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derrubada dos empregados eleitores, agora inúteis

soberania. da' opinião publica
que o

catharinense!

P. Liberal

&l�manejou para abafar a
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Os ministros da Justiça
Eleitoral aos quaes conííamos Tatvez sorriam alguns an- envolta com as mais desele-

te o thema desta âespreten- (Jantes das tieções. Canalhas,
ciosa palestra, eseripta para 'cães de coüeira, rataeanas,
os Leitores de ',A Cidade de taes os termos que os escri

Blumenau", E' que pensam bas situaoionistos encontrara

ainda alguns que a estheti- em seus diccionarios.

ca só poderá manifestar-se
'.

E' de poucos dias uma

81'1'(, certas artes, nas chama- oçreesiio. e 'ultra deseleçam
das artes deeoratiuas. A ss'll1i te ticçâo puoucada 1W orgão
lambem detinio-a LittTé no do P. L. Em columnas aber

seu grande Dtccionario, ri,e- tas deSCTe1Je-Se alli soenas da

finindo-a cama SCIENCIA natura que um orgão de

DO BELLO_ Partido [amair deveria aco·

ilfas Alexandre Baumçar- Iher, e muito menos estam

ten, que foi buscar no grego par· em sua primeira pagi
ostundameutos dessa puto: na.

ura, e deu-lhe a sign:lfícaç.l,o E para melhor poder uehi
que hf)je é aceita, âettnio- cular Iteenctosidades, sob fal
a como a sciencia que estu- sa tumestidaae. fez uma lli·

da O SENTIR, que o syste- gressão á .Atrica, para pe
matisa e o educa. dir ao Gongo lhe emprestas-
E já é coisa aceita a es- se a denominação de uma

theiico do direito, a esthe- seu idioma, para com' eiia

üca da linguagem etc: "ornamentar" o despauierio
Quanto á Politica será de suas tiradas,

eli« possiuelê Que falta de eleqancia, dis
Parece que não, Ao menos, sero.m os leitores, ao depa-

o panorama politico que se Tarem tom aquella. "mosca

descortino aos nossos olhos, lhaâa",
no ambiente naeionul, con- Que falta de esthetica, di-

âuz nos á neçação. Porque remos nâs.
o qu(; vai pOl' ahi forçoso é E nesse cahotisma será ad
confessar e proclamaI' ser o rnissivel pensar que possa

que ha de mais inesthetico, mos v'i?" a U:r na Politica e

Disso se' apercebe o povo, sua imprensa um pouco de

qiie a rneu.de exclama HqUI?". elp,ÇfP,Twia,. wn. pouco de

t'alta de efegancia", E nc;<;sa' '�sentir'l' de rnaneir'a Q ainda

exclmhaçeio popular está conhecermos a E5THETICA
.

presentida a p()�sibiUdade da POLITiCA?
.

eeo da eslhetiea. na polurca,pois E' de duvidar-se,

_........�-�.......,.....,.�...;__........�----�"""'"-.---, que a ELEGANGl.A. nada

O· on'h' p" rnai::; é que ESl'HETTCA. na À.

"'iue ouve· no
.

ara e eUl su;:! manifestação empirica,
.

Estheticn da PoNtíra. Co-

Santa Catbarina mo estamos longe delta, Nes
se sectorretrígradamos mui-

O "Correio da Manhã, em o �ranse, dos fUQccionarÍos
to. Raspa-se hoje a cubelleí

uma de sua.s ultímasedições, da administração e dOE> ser-
ra de um deputado eleito

publicou, s(lb titulo "Divisão ventuarios de justiça",
com a. me8ma facilidade com

de Cartorios", o seguinte suo Como se vê, () mal não é. que
outr6ra se fazia á cara·

elto: so' nosso. Aquf, entretanto, a
pinha de um pobre eSfjravo,

t"
"O deputado

.

Abgna'r Bas'�
, 1'..,

. Surra, se um sacedote CQJn
COIsa 1.01 maIS grave,

" .

tos, que. acaba de desligar-se Soubesse (I deputado
a mesma agressi'l'idade com.

do partIdo. situacionista do putado Abgnar Bastos, o que
que se faria·' a um D, João

);,;,.\ Pará. é oflicialdo' Registro se p a S ti o u, a es- atE�'evidaço'l'" d
Civil de Be!em ..

·

.' se respeito, em Blumenau e
'I em Ger a 'Unprensa o es-

"Demitil·o não era mais em Canoiuh8s e dec81."to não
nivel ainda é maior,

posBivel, sem Causa provada se lembraria de agitar na ca-
Passemos em e:came a Un

em processo regular. mara o assumpto, no que e1- glla{/em dI), nossa im.prensa

A Constituição orl-!. em vi le tem de particularmente in
nas l?tetas mais 1Jivas da DO·

f gor assegura a vitalicietlade teressante ao Para', Para nós
litica e do' prtl't-idarismo,

J.

De

do cargo. Mas, como convi- entr�tanto, é um l:onso10, quanta eleguncia se Teve ..;[ia

nha. ao ,interventor. castl-ga'r Mal de 't
o nosso jornal�smo, quer na

mm os... C'- t· 't l Ji� l
t,;. rebeldl1i do seu ex-corr-eli-

0'1' e ou cap'l a edera. "

giDl!al'ío, usou aquelle de um
quer nas Províncias ou Es-

exp.,diente corriqueiro Ila Re- A ci.�urgia lados, nas lutas do abolido·

publica Velha: dividiu o caro
n:ismo, dos systernrfs eleito·

tOrio.
._. esthetica Taes, da canl-panha civilista

,_.�,

Não consta que a R8volu-
e nos dias �nais proximos I

c.ão houvesse p.'·omp.ttl'do l'mi"
mesmos, na lutada ca.mpa- �

.. - -::;010 Dr, Esher 1 '--1' l
.

. I
tar os mãos costumeI' dos po

� ta preS��lenc'W, .que precedeu t
..

Uticos decahidos.'
.

.

A cirurgia e8thetica e re-
(J, 'revol-uçao de.'JO. B campa- I

Ao contrario, o que eUa an paradara deve ser considera
TeU1QS com o que vemos na ,

',)ati;_, nuudava era a Pl'oscl.'ipCão da com uma bella, utiJ, e ali"
actualido.de. O que ma'Ís en· I

dos vexame;::; e viclencias dl1c�osa conquista da seten-
tristece pOTtm é que exacta·

nor p'arte d.o pod"'......
· ···publ.i,�o'· '�'

mente a ünprcilsa do bafejo
.t' ....",..., , ela, c!HO L1m tende sempre ofrtcíal., o .J'ornalis""'o.· dr'S
no sentido da illj,[lutenção da a cli!l.tÍnuir a somma de sUI-

uo ""

�., fidelidade partidaria, a todo, fI.'im.eatos da ·pobr
..

ê hillllauí _
hostes'. que. se propuze1'am

dade.
.' .

civiliza'r e 'redimú" o Brasil

T
pela arrancada .ouJubrlna, é

enho visto pessôas cujo t '11, d
.

estado mental estava gmve. ��n�:�1 a escido ao pasqwl

mente anectado por um'! im- Q
."

perie:ição phisica: tal fj caso
ue nega.çÜo ás doutrinas

de uma moça, pÍ:ecocamente
apreqoadas.

d
. Pelas columnas da l,'1'lpr'en

enruga a; que perdeu toda a sa elos salvarlfJres rolarn as
SUl! alegria de viver'; tfi.! o mais C!DCu,JUeS e.c!JressJfs
caso de urna sonhorei ainda

•

Ria, 7 - Em circuLar bai- moça, � esb�lta., nléiS 'que se
atiradas ao arlversario. de

xaJa com a date. de hí)lltem. �scondra da soeiedate por
_L�

aos che�es das repartiç58S ter de carreg"u.' seiÓs despro' e o optimtsm.
subordinadas ao, SB,l Mlnls- porciou3.dos; e assim muita.s Taes são osresultadosqlJe
terio, ô sr. Arthur Costa com. outras, Estas infelizes eheO'a.- se podem attinglr com n ciro

rriuuicou .haver proroga.do, ram a sMfrer a sua desgtlt- l'urgia ,�sth)tica:. a correção
até 31 de Junho de 1935, o ça até a obsessão. A onere· das rug.is, a reduccãa dós

pra,zo para emprego das es -

. ção estnetica aniquUao.do .. de Seios (,;J..hidus, as derormidil

tampHhas consulares que Vf·.'llill s6 golpe as SU3.S derormi des nasaes, as cicl',�tlz;(;Z de-

gOl'aram em 1935, dade,lhes devolveu a alegria selegrtntes.

Um dapouco

politica
WA -.

nossa

,

. ...

Já vae tem po. que não di

.('1, zemos aqui algumas linhas
.... t)S� bre as actividades partida

nas da Collígação RepubU
cana.
Mas é preciso, hoje, olhar

mos ?m, pouco que seja . pa
ra este lado do modus viven
di hlumehau.ense.
Todos querem saber. se

vencemos ou não a peleja
(:' Ieitoral

. Nã� é. tscíl responder se
isso hquldamente. fII

E' possíva], sim, dizer-se
que os destinos sabem o re

sultado da grande .pele]a ele!
toral, Não é fácil, entretan.
to, responaer-se liquidarnan
te, E' possível. sim, dizer-se
que os destinos catharinen
ses estão sendo pezados nu

ma balança que' cada vez
mais pende pata a causa da
libertação oathann ense. O

Direito,. a Justíça, e pOI:que
\
'.

tumbem não dizer. os ínte
. r4.t\ resses da politIca" nacional
,\'

. '.\cf estão do nosso Jado e assini a Iegítlmldade dd nOSS'l cau-

somente perderemos a par- sa, consoante a integridade,
tida se o paíz tamhem se que os tornou' independeu,
perder,.. tementes, alliadas a pureza
Esperemos sem . sustos a dos seus' sentimentos ' patrio�

reunião
..

do TribuuaL Regio, tic.:os, não daixarão de julgar
Ilul qu� está para brevel JHI.� senão para a reliciftade do
ra saboacl.o quem sabe, .

. nosso attl'�()Ula[lo Estado.

, O SR. ANTCNiO CARLOS
que moverá o interesse da. politica

nacional. ,

�.'" -'o

"

"
---�--------------------

Proragado- O prazo
das estampilhas

consulares

� Esthetica
da Politica A

AHemanha é pela
paz

fala Hi��er

BERLIM, 7 - Como ja' no
ticiamos o chal'1celler Hitler
recebeu os cumprimentos de
anuo novo do corpo diploma'
tico. em cujo nome foi sau

dado pelo Nuncio Apostolico,
decano da repl'esc:ntação ex

trangejra,
Respondendo a saudação,

o fuehrer atcentnou que em

parte alguma o deseji de paz
era mais for'te do que na AI
lernanha e em seg:.üda ac

crestou:
'�Este paiz, que reclama

dos outros para 08 seus di
reitos vitaes o mesmo l'e'co,
nhecimento e o mesmo apre
ço que lhes concede com a

Sua politica nl'memente aU

cel'çada em taes prIO,oipios,
sf:\ra" sempre uma. ga[,i�ntia
dá·llaz.

.

"Nao vejo nas relações en

tre os povos nenhum proble..,
mo qUe não possu ter saIu-

Porque aca�ou a eleição.. •

Prefeitura de Blumenau poz, de
uma só vez, 42 empregados

na rua

Nos dias que precederam
a eleição fizemos a mais sin
cera das campanhas com o

uníco fito de instruir o eleí
torado contra as manobras
executadas pelo governo e

suas prefeituras no intuito
de captar votos para o Par
tido Liberal: contractando

aqui e acolá o maior numa-

1'0 possível de empregados
eleitores sob a aseiuuação
do voto, Se muitos nos ou·

viram outros prelerlram acre

ditar na palavra dessa gen
te ínacredítavel. , . Por ÍSSG

podemos, agora, constatar a

realização das nossas previ
sões.
Foram postos no olho da

rua, de uma só vez, perto Ode 42 empregados da preíeí-
ra de Blurnenau. Estes na

véspera do Natal receberam
o seu pagamento e ainda. fe
rias até o dia 3 do corrente.
Quando neste dia qnízeram

assumir 08 seus empregos No ultimo balancete da

foi-lhes dito qU\.� estavam prefeitura olhamos com alo

SUSpt.\f1S0S, Esta ordem como gUllla curiosidade a extensa

é n�tural chocou dolorusa- lista. dos bens 'a.ffeiçoaiÍos
meG.te contra .42 oaes de ra- funccionarios da· nossa Ca-

mBias que r;c:ítam' a ôlbar, mara Municipal.
.

para sua uuica consolação, Entre outras cousas de-ptt
o céo azul repuxado de br'3,a ramos sob o titulo Agricuitu
cas"'nuveos de phalltazia, por ra e PecuarÍa, para' o com

que a realidade lhes mUbtra� bate ás epizootias do gado
va um futuro dcloroso nos 200$000 nagoR, certamente

seus lares: um cuntraste em a um veterinario ou vacina

que a musica do optimismo dor, sr. Walter .Klippe1. Não'
conhecemos este 'j)refltimosG
cidadão por isso sentimo·nús

O gal. Góes Montei .. á vontade para externar nOs

sos commentarios ao seu

respeito,
Estamos seguramente in

formados de que todo e qual
quer serviço municipal re

ferente ao titulo -l1.cimu é
efectuado pelo Laboratorio
da Defeza Animal desta ci

dade, porque quando algum
tra.nsviado pl'Ocura o vacina
dor municipal este despacha
o para ü referido Laborato
rio.

Se é assim nenhnm servi

ço produz o sr, Walter KUp
pel, que rica sendo o l'tliz si'
necurista de uma funcçfl.ô
qUé- vive ás moscas, isto é
uma funcção em que :somen,
te se tem o trabalho de ft'-

colher todos os nns de IDE',

zez os dUZrlutOE mil reis qUl"
certamente sahiram suados

ção amistosa se róI' tratado dos bolsos de algum com,

com a eecessaria comprehen- merciante atranalhado com

são. os pezados impostos que o

Não posso acreditar que afixiam.

falte hoje boa vont1ide Issv não esta' direito, A.íll�

no animo de qualquer das da mais quando foram pos
autoridadps responsaveis do tos no olho da rua 42 preti
extrangeil'o, ,

mOS03 paes de famílias por

Seja, porém, como for, o estarem os dinheiros ffiunici·

povo allemão e seu governo paes exigos, ,

estão de�oca par.l. estabeleci Depois c('Jm estes 2::>0 que
mento entre 0'3 povos de re· em um anuo seriam.. , . :
lações que assegurem uma 2:400$01j0, poderia a prefei
�oilaborayão leal b9.seada na tura efectuar aqui ou alli

igualdade de dlrE'i.tos para to um melharameuto que VlfU

dos e possam assim garantir beneficiar a collectividade

o bem el3t�r e o progresso bluruenau )Use, cançado de
da humanIdade.. pagar sem ter visto em todo

QU0 o novo anno nos ap' este ãnuo um beneficio de

pl'oxime dessB nobre objecti" real valo!',
\ o,

. . _ .

Quanto se poderia fazer se

FOI ao.melO dIa, preCisa- os dinheiros publicos fossem

mente, que o chancheler 1'e- olhado:;; �o� muior zelo, C()

beu os, membros do corpo di' mo deseja ardentemente

plomatwo, a collectividade blnmenauen'
Urna cl.impanh!a. d� Reichs- se da::tuelles que ,foram im

wehr, com mUSlca a frente postõs á testa dos seus nego
prestou as honras do estylo, cios administrativos.

liberal não tocará.
Diante do espanto que se

estampa nos 42 setnnlantés
de seus ex-empregados h

Preteítura fecha 06 olhos

porque quer rir-se, por deu

tro, da credulidade que :üio·

rou em toda aquella gente,
Vamos, tudo isso é a1i.ld'l

o principlo de grandes de r

rubadas que vão ser produ
zídas contra aquetles QUo as

prefeituras contractaram ;)!l,
rd esmagar a soberania da

opinião publica eatharlnense.
Acabou-se' a eleição, gen

te!. .. Por isso o governo
não precisa mais do vosso

trabalho, , .

vacinador
Prefeitura

inuti!

da
'"

e

TO determina

RIO. 7 - O g�ueral Góes
Monteiro mandou reiterar o

aviso declarando que
o uso das abreviaturas, na

correspondeI1�ia oficial, tira
dos titulos dos regulamentos
ou instl'uccões as dellomina

ções das repartições ou esta
belecirnentos,
Nos corpos do Exm'cito só

é jle-rrnittido nas correspún
dencias que rorem trocadas
elltre oUiciaes ou funccioaa
rios do mesmo serviço e do

expediente interno,
Todos os outros casos d •..;

taes titulas ou dpllomÍaações,
devem ser Bscriptos por ex-

tenso,
.

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



61 Alberto Hass, f. ue Ricardo e Be�·tlJa; 62 Arno. Zimds.rs.
f. de Frlls e Ida; 63 Alfredo Schmídt. I. de HaDs e Eruma;
04 Arthllr AugustD Heün'ich Baumann. f. WilhE'lm e Hed·
wig; 65 Allton Eienen, f. de Gust,lVO e C'tHJ<ll'illU; G6 �\u·

gusto Rlchter. f. de Erwin e Bel'tha; 67 Alfredo Bar,!. üe
,Jacob e Ernestina; 68 Alfredo Dd.lk0, I. de Reinhold e An
na Dahlke; 69 Alfredo Len, f. de Pau! e Ida; 70 AdoHo Kli
tzke, f. de Ricardo f> Bert!w; 7: Arnoldo Hiuching, f. de
Theodoro e Emma; 72 Alfol1so I-Iamuull. I. 11e Hümann e

Maria; 73 Arno Altenbllrg, :I'. de Luiz e Johanue; 74 Anto-
nio Eberhardt, f. de Jacob � SipIlia; 75 Alfons Esçol:.;en.
f.. de Hbinrich e Agues; 76 AlIre,{o Ounther; f. de Caeks E'

----......;...:....-----------------.----:. Augú.sta, 77 Alfredo Vo]kmann, t lie Alberto e CEltharina;
B a I Si I n fi 78 Augustú Herbst, f. de Leopoido e MinDa; 79 Alexandre

Georg, f. de Ernst e Agnes; 80 Aleixo, f. de Rosa Muda
Sohlleider; 81 AdeliflO, L de AntoníG Wngner e Regina Fa

reso; 82 Ant0üio, t de Manúel Verellço ,de Miranda e An
na Dias de Mimnda, 83 Alfredo �Iíllilitz} f. de Hrrmanfl e

Bertha; 84 Arthur Spredmaun, f' de Carl Spredemann e An

ila Spredemann; 85 Alfredo Becker, f. de ,Jacob e Bertb8;
86 Albert Fischer. f. de Wilh Fischer, 1:. de WiIllelmin_€ Fis

cher, 87 Arnold Homburg, f. de Augusto e Augusta; 88 i\J
,brechet Strelow, f. de August StreJow E' Bertha; 89 ALIoU
Hcil'illCl, f. de JulÍos e Alma; 90 A-:-no Erdmann, de August,

s.e+iH-«...���-�-�� e Augusta.; 91 Alfred Biwm Ge;,tel, 1'. de Hainrích e EillIU�;
....

·E· ,

..

K
i

C\ .92 August Wcndorf, f. de Karl e Emilíe; .93 Al.win ZabeI, f.

.

_

I. flch arma llll ii .

de Heinribh Oig-a; 94,Arno Milbratz, f. de Emil e Bertha;
.. ···.1::. Dentista a 95 Al'tbU!' ,Fuchs, f. de Richard e Agues; 96' Alfredo ,Vi-

���.�Ij. ..: .� lhe[ni Burger, I. de Oscar e DOfóthen; 97· ArthUI' SUt,h-

; .';
,.... .. � tardt, f. de Otto e Emnw; 98 AUI'�do Gaedke, f. d;: Ca�'l e

!.. ..... ,.Te��o,,:� nr, 20J' a wnhel�iue; 99 Alwin Kru�er, f. de Richard e Wiihplmme;
....4J+i_-•.II'�fflIt__� .1.00 Alfredo DoI'll, f. de Wllhelm e Ber1ha.

f·����"....,...�r��-.���-...,-..,
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(. Concorram ao grande concurso �{
f� ... d: O JORi�Al para ;935

. ��
: g.'

. MaIS de 300 contos em. prermos .��

II "O J O R N A L" II.

�.. O matutino carioca de maior dilfnsão nos Estados' Il:;<1
., f� Espelha. a vida nocional '. e L!stl'i.ngfira.· �)� �. }: Registra o ríthmo de todas ás novídaües ne cíonaes

:
�•.;;'j

,: Serve as causas do povo e do paíz .

:��: Age acima dos interesses e das íujuceões �J 65
', ,��. Informa e orienta ;5 '1.iCl
t: L.o..8r1lim·. 5.1'" 1i.e""lh.�N,··J1.i. 12. �H1 �} t�

'I� �.� ���� .��

!I��.�..�: Elle leva li todos os lares leitura sadia e um

.:::! �..
1.

..

EDUCA e DISTRAE �
� .Círeula em todo o Brasil. A proxíma o Iíttoral do .

c'...,
: 'intel'ftlr. :� �

t�.: .. O JORNl' L faz se o éco por excelleu-ta ;':l',fjJ:'�·;'1f das aspirações dos mais longínquos rln- ,

: .:

cões brasileiros, : �
}: Nos seus numeres de domingo: Suplemento Inlan- �� f'2d

'. i� til e LitteraS!�Plemento em Rofogravura �}� . §i
k : �

t.::;,
Toda a correepondencta deverá ser dirigida ao

:.:::){ :jl?2l,:�:�.�;f Gerente do "O J O R N J.) L" ) (�.

Rua Rodrigo Silva, 12 - Rio
<: :� c,';

�� Preços das asslgnaturas: Annual, 55$000, Semes- h �
�� ,.����: ,.�����:: ..��.i.�.���:��:..�.�.���� ..�.. :���.��: �.�.��-� �5 �.�������,�""""_"",,",, g�

Edital de Citação de Herdeiro:
o Doutor João de Luna Freire, Juiz de Direito da Comar

ca' de Blumenau, Estado de Santa Catarina, na forma da lei, etc ..
.

Faço saber aos que o presente edital virem, ou dele noti

da tiverem que, por este Juizo e cartório do escrivão que este

subscreve, procede-se aos termos do inventarlo dos bens deixa

dos por falecimento de Maria Bisswurm, e tendo o invent-rian-

113 Fridolin Bisswurm, descrito entre outros herdeiros o de nó
me Frídolin Bisswurrn, o qual se acha ausente em lagar íncer.
to e não sabido, cita e chama-o a comparecer ou �.3Zer-se repre
sentar n» prazo de trinta dias, na pr irneira audieuctas q ue se

fi:7.;er depois de decorrido o dito prazo, pari], falar aos termos

do referldo Inventario, sob pena de revelia. faz saber mais

que as' audiencias deste
.

Juizo, têm IogRl' aos sabbados, às dez

horas, na sala das audíencias, no Paço dr> Prefeitura Munkipni
-u

desta cidade. ou ·no dia anteríor, si aqueles cahirern em l'er ia- ,�c,

do. E para' que chegue ao conhecimento de iodos, mandou la- �
vrar o p resente e outro de igual teor, para serem afixados [\(1 �
.lozar do costume e publicado pela imprensa. Dado e passado
1le�ta cidade de Blurnenau, aos vinte de dezembro de mil nove

centos fi .trin ta e quatro,
.

Eu, Frederico Kilian, escrivão do lo'

Oficio que o escrevi á maquina e subscrevi. Blumenau, em 20
de dezembro de 1934. (ass.) João de Luna Freír-. Estava co

locada e devidamente inutilizada uma e=tampilha esladoal de

dois mil reis e outra de saude de duzentos reis. Está couto»-
me o original.

BÍumenaui em 20 de dezembro de 1934.

O Escrívão do 10' Oficio: fREQERICO KILIAN

Empresa Auto Viação Catharinsnse ltda.
Cargas, e Encornmendaspassageiros

Serviço diario entre

Florianopolis - Itajahy- .. Blumenau

"JaraÇ,Juã - .Joinville

Esta empresa que. d'ispõe de cortfonaveis autos· omni

bus, e pode offereeer aos srs. passageiTos pleno
.

. conforto e segurança.

ProprietGl"ios:
JQão Hahn, Adolpho Hass, Theodoro Daríus e

... .. Ricardo Jensen,.

Sai. Catharina.. -

J\dvocacia Civil, Criminal e Commercial
.:,.". ··0 .

�õD:lDIiIII

f� Naturafiz;'lç�e5i. Registro de diplomas. Patentes de in
venção. Ma.rc�.' de Fabrica. Revisões Crimiriaes.

-

Qu.ar4a.'"feira
.J>

as

. Enrr. 2.500 e 1,500

EDitai de Alistamento Militar
CLASSE 1916

Roberto Grossenbacher, presidente da Junta d� Alis
tamento Militar do Município de Blumeuau, faz saber aos
cidadãos constantes, da relação abaixe trauscríta, que Jomlll
alistados para o serviço do Exerctro, e aquelles que se

julgarem com direitos a reclamações deverão apreseutul
as, competentemente documentadas á Junta de Austame n

to, a qual íunciona DO edifício da Pr(�feitUJ'a de Biurn enau
das 8 a's 12 horas e das 13 ás 17 horas. todos os dias u

teis. E, para que chegue ao cC'uhec.imento de todos, man

dou lavraI' o pr'esente eclital, que será afixado no lugar de
costumE e JJublicado pela impn.'usa.
Séde da 6a. Zona eu: Blu::nellau, 2 de novembro de 1934

PAULO CLEMENT!NO LOPES

Aviso
De or-dem do Snr. P l' r· r 8 i t O; convida os

possutdore« de apulicvs 1Il1wícirl«i" á comperecervm nesta

rre�eitul'a no mez de Janeiro, hÍllli de f·��c('bel't.'m os juros,
veneta-s em 31 de Dezembro e de semestres ou exerci.
cios antoríores, e apreseutav-rn n lf<t ser-em resgatadas, as

apolices .slll·ielldu.s »m :J9 do C'Ji'rt)Ilte mês das L>i!i.:l abaí

-l'Sf<..

'

xo relaclouacue: ."

ela Lei n' loG:
11,23,27,38,46, 4ó, 73,78,124,137, 14t. 149, lii4, HJ], HJ8,2nfj'

,

213, 218,219,238, 25o, ::(j�. 263, 2n. :tW. 2.77, ::9ü, 291, i.1l2 e;}4c'.
...l.

da LEi D' ·1.3;):
2, g, 14, 82, 46, 70, 78, 86, 90, 91)/ 99, 102, t2�, 14:?, 148, IH;:',
171. 181, 135, 197.

da Lei U' 14-t
5, 12, 13. 21, 26, 32, 357 3G, 4o. 45. 48. 50, 52, 57. Co, 65. 6Ç;;
72. 74, 80, 84, 89, U2, 100. loü, loS, 119, 12'5, 124. 130, ji',:\,
134, 137, 148, 175, 18�, 18:3, 196, 198, 2(11. 202, 213. 21l:i, 217,
223.226,228, 2Ti, 234, 2J7, 243 244.24(�, 252,260.274. 281, 28�, 2b3
285, 29u, 295, 298, jg9, 310. i)!L), 3,S, 32�, 326, iS27, �Ho. ::{42,
344. 346, 351, 357. 3i)�\ 362, 365. 3GB, 372. 374, ;)('8, 386, 4('".
-4:00.411,41(;,431,435,446,448,452,459. 4{5·1, 4ti7. 4(;:1, 473,
470, 484, 485, 4bl3, 495, 506. 5(J8. 522. 527. 529, 5J�l. 546. 7�4H.
557; 561, 571, 57.2, 574, 580, 582, 58}, 584 58u, 594, 597, 60;\,
Gr'�I, GIO, (112, 6�4, ()26. 632,625,63(.;, (l1ü, f;t;5. ó66, 674. Ci7. (;g2..
683, fiSU, 687, 694, 69B, 702., 7,,4, 712, 71a, 716' 7'27. 731,
736, 7;37, 747, 74:9, 700.768,770, 780, í94. 197, 7e�1. 0('1. 8,;;3. 8n�j.
8�3, 824, 835, 8;)7, 8,t6, 853,861,862, 864, 8tH, 872, 873, t\8±, 89n,
898. 902, 906,907,914,915, 926.927,931, 933,940, 9M>, �)i9, 958"'-4
tlGI, 981, 98l), 984, 988, 996, 997, 909.

..
.

da Lei n. 160: c',

3, ti, 10, 11. 26, 28, 29, 36, 38, 50, 4r, 47, 58, 62, üG, 7};.
82. 9i, 112. I40. 141. 157, 159, lÔ4, 167,175, iS4, JSD, l:�I;í, 1�);, .�

206, 213, 239, 249,286, 281, 297,304, 312, 31;). 3W, :;20, 330. 3.1.7.
348, 352, 356, 3{j�, 381, 382,398, 407 432. 449, 477, 470, 4t;;I,
41:JS. 511, Õ40, 555, 556, 567, 57}, 604, 607, 62;5, i\..�4, 632, G41.
65f}, 660, 668, 676, 690, 701, 7.59. 769, 773, 770, 7do, 30';;, SI':'.
85b, 886, 891, 902, 919, 920,925, 950, 940, 944, 948. 953, 958,
967, 977, 986, 993.

da Lei n. 173:
7, 14, 36, 38, !)o. 54, 91,96. 110, 1l0, 119, 123, 128, 143, 14fl
163, 170, 173, 184, 186, 101. 197, 204,206, 2(\7, 210, 220, �35.
241. 247, 253, 262, 267, 26�. 277, 2�O, 285, ::03, 3,:;4. 308, 31':1,
320, 327. 333, 335, MI, :N5, 349, 355, 37.,1, H7S, 39(1, �)9:!,
408, 409, 422, 436, 4:37, 454, 45f5, 46l\ 49G, [ldI, 50J, 5Üb, 507,
514, !52u, 52(i; 530, 545, 559, 586, 025, 084, 636, G43, 9:14, ·0'\5,
646, 652, ó53, !)54, 657, (F6, 378, 680, 689, 691, i;mS, 704, 700,
714, 732, 739. 741, 74ó, 7i17 •

da Lei n. 236.
2, 3, 7, 8, l2, 16, 26,32, 33. B7, 41. 42, 5:1, 6:1, 77, 81).

B1umenau, em 31 de Dezembl'o de 1ll34.
.

Alfll'edú KaesllW1'

.,�.T,.�'
i

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



í I
Os charutos e cigarrilhos DANNE...

MANN Sã0 os mais preferidos no

mercado

A' venda em todo parte
Representantes

CARLOS H O E P C K E S. A.

c

Trinta· snnos de sueoesso
são o melhor reclame para
preferir JUVENTUDE
ALEXANDRE para tra
tar e erabellesar os eabel
los. Extingue a caspa, ees
sa a quéda dos ea�U08,
evitando a calvície. Faz
voltar á CÓr naturál 08

tahelioa braneos,
dando-lhes vigor
e.mocidade, Não

��� contém , saes de
� prata e usa-se

como. loção.

'IIIfrD.�.,. ....
PeI� CD!lala. • • �

, D.p."e�Ale:tandta"
Ou'tldor. 148.}Uo

--- .•mi;' , ... , WQIIIG/W;

------------------�-----------------------�

F E
Aos bons paes

CORREJO AEREO
. A mala aerea fecha, na

Agencia do Correio

ParCII o Sul

ás sextas-feiras

� ENf'RAQUECE.U-SE?i

I Aloda.
tem

tO.5S&,.
d

.. õ.
r

nas.costas e no· peito?
Use o poceroso tonlco

vumo CREOSOTAaU
do pbarm. - chim•.

J61a nA �l1VA SILVEIRA
-

EmpregaM com suo-

cesso nas anemias e

f convalescençss
" TONICO SOBERANO

_� DOS· PULMÕES

Exijam de Séu

fornecedor

Os productos

er i I
são a escolha de mais de 5.000 Bandas, Orches
tras e Jazz - Bands e empregados com dotação

normal em todas as novas que se formam.

Esta preíereueta manifesta, é a prova
elocuente dl;t Qualidade dos Instrumentos de Mu--

síca fabricados por

o Irmãos VIeingriU & Cia.
102·A, Rua Briuadeiro Tohias, 102-C

Caixa Postal, 480
São

Paulo
81unlenau

Herino
Santa aatharlll3

'"

Tintas e Vernizes. �lateriaes para
pinturas enn geral

(UU bisnagas para artistasTintas

"""

fTZEL C I Á.
..tOINVD!LLE

r;:�;:"::�;1l1
}�;' Doenças do Co;ação, Pulmões, :::5 I

t Fígado, Esto mago, Rins, In-

51�.
testínos e Nervosas, '<; Partos, molestias de Senho- �S: ras e Orianeas. :)

t= RUA 15 DE NOVEMBRO =j: n' 114 ! I. .
. .

���:;.::":.::�� !
E' A V1TALlSACÃO CIENTIFICA

MODERNA, DAS CELULAS CAPILA
RES FORCANDO A SUA RADIOATI
VIDADE NUMA JUVENTUDE PERMA�
NENTE: REMEDia, LoçÃO. AUMEN
TO. TON1CO BIOLOGIGO. ANTIGETI.�
co. MiCROBICIDA CONTRA CASPA
E AFECÇÕES DO COURO CAElEL
LUDO, PARA TODAS AS IDADES.
VENDE-SE NAS BOAS DR00,. FARM"
DESTA CIDADE A 10$000. A FARM.
MINM�CORA, JOINVILlE. REMETE 6
FRASCOS POR 50$000.

E' natura! que a vossa felici
dade dependa de vossos filhos
e deles depende quasi da Sau-

R � II'P T 11 íde; desta depende, quasí ex- VELAS DE STEARHiA VELUmAS Pft111 l�li }lu
�I�%vj%���, i�;;;e g:���s �: SABAO "VIRGEM ESPECIALIDADE'}
afamada: !'" *a\��i{ ��;t>({����")t..��,.�LOMBRIOUEIRA MINANOORA '" 4{

d;:?�:z:f������e c���� AR'rrGOS D�� JA, QUALIDAD_E � fARMAGIA fteria perdeu 543 vermes de 3

»CRUZeIRO 00 SUL
'!!!.

qualidades testemunhado por �
.

[.
.

�seis pessoas idóneas em Itape- )t> �Representantes em Blurnenau: �
T 1 f N 15 ...riú, Munlclpio de S. Francsco � e e one 1 , ..do Sul filha do Sr. Carlos J.

r

L � Rua 15 de Novembro, 32 � ------� _

�!���b��� t�;:e���la-;ea�: C O L I l'l &: N E I T l. E I t<.
Atende

raPidan'lente. St. "?�.�."""�.
'"

"'�."��.uma vez em café com leite. 5: Serve com esmero � h AchiUes Brusini :3Depois do efeito não precisa RUA 81pt1"llZE. °8 PHON� !JS � � a ADVOCACIA B
_ �U!'Il, u • fi. li'

. �*.�>${.�;�.\P�:;*9«9«9.Je.�. iH

í! C"I C'
.

I C qjpeta nem purgante.
• ......,."..... ,___ : IVl, rlmm� e o�:.ç,registradas - ás 9, 30 horas Vende-se em 4 números (1, 2 I._...................."o""'....,...""""'..._,.-""......_......._""""'''''''''''_....

: mereíaí x
simples - ás 10,30 horas :o�o�' ó:o�����fos� :�:�!r:� ------=--

..,.",..,...,._..,,---""""''''''''''------- f� Travessa 4 de Feoerêiro Fpara: P. Alegre, Pelotas, cias desta . cidade e drogari- �_�_�__

'!
I; nr.7. l'

• ::.�{�:�::�&"A�li�enti. ;;i�Iil�1�:ií��2JfE r.!:·
.. · ..

��r;a·c·i·a·
..

··6·rio·n· ·······i.::! ==:aos sabbados ahablnrat-vos no coraeço dequal- !
I l

I $ i-registradas - ás 9,30 horas quer doença ao deitar; dar um �� Ant, BTtANDES EJ i J. fERRHRA DA SILVA isimples � ás 10,30 horas bom suador e de manhã ceda í' fi3' TE ·EPHONE 90 Oi li Advogado !um purgante de Lombrigueira t� RD � 15 nE NOV. IJ w lL.· .�.: • 1raoessa. 4 de ji'evereiro, ? Ipara: Santos, H. Paulo, Rio, Minàncora. E' o' melhor de tl- :
...""....,..,..."..,..

. � ''1'"'''''' iiVitoria, Caravelas, Baia, dos quantos existem, e de efei Ê BLU�I.!:...o;;;;. ..... ..,.;;;� ..._,

'.;.{ $ lMaceió, Recife, Natal. Africa, to rapido e Suave.
.

. h j l lEuropa e Asia. Muit2S díarhêas infantis são í: �:.'.j �"�_���_��$��
Para m a i s inror,mações

C

lU.S.a.da.
s

s.ó p.e!.oS.'.V.erme.s
e

de.n.,-I� Maior sortimento � -------------,teso Depois procurai o vosso :

E:..j
A cura dascom o Agente: ,m�!��ie-8e na farmacia Mi- � em drogas e especíalidades na- 3 Sezões

nancora em JomviUe, e em : cionaes e extrangeü'as :."?Roberto

Grossenbacher"1 I f II' Ito.das as boas rarmacias desta �.. _ TI a lve ehl poucos
CIdade, : Medicamentos AU�paticos, Honu�opililcos =.'::)t dias somente com

N
.

b 8 as afamadasRua 15 de ovem ro, nr. 5 F e 81locbimicos..
PI'llIll·a«2> Dr.•

Telephone 83. f
li ()

8ôa Saúde... Vida longa... IObtêm-se usanée n �

Ell"IR DE �n'l!ftu�p� l' �
A � iiuOutHitJ..l)

Do Ph. eh.

João da Silva Silveira

Empregado com real vantagem
nos seguintes casos:

Rachiiismo.
Rheumatisn10 em geral.
COl'l'imento dos ouvídos,
fuUammações do utero,
AHecções do fi�ado.��"''lchas da peue,

Oonorrhéas,
Espinhas,
Sarnas,
Ulceras,
ESlJrophu1a�
Darthros.
Fistulas.
Cancros,
houbAS,
Boubons,
Dõres no peito,
Oarbunculos, etc.

PODEROSO.

A /II TI-SYPffll..l TIC O
A N TI-F?HíEUMATU!!O
.ti. N T1- ESCfiOPNW..OSO

Llt:BNI:..
rn« Mms"< nEP"r.m\;;�j�� ns MilUE. l'llHLlc!l.5 Grande. Premlos·:; MCdnll'!l. de Ouro

GRMWE ntPU�1I mm no SAl'Jl:.iUE
�'r.m··'�E'W��l'

I

I
I

Blumenau
Blssemanarío de absoluta

Independeneía

Director:
ACHrLl�S BALSlNl

u tJtl11ctores ;
DIVERSOS

Publica-se ás quartas- feiras
e aos saobados
-

Redacção e. oUicinas :
Travessa 4 de Fevereiro n'

Caixa Postal- 61
BI,UMENAU
Santa Catharlna
�

Assigllaturas
Anno ...• , .' 15$000
Semestre .. ,. 8$000
Num. avulso . . $2(}O
Num. atrazado , $400

7
•

IIvIPORTANTl!:
A díreceão da, "Cidade de

Blumennu" não assume res

ponsabilírlade pelas apeecía
ções emertídas em notas ou

artigos assígnados

L(!rga<>mei�'
Deixa·me grilar!

XAROPE
S. JOÃO

1::- o melhos para a

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

protege e fortifica a gar
ganta, QS bronchios e os

pulmões. Milhares de
curas assombrosas!

Torrado dos

melhores cafés'

do Brasil

Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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PÔ�(Gll:li�
.

'morros Konui(i"CI .

DE.BLU ME·t'lJAU
. �. ,r.nt;'Pà==-_f;l'Q��_�-_--::--.,--"-w_--_-�

O

Egoismo �
1

Tu, não deves casar, �,querido. Desde q·/.:,e não
i�asas commigo não lJ'1'e.;..

.

cisas casal' eO'ln mas .

1linguern.
Depois, 11.4 solteiro,

tens tantas rrmlhe1'es que
te querem, que te amarão
certamente, .. Quan{lo eu,
faltar outras succeder- U
me-do e serás sempre �

feliz corno eu. te faço �
feliz. Se. t07'110'l't?8 em i
QlU!1'e1' bfaZe'i' um. easa- �
menta »müo (,H/Ia um, �
escuntuüo teimando es-
tr1.ehinina, I
SOCIAES
Anníversarios

Transcorreu dia :> p. o an

níversarío natallcte do sr,
Marcus Konder, grande in
dusutal e politico. de real
prestigio no valle do Itajahy,
principalmente, e em todo o

Estc.tdo.
.

. Df.'putado. eletto vela Colll
g.:H;UO RBpubEcana Por Santa
C3th<lriM, o sr. Marcos Kon
der representará na' Assen
bléa Eetadual o prestigio In
teiro da gente do Norte do
Estado que tudo espera da
sua brilhante actuação.
,Embora. 'I'arôtameute.. en

víamos ao' Sr. Marcos Konder,
ecatadíaaíruo nesta casa, os

nOSl:\OS sinceros parabeús,
e.ccmpaahedos .

de
'""

Intensos
votos de Ielícídadea,

Paráterror no Um caso que ernpolgou a. opinião publica de um

paiz - Curiosa. junsprudencia
..... .: o major .' Barata contíuua no qual arfll'Wâ .que o sou n�

·

1azendo das suas loucuras. lho tU! éovardomente Gggl'e-. (Servjço especial da U. J; -s., pS1',a a "Cídade de BIué,

. A' Impressão que se H�IP é (!ido por oapengas, do, gover- menau),
.

quép df' Gell!li� Varges Iífio no du major Barata e que, As questões eleHoraes entre nós, tem preuoupado a

tem maas autoridade sobre como se vê a palavra' digna opinião publica apaixonadamente.
;i)S' seus interventores. Será de um prolt:>ssoP de Direito 01';1 é o caso de Santa Catharh.H\. ora o do Rio de
'l��if porque elles foram a mo e chefe de numerosa famili!L Janeiro, ora do Maranhão, ora o da: Bu.Gia. ora o de São
,

la .ãa sua .elt>içllo para pre- não póde ser posta em duví- Paulo.
�;;i�ente da Republica?,_ ,Sej8: da.,; . 1 •

• Fraudea, não provadas algUl1lU8, provadas outras, em

uma ou outra cousa nao se ,E. possrve; que o maJor todos os casos, porem. estudos" serem feitr,g, juríspru-
,

pod{\ mais a�ID!ttiJ'. 'a iD1P�- Ma!g�H�ães ��rata venha a:na derretas a serem firmada!), Pots bem, nfio é só entre DÓS,
. nidttde 1lUB víolenctas . p� atí- nha uesmennr ao professor que (1 Justíça Eleítoral tem de se dividir, para resolver
C-ad8s pelos. interve:r;tôl'es, Allredo Chave�, . a1íil'rnaod? �àB08 dUU€liHmos. Ultimas noticias nos contam que, dos

__ ..a1••""'r r _

príncípalmente quantoaoflHl que para o reguIl,en em vr- 49.949.92t:t eleitores Jus Estados Unidos, 49 não puderam WALD1R LUZ-Transcoreu hontain

, 'J'or Barata que tem usado e gcr e IrtttlOil. a .hberdade e votae U f"'clamal'ilrll ao 'I'rtbunal esse Ijir�,ito I!e todo o P ff-.
o aniversario natalíelo do [ovem

.

'T J b 1 {)lwque nlí'i! O 1C!aeS Waldir Luz: dejecto ülho da Viuva
·"abl.1sado df\l1as e �') te. U- (;I, BO mo o respeíto para os bum cidadão. Foi o segul!ltÚ: o almfr ..wtr Byrd 8'19 ;;JI.CO,-;- Il V.;::J II -

Mada Luz.
racy Magalhães,.. seus S:dv.01'!:Iarios., trava ha tempos, com 48 companheiros, no Pulo, em mts- demarinha ameaçaram SNTA OCTA'vIA BRAGA - Feste-

·

,Até; quan�o, se extender� ,A víctíma f"'gOrtl. e um mB;- RàO seíentlítca. Approxírnaudo-se as eleíçõea quízeram lou, hontern o SI�\J enntversarto na-

tQdá ii irop'umdade dos cn- gI,stradO 8, quando os adrni. (:,:1(�, ',".:::E' e oomo o unico meio possível para isso era (, azsredír talíeto a senhorita Oetavía Braga.
... ,� t ri d 1 IJ '.1 t:.�W<J· ...... u.u

. fW�a do sr, Tüomé B�Hga, oruamen
. maS- praticados'{ .

.

nrs ntu.or.êS ellvere:u� p� o Radiil, enviara.m sua mensagem ao N�81uente do TribunaL to st;>clal blumellttUense.
'. : O "JoTrtnl do Brasil", pu- desl'espeno ao pndt'f JUdlCH1- Eleitvl'al, pedindo que lhes computai:i;3o o votú daJo por O copo João Albe!"to as- ADOLPHO STOTl - 'l'raIl5corre,. ,,.,bliéa., em sua secção PQ1itica rio a ponto ue cOilsentir ee8� nh'!.10. . ,_ llole, o amüversllrio natalício do SI'; ,

fi segu:nte nota:
.

(quando não são mandant�s), O CiLHO movimentou ú 1)aiz toclo. Pareceres, entre. summ a dlrecçao da Adolpbú Stotz, f<'mpl'ega<lo da i'irnlÍl,

"Q :major Magalhães Bara- em aggressões pf:l:IsQaes, a- vist(�s, cOíltrove�'5ias e n()lernlca:� não ta ltn�;�,:'L Até eme Nação C�h�HffReIR<;J61&ÊR�·.:__de��·�n��;;raê
.ia.:é um ,homem de corllgem. proveitaudo-fie desse poder, o rnini�tro Fnrlt'y, p,1'(Jo'nuciun a sentença, contra o voto Rio, O Desde ho:::iLem a noi-

arrw,llllã ti allnÍveI'S8.l'io naw.liGio do
.•1ustina se ·lhe. laça, porqué é purque já ·.ninguetrl .ma.is pelo "l�âdlo"J porqUf.l dibse eHe, um voto asslm e contra- t d l di

Sr. Ar,thtlr Rudi,lter.
. Y.

d t IJ e e,xou a reccão da "Na. EClUA FERRAZ - Ainda tlIDuubií,diZ que !az o ql:.e eutontle IUel't'Cd l'espelto e o . uel o rio ao pl'incipio do voto sect�to, . çãoH o SI" �laciel' Fílhú. as- felSt61a Q seu annivers"rl0 natallciG
S'I)rI). pedir Hcença a quem de vida é precarissim,o. Tel':a. ruzilO I) ministro amel'ictl.!.w? sunlindo.a o ::;f, João Alberto, â sell1writa EcUM Fel'l"�z, pro!esso-

.. quer que seja',Agora mesmo O .IDinj�tl'o Vicente Râo, O 81'. Maeiel FiiJIO fôra 11-
a!.l. 110 Grupo ESco!<ll' L1ÜZ De1i:llo.

o professor Al:!'rt;do Chaves, que e JUI'wtal deve eompre- ... w_l... r'__....... ---'_........"'....,__ ..._-"....._-- . ELZA BRAGAGNOLl - Tambem
.

.

J eh 1 d f ., t 1 I:f!eaçado por. officÍ(H,'S da ma· festeia amanllã o seu l;nniversaI'lo(lUe é ,paa ao
.

dr. Elves leU er per en�lmen e a (0- rmha de aggressão, l!at��licio a senhorita. Elz!t 13ragagl1O)iettp, juiz substituto do '1.'l'i- licadezl':l. do ml:till!!nto paraen

falI-tal d'e t t o cap. João Alberto está II, [ilha.. do sr. Aífor:so Bragag!wH.
hunal lteglonal, acaba de cti- se, e pOi' isso, mesmo deve

l . pro es o disposto a não mudar de pg���lde lavrador, l'.eSldente em Gus-

tj�ir ml.1 longo. telegramma olhar com mlilS attenção pa- rumo
:ao .Presídente da 'Rep1!blica, ra o grande- Est�do do Norte.. ,. ANTONIO FERREIRA DA SlLVA --

.

.' ALFREDO CA:diIPOS, 2' ra�ellião de .N'otas da cidade ------ Transcorreu no dia 8 () anniversa-

d"1 Bluluenau, Estado de Santa Ca.thtlJ'üla, na Mrma'::a O
1'10 llataliclo do sr. A.ntonio FOl'rei-

�, I .. S aggressores do 1'1\ da Silva.
lei, !.:'tc.

F,::l.Z sabei' que se acha em seu cartorio, para ser p lacob ..

d
-

protestada, por fa.tta de pttgamento, uma DUPLICATA no
• J C:3fl a nao

val<'l' (\f;J tr�zentos e vinte e tres {:lU l'éi:� (323$tlüO), emi- foram r�unidostida p0!a firma. fRI'l'Z KUgH�R1GH, desta pra.ça, contra
D. HELENA WOLF, de Tünbó. na Comarca de Inu1.ly!:'l, des FPOUS, 6 Até a prêEente
te Ef'lmdo.·

.
'.

data não eODsta que o sr. In-
E como a devedlJra f('sidc Mm d!:"sta comatct.l, pelo tcrvtmtor Federal Arisl.i1iano

preS<?l1t:B ri intim l parti, dentro dll ,praso legi'il, pd,gar a iro Ramos, tl\oha pUlli10 os ,tU

!JoI'tüucie acima l'e1erida ou dar as l'ltZÕes porque nUa o tOJ'eB do b!>ntal espancarnen
laz, . to tio pa,dN:' Jacob Nebel,

Dada c pussada nesta cidade de Blumenau. aos (,ito p\'!is, pelo centra,rl.o, Ok; mes
dias do mes de Janeiro de mil nove�.ent.os e trinta e Cl11- ,mos se acha, ttind3, tl'aba.�

lband .... DU coustrucção de es
trt:lcÀft:s por conta dO Gover
no Es1adual.
EU! lnlol'IDHções pre.9tad<1s

&0 Tribunal Eleitoral, o fI'.
Interventor FederaL não D.b�
ga o espancamentú verifica
�II, cl}zendo apenas que o Pa
(ll'f� �ac{)b Nf:bt'l. é allemão,
por ISSO qlle não é eleitor.

Viajantes
DR. ARNO HOESCHL Para Fpo

lis. regressou o sr, .lu'no f{ofscllJ,
que pOI' acto alutta recente Im no-
1llead.o para a promotoria publica
da CapiW,l de;; Estudo.
lSós f�xllltamos com esta distinção

prestada a um dos nUlOS da nova
geração blumelluuens0. Ao sr. Ar-
!la HoeschJ, os nossos s.1nCC1'08 pa- JrubeDB.

. .�./ .

PASTA DENTíFRICA

l,

·Casa· do Turismo
Anemio

.'. No começo de 1934 ,inau,

,guroq�se em Berlim a "Casa
do 'turismo Alll?mão". .

.l'\li iustallada nu gl.'andinso
e moderno. edmcjo "Coluro
bus .' Haw',", no Potsdamel'
l;latz,

.

e cujas 29 amplas. 'ja-,
.. rwll��15 com vü;:as da Alle�.
lmial:;a e flnnuDcios' IDOlln

. !li.; ,üdes chamam a attcnçl0
tlGr:;' transeuntes. Cakula�.s�
eltl .aérea. de 300.000 o uurne

::1'0 ú�' ,pessoas' que dial'iámên'
,ü:. ,i)�i�6a:tii: '. peh\ Postdamer Visitou no; o primeiro n1,l-·

Yh!�zj a, pé'Ôll: em vehiculos. mero do «Al�IOTada», semana'
' .. N;� �'Casa .do 'l'urismo Alle· rio que Vt:ffi a luz De�ta ci-

.' JFil';" lúncciona um: sel'vlço da(fe sob. a direcção de J.
clJ'�illlli'to de inrol'maçqes 80- Ferreira da, Silva, destacado
l)i:�,i u Reich, suas

.

cídades) membro tta As�ocíação lnte-
ii .:','..unwnt()s, sltíos pitúres- gl'alista" Bl'asile:i1'a e candida-
c·':' ;:i'aia.<9, t;;stuncias balne� to á deputaçEio Estadual pela

.... ,i.. ';;�',et.c. GÚID pessoal .liaM mesma úseoch.lção p�lrtidaria
"

b.;�·í:.id{l para tudo informàr A nove: coUega dehnpreD'
li" i1rÜ1pipaes Hnguas �i$- O J' 'T 80. que escolheu a o'wdeira
L i.;.g. ll'HS� A decoração � in':" . sr;.;. . uarez' . avora .de D�us, Puíri:.<. e Familia,
1; é p�rtci,t&.mente aÚe- .",. I'

'. t·
.

le 'ti' AS"-OCl', �!":o 1 t".
. V;�it���·, "O' inVHJe lima h

.

Q "9"' n ç�

") ;;;\... a.H!,; tins da iustituIção: lIO .• �.' U. ..
H gl'alista Brasiléirú, tem a �ua

�--- �--'...--""'....-""....--

R�"'" 7 "O GJ b"" �l
.

L �;t;.l.phfaij enormes,
.

vis-. freIlte um campo em que d
. "

.1 G r ,lV" -

•

O 0., pUbliCf.i. O seguinte sueJto: Part!
, ",',ül,m.Hllieas em cures O sr. Juarez Tti.vora, Sub· .

d
.

I
curso o [l1UI1WlpW ue . as- Vi:te PI ovoc.at' y plOOUncw.mento 011 Justiça Eldtoral num'

,.. . .... ,

C"
..

I�' mmto poda ser pro UZl( o, par que se aúna bem 0onser� cas·) bem curIOSO Entende el1 .

;" ,IH!.:; .tia l'li,;\giões famosas ,ommandànte do 5' ·.egmHHJ numa lucta ardua sem d.;.vi- �. . ,.,". e que os ueputado& dep{ is
i '
..

' (,(tlzàgem ou pela hlB� to de Engf�nll<u·ja, ctUu sMe d
. vado. de deitos e proclamados, dlvergu'em dos nartidos devem "

..

t' l' ·t e""" Cu" "1' tY�'a' Vi' SI' ta'ra' na se
a. Com o trabalho que teve p�rder o mandato, Em principi·' daveI'l'a ";°SfU' ';er, m�,"'.' ,:H,!resen am' fiO V &l 'a:u� "l � u, ... '-' '4Al"'orad<>"tern sua Redac' B

...

v... "'Q 1.'" �.�,
"

,"

1" t mana ent'ante Joí noille e n
-�.. "'.. Q sr. ArDo aueI' em fe,ZBl' a 11ao conBta Ll. ue os membros, dum dl'l'ectorl'o l'o"'''ndl'cl'on'''l.... eonJuncto ,,1 tamen e .'.

I
.

. l_ ,.( ção e suas olticlnas, r,�spflc, h dI'
� _'IV , ...

.. i.,!? 'i ,1vo dos pl'ogressosma v;ngem de lDspecçao aos ser
ti'vamE-nte a á Trav. 4 de Fc- c�mpar.t a as e elçoes sup- por suspeItas, expulsem os deputados do par-

'.. ;J; conforto soc1al, "ber.: Vl'iOS da constl'ucção ii:.'!, €IS.. D d
plemen ares no mUnicípio ue titiO: ?I'Oclama�do-os de tmns[ugas. Seria jodlspensavel for

)
'. ;;.íwral e cultura '. artls trada de rodagem <ToinvilIe� veI'eiro, 8 e Rua r. Alia: eu Onspar, deve certf1meute mc- �u�(u: o processo ,em qr:te 08 elementos pondtH'aveis�' o-

e 'tub
. Luz 115 recei' a gratidão da lütel'vcu- pmlào se pronunCIa '8em "0 dó IL. <. AUp.mlluha. A "Casa llrl..y a,

.

�Oil)AD'E DE. BL�U'M' t"NAU
�

.... � :s. ". n ",moam o a politica oos mes-
, .

'1'-",.' -
Q torjo. Poilá, �onsiga o 131', Ar- mos. Esa,1i .espe.ele de,' plebuwj[{) determinar'a' () proDI_lni'l'",,-,. "!i5rllO AI emao e;umR des"'j"',lhe um�' e'stré" fell'z e p

.

t d
.

t .......

,
.. '.

li
.

-� '" u. .... .�. no .)auel', que (I gúverno meu o a JUs Iça eleIto.ra.! D.a perda' do mandato. Nem set: ;!. '_'hO um�a no mun o; assim um futuro düradouf'o. mande olhar pela estrada, ge- comprebende {lU 1 I
"i,

.

revelá a adII1iL'i:l.ve I "á'"
.

t
.

ç

.

�

<

"- e a eI. e�tml�.e tl:ahicões. O caso pa.reoe.
.

�

t fi' que renunourl' .

o manda ode ... =.....,.,""" fal deutro do municipio de entretanto,. 1M o que dJstmgulr. Nl11�uem desconhec" os·', : .. i'.,�W q!,e em os gel' a"
deputadofede"a-l,' ';''''ent'ta!ldo' Ita·J·"\J'I,T.lsso e,era' um? de- th d � d l'

ç '"

�()I'rnl'dav l'S va"'ta I ""V ,- . . <.tI ,/ . o. nlC a. os lllJ.âILes a po Itic8, oWeiaI do para' fintl'OJtO>:.;(t6 1
" : ',. u. •

a@sjQrnaesquenãodesem-Ondeficou o presti�io mO::lstraQão dt} que tem pres' 9_ue tlV,t?,mos provas COID, o segouestro .do d:p'utado
'"

sllou�Ato-.. 'J �urlsmó l.ehO com penhará o mand3to para G
V'

gio... 15 d put ti fi 1'-'uda. I l'.: f� d A
sse e a, o}' 80 .reu 'V�o enClas covardes, sob o pretextoqua na.o ,ora el(,Uo. Aecres� O sr.. rno João Crespo d.e qu.� (HV,�lgi,U do �artJ�o. () yue o fil.1jor interveutúf que'centou que o eleito,

'

..

fora o CRrlos Haiemann na ela a :su<:t IenUncIa. af�m de que pUdesse vir para a ca-Hr. João Neves� .cnja eleição·· Bauer? Reinholrlo Rau ffia�a o seu Irmão, .col. Magalhães Barata. derrotàdo €i in-pretenderam ,depurar. O que Redacção da Gnzeta de Ja- clmdo na supplen(aa, cuja exigencia caasou escaudu.lo. Ose luzia antiga.mente na Ca- A estrada geral em todo o raguá �scaud�lo fOI �e taI,ontem qu(' quatro deputadl)S resísti-.
mara, por occasião do. reco seu pel'tml'so no município Horacío Pradi - Rio Serro I a� e .rQ��m, .conduz!dos a' l'eprovação da oom!ucta dO,1�nhecimento dos poderes, pra- de Itajahy está em verdadei· Mal'io 'l'uva,res da CUIlha ?l"lello illJ.Jor lntl:.!l'Ve;]to�, S"tO ellP!s, Generar.o Souto Souza Abrr,ticava-se agora, por mereceI' ra petição de miscria, Dum Mfluricio Genuer nar. Bastos, �cyhno Leão e Jose' P!nsarHho. Oomo

'

se '1�êdelitos do Codlgo Eleitoral. �grande e.ontraste com I) per- A. Vogel faCIlmente, nao se trata mais de transfugas"... _ .....

co,
ALFREDO CAM?OS

2' 'rabeHüo

.....,..,...,.....,IMt..JU.�'1U:....,:n "",c"..=...................'.,.........__...""_".,n..... r:. ......,..."......_

Ainda o Major
Barata

João Neves
!\ deputado·
,) -_ O dr, Walter ',Jo

. ,jl'í:lVistado, coufimou

se-

o sabão
..

'Virgem Especialidade'
.

de' . WfTZEL' " tIA. ". JOINVILLE (Jl[utca Registrada)
--

..
�.,

.' reeommenda ..se para hospitaes.. c(Jllegios etc., pela. sua qualidade disinfectanfe .....

Andreza Campos da Luz
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