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T INUMERO ,8 8

llma obra de . relevante im..

portancia

,

Catalogos . 'eomnle
.tos de todos os
livros.allemães

. H!1ERZBURG (Agencia. Bra
slleira) - Os lívreíros e bí
bltophtlos terão muito o queUma emenda' de revelan- olhares pe9;arosoa de cents- tes .doa ínnumeros {azer nos proximos anhos,

te importancía para' todo 9 nas de milhares de, eatha- pios que, lucrarão enorme» em virtude da resolução
valle do Itajahy, foi aapre .. rtneuses. mente com este prolonga- ,al?pre.vada 'no Congresso dos

,

sentada á .Camara Federál Agora p rem 't ,tLIVrelfos Allemães, determi-
"

"

,"
o

s
a a pre� meu (ii. . '., (I'Jando que sejam Incíados os

"

l'.j"",l.or toda a bancada catb�_' sentação dessa emenda para Praza aos .céos duo emen';' trabalhos preparatorlos para"

., , =rmenee, esta belecendo urna a propps.ta orçamentaria do da. lão importante, guiada a' organisação de um cata-
verba de' 6.000 contos para

.,,' ,

, logo completo de todos os

,o prolongamento da Estra- livros até agora publicados
da de Fel'l;o Santa. Catha- na Allemanha.

(asa Hertwig
representa nute estado as seguintes industrias:
WOLFMETAL Ltáa" São Paulo. Cutelaria de prata c alpacc:a.
ESTEFANO, FARES & ClA., São Paulo. MeiL'ls.
FABRICA PAULISTA Df ROU?AS BRANCAS, Sãa Paulo, Arti •
gos para homens.

'

,Caetano Mercante, São Paulo. Sapátos tli:nnis li: pneus para bl-
.

c:ycldas. VIDRARIA CATHARINENSE, Itajahy. rtigos de vidro
em geral. COMPANHIA GESSY SiA, Campinas. Perfumarias em

geral ELECTRO AÇO ALTONA SiA, Blumenau, .Panellas de fer-

Iro
e mschinas de picar earne,

(ASA HERTWRG, Rua 15 de
,
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BLUMENAU
1

OFflCIAES ACCUSADOS
De terem ligações com communistas

1----------------
R�o, 6 - P � o Mínístro da

Guerra, prossegue nas inves
tigações sobre os oUiciaes
acousados de manterem liga
ções com communlstas. O
gal. João Somes Ribeiro já
está de posse de farta doeu
mentação e C3S0 as suspeí
tas se eUectivem, serão ,ap·
plicadas aquelles omciaes
as pen ilídades da. Lei de Sé
gurança �aciontl.l. ,

Depois de prompto o in
querito, será:este euvlado ao
sr. Carlos Maximiliano, Pró ..

'

curador Geral da Republíca,
que os encamínhará â

'

Justí
ça,aai. João Gonies

mi- Notas )ocaeS
, Nascimento

.,

. Com 'o nascimento de uma·

galante menítia, oecorrido no

domingo, acha-se em festa o'

lar- da -exma. sra. D. ,Diva,
Coutinho' e do sr. Tte. ;;ubal
Cuutinho, acatado Delegado
Especial e nosso prezado
amigo.
Ao estimado casal apre

sentamos nossos parabens
acompanhados' de votos de
perenes felícídades.

R_, C., B_

o manifesto da
, nO)'ia

: COlJIU�1iidns:�sahs> pnntos
priridpaes

. Rio, ti - P �,' - Apesar de
aínda não ter sido publicado,
já se conhece, em Iíahas ge
raes, o theor do manifesto
que a minoria parlamentar
lançará á Nação:
_ Será com posto de tres
partes princípaes; estudo so

bre a situação economle a
de antes e depois da revolu-
ção de 30;situação fínanceira e Na proxima sexta-teíea, ás

"

organização do partido Nací- 9 horas da noite, o sr, :Ma�
-nal. noel da Gama Uehôa, (lelüüa�
As dividas externas, terão rá os prezados ouvintes da

;ilpitulos separados, os quaes R. C. B. com a execução de
'

iram feitos, segundo consta, diversas peças, em .solo d�
-elos deputados Ciucinato violoncelo; ,constará desse
Braga e Alfredo Moreira. A nrcgramma Gavote, de Eleíek;
iscriminação da renda é Le Cysne, de Massenet: Lie
smt.em um ponto basíco es- bergrüss;: de Elg[l;f. Ao piano
atuído pela minoria. tocaarâ o sr.:PrM. Harry. "

. �-
.

-i"

I�·

I"

·t
i'l�

Rio' GrandenseQuinteto �\usicat
Os turistas bohemlos

o Cinema Busch levará á
téla hoje a linda pellicula
da Paramount «Muitas Feli
cidades».' Como complemen
to veremos um Jornal e De
senhos .Antruados.

, ,

"c.'

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



PreretturaMunicipal de Nervosfracoseanemica o
r

BJumenau
Receita e Despesa de 24 a 31 de Julho de

Receita Orcamentarãa

A experlencía que tive do - Renascim - roi fi se·
. guinte: Estava com os nervos 'fracos e anemlea; íudispbsí
ção gastrtca constántemente: paltda como um defunto,
com uma eterna dôr de cabeça; estava a bem d.izer, mais
morta do que viva. Hoje, retizrnente; graças ao - Renas-

19")5'
cím - íncomparavel, estou com a melhor saude.

.:; ,l Curnprlznema-o
D. ELSA SCHUELER

Montenegro -- Rua Dr. FlaNE - Rio Grande do Sul

� li ft
\l8timO bongresüo
Internaciona! da
«Komintern»

�.,
..

.� "

,

.

. 1 -. Administração e Flscallsaçãc
Díarías ·e transportes dos funcionarias
Pago a .Gustavo Faht doc. nr. 273
Idem a. Germano Beduschi doc. nr. 293
"

a Fernando Sasse doc. nr, 302
.

-Ó, 2 - Divida Passiva
Juros da divida consolidada: .

Pago juros de npollces da Lei 105 doc. Dr.31:4 69.000
Idem 13'5 doe, nr. 294

.

.

160.000
t�. 144 .does, ns. 29� e 315 273.000

250 "",, 279, 296 e 316
.

1 :904.000
4 " H 271 ,250.000

42.000

MOSCOW (A. B.) - A reu
nião do. Setírno Congrvssn
Internaclonal do «Komintern»

�. oífereceu uma occasíúo P3"(,�
� os «generaes da revolução

mundial», como são chama.

