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ANNO XI, 31 de Julho àe 1935 NUMERO 8 6B.LUmEHAU .. Quarta-feira 5. rATHAR1HA

o sr. Marcos Konder e a Cons
tituicáo Estadual

,

Na Ceustituiute Oat hari
nense muitos deputados Re

têm distinguido com as

ímpertantea emendas que
apresentam [;. nossa Carta

Para estudar a extracção
de petróleo em Alagoas

"Standard"

de

Chegou o cel,
Cabanas

Rio, 30 -P- A bordo do l
taimbé chegou hoje preso o

81', cer, Cabanas que fói ime
diatamente recolhido á Dele
gacia de Ordem Social.
Adiantam as ultimas noti

cias que o chefe da Oolum
na da Morte foi logo posto
em liberdade por ordem do
Ministro da; Justiça.

o accumullador de coniiança.

F:abricado especíalmente para nossa casa.

caSA HERTWIG, Rua 15
- Novembro 127 -

BLUMENAU I
Rio, -p. Partiu hoje para

Alagõas um engenheiro do
Mínísterto da Agricultura que
ira estudar naq uelle Estado
,a extracção de petróleo.
------1
Concordata entre o Vati

cano, e Yugoslavia
Cidadé do Vaticano - Sua

Santidade o P\pa Pio XI re

cebeu em audíêncía o minis
tro da Yúgoslavia, dr. Auer
Lago em seguida o sr, A uer
e o cardeal Eugeuío Pacelli

Agradecimento
A opposiçãe lançará

um manifesto

Assembléa Constituinte

Constitucional. E, dentre Oumo líder da minoria

estes, não offerecê duvida sua attitude franca e df>(�j,..

'�!guUla a, aaliencia notável dida vem eontro la ndu em-
_

com que se .tem revestido cazrnente os deb,.d,€'s a li lunnisHa na Rússi"
H figura do sr. cel, MHn�o8 realizados, tazE'_odú OH va. .

ML SCOW, 30· - O . gGlvJlrnQI{'mdel', uma dRS maiúres lorcsos dHpntarlJls opposi - decretou a amnístla- peri! os
ce pidades.que tem assen t« na cionista stug'irem, quando o condemna.Jcs a menos de 5
assembléa do nosso p-vo. parmitteur as circuusta u- annos de prisão e a outros I Propríetarlo de omníbus que'I'cdos admiram na pe".;:" detíctos menores, A amnistia

soa do itlustre nrócer ita- li'
. entretanto, não attinge aosi genWmente os cederam á Ir-

, . . t ��lanii�iirtl_',.r:. ii� _ rllLt'l- nen rêvolucíonartos e <lOS que co k maudad e do S. 5.:
.

j�lhyeflse, �J homem sum-. u �l.l."",�l1h u.,,,,,U... �U �u tnetteram tlelictos contra o

.

-:'i Empreza Auto Viação Ca-

IH,amente illustrad\l, .p'lA,RU, i.-, ·t.O - O�t.l .t,"�.Q...�pqr"
' .". '-,�

I
•

f
.

)1
tharillense (ícamiub,ões); Cia.

\) bdUi �,.dlt)·· U reglmen..do: ,amo ,stla Di r_tb ' Hering (1); Em:ardza Garcia
<:hr

.

de uma' 8splenclida solvida pelo 'Comite Centrar t ':'(1.); Eugenio Germe!' (1); ,Pl'e·

.t!ultura. int,elle(',tuaI, a qual Pa:-a o d�a 6 de Ag9sto da Russia SoYieticft e, pE'ló
I feitura (I) Fossas o_ M. S

t d t' d' - proxlmo esta mal'cada a wau Comite' Cpntral do Cúmissa� 3.ssignaram,
a Concordata

e::1-1
(t); Oi'OPP Irmãos (I); Dna:

em p.mons, ra I) nas Innu-
guração festiva da ponte d3 rI'ado do Po'voo tre a Santa .Sé e a Yugosla-

Maria Candida Hoeschel (I);
� WiHy Poerner (1); Soc_ Ano-

meras uccaslOes em qn� n') Gaspar, na estrada geral en- via. i Ilima Walter Schmidt (t); Bou
F.;f:>tarlo se 1egisla Vê\. sobre I tre aquella localidade e Blu nemasou (1): lnspetoria das

qUflstãu de ünpol'tancia tiU- menau.. Unl trem assalTado
.

