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Paris (Agencia Brasileira)
- Noticias divulgadas nesta
capital íníormam que a ilha
de Rhodos, que embora seja
habitada na maior parte por

- .A' nossa nota anterior agrícolas onde 'sua Iolha te- «Não disseminamos só os gregos, se acha sob a sobe

sobre a assistencia e o anr- nha irradiação, todo o con- postulados do nosso patrono
ranía da Italia, roi agora tran

h 'c '

I nara u exít
stormada em um enorme hos-

.. paro aos amena do, cam- urso pOSSIve para o exi o - considerado o maior so-
, , 'da t

.

'ti"
'"

tí d '1 'pital para os soldados ítalía.
"po sera' completada hOJ' e pa rIO ea micra iva e CIO.OgO brasileiro e o homem

Iundar o escríotorlo de in- que maís vivamente seutíu
nos que não podem suppor-

com a preciosa entrevista P' lOtar o clima da Africa Orien-

que o sr, dr" Rafael Xavis l'
formações agrícolas. Todas destino de nossa civilização tal. Ademais, "os trabalhos de
as nossas publicações" irão - praticamos os seus ensi

concedeu ao, I:!08?P repre- ter ás mãos dos interessa- namentos e objectivámos os fortificação da pequena ilha

sentante na Capital Fade- dos e prestaremos, com o seus' ídeaés.v
de Leros, perto da ilha de

I P ma" lcuert Rhodos," foram íntensllícados
"

ra. ,rúcurado pelo nosso
. ximo praser, qua quer mo «A sociedade é visceral-

..

.ccmpanheiro no Ministério Iormação desejada pelos ag rl- mente apolítíca, fundamen-
-��-� _,-- Sabbado á noite, o sr. Hen- vídenclas, a policia conse-

dr"A' cultores e creadores do mu- talmente nacionalista, sem [a- Um a"Il!I;,.,!IaW'l'..a "-""!!lIt ft!90. rique Freíberger, peasíonís gue descobrir que o rapaz

,a-, grícuttura, e. S. a,.,paz
,..

......ali./i_.llllo_ ""191 1.1"'.... d tI'
nteipro mais bem r rganízado cobínísmo e. o que é mais dlio (M�tura ta da casa de propriedade o tornara um au omove e VIa·

..'
OUVIr os nossos propositos do Brasil, que tem servido importante, realiza um ee- sr. Ricardo Koch, no Garcia, jara para Rio do Sul, onde se

com um interesse em -sum- de padrão para os demais.» forço gigantesco em tor'o o Interrompidas as transmís- roi victlma de um .VUltUG80 achava hospedado num hotel.

ma captivante para nÓH, ha- O Ar, dr, [{afap.I Xavier terrttorío nactonal. sem <li, sõ es durante meia hora; roubo. Ao voltar para o seu Para la' dirigiram-se honten

bituades e prevenidos con-
nheiro. ·5;) a palavra e os ac- quarto, alta noite daquelle dois investigadores com or-

tos dos torreanos, levados,
Honrem. á noite, approxi- dia, o sr, Henrique Freiber- dens especiaes da prender o

tra a nià vontade dos de- '
u. � maâa t 8 I

. t
em sua pregação pelo pa

m men e toras e meia, ger deu pela falta de 2:360$ accusado e trazel-o a es a

partamentoe de serviços trlotísmo de Raul de . Paula,
ueriticcu-se um. aecidente no que guardava em sua mala. cidade. para ser interrogado .

... . naeronaas, concedeu a: (Cei_ o íncansavel Secretario Ge- preomptiticaâor do appcre- Notíllcado o facto ao sr, WiIiy Bendíxem de!xou a-

,

dada de Blumena u" as pa- ral, realiza o milagre dessa
lho transmissor da R, C, B. Delegado Especial este en- qui sua bycicleta que está

J .

t ' obra tormídavel de cohesão Durante meia hora tica- trou Iosro em delllgencias pa- na delegacia.·· Tambem che- .

.. (;í.Vl'as seguin es, ,nue nUE!
.I. � • �

1 nucíonal.» ram. interrompidas as irans- ra descobrir o autor desse gou ao conhecimento do sr,

autorizam jà a considerar missões qu
• D I dE' I d'

«Possuímos cerca de mil
.0" , e 80 recomeçaram inptJ!·taute furto. e ega o speCla que u�

victoriosa a nossa inicia· clubes agrícolas· no territo-
ás 9 ho'ras. Para f'ntrar no predio o la- rante a viajem Wmy,� Bendi-

tiva: rio' naciOllaI, todos tmbalhan:. dfãô penetrara por uma por- xen mostrara possuir grande
"A iniciativa que o senhor do activamente e a todos as-

ta dos fundos, a qual embo- quantia consigú
acaba de me c<rmmuaicdf, sistimos por interme�io ·'Aguia Negra" ser\-indo ra ldchada, podia ser abE'rta

cnmo r�present!lnte da «CI- dos . noss(\s collaboradcras na Ahvssinia por uma pessôa que fosre fa·

.

DADE DE BLUMFN,\.U», eu. torreanos que hoje se con· Addis-Ahebav - A. B. - O: milia:, a certas C9altlcularida:
che-me de verdadei1'0 ontllu- tam .aos miihares, em tOU0S aviadur negro norte-america � dí:'s.Isto fez desCunfiar que o

siasmo _:_ começou o sr, dr. fez uma paUf\tl. As pala- os sectores, principalmente no, que ccstGma usar o cog-
� ladrão tivesse sido um que

fbfaei Xavier _ A' ÍmDreD- de 8. S.'· j& haviam no seio do professorado �ri- nome de' "Aguia Negra" e l morasse' na casa ou a conhe'

". �a do iD:teriQI' do Brasil: que superad!:> a espectativa q ne mario e dos agronomos». ,chegou reêentemente.a esta! cesse be�n. Dois. �3.pazes, No dia 8 de Agosto completou.se
'eu. conSIdero a mai:3" legiti- nus levara a té a !Ii. Porém, "As nOssas semanas rumes 1 capital p�ra oUerecer seus! �ompa�heJ,ros da vICtI.ma,. J�- o 25 anniversario do Decreto da

.....
ma r�pre&e�üante .