IfAml'UAruABlWNõ"·'··KEí:'W;;�N<'!l �:d�o��J!OU�uf�:�::�lnl����:
Uf:

-- - �� .A luta encarniçada coutra
� f� UM HOMEM !> () fascismo foi o

.

«Ieít-motíí»

� f."=:: bem anresentadó g dos .ehetes c{)II!m�nistas .. ' Os
ii:'" :{ delegados da SyrJa e da Bul-

16:452.020
: [gana accentuaram que -m

�.:::
UM HOMEM :5lseus palzes o Partido Cem-

f bem vestido :{ Imumsta teria a uzmentado,
,

•

-"i- �I
«tanto em numero como em

_ 43�-I.2;I�' Tem munio mais 5U(- concepções e ídeaes», mal-
16.910.690

{:.'.=,
..

geado ás severas medidas to-
cesso na vidal =1 madas pelos seus governos.

75.000 :< O «Ieader» cubano deela-

16:9s"ti.69õ t:.
----IP-

�!' �ou qUH o seu paiz, graças

26391.995 fL . '. Vista-se bem! ! as numerosas �evolu�õ('s, é

43.o-"'-6Sf': .:

I
'

: terrenos dos mais Iertets para
.o ; (. i)

l� .

RUA 15 DE NOV. Nr. 61 �� o communísmo; o chefe gre-

I
: ,....,�" � " - .-.,.: go SU, bllnhou que se os Ias ..

•��� ••••••••�••••• to ••� �._ _,..._....._��...,..,.,.__...._..,.

. cístas ainda não estão no po-.
a r1!i �� .la � \'�f;/� �&:� �(;."� der, deve-se unicamente ás

• 5�@i'_� \:t�I(?iJ��i·l��..� ínttígas dos eommunlstas g,!';:
gos, enquanto que o «leader-

l�
·

t
I

I J 10_000.000 de canaes
australiano considerou com»

naVIO finu ano num cumprimento de ird·�f�;]ft�·�.m����� �� s��r21.��
. iJ que a Russla está em nelil7Q

•

.1 3.000,000 de cen-
. - r.

unicamente n,O, r tiiuetros �oq�� �r!s�!�guir em auxi-

P ° intestino humano mede apenas

,.
.

I�
7 metros d� cornprlmento; nos rins

..

m',U'
"

t n. raso r��r!��;'(l·��O ���e����·l:�u�ore�� Ann iversarlo ,{í .�Jl
JU U kms, E:, portanto tao Importante Vl ��

manter a regularidade do íunccío-

P RI (�B) Depois d namento dos rins quanto a dos' in-
� S .. . .-- e tastínos,

realizar uma VIagem de cír- Os ríns trabalham tuoessàntemeu
cumnavegação que durou 4 te .para expe�Ilr do organismo os

aunos, O vt!eiro francez i a?!dos
e detritos

veneno,<'os
extra-

F
.

t
.

t tri hídos do sangue

1«
emme», 1D eiramen e rt Os ríus das p�s8ôas sadias ex-

pulado por mulheres, desde o speicm diariamente cerca de litro e

commando até' os serviços I meio :de secreçâo composta de a-

de cumara, lançou ferros no i gna. uréll, acido urica, materias cu- BERLli\f, 2 (A. R) - T(llin
Porto de Vigo na HeST'8nha �rantes t: detrictos organicos. gur�Íl' o povo aliPmâo commBmOn!,

.

" lJ '; do a Urina se torna eSCl:lssa, e 810', . _
,... ._

, Antes de l'e.gressar á Frao-; nal de que os tubo::; filtradores ih�s com TeVel'ellllltl. '(J gralldao, o
ça, o navio realizará mano-I rins estao obstruidos por venenos. primeiro auniversario {�;L

6-27400 bras fóra �a «Cüsta da Mo!"-P.�S? é �eríg�so e const�tue o
..p:in,.mort'B do mnrecrw,l de car'�p.l'

• • U
ta" como e. cha:U'ida nquel. C.lplO dI- .dOICS lombmes!_ clalIca ',Paul vou HindenburO'o oe.·· ..

'. • : _ < "" -

Ilumbago.
lnchaçâo nas mao!, sob': _ .

1 t:>, �"

la mhosplta regmo da CQsta 05 olhos e nos pés. dores

l'heurna-j
fI'ldo no dia 2 de agosto ('d

hespanhola. O «Femmf'.» . éticas, t(lnteiras, perturbações visu- 1934, lia residenCi,a de c,:. ;u

um
.

veleiro de h'einamento ar·s e �anf.'aço. . pu do velho sdrlado, em LI'
para as J'ovens que deS8J'e-,n I

08_ nus merect'm cUld�dosa. at, beck Pl'ussÍa Orit'ntal rtt:'F,�I!,'. •
.
I. tençao e. tanto cOU'O Ol; lntelSüuos,. ' "..._) ,

v18,Jar e obter cartas de pl,: devem se� limpos d� vez em quan'l () �manhecer, foram h�.�!,,"
]otagem. A «commlmdante» e: do. Para. hmpar. cJesmHUmmfJf c 11- i da;:; em todos os edlfwJ's
a esposa de um oHicial da; ctiv�r Crs rins. prefil"aill_ 158 Pil�las publicos e em numerosas J;'.

ma.rinha franeeza, e toda a f de .I'oEter, cUlo �so .nao· ,:onstltu0 sidencia!'l particulares as h,.· u·
t· 1

-

é' ·t d
:mo)s tuna expeflenCla e Slm uma d' ti l'l' h

.

,.

flpU açao m egra a por! certeza de bons r�sultlidos. elras O nele. e do P:-.:: 'tJ-
,

m o ç a s p e r t e n c e Il-! '

do Nacional Socialista. Os
tes á melhor sociedade Iran-I '�,� ..__.�'u_ campOs de botalha de TIHl'
eeza. fi nenberg, <1nde as forças al-

.

I f
Jemãs, sob o cummando de

r ���m �,ms 'lftNml �inllen�urgo, op�ozeraD? um

i t1t�u iJdu ob!hUr·" dIque mtrtinRpolllvel á lllva·

'. N�onopolll.o�n.
" '

são russa, estão agora trElllS •

q"
formados em Iogal' de pE'ro-

Certo �. np.s+� g�!ll'� grinaç:lo e desde hontem nu.'

