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�\Jinguem coqltou da volta ao!Ad(;:��:c��re�t��t��cf.ÇfoIIA questão
t d d

HIO, 10 - A Cummtssão

es' a o e g 'uerra ,'Ol'gdnizartora do Instttuto de I'

'

,

'

, Ajros eutadorta e Pl:!nf'O(�s dos
,

�udustrlarlos,. devido á

iffiPe'j
O galo Eurico Gaspar Lutra não attendeu ao pedido

t'1o�a _

ne cessidade de nova do gal. Flores da Cunha. para a constituição de
.evlsao. de prov(l(>,. res���eu. um Tribunal Arbitral ..:... A questão deve ser
determínnr qu� 11 Identüíoa I .. .

-

ção, fixada para hoj�. seja I solucionada ja
O -Dlarío Ca rtnca» escre- tulcão e de importantes pro, tegralistas,' ° .�.�sto dons tit�-I

..adiada para quarta feira, !. RIO. 10 --

9" general Eu- governe do sr. Flores da
ve tI ieaJguns joruaes notí- ject'ls de iniciativa governa- lares <til Guerra e na M8:f1' - -_-' í nco Gaspar Dutra, mtnlsuc uunhn, que o valor dos ar-
eia "m que se cogítou, numa mental. Entre aquellas emeu-

I'S d t d i dv. Guerra, respondeu. non
r éunlão h&Vida no palacío das figura a que perrnítte ás f!ln e conf!er o o

I tem, ao telf'g. atnme lua ell-
da JUlinabara, do restabele- autorídadea manter índívíduos g � ij del'�ça(jo pelo governador
cín.euto do estado de guer- em custodias por mais de 24 •

I'
I Flores da Cunha uo qual e·

ra. onde o cheíe de PI)!icia h01'3,8, alargando se assím o VIO mo r ram feitas cll!lólidt'['acões em!terra feito uma exposição prazo actual, em cujos es- torno do arrua.nento ernpres-
sobre o recrudescimento das treítos limites se torna imo O eunheeldo e afamado ta1€ ao Rio ü rande do sul
Hcllvid::.tdes de comrnuatsmo, possível, normalmente á cou- violinista catüanuense Ewal pelo exerclto.
mostrando a necessidade de clusão de um ínqueríto. En-

I
do Mueller, re,alizar� depois Neste teleg:-alUrna,o. t!tular

serem tomadas, quanto mtes;' tre os projeetos, uestaca.se de amanha, sextx-Ielra, ás da pasta da Guerra turorma
meuídas radícaes de re ares- um que proütbea divulgação 20,30 horas, DO Club Nautlco ao governador gau-iho de
são. na. imprensa de noticias, (10- Ameríca um grande coucer- que Dão pôde atteuder ti 80-
Pnbllcou-se mesmo que a cumenros e photographlas to de víolíuo, Ilcltação de ser organtzauo

coulerencla ante-hontem reá- que possam prejudicar os íu- O notável violinista dedí um 'I'tíbuual Arbitral cíví I.
lizada, no Mtnlsterío da Jus-

tere,
ases da defesa

naCfonall
CDU ess,a exceílente noite de para a verítícação ou não ii.'!

Itiça, entre o titula!' da pal-ita, e resguardar ati classes ar-

I art-
aos Ex.nos. srs. Com- existeneíu Jaqutlle material

os presillentes do Senado e madas de explorações politi- mandante f' OHiciaes do :;;:0. belllec, visto se tratar de I

d;,� Camaru, e os Ieaderes cas, bem como o que cria .0 'Grupo de Artilharia de Dor- assumpto qUH diz exclusiva I

dessas duas Casas do Legts- Tribunal de reclamações e so do Exercito Nacional que mente ao exercito, cornpe-
, hUvo, tivera por objectivo os Codigos Criminal, Preces- se euc-utra nesta cidade, ttudo, portanto, ao guverno+' assentar providencias para sual e Aere«, I sendo patructnada pela R dio d�Hber,tr fi respeito.

cunjurar o periga vermelho, Outra informação sem O! Cultura Blumenau. Declara mais, o general
entre as quaes avultaria o re-I menor tundameuto é", a de i

n
.