do nosso t"'Ill proquzi�o resulta10s le- � ser,�i90s á Abyssinia I)a even�ao Jose Plllto e .�ntomotWel- Sa_;rada Congr�gação.dos. Sacra:
e3�irito nácional. porqué E'lla enquanto S. S. attendia a cundos e hOje já se torna dn �tu81ldade de uma guerra eüm jgenant roram pre.,os e en.err -: me�tos «Quam smgularl Ch:li,ltuS !l

"flec' um dos spus. auxilial'es 'COITI 0'·1 tt d'
. " - : lt 'I' I' 't"

" : lJ'ados comprovan'io-se por'em: more)'. pelo. qual
o Santo Padre PlO

T'v Le O caracter da' gente ilCI a en er as sollCltaçoes: a a la, atIS ou�se na mIan·: b " ",; X, de santa memoria, chltmouá me-

verdadeiramente brasileira. o expediente, lembralllo- que nos chegam de todos osi taria, como instructor de vo- j que havIaD? passado a nOIte � sa eucbaristica as criançlls que ti-

.

em todó o esplendor de suá noS da, Sociedade Amigos ��stados do Sul do Norte e: Iuntarios., l em local dlUerente. � verem chegado á idade e ao· uso

..

força constructiva e· de suas d� Alberto 'I'(Jrl'e"', d" do Centro";
,

: Em vista de falta de aviões j Peaquizando rIleJhor o sr,; da razão.
'- -

e r·
" ...

E S t .. th
.'

f
:. b"

-
: Tte Jubal Co .. tl'nho suspei: Em commemoraçao de tao faus-

.

ne glRS pouco conhecidas qual é Prosidente. E�ta 80-
« m. an a Ca arma, are·: o governo a ySSIIllO nao pou;· .

�
."

-

� toso acontecimento a meS'lla Sajra-
. pelos. hO,mens da cidade, des. mos em breve a nossa pri-·� de coIlocer um apparelho á j tou de um" outro m.dlvlduo, � da Congregação, tomou a feliz inici-

C:l�ttCt�lzau,:,s, ,por uma ci- eiedad�, segu?do apuramos, me!ra sem,ana ruralista e es ... � disposição de "Agnia Negra", 1 de nome. Wllly Bendlxen, ?: ativa.ge convocar :e�ra nm� cOl�-

v.l.lIzaçao artlfICIal está des- levara a effelto em A 0"08- peramos alcançar os mesmo"': como este esperava : qual haVIa morado com FreI-: munhao geral as cr!ança'.: cathotl-

ti d - d '1 t SI",·
to

b·'· ,
-;

. .

: berger sabia do dinheiro e"'o : cas de todo o mund'l, sendo mar-

n� o O gr<l.n: e pape. edu-, o ou etem )1'0 prOXHt10S, o Ject�vos das deml:!.ls,» j ; •
'

.

, .... = � cada tal solem'lidade ]Jara () dia de

cah�o na phase da reCODa- uma semana rUl'a1ista

em\
«HOJe mesmo acabo do re' i � nh.ecHI. a maDeIra de se a; amanhã, 15 da Agosto.

truçaQ naCiOnal que se con-
.

ceber telegrammas do Piua- i � br!r .

a porta dos fun..tos, I�- � Em ,Blumenau es�a festa co1l1i!1e-

cretiza nos primeir.os tr':ba-
nosso Estado e Blumenau

t y da Bahia e do Ceará i festa nos : mediatamente man:lou dOIS: moratn:a. se reve"tlrá degra�d� Im-

lhos levados a cabo po;'um parece sem.' o sector eAnO-j�a�raIldo o e'ntl'usl'asmo reI"i
.

linvestigadores na casa onde i Pdonenctla, devedndoE ahPP�OtXlmlr-se
, "

11 'd'
.

• u -: 11.. d
' : 'd

: a san a mesa a ue arlS la uma

punhado d.r bomens convie, 11. o, ASSIm, 11l,omentos de-. nau te nos meios ruraes com!, atIra ores j morava, o.ff5 q�ae!i conVl a- j verd,adeira multidão de meninas e

tos e dOI�U:JadoB por �m e1e- pOIS, quando S. S. se pllZj as semanas que, naquellt's '
. 1·. •

, j ram Bend,lx,en a _?omparecer: me!lIllos, Nenhum .deve faltar a es-

vado espmto de brasIJldade�» no mcnt
..

'd' _i E$tados a SOCledade realiza ..
Serã realza,:_a domwgot no: a Delegé"cla. Agmdo astu.; te l�sto e santo. apello, para que

,<A Campanha ., r"t. .

va e a nossa lapo: ,'t ;pateu e no saIan da Casa dos: ciosamente o accusado con-: aqUI em nos.lia CIdade, cO,mo em to·

,

rura k a que, RIÇllo perO'ulltamos lhe SI) : nesse momen o», Atiradores urna f t' b' ,�,
..

d
: das as localIdades catholIcas do u-

rapltiamente, se di3hmde em "
.

o
. -1 «o seu jornal será. estou·. ' .

'
. _es a em. e- seguiU que os mVeStlga,o- j niverso, �e registre uma excepci,,-

todos os extr8mos do terri-
bl e a SOCIedade Atm�os ,de: ce} to, omeiGor vehiculo de pro

neflclO do pavllh�� de ISO- r?'S ,retornassem á d�l�ga�Ia)! uaI e ,brllhante festa eucharisHm\

tOl'io nacional, daudo ao ho- Alberto Tunes e o SlgOlfi-: paganda, cm Santa Catha.rina� !a�,,:nto do HospItal 5ta� Ca- dlze�dodo-lhes que ma .lm- das cnanças.

ruem do campo o v<llor real cado de suas semanas ru- dos nossos e�l(lrços e muito � rma. Innum,�ras. s,enho- medIatamente atraz, de blCY

que e116 représenta como a ralistas S S immediata:
\ fará pela obra que empolaR fdlOhas e sen�odlasd dls�nctas cleta. As horas, porem, pas-

. força mais viva J� nação e t: f:: . "I' o paiz nO amparo e assisttj�l' ,e n_ossa E:O�I� fi. e estao' em saram-se e nada de wiHy
elevando (J seu nivel moral,

meu e.., ID. Oi mou-nos: eia aos homens do ca:n;)o e conh-?ua adlVl{Ja�e par� da· B.endixen ch�gal' á, Delega-
Um

constitue o fundamento mais «A SOCleJade An1igos de da edu3sção da juven"tude r.em a fest� o maIOr brIlhan. ma. Tomando lmmedl&.tas pro-

serio da reconstrução saciai Alberto .Torres, �ctua!mente num. sentido legitimaillent� fIs!Ilo pOSSlVE-l.
e economica do Brasil.»' sob a, mlOha,�J'esldenc\a, ,ella brasileiro.)}

.:Assistir� , portanto, ao ho. constItue, ,boJt', f:� Bra�ll, o

mem do campo, prestando- centro ,maiS. autorIzado de

lhe o concurs() constante de um naCIOnalismo Constructor

que elle carece: proDidando' � real .porqne" não fazendo

lhe os ensinam.�mtos da mo� hte,ralUr�, realIZa!? trabalho

tlerna àgriculwra e facilitan, ma:s SBrlO e contmuado em Realizar-se-á domingo, no'
do a sua p o,'Í'lsão em todos pró} dos estudes e soluções Garcia, animada festa papu -

os sentidos, constit�e o maior praticas dos .nossos proble- lar em betlff'cio da escola e

serviço que" se poderá. pres-
mas.»

.
: da nova capella em honra de

tal' ao paiz.> ' «A sua f }rca QGral reside Nossa Senhora da Gloria.
«A Directoria .:ode Estatisti justamente no aspecto do As 8 horas da manhã !:la-

, ca e Produção' d:o Mínisterió seu trabalho e no enthusias' vetá missa festiv3, iniciando
da Agricultura aSS:Q1ne o com- mo de �suas cª�panhas que se a seg·uir os festE'jos que
promh.so de pr�8t3.r aos aRrio encontram no .se,lo dos cam· durarão todo o dia. Para
'mlltores de Blmllenau atra- ponez�s braSl1elros e nos esta festa. beueficifmte. estão
,véz o seu jürnal, asslai. c�mo f,n.t,l�iCjPiOS.,

o H�b}ente PN'l
convidados tO,dos os cathoI.i,

tambem ao� 'Jutros centros �lCIO á. sua acçao construc- cos daqueHe Importante ban

......

'

_;___
tl'vd.» ro. ..

o amparo e assistencia aos homens
do campo!
�

CO,m, o mais efficíente e autorizado elos 'serviços nacionaes: a
.

Directoria de Es
tatísüca da P.rodu::çãO do Mi?isterio da Agri�ultura -- Uma iniciativa de grande interesse pala os Bluménauense em particular e � Estad», julgada em

preciosa entrevista pelo dr. nafael Xavier

Transformada em

um immenso
hospital

A Ilba de Rhodós

..jj.

Festa .. popular no

Garcia

.�.

o sr.: Eden
Paris·

Pal"'is,_13, - A1w,unr:ia-se
que o s,r. Antho7111 Eden mi�
ni8trú inglez do Foreifin' O{
{ice d�verá chegar

.

hoje á
e:;ta Cldadc, onde mailte?'á
conferencias com o sr. Pier
re Lavai sobre a· rirOXtma

.. nunião das Tl'es prIlencias,
..

Os jornaes. commentam
dasde já, que os trabalhos
desta çonferencia entre a

F-rança, á ltalia e a Ingla
terra, Bstâo valados a 'Um
fracuss() úOmpleto.

em ,Uma Legião Extrangeira pa
ra á Africa Oriental

Roma (A. R) ._ Nos centros of- veuiellte sl:'jam esses voltmtarios
ficieas italianos estuda-se actu iU()0rporad{J� nas tropas regula
alroente 11 possibilidade da en'a r,-s: preft'riudo.B8 a formação de
ção de nma legião e:>lr,mgeira, ps um ('orpo militar integrado ex-

Ta R Arricll Oriént"l., clusivamente por estrangeiros.
Segundo deClara-se, chegam Até agora não foi dada uenhu

diariamente num.er0S0S' offereci- tua respo�ta definitiva aos solici
mentos de Sllbditos himgaros, tautes, adintttindo-se1 todavia, eo·
gl'l�g!)S e iJlgI�ze8 e outros, de· mo tnuito pl�oYavel que sejam B,erlim (Agencia Brasilei
sejosns de S6 1!1istardm cOmo vo- acceitos os off�reciinent()s, uma rEl) � O ministerio da. Fa
!lltlt:'l'io� tJ'J �'x l':'ito it,lliRno' Pa ver. (kcidida a formação da 1e- zer..da do Reich publicou de·
reGi.! qne llÍiO Se cuusidl'l'li CO!:- I giàH,

'

talhes acerca das dividas

As dividas fundadas
• do Reich

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

'J"Superconfort Michelin"
o pneu de 14 libras de pressão adapta
vel ao seu carro sem troca de fadas.

Distribuidores

CASA HERT'WIG, Rua 15 de
- Novembro 127 -
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Ulll vultuoso roubo
A policia está no encalço do indigitado larapio

-.. Varias notas

Communhão geral de to
das as crianças catholicas

Mar

60:)deficit de
mil contos

de ehammas No Orçamento para 19 {)

ColIÍsão com um trem

petr()leo
Rio, 13 (P) � A Comissão de ,-;.

nanças trabalha com afinco para : .�.

minar ainda hoje 4) rrojec:to do Or':'"
menta Imísiler.o para o anno de 1 '_. 36.
Espera-se que amanhã mesmo �eTiÍ I)
Orçamen�o enviado ao plenãr,o para
ser discutido.
Segundo calculos do presid�nte da

Comissão de Fil'lançlls o deficit ,i..
anno vindouro eleva-se a 600 mil
contos de reis, Tem se deste' modo
um 4ccrescimo de 250 mil contos �".

bre o ddicit do anno anterIor.
Os meios gove!:.namentaes explica!!,:

o maior vuito do deficit devido a3.:
facto de te!:t passado aos Estados a

Municípios a arrecadação de diversos.
impodo,; quE: primeiramente e.<:m font..
de!: renda da União. A autonomia do
Disttico Federal i:ar�esou forte rénda'
federal, acontece:ndo o me'smo COM:
os executivos fiscau" que pass'llriío i
esphera da Prefeitura.

Vienna, «Agencia BrasileI
ra"" - Um trem de petroleo,
com 32 vagões tanques, coui
diu com outro trem sobre a

linha de Krosstadt.
. Seis Va

gõ'C's incendiaram-se imme'
diatamente. tendQ o fogo se

cOIIiuuicado ás restantes, pro·
vocando um mar de chammas
que se propagou tambem so

bre as bei!as florestas visi
Ilhas, O _i)essoal do trem e

em:!)regadüs da estrada de

: ferro, hÍim de "'3caparem do
;; v�rdadeiro inferno) tiveram
de se 'refügiar nas . monta
nh�s. Bombeiros e tropas mi- ---,-.---------�
litares se encontram no 10- '1]lt-

, .... D' ,,"

cal, tentando circunscrever o lma�· ora
fogo. '-'--'------�..

�,.�'------------

\iVilly
.

Bendixen foi preso
fundadas do Reich. que· em .,

Hoj� de manhã· chegou prC$O Willy
30 de Junho deste anno ele- Bendi�en condu:dc'o por dois investí

vam ·se a um total de 10.27 gadores da policia� tendo sido preso

b 'lh
-

es d
'

t em TromouClo Alto.
I O e marcos, c.on ra Interrogado na clelzgacia o rapaz.

10.05 bilhões em fins de Mar- confessou, ríl1dO, o seu roubo, declG-
'

ço deste anno. A divida to- ,ando os pormenores do seu acto.

tal inclue 1.724 bilhões em. Em seu podll:r foi encontrad311 quaft

moeda exta' t Ia de 1:157$300, resto dos 2:36 0$000
n .•• _

r ngelra. CGn ra
que roubar••

1!7uO blhoes de marcos no
I No proximo numero daramos maio-

hm do primeiro.'trimestre. res pormenores,

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



t::t>�xpecliç�3}o· ...
Kaml1flle·nkel,

scientifica ENFRAQUECEU-SI?
Alada t.,.. to.... d6r nu

cost.. • 110 psito 2'
U•• o poder.ao allico

VINHO CREOSOTAOO

Prefeitura Municipal
de Blumenau .

Ri@. 10 (Pelo correio ao' mente mais interessantes e tudar a. vida animal no seu
:r80) -:-- Agencia Brasileira -- zoologicamente mais ricas do primitivo «habitat» a fauna.
O Telegrapho, ha tempo, ín-. mundo, resolvi realizar li amazonense e com' especta
formou nos dos planos de proxima viagem para essas lidade os mammiferos· am

um jo"Vem scíeatísta aílemão zonas, da.fmmensa amasouía. phíbíos e .reptíe, Os r�sulta
que com 21 annos, apenas Puz-�e em c?n!acto com a dos desses estudos bíclogí-

),ii estudante, sosíuho conseguiu l�gaçao .hraSlleIra em Ber- eos serão publicados numa, Protocolado sob. rr 157, Oswaldo Luiz Friedler e Alíre-
realizar uma viagem. 'de es� lu:� e o l!lteresse e o

. �co- monographia seíentíüca que, A.
do Hoge, pedindo isenção do imposto de índustrías e pro-

tudos para as Ilorestas, vir lhimento q1le lá encon.tr�l Io- certamente, constítuirâ. um Inda a morte fissÕbS. Despacho: Indeferido, de acordo com a informação
gens da Libéria, AÍrÍca Occi- ra� d�· molde a deCldlr-?Ie beHo documento da estreita. do Sr. Intendente.
dental, ue onde trouxe valío- defHli�va��n�e. Cons?g�ld{} cooperação intellectual tento' trcqkc do minis- Protocolado sob rr 201. Carlos Zimer, pedindo baixa

.

s� contribuição para a.seíen- o apeio dlOl�ldo dasautorl?a brasllelea. Para que o publl- do imposto de veículos e placas. Despacho: Pague o ím-
CHi zoolo�ica e o ·conlieci. de.s �o. Reích e c!.0s melO� co leigo também se possa ira Razza posto respetívo e volte, querendo,. .

mente da rauna de terras ate sclentüicos allemães tratei fazer ideia do que seja urna Milão' (A
. '. Protocolado sob U' 247. Paulo Meínecke, pedtndo rele-

ahí �c.1entific�mente i�e:x�l{)- por interm�dio do M�nisterio viagem scjc1tifica naquellas ra) _ Ó \�a .g.en�.la B�aSll�l- vação de multa por i_nf_ração. Despacho: retí uza-se para
radas: Esse jovem scientísta das Relações Exteríores da zonas lcngiquas

pretendemosl
vem

.

ut
grco l� o. JO- 25�ooo a multa em vista do alegado,

que actualmente conta ape- Allemanha da necesBa�ia.li- facilitar á i'1lpr�nsa brasíleí- a sérmla::'!�/� Razza

C0!1tlllu�1 p��toc.::lado sob rr 268. Walt:r Schimdt S. �A.,
. �edi�-

ÍnlIas 24 annos, encontra-se no cença do Governo brasileiro. ra e allemã resumos em mente nestr
1 a.�o'd partl�ular do retíãcaçãn do lançamento do Imposte de um cammhao

t....,-tUo de Janeiro. O acaso �a· A epoca estíyal que vai de forma de díaeío de viagem. faUecldlJ d:r��t a a, .�n r o!
de sua proptíedade. Despacho: Corno requer.

voreoeu.ncs
.

um encontro Julho �té Jan�lrO no Ama- Com especial satisfação i pn foi o o

b ,m� o �m- _

Protocolado sob rr 293 Hans Exter, pedindo releva.
com elle, zonas e a unice em que se devo mencionar que jamais. eam "13

rganiza Dr � os çao de multa. Despacho: Reduza-se para 30.000.
Seria interessante saber possam realizar estudos zo- nas minhas outras vlagens de I rim�iro�ea t�abalho ,

e" nos Protocolado sub a: 285. Rida Rodrigues, pedindo pro-

alguma c?usa sobre?s ,fws ologicos. �or essa razão e estudos tive recepção tão I�rWl)r do ({ .gO��l�OD��!�.l�:nd rogação do praso p,ara colocar fossa ·0, M., 8., De�pacho:
ue sua viagem e objectivos aíím de nao perder tempo attenclosa e amável como no cor o ds mi'

o"� t' , : ':' -�. Prorogue-se mers dias a contar da data da íunmaçao.
visados, a concepção de tOdo,'preCiOSo segui viagem

atélBraSil,
tanto no Pará corno, porlado pal''lUl� r;:'�.áI(J�t:ans�. Prütocola�o sob n' Alberto Ooerel, pedindo baixa �o