8UIIJ UU te JtHdG fil(:f(lSOS trens especiaes pro.
cedentes de todüS os pontos

ROMA (A. B.) .-- C�)llS08nte da AHemanha conduzem par'a
decreto hontem pulIcado no ali verdadeiras multidões de

.. '.. �ornal omci�I, a parti; dcl hO-I' c<?,ão ferro.viar-ia do �stad{J ... v�s�taIltes. Quasi tOdOS, es�ws

Je co.meça;ra a VIgorar o mo- Foram egHalmente�: dJvu!gS,." vISItantes trazf:'m, para deplJ-
656 r". ·nopoho OI) Estado para a. dos os dispo ...itivos reh.. tlvos I sitar sobre o tumuIo do pr e-

. �í)00 C o m p r a c a' r v ã o de ao pel'iodo de trnnsicão, r;om bidentp, braçadas .de 110]'1,'6,
250.000. pedrSl� cobre, nickeL.e ontras o Hill dt, impedir. ql!-ulquer principalmente 'r05àá brnllcas

maten�s: _.
tió8lucam8nto do commercio e "ioleias, que eram as no

A admllllstraçao do monopo· ou escassez dos abasteci- 1'0S preferida.s de Hinden-
lio ficarà a cargo. da díre- mentos. burgo.

1 - Renda Tributaria
Imposto de índustrías e proãssõea.
Id�m··domiciliar

f." de veículos e placas
(, .' de .gado abatido

, �' ': de publicidade'
Aferição:·d.e pesos" medldas
'R�mGçãO de líxo
Emolumentos

.

T�xa de expediente
LipençRs diversas ,

'.

3 - Renda Eventual

·305.000
1:855.400

12.011.000
1:937.000
110.000
40.000
24.000.
65.620
23.000
80.oo�1

Mnaas por infração
Idem po� mõra de. pagamento
Cobrança da divida ativa .

10.01l0
89.870
358800

..,�
,

Movimento de Fundos
Comercio c! Ponte Indayal

.

Saldo anterior

.Despesa OrcamGntaa-ia .

i" .

.42,000

morte de Hin-

2:646.o0l>
"mortizações:' .

Pago -3 apolíees da Lei 106 does. ns. 297,
"

.. 2!38 e 303
Idem 8 idem. 135 does. ns. 283 a 290

'1-< 10 .., '144" "280 a 282. :291,
292, 299 _e -304 fi 307

" .

3'. ri. '. 160 does, ns. 275 a 277
Divida flutuante .

Pago. juros' dá Lei 106 doc. )]l.'. 317
Idem idem: 144 "." 318

"160 ..
H "319

" 173
' "" 320

u ' 196 "" 321
' .... j 210 u" 322

., '" . 250
. " H 323

,

., :,. ... '3 - Instrução Publica'
:Professorado municipal .

Pago ti Aristides Largura doc. nr. 324
:::dem, aLeonor C. Schmitt doc. nr. 325
Aplicação do auxilio estadual
Pago a. HaJiS"DoelI doc. nf•.308
.

.
.

4 ....:... Higiene e ASslstencia Publi�a .

Hospital Municipal
PagQ ao. D.r. Raul Ll?ite & Cia. doc. n. 278 162.000
Jd�ni;'J(·Ewa1do·'HoIetz doc. n:� �o9 ". 161.000

. Sóeprr()s-jiubli,cos .

.

'.

.

.

Pago 'á·J�ão·Med·eiro& doc. nr.326 '

Idem a·,n.' F: Sta. 0âtharina'!loc .. D. 327
.

• ..
,

.

' . ; .' '.
5 _.: Agricultura e Pecuaria

Combate, ás epizootias de gado
. Pag,o a .Tosé DOPlíngos Vargas �oc. Dr. 328

"

:
'. . 8 - Obras Publicas

Conservação' e 'construções
Pago a turma: de operarios concerto estrada
Garcia doc, nr. 329 "

.
.

Compra, de 'materiais .

Pago a KestI IrmãoS doe. nr. 300
ldem a Oto Berner doc. nr. 310
"

a José Doracheck düc. nr. 311
." a �ernhardt Irmãos doc. nr. 330

10 - AmeiIios Diversos.
,Pago �o Radio Club"de Blumenl;l.u doe. nr. 312

..

,;' 11 - Eventuais
. Despesals. iniprevistas

.

.

Fago a lteinoldo Siébert noc. nr. 313

3Go.ooo
. 800.000

1:000.000
300.000 2.:400.000 denbufO'O

, b
.

99.000
'147.000
84.000
294.000
112.000
Soo.ooo
1�2.ooo

200.000
15:\.000 350.000

1:�2g.ooo

34.650
4.800 39.450

120'.000

. 323.000

152.500

107.oco
Soo.Cooo

.

84.000
13.oco

.rof1��� (.tõiôl0':-F,M�� " )������','� ���'''''.�,i>�.c�;'1í'{':·r��14J�J!:;· ����� ""51.

8:�;:�i'�Blumens·üense ·F�' c. �
,35.033.7351' __,,_,.._,.,_......... """""' u_= __' �

. JHf1::d�nx:��stner Alfredo Kaestner43:377.000 t: Domingo, dia 11 de Agosto.,
.

D�.

polo COll�f.��interin;' Tesoureiro �. GRANDE TORNfl9 !!! fOOT-BALl .'?
G. Beduschi DO Campo da Gymnasticll.
Prefeito." "

t
Inicio dos Jogos á� 8 .!lol'as.

I�'.��. ·,:,rf.Oi:IQ8 os: livros e documentos relativos ao presente ba:Iancete, estão, na Pre- Tomarão parte os l.)rinrdpaes��lI..�bcJ desta ddade.. �
feitura Muníc�pal, á ,dispo:íliÇão de quem os queira examinar. CLASSE A:, Amazonas S. C., - Altonense F. G .•

- Bom·Retiro F. C. - Brasil
______�.............._............. , _,_,,,_,,==-_"'_

F. C., - Victoria S. C., - ,';meríce T:'. C., - Blumenauense F. C·

�.;.eso�uçao Nr. �� � CLASSE .D. A";n01H�3 �. Co, - Búill-lletlro F. C., � Liberdade F. C., - � I�

t
B!umenuuense F. C.

.

GeT:n,l.�n()..Bedusclli, Prefeito MMÍcipal de Blumell8,u, no uso
.
o CLASSE Infantil: Amazonas S. C., - Bom-Retiro F. 0., - e Blumenauense

otribuições;
" .. '

.

' ,MO G:ampo haverá churrasco, bebidas, café» e��.,l e no: mes ..

RESOLVE: .

. mo dia será a extriil�io da
.

. .,
,'...

,

EUetivar Walter Puett�T.i I:Iercilio Wagner, Agobar Branco e Juracy Olinger, res-

·t· TOM80LA,.
,

.

