
A formula «ainda é cedo» ,< com que .a matreirice Perigosa, á claro, porquanto, no B�asil, não se

p<?litica afastava exteriormente o assumpto successão cogitam de nomes ou programmas a'dulinistrativos. e
I

presidencial, acaba de ser jogada de lado. sim de Estados. Esses, são de susceptibilidades facílmen-

,O phenomeno politico de 1930 repete-se. te 'irrítaveís.

O snr. Washington Luis, tendo já o seu candidato A cadeira presidencial é um jogo que depende tão

bem escolhidinho, fugia de qnaesquer con versas sobre a
. simplesmente de uma união, nas urnas, de dois grandes

sua successão, alegando que desejava governar até o Estados brasileiros.
fim sem perturbações de ordem puramente politica. Feita essa união, a víctoria está garantida.

Um dia os snrs. Antonio Carlos e Getulio Vargas Pergunta-se agora; quaes os Estadas que l':le irão

d
. unir, nessa lucta pró Poder?

, I cansaram. e esperar e romperam } 'ara, perdendo pelo
.

voto, venceram pelas armas. O soro Pilla andou por São Paulo a andou fugin-
Os tempos mudaram. Os homens quasi todos muda- do do P. R. P ....

. A situação politica bra-
ramo Mas os costumes ainda não. O snr, Benedícto Valladares andou pelo Rio e rom-

sileira, com o acordo mi- O snr. Getulio Vargas, com a sua incrível habili- peu com o snr. Antonio Carlos .

rreiro entra em sua nova dade, alegando precisamente os mesmos motivos do seu I
As candidaturas se definem Mas, quem será o

phase. antecessor, andava afastando de si a perigosa questão ... eleito? .. Quem surgirá ainda? Quem vencerá? ..

Snr. Benedicto Valadares

Eis uma pergunta que repe
tindo opensamento deumjor
nalista bandeirante - abaixo

deDeus, só o sr.Getulio sabe...
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Desappareceu!
e n a n.· a co nyU Ion a a �����:t�Y���O :e�i;!r�:I' ceu de um dos trens da 1eo-

.

, puldina Ralway Df,) perCUrS(l

O
II

� P
fi;C

de urnr. a outra estação.},
.

.

.

t
. ambl"o polida euvíd« t,,{fos os seus 1 Distribuidores

C8�:;iS. :oje F;:l�m cfa�ba;� I.a.· .8'.
.

'8' ... 'flq Rio, 3 _ O mercado de
�f������ �o ra����tldO de es

II I
CASA HERTWIG, Rua

Eõi,ràda. d� Ferro grarfdeR U Novembro 127 -

remessos de armas para o
cambio regulou horitem, á BLUMENAU

.

.

g(jverno ll€spa:1hol. '. '. .

vista, aos s8t?,uintes preços:
Aterrorizada com o ------------------------

Em vIrtude disse) foi den-
..

U dla da Patna e o dIa Dohn·. 17$060; Franco, vida
nunctado o governo Franc��' da nossa nacÍml.alidade _

1�125; Franco suisso, 5$550; El.:Ê( Koopp'ê, com 13 aD':
de quebrar o fucto de neu

& Peso argentino papel, 4$860; nos de idade, filha do snr

tralidade " maior data civica nEGional. HeiehRDlark. 6$860' Escudo Guilherme Koepps, residen

B·· o·mba ·r"dea··daa es-
<ll!71. o L'

'

1$;'400' Fl 'te na Velha, poz termo á
,

'II'- l; Ira,
'

"
1 orim, viria ent cI t d", ruroan o se a ,

11-$f)ú(l. Selembro ultimo.

quadra governista

I
a melhor

bicycleta!

VENDAS A DINHEIRO OU PRESrA�çOES
··
..Neulralidadel ...

I15 de

No dia 4 passado, trans
c o r r e 1/; o annioereario
natalicio do sr, dr. Nereu

Ramos, mais alto magistra
do do Estado. Cidadão de

rara cultura e que encarna

com. sua persona 'idade pl'e
vilegiada todo umi partido

�!� politico do Estado - ora no

:��!, governo - apassagem, de seú

natalicio deu motino a gran
des manisfeeiações de apre
ço com que é distinquido
"Cidade de Blumenuu" .

distinguindo no ST•. dl.. Ne
reu Ramos o chefe do exe

cutivo doEstado teni a tum
ra e o praser de cumpri
mentado 8. Excia. com vo

tos da 11Wis intensa feli
cidade.

Cruzeiro
�Surpreza

Boa Vista

M\.L'GA.4 -_ As tropas na

eÍtlrlalistas hombarrlearam ho

j� este pr rto. Devido a este Igolpe das tropa; na-í na ístas
os navios governistas tora.n

obrigados .a abandonar o

porto,
. farinhas de tndisoüttvel supertoridade capazes

competir coru qualquer similar
de

'Voluntaríos francezes MOinho JoinviUe Filial 81umenau
Caixa Postal, 89 End. tel. SILOSPARIS, 1 - Na bs.talha de

Iran' comhaternrn numerosos

voluntar!o 51 'francezes. Dez
desses voluntartos mantív e

ramse 10 dias na primeira li
.Ó. nha. Contam se 20 rrancezes

.

<1.(lilórtos na deteza de 1ram.

Iran toi nccunada
.

o desastre de aviação
ltajahy

em

.

o sr.Gã'tulio vargas� nosso

Presidente.
}

PARIS, 4 - Iran foi occu
pada ás 10,30 horas de hoje
depois de uma violenta b t
talha corpo a corpo. Milha
res de pessoas fugiram para
terrítorio trances.

Dia I: do corrente mez lmorro Rão Braz, vindo
Nas homenagen's 11e segunda- verificou-se um gravíssimo cahir em impressionantes

feira hOffisuagaamos o nosso desastre de aviação em Ita- cambalhotas morro abaixo.

Brasil. jahy, em que perdeu a vida Communicado o facto ás
mais um bravo soldado do autoridades, o sr. Irineu

, Dia da Patria, dia do ar, o mecanico sargento Bornhausern, digno prefeito
Dando 'contas aos Brasil! O nusso maior dia! Armando, e ficou grave- de Itajahy tomou as provi

mente ferido o tenente avi- dencias immediatas neces-

cOfteligionarios Caravarla de �!l�oBl�\f�rP�:�ti�:!!.:� :��:Bfo��t:n�d�e��n�o:;��
BI

ao Rio, perdendo-se sem tal Santa Beatriz, enquan-
..

PORTO ALEGRE, <1 - O sr.
.

um'enau 1 d
.

Raul' PilIa é esperadu ,hoje"" a visihi i ade devido a cer- to que ,0 mechanico, que
nesta, capitaL Espen se qHe ração na Penha., onde bateu foi encontrado se vida preso
o tné<::mo ieadeli':.unirá im Re-gressou estes djas 3 muna ponta de pedra do á «Nacelle». teve seu enter-

.

'd"
.. caravana de blumenRueoses

me tatamente,.9. &eu paltiJ(l ramento realizado dia
·i":t·· ;i." t" 'd'�. . que promov,eu uma visita á

se-

"f;J;auUo con a
.

os '8uccess:os Compa..

nhia Internacl'onal guinte naqllella cidacle.
dOe �tia aotuaç�o no Rio..

'. Capital tia Republica. Entre
os que regi'essaram eDcon- de Capitalização
tram-se o sr. Schmalz, Leo-
poldo Colin;, Dr. Affonso RETIFICAÇÃO
Rabe e Sra., Max, Conradt e

Victor Probst.

G r a n d e 8 a i I e Dia da Patria

promovido para hoje, sabbado A par das commemorações
que serão realizadas nesta cí-

Hm grupo de senhores e s.e- dade outras de igual signifi
nhoritas, leaderatlos pelo dIS" cação civica celebrar se· ão

tincto casalRitter, vae promo- nos districtos.

verna noite de hoje UIll gran- Assim. é que no Testo Salto,
de baile que está repercutindo segundo nos communiccu
cem O'rande successú em muito ge.ntilmen:e o sr. José'
nosso �eio social. R�alizar-
se-á eUe no salão dos Atira- Salen, nosso prezad'O ast:;ig-
dores que está bena e artis- nante e pharmaceuttco na

ticamente ornamentado. quella localidade, foi organi·
A grande procura de me- 7ado V seguinte :pfogramma

saa (os pedidos ..ievem ser escolar pelas escolas de Tes
feitos com o sr, \ieyer, m. d. to Salto e vizinhanças:
gerente da Casa Rheingàntz)
para esta festa fazem crer, Ns 10 horas reunidas as

desde já, uma idéa da con- escolâs Testo Salto, Badan

currencia i!. animação que furt, Ribeirão de Souto, Es
reinará esta noite nos Atira- colas Particulares, Escola
dores. '!\ musica ficou a car- Noturna JoãoFrederico Kars
ge dto donhteido Jazz Band ten, com seu corpo decente
brusquens6- De ltajahY, Brua- e docente .

que e ':;oinville virão abri-
lhantar esta festa varias C8- Na praça Testo Salto será

ravana6 aociaes especialmen* feito: a) Basteamento á Ban

te convidadas. Só receiamos deira e Hymno; b) Divereos
que os salões dos Atirado- discursos pelos professores
res sejam insufficientes pata sobre o significado da data;
receber toda a eoncurrencia c) Gymnastica e poesias pe-

.

que vae despedir-se enthu· 108 alumnos; d) Juramento á
ziasticaruente do inverno com Bandeira; e) Desfile das
muita alegria e ..!alor. esoolss pela praça.

Soirée
Na Radio de Berlim No dia 7. «Dia da Pama», rea

lizar-se-á nos salões do· sympa
thico .C1ub NauücoAmerica. uma
formidavel Soirée Dansante. que
lerá inicio ás 3 horas da tarae.
prolongaudo-se até a meia-noite
Tocará Ó J� «America».;:

Em nossa �dição de hoje,
em que publIcamos o surteio
da Companhia Internacional
de Capita1ização em vez ds
combinação KTH deve-se
.ler KTM.

o'ttvir,se-ão amanhã () !Em...

baixador Bra8ileiro e q,�_iXtn�
tora Olga Pragner Coelh() ..

Joinvillafurtada em
FOI APREHENDIDA
EM .BLUMENAU

Foi aprehendida
.'

hontem
nesta cidade pela policia a.

bycicleta vVanderer nr.

588.558, que havia sido fur- O MELHOR E MAIS MODER·

ta�a, .

segunda - feira, em

JI NO SYSTEMA DE FOSSAS
Jomvllle� . DO MUNDO.

....,_".
Monumento de

Lauro Müller
FlorianopoUs. 3-Foi a"lsig

nado decreto, honteID, abrin,
do 6 credito especial de
30:000�OOO, para ·a erecção, no
Rio, do monumento funebre
dA Lliuro Müiler.

Sf'guodo communicação a

nós feita, no dia de amanhã,
as 19,45 hora JOr1al, 1at-se ão
()Uvir na Emissora de Berlim

o sr. Embaixador Brasileiro
na Allemanha, que falará
sobre !l ddta do Dia do Pa,

tria, e & cantora brasileira

Olga Pr=Jgof'r Coelho.

OMS

\

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



Nicolau Copérnicol
Nicolau Oopérnieo (Mikolaj Kopeonik), o maior a8t1'6-1

aomo do inundo naseeu em 1473 duma velha família pulo
nesa, domicHiada em Torim, nordeste da Polónia. Quando
criança perdeu seu pai. Ficou sendo então como tutor do
pequeno Nicolau seu tlo, bispo de Varna .

Após terminados os estudos na cidade natal. com 18
UDOS de idade, matriouluu-se na universidade de Cracovta
(Uuíversytet Krakonskí), onde o lecionava famoso astrono
mo Wojeiech Budzrvskí: Nesta universidade Oopérníes es
tudou tambem pinturas e perspetívas, o que ele achava
-necessarto para a sua futura vocação.

Em 1496 foi a Italía, a principal séde de ciências e

artes naquêle tempo. Não podia, porém, dedicar-se sémen
te á astronomia que amava tanto, mas teve que estudar
medicina para poder ganhar o pão quotidiano. Apesar dis
so, Copérnico logo tornou-se professor: após a doutorísa
ção em Padua tomou posse da cátedra de maternatíca e as

tronomia. na universidade de Roma.
Querendo, porém, trabalhar pe lo bem do paiz pátrio,

voltou a Cracovia, onde recebeu ordenações sacerdotais,
sendo depois mandado pelo bispo local á Frauenburg (A-
lemanha), onde permaneceu 33 anos,

o

Dividia ele sempre seu tempo entre as obrigações sa

cerdotais, trabalhos ctentüícos e consolação da humanida
de sotrlda. Sómente as vezes abandonava o seu lar e ia
assistir as reuniões do Congresso Legislativo da Polónia,

Situado no melhor ponto onde defendia as leis deste pais, combatendo os Cavaleí-
da cidade r06 da Oruz (Knayse ey) qU2 abusavam com as mesmas.

Interessava-se lambem muito pela questão rnnnetaria
R. Siebert & Cia. do seu pais, e após receber as ordens do rei Zygmuat 1,

escreveu um debate sobre a reforma monetaria que foi
QU9.rtos eonlortaveís e cosínha

aceita somente alguns séculos depois pela «Doutrina dade primeira ordem
Economia Politica».

A maior das suas obras, porém, era a sob o ti t li 1 (,
«Sobre as circulações dos corpos celestes» que destruiu

eo.npletamente a teoria do Prulorueu a qual afirmava queOatliarina
j a Terra é um centro em cujo redor circula o Sol e todos

----,-------- os planetas, de leste para oeste,
Naturalmente. a teoria do Copérnico {lã') foi aceita pe

los sabios daquela época, O granue astronorn» era muitas
Infalível na CASPA e QUÉ.;

"&ffi�mffiffi&� vezes escaruecido como um louco. o que intluiu para dila-
DA dos Cabelos.." Torna· os .-r: ção da puhlicação da obra.
CABELLOS fortes, sedosos e DR ACHILLES BALSlNI Fmalmente Copérnico mandou, publicar o seu manu-

perfumados"O melhor reme' ®3 .

..

JI.: I E83 crito em Nürimberg, Os sabios alemães [que er.nn edi cor-es)
dio contra as AFECÇOES do �. Advogado � 1imilluiram, porém, muito do valor dd obra, excluindo pre
Couro. Cabeludo. rrs Q;::J �acio do autor, dizendo que a

. circulação dos plauetos a

� Travessa 4 de Fevereiro !ZB firmada pelo Copérnico é duvidosa.
Em todas as Farmácias ç W ® Recebeu Copémíco o Iívr» impresso algun« dias an-

L
Nr.7.

rs> tes da sua murt r. Morreu então c nvencid. que a 'bl'i)
Drogarias. (REDACCÃO)

71' não se perdeu e que o seu geuío não pass; usem de íxar
Produto dos Laboratcrtos II atalhos.
«Mínancora» de JoinvHe. ��!B3�W�:�� PAra nos imaginar-mos com qua-rtas rJifieuldotdes ê;.;!t'

-astronomo tinha que ItlÜtI', p1el:ÍI'.Umo,.; lt'mbr;jf'-!I( S qUe
rê:tzia' ene BS suas (bSeI·v'jçÕe� cem anos an !'Js da dt'l.'c·
beI·ta de luoeta astl'onumiCIi e quP allxiliavd-[,;e só nente
com os miseraveis ÍORtrumnltos de mallein·. Não h via

naquele ttmpo tais lahor.'ttorio.;; astr(�nomicl)s CO'lW vemo�

h(lje, Apesar diS'60 chegou el!p. a tão grandes ri'silltadJs.
Colecionou e lr:toimÍu

Jvão Wzo1'ek

cr D A l).It
DE BLUMÊNA.U·

Bissemamiri6.de···absoluta
independEmcia .....•.
.... --- ....

EW:ÇÕ�g ásqua:rtas-!eiras
.•..•......•... �tlOS .Ba.bbado8
-

...•. Dil:'eetor:
DR. ACHlLLES··BALSIN'

Gerente
..

.

RODOLFO RADTKE

RcdllCCãl) e ofiícinas.
Travessa 4 de Fevereiro rr 7

Caixa Postal - ij7
BL.U M E NAU
Santa Catharina

UM
CAL.�Cf

AS

"REFEIç.ÕES
'DA' 5AÚDE.
REGULAR�SA,

EVlTA50ffRIMENTO�

-

�SSIGNATURAS
Allilo • • , • . ,. 15$000
se.ne-zre ... , 8$000
NUllL avulso. '. $200
Nan. .atrazedo .: $400 COMBATE AS MOI.E5T!AS

00 L'TERO
oE OVARIOS

:\direcção·· de cCidade de
13l,.lmimau>. não assume res

ponsabilidade petas aprecia
. ções emettídas em notas ou

artigos assígnados

HOTEL HOLETZ

Absoluta moralidade b

maxírno asseio

ID)&JEi!�ii! EJelia

m···lBaIlCO 'S.U I do
.

I Brasil II
Dl

Captai: 4.000:000$000 m
Séde; RIO DE JA�EfRO �SuecursaI em Blumeillion - Caixa Postal N, 5 ffi3�

I.
..

PAGA JUROS, EM CONTA-CORRENTE.

DlATE 7 ./. AO ANNO

Recebe em "Depositas Populares" déscie a

quantia de 20$000 até 10:000$000 pa
M gando juros de f:'I
D O ��61 �

\,--'
-

._ o -......,.."..,.--,.....-.....-..r.--�--.�--.....,...,.....� .

.a._. � .�� 11 Todos a conhecem, io- �! ,1
1St

-

..

.S\ F dos a usam, todos apl'O- � :J
; V. .5. uoe O Curitybo? i II rfd"a,:::oakfrfi5c?s 11 II
at Prqcure hospedar-se na Pensão e {I I, DAS SENHORAS (dhiur_ �l ij� e.R.estau.ra.nt GraCIOsa, situndo 5 minutos

Ja.
g bios da menstrução, he- H ilda Rua 15 de Nuvembro, � F morragias, regms do· 2 '

Aitt.. ·0 ·8 . ...

d f
-

I t' ..a í� lorosas, etc.) � ----------
..

.

erVlço pnmoroso e re elçoes - n eIr<�.- lSI í� Um hemosl.atico po_de- B

I DI.ar ••o •• Ó$OmOenote fa.
miliar

! ti:' ����: um sedativo sobe-

�.J\'SI{ � f Em todáS as FariTIa- �
(ti Av:enida Candido de Abreu,. 66. II) f� cias e Drogê:.lrbs ��
� ..

.

Telephone, 548 - GuritJjba _ �� E' um producto dos La· �i
�_._8li)_(i}��8 (fifi> ti ����t�I���S «MinancoraJ)

i�

rO-Gaíãntiià1�r;g;=TIaPit81ll =�;�=J "9 J. JU�p8 l'� a. p:1
.. .

.

o.(Ltv.re d.e. im.po.ato) �.::1 .

.

Dirija�se v, S. ri
l� Caix� Agricola de B.lumenau, S. A.. t1:� pedindo inrormaçiies sobre. ii ........•... fl�1·� ácquisição,' de Debentures da

..
o. f;

�r.Companhia Paul, Blumenau '. ... . l�
., _

1II •••••••• a- ••••••••••••••••
_

·." 41 1I._ "' "''1-",., "'.� .

� ���,_,._,.._...,_.��..............,�-" ........_..._.

I
PILULAS

.DE WITT

RHEUMATISMO
• Para rbeumatismo chronico, dores nas costas, dores
_s acticulo.,óes. molestia DOS rins. debilidade da
beltÍga, etc., não ha. remedio Que faca effeito tão
rapido e segaro como as Pilula.s De Witt. São
recommendlldes pormilhares de clientes agradecidos.
Compre hoje mesmo um frasco e dentro de vinte e

Quatro horas obterá resultados. Exija as

I· para os Rins e a Bexiga

AVISO
-0-

PEDIMOS a todos os

nossos assignantt's
de no·" scientificarem
,le to ias as irregulari
dade:s que tlccorrerem

com a entrega desta
folha.

A Gerencia

InfaUivel ew poucos
dias somente com

as afamadas

'Ponche de Sian . é pa.ro.
a. vida. dos Pulmõe5
o que os Pulmõel soo
rH.l."'a. a nossa. vida .

--....,.-;:��--.--

Pilulas Dr.
ReInaldo
Machado .

.

Paulo
Blumenan

Herino
Santa Gatharina

Tintas e Vernizes. Materiaes par a

pinturas em geral
Tintas em bisnagas para artistas

Um especialista enl

molestías de crianças!
101 Saúda... Vida Longa. ••

Mm-.. "linda II

ELIXIR DE NOGUEIRA
o abaixo assígnado. Medko

formado pela Faculdade de
Medecina do Riu de Janeiro.
Attesto que tenho ernpre

gado, em minha cliníca, I)

«ELIXIR DE NOGUEIRA -. dd
Pharmaceutico e Chlmico
João da Silva Silveira, tendo 04..
colhido os melhores resulta-
dos DOS casos rebeldes das
manísíestações sypbtliticas.
(Ass) Dr. Sebastião Tamau

queira

�"".Ch.

Joio da SUva Silveira

Bm,,..ado com real �ant.gem
Doa HgUintel casos;

RacJütiallDe.
De...u..o eDl te�
CoftbllleDte do. ollrido.,
1afl•••·çIe. do 1It--.
AB� ele 1IIr.'au"I,Manoáu"�
�
s..babIt.
�
�
BseMpk....
DutIaMII,
�
�
BHbu.
....,
DOres no peite,
CarblUlculoll, etc.

POOIIIIIIOIIIO.

A NTI.SYPHILITIC O
ANTI.RHEUMATICD
A N T1- ESCROPHULOSO

LlCllIt 1'flllllll0l BlI'nTUIEIll'fil U IAÚI PUlrItI
5 Ortnrlel Premloa - 5 Medalha da o.....

GRANDE DEPURATIVO DO SANGUE

Rio �p Janeiro
Medico-Operador e

ro '" Especialista em

tias das crianças.

Partei
moles-

'T (ira.ude e p,f',rimàne�te� I
pflslto nf' TIN'I'AS c ou

tros artigos pa ra Cí.l1S

truceõe s em geral, pín-
to rvs etc.

Tinta3 a oIeo / Tintas em pó / Vernizes para mO
veis e ferro / Verniz esmalte I Alvaiada de zinco
/ Gesso crê I Lithopon / Colla I 01so de linhaça,
crú e fervi�o I Seccante I Pinceis 01eo para 05,iQ

alho / Carbolineum I Pixe. Alcatrão etc.

'VENDAS Á VAREJO -E I.POR ATACADO I_______�. o",�·�

Aug. Th. J. fey-
Rua l��.et�ovembro Blumenau

III1III
Visado pelo 160. I. R. M. T. OllX, fiscal

Anisio Dutra, recebemos o seguinte edital:

Ministerio do Trabalho!!
Industria e Commercio

16.:1. I nspectoria Regional

FLORIANOPOL!Si
t
i De nrdem do Sr. Insp"ctor Regional. comlllunico aos

$ intPrp�sIHlo� que DO periodo dt.' ;0 de Setfmbro a 31 de

I Outubro, toads os individullS. emprez<ts, associ&çõp�, syn- t
,. diüatos, companhia::. e fil'nJas c"lllmerciaes e industri<:les?J'i!' são f,br'jg!1.!as a ellviHI', s; b penh de multa, a esta Inspe� clOria Regional. nma relação nomiúeHva, e1'.1 duas vias, do
2 seus empre5ados, donde constam, alem fln nome, o Sl'XO,
! idade, estatJo civil, nCi cionélHdade, categoria, <iU profissão,
S ordpnado, salarin ou diaria, grau de in:;tr'llçã:1 e datit d.1.

� admissão ao serviço, na forma das disposíçÕt·S i10 D�cl'eto

a
lI. �0.291, de 12 de Agosto de 1931.

As relações aci:na referidas são ií-entas dI'. sello e
devprão BPr 3ssignadas p",lo chefe da firma, din:ctor (lU

presidente da empreza ou estabelecimp.nto. C0m a decla
ração expl'essa ue que conferem com as f,dhus de paga.
lI!eoto do }'f-spectivo pessoal.

Não existindo empregados, as relaçÕeS I!leulo enviadas
em branco, devid3mente datadas e assigoadas.

Tendo se expirado a 30 de julho l7,O cGITerífe. annos o

o prazo que eqniparu.vu aos b,'asileiros os extrangeiro:, (J,

serviço de qualquer empreza, que residiam h;1 all1is (Ip 1 ()
1i�:nOS no paiz, as relnções dt'>vem C'1I1ter a jllstíficação ;!oe
vão existencia de brasileiros nato> ou IldturalisHdf's pl'lra
O serviços occupadcs plH' extrang€iros em DUmf'!'(1 supl'I'i�
01' 30 limite legal.

Nenhuma empresa ou firma· comruercial poderá Con
tratar qUblquer serviço ou fornecimento com os G(JV('fjCS
da União, elos Estados e dos Municipifls, com as curpora
çõe8 e emprezas que desses Govtrnos recebam Subvf>n
ções ou garclntias de juros. ou em cujas administraçõ. li
qualquer IDem' ro haja sido nomeado pelos referidos Go
vernos, sem que prove por certidão ter cumprido as dis.
posições da lei em apl'eço,

Os iGfracfores do Decreto 20.291, serãc punidos
multas que variam entre 100$COO e 10:00fJ$�IOO.

FlorlaDopolis, 28 de Agosto de 1936

(a) Jugurtha Nascimento - Auxiliar

em

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

'NO SUL: - E'. o mez proprto para as semeaduras de I

j:mmave.:a nos municípios mais quentes, eendo cue nos

municipios mais Idos o Inicio das mesmas se dará. no fim

da., segunda quinzena.
.

i ...

Fazem-ss ainda as ultimas queimadas e .encolvera

mentes, assim corno as ultimas ataduras para as plantações
d�sle mez e do vindouro.

.

E' o mez de mator aetlvírlade agricola. Plantam se:

muh», feijão, cauna, mandioca, arroz, amendoim,
.. .

batata iD�lez;:t; batata doce, café, linho, ínhame,

:J1,:ugarito, melancia, obcbora. mostarda, tomates, espargos.
quiabns. beterrabas, pepínos, pimentões, gtrasol, sarraceno,
canhamo, alpiste, sorgho, tubinambor, sezamo, milho de

augola, aipím e capins jaraguá, gordura e rhodes. .

Na horta continuam os trabalhos do mez anterior,
transplantando se as mudas e organisando se novos vlvei
ros, Semeiam se tomates, pimentões, salsa, ieijii.o para
vagens, milho vara verde e mudam-se os morangos, Plan

se 3.8 ultimas alfaces, chicoreas, couves nabos e ra

banetes.
.

Pelo Eng. Agr. ROCHA BRITO
(Da U. B. I. - Rio)

r rão a pôr logo na fim do proxtmo verão, exactamente

quando ha grande excassez de ovos. "'

Dímínuein -ee as rações de grãos" augmentando as de

verduras. ;;
,

-

APICULTURA
Convem fazer uma inspecção geral nas colmeias, ve

rítíeando se as eellulas do centro apresentam abundante

criação com predomtnío de obreiras. Caso se notem que
as cellulas de traz de uma determinada colmeia estão sem

crias e com bastante mel, convem renovar a visita após
15 dias. Notando se que as cellulas ainda não apresentam
larvas é porque então são cellulas «machos» e devem ser

destruídas, poíe, passados 23 dias, tempo suUiciente para
que a rainha comece a' pôr, eSS:lS eellulns voltarão a pro
duzir. P61.J'a se fazerem as inspecções é conveniente o uso

de fumaça.
GADO: Os mesmos trabalhos do mez anterior. Dímí

nue a parição.
CA VALLOS E EGUAS: Os mesmos trabalhos do mez ante

rior. E' bôa oceasíão para se marcarem e castrarem os potros.

AVICULTURA
'Cresce a postura. Aproveitando a abuudancíe de ovos

e por ser epoca propicia, carregam-se todas as choeadel

I:8S. As niuhadas nascidas dahi, encontrarão tempo Iavora

vel para seu bom desenvolvimento e as Irangas cameça-

No pomar enxertam.se Iaranjeírus e outras arvores

Irucüteras, plantam-se estacas de oliveiras e semeiam se

viveiros de Jimões e larangeiras. Termina no prtnotpío do

mez, 'nos mumcípíos mais trios, a poda das videiras. Nos

muuícíplos mais quentes, já estando brotadas, convem ini

ciar a sulfatagem.
Transplantam se eucalyptos, cedros, abetos, cyprestes,

araucarías; amoreíras, etc. Florescem as seguintes plantas
melílerss: herva do bugre, aroeira, guabiroba e eucalyptus.

Dão se os ultimos tratos no trigo, aveia, centeio e

cevada. Continuam as safras de herva matte e café no

Paraná.

Pharmacla Órion
Ant. BRANDES

RUA 1ô D& NOV, 63 - TELEPHONE 90
-

-P'�-c:r�I.I:::E:J;T-'-� 'cr
---------

---------------

sortimento
em drogas e especialidades na

cíoaaes e extrangeíras

Medicamentos l\.Uo{laticos, Homeopalicos
e fiiochimicos.

de artefactos de borracha,
Perfumarias. Sabonetes, artí

fI'JS de hygiene ete.

'clIuta� .dó Vil: rej., e atacado
Irr }oriação directa, por isto

Preços haratlsstmos

-

_ ..

........

Indicador
Profissional

e-

t(������� �����.�

�� fi A t
..

H fne ��!� Dr. Alfred Hoess ��
;�

L. n 0010 a r
�j �� Méàico do Hospital ": lzabf'1 ��

:� :tvledico do Hospital :� �: O P E R A ç O "6;') :�
�� Santa C atharina �� iI Llimca Gl!ral ��
: Cirurgia. P�:;�.CliniCCI em ;l

'"���'':':':':;':;'��,

'J ...,._...............6KI>$��e+!I>
�:..:.:;.:;.:.:�;.:.;,:;,:x;.:;.:;.:.:.���;.. I i

, Dr. Ollveíra e Silva !
:..:.:;c.::.�:.:..:..:..:.;.���.:.;c.:,:

::':5 ":::'5 : Adoogeao !
� Dr Freitas Melro � � 'ii

(; ADVOGADO

:l $ Alameda Rio Branco, Jó I
ç. : �

.

Blumeusu !f>,

j
': Causas cíveis, commerciaes . • �

I f: e crimlnaes 1 .........-...__......_......

11
:
....•.......,AI�.�::�..�:::�� rr;��·:,:d·:·7;:;:···jll
r�������M>��1 i 1: Clínica geral e ��.:
*. Erich Karmann �j �.�: Especialista para moles- l

1 Demistn i;: tias de garganta, nariz, f:!'" � t: ouvidos e olhos �.
.� RUlI 15 õe Nonemino. � � �
! Telefone nr. 20J i fl Blurnenau - Rua Piauhy �l
��C+S>��������<Im>$ .:....�::;�.=!�� •••••••• :

Aug� W. Berndt

EUROPA:

fechamento das malas em Blumenau

QUARTA-FEIRA

_ ..._-�-- .. _ ...__._--_ ....

_----!
latg�4mln. i

Deixa-me gritar!
�

.(11(��
, __;I . �f�tJ:'�,};. Wf. �
r)(f,; . ��'�)

..

�/'�' I

4':;;" ... -:.:.-r
�

)��<
,.

��.I
I::; :�':'";1�' I .�'

�-!f,,:I;'" Ih /i';� , -l·�
••,�, (. L�i!J,. ,'ii.) ,- - •..,,-,-,,:, ,'Y'�

XAROPE
S� JOÃO I

t.' o tnelho� par,,; li

tosse e douças do i�ei cJ.
Combate as constIpações.
resf'!ados. 4:c�ueluche.
brOIlchitó e asthma.
O . Xarope São João

protege t: fortifica a ��.�
ganLa. Q5 bronl,;nios c 0$

pulmõea. Milhares d�
otW'aa D.350mbrosas \ (i'y J

xvx

nas costas continue

sem tratamenlo é expôr
se a uma doença grave.

Ela denota fraqueza
renal e deve ser com

batida por meio das
PILULAS DE FOSTER.
Dores {eumalicas nos

musculos e junlas.
cansaço. vertigens. falia de animo.
irregularidades urinarias resultam
frequ�P1emente de mau funciona
mentó dos rins_

As PILULAS. DE FOSTER ljmpam
e fortalecem aos rins.

.

II) "Condor" --Linha Costeira:

a) PARA O NO!lTE:

fechamento das malasem Blumenuu:

Terça - feira até Natal
Quarta - feira .. BeIem

Sexta-feira só até o Rio de Janeiro
xvx

b) PARA O SUL:
Fechamento dasmalas emBlumenau

Quinta - feira até PortO-Alegre
Sabbado até Porto Alegre, Buenos

Ayres, e Santi&go·C:laile
N. B. - Doravante o serviço de

transporte de correspondencia
transoceanica será eUectuado aI·
ternadamente, uma semana, pela
via "Condor-LuItb.ansa'· outra se

mana pela via "Condor-Zeppelin'!,
levando assim. oS" dirigiveis nova.

mente, tanto correspondencia. co.
mo impress,)s, jornaes, etc.

ENfRAQUECeU-SE 'I

Ainda tom to.... d6r n••

�.t••• no peito.,
� • poderoao tenlco

VINHO CREOSOTAOO

-

e...... CIIII -..
-�. c.... MI Intata •

1IItYI1......
TOfIICG I08EIWIII
001 P'UUfOU

Andreza Campos da Luz
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Ha dezenove annos, soltou I sos permutando entre si os
seno mundo um inimigo da prisioneiros, em ;vez de ma
hllluanídâd.e. Entrou pela por- tal-os». O «Manchester Guar
ta que li Grande Guerra a- dían» termina o seu artigo.
bríu, A' sua passagem tomba- appellendo para o povo bri
varo vidas e surgiam escora- tannico, sem dlstlacção de
bros, A ferocidade desse partidos. para que não recu-
monstro não tinha limites. A- se o seu apoio a essa tenta Domingo _ dia 6 . ás õ e 81ft. horas.-Iímentave-se do sangue das tíva de extermínio da guerra

.

Isu.a.S. VI.·
C

ti.
Im

..
IiS. Lançado �o- c�v.U,

em

Dom.e da. ?iv�li�a
I Greo. The. imer

- Willy Forst - Paul Hoerb'ger e o es
bre a Terra por forcas dia- çao e em nome dos pnncipios tupendo comlco Szoeke Szakall em

bolicas,: elle iniciou o traba- da paz internacional q::rE- elIe

D
·

C
.

."

C Ilho medonho de arrazamento vem ameaçando. OIS oraçoes ao ompassoda civilização e da cultura O inimigo da 1.umanidade-· ,., 1
da,'humanidade. O. inimigo ínstallou-se agora em Madrid
trepado nas steppes vomita- De lá nos chegam notícívs de Vals'RVã. fogo pelos clhoshorríveís apavorantes. Leiam esta: «Fo,

.

.

As garras faziam gesto de ram decapitados os guardas
furor satanico. Todos os po de assalto que se recusaram
vos da terra tratavam de se a fuzilar o general Joaquim
defender. Fanjul. As suas cabeças IU-
O tempo foi correndo e o ram enfiadas em pedaços de

monstro roi crescendo. Espa- páo e assim conduzidas pe
lhou pelo mundo seus a.f'os- las ruas da capital». Não se
tolos mercenarics com a mís- rá: necessarío outro facto Pl-l-
são de .aemear u terror e a ra mostrar o odiento regime .JOHN WYNE o o celebre cavallo «Duke» emmorte. Nunca mais houve que se Installou na legenda-
traaquílldade .sobre o p.Iane. -. I'ia�apitai?a Hespfln�a. Arevo O Vn Ie da Aventu rata. Nunca mais nasceu a ar- Iução úntI.· commurnsta vem, «11 I ivore da conüança. O pallio de vtctorla cm victorf a, para I

..

da. paz hl1:mana .

continua a o Iim da jornada. Todo omu!l�o I SPllsacional Film Far-West
BQf sacudido pelo vendaval. chl'Ístiio acompanha em VlgI' E mais uma Comedia em 2O secuio vem, assim atr-a- Ih o esforçomaravilhosD dos
vessando a época peor da soldadoslibertadOI'es. O I.:-om
Historia. muuismo não triumphará nu

Hespanha. A Heflpanha sexxx
.

Isalvará desse choque tremen O grandioso mm naClopa
O quadro tefit=broso da. Hes do.
panha espantaI> a humanidade. O general Mt,la, falando a

Nunca houve talvez nomundo um reprasantante da Ag(,ncia
inteiro <:'spetaculo maís he Hdvas, declarou:
diondo do que esse que se o:Porque D('S batemos?" Pa.
vem desenrolando na glorio- ra' restItuir e a:es�:-I.lll:la o seu
sa Rbpublica Iberica. Os mas logar [,() mUlldo 'e dar lhe (i"

sacres executados pelos com vamente a sua antiga ph:Y-
munistas, o sangue derrama- sion ltmÍa que era sã. Iara
do, 08 excessos slluclnautes lib�rtar a Hespaoha do tlU

transformaram a He:spanh1. DO minio revolucionario, lIue
palco de uma tragedia viva, não se coaduna cum a bua
deante da

..

platéa. universai. fé, com o seu espirito, clJm
Não é mais possível á o seu passi:ldo, que se man;

consciencia christã do mundo festa de atrocidades revoltao
permanecer indifferente aos tes· para a consciencia hu
crimes dos communÍstas. O mana."
que se passa na Hespilnha Aguardemüs a victoria dor'
já é ums. aHronta á civiliza libertadores bespe.naoes. O
ção. As barbarldade� que ali inimigo da humanidade Bera
se praticam já ultrapassaram batido na. Hespllnha e ex
todos os limites. pulso desse reducto que
O editorial do «Maaches- guarda tantas glorias do pas

ter Guardiany, interpreta o sado, d�ssa Hespaaha fictaI
sentin ento da humanidade. ga e nobre, joia preciosa da
«A Hespanha é digna de pie- egreja .� do mundo.
dade, diz aquelle jornal: é
necessario correr em seu auxi
Üu. AS)16ções.civilizadae tlue
gozam dos boneficios da paz
todas as pontencias da Euro
pa, devem entrarem em um eo

tendimento para solicitar dos
belligerantes que diminuam
a ferocidade dós seus proces·

O lnltnigo .... da
Humanidade

AMERICO PALHA
(Oa Ú. B. I., especial para -Cidade de Blumenau»)

I HSão Paulo"
Mensario em fotogravura
E' a mt:lhor revista em

rotugravura do paiz.

Assi,gnatura aonuar 10$000
Agente para todo o'· Valle do
Itajahy:·RODOLPHO RADTKE.
Red. «Cidade de Blumenau».

ICaixa: Postal. 51.

'Cidade de Blumenau'

Salão
.

Wuerges
Domingo D&mingo

6 de Setembro

Churrasco e

Domingueira encontra se á venda avulsa

I ·1·
n

..
u

.. E.n.f).""ax.a.taria. Martins.
nes

Convida a todas as ta cidade, na Engraxataria
famiUa.B . de A'rístides Mello etn Rio

FRANZ WUERGES do Sul e no' "Funil ãa SOT-
........ ..... • te", em Itajahy.

Pharmacia de Plantão Correio UnivBrsal (soe i a-;� ,l1!!_!!IIIIlS-AN6-UE!S-AN(i-UE!::::�f!W9
Está de plantão amanhã a Para os nossos assiguantes

--·1 SAN GU E ROLPharmacía Orion, e segunda da cidade distribuímos como <7>feira dia 7 de Setembro a suplemento o Correio Uníver- .:TIs /agrimas da
Pharmacia Central. sal N 181l • •

morena... (formula AUemã)
.

teja amanhã a passagem' de seu
natalicio o sr, Paulo Brückheimer.
fULIO GAERTNER·,..,.. Ainda a

manhã faz cmnoa
<

o ,sr. Julio
Gaertner. residente em Gaspar. "

SRTA. CACILDA SCHMIDT
Terça-feira passa o dia natalício
da senhorita Cacilda Schmídt, fi
lha do sr, Icrcob Schmídt,
WALTER FRANKE - Ainda dia

7 assignala a data nafalicia do
sr, Walter Franke, dedicado au

xiliar da fuma Carlos. Hoepcke
S/A.
EMIIJO GIRARO! - Dia 8 trans

corre a data nctclicic do sr, Emí
lio Girardi actualmente no Rio

ALBERTO STEIN - Passou hon- Grande do Sul.
tem a data nctcrlicíc do sr, AI
berto Steín. Prefeito Municipal. FERNANDO HEUSI - Em com-

faSE' DOS ANJOS - Festeja: o panhia de seus amigdnho8, f:as
seu dia de annos hoie o sr, Iosé teja a 9 o seu nntclíc o o rt;enino
dos Anjos. Fernando. filhinho do sr, Nestor
D. ALBERTINA ZIMMERMANN Heusí.

- Faz cmnos hoje a exma. sra. :M:ARIA LUIZA LAUX - Trcms
d. Albertina Zímmermcmn, esoo- corre dicr 9 a dcrhl !1a�aHda da

-

ser do sr, Arthur Zímrnermcmn. sra. Maria Coz!!'o La;;,x, professo-
partes. SRT!\-. NAYDE BRA.GA - Am- ra do "Grupo Escola< "Luiz Del

da hOle completa mma um anno fino»,
de feliz vida a gentil senhorinha

W"LDYR r. 'I'! MPOS, filhinho do.Nqyde Braga. -� _.l'U'J
•

ITALA BALSINI _ Completa s�. Alfredo Campos, ,fest';Ia o seu

hOje mais um anuo de ideids a dia �e annos na sexta-fena.
meniua HaIa Bo:1sini, iilha: do sr. SRTA. ORLANDINA MAFRA -

Con-,.,.do Balsir:i. Na sexta-feira p1"OX ima assignala_JoAo T01E�1'!'PIO .T0R. - !>-;;-I a passagem do C1iuli,!e:r�arlo na
slgna1a amon'la o dIa naialiclo I talido do: g,mti1 s�nCl.onnha Or
do sr. João Tobnüno Junior. landina lVlàfra, dEsda profeszora
PAULO BRÜC.KHEIMER - Fes-! do Grupo Escola. «Luiz DeHincn.

ali' I

\
'''\
'"
\

Seu. gado leiteíro dará maior rendimento ser Mr
mentado com

1 Ia e
Do

r o

Cancero
o Sauguenol é uma grende descoberla

cientifica. - OpInião da Dr; Mano21 SDI Dras de Castro.
I

MOINHO DE JOINVILLE

Caixa postal, 89-FILIAL BLUMENAU-End. teL SILOS

E' o unicõ fortificante no

mundo com 8 elementos to
nicos: Phospnoro, Calcío, Ar
seníato, Vanadato etc.

'1.0 � Levantamento geral
das IOJ;Ças e volta immediata
'do appetíte,

2.0 - Desapparecimentopor
completo das dôres de' cabe
ça, insomnia e nervosísmn:
3.0 - Combate radical da

depressão nervosa e do em
magrecimento de ambos se-

.

xos:
4.0 - Augmento depeso va

riando de 1 a 3 kilos.

No o:anto dos olhos brotou
viva, uma laStima tremula.
O brilho do olhar ficou tur

vado li: uma sombra de tristeza'
vestiu o semblante da moreno

tentadora.
Um soluço prestes a rebentar

na garganta mimos", que: guarda
o segredo da voz musical, pin
tava agora de angustia amorosa
o rostinho pallido, mimoso, sal
picado de dôr.
A moren. chorava!
O fio de lasrimil5 duliZilva

manso, como um rorario de
c:rystal, em que cada goUa fos
se um desgosto, descendo amar

go, maresade no rosto. um tre

ÇO vermelho, rio dolorido, for
medo de lembranças, de incen
tidas saudades ...
A minha morena chora atôa .••
Chora por ca"Sd do vestido,

comprido ... demais. Chora por
causa da chuva aborrecida, cho
.a pela boneca de louça par'
tida ...

Só não chora por mim!
Que lhe levo dos olhos, dos

lahirs de carmim, a mais doce
lembrança, buscando com anda,
uma fagulha, uma esperança,
que resolvam para mim, o se

grlZdo IOflginquo da Felicidade

I �nmD, Migue!Jj

Cinema Busch

Trata se de uma Opereta calcada na rnusic-i Vieune n
se estyltsa da em. harmoniosos accnrdes e ternecedoras
canções numa sequencia de lindo rythmo.

Entradas do Costume"
�����"'�«+���<J!'lt�����<!l�!i>���«��C-i!lt��

Segunda-feira - dia 7 - ás 5 horas da tarde.

AnniverS3w'ios

111�.-s"""e""""ln-v""""e-r""""m""'i"""'iu"""g""""o""'.-n""""ã"""""O�e
VerminoseI,

I
!

M·'m�

Dia 7 - ás gY4 horas da noite.

cura

com MesqUltillil�. ::arlos Vivan - Lodia �ilva as «Sin��ng
Babies» e 'lS 30 J<i.del GírIs.

Musicas embriagadoras - Canções envolventes e um

Romance Seductor.
MESQUITI�H:\ (J impagavel Misquitinha, que vimos

em «EstudRutes» supera:se a si proprio, neista primorosa
peI�icula brasiholira.

.

Entradas do costume .

E' a Qpi;)i30 do professor !{OCH -\. Vr\l
Sucessor de �\lIGUEL COUTO

na Faculdade de ivieJicina do !{io

INSONIA. MAO DORMIR, INAPETENCIA, ANE�UA
SÃO CAUSADOS PELOS VEL-�ME�.

AS PEBOLAS· DE

OXY-U-ROL
o VERMIFUGO DE CONFiANÇA
combatem os vermp.s sem prejudicar a saude

NÃO TEM GOe 10 NEM CHEIRO
Sem clieta nem purgà'nte. Não coot�m Thymol

GHATIS
Enviaremos amostras gratis aos srs. me
dicos que solicitarem. sendo o pedido
feito em papel de seu receituario - Pe

didos á C. Postal 3226 - Rio
Dist.: - At'aujo Freitas & Cia.

Agradecimentot
A familia da faHedda f!:Use Schrader. nata He,sang,

.vem [l'I!' e�ta maaeira tornar publico a 8tH 1Jru:unda
'gratidão a todas 8S pessôas que IILompanhafam os
restos mort9f>S da mesma, bem como as que enviaram
flores c C'j rtões de con.lolellcia.

I
A todos os seus prorun

..

do reconhecÍlne":.to e gra·
tidão. .

! .

specialid de)
/IItf JOINVILLE ;UaJca RegIstrada)

ideal para cosinha, lavanderia e lavadeira.
. ...,:�r

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


