí- � te perdido, teudo o coruan- í rlian,_��, I. ome,ctndo ���:I >t . lo,,:} I� tüido. t da.ate rE'.,.so.··IVidO .. ao.andonal. -o ',.�.�lbaL',-<..td?r
tm B�!nm,,? "�:�� � :.I Em principios deste anuo aquella tradição já fir, �'depois de ter posto a :salvo l..;\,,��ct!:c�, do qUdI \;:SI'�ItNI!

i
. mada reviveu, gloriosl:lmente nf!. noite dt} 20 de Feve- ,I tOdO.s os passageiros e tri_I0-PLUDüS Iesultados.

.. I
í reiro. Outra epoca e outrús rumos certamente ... â I pulantes. .

�-���--,-��,'� I �
i Mas, para o BIurnenau, qÚi� fervia perigosamente

'I"
OS pl'imeiros mtufrago3 fo· i4' . ., 1l � r

.t,
. pelo acto lesivo e attentatorio da. sua integridade e ,ram t ransportado8

.

a
.

Cfldi2:J :. Oríãm SO �JOaIO§ (� autonomia devido a falsos pendões naciow:tlizadores .

por um l'dboeadol' porruguez '; 1

! do sr.Cel. ArístWauo Ramos, bastou a prisão de um
.

aue ·+tend"u a'o' p"l'ne'l'lonl' 'Roma 31 O O'!),r'1'nr;,
� d·e. "'eu'" -me,m'·br'os paI"a,', que'tra!1;::bordasse o l'tnpe,to ti'a

..
' <1. l: .:S .: tll� ,

"'I ..-,,: '
. -"'" b :":,,:. Esteve nesta cidade, ac!)m-

ti
>3 o -� '-'

� 3hamados de socorro.
'

! It<llld.llU .e8tá preptH .:t?O t)d_: a O Inrerventor Federal (::Jn
U reVolta de sua gBnte. •

,

.

,

i
.

Os'. des.?aCllOS awrmam'\ q.u�Iqner em

ergencJa.,. .

?-.�lO Santa Cati .... ! �a��.a��I��O s��uce��apr���·�
'.1,'. Ess�s dois factos ·commentados sem a exuberau- que não na vlclimas a la- eXistIndo enü'etanío gt'UVI;__W,- í

UM ma
.

0"0"'0 e distincto membro doma de cores que bem merecem são, entretanto, sum- mentar.. I
de paea a paz euI'OpPU !lO

I O "Correio P�Luslistano"; p: t'd R bl'cientes para ofl'el'eéel'em a muitos uma demorada e ; C, .. , , .._, .oYilll':uto actual. escrevendo a est€:' respeito:
ar 1 o epu lcano Catnari-

I pr'ov"'l"osa reflex-o
.

I' A A "�,',, "'0' d' ,J.t· 'a' a dI' • i nense .

. '.', :,'
ó. < • ii . F�Bpceu. Ma"'ie T}re�Sªer .

,�, . �!,:;ll_la n"" a m:� II
... '.

-z.
.

' A' ·11 ·t· 1···
w:;"
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Comtudo o que se' evidencia a pTi'l;i é que' ti blà� �_u ,

... ' .'

.•�i.
.4_ :!!i - r H1tei·Yel.:ça� ex�raug"lra em ({An.te� de� promulgada a I

.

=0 1 n�",S re corre 19lO!JarIO

r
'

menauense tem srdo o pa!n:lil1o das libel'dau.es cons NOVA YO_Rá, 31, Fall�-! sew? .n8.l10ClOS mternÜE;, nOi�lo Con�tltlllvão, estava o dicta;.; ai:!ese,t<;mos 08 nossos CUfi-

titucionaes. As nossas causas tem screvellado as cau ceU em. _f:IohwLod a conheCI-I (I aJf:irm!u em reG3n�;_; OlS· dor lDvrstido das funeçõe!l: pllmen
o",.

j sas da JnstIça. Só temos [l,1'1'edado o pé da ordem e

d.a._
artista i\1ade. Dr-eSSlCI.' com J' CU.I'SO

o Pl'inCi.p.e S.tal'hem�('.:!'g, de dOiS. poderes: Legislativo
----......�--�-,�--

fi do tratalho na defeza dos direitos feridos impune- a ldade de 62 :..ann08 e que H.('.bando�fle ,em cond:çoes 18 Executivo. A F
-

t
. ,

'I
mente. gozava de fenOh.8 mundial. para ff>,so!vel-08 sozlnbos. Essas lU!lcções elle Df! dele- rança rmo ranslglra

l,
-x- �..����-,� 1 ;�on, nos Estados, liúS seus D· 1 OE' indispensavel a todos qne Dossuam qualo,u.er· I ill� nd l�" "

.

t t
L arts, 3 - gov�l'no

A �. t!l1!
.. '!j.

. d i: .uIlOS, os In erven ores.
, francez esta' dl·.Sposto a náQ� parcel1a de autoridade a cO:p1preheilsão de que o a.d·

I,M
'lff·.·a·V·em'p.

..
1

1i·'·He" ·e.d,ril ..
:fP,•. r.- :',�","".,r.'•.•... :.,.,..

r
.. �.�

.... 11'11.
n"'''Ç>\-'''(';"''!. •.� 1 '\.ctu>llmentp e t ta t( ãof '-li a '_ Uh!,.. , v l".:l �.::ll L,,� �� !L.... k .

"". " ", n 1'C [1 ), fi
transigir em relacão á nota

�. vento constitueional não foi um lance Helll si!mifica-
I
mais existem a dictadunl ,e .

I dás, Desde que 3 Carta Magna foi posta em
-

vigcf,
. ... te iRl "enl �� ,'ii rlPO das u'es potencias, Inglater-

to im-eqiatamcnte, dE.sappareceram todos os pruridos que
.

. '" .... "'" ,;,'" :� 1'a, HaUa e França, para

"I�,'.
sHsteuiamm a irresponsabilidade das autoridades digo � Quatro mil h"atados! manter ,a independencia da
criéionarias. I foi convocauo O mini�.-; �., ;'fO aHemüo Aüstl'ia.

'.

um milagroso góIpe de Bcena transformou o am- I BERLIN, 31 � Está GENEBRA, 3: - Os meios ,����-,�-���

biente ncIll.sto. Está em '.rigor a Constituição Federa! ,t cau&ando grande al1� (Jff:ciaes da Sociedade tias III f paraqúe assegura a todos os bl'ilsíldros e extrangelI'08 di- I ciedade em todo o paiz �ações divulgaram hoje uma 'ermoz par UI

1 reitos e :regalias. \ o estado de grande de- informação segundo á qual
"Ninguem sei'á T,reso se!lão em flagrante delicto .1ibi1idade, em que s-e vint.e annos depois da gran- Dakar

,ou por ordem e2c�·ipta. da autoridade competente, nos ! encontra o pl'psidente de guerra as potencias mun-

casos expressos em leI. A prisão será immediát<l.men. !Uindemburgo, qne se diaes es!ão ligadas por 4

1e COfimunicada ao Juiz competente, que a relaxará, acha .em· Neudeck, mil tratados, destinados a sua·

� 88 não.!ôr legal, e pfomóverá semp.re que de direito, na Prussía ieste. To- visar as relações internacio·

6,..
a responsabilidade da autoridade cüactora." dos os periódicos ;>n- . naes.

Aqui está a. copia nel do no. 21 do art.. 113 da b1icam os boletins lÍle� Alguns destes tratados fru-

Constituição. dleos sobre o estado do tam directamente da possibi-
Como o habito do caé.birn.bo deixa 1:1. bocca torta marechãL

.

.. .' !idade de guerra entre os •

f é substancial para muitos da leitura o que qizemos O ultimo boletim des signatal'ios. Dezoito conve- Terminou definftiva-

I· nessas Unnas para ao menos evitarem-se .. os aborre· trihuido jbJormava que nios são de arbitragem e COil-

cimentos ...

.

S. Excía; não, hàvia ciliação, cinco de não ag- mente a greve
X

' .

ad 'n e h"�vl'a
. ! gressão, coucluidos com a. . ..

�
-:' - pelOf 0, _�u c...

" àS ,

j'
R118Si<L Os outros occu.pam-

S. Fr:an?lSCO ",. (9�IIIol'm.a).

I'
O Capitão Prereit(1 deste lllÍunicipio prendeu sab- 12 h. tflmano. alimentos

se de assurnptos geraes.
• 31 --: Esta. dp.llnltlV!.lmen�e

� bado ao sr. Jacob Brücklleimer, proprietarIo e cons- Que não tinha elnva- termmada a greve operaria

'.·,.·I�l,.'.
tructor e que gosa da estima geral entren.ós. Nilo "ti- ção de temperatura. ! ---- �. rompida nesta cidade e qu�·mós desenvolve!" aq ai Um commenla"rio do. facto. em J Encontra-se em Neu

I COO". S,ro,..• _

!', h.OS' a' asaSeSUs',mi_r.a_. Pfopor.çõ._.e_._s_._C._,O.10S-,si porque esse compete aos advogados que larão:8, ,d.6C·k o ehanceUer A· '" ,=m ...

·deieza da victima.
.

! doíf HitleI' e numero,
-

Somente queremos fazer sentir a. nossa surpreza 180S ministros e altas auctoridades do Reieh. pODU1acãopelá illegalida1e m:::.nifesta dO' acto dO' Sr. Prefeito '.. Consta igualmente que o chãncellel' haja. convoeado " J. .II
'"

: que apesar de militar esta exercendo uma iuncção leom ul'gencia Ullla reunião do Ministerio, devido a gravi·
admintstrlitiva. I dado do estado actual do presidente Hindemburgo..

Como tal só lhe é facultado multar ao contri- I.·
.

I' huinté· qlíe. Íurrini5e as sancções administrativas. e I�·, O go,v'e' lI'"ll'·fl,O.--:U' I.'g·aro· I, fnf2tm·· e···,f:1•.·�O· r'c'a�osd'o'�Squando muito mandar autuar em IlagNute o desaca.to
�

11 I v - - ti lUi i

de que fôr vÍctilna. I AeS"lente
. .

d D �f
, .. '. Não pode pois dunandar fuuc9ões do Delegado I'.'

ti" ii!
.

assassInos e Oi USS
de Policia, mas som:ente soccorrer·se dos processos SOPHIA, 31 � O governo Vienna, 31 - Foram con-

que a lei lhe concede. 3.nnunciou que são infunda- d_8mnados a forca os assas-

,...... Com isso. queremos'prevenir qualquer l'Elpel;ição das as noticias propaladas de smos OIto Planet� e. l?ranz
: ao tacto e que pode acarretar bem as consequencial!, que tenha f{}rrrpido

.

um mo- Au�esmel'�, o. !lrlm8lrO dc:s I
:gue, felizmente; o Sr. ��JJitão-:-Preleito sOl�be �vitar/. vimento revolueíona,riú no quaIS c.on�essou ter

. assa.sSF I.. rn,and,mdo relaxar a prlsao do sr, Jacob Brúckhelmer.1 paíz:·
.

do () chanceller DoUuss,
_.......""""" �_�........ .._ ,__....._'-=-___

Ar; 1,6,30 foram executa,d�s I"".. .. ." " .

'." ".

os . dOiS condemnados, nao
" Embarcaram: para D Brasil I Sani!! tatb�i�nà ..

terá l:{t!!\)�rci��{f:�io �;6��1:; �:n:: f2ec;�i;1ig:lOopr::�����
...�s .f:lIi'Q l.,f�"r" rJprit�iJG�' i" seIS deputauos fe� e 50 pelas classe::;;

. . _ . interposto a favor delles.
ti

.

\)hh II tUl� U" Ei,l,nUIiIl I d
.

�',
'

.,. úgnforme. esta deClsao .h- -

.. ti '.' ]\1 . l1' •
"" .'" .'

era�s .cal'ao auO'mentadas as segmu- '·0 l f" ?'i uctaiJ8 m8ngaüun8 ." ." RIO, 3t-:-· O.�:u'prem? Tl'i· te,sbaneadas:;Bahia,2;Alago<.'!s, ..
'

Dllle" OI ..
, :..:.. .'. . . Inunal de JUStH;3, Ele}tora!, 12; P�rá, 2; Plauhy. l;�Ceaiá, Buenos Ayr;ys,. 31 - O go-

. ". "LISBOA, 31 __ Com .. destr'l aprovando o parecer ao IDl- 1; RlO.Graude do Norte, 1; r verno braslleu.'o decla-
Il� ..�O Bre.t:;il, de r8gres5.o do juistl'o Edual'd{, Espindola fi- Parahyba.. 4;. p'ernaI?buco,. 2; I tou :. qu.e cllrec� de im� .

1:\);;1110, embarcaram hOJe os I :wu em 300 o numer�
. de, S. Pau�o, 12�. P_al'ana, 2; Bta. portaJ?cla ,o 1!lOvlm�dto re-)

sts, Ar-thur . Bernardes.e O-I·J€puiados. que compara0 a I CathaI'ln�; �; RIO Gl'aI_lde d9! VO]��lona.rlO �rrompldo numa i
ç'ta-rÍQ MangabeIra. ..... Camara oe Deputado,· Du� ;Sul, 4; e Mmas G-Sl'aes; 1. 'l'egiao do pau,;.

: ",;' .. '.'

,

··.<f· Todos, ainda não -mscriptos devem
._

"

.,'

'. A
....

cartono�rgencla .no

cessos .... violentos'\.

.('

a maXIma.

o di etador, substituídos pelo
Governo da Republtca e pe
lo seu presidente. Não tendo
havido disposição alguma na

Constituição, mesmo entre as

de caracter transitorío, como
a que se referiu aos poucos
dias di) dietador, relatí va aos

interventores, caducaram as

nomeações anteriormente fei
tas pêlo díctador, que desap
pareceu, sendo uecessarío
que o presidente faça novas,
ainda que a escolha necáia
sobre as mesmas pessoas,
De qualquer maneira, não

podendo o presidente da Re
publica Iegislar é evidente
que tambem o não pedem

\
os seus dele�!.ftdos. salvo se

se:quizer sustentar o absurdo
fie poder o primeiro trans:íe
rir aos ultimas poderes que
não mais exerc.8."

.

Fulvio Aducci

NATAL, 31 _;.. A's 2 hÓl'aa
e cinco minutos o avião'Arc
en Ciel ptlotado pelo aviador
Mermoz, levantoU'

.

vôo rumo

Daka;-, ne SenegaL

AMERICANO
.. '

COMl\\ERCIO SUL-
o Capitão-Antonio J.}!ar

tins dos Santas, Prefeito,
.

ern. acco1'do ·com a Dele
gacia de Higiene está e111- OfmEBRA, 31- Na analise
penlzado na campanha de da situação do commercio
.emergencia paTa prevenl1' rmundial, publicado no annua
a eudemia tiphica que se

I rio de Estatísticas da Socie
está accentuando na cida- dade das Nações, o Chile li
de. A popular;ao deve 1'8- gura em primeiro lugar.
ceber corn todo o acata� nos paizes sul-americanos
monto as ntedidas postas quanto ao resurgimento com
em vigor e que somente mercial do anuo passado. O
cuidam do mais perfeito Brasil, Argentina. Colombia,
saneame1'to da cidade, Di· Paraguay'e Uruguay augmen
ante da det'eza sanitaria taram suas importações, ao

devem. desappa't'ecer quaes passo· que só o Chile e o U
quer 1prevençiJes que so- ruguay tiveram slJ.as expor
mente poderc7o p'rejudicar taçóes angmeutadas.
a collectividade. 'f O Brasil exportou pl'oJu-
1hdos devem, pois, aí. ct08 no valor de 1.74.000.000

tende'r' com, a" maxima I de dollares, no arlIlO passa
presteza

.

a�
.

med;idas dGj· do. contra 17S.100
..
000 no a.ndefeza sanilaria pa1'a que no de 1932.

Bluntena;!_i, se v.eja �çanea·1 As importações foram de
da O mazs mp�do pos,cri· 1136.800_000 cnntra 108.000.009,
'l.iI:!l. .. respectivamente em 32 e 33.

Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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Expe�,iJte da Prereí-l
tu,'. de Blumenau I

Receita.e Bespeza de 8 a 15 delIJulho de .1934 .

.

RECEITA ORÇA.MENTARIA

-

$""""'4 _. QG i Jio ....._,"';i:

I Aluga--se 'Ii·dous _guartos situados nal
i ru? 1;) ele Novembro, pro-I
I pno�p��:a:scritOrio. 'I
I PROTO . B!UMGAl TllN 1
I
I
I

=-�

I

1
I
I

AmertcaNauti.co CiDADE DE

Blumenau
Domingo 5 de Agosto. em frente a séde

Bíssemanarío de absoluta
índependencili

Grande Festa Popular Director:
ACHILES BALSINl.

Redactores :
DIVERSOSPelo que seconvida

em.geral
A';.;NOITE

Grande Baile Popular

o povo
Publica-se ás quartas- feiras

e aos sabbados

Redacção e oüícínas :
Travessa 4 de Fevereiro n' 7

Caixa Postal - 61
B L V-II! E N A V
Santa Cathanna
--

Assignaturas
Anno . . . . . .. 15.$000
Semestre .... 8$000
Num. avulso. . $200
Num. atrazado. $400

l-Renda Tributaria

a,jd�pbsto de índustrías e profissões 705.000
· •. ó},/ » dorr:iciliar 19:205.000
d} » de veículos e placas 2:807.000

. ,\,. ..tl.' » de gado abatido 63.000
,g) �}) de publiddade 30.000

- i) ..Remoção de lixo 12.000
.

,'.Ü Emolumentos 105.000
" .k:fTaxa de expediente 149.300

.}:'" I} Licenças diversas 205.000
3-Renda Eventual

a) Multas por ihfeação
· b) h » móra de pagamento
c) Cobrança da divida ativa
f) Juros de capitais

"',

ENTRADA 2.200
(Veda-se a. entrada a <lpem se julgar conveniente)

JAZZ � AHl - HEIN

A .comm issão

o
I

23:281 . ..,00
I
� ��-"-"-"-""'_.\.Jo".. """""_"".",

t.�··j"�;�"·J�;·é···c;;��·i·· :'�111F6' IMPORTANT.t:

{=.' Acad..e.mico Pro.. =.' A direcção da "Cidade de �
Blumenau'' não assume res-

: vIsionado =t I ponsabilidade pelas aprecia-�: : ções ernettídas em notas ou
�: Aceita o patrocínio de J artigos assignados
tÊ ca�s�s civei�, �nn:er- ��1------------
l� ctais e cnrmnaIS' ;� t

II d d�� Escritnrio: Daibergia Ui 118 a e trisle-
.�: ...�� .......����i •

I las, amigos

65.000
7.600

723.100
356.100 t:151.800

Enuenheiros .,�. Arquitatos, Agri-
mensores e Construtores de

Santa Catarina

Srs.24:433.100
DESPEZA ORÇAMENTA1<IA

3--1nstrução Publica.
e) Para compra de materiais escolares e moveis

Recebido de João B. Butzke
Depósitos

.

Para conserva ção de estradas estadoaís
Recebido do Tesouro do Estado

3.000

38:8ú8.700
63:244.800
22:555264
85:800.064

o Vigo?' e a Juventude
voltarão

FRAQUEZA SEXUAL,
Neurasthemia, perda de
phosphato, Esgotamento
physico e íntellectual,
Distúrbios nervosos e

Fraqueza g eral.
Peçam hoje mesn,o qu«

fornecemos gratís um li
breto sobre o tratamento.
Pedidos ao

o praso para preparo e registro de títulos e Liceu
ças no Conselho. Regional de Engenharia e Arquíte

tura da 8a. Região, com séde em Porto Alegre,

termina a 10 de Agosto

Sal do' '8 n t e r i o r

DE8PEZA ORÇAMENTARIA

l�Administração e Ftscalísação
Mediante modicas taxas, incumbe-se desse serviço oq) Diárias e transporte de funcionarios

Pago a João. d. da Nóbrega doc. n. 70 168.000
Idem a Oscar B. Sta.inke doc. D. 85 10.000
Idem ao Cap/Antonio Martins Santos

doc. 8&·
.

'. 100.000
s). Publicação do exped, e despesas e] teJegr.
Pago a Cia. .Telelonína Catarínensé

doc. n. 71 ... 37.200
Idemao Jornal «Cidade de Blumenau»

doc. 72 200.000

3-Instrução Publica

b)Vencilllentos d� 11 professores de 2a. categoria
Pago a Belmiro Amorim doe. n. 76

4 - Higiene e Assístcncía Publica
b Para manutenção do Hospital
Municipal inclusive a sub
venção estadoal
Pago a Gabriel Telles doc. n. 73 200.000
Idem a Frederico Schreíber doc.
n. 77 72.900
Idem á Erwin Passold doc' n. 78 70.500
Idem a Walter Haure doc. n. 79 164.900

d - 80COr1'08 Publicos
Idem a Walter Haure doc. n. 80 35.000

! :- Enterramento de indigentes
Idem a G. A. MueUer doc. II. 87 30.000

· .. 8 -- Obras Publicas
a Conservação e construções
Pago a Ricardo Klemz doe, n. 81 150.000
Idem a Frederico Volles doc.
n.82

'biCompra de materiais
Idem a Oswaldo Pahl doc. n. 7 �
Idem a Ernesto Bíeging doc n. 75

Monitor Rio Gran�ense ){AROPE
s JOÃO Instituto SavoiaI Rua 15 de Novembro, 65 - Porto Alegre515.3001 Rio Grande do SulI �__--

88.0001
i

Caixa PORtal 1638 -' Rio
de JaneiroE' o melhor para a

tosse e doenças do peito,
Combate as consnpaçôes,
resfriados, coqueluche.
bronchite e asthma.

Aos proprietarios de pro.. ·;t
dios de aluguelSindicato, Auricola Hamoniense

o Xarope São João
protege e fortifica a gar
ganta. Os bronchios e os

pulmões. Milhares de
Curas assombrosas I

A ssémbléa Geral Extraordinária•

I
!No dia 12 de egosu: de 1934, no salão de HENRIQUE BERG,
ás. f) horas da manhã, terá logar a Assembléa Gerai Ex
traordinaria, com a seguinte ordem do dia:

Cadernetas para contratos e
recibos fie alugueis de casa.

A' venda nesta redacção
.

a 1$000
t �- Dissolução do Sindicato .Agricola Hamoniense
2' - Fundação de um Banca de Credito Popular e

Ag1·icola.
.

3' - Diversos.
I

. I
573.300 r

S����et��C+!)���$.w.,.a � �_��_t+I*����i1:4t!o

* Erich Karmann (t � Dr. Ollveira e Silva::i! 'i11� �
� l)entista � � Oa � ! Advogado

�
� Rua 15 ôe Novembro. � ! Alameda Rio Branco, J(J ...

I Telefone nr, 203
� ! Blumeneu iI E+�$t�����_��+���<imI> i �������jt.��G+rP�:t�

Exposição I

A «Frauenschule- (Eccola de serviços), domesticos I
promoverá nos dias 5 e 6 de agosto proximo com o con- I
curso de artifíce.s .e. com.erciant.es Iocaes, .

no THEA'I'RO !«FROHS]NN, uma exposição sobre
.Ó. •. I

A mulher no lar .' I

Hamonia, em 28 de julho de 1934:.
O PRESIDENTE
Hermann Koepsel

186.000

305.000
30.000
671;000

...... Pago a .Azlston Rosa doc. 11. 88 28'000
.. Idem aR

.

A. Casa Moell1Ilann doe. n, fig 225.300
.

'.. ...•. ..• 9 .;_ Seguros
a) Segurüs de próprios munícípaís
Pago a Lívoníus & Cia. doe, n. DO

.....
.

•.. '.
. ....

ilQ - Eventuais
...

,Para despezas não previstas em uutras
, titulos. porem índispensaveis

. lPago R Matias Fabtan doc. n. 83 6.000.

:Idem.·a:\.Frederico Meinecke doe. n. 84 50.000

Achilles Balsini
1:176.500

924.300
Advocacia Civil, Criminal e Cornmercial
------------�--=------------------

Processos junto a Camara de Reajustamento Ecortornjco ,

Natura�iz:ações. Registro de diplomas. Patentes de in
venção. Marca de fabrica. Revisões Criminaes.46.900

Poderão. comparecer quaesquer peSS08S, principalmente
convidam�se as mulheres de Blumeuau e das localidades

ENTRADA FRANCA
oo

DANNEMANN
Os charutos e cigarrilhos DANNE...

MANN Sã0 os mais preferidos no

men�ado

A' venda em todo parte
Represen'ltctrdes

C fR L O S
'" HOEPCKE S. A.

P a r a 'J)'}'iº,;:r:e. s
'.,

Nos r i fi s:.,;,:),�, ',.ll·e ...�. i g a
Co,." tra a'ê:�,do'llrico

TOMEM

Pa illhas insy
Effeiios maravilhosos

Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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aliJe
Orrerece as seguintes novidades:
Livrarià Carl

Plínio Salg'idl), A Vóz do Oeste
José LinS de Rej?:o, Menino de Engenho

., Bangue "
'.,

José AlIlf:H'ic\1 de Alm.etda, A' Bitgaceira
,T. Ralph, ConlH:ee-te pala Psüümalise
Amando Fontes, 05 Corumhas ,

AbCl'lU' Bastos Terra de IcamiaJ>l:t
JoaQHiin Lirànjeíra, Ftorlano Peixoto
Joaquim Rio:.'!iro, Fot�-L')!'e Be saileí eo
Francisco Galvão, Tà:L?a de Niriguem .,'

A. Anselmo Go rsalez, Que será de teu íllho?
Manriclo de Medeiros; Concepção

' .

, Baptista Pereira, Revista Brasileira ):,'
Luiz Amaral, Iniciação Social � Politica

.

\

Olytnpio Guilherme. A Revolução Capitali�t3;'
Norte-Americana ;/,',.'

Augusto Bunge, O Continente Verffielhlt'):
R. 'I'agore, Cnitra . .

.

. •.•....' ...•
Preobrayenski, Tres Estados: O Feujal,�O

.

C'apitalist81 o Proletarlo
Lenin, A Luta contra a Guerra ':

Lenine, O Imperlaüsmo, Etapa superi.br do
.

Capitalismo
'.

<,

Rodrigues de Meréje, O Probteura da R'lCl
Carvalho Santos, Cotligo Civil Bl':asUeiro Inter-

i prelado. VoL V ..:....
Eugeuin .Sué, O Judeo Errante 3 volumes
A. Dumas. 03 tres Mosqu0teiros 3 volumes

Ludwig, Napoleon, encadernado
Ludwig, Bismarck, encadernado
Ludwig, Lincoln, encadernado

ARTIGOS DE .. 1A. QUALIDADE

Representantes em Blumen�ú:

c O LI N

6$QoO
6$úoo
"U$ooo
6$000
8$000
7$000
6$000
5$oGO
6$000
5.(;000
6$1)00
8$000
5$000
6$000

12$000
8$000
3$500

H$ooo
5$000

4$000
5$000

30$000
18$000
15$000
25$000
25'Sooo
25$000

VELAS DE STEARINA VELINHAS PARk�NÁTAL
SABAO "VIRGEM ESPECIALIDADE"

Aos bons paes J"��"����7t� F Maleita Pharmacla

I E' natural que a VO%t1 felici-I::t � NÁO DESANIMES i !r �A.:.t:N":r:r;rAS "

dade dependa de voS.�Og fH�.Os 1'« GRUZE,IRO no SUL t com as afamadas "DO Pl:íA,RMACEUTlCO
e deles depende quasi <:ia. Sau- �. .'l GOTTLIEB ELLINGER
íe; desta depende, q,uasl eX-I; Telefone N. 15 . � Pt·llIll�s Dr .. : �,:,o',;m·,'.,'""·"",40 annos de .pratí-clusívamente, de lhe dardes de 4{ « li C. " ..

3,' em 3mezes, um frasco da i�' Rua, 15: de No;rembro, 32

II
"

...; RoUnaldo
ca na Allemanha e

afamada:
.

I � A!ende rapidamente � ,

U.J ti no Brasil

LQMBRIOUEIRA. MINANCORA l:t Serve com esmero

11 Mar.h:;u·dn A maior probída�e "prQUs-
.... "'" " li síonal no Receltuíírio

,

Não ha egual. Uma ereai�ça ;�99Z9Z9!P.,�;r9.�"9.�;;;�"":S: A cura {�l·n�alliv.el BI.'p,fENAU. _, Rua, 15 de No-
de .11 mezes atacada de destn-,'

,

I
l • .L in

teria perdeu 543 vermes de 3
I

em pOUJCS dias : �
vembro N. 44 - Ao lado do

qualldades testemunhado por I

C
" a

-�---------

li
Hotel Bôa, Vista .

seis pessoas idoneas em ItRpe-! o.rrelo flereO! ! 'l' c 1 e p h o n c, N. 210 ;
riú, .Municlnio de S. Francisco I '

t
r: �_ MBH7'í!"

l do Sul filha doSr. Cados

J'f
. .

I

INeuren:.berg., prOfessar.'.:..
Cada A'.Ir fr.!'lh�Q'&� !frasco e uma. dose. Toma-se de UEU1'V� ..

. uma vez em café com leite.' I ...

C:cpois dódei,to não precisa I EM eso DE uiOR rE (
dieta nem purgante. A

.

.

1
.

f h I Caixões de defunto' , t

I( Vende-se em 4 numeres (1, 2
.

ma a aerea ec a, na �

.

li sempre f
"3 4'

.

... d' .'., em stock de todos os taroa-I.

,o ), confo.m� a eda e, em 1 Azencia do Correio '.

! todos os
".
negocros, nas farma-] PCll�a.bÓ Sul.

nhos a preços modícos,
I das desta cidade e drogari- i ás sextas-feiras Serviço de primeira ordem

I as e na farmac�a Minaneora.
. regístradas -. ás 10 horas A tratar com A. Lubow. Rua

NOTA: Se quizer poupar vos-j SImples - ás 11 horas _ .

;

ela s&tt.de e· vosso dinheiro com I
a' P AI p' I t

. Sao Paulo, ao lado de RICaI'
.

• •

' .Ó. • I par. . egre, e o as, d L 1 '
.

doença desconhecida e remedios i Rio Grande. Uruguai, Argenti-] o anes, ou na Marcenaria

, ahabítual-vos no cor�leço dequal-lua, Chile, Perú e Bolívia. I
Strobel Irmãos.

, I quer doença. ao dei ta r: ,dar um I PagoQ' c '''.!orta .

.

Dom suador e de manhã ceuo I .

um purgante de Lombrigueíra aos sabbados
'

YIinhncora. E' o melhor de t i-
dos quantos existem, e de eíeí- registradas - ás 10 horas
to rapido e suave. simples - ás 11 horas

I
Multes diãrheas infantis são

Iw
...

---.--..,·E""'
....

"""=-""'y""---Z""'·--E-.....,-.""'t=....,_
..

"'""'-&11f1.I,3Il·.·.""",:
......

""C""'·--
...

I·u.-""'A........\1I)"""""':tI!;!:��g�f/�:�c��:e���:�
. ; Venrle-se na farmacia Mi
lloancora em .Ioinville, e em
, i todaR as boas farmacias desta

I cidade.

Bt NEITZfL

para: Sa.ntos, 8. Paulo, Rio,
Vitoria, Caravelas, Baia,
Maceió, Recife, Na.tal, Africa,
Europa e Asia .

Cereaes, mel de ahelha, cera virgem, fumos,

ovos, queIJOS, manteiga, carne salgada de por-

Qualquer outra informação,
fornecerá o sr. Agente do

I Correio.

RUA QUINZE! 28 PRGNE. Z8
.

'u·..__....."....,_", """"'__W"Al.�....;m�..,,"""•..,"""""'...."""'''�_......_;_...,ll!m ..__.'...,wí!M..,1�

CO, xarque etc.

Compra aos melhores preços do=dia
e recebe em consignação:

CARLOS GONZALES
Praça Tiradentes, 68 - 1', Rio de Janeiro

Escreva V. S. ht)je mesmôou mande já
.

productos.
.

1;-

��LOS 'CAiSElLCl)

J
Sed(Jsos� aIJlJfldill!!es

L�VENTUDE
ALEXANDr,cye:;

r:!Jãz cessa.r li f{uétftl
M dos cabelos e tla.:/lIfS
,"'9.o c Kl O.AC e.:

�. ,"

negociantes e i:xportaoores de madeiras

e Cereaes

Emnregado com real "ao

tag'é'.m no!:! seguintes casos:

Rbenfdüthmw I!'-l g�ral, Rílun!tlsm�. Manchas
iia peUe. Espin�as, Ulma.s, SnnorrbélS.

nilftluOS. fistul::s, Sarnas.

{ANTI
- SYPHILlTlCO

�ODEROSO: ANTi. RHEUMATlCO
ANTI- ESCROPH!JLOSO

5ecção fluvial

U:,.}í. :.; ;)E DEPURATIYO DO SANGUE

çxijam.

fornecedor

Paulo HerÍng
Santa Catharil1aBlumellau .. -

Tinias e Vernizes. Materiaes para

pinturas em geral

Tintas em bisnagas para ,artistas

(·1
. '",m"'i1t*>'i'6U'*4#ftWt'4�t-l·

Torrado dos

melhores cafés

do Brasil

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



N''. O' T I r R �.sl,a folha pubücou, em

1i � � b seu numero passado,
.

��......,_;"."..,._,._.=.

um edital da Preteitura

E ,pOn'T''\ /1\ 'j

Mu,nicipal, ehamunde a at
K I V� tenção dos moradores des-

I·
ta cidade para os dispo-

O· d' d
".

d D f d
. siiinos da lei 249, de 8 deS logos e ommgo passa 0= es azen o pequenos eu- nouemtrro de 1929j que 0-

ganes do ehronista esportivo de "O Liberal" I briga, os pTOprietaTios de

'EspeCial P,.·f!<,.T,;.(J.'��Cidàde de Blumenau», de SãoPranciseo 1\ predios urbanos á instala- i
.

,.'I " ção de tossas modelo. !'o,

-

,

-

por PEREIRA NETO

I Essa determinação, se-

1'1.",,. . . "

I
Perante uma regular assís- placartí annuncíava, pois, um gundo se intére do texto

que em Santa Lld13, em Ita-l beral . Porque, sendo marca tencia realizou-se em ItOU-1 escore de 3 x 2 a favor do I do aviso, baseasé na ne- l\[ahy, ,��B,síste». um valiente IP?liCenO ��., se s�be ,
que só pava o encontro entre o BIu- Amazonas, de accordo com I eessidade em que se »eem

que afe�de pero nome de Jo pode ser liberal". E verda- menauense e Altonense. as decisões do juiz. os poderes publico» de I
sé p:,elJ.lciano �assos:

. I d� qu.e .ha muitos "líberaíe" Após nov,enta minutos e!ll!. A segu,nda observação 9ue I faze?' trente á epidemia do" I

q:u.e;;,;��e_ valíente, !ez �llna I t�? .dIstmtos co�o os mais que era evidente o dorninío I flzemos e dp �!guma gravIda-, Tl/pho. que, no 'momento,

d.e...�l,:,ll.

.ra
.....
ç.....a� pela. s�?ao 1iv�e d�l:StIr�tos .repubhc�noe. Mas 1 dO.H vtsítantes, terminou a pe- II de, pois vem ofIen�eJ� dire c- i auamenta de proporções.

<i�:;':<�P!iarOl», edição do dJa nao e men�)S . ve�dade que � 11E'Ja cem o resultado 5 x O a temente membros distintos da! Nõo se póde neçar 011-
3.�d,��Jimo; _

,

: grande maioria .h?eralesca e favor do Blumenaue�se, J directoria do Ypíranga e do
I
plauscs á medida.;

�ue,,' nessa decla!a.çao, em I como aquele cigarro «Iolan- Os golos foram íeitos por Amazonas� : Temos. porem, que fa-
.' lll1:_gu�g.em de .arrwIro, .

pre- I da» de 400 rs. o �8ÇO que, Waldemiro (3); Natal e Reeck. EscTeveu. o chrunista e8-1 zer um reparo que as a1(.

t�Jl�e,uesautcrtsar um boato I segundo os anuncros do fa· �.\ etuou a partida o 'sr, Pau portivo do "O Liberal" que I toridades municipaes de
.• qy.e �lZ ter s!,: -propalado dan-! bnc::nte, «se reconhece 'pe�a 10 Meíssner.

. "exgotouse o tempo de jogo uem Ierar em. considera
do,�.o como nl�ad.o .ao P. R qualidade». Convença-se, pOIS No encontro prelímínar, en I e o, mesm,?,não é terminado�'. cão e estudar com carinho

0.'.;. E,. co� a mtIIDl.dade 9ue ,< o declarante» de que cho- ire os segundos teans des-I e ainda: "[á passavam 4 rm- para que a medida, Moa
.' a.rgnorancra autoriza e JUS- Ih d

.' i tes mesmos quadros venceu nutos do tempo regulamentar determtnada. não redunde
tíüea., acrescenta: «onde o v�u no mo da ?: �or lJSO 'aue I também o Blumenauense por quando o Amazonas conse- em moles maiores.

.

Fr:lano de tal derramar o nm.gue� po erJa e�d yVl a�. [> x L gue e:llpatar a partida com� a As fossas 011;18, ou. sirni-
sangue eu tambem Quero uet'- a respeIto de suas 1, eas po I .

t d. 2' t t" lares, H:sol1.·e1'ãp o lJ1'obie--

. líticas IO'ualmente niDO'uem x x x x conqUJiS a o en o .

Télmar o meu, porque!) SI-. 'd' b' d' F I I Seguiu para Brusque do- Nosso redactor esnortivo ma de suneamento da ci-
erano me perseguiu etc. etc ... » dUVdl atd1edqut', on e o u a-

miDao um conjundo do Ama- que esteve dmante todo o ten� dade? Ou, 00 menos, mi.

Como se vê, o tal Police· no e,a erramar o sang�e,! zon�s que foi disputar uma po que durou a :pugIla junto tigonIo os males que ád-
n

..

o que deve. 6�r primü-irm
..

ão �d;' ,sera, metsmo,O' capaz e! partida com o fort� quadro I aos doi::;: cb,',rOllometrjst�s pou uem, das prjvadas até 0-
d S ld d D b'd

.

. elxar o ras o, que quer .. -

- ''tO • ,

" o o a o escon e,;1 o -:- d' pr"
' " . e ctt;) Brusquense.'

.

de observar que tal nHO se 91" sm uso na mmo')"la
resolveu trepar nos tamfill- lZefd o,lceno.t am�go! 9d Este encontro assistido porl verilicou e que pelo contra' das Cf}sas da ôdade?
COH da .sua jnsignif�cancia �� an �rl� ru�l ° m�lt> aJ�lza: uma enorme multidão, reves-iriG. íora� jogados sómente PessGú entendida no as
(dele Pohceno), e deItar fa- , a�en e sle.1 ouvela _pelmt� tiu-se de grande inte!,psse e' 85 minutos de J'ogo isto é sumplo, assegu.tau-nos que,
l-F I

-

l' d
. neCldo ca auo no sel� can 1- . I 'b·[· 1açao. a aç.ao; a em o ma!s, ho "p.taDdo" um crioulo e enthusiasmo. Pouco a pouco, 40 no primeiro tempo e 45 em ora 'ima o 'lnms l,y-

desnecessarIsslmaporquenao:;: , tI d"'d IPorem
o Amazonassuperava!na ph&se final. Devido á a-I giem'cas, '1'nais prai1'cas,

h
...

"

-'b
I aSRun an o a VI a ,.

I .(' d-.a .quem nao SaI a que nas! " .

seu forte adversario, COHse- meaça de o final do jogo se essas lossas. quan (j nao
hIenas do P. R. C� não, �a; I Assim v. teria chegado á guindo, no final, um escore, desenrolar no eSCUTO, fi direc I

rigoTosamenie iiscalisadas
nu�ca houve, nem haveraJa- I conúlusãú mosofi�a (não se I de 4 x O a seu favor. I toda do Amazonas combinou as suas cúnstTucções, pu
maIS, 1,ogar para os Policenos.; assuste �om a palavra), de �(:;na, Ewaldo, Amadeu e I com membros da directoria de1'ão causar 1fWi01' mal

Se e verdade que se pro-l,que "ua briga do mar cú.ntr�IEdgard
..

fOTam. os' auctoreS'I\i,Sitante; que seriam joga?o.sl que as cctzwes prü'adcs.
pal?u o tal boato dando «:seu» lO rochedoj o unico preludI- rJüs quatro tentos. so 40 mlnutos no tempo 1m· E isso pOTque o exgotto
�ohca�po co�o. pertencente 1 cado é o marisco". F�i �ujz ca pugna o sr. I Ci31 e c�so nã? ficasse escu- dessas los8as, comm:onto
a� arejadas .fílél�as. do p� ,R., I E, dada a sua condição de Mano Schaeffer. ! ro, os cmco mmutüs que fal- l'impo, iuodo1'o, nt7o-deixa.
�o. s� de�era atrIbUIr a

alguml marisco politico, cuidaria em x x x x \ tav:un para us 90 rc·gular· nem p01' isso de conte1' to-
lDIID.lgO lIga�al d? velho e colocar�se bem longe da lu- i O �bronigta esportlvo. de; me,ntares, se!'iam

. accresce�-l dos os microMos dos de-
�1()lJOSO �ar;ldo, vlzando com. cta q.ue está travada.

I "q LIb.eral", de S. FrAn�lsco" taoas DO 1emp& fm�J. E'.€':1-1 jccções, inclusü e o do
l�SO· preJud"ca1'-lhe o. mere-I A "" _., fm, eVldentem.ente, ll_1al mfOI':: (!eute que, qU.f.'m Eao aSsIstm. typho.

. md? re�ome de PartIdo se- Ve-se !ogo seu. POlIcH:;no mado a respelto dü

J.oge aqUI a �sta combmaçao, pensou II
Oro, sem uma fisco lisa-

lecIOnao.o. que v. nao sabe dar va,Ql' realizado, no dia 22, €'ntre o i que no segundo tempo deve· ção 1'igoTusa, pOT parte
·

E" ass�m. sendo, o tal bo<;t- ao grande. teS,?Uf(J ,que po�- Ypiranga, daquella cidade e I riam ser jogados 40 minutos,
I

da Pl'efeituTa, sobre o lo
to constltuI3,

.• antes. de maiS sue. A r:ulIdaae e ,lgnoranCla o Amazonas, daqui. ,\ Dahi, cel'tamentl". originou- l cal a que iaes exgottos
11

..

a.da,,�
..u.mil

VI1 caluma contra são uadlv,as do ceo

p,orque ,

O pri!!1eiro engano que ob- i se o engano que ioi ventjJa-j' vâo teT, deixando-se o ta
a velha e poderosa agre- são sinonirnos de paz e tran-, servamOE< roi o' resultado fi�! do pelo cbronista de "O Li.- so â �irnples trite1'io das

m.HiÇão,',partidaria. �as,. r�1iz· quilidade de �SpilitO .. NUl!ca I na.l q�e r:ão foi de 2 x 2, i bem!", devido a uma infOr-j propriet(l1'ios, podeTCí dar-
1]]ente.que o ({s('u» POl1CIa�lO despertam odIes ou lDVE'J8s.[m;lS SIm de 3 x 2 favoravellmDçao erI'enea. se que um ou (lutro, ou,
se e.nc�rregou,. �le. proprlO,

j Q ignorante e apogado vive! ao. quadro blumenauensé., Si egualmente o crolJistll I' mesmo íodos, encaminheul,
de ues!azer a lDJUflosa. bale- . _ I >Ião queremos discutir se i sDubesse que O� chronomo-· os e_"rgottos paTa [acues
la, declarando, �om aprecia-l � m�Jr�e�. _

das cOmpe�lyOes,' o_golo �eito por Nena foi ou: tristas. eram me�broR das di-I donde poderão ('onsiilu,1r
vellealdade, nao ter a h�n- \ ma.p...!C€uldo. E porI<' �s�o e

nao valIdo. ! I'E'ctorws do Yp'ranga e UO I seria peTigo á população.
ra de pertencer ao tru,dlClo-1 1ehz, a seu mod.o. - 01 ISSO, Frizamos simplesmente que Amazonas, evidentemente nilo \ ?ense, pois, bem, a PTC-
nal e selecto P. R. C. na{Hl menos, o que v. C0pl- o juiz, que é a auctol'idade I escre'.'eria 1:lS phrases que I fe�tura no caso. S A B O N E T EApenas «seu» Fancracio, prometeu a tal

_ dt'.claraça? maxima em campo, conside· I commentamos e que depõem! .

e� s�a declaração não pre- ?ara 2 fu!�ro �.ao iaça m.81S rol.l-O legal e aSEim foi accei-I <'ontra a bonestidade de pes.!C ! '

ir\CISarIa, cometer. Q pleonas.�_ú I,SS? s.eu� p�\lCeno.,
SaIba to por ambo.S os quadr(l� a-! sflas. que

_,
mereeem toda a: O nlO Se ad - I L }[:Jque cometeu, dIzendo·se 11- dm maIS valo) aos presemes pós uma pequen::t parallsa- i ,::,oIlsldemçuo. I. I r:�que JE:Ceb�u de ·Deus. E, �?-I ção do embate. Depois deste I m � n ; /"ltra I

.' 1� \

I bI'e.tudo, nao s�, e;squeça, Ju- 'I tento, os amazo.'nenses conse-I 15m ii � ,(11:19 � ���;J;;PASTA DENTffR�Cl�i I m�ls de .que :cm ;-fest� "de. guem, faz!;'!' m�is dois pontos,
1 ".,

,.

l' macuco, mbambu Dao· pIa. por mtermedlo de Nepa e I í Em. 9u�, o Governo do ES-I'I Menny, No final da peleja o I, ! tudo, s(,b o pretexto de que
; a receita gemi não era su-;

j I !ílCiente para atender ades-I
I Suplemento Semanal) �il[�rO ser cgíroHa f.1 \ pesa l)I'çádn, dentro de nor-I .

_.

U:M} fi t t»
I :nas de 1'iga1'osa economia,' ----�-�---�

I 1I1Iust- .... 1"10 � I I. de;;c�uTegou T):tra Cima do I seu imensuravel tino <:ldmi-
,

II Wl d ala

I E' o tituto da Comedia que -

I. " '<
o Cinema Busc.h ap;esenta.. I cün:er:;j(l com o eseorchante! nistrativo, e manda trombe-

Com O pre"'eoTe num"ro dlS jmposto de 3 por mil. \ teúr o feito pela cor;'ente de! .. '"
-

L
. .'" !1lOje, aos seus habitues. Joan I· I,trlbmmos o Suplemen�o Se-

i BlH;,deIJ, Stuart El'win e Za- I
Em 191-;3, porque a� asso-' sellS nulicos.

manaI Hlustrado n. 40/. 1 zu Pitts -:- imaginem que I ! cíações comerclai8, por seus Todo o Estado f.:ca sabe�-
_ II trinca - são'Os pl'otagcnis�, ..

' I representantes junto á co- do que a sua receIta no prl-
!'--_......m...�,.,.;,..'""""__""""",;..,_ � ����.......-

li
tas. .'

. '.'J
' miRsão encarregada ue cano meiro semeFtre de 1934. ut-

.'.' 1 fecionar o o1'çamenta da l'e-1 trapassou em 600 contús a

·.ACR'AD·J(CI�HENTO p I.,�i�� íA "Não tenhoninguem" De,;
I 't' d d I d.ao.

.

.', L ln'· tu lhl1�vl-\ senhos Aniipados e um JOR-l cel a, trvessem
.

emonstI'ilr 0, I aef.p'-:,za orça" a,

I
NAL são os complementos. I 1 á evidencia, que a receita i Eo que é que pensa o lei·

A sessão é .pOpulf..,l·: 2$2001, II"t!pel'ariá, em muito, ades-I tul' qllf:> tenha feito o CeL

'I pesa, hauv(:� po:r bem o go- Aristiliano com esse saldo
I a entrada. .:

vemo do Cel. AristiHauo 1'�-1 de SOO contos?
! (_ao;"n 'F,i·..�Hm.·'d',,;n' ."

I tt' I ! duzir essa imposto para 21 Nada mais, Darla IDeDes que
A gLiUW 'titia! I 1'ln8

.

aJ ! pur mil. I distribuir donati vos: dez COD

'.
,

'

'

I
i Entra {} exercicio de 19341 tos p'ra Já, dez conjo� y'l'H

Um mm d'fr'.· PARAMOUNT : e, com Io:Je, entr<i em vigorl acolá, ao contos p'!'a .1SFO,
- Fallado ,em· ,aBemão -. 1 o orç�mento elaborado em �2is dez contos �!:�t{,Jl!llo; e

SEM letreiros en:� PGrtuguez,f,�,•. ,

.

- ..===-=:,! 1933. E para a�. arGas do Te-I la vt�m !.mpre��sa oü:c�al CO�!
é o mm que oCmemaBuschl ..... , ;souro se Clinailzam as eco· quasl duze�to,:, contO", e l<i

J ainda pretende. passar' nesb! RlHUadores Roclla e: nomias. do com.erc,�o. . "
vem Con,��tlorIft CE'n<�rl;!, con�" ...... . .

.

Isemana na sua' têla. Lizzi' !
j VeJ.lC1CO o pI·lmelYO senles� nU1 contlo.to de qUu.rc ...1ta e

. ,i,rp�oveit:mdo o ensejo ,para convidar aos amigos I Arna e Fl·itz Delius .são os f' Andrade I tre verínca-se flue a l'eceiúl I
d?is �O:,tOS para, � s,�a ?rg�l-p��a"ass�stÍrem a mjssa de Setimo Dia que em suIfra- protagonistas.··

.

.

. I arrecadada uHrapássou a or mzaçac" enf1n:, .... 31 dlstrlbu}figio ge':Sua alma'farilo realü;ar no dia 3, ás sete e
j

-

:Ke mesmo programma ain-lMontevidél'. 31 - Os rem3- fçada �m pm-t.o �� 600 cuutos. do tudo .}SSI,ID se,m �onLa,meía:"d��ID'8.Ílhã ná Igreja M�tJ:iz. 'da figurará um ';ORNAL e

O]
dores :brasUdros Rocha (�I O Ce!. A:r18t�113no diantE' sem !ne.dl,;,a, a grahel. .� ,.

.';Dé�id-e já agradecem, aos que comparecerem a lilm nac,' ionaI "Homenagens Andrada, qU,e }'elllizam, o raid i f!B, tã� grande sucr�so jmPf! .E ,.e aSSIm que" sje V:lI 'ad-
. :; �ste ultim9 acto de :caridade

ao interventor Paranaense "';anto3 - Buenos Ayres, che- 1 ue vaidade e ol'�ulno pela ?JlDJstra1!do o ESlaco de San-

f�__""""�-�"""__"""'''''' �''''_�_"""",, !, sr. Manoel Ribas". garam a p.doma, neste paiz.! sua grande capaCIdade, pelo. ta Catul'ma.

todos

t· V.lUVA À.LBERTINA I;.,!\rX,
FILHOS. IRMÃOS,

. CUNHADOS, SOBRINHOS E DEMAIS PARENTES
·

.

vem per e&té;meio externar o seu :J1"olundo agra
'. decimento ao distinto medico Dr. Hoese, ás Ir

In.ãs do Hospital Santa Isabel, ás pessõns amigas que
·
enViaram corôas, telegrammes e pezames e a

..
, todos

· que' eom,areceram
.

ao enterro de Eeu querido marido,
..• :paé; irmão, cunhado e tio

.

.. "."_ .. '".'

tAUX

Deves estar Interpre
tando mal o meu proce
der porque ainda des
conheces a nitida reali
dade... Eu que Iiz da
síncerídade um grande
iàolo não posso Vencer
tão rapido a natural re
pulsa do meu ser. Eu
que-ro-te com toda a ve
ra mas aquella amizade, ..
Pouco a pouco estou

tornaudome insencivel
e ê quasi certo que che
garei a sujeitar-me a si- ii
tuação que me apresen- J
tas, hoje, com cores tão �
vermelhas... Mas toma

1':,',.cuidado, muito cuidado
Para que me não assus-

tes, sim? '�
i'-iú mais dê-se :tempo

an tempo.
TAB(T

I.

1 J
I
i ANNIVERSARWS
I

i O Sr. José Rr.dtKe festeja hoje

I o seu allniversario. «.1;.-)',
-: FbZ anDOS Hm[l�h��a Sía. An

: lometa Braga, gentll hlha do sr,
: 1 humé Bra cra.

i - A todcfs as nossas felicitações.

i fA LI. f.CI.MENTO

I Victima de pert;�8Z mOiE'�tia q�e
lia tempos o pre�dIa ao leIto, veIO

I a fallecer segunda- feira em Gaspar
� o sr. Pedro Zimmermann Figura
i das mais distinctas de Gaspar, sua
: morte consternou a populuçEO vi
! zinho que muito o ISstima,a,

I A tamilia e parentes de nolOSO

I valente correlegiollarín, agora de
I s1lpal'ecído, "Cidade d.e BJumenau"
1 aprei>enta !'incer1ls condolencias.

I Fests.s
I Com pleno exíto foram represell
. tadus no tbeütro Frohsinn, sabeado,
i pastiMl0, as comedias "Casan,ent(l
'por Tabt'lla" e o "0 Cacete", Os
: amadores do Club NuulÍco Ameri

I ca demonstraram. atóra pequenas
,falhas totalmente desculpavé"s por
; serem ebt€S os seus primeiros tra

i bailiOS, possuírem vocações artif.
I ticas.

I Mais algun, trabalhos e teremos
I um grupo de arti5tas amRdore;;,
� aptos;_para nos proporcionai Gln ho
: nlS agradaveis.
\ Aos muitos parabens recebidos

I pelos amadores, juntamos os nOS

I sos,

.�

.

1

. !

em
(Marca Registrada)

não deve faltar em casa alguma r

Andreza Campos da Luz
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