-

']letivamente nos cargos de Contarlor,. Escritur1irio, 'Porteiro Continuo e Da.tilog�'apha.. o
.

..'

,

.:�� >',;cIij,as funções vinllam exerce�do 'interinamente, d€signadús pelas Resoluções nr. 193 é o . . .
.
'.

,;:,.",..) ',l��}"A� 31 de Agosto e 1� .d'� :"etembr.o .n� �9a4� .

.

.

.
O.

do Rad!o PhlhpIJs, e �s demms Prerr:los.
,., ,

.' ;,:),. PrefeItura MuniCIpal d('} 'Blumenau� em 6 de Agosto de 1935. .

. , .,

,. A' noIte _- Havera grê!,nde Baile
OERMAN�reI���USCIU L������' 0'0 ... ���,:

:�I
!
,

!tlt.

Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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Cidade de. Bíumenau
·������������=-��·'��'_'���_ÃM '�.������==*=-4����$�������p�*h��••__������__���__.====�==------�==����====�--�-=�

QÚÂHDADE.
INSUPERAVEL

PREÇO MODICO

deseja uma bôo

pasta dentifricia e um'
bom sabonete, ambos

de preço b'ãstanre me

dico, não tenha mais

'duvidas: " peça . os da

marca' PU R I'SA N O •
. i

Ás,enhora de§ejà,�"---
Ôndas i"permanentes,', elegantes e mader�as
Manicure..' .'

,,'
.

Lavagem (ie cabeça.
.,.

Maquillagells,
. com râÍos uI1ravÍolela

Procure o saDão de barbearia de, (a!t�í!os,·
KHnze!bauer., (em frente' á Casa Hueprk�),

tintos

Toalhas para b::mho,

mesa e rosto.·

Guardanúpüs'

Roupões para ba:1ho

, Trinta· S.Iln08 de successo

J&I!o (1 mellior �olame para
,preferir JUVENTU.DE
!LEXAND,}t-E- para tra
tar e em:b�l1ezar os cabet
los. Exílngue à -.:aiZpll; Ces-
.&a ...fI quéda ': ili>$ ��nos.

. evitando ii ooh-itie., Fu
vóUaf â. OÔr, li.attrrâl 08

,

Ubêllo8 bnm:t�.
de.l'id�lhes· ....-'iâor
8 ulOcii.bde. N'ão

k4'�'''''' O,Ontf..m. fines de
pi'at� ..", ·:u-sa';SQ

".............<l"l ebfrú1ioç?A .j',

; ;�.�: !
I

Aos'hons'paes
E' natural que a vO�.�.!i fe[ici�

dade dependa de vossos fiíhgs
e.deles depende quasíds .sau-.
de; desta depende. quasi. .'ex;, -

cíustvamente, de lhe dardes de:
3 em 3mezes, um fr��co da,
afamada:

.

LOMBRIOUEIRA MINANCORJ�
" Não 'ha eguaí, Uma ereança
de 11 meses atacada de -desín-
teria perdeu ,543' vermes' de<3

.

qUalida�es 'testemun'hado pOl,
-. seis pessoas Idonéas 13111 lhpe':
riú, Municl!)io de S. Francisco'
do Sul filhã- do Sr.' Carlos J.

Neuremberg,
.

professor. Cada
frasco é uma dose. Torna-se de
uma ··vez em café com leite.
Depois do efeito não precisa
tpeta ,;nem purgante.,

.

Veade-se em' 4 numeros (I t 2
3 €I 4)� conforme a edade, em

rodos os negocioso nas íarrna
das

.,

desta
.

cidade e drogari�
9.S e na farmacia: Mirrancera•.
NOTA: ,Se :quiier pOup'�rvos·

da satide;, VQSS0 dinheiro, com

doença desconheGida e rernedios
ahabí tuaí-vcs��.cor...teço:de,(fual
quer doença. ao ,deitart dacl um
bom suador é.:de 'manhã. eeeo
um purgaole-:; rleLOmi>rigueira'
�1im.ncon). E' õ' meíhor de tl·
dos quantos existêm, e de eíeí
to rapido e suave.:
Muit�s diarheas infantis são

causadas só pelos vermes e den- ,-.,_.,------------
......

tes. Depois procurai ó vosso
.'

medico.
.

'

Vende-se na farmacia Mi
nancora em' Jotnvüle;: '@. em

I t.�dag as-boas- fa

.. rmac.ia.s. desta.'cidade. .

'

.
' �', , ..

. -
.

" ,

, "
,

. :

_ _.._ . � ... -

r,
. llachitIsJDo.

Rbe1llDatlsmo fim g-eral,
(Ã)nimento dos ,ouVido••
IDfiammaçóes do lltétO.
Affec:çõô& do figada.

.

MFlnchu da �e. .. '.

OOllorrll6aa,
·Eapinhu.
S�
Uk:er� .'

Escroplnd....
Dartbros,
FlStulu.
�.
B�uba.f
Iloulto..,
Db:res DO paJte,

.

'

. Carbwtco1CBJI-,"te.
S-OD!EROSO.

ANT1-SYPHII. 'J"U': O
ANT/�RHESJJ"tJ&ATICO
A f;J TI .. eSCROPHül.. rilSO

!AtB� fl!E illfEfim &SPlim!ElIn� llG »ÍIH fil�1:!
.

! Onuiee. 1'",.-5 Me<lo.í�''';' �O.....

, GRU�UE í.lEPURATlVi}· DU S"ªGUE

. Se�ões
IIifÍHUvel erll

.

pOUCOS
dias somente com

.

as afamadas

DAN NEM A N N
Os charutos e cigarrilhos DANNE..

MANN são os mais preferidos no.

mercado

A' venda em todo parte
Representantes

CARLOS HOEPCKE S. A.

o

U"�CI DA D1E
f' DE BLUMEN�

II �;:anario d� a��lut;-
I. 'independeneia

II
'I

� ELiçã.es ás quartas-Ieíraa .'

: (. aos sabbados .

- ..

I .' Di:.-ector: Proprietano

I
ACHILLES BALSINl

Redactor - Gerente
.

AFFONSO BALSL.-{'

Paulo
Blumenau

. Hering
Santa l�atharlna

Tintas e Vernizes. Materiaes para

pinturas em geral
Tintas fllD bisnagas para artistas

Para o bem geral da hu
manidade, venho ãttestar pe
rante Vv. 55. que saãrendo
ha muito tempo de syphilts
hereditarla, fiz uso:' devmnu
meros preparados sem obter

Bila Saúde•••. :yida .Longa... . resultados sattstactorlos; atê

Obtêm·•• uSindo o.
.

que vendo os repetidos re-

El'IXIR DE' t"DeU''EIRA �_M«D_�_-�� t
IR' '", .".

clames do maravilhoso "EU.
.

.

fi U .' 14 '".: �t9n..9ãc S .

'.

xír de Nogueira".,do Pharm.
Do Ph. eh. � J e Chim. João da Silva ',Sil ..

Joio da Silva Silveira
.

� Si S, S. quízer saborear I F". C
veíra, de sua fabricação, e

E�regado cem real �ant&gem l 'um bom. café, fazer . E attendendo a conselhos de

DOa aegilintes caaoa= ,�uma reíelção a mí- i � amigos, resolvi pára meu

,. 11'1 nota, ou jogar uma t bem, tomar u "Elixir de ,No-
; partida de bilhar

�

! guelra", do que muito me 1,'8-

• procure o ! .jubilo, por me ter restituído

! 'e f' B il inteiramente a saude, até en-

iJ .'

a e' raSl. ! tão mníto precaria.

! Rua 15 -'- BIumenau,' f'fHJüt:ifl at�rH::O Rt'cifé - Pernambuco.

'11M Serviço completo, de Bar '. ' � ..... nnl... :.U ��'.. M[. VICTAL CORREA DE MELLO
�. .

.' !t.. '.'
. Reconheço a

.

veracidade
·�:��_e;ju.�!:�!u":M.i:,*_ .jJ a mais rapida Iínha trullSO- do caso Prof. Dr. Luiz dl'

ceanica Bra�il - Euro�a em Góes. .

,
_

meno.s de. 40 horas. I(Firmas ..
'

reCGn.h.ecidas
pelo,'

-
,

l' Tabellião - Bel. T. Cam-.
A mab

.

aerea ItLha. na pello).' .... .

.

,.

.

Agencia do C�rreio �_
.... .

�a�CI oSul'
.

'jTodas as.quia te,:; feiras
.

registradas - ás 9, 30 hor:-:'b
:3imples - ás 10,30 üoras
para: P. Alegre, Pelotas,

Rio Grande, Uruguai, A ...genti
na, Chile, Pel'ú e Boli via.
Para o Norte

aos sabbados
registradas - ás 9,30 horas O annuncio é.:::a alma de
simples - ás 10,30 hOras I.

_ pai:a: Santos, 8. Paulo. R�o.E' A Y'TALlSAÇAO CIEr>JTIFIC' VItorIa, Car�.yelas, Ba'lil,
'MODERt,(;

..
DAS CEI_ULAs CAPILA- Maceió, Redf,e.

Natal.

Africa",RES. Fr',RÇANDO A SUA RADIOATI- 8ul'opa e Asia.
CIDADL NUMA JUVENTUDE PERMA� P

..

f
-

NENTE: REM!:.OIO, LOÇÃO, .l\,LlMEN-
ara· mal � In ormaçoes .

'lO. rONlCO BIOLOGICO, A.��TlCETI� JOIO o Agente: �

'p., I D
' ..

j'.
TO. MICROSICIDP-.. CONTR.A CASPA. Roberto aross�!lbacher (:,.,.'

Ilha�
-

r :: AFECÇÕES DO COJRO CABEL-
,

... �' . Ó
'_UDO. PARA TOJAS AS IDADES. Rua 15 de Novem.'brOr lilf. 85:l

. ReInaldo /ENDE-SE NAS BOAS DROG .• FARM., Telerhone 83. f ..

M·..a"p.b ...�.II'.t..:
'. II' JEST.t-. CIDADE A 10$000. A FARM., I

bllu5lU I
'vilNANCORA JOINV!LLf. REU'::TE 6 .

. ..... .'. ., F�ASCÇS POR 50$000,.
..��J.

.":' -

.� --� ...

j',-'. ,-..".-.t:"�

""-'-:Redacç!io ii ofHciuas ...
Travessa 4 de Fevereiro n'

'Caixa Postal - 57·
B UM EN A U
Santa Catharina .:

............

ASSIGNATURAS,

Amo . . • • . •. 15$000
se.ne-sre .. :;

, 8$000
Nu·n. avulso •.. $200
N1Dl. atrazado , $400 .

UvlPORTANTE i. ..
A' direcção da <Cidade- de
Blumenau> não assume res

ponsabilidade pelas aprecia
ções ernettidas am notas ou

artigos' 'assinados'
.

Sypnilis Hereuita-
I

na

todo o negrCÍo

"
"

.--';__bl�'

Evite ás dOel1çaS
:,;' '·lnrgeciosas !
0'1)1:11 :fóps,..s o MI: [3

'1:''"1 iI lIO .:__ F'l�HH.[�
oprr::,d:cAo

o tratame'1t'o de um
(',{sá de lypho é, maÍs
di�pelJdi(l�o do qU(� o

CU8tO de 'ümR installa'
".iio·· "OMS)) - DEFEN-
ÚA ÍJOIS A 8AUDE DE
SUA FAl\IILIA.·

.1 .... ENFRAQUr::CEU-SE '1

Ainda. t..m iOf/EO, dôr n<1lS

costas III no j:llllito �
U_a o pod�ro�o tonico

ViHHO CREOSOTADU'
lkI plxanrJ. - cldm.

Jillll IA ilLU �ME!R!
-

Empregalto &4'''''' IllV-
Dilue .nar Ill&l!'Ilu ,

·�ilval••cençll'
TflN!Cil SOOERJ.HO
,MS PULMÕES

Só e' fraco e lllagro quem quer!
Creanças, moços'e velhoa o to
nÍ!.:o GENES!!, abre (> apetite e

fortifica o organismo.
Vidro 8$000.

. Vende-be em tqda as farma-
cias.

'

I (Caixa Postal 2398 - Rio)

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



...é grande, muito grande, es
ta s<luc!adc, ,chinczinha i"tdíz
por meu amor!

'" tua VQZ t&Q me!ga c Bcarici
ante, no vazio da noite, com

movida cantil uma canção ma�;à
e onc!ulêlllte;

.

N E
. . -

d' C tenari
Em um de nossos numeros l nalando se entre Ois doadores geira". Chegou a Paranaguá e, no

.

mysterlo augusto cio

a .. xpoeyu;ao o en enano anteriores havíamos proruet- &8 maiores firmas comrner- e roi a .Curityba onde os JOIo meu qrümll �umilclc, de joelhos;

Farroupilha tido unia reportagem portnc- ctaes, os grandes buucos e naes "O Dia", "O Correio do s�I"Çtlndo, confunclido, o ccra-

. . II
.