(} pln riO, btC. Abordado Desse Belem com os meus com Ja- nesta Capital e e66e facto I de ele oi' -1
-' ,1.r10 e ou Imposto de velCu�os, (carroça) Despacho: Como requer, VIS

sentido, o sr,

f)ChUlz.K&nPf-l�heir08
Gerd Kable, píloto constitue mais um estimuloise�'á t;�'ztl� o e�o :.sameI�ri to o reíerido imposto já ter sido pago pelo novo possuidor.

he�l:el. pre:stou-�os as s�- c?n:o eu, e Kraus,l,. l�echa- para mim al'im que resulte italinna�' pan:t <l capl a Pl'ot�colad,o sob n' Pat,l� Hêl'ing, pedindo baixa d�
� gUiDL8S declaraçoes: ;<A ml- mcv, e ambos esvec!allsados i de minha viagem 9.1Jreciaveis A cc> "S'" 'lo 'd f d !ançamomo do Imposto de velCulo8 e placas. Despacho.

.

h
-

I t I 'h T d I c;,l. '-'" aCCl ente o C11 a vocaçao para a ZUv 0- em ra )a. os aUXl unes e. valores lmIturaes aue honrem �u.voi' R f' � d i'f'
orno requer.

8'ia. data de m�nba i_nrauch'q zool�gistHs, .

Uma vez ,!lo 1 a sciencia brasUêirH. e j ote- ;�tam(�[!t-e ;.n la ni�? e per� . P�-otoco�ado sob �. 351. Anto:::lio Henrique de Andra-

J�e.:6 de. uma ,voz !Ul. o cau· i Brasü, ,tomel passngem, ahm! ressem á scieuciít mun;lial� sandO.�lc Que 'fu1iec ':,ci �en _

de, pedmdo trauf!ferenma de uma moedera de cana para a

l:íl:l.tiO!'. de <l5erl08 mCldentes!de a;Jl'f:sentar·me au Uüver- em g('ral.�> vida .'01•
�

1 r ;n;�a SI O mo Rua Amazonas. Despacho: Como requer, obedecendo as e·

caseiros. cor;no ,dono de !1mino ,Federal do qtlal.defJ�mde de ;��'t�nCXJIOSa[) do tanque xigellcias,da Secção de Obra.$ Publicas � lavraL�o-se um

verdadeiro Jardim zSlologWO'la hcaU.93. .. paeu '1 vIagem,. e .�--- -� og 1:. ..t 'n cou�rato G!: a{'ordo com o eXlstente em referenCia a Gara-

quo fi'liltíve no meu. qU31'tolde pedIr. tlcença para a �I�-; um dg:ro�:an� pe, :.nCI<. � parIa de Gerhul'd Scbleper.
. ,.

na casa paterna. ASSilIl, aea- vgem, e ue pBdrr seu Il[l)(!lW I os m;�t�l� vüDhe�I.los�. t;y Protocolado sob n' 367. RodoUo Hmnzle, pt3dmdo para
bado o eur&'J secuudario, Ílli·fvaUc.so e sua eoope�'ação I�o r.u l!l\ureS't e, .Já voara construi!' um muro no prolongamento do seu terreno. Das·
cieí scm mais demora os es-I ne:'Be .. impoI'ta ate . ,tl'�balho â H t;[, �'l �l �l�e rvs sem qual'l pacho: como requer,

..'

t��[l8 de zoologia,naUniver-ijsçwnbf__co teut�-bi'aSlle.H'O. Ai .q ,:( <�C�'��,il,E':, 1" f!f" "' • PI'�tocola�o sob n' 371. C?:npanhla p, Itahana, pedm-
sraade, .N.o de.curso düss.esi.r.ec..

Dpç
..
H/} qu.e. tlV.e p.o.p parte� c offiRr.� ..

!lO

d XP'pr .. d�·hr af�l. d.O.. I�ençao de H.llJ.13Sto para dÜIS expetaculos: deps, Como

.
bsttldes tive a ideia de que�do sr, , Guvermdor do Fará i a� "nyn:.:fl (I,. rane eth, requer. conforme parecer do Conseho Consutivo .

......>
·

...
"

.•..e.ri..U·.m.. ·.u.lto.nra.i.� iut.eres.sn.u-ie.d.aS .. But()fidadf'.S est'1:loaes ��?a»el� p.,t�?ageI!O -��f' ({sa'-IP.l'o.tocOI[l.d.o.n.. :.37�.Harry Hadllch, pedindo para �onstruiru-
/ _ \.�e.. obser�ar a VIda anima.l no. i

t' federaes enche-:ffi.e ..
de es· ment� [i&�nÚdl, e l'V1 .. d;��, ma .ca,sa. d.e m. li,;Lllra de acorJn com as plantas Juntas. Des

..•� -'lJseu «habttah, d@ que estu. íperilUçasd� que, dentro de . f .., '<
a, remc v �l p�C'1'l, ComI') re(i.1l�r, _

.. . ..

dal-a t!leorjeamente- nos gros-I poucos dias, po�érei .

retor- c�:z J'�.��':i�,] vll.1i�en�C;�)fla ���'�- Pr{;t;:c·-inc!o 801.. n- �T3 Loj�s Gu!'cia, pedindo para co10-
f.<OS compendios da. ·scieneia.nar com a deVIda llGen<,a�

,

.�, '_',' �1. �

�J _.�"":�', r.,��.h eu,' I"'('!':irr.·:'. D"splchn: t_�t):!lO requer, .

:.:.c)ü.l.og.ica. Re.solvi então I para Bele-fi ·e dar assim ini I. cu�a[me,l\� na ,.�i)y�sulla ulIde, 1 'i'uLv('l).lt1·1." /:'ll)b II' :1'16••João Beu.·nem.asou, pedindo pa.
l·

... ,. 'I, 't· b·l ...

'r'
eo,no o ( úes�<tO'el'u" acc"u- , '·C' • 1 t·

.

D·· h n
.

r

..ca.l..za....
r

uma. VÍi:l..·.gem... de es·�ew aos

.ra ahos

..

sClcutllco.S'l 'U" ,q', ti·o �_': '1'" ·�d ri:!,.c ,L..1C:ü' Uú':'U CiLu. c011tol'lne

.Pla.
nas.'

.. espaco:. �o.mohd.os rora do recinto dos i.U-1 Pela primeira vez será! ._ _ _

� ", �?s •.va 1: �,[.[!::;?\ �t ... ,,8 requer,
, _.. . .

�, dUorios da UniversidauE, e

f'
emp;egado o avião numa, ����I���:d C.l, fr5 ·l\hT�·a�l,:s� .

Pl'otrocolado sob n' 377. Jono ProsdoClmo & Fllhos,

.�.'?,n.sBg
..

Ut.ll.dO..
o

.... uPO!.o. :lo Ja
•...
r- V.ia.g.e,!ll.d8., estud:os ...zoO�ogi-.I. .

.. .

.

I pvL or t a JJSSlIlla�pedi:!dO para CO.Iucar placa (reclame). DeSpaG.'hO; Como re·
mm Zoologwo, dmgi-ill6 á, coto Ef':colhl pars. esse fEn 01 E' A V'"TALlSAÇ3.0 C1ENTIFIC" .. ·1 que!. .., .

Afi'ica

..
o. O.C. i.dental..

Ne.ssa

Via., t'->:po
menor

.BXlsteute �e a-

i.M.ODí::.RN." D.
AS CELULAS CAPILA.

..

..
. ..•... P!otoco�ado. só.

b

.....
n' 379,. san. trago

....

Cemm, pedmdo .t.ra.. 0. 84gem, em que tive de seguir ..Vlao. Trata se de um mlDllS' i fiES, F'-.Rt;ANDO A SUA RADIOATI- R I·
- �J 042 ferell?la do Imposto de uma carroça de Augusto Koehler,

tlur vezes, as grandes vias culo apparelho. de dois lo' !CIDADL NUtviAJUVENTUDE PERMA- eso uçao f" o. � ,em
VIrtude de a ter comprado. Despacho. Oü�o requer:

Iluviaes para poder penetrar gares (�om um I:omprirncllto I NENTE: REMLDIO. LOÇÃO. ALlMEN-
.

.•Protocolado s?b n' 38? .Artur Mantau, pedmdo balxa

na densa matta virgem, nas- total de aza� de 8 metros'lvo. lONICO BIOLOGICO. t>,NTICETI- O cidadão Germano B _

do Imposto de veICulos (bwDleta) D�spacho: Cú!D0 requer.

c.eu a ideia. da u. tili'lade do est.ando prOVI;}.o dt'. fIuctua-
..
TO. MICR_OB1C1DA. CONTRt> �ASf'A dUSChi., Prefeito Mu",icipal 3el .' Prot.o�al'_;d,) sob n'

..

382, Dr. LUIZ de Frelt.as Melro,
<, 'lião. para tap.

s viagens sci- dor s d� forma

qu.
e

somente.1
E AFECÇOb DO.

C.
OURO vABEL� BJumenau n5a"do 'aa c. ped.lOdo l,co;:nça para edl11car uma casa conforme. plantas

entmcas, De volta á minha p{lclerei uUlisal o para des, LUDO. PARA TOO�S AS IDADES. atrillui õeír
.. S SUilS

I'
juntas.

_

pJ.tria,
..

tratei, "portanto, de ce!.' Csobre agua. O peq.UBno VE�DE-SE .NAS BO,:S D.ROG .. FARM...
ç, Despacho: Camo requer, obdeeendo a Ob.servaçao .da S. de

:p:1e fazei' piloto pa�a poder raio �e t1�ção, que apenasl
DE::;TA('CIDADE A, 10$000. � �ARM. ?"

O, p, êm referencia a foss�. ., .

aprovçital' essa ideia na mi- perrllltte voos de duas· horas MINAN�ORA. JOINVILLf. RE,) _TE 6, RIêtSOLVE. ,Protocolado sob n' 383; Amenco ue Campos, pedlU�
nha proxima "Viagem que já no, _maXi.ffi0, impede que o

FRASCOS POR 50$000.,

I ..

do b�lxa .do lan_çamento do lml>osto de veiculos e placas.
l'l'� esboçava na minha cabe- aVIa0 seJ<l empregado iiara E�Gvar para pflm�J!a cate· Despac'lo. Comu requer.

. . .

Çl com as experiencias co- grandes, VÔGS de exploração. �orla ,a eSc?la �nDlClpal_ d.e Prgtocolauo s�)b n' 3�4. Walter. Voss., �ohcltand� lllfor�

lb.idas na Ardea. DestineI-O, portanto, para a .

.
' U.ampmha CentIal, do �lstrl- maçop.s a resp_eJto de Jogo de b�la ql.le, prete�de mstatar.

........ l{.{�p.re.selltaodo a Amazouia Vtl.rHicaçãO da v.ia fluvial· .. O .� ; to de Mas.�&rallduba, Vl�to a Despacho: 98 Jog�s de bol�s el-ita.o SUJel.tos fi 1m.posto
con-

...�'Illê1 das par,es scientincR- por onde. terá de segU.ir a ��... _ �esma sattsrazcr as eXIgen- forme a estlpulaçao nn L::H orç,ame.nÜl.l'la. , .
.

• ('anôa. com a b3.gag�m scien- ..S�.� r!. Clas �eJ?t:.lamentar�s., Protoc�Jlado �ob n' ,{85. �rnest� Perruchl, pedmdo
tmoa e p .. rl. o· reabasteci- -�

.

i&':��._ Yrerenu.ra MunICIpal de., transferenCIa da fIrma Perruchl € PlfIfer para o nome do
ment'J com viveres, O t'mpre-

-.
. ....� ote'" Blum�nuu, em 10 de Agosto requerente. Despacho: Cillno rrlquer.

.

�f). ,do IiVi.ã.u'.. aS"llm. es. tará. -.6..':.f'I"',,� "ÓJ11P,)I'10 l
de 19.)5.

.

...
Protocoladu 386. Ge,org Halm�nn, pedmdo paro c(;)lls,

lI,nttado fi el3.�eS flUs espc- ..:7..
- p!).r� tVr-1,A1 j ,trUlr uma casa de madeIra de acordo com as pl.lJ.utas Jun-

ci;les.
. tl t1C' j G. BEDUSCHI tas Despacho: Como reql1er,

QIH:nto aos objectivos sei- � Prefeito .

Protocolado sob n' 388 Gnilherme Esdrnann. pedindo
elltÍ1icos já disse que eu e _..

I

se�a> transferido de seu nome para o de Herbert Gr:anpn(>�
03 ll}t'US ,�omp.laheiros somos f d N

o Imposto de testada, dQ terreno com a area de 82, DOO m2.

zoo10gistas' Pn�tendemf:}s es- .•. raqueza OS; ... ervos e para o anel de 1935. Despacho: Como requer •

Anemia
E' com c maior prazel' que confirmo, como muHissi_l-------------

mas outras pessoas, que o preparado �.- jU�NAS\)i,u - Ed'f I d· G
.

é muito efficaz. Minha senhora soUda ha uns tres aUDos I a e oncorren ...

de fraqueza dos nervos e anemia. Tomou alguns vidros
•

. P bl·de ;.;_ RESASCIU - e fico!l qua.si que . cCID!lletameote ma . u Ica
curada,. por esse maravilhoso medicamento,

Com a. maior CJonsUeração
HOBERTO JULtO ROHDE

Empr��fI<a::rn:cU!.�rn S. Miguel. Mun. de tJachoeira, Via Restinga Secoa. R. G. do SUJ

de Sehulz
Gerd Kahle e Krause ao Rio [ahy,

no Amazonas
.

-

ERifn!lde "!li 'N-
oml ftU alllllill.1 •

#fI!YIIUlltrlfU
TONICO 8OIlEftAMO

DOS PULMOES

Req uerimentos
Despachados

ADi) büns paes
E' nntufJ! que li VO';:<-,'l felici

dade depenáa de vossos filhos
e deles depende quasi da Sau
dei· desta depende, quasi e:x�

. dusivamcnte, de Lhe dardes de
3 em 3mezas, Llm frascQ ..

da
afamada:
LOMB�IOUEIRr\ MINANCORA
Não na aguai. Uma creança

,de 11 mezes atacada de desin
•

t�rla perdeu 543 vermes de 3
i quaHdades testemunhado por
I seís pt:s�ons idoileas em It!lpe·
i riú, .\1Utlic19io de S. Francisco
i do Sul filha do Sr. Carlos J.
I ,Neu:remherg, professor. Cada

II)-�. frasco é uma dose, Toma-se de
,... uma vez em café com leite.

Depois do efeHo não precisa
',....., !peta. nem purgante.

Veade-se em .4 numeros (1 ,

213 e 4}, conforme ". edade, em

todos os llegocios. nas. farma
das desta cidade' e drogari.
I\S e na farmada ltinaneora.
NOTA: Se quizarponparvos

da saude a voss.,) dinheiro com

doença desconhecida e remedias
ahabituIl.i-vos no COT.Jeço dequal
quer doençD ao deitar, dar um

bom suador e de manhã ceno

lFIl purgante de lombflgueira
.. Mim.ncom E' o melhor de tl

dos. quantos existem, e de elei
tO }:'apidQ e s:uave

M.Hlt2s diarhêas infa.ntis são

'��c IUS::idaS só peios vermes 11 den·
,. tt�. Depois prncttrai o vosso -

medico.
/y._ VeuJe-se na fannacia Mi

nancora em JOlllville, e em

t,�(��� as boas farmacias desta
t

CLJ,.tüe. .
I

pa---------------l
DGa Saúde... Vida. LORga.. � I

{lbtém·stl .Isarulo o IEUXIR DE N06UEiRA .

e ·duas vezes, por semana entreFpol!s e Tubarão

.Japaguá - ..Iolnville
Esta empresa que dispõe de Gonfortave'is autos- omni�
bus, e pode offerecet aos srs. passage'i'l'Os pleno

confOrto e segU'1'rmça•

·Pl"opriEttcrios:
João Hahn, ÁJolpbo lisss, Theodoro. Dal'ii.ls e

RIcardo Jensen.

.h "It. Clt.

Joio da Silva Silveln De ordem do Sr. Brefeito,
comunico a ('uem interessar
possa, que afé o dia 24 do
corrente mês esta Pl'efpitu
ra rec.ebel"á proposta para o

serviço de (an lisação doRi·
beirão Bom Hetiro, do trecbo

compr'tlendido �ntre a Rua 7
de setembl'o.e o do.Itajai-as-
SÚ,

.

As propostas dt'!\"erão ser
enviadas a esta Prefeitura em

envelopes fechados, até ás
(lo) dez horas do referido
dia, quando serão a.bertas em
prest"nça dos interessados.
A Prefeltura reserva-se e

direito. de l'egeitar todos as

propostas e abrir nova coa-.
currelll,ia, caso nenlmma da
las satisfaça as condições te
c;licas e economica.s de in
teressa do Municipio.
Sôcretaria da Prefeitura

'Municipal de Blumenau,
.

em
de Agosto de 1935, .

rHEODOLI�rnO PEREIRA
Secretario

.Rach;tiamo� -

JUaea....l.mfl em pr.l,
CoaiJaat. do. ollvldol,

.. b:Iflam� do .•�ero.
.Aff� 4. fI&'H..
�;HlcM••• f"lll..
�
'BI,IIIIt...
�
tJk.erM.
EI�
�.
Platld...
CUcrM..
�ll"",
.a•••-.
D6re. llfI peite.
G.rbIUlWoa, .etc:.

....."otlo.

� N T,- $ yp 'tiL I T IC O

ANTI-RHEUMATICO
A N T / .. JfSCROPHULO$O' ,

��Ç. ltUll-,;,.wW.lifORmHH11K
, Qra!ldl;& h�mh•• -;l Med«.lbn _ (.Ia<o

GR!!'iOE !)Ef'H�HIVR .J9 SlJj$ilf
,

t.-�"."..-""",,,,,,,,,,, I\II;�"-'·;
------------------�----------

Emposa Auto Viação Cat1I3riaBn3� L tda.
Cargas, passageiro.s e Encommendas

Serviço dia rio entre

Florianopolis - Itajahy • Blumeoau

Blumenau _- Sta. Catharina

C·, OAD E
DE aLUMEN�
Bi6s�mallario de absoluta

independeucia

&:fçõe:il ás quartas,feiras
. e. aos sabbados

Director;"'G';;ute
AFFONSO B ALSIR

Sub .;_Gereute
RodolIo . Radtke

.. ......•
' ...............

RedacçãO e otlicinas •.

TtaVeSlla 4. de Fevereiro·n· 7
Caixa Postal."":' 57
B UMENAU·
Santa Catharina.
-

\SSIGNATURAS
M10 ••. �. ,. 15$000
Se;:ne"ltre. ... 8$()(JO
Nun. avulso. , $200
Nun. atrazado • $400

IMPORTANTE
A direcção da 'l:Cidade dé
Blumanau> não assume r�s
PQllsabilidade pelas apreCIa
ções emettidM

.

�m notas ou
.

artigos assinados

Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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Um >-l:,'Ui1<:lü::> espectáculo desenrolado ás
margens do Nilo

Foram recolhidos ao xa-}

.drez, em estado de emoria-}i guez, Alfredo CarvalhD'e"
,carlos Benthtem.

.

I

"v.

, qtilía de tal, f)roprieüiria
'det'1lma 'pensão de Vida ale
gre, no Garciá,' foi vtotima
de, um roubo na tmportanclà
de 200 mil réis. "

.

Para Investigações a poli
CHi requereu a prisão preven
nva de Max .I\:owalsky, actu
almente em Jaraguá e' sobre

qU�D1 recaem as BUSpt H2S.

Serviço de' Inspe«,'io I
de prcdudos .de Ori .. I

gem Animal

Curso de aulas Samão Perauhn
Irmãos
-0-

Sabbado, 17 de Agosto
GRANDE BAILE

Bôa musica
Convida 'gentilmente a

todas as famílias

Persuhn Irmãos

Estatística da exportação
'dnrmite ti rnez de Julho
Do sr� 'dr. Oswaldo Espín

d?la, m. d. Inspector da SUb-/séde em Blumenau do Ser
VIÇO de lrispE'cção de Produ-
etos de Origem Animal, obtí :
vemos os seguintes - dados'
sobre a estatística da expor-

- tacão de productos durante
'o mez ue Julho:

Banha refinada: 195.965.000 -Cleopatra» deis mi! annns não conseguiram
:

apagar
kg:; Cárne de suíno salgada: a recordação deste mulher estranha, cujos amores courla-

36.796.000 kg; Salsieharta: graram () mundo, Esta magestosa producção d'l Paramount
'B:007:ouo' kg.; Manteiga: . . . será exhibida hoje - Quarta-feira - No Cinema Busch.

52:451.oo(! Qliejjo:37.534.00o k. ,

Toda a grandeza .de Roma, todo o esplendor do Egy
, Estes productos foram ex- pto nos são apresentados na téla nesta assombrosa e ad

portadOS p�ara os seguintes míravel Iita de Cecil De Míle. " Com o brilhante colorido

Es�ados: RIO, S. Paulo, Per- de um :Miguel Angelo, o grande mestre do espectáculo eu

natrrbuco, Alagoas" Amazó- cheu a sua espaçosa tela de acenas emocionantes de bel

. Í1a8� Parena, Pará, Rio G. do Ieza, régi� magníftcencía, tudo ,

docemente perfumado de

.sul, Bahia e M.t.ranhão.
'

romance, aventura, drama, vida, .amor e morte-
l(-.

".
.

Vencedores d2S prímeír as
pugnas, o II mazonas, o BIu
mencueuse e o Arnerlca dis
putaram a seguir melhor
collocação.

'

O encontro en ire o Ama
zonas e o Blumenauense, ás
4. 15, foi sem duvida o mais
animado da tarde, desenro
lando-de ante enorme torci
da. A víetoría cc ube ao Ama
zonas por 2 x 0, sendo os
pontos fei!os por Edgard, de
penalty, e por Nena, Actuou
o jogo o desportista do Alto
nense Lauro Gracher.
Logo a seguir (J Amazonas

joga com o Ameríca, ven-

cendo-o pela contagem de ...:

�----------------��-- !

Blumenaüensd. C. I

475

170

Serviço l\!ilitar
Na extracção da

Tombola

ti: t 255

Deverão procurar seus cer

títícados de reservistas de
sa, categoria, passados pelo
13' Regimento de Infantaria
e archívados nesta Junta, os
seguintes sortea dos Iieenela
dos como excedentes: A vs
raldo Pa oleto, José Felsky,
Alfredo Gielow, Joaquim Cal'
Iirri, Erich Radatz, Bruno
Bachmann, Frederico Pesk,
Oscar Ruedger, Jose da Sil
va e Antonio PaE,tB.
SMe da 6a. ZOIl8 do SiR

em Blumeuau, 10-8-1935.
(a) Roberto Grossembacher

Presidente

realizada no domingo
â noite, dia 11, fo
ram premiados os se

guintes numeros:

1". Premio: ".1337

A DIRECTORIA

) ..

_- :.

f
i\i3

"

d,'
�...

�

EXijâm 'o Sabão

"irg�m
de. WETZEL' & elA...

/III

peciali ade
JOINVlLLE (Marca Registrada)

eosinha.> lavanderia' e lavadeira.

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

bôa

b I •

om snnonere,

QUALIDADE
INSUPER/\VEL

PREÇO f.AOD!CO

de preço bcstonte mo

dico, não tenha mais

duvidas: peça os da

marco P U R ! 5 A N O�

Antes de comprar -eríücae o grau de

percentagem

Elekeiroz S. A. '

Blnnunlau'

o

r
"'"ê"'!OI:lI""'._ =

I
E.ilm.�.g peGeli' ,5�om o :

uso dtt SABAG NIN'Ol:J

t
Sient!ii:c;ment<;: f"bricad(! � bese i

I
de iodo

i O iOGO parte príndp"l do sa

I i hão :_NINO?>J emrnugrece, quuJ-'
, , qu.:'x_.p"rte do corpo ensaboado.
I

J
regularmente. e. {lurunt� �lgunsI dias, sem com ISSO prennnoar a

I sande, ou 'deixar vestígios. tor-

li I naDu.
o-se um produeto ínorensí

\'0 para asultos ou creençus.
O sabão Nínon devido a sua

preparsçac consíuera-se um pro-']
dueto de toílete índtspensavsl ao

I
combate da obesidade.

IPelo Correio lG$ooo..

I Pc�ido5 a Frec!<1.ri�o da_Silve N�1'�5 ,

� C.�IXil Pos�ai, 916 h Rio de Jane.iro "

�"'T?"'""""""''V7'''t-c.-r''''''_ _.�,,:,,::ect':'_"""I�.J

..�
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