�

.

�
Estrlldas de Roâagem(2);Her

C Importante entrevIsta l mann Waege (l);Empreza Au-

eia I OH ecünumica' onsta nos alUda que nes-
por bandidos·

.

to Viação ttajahy (3); Willy,
1 '. .' te dia será orrf:\I'ecido um . Gaspar, (1); Arthu!' Hass lll-

E.t>lto bl'llhante01ente pe- banquete ao GóvernadQr ,do Xangai, 30 __ Na Corêa, Paris, 30 - Liga.se grande

l'
dayaI, (1); Cervejaria Bemar-

la opposÍção estndna 1, cj sr. Estado. bandidos c!linezes fizeram i:npol'tancia á prolongPoda dt, (1)_

K cODferencia mantj.ia hoj(� eo' Ol'Iereceram seus automo-
ceI. M<il'Cof'l crnJer funnan- descanilhar um trem de pas- tre o sr, Pierre' Lával e O I 'Veis os srs, Delfina litigueis.
do parte integnmte da Ca- COi.reio Un;vprsa� sageiros, assaltando-o 'l se·

sr.. Edcn. � r u r t Hel'twig, Domin-

t J I I'
(I � - - I Q'uir_ Moucram em conse-

, gos M, de Borba, .João M. de
mB.l'1't es a(;ua, 11 I vem � I Borba, José .Wiederkehr, e

colhI hor<l ndn de ulna ma-
Com este numero destrí quenda do "ataque 8 japõ-

t
_, �acob Schmidt.

_,_I, buirnos liOS nossos assignan- nezes, 3 mand.:hús e outros soas; O;Paradeiro de 25 pes- 4
__ ,_

.

;
neira eftieiente na elab ll'a- tes do município mais um dois; licando reridas 10 pes- 8ofts.é ainda desconhecido. I

-_---_

çãl) da Constituinte CH tha - exemplar uo "CoíTeio Uni
rinense. ElH t ,dus "S eft pi- Yersal" o optimo supP}Bmen
tnl ..s seu grHndA intf\n�tisP to dpstR' folha que tão boa

pda
.

cáusá. publica sé tem acolhida vem tendo.

patentead{l�(;OUl a apres('n
Í<lçã., ue e-meiJdas Ju�til".'!i- Reune..,se -hoje ii So..

ma<l, fwggf1j'idas pelu seu ciedade d3!i �a(õe�
::dto tl8pil'ito patl'Íúticu GP Genebra. �O '_ A Sncíeda

bmll st'rtir ao �-ltHdo. E FI de daq Nações reune-se a

apprqVaCR,ll da maior lúrU, �anh,ã: em se:ssilo exthl.Ol'-
•

' "

• , .. L- dmal'w, parn tratar do con-
dt�tlH8 p!:'10S Cl'llIP·'[lPl1w!'I.d" I meto HalL-abyssinico.

bancada situacionista é a I cias, de todas as discus

prova mais real do acerto sões improficuaa, realizan
com que foram apresenta- do deste modo UIDa acção
das e da Jmportancia que benenrerita em favor do
merecem. rioaso Estadu q ue será do-

tado de uma constituição
a ltamente delineada p1310s
seus representantes,

Ao fazer este registro
em homenagem ao 811lerito
tribuno cel. Marcus Konder
nã« nus furta mos igualmen
te de tornal-a extensiva a

tudos os clt'PUtHduA, ,quer
da «pposiçã« quer do si

tnaciunisnio, e sà.t) muitos,
() sa bemr-s q LJH guiadoà p"r

I um pspirit.u de interesse
collecti \'0 cun tri buem :'num
RPU eShll'C;'J, incessuutetnen
te, pHra que PllSS:.Illl('S nos

orgulha!' brevemente de
urna Coriatituição que con

cretize todas as justas as

piracõ-e de nosso pov�.-

Frei Xisto, auxiliar da Paro
chia, bem honrado pela gentile·
za com qUI!: Foi coadjuvado, tor
na'publico este. agradecimento lia

Exmo, Sr.r. Governador 'do Esta
do por ter interviClo para que a

passagem do prestito pela pon
te de Itajahy fosse feIta gratui
tamente, bem como ás auctori�
dades Ieeaes pelo ,modo com

que se houveram; aos senhores
propri;;tarios de caminhões e

carros que com tão boa vonta
de cederam seus vehleulos em

beneficio dos romeiros" cujos
nomes seguem em baÍlcl)/ e bem
assim ao .Sr. Jacob Schmidt por
ter offe�ecido tão prodigamente
o epreeladc churrasco. Torna ex

tensivo este agradecimento á

Liga Catholic:a dlt Itajahy, que
cummulou os Remelres de at
tenções e gentilzzas inesquecí
veis. Finalment<1: o meu agrade
cimento a toclos os irmãos que
compareceram á ROmaria e eon

tribuiram com o seu e:sforço;en
thusiasmo e amor 'para que o

seu exíto Fosse brilhante.
FREI XISTO

Rio, 30 (P) -- Entrevistado

por um jornalista o sr. Bap.
tista Luzardo declarou que a

opposíção . parlamentar lan

çará dentro de poucos dias
um manifesto á Nação, em

que serão abordados os se

guintes pontos: situação po
litica actual, problemas na

cíonaes urgentes, assurnptos
economícos e financeiros e

partido nacional.

Vasos �e guerra para
a nossa Marinha."

Rio, 30 (P) - Espera-se
sómente a chegada do' sr. Ge·
tulío Vargas para seraassigna
do o contracto com uma firma
italiana para a construcção de
diversos sútimarínos e na

vios tanques, Uma comissão
techuica irá a' .Italía para
acompanhar a construcção
desses vasos de guerra.

lEa;ee�e� O Cheie da
Revohvcio CCillsimiu ..

cionaUsta
S: Paulo, 30 (P) - As 11,45

chegou á Estação da Luz· o
trem esoecial que conduzia
o; at&úd� do embaixador Pe
dro Jé Tolpdo, fallec! lo hon
tem na Capital FéderáL
Ao insigne pqulista foram

prestadàs cornmoventes ho
meríagsns funebres por cen.
tenas de milhares de popula.·
res. Seu enterro em Pirati
ni!]ga� sua cidade natal, re

vestiu,se ue umá grandiosi
dade nunca vista. tendo dis
cursado á beira do tumulo
cerca· de trihta orâdores.

A Estacão
, .

.,

io Morto)}

C:}rlrCi'E18' foi n·of;.����ao .. T'el:1yi�lje:!c·5Qs q�le. ra,O
,

rBaH;;:rj:.1 se .do;a.j:-:go ·HHttBt).a II dind_o SáC�. f}cins ttf"iU:;p·:tr·_t;}:11!
Iln�;-�a.riH. da l!'fuhrrdh\Je. do os seus cnl'il�\)eS int�t�inlPH.�
::;'a,nt;w<;mo Sael'::m'�f!to em I do.; 'Ii} amn!' 'de Ch;';;'.)LO 11a Ivisita á Lig-a Cat.hollca da \. í' 1, ii'�� Drai::;: d�l O. C��i:HlO H.nrn
'.' I

"
... iFlnha .cjd�·tdG de {�:!jah:r. t fi � p:lrtie1'�Jaf�.E;rLl da� jn�·)n/·';��·.�f:

,1.)i�io Bl?:l gL�·_-:e:s�·} ini l!tnít \ {i:"stiv;d3!Íes (_'_JI�m 9HC 11 T_;:p;';
f]jt$ .iIl.f�j8

bI..'li.�1�:.!t
s

nl�!n. r�� 11 C�1�iL.'Ol.·iCa.. ltHja.h.-:.1'%;�3é
corn

!adi:> da Fé e da CZ'2nça dü .meil1ü1:ú.rl?- o l',{Jú n,'DO {i!l:li .

po;r.) d'J Rlmnemw, Vél'Sl"d'io, S5.ti duas h -Iras d(�
O dia a::n3.11heceu engaia- !1iodüsa e conrm:t3ut} C:1TIB

nado Gomo que para levat1- radagem. A' nossa chegada
tal' ffia!s alto o enthusiasmo esperavam·n(.s, aUQÍosf;l.men- Unta vista da da Estação Agro-Pecuaria "Rio Norto"
dos Soldanos de Chrhtto que" ta •. 400 liguistas acompanha-
t-Je bandeira desfraldada ao I dos de grande multidão, Em Quando da visita que fize- maiação dos reproduclores im- "Rio' :\lorto" está �m plena ac- nossa vasta região, raças e pro'
vento, iam levar a seus Ir� nome da Liga e da púpula- mos na. semaria pas�ada á Es·· port&.dos e com campos forra- ti'lidade, com oito annos de duetos de fina estirpe1 de SU

mãos. itaj'lhyenses ti. sua 80' ção catholic{l sau�ou·nos, em taçã? Agrq,Pecuaria 'Rio �?r-I V�i.ros pa!'a fomet:e�-lhçs �ma existel1cia chdo5 de serviçJs á perior valor, fazendo assim

lidariedade, irmanados nos eloquente }lal1.ivl'àÉl,. o illmo. to" Juntamente com. a comItiva ahmentaça() apropnada, fOI a causa pecuiria e agricola de uma obra de grande alcance e

mtSm08 pl"ineipios de reUgio- Snr. Direútol' do GrupoEsco' govef'lamentaI, / tivem9S o\:ca- C:a.usa principal que originou a nossos pequenos criadores e de valorosa reflexão na pecua'
sida'le e civi�mo. A's 7,45 da lar. Apoz o qu"e se guimos sião de ex.nminar' inte.ressada- fundação desía e�tação agro- agricultores. Criando '"cuidado- ria do valle do Itajahy.d
ma2hã, no prim{'-iro J'osÍeler, todos, ineorpol'<1tlos, .parn. a mente as espletldidas insfalla- pt'cuaria, a qual se deve ao sarnenta os animaes de fina N03 modernos CS!stabulos êa

820 homens por entre aela-j Matriz, em frente a qual MOD ções desta util Estação e admi-. Syndicato Ag(icola de Blume. raça que possuern e empres- E,;tacão vimos numerosos tou

mações e hymoiJs, vão em, senhor Giéspert celebrou a rar co�n curiosid'ld·� os lindos: nau, que. a par dess�, já mui� tando-os a preços modicos a ros de pura ra<.;a hoHandeza.
demanda da visinha cidade I Santa Missa. . ··esper.:ime:�s" de animaeil ali: tos bendi .ios tem prestad� e outros colollos pD.nt a cobertu- treS dos quaes :foram patrioti.
roaritima, ITA.JAHY. BeBo el Ao Evangelho usou da. 'P.tl� existente!:..

_

(vem pr,estaudJ á n05sa rogião,\ra deseus animaes, a Estaçãolcame�te doa/dos pelo ex:no: ;sr.
commóvi!ute e_8p8�tti.ulà o: 1') '.r�:'1 11, Rvmo,. ���dre ,Frei I .

A ne::essldade de u:.n estlb;�', F�n�t1aa� er� 5 de Março �e vae pouco a p)ueo semeand::> dr. VIctor kond�i con?tJtumdo
dess�s br('l.vos pwnen:os dus' �V..'JW;,lI�' na u,óuna �}g.) 11. ccUcnto adequado p'lra aCHO 1::..2J a t:.sta';ao' Ag\o-P�c!.}arIa EU.tre os colunos de toda a a P a r t (l maIs vallOsa do
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MatrizSào Paulo
...�.. 'Rua Libero Badaró N .. 46 .. A

'1', pren:lio da Loteria Fedt>ral dá extração de 21-7-35
--:2. '." " " "
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Premies menores
. Rodolfo Forblcí, Wilhem Borgoff, José M.

'.

Gonçalves,
Ivo Rs. Reís.LéopoldoMoser.Henríque e Antrnío Ledra, Edi

"

Jío e Renato Krieger, Luiz Gavlolí, Alma Probst, Germano
, Mitzel, Maria de Jesus, Erica Martins, Luiz Medeiros, Laír

.

�:l�,dós Reis, OUo 'Walter, Evilasio e Elio 'Víeíra, 'Hermann
,.;Eddlich Jr.• Edmundo Sebmídt, Gustavo de Zutter Jr ..1 Rita

:"'l\1ichel, Pedro Demetrio Oliveira, João Utialdo Sada, Emi-
I

.. ':]ii). Sada, .Dora- Coutínho, Benjamin Garcia, José" Paz de
, :,:Fariás; Joâp :Marsen, Waltú/Kbvitz, Jpli�, Puetter, Menor
,:' MàrÍo Burger, 'Menores Filhos �e Sa:p.tiago Cernia, Bene

;! fliPto Klein, B{mti!1�a dos. Anjos,'Arnoldo .Schiporst Junior,
::;Fránz Wuerges, Francísco Klíetzke.

.

.

,

.•...

'�:"�BJll1res�n1tante: � AnfQ;nio Candido de
��,'�:�;, . figueiredo ... '.

,

Mercan�il
.

.

�scripturaçã�'
(Pelo processo mixto .synthetíco)

HerÍ110o

;
.
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Cidade de Blurnenau
====="".:::t:,�===:;:;::':======���·�� ..�", ..�;r.;=-rr.G;;{���·' .•

- ....

. i
I'"

Bicydetas
, " ���ürrkopp
"�

,

NII S. U.
Optei
Merkur

e-:

��·;���-::::;:�==::=·���;·1·\.� elevas, motocycletas, e todos seus Accessorios, ��ão lhes ;l'
tl offerecernos os menores preç<?s, mas sim artigos de?�
�� qualidade, por preços convidativos. " :}é

.

No dia, I: de Agosto 'proximo iniciaremos hOS-;��r SaS Ve�l(�aS em Blurnenau, e CO�1 prazer aguardamos �j
i: uma visita de. V. �. sem compromisso de compra. =l
li Ge�en(ia a cargo do Snr. Felix Kieser II
!� JDão Prosdocimo· & filhos !l
� �.
\. C:jrityba 'Slurrtenau Join'viile�'
!i Raaa 15 de Novembro 25-A li

"

i� .

i'. FONE 124 TELEG.\ BICYCLETA.
'.

'

I�
.

�.:.:..::.:.x.:.V:'::;:·�":;·:;��":':'�:':';':':':;�···:;��:;..::.:.:,:.:;��v:;-.;.;;�m
.

.'.
"

.
.

-

. .

"

,
,

. .

Asenhora deseja:__
Ô�das perman(}ntes� elegantes e madersas

····Manicure
...... 'Lav�g�m .de cabeça

'. '; .' M�fiillllagens,'
.

tom ..
· raioS ultravioleta

Procure 0 ••·5âI10, dé . barbearia' de
-,

Carlós
i(hu::elbàuer (em frente á Casa Hoeprke)

qarmacia Orion
Atit, f$nANJ)És

RU� t5 DE NOY� 68 • TELEPRONE 90
BL-c:r�:E:tN'..8...'u

Major sorUrnenfO

I
I ��edka..menâos AUopatices, ' H@ID.eoJJaHc@§

I· e EiocbiiIDrii��s.;

..• .�.n.!hi·m··a�11M F(lr1mJI,(]�'!1
__ .!t U. tU Vtl)l,p�iJdJ

I
I

em drogas e especíalldades na"
cíoaaes e extrangelras

Itnportação directa, por isto

Preços bai'ar�f!9 S�n"BOS, Lojas. G. reia
��

e xadrezes em

.'

Si dese:a umc bõo
".

'pastá dentifríóo e 'úm,.'
bom sebcnete, ornbos

dê ph3ÇO bostánte mo

dica;
·

hão lenhó móis

dÚvidas: 'p"ef:.a c� do'
.

,

'. mafCO P U R 1 S À N o.

Os charutos e cigarrilhos DANNE..

Mi\..�N Sã0 os mais p referidos no

mercado

IA' vendo em todo parte
Rep!"ese!l''i.rtaErltes

alvejados e tintos. ':

Toalhas para banho,

mesa .e rosto ...

Lenços Cuardanápos
Roupões para banho

'e A R L o S H o E P C K E S. A. Rua Ih de Ncvemhro N-· 70
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