•

d b dot
.. . . "ao �U<! bate no meu peito es- I·

nonza a 80!'e OIS VIg3!'!S- as grandes figuras nnanceí - Paraná", "Gazeta do Povo", d
_

.

l u. _ pera o ilmor quI!: me inspiras- I.

Na Exposlção do Centena- tas que agiram nesta cidade. ras da terra bandeirante. E· "Díarío da Tarde" e "Der te ii rcallseçêo surrcma di! ven- t

rio: Farroupílha, a realizar-se marmorístas e escultores; E- As clrcumstanctas, porem. tão bem soube agir' o viga- Kompass" ncüctarem benig ture, do SI1;U sonho subtil de. il- f
no dl.-a �\) de Sete-mbro pro-

míllo Rosmark. moveis finos retardaram noss., reportagem rista Que lião levantou-se namente sua estadia. Ponta luminadoj·
•

t f d
.

C' G
.

S A.
'

h
. ." b"

-'. é tlA não ven5, e nem \'irés

xtmo em.Porto Alegre, nos-
a as o a os; .

Ia. ropp .... que so oje vae a pu llclda- nenhuma suspe íta. Pelo con- Grossa a Morre tes tiveram, por t;l'rtQ, .. Im. �ileneiose e f·
80 Íllunicipjo terá UI)Ja es-

madeiras oorupensadas; Jor- de.
'

trano coroa 'la se de gran le também o "prazer" da visita compassiva, í

ple'ndida representação pois, ge Kimmel, moveis nuos de Em meados de Julho ultt- COT:lIiaDç[�, ludlbrtaudo tIS jor dos dois eoueumad.s vigaris- rr.i�h� !:.�dàÇO feliz; de meu ca-

ti'a màirJl'ia de nossos indus- vime; E. H. Koch, moveis dv mo estiveram Desta cidade naes que davam noticias elo tas.
'

.

. triái$ compcorneteram-se a vime; W. S. Cremer S. A_, dois senhores, bem trajados, glosas de SU;-l visita e dos AgUlcao em nosso Es- EUPROPRIO

enviar mostrnanos. Assim é hbrÍ.ca de ataduras, a uníca que percorreram os nossos jil19 que oanimavam.Um grau tado
que estaremos ali. represen-

existente no Brasil; .JGsé Me- centros commerélaes e índus de matutino paulista, p. ex., Anniversarios
tados com pruductos de. to- deíros, fermentos, esseuctas, trtaes recolhendo quantias deu a seguinte noticia: A prlmeira cidade catharí- Transcorre amanhã o anníversa-

dos os nossos ramos indus- etc.; Leonardo Schlossma' em dinheiro para a publíca. "Visitas -- Recebemos 110- ne nse visitada por �janoel rio da sra, D. ígnez F. Farnandes,

tnaes e commercíees de mo. eher, artefactos e brluquedcs i ção de um livro que se intí- [e, em nossa redação, a gra- Lopes de Barros foi .Tllraguá m. d. esposa do sr, Japy Fernan

do a dar. no pavilhão oatha- de madeira; J. Kersanak &. iulava "0 Valor do Brasil t: ta visita do couh reldo colle- onde varias contribuições déS.

rínense, uma mostra de nos Cia. fabrica de bombons; In- i o Progresso da Colnnia Ex- ga de imprensa dr. Manoel obteve. Joínvílle, a cidade
- Na sexta feira completa mais

�

d trí eh" c '
um anno de existencía o S1'. dr..Io-

BO progresso.
us ria mnca ur; prepa- i trangeira '. Numerosas Iír- Lopes de Barros, autor de seguinte, foi campo ferlil, ten sé Balsíní Sobrinho, dístlncto clíní-

'I'res mostruarios nossos rados pharmaceuticos em ge- 'mas doaram-lhes quantias vul diversas oh-as líterartas. en- do todas as grandes firma." co no sul do Estado.

exporão productos unícos ta- ral; Hermann Sander, fabri tuosas, Pouco deuols porem, tre as quaes se destacam os consulados e os bancos - Desejamos-lhes felicidades.

briéados no BrasiJ. dando um ca de chocolate Snlvare; AI surgindo suspeitas a policia "Paginas dos Pampas", "Rio doado qUllntiaK de vulto. Viajantes
cunho original e valioso ao fonso Sauder, fermentos e é avisada e os dois m€liau- Grande 'do Sul em revista". BiumeUau nã·,) podia (>sca� -

Regressoll na semana pasí5uda de

munioipio de Blumenaü. mostarda; Salinger & Cia. S. tos são pr0'Sos em Floriano· i "Direitos de �acionalldade". vaI' ti exc\li'silo dos dois me Rio Caçador, onde fora com 1\ in-

Atê a 'data de hoje 'com- Ao, lacticinios; productos sui· polis onde já. estavam em' ·';·mendo intimo", etc. - O liantes. gUl Sf:U livro encon cllmbenda de pôr em ordem (( es-

P�omette:ram-se a enviar mos. nos e charutilhús; Fred Wit acção. Jr. Manoel L'lpes de Barros, tramas cllrimbós· e assigna- <?rip,tu�uÇãO illUllir.ipal. o �r. Wdter

J '1' f
. f d tá' d

.

t I rJ"'i ;u �. . Pudter, fll. d. escrlpturano da pre-

truarios 'aS sbguintes firmas: te cr., mostard�; WalterWeh- 11. I oram lll.erroga OH e que es reUnIU o materIal urllS (a 1 relPl Ufa Iúunlcl'll'rei1ura local. �:".�'.,.

Emp. Industrial Garcia, te- muth, fabrica de rãi'maE }Ia- descob,erta a trallluia que vi- para uma prnxima obra inti- paI, :Jaixa Ai,ii·jcola. Cia. He' - Com def,Uno a Curityba'jlllrtiu
cidos em geral e fundição; ra .charutos unica que exis· uham fazeçdo. tulada "0 valor de S. P3.ulo rÍflg Arthul' fjuergt'l' Her· hontell o jOI'en acudemico de Oirej·

Emp. Oraphiua Nietsche. Iy te no paiz; 'Paulo Hering, ta Os ani�c:edentes
e o Pro�resso da Colonia m,mh We"ge. CI"l.. K�rste�. ;���r�����d��:5ini que vae proscguir

tographia; vyi_lly Nietsche; ar· � brica de tintas em geral; AI- Extl'�ng,\:':ra" demoray..se·;í Empr<'za l. GHI'CIH, Malharw

teructos de VIdro com azas berto Stein. mostarda; Carlos Desde Fevereiro de Hn3 enll't1. IlO� algum tt'mpo. de Al"tcfator' Finos, Thiem&nD
de borboletas; Cia. Hering, Landstein, ladrilhos, modeHa- que Manoel Lopes de Barros, Notas 19uaes á esta enc_on- Cia; Ltda., W. S. Cremer S.

tecnIos dê. malha em geral; gens em metal e cimento; intitulando-se duutor, percor- tramas e�, numer�so3 J0!.'- .l., eia. Fabdca de Gaitas

Thieína..:u & Cia., malharia Hemmer irmãos, conserv(�s tle eia a capital de S. Paulo e o nll.es, escr'p 0_8 �m _1,n,;ua ve� S. A. e outros. Em nossa ci

.. em 'algodão e lã; Malharia de fructas e legumel:.; . ·Laborafo· in_tel'ior .deste Estado, reco· n ac_u la, allellltt, ItalIana e 11te aadJ os (1018 não a�ceilavam

Artefactos Finos S. A., fila- rio Renll.scim; p�eparados lhendo dinheil'G para a publi syrl.a.. S, j;'a�lo, Sto. Amaro, q�_a!lti:ts iureri(lres a 200 mil

lhana em seda; Leder & 'Li- pharamceuticos; Karsteu Ir· cação do livro "O Va!lir de Campmas, Sa.ntos, S. Caf:ltb.· reIs...

esc�ke: _fabrfca de ch�pé(JS mãos, teeidos em beraI Gus- S. ·Paulo e o Progresso dt 1 n,?, S; Bernardo, S�r?caba, Daql,i i)'lrtiram ra1';j_ FIo-

,<'�elsa"; Hermann Splegel. tavo Kummerlofwe, brinque' Colúnia. Extrangeira". Em to- Rl� 01u[o, Mo�y Mlf1fD,_ S. riuuopoli:s onde con;:;eguiJ'am
artefactos electricos e tela dos etc: Walte- Th(lillSen da essa região Manoel L. de ,Joao da :.Boa VIsta,

.

Mococa, urna doação da firma Carios

,de arame; Elt::ctro Aç.o, me- -cou'ros; strobel I�rnãos, 'ina" Sarros recebeu milhares de Jundiahy, S: Çnl'�OS. PÍI'aci�a' Hoepcke S. A. Momentos. de

tallurgica em g�ral; Dr. A. deiras preparadas; Bern tlonativos como o prova seu ba e ItapetI�mga foram Clda pois, quando dahi sahi1-arn

Kiel,·.electrot�chnica, f:.lbrica I haràt Irmão;, ar ígOB� de livro de assignaturus, assig· des pel'corndas por Manoel [Gram detidos pela policia
de motores electricos e bom - couros; WiHy Liiebert moveis Lopes de Barro�, qu� na· rlorianopolitana.
bas centriIugas; Mario Mag- estofados finos; Pau! & Cia" Os nossos tenuistas nã t

qudla epoclla agIa sozmho. As sU5pei�al de estiliontito, pois us[;.rari�

nani, fabriCa de instrumentos diversos e Hermaun Weege, venceram nenhuma partida, Ne Paraná Em Blumenau foi que sur-
"de ardil para induzir alguem

. de 0orda; OswaldO Otte, cor- com seus varbdos e afl"lma- cabendo a victoria aos joga- Certamente fdltando-lhe o gjram suspeitas sobre a acti-
!l entrar tm ll(·gocios, al'im

tume;. Mathias Haás & Filhos, dos pl'oductos de lacticínios. dores do "Maremo Dias Ten- campo, já explorado em de vidade dos dois vigaristas.
de tirar para �i qualquer pl'O

nis". masia, e talvez com receio Em uma casa u:]] denC1ll1i-
veito ou locupletar-se c(Jm

. jactura: dbeia."
x x x de ser descoberto o meliante nava-se capitão Lopes de Manoel Looes de Barros e

Como já é do domínio pu· acompanhado agora por Pe- Blil'l'(,s e o outro era seu se- Pbdro Vaz Schumann foram
biico, o veÍlç"!dôl' do torneio dro Vaz Schum!iun, seu so- cretario; em outra firma da rernettidús ti CUrHyba, â pc·

.

..
de x�drez promovido pelo cio em vigarismo, djrigiu�se va-se justamente o contrario:

f'
. ..... ..

1
-

'd d Bl O b
. club "Amia s d X d V para o ParaDA, teneionando PedN Schumann era capitão

elido .:la pclida dali que tú m

"eumao aman la na se e o umennuensé -. fI
.

",o P, a rez e-

M
bem instaurou prúce�so �,\)n-

li:�'.·:n" te torneio do Alton�nse _ TI )rnel'o d·e ·T·enl's �ha", sr· Gustavo Lindholm, . em seguida percorrer Sta. e anoei de Barros seu se-

"il;,j,lla.. ... .. .

..�. __
, v. '. Jogou com o sr. Otto G. Fa- Catharina e o Rio Gtunde do cretario. Nos recibos que da trli elles. Depois de ter:rii-

O campeonato de xadrt:z da cH.lade. ts, campeão de xadrez de Sul. As grandiosas commerno yam trocavam constantemen-
nado t:ste processo os deis

.. -.. . .
' .

nossa cl'dade d' 'a d rUf>o-es do "Dl'a do • 'atono" te o ender'eçoo. dr.vam, I'ua vigarista deverão ser conc:u-
.

AlIlaU.b.ã ás.8 horas da noi-; CLASSE A: ' em lSptn es "v v ... zidos a esta cida de, or de 1-:: e-

te haverá uma:rennião na se-
1 Blumennu(:'üse 1 x Itoupa- te alto titulo. Ficou combi nestes Estades lhes prepara- dos Andradas 121, 123 r ou rá completario O inqueI'ito.

'de do Blumenauênse l"o('. em va centl'u1, O. uado que aquelle que ven- "\iam um ambiente propido. 478, em Porto Alegre. Suas c d 1. d 4'

C S8 'P 'me'ro 5 p t'd s s O titulo do linro J-a' agora proIisso-ps eranl de J·or.'lall·stas ..:if.:'gun o SOUul'PlúE" e ion-

que, serão tratados assuntos Amazonas, 3 x AItonens.B, � e 1'1 1_ ' .ar 1 a e- y - t t 'J' !'d· \Aano 1'-
.

S
d não era "O Valor d,e S. !'au- ou então representan[6S de

e ane OI z. a, IH P _uOpt'
relativos ao torneio -promo- 1. Blumenauense 1 x Vícto- na o ca�peao, sam o ven- de Barros já HB achou cl:v,oi-
vido por este clube para o ria O. ced'?r maIS U';13. "ez. em de- lo u a Colonia Extrangeira" urna fabrica de teciúos de l'

.

" d t tul Ott mas "O Valor do BJ'USl'l e 01 seAd'··, COJll séde em S. Paulo.
vido cam a po leIa em cuso

nr6xlmo domingo. Para disputa do l' lU!IU1" lcza e seu 1 (l, o sr. o c<, ih t
.

1:' � G F t Progro.sso da Co!onl'a Extran! Ora, quem .1onhece a rua
Sf'.me I an e.

Co'mparecefãó todas as jogam a seguir o Amazonas . a s.
_

'- - �

directorias d.os clubes que e o Blumenauense, vencendo

\
O veterano �ampeao �os· dos Andradas, em Porto Ale- O livro:3 ser pubJii�a�o

vão "tomar {Hirte no torneio, 10 primeiro por 1 x O. O pon- troo,u·se ��peflor vencendo
, I g�e, �abe perteita.mentel que Em poder, ds polici.a ef:itão

as quaBs deverão �raz;er os to foi feito por 'l'ensini.
CinCO pa�iIdfl;s enquant.!} seu

I I
ali na<: ex\ste c8;:;a comIa nu- todos os IolnetoB do llvro cu-

seus 'respectivos quadroEl, es Em disputa do 3' lugar jo- a?Ver�arlO 80 consegUIU uma! mer/;lç�o 121, pOIS esta 1':'3, ja publicação servÍa de meio

calados para jogar no dom in gam o Vcitoria e Itoupava VIctOrIa. O sr\ ?tto G. Fat� I começa com a numeraçao

I de exploração. O l' folheto

'go. Centrai, vencendo, o Victoria pertence ao cIL.be de Xa�r.ez I 138. . .

. tem o titulo "O valor que re

x x X per 1 x o. �lumenauens� e por rmmtls- ( Soubemos que uma :b.rma. preEH:.uta o glori<.sa Estado de

. ., O resultado da classe A, SIIUOS annos e c�IDpeao, de- I que dera 400$�OO, SU8pelt�n- Bta. Catharina nos 21 Esta-

,)levestll:t-se _dO mamr b:nlnan foi pois o seguinte: l' lu� fendendo esse tItulo garho; do pouc.o depols da tramol�, dos do Brasii"; as pala.vras
bsmo. e mteI'e�se o gra�de I gar: Amazonas; 2' lugar: Blu s0m.ente durante

.

todo este I C?Dl;�gUlu encontrar os dms "Sta. Calharina" ei:>tão em le-
tDrrrelo espol't!VQ promovIdo: meJJ<luense; 3: lugar: Victoria. p�rlO::lo. soubemos que .lhe \ vlgal'lb�a � fazer com. que ros tras dif!erentes, escI'iptas cm

pelo Altonense F. C. em �eu I JOGO FESTIVAL·· fOl apre_sentada a selltunte['·
se reft�tUlda a qua�t!a_. local em que antes estavam

.. gramady. uma ItOUJ?8VIl,. aOS Bom Retiro x Altonense. preposta. os tres �elhores . �pr(;lsen!ud.a q�elxa a po- outras palB.vf3s, que julgamos
.... 8�US dmgentes POIS e espe-! Coube a victoria ao Altnnen- collo�adcs �o tO!'lJ€w., sr�., lIcla por var18S hrmas ]e�a- terem sido primeiramente 8.

clalm�nte ao. sr. perSUéU,! se pela üontagem de 1 x O. Gustavo Lmdholm,. �dn1fo
. das, o SI'; Del€�I1;IO ESpeC]'ll Paulo e dedois Parimá.

seu dIgno presIdente.. '. ap!e- O ponto foi conqui!:ltalio bri- Mayer e Franz RUlliZ;;, JUI.!ta,�! T.te. Juba! Cout.m.;o cúmmu· Os outros cupitulos nuda

se�tamo.s nos�a� f�hCltaçoe8Ilhantemf'nte por Lauro,
.

\ lll�:�te com o sr. Ot,� G. F�ts I J:I,IC(I�-Se lmI:nedl[:t�ID:nte COI? de valor tr3zem sobre a co-

.. pelO eXlto .. f.elIz o�tldG. ,Os re- 'A' noite teve iugar anima- farao um �;)vo tomew. Sl_o I F�OrJaRo�ohs ,pel!lIIGO fi pn- ionização extrangeira, tstt.n-

sultad�s ,do �orn�.lo Joram 10- do baile em qne foi feita _
a ve�cedor", IO� (} sr. Fats,

.

nao
1 s�o dos. �cc,u",ad�s.. Um!" ho do numeroso!; delles repeti.

" ram Of;! segl1:n�tes.. _
I entrega dos premio!> aos ven ma18 ser�}lsput3do o titulo ,r.a.depOIS ela re�ebld� Cl. no- dos 3 a 4 ve�et'l para àar

,INFANTIL. Altonent>e. 1 x \ cedores.. de c8I?peao neste anno. Po- I tlcla de qUE' havwUl 51r10 I?re- ideia de volume.'Outros tem

�mazonas O. Venceu o lllIan- .:Xc x x
..

rem, 81 o vencedor roÍ' Ulli sos e qu� brevemente .f!eI'ltlID por titulo Colonização Por-tu-
tIl do A1ttmense_

- dos outros ires, o ' ver:cedor I
reconduzldos a esta CIúade. gu:::,za DO Brasil, A Frar::ç2,

CLASSE B: Em disputa dl1.·taça "Casa! jogará cem o sr. Fats novl'l-j lIA iU.:cuss;;ão Como sente o brasileiro pau
,. AltolleDse 1 x Salto F. C. Husader' têYe lhgar domin- mente pãra, e cohqu�sta do j E6ta, Corno perece a 1itératu-
O, LiD�rdade 2 X Gloria O.AI- go nos asetts'� do Tenais tituio supremo de xadrez em! .0 delegado 'auxiliar da cu- ra no Brasil. Capital de meu

-tonense x Liberdade, venceu I Club Bluraen�u 08 jogos _da Blumenau_Para estes jogos! . pIta], sr. J(Jãú Canci0 de Qnerido Brasil e até um dis-
o l' por 1 x o, . conquístahdo I melhor das ires, entre egui- reina o maior Ínt:aresse em! ! Souza act1!-0u os dois mel�:m·1 CUi'EO em regosijo da victo

. essim a prlmeir lugar. ! pes itajahyenses e locaes. nossos meios enxadresistas. I ..,j' l tes como IncursoS em CrIme l ria da Alliança Liberal...
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