,.,' .'0 •• Com tão feliz d edícatorla Enrico Gaspar Dutra, para o

torno ao regime de sU<lpen-' .que se ccgitot.., ne�sas ulti· :)ap; Felmío .Jf��le?, clufe de
e impnrtnnt8 patrocínIo, ao

:-:ãn das garantias coustitu mas eonferencias tia iníer. .t olwlu ao Dt.�tf leto Federal
par das emineutes virtu.des

eionaes, venção no Rio Grande. Aliás nha era de eelperar como dE' ar-tist8. do sr. Mülter', eR· PRra a Capital Fedar-al
Não é, eutretaoto, verdtl. todas as providencias toma- providencia Oppol'tUl1U e àis. hlffiOS c(�rtos que 8;ja audi,

das ultimamellte pelo �inis ci plinadora. ção ne"ta cidade marcará
terio da Guerta, no Sul não O panor,s.ma nacional nüo uma noite de arte selll pre
tiveram esse objectivo, ::nus é, pois tão couruso como pa- cedentes. E' (} que nos c�n'
apenas o de acautelar a õr· rece aos voJI�ptuOS()S do

bOa-\fiflJJat'âO
os que .lless� oolle

dem publica e a segurança to A confusão existe, mas LIa, homenagearem. o artista e o

das unidad(>s do Exercito aU cabe:;:a dos boateiros. Exerdtú Nacional.
aquarteladas pre'lenindo sur-

presas.
" Nada justificarIa o regres
so So estado de guerra no

momento em que o palz es

tá calmo, trabalhando e pro
gredindo, apeser da campa,

,

nll� presÍl1enciaL d
As medidas adoptadas pe� 1

são a gar3Dtia de pureza e superior qualída e de
suas tal'l :;:!WS

I
los ministros militares con·

tra a intromissãú rie oUiei
.. ,:,_, ..:.,,;. lao:!s e praç'as na {,'olitica par·

I
Moinho Joinville� filial Blumenau

Gal. Gaspar D1J,tra, }r.[ini5tr? I t�àaria n�da tê�, de excep�, Caixll. postEil. '139 Ead, te!. SILO,S Ida Guerra IJwnal, [lem p,o.ne r.n sef tOill!:L
" Idus como 11m WUICe .ia gl'8' _.....;., �__

,

fieiro q�e 5e tenha tratado v!(iark da situação. A's ves·

da. volta ao estado de guer peras du pleito. I:' quando VI:.

ANI" Ficou perfeitam�nte evf lUI S, DlilihHC!:�
t;II'Ü'HIO- n.-d'ti I

de11cla lo na. l'6união que () ciptl.udo de 1, anif<!�ti'l\. õ _'S io I
paiz ,f'stá tl',UIIqUillO. ,a ordem: Ipublica inalterada e O gover:

O
""ilo víe-ilante, aos millÍmos mo

'

1\ '1.�, I RiO, 10 - Podemos aHil" I darias, sem tornar attituje,
vímelÚO$ dos inimigos dI) re·

'

l.V �J Ill&.!', C\om absoluta
_

1':i1,�é?'Ul'an i lleSl� ou DaqueI�e rumo,

gimp.
. --

çí:l. que os srs. ';oao Neves 1 FOI muito maIS adeante, e
.

Cuid!JU�se naquellll'l'euniãO O �mL'SOR E MAIS MODER da Fo?toura_ e Ba�tista Lu ídecl�rou.s6 neutro. Dahi �er·

de apressaI' a l,'obQ,ão pela NO SYSTEMA DE FOSSAS
zardo J� et,HíiO agHldo; �om I

ta ex�ra�he:a causada pelo
Camara e pelo Senado, de grbonde. !uteresse, para eVItar seu mamfest?
algumas emeOlJ,ú, á Coasti- DO MUNDO. dCesde Ja que °D8 trabulhos da

I t
�as, hcredllta ,se, atpezpar tdeamara dos '03putados se uno, que O a mUàn e ro o·

prolonguem além i!e lG. de geD!>B bineis venha fi tomar
nov.;lmbr(J proximo. ' attitudes po:Wcas, breve..

Querem elIes, segun lo as meot€' e que, segunc!o o que
suas conversas no «hall» da corre em varios meios da
bibliotlleca da Camara, QUE' ,'politica fluminense, o gover
o governo fique livre do Par- Ilador peOi:lR .em reflUnniar

lü.mento, com dois mezes de por todo. o mez de Setembro

antecedenois, pelo menos, proximo.
na eleição de janeiro. . Renunoia e. IDtU'CalHJS 8S

. " eleições, bO apreSem1itl8 can E'fl "t d S 110VOS entond· nentos a }5!No RIO O sr. Ner.eu ,Ramf.)s didato ao cargo que U'�a!Ja .el OS O II nu u'"

RIO) 10 � A bordo do a-
va de dt�ixar. italianos na situação nolitica enropéavião da carreira da Panair,
---- I'

Chegou a esta capital o sr. DECLARAÇOES DO DEPUTADO I Proseguirão em setembro, em Roma, a:i
Nereu Ramos, governa.dor de OTAViO' DA SILVEIRA negocia(ões entre os dois paizesSa.nta Catharinu.
o sr. :t-;eren Ramos veio a

esta capital. ao qne se diz,
trata.r de a.S8tlt.nptoS 'adminis.
trativos dQ seu .Estado.

Ainda a atr;tude do sr.

dos armamentos cedi�Ds
Grande do Sul

o parz está tranquillo, trabalhando e progredindo
Os a!ssumpU)5 tratados nas ultimas conferencias

�'

§
SIEMENS

MOTORES' SIEMENS
fAMA MUNDIALTEM

Mantemos varicido"stock" de

motores pata todos 05 fins,
transformodoresf dynamos;
bombos poro agua, etc_, etc.

MATERIAL MIUDO PARA INSTAlLAÇOfS EM GERAL

•

',"/, Agentes e Distribuidores:
.

�(TOR �!2!�J & (IA.

ohia de exma, esposa d. Dea
tr,iz Pederneiras RI1mo�, a

bordo do avião da «Condor», Spgunào fomos informados
tendo por este moti"o pastia-' I) BlumellRuense S. G. fari
.lo o governo do Estado ao re�lizar no dia 17 do correo

seu substituto legl'il, �r AI te ás 20 horas, uma Assem
tarniro Guimarães, presidente bléa geral ordínaria no lio.
da Assembléa Legislativa, tel Seifert.

VIAJOU O GOVERNADOR
NEREU RAMOS

Fpolis, 10 - Para. a Capi-
I

tal Federal, viajou hontem o

sr. :ir. Nel:eu Ramos, gover·
nador do Eshtdo,

S' excia, 9"iaja em compa·

As modernas instalações do

Moinho JoinvHle

situação nacional

p o diotador Italiano, Benito
Mussolini terão inicio em se

tt:rnbN, em Roma, entre o
embaixndol' da Côrte de St.
James, csir» Eric, Drumond.
e o ministro do Exterior da
Italia, conde Ciano.

«::3ir» Drummod deverá fll
zer uma visita a Londres h,Q
tes do inici1,) d:ls convers(l,
ções. Entretanto, a noticia
segundo a qual o conde Cia.
no tambern fada uma visita
á capitell inglAz!1 ainda não

LONDRES. 10 - Acaba de teve confirmação oUiciaJ.
ser oUicialmente confirmado «SIR» ERlG DRUMMOND
que as conversações diplo- PARTIU PARA LONDRES
matictis entre a Grã·Bretattha ROMA, 10 -, t:,sil'» Edc
e a ItaJiÜt em consequencia Drummond, embaixador da
de uma troca de cartas

e::1'1
Grã-Bretanha na nalia, dei

tre o primeiro ministro da· xou hoje esta capital, an.ran
Inglaterra, lord Chambel'lalu, do em gozo de ferias,

Sr. Nereu Ramos

RIO, 10 - O deputado pa·
fanaense' sr. Otaviô ,ja Silo
veira, i.i.bordado pelo «Diurio
da Noite'. a pr,>posí'" da si
tuação, decl8r�m o· ,

' guiTlte:
«AI) violeneiab rle' que fui

vitima durante a vigencia do
estado de guerra, lião me a·

bateram pbysicamt>nte e mui·
to IDc:ilOS moralmente. Aine t

n�o me decidi por nenhum
dos candidato8 democraticlJ�»
RIO, 10 - O Tribunal Su

perior dtl Justiça eleitoral re�
jeitou, em Sf"BS'lO de hontem
os embargos de declaração
oppostGS pela Acção lote
gra:ista Brasileira á' decisão
que julgou cassada Q man�

dato do sr. João .MRsson. ve
reador ja Camara Municipal
de Pedreiras, ,EstadQ de Bilu
Paulo.

ROMA, 10 - Nos circulos
C'lJlDpI'I:l-'n;.,s deolara se que
as cf1nversaçõós angto italia
nas continuarão entre às
chanueJlarias mas presente
mente o elemento mais imo
portante é a mudança psy
c!lo\ugica qUi; se opera, eg·
ttibph'c.·ndll desde já a �itUR
Çàll politica européa.

Protog�Des G\limarães
R10, 10 - Nor. meios pI,IIi

ticos, causou O'3rtn impl'esl:lãü
o manitesto do sr. Pnitoge
nes Guimt1rães. O governador
flunânense declarou-se neu
tro em face da questão rjas
clindidaturaB. proêurando jus
tinear essa declaração. Jul-

j gava-sc que o almirante Pro
togenrs Guimarães, exacta
menle pela. situação excep
cional que se ct'eou ,!la poli
tica do E:stado.do Rio, : pre
feriria fioar impar�i�l� isto é,

a Ul�i() ás competições parti·

CüNVbK,AÇOES DIPLOMA·
TICAS MARCAD �S PARA

SETEMBRO

Gal. Flm'es da Gunlta

mamentos ainda em poder
:!o gov�rno gaucho, asõende
á importancia de 6.450:000$vOO
a:pproximadamcnte.
Finalizando, o ministro da

Guel'rà pede ao general Flo·
res da Cunha qUe o assum

pto seja resolvido com a ma
xima brevidade, pois, a qUtS
tão é antiga f' preoisa ser

: ,resolVida imm!;diatamente.

;111I M�!'�����?�ssa
Marinha de 6uerra

ROMA - Entre OP. pLSSêl..
geil'os do tl'aul'iatlantico «Son
te Grande .•

, que ancoroll em

Genova, fj�urava urna dele·
gaçãu de ofhciaes da Tr!f,ri
[lha brasileira. :mmediata
mente depois dI} desembar·

I
que, os oInciaes continuaram
viagem em direcção a Spt::z
zIa, onde tomaram conta de
dois sublllari:lOs construidos
110S estaleiros loclies por CdU
la do governo brasileiro.

Blumenaueuse S. C.

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

internas!
o que Toda Mulher deve saber

Envelhecer antes de tempo e outras alterações graves da saude: certas
tosses, dores no peito, certas coceiras, manchas na pele, dores n<�;; costas,
dores e cólicas 110 ventre, fraqueza geral, pontadas e dores de cabeça,
moleza, caimbras e dormencia nas perna.s, frios ou calores súbitos,
tonturas, zumbidos nos ouvidos, congestões, nervos doentes, palpitações,
falta de ar, frio nos pés ou nas mãos, enjôos, arrepios, hemorragias,
anemia, palidez e amarelidão, azia, arrotos frequentes, falta de apetite,
a asma nervosa, escurecimentos da vista, opressão no peito e no coração,
tristeza, cançaços, todos' estes sofrimentos podem ser causados pelas
inflamações de importantes orgãos internos das mulheres!
O génio da mulher muda quasi sempre e ella pensa que está solvendo

de muitas doenças, sem desconfiar nem se lembrar que todos os StUS

males são causados pelas inflamações de orgãos internos.
A prova de que tudo é causado por estas inflamações é que com um

bom tratamento.os sofrimentos desaparecem e a mulher sente-se outra,
como que resuscitada, alegre e contente com a vida, que lhe parecia
durante a moléstia um verdadeiro inferno!

Trate-se

Use Regulador Cesteíra

Regulador Gesteira é o melhor remedio para tratar os perigosos
sofrimentos e males causados pelas inflamações de importantes orgãos
internos.

Regulador Cesteira evita, e trata as complicações internas.

Comece hoje me5IDO

a usar Regukulor Gesteira

tiit'.1:::;U;;Q

CiDADE
DE BLUMENAU

Blss emanarto de absolúta
lndapendenola
-

r.; ... iç}€s;: ás quartas-teu-as
lê aos sabbadus

Directõr;
DR. AClilLLES BALS[;\l'

Gerente
r.ODOLFO BADTKE.

PotdaCÇãO e orricillaG
Travessa 4 de Fevereiro n- 7

Caix;! Postal - a7
3 L II \1 E N ,\ U
Santa CatlHl"!na
-

\:--iSICN,\TUl--L\S
Ar lU . , •

Se :le"th�, _ .

Nt n. avulso __

Nl n, atrazado _

15$000
B$nno
$200
M\)O

IMPOI<T/\::-JTF
direcção de <Cidade de

B .menuus não assume res

p(. UBllbilidllde perus aprecia
çõeH emettídas em notas ou

artigos asslgnados

DESPERTEA BILIS
DO SEU FIGADO
Sem Calomelanos-E Saltará da Cama

Disposto Para Tudo

o fig",iIo deve derramar, din.iamente, no
estomag», um litro de bilis. Se a bílís não
eorre livremente, 03 alímentou não são
digeridos e apodrecem. Os gaze::; incharn o

estomngo, Sobrevem a pnHf\O de ventre.
Você sente-se abatido e como ""venenado.
Tudo ê "tI",rgo e c. vida ê um martvrío.

Sães. ÓlEOS mlncraes, Iaxantes ou pur
gantes. de nada valem. Um.. �imples eva

c.mção n:lo tocam 11 causa. Nada ha como
as iamu.as l'illulM CARTERS para o

Figado.. para uma acção certa. Fazem
correr livremente esse litro de bílís, e você
sente-ae díspoato pltra tudo. Não causam

damno ; Bu.n euaves G contudo são maravi...
lhoons para fM�r a l>il\s correr livremente.
Peça as FilIulu" UARTERS para Q FlgadD.
Não accette im.tações. Preço 11$000.

111&lm&i!!!il�
&1 BaflCO vul

Brasil
CZ1p'�al: 4aOOO:OOO$OoO

�t;dl_:>: HlO DE JA,.\JEfRU
Succurs»l em kJuruellllu -- Caixa Postal N,

PAGA JUROS, EM CbNTA-CORRENT,E,
_lTE 7 '/. AO ANNa

Paulo Hering
Santa '�atbarina

e Yernizes. Materiaes para

pinturas em geral
.

Tintas. BIll bisilagas para artistas

·Indicador

�

ao

"De posttos Populares"
de zosnoo até 10:000$000
gtu:,'Jo jures de

df-'s<.ie a

pa

Drn�:I: . �fl�
•

8100

Mé,')ito do .Iluspitc! Ssu. lzllbd
O 1-' E u ,O! ( O L .��

. � 1,. j 0,_

flue limpa,
-.ua-..�--"

tira as

conserva e njuvenesce a edis, e q'H',
_ ._"*- .._�" -----

sardas. t:spi<, 11[\5,

A venda nesta praça na

AtLt's�atl(J d·, !))',
L�arvi'dbo, !1�E-!dji'(i
etle[o do l'1lti'pi: ... tl
Brc�;lc,;,.;.

�ú t� L"�'l'[ilnL� J.-�

Sofi�_..,€;t"'cO �:o llc:r·�"!·'rr::;:.
n1..yntGÍ Me.! c;.r:�ZG!,t:o. c :"-.:]-1

r�-;.�d.iv 4 t'G:::"�L .l3!:--:";.pl�s: U rr.c,

�a;:-�',,:�.;�:i3. íl.l�;11�::z.,i:.:, �C:"::2!
1 �t_·'l\·.-\ .�

.. Jt� é �_;;,_'t�. ��! Hl'�:3:-:1��

: �p,,\ �. �:�!'ilrlc�1(lt; d·� Li :t�:��;� )';1-

�: ...:.; (-.;"�

.. ,.'-..
...:i::

_".-.' ,_' ....

. .. " .

o � ...... ... •
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Assucar de Baunilha
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u. s.B. c. G.
AssemnbSéa Geral

ofu� c@ #fõtzo

paRA TODOS

offerece invulgar amplidão interior. com

accommodaçãoconfortavelpara uma fami
lia inteira e porta-malas que permit.te O

transporte seguro de numerosa bagagem.

�...

'ORDV·S

Productos

1_ Intormacões e P:: lld-:"\ ': i·
ao, Da --'\geD(,'ia de,,: C.\LlT:,j

I IIi-! e (.'u(ll O Agellh· dH . ..:\IR

J Fn.}.. l'� U í::

I Roberto Gro§senbacber @i�
I Rua 1 õ de Ncrvellllwn, S11
.

--,,---.-------
-� ...
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rasileiro: o 'Partido Republicano Catharluense

á Travessa 4 de fevereiro [Red ..

instalou seu posto eleitoral

da "Cidade de, B1 um en au"),
e.

'

.encontraras pessôa idónea que se encarregará do serviço gratuitamente.,
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"Politica
.:t.:

Nota Esportiva Chronicas sectaes

t)E B,LUM'ENAU �

Os festejos do campo do Amazonas - O fluminense, foi derro
, tado pelo Taman�;a:é - O torneio do Victoria

l/iá...

COOlOI (it(; foi aununelado, eucontraram se domingo em

realizou �e domtng» ultimo, jogo arntstoso os quaQI'OS
no !'''rnpu do Arnaaouas S. C, prtnctpaes do Tumandaré e

a gr!!u\!e fef;ta popular pro' ao Flumlnense, venceuuo o

movtns pelo Club Musical prlrn-Iru por 6 x 2.
GI:HC'a· em homenagem ao x x x

Cel. Cyro Vídal.
'

Está despe. tando grande
08 Iesrejos, que tiveram interesse 0('8 meios esportl

inicio pela manhã, foram mui V.)S !OCilP,S o grande torneio
to concorrlnos, levanuo ao de futebói que o Victoria S. C.

OU1'RO vulcão, que pa I constate na necessídade d� local grande massa popular furá realízar no proxímo do
recta �U()rmechlo até o assegurar novas glortas ás qne foi calculada em 2'000 mingo em seu campo, na

ponto de não inspirar mais bandetras do Imperio, cuja pessoas.
. Velha,

preoecupacões, voltou de re grandeza e cuja potencia es- Usaram da palavra vaMOS Tomarão parte neste tOl'

pente á actividade. ; Boatos tão acima de todos os egoís- oradores, entre elles OS srs. Reio qnasí todos os clubes ANNIV�RS.R.RIOSsurdos sacodem u terra. rios mos índlvtduaes, Para os dr, Freitas Melro, dr. Luna de Blumenau. L fi

de Java incandescente preci- chineses. é a derez�1 'da pa-I Freire e cel, Oyro Vida], No proxirno numero dare Transcorre hoje a passa-
pitam se da cratera, escua tr!a ameaçada que se impõe. commanuaure do 2°, G. A. de mos maiores detalhe", zem da data nataltcta da srta.
c�ráda CnIDO uma buaca me- O extrangeíro invade o terrí -I

Dõr"o.., Cacrlda Bittencourt Negreíros BAILE NO AMERIGA
donna de monstro, numa en- torio nacional, pretendendo A' tarde teV:t: logar os en ;-:-:-:-��=�.��:-:.:-:':"::.;'."-

':=:.1'
dilecta filha da Dona Sablaa

xurr�.da que semeía devasta apoderarse de tü.Jos os seus contros tuteuottsuco entre as

�: Negreiro s, resídente em, Pe- Realizou se com grande f'n
•

. ,. . �e quereis crear V�S
..

605 • '- '"

th
.

b 'I CI
'

çõt"S: por' ondl� quer que gaugtíos vitaes: precisa então equ,l,es prmcipaes e seoun- ; -fi!htls furtes e robUSLOS th'a D'amoJar, UBiasmo o lH e <lO Ull

passe,
.

pegar em armas para re dê.l'w,8 do !!", G. A. D, e do

�: flizei uso da B Às!'ignula hoje mms um nfi Nautico Arntfica, promovidl)
NóJ;:l estamos longe, muito chassar o inVRStlf. Amazona:", : :J talicio c Bl', Arno Wt'{'g�, in- pela Preft'Ítura Municipal, OiS

"long�, d·) theatro dessa :li)va Ainda uma semana atraz, Nesses encontros (} 1° qlla-[ ; farinha de Banana �� dustrial, residente em Peme- Indm;triat's, cOUlmcrciuI'ios .'

e�upção. �las .assim meS�lu patf ..�ia que os diplomatas de dro �o A�azoDaa dtrrotou o I tl Solange : l'ode, o Club Nautico Amerit�a, ',m

nB.t? pOdemos permaup.cer' lU-I �a[)kill e Tokio cooseguiriam 2°. U. �,lJ. pela contagem f: 1 Festeja tambem hoje a pas homenagem ao E'xmo. sr. Cp!.

alHef�ntes ao) eôpectt\culn. ev;,ulI' (I cüuflicto. AI:hara-se de. 5 x 2 e o segundo �uadro H Marca Chuves 1i I 'Ilgem natalicia o sr, DI', Cyro Vídal, digoisl-!mo com-

grand.lcso e SUmbl'll! ao II!e;.� I uma f ...mflula hal'lnouilanàCl fOl ?err.otado. �or 3 x 2-
't t: :E' 1 " t.. :� I VtHgniaud Wanderley, Pre- :nanda!!.te do 2' Grupo de Ar-

mú temp_o, ,'uem ImpedIr dlOS interesses eUl c(lnt['ast�, _

A
_ �Oltt' real1Z0u·se �o 88- '; a IlJcan e::;.

iJ I feito de Campina Grande. tHbaria de DÓI'so é 11 !:iua (i}'-

no�sa_ c:�r���:�a�e qu�ci pr(: e pt�usnra fie em assignar um la� nlDkeldt'y �m
_ a�lm,ad? {j .João Chaves;� - ��aohã passa. li dat� ficialidade.

'�rure

..
ldenL111Car tiS ra.z.ou$ de'l tratBdo co;::sngT8núo o accor- butle, se�do feIta 1:1. cntlC�l:I l:

:1
Ul:ital!'�I:i dn memno Jose Em breves p�!avras fa.!ou

,terJ?lJ1.aUtiO o._dra,l11�t!c(/ t:CUU- do. Mas, ue repente, 08 f!e- aos premlOS aos vencedon�s, ti TIJUGAS _ 'S GATHARlNA � Fel'reiI't:. da Silva Jr, f'ill Dome do Club Nautico

tecuuent9, Nao e tarefa en- neflles c.hiüezes l'esolveruIn x x x f: : _ O SI'. flaos BaungarteD, America o sr. Dr. FI eitas

U',t� aa mais fo.c�js, sem du passar por cima dos dirigpn, No campo do Fluminense ���;:x.:; ;.:;..:.::;�� féSlt'j,! amanhã seu natalício, Melro.. (

. Vlda. Das realtui:1ctes. do lliUIl tElS )Joliticos, e deram fi pa. _ Tr<;lllS00l'1'e lambem a., O sr. CeI. eyro ViciaI rlli

cio orle ltal, herl'.etlCamellld lavra aos ca�lbõf's. S0lli de VICT'ORlA S C tnantlã 8 passagem natalicia nOIDt: de ('fficwlidade e do

fl;ichadlJ á. nossa, intuição e â

I clal'ação
de guerra, como,

.

'"
..

da sra. D. Ch�ra Silveíra. seu, �gradf'ceu a rfcppção-
fiOSM lntelllgE'�Cla, l.gnorawus aliás aconte']I-'U qu lad() o _. Dia .i4 as.signüla a pas. I :\s dansas prolongara m-8�

tudo, .ou �U{i;,sL, ,pelo . ill,�.nus j.]fipão invadiu a ]I,1"lldc!luria, sanem do acoiversario nata ate altas madrugada 81::n-

u�' <l:e: CI:Z �e:sp'ltu � e�O;íelJ, I a guel'r.a começou: e ac.:ual Domingo, �ia 15 de Agosto licto d0 sr. Antonio H�jnel-t. fio abrilh�I1t�cta ,pel?s �}!lZZ'
c��, llltlrnd dn8 cousaB, y'Ut� e, �lH'r!te está em olen, vigor.

G d T
_ '1 F t b' 1

commercíarIo nesta. Cldb.de. Ba�� ABHlc·fa:a e ,)<tzz ,_,and

dlHerente ,tiOS " .. pt'Ct1l8 SIl I ceifando vidas de ambos os a u e o
.,-- Tambem terça feira fes- do •• i> • '

péI'ficiaes accesBiv<"IS ,,:l(i.:; 11: 'lliHJQ�, ran e ornel0 e .

,
teja seu natalicio a sra. Elsh FALLECIMENTOS

iniciudos ao� llly8tel'ios h

I
Borba !'uetter. c�nSOI'te do F311eceu diu 6 do corrente

pSycologia de certos pI.NJI-'. QUilndo e como te nuir,ará sr, ",l.ralter Puetter. em Jaregúá onde gozava de.

Pohunto nu gueJTtl qu,," é impo,:sivel ?izel' �e, As tui' '.
. A todos dtlJJiversariantes grande �stima G J\1ajol' Veu

actualmente. o Japão mOVe á ç:�"l 'tdOS qb�I�I�gt'ranL s'. �1f!! I Os criadores maiS adÍ(;�nlí:idus utilizam, cum es-
I «Cidade de Blumenau�) leU nancio da Silva Porto, oHi-

China, I:Ó E-ncontr�m08 ru- e �el.O, f'. UI 1 !'_am-s�. fi ,I- I .

r cf d cita, cial d\. Registro Ci vil da la,
zõe.s materiaes, attl'i.buiáo á Da Je, hOJe esta IDmto maIS peCli:\ 1 ;} f',

Commarctl de .Jal'3guá.
uma politica imperütliala e á organizada e pre-pl1rada do VISITAS O extiocto Jep(Jis de curta
sed� de dowioios a marcha �ue tllgUlls an�f)s alraz: e F A R E L O doença e como o :-:eu estado
dos soldados do Sol Levante .sto ,porque, alem de tu�o, Tivemos o prazer de uma

'.Ie s8"de' pC(.liaV'l dia a (Ha
. . .,

I
()� agentes de Mo"cou no ln I visita do:. S1'S, Pio e Gino Ga. u

s{lbre as estrados cb.inezas. �.' .�.,
�

roi tr'ansportado para o h(..S-
Eav.eúí, porém, oatros m'lti tuIt<? de crear eml)dI'HçOI'\ 3? para eJ�gnrdJ dos seus po:-cos. raci, representi1ntes da Casa

pithI de Massaranuuba, ondl::.
vos, de caéaC1eI' ideal por" Japao, com uma I1c(,:ãu habll FélÇé.í ü �nesmo. prderind'l. por�m, (l pro dueto Jo BeIJas :\rtes de São Paulo,

veío a iallecer
que'.nl'nDUma g�l€r�'a tÚspeu-! e. �en�z a(�or.dar_ a �ua, (.'0;;;:;·

�C inho J'oin,,.i119
mo.utendo eomnosco agrada- Contava com 63 anDOS de

sa Um elemento seutimE'IJwl <:Ie! c:a na.clOnaI e dJsíJ(ll-·.t vel palestra. Tarnbem tive·
idadp,

e emutivo que a torne dig;:a, a re�ll'ltE:n�,la contra a,,;' pre- mos o prazer de apreciar os
A familia enluctada apre-

perante os ()lhtlS <ios .ci,mba- teLl\�oes lllP{)DiC�S, bem feito trabalhos de t:ua
sc;ll:amos nOSS03 pezarnes.

tentes, de �3cl'iIícto e de Al)fem se iJl)VüS

�'1°1,l:�zu"lum,,,tt'€r31'�:1Co I e""",to ri-a Estad u a I re�l�e;:�Det�;!O�s fi v;sita,
1ÍHlj'te. QUd.e:�'? Pura os 'japo-lfilnifIH::llh�: para,� LI " " � - MULTAS'

ENCARREGA-
nezes, a jm;Hl'icação lueal beHiCá,. , NUPCIAS· SE DAS DEf"E-

- �AS PERANTE

d BI
.

.

OFISCOOAD-

e Umena U Consorciou-se s1lbbado ulti- VOGADO DR. ACHILLESBAL-.

.

i mo eo::n a !)rta Dulce Philip. SOO, COM ESCRIPTORIOAN-

1118, dHeda Wha do sr, Gui NEXO A' REPACCAO DESTE
t-

I JORNAL.

hnposto de' industrias e Profissões l.��� Ph,�il�iP_PS__o_s_I'. . _

C'INEMA

Internacional
\)/:/'I N D .4. ho: chegai' esse dia encunrado em q�18 n:

'_.>,y rtÍs para I) meu dIPI{u.m(J"·I.4,m�'l/.t;)" �;dllhu dI,)CL� (/1;,::

ga âistante. Esse tli« rirei, em que meu» Õ,.('Ç( S fl':;'<ue?1 !'':s ;;_,

estreitarão com /:nfinüa, ternura, Ha de ruicr, emtim, o dia t>
liz em que otrãe niner cornmigo o' n:(,<'::1I10 sonho de 1,'f�11.illl·a ;'

de bellcza. Eu espero, aneioso c t:ummovido, c·�,�c dia teliz qu:
ainda lu: de chegar. Eu O espero ].Iflls(.;ndo, '}I(,5 71únln.f5 IOU9(."
e trieto« horas de soUdãQ, nl,...<; fr(J.'f!j,� que eu te direi, 110 poeuu:
ds umor e de meiguice '(ue eu hei de comp.»: C'lll· [,lU. IIJU'I'/J1',
oM 'ilúnluJ, doce amiga,

Em breus lia de ehequr esse (Ua, CWJldi1ado cm que tudo

que esttn: .�onhando se tC1'1W1'á unu: rectidc di', um qu« cbrirc!
08 (il'lif,!.JS num gestu acolhedor e umigo, em qw;.! !ü'(/7','if:.x:ucU:',J,

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

.

'"A·,
, erupção
(OoP:Jdgh� da U, J, B. para «Cidadf! de BlwnenauJ

Cesar 9(loel!i ':

et: JIRS.J!O

Ewalrto Benthien, prt-prletu
rio do Café Beuthle a, uesta

eldaue.

n Semestre sUStu
I De ordem do s•. Colf'tor de Rendas Estadu8'C's nesta I; citlaJe, torDO publico, para o cOhheciruento de todos Of;

,interessados que, durante o. corrente mez de Agosto, em

i to'.10S (,s (lias uteis, se arr�'cada neEta Coletoria e em to

I das tlS Culettrrias de Rend.as Estaduids. do �,:IHni�,ipi� ü se

i gU?dO semestre do Impo�to de IndustriaS e Prollssoes re-

i latlvo ao cO!'l'ente f'XerClO. Corno se derendeDl os arrh:zDo6 contra· a invasão d':.'s

i OS ST8. contribuintes que dejxarem de satisfazer o pa- brancos em seus domínios? Que armas sáo as suas pa!'u

'1 g'l.lmeDto de suas c(lntrit uições dentro do prazo acima de- enfrentar o apparelhamento béllico dos·, CúlOlliZí.tdOrPs?

terminado, podt:.rfw fazeI-o nos meses dR SetemblO e Ou- Venh,l conheceI' os prOCeSf:iOS da ::lefeza, a sua guerra de

I tubro C'1m as multas de 5 e 100/0 respeti-vamente. matto, os seus &taques e as suas dcfezus rnagistracs ('m

I 'Excedidos estes pl.'asOs, serão extrabidas as certidões
.

(,BOSAMBO»
! ele Divida.-Ativa e rflrueti::las á f'romtltorla Publica da Co- «Bosambo:> sabia dividir o seu tempo entrp. �lS luctas da
'marta, alim de ser iniciada li C(,braDça ex.ecutiva de acof-, tribu e li devoçlío do seu grande amor pOl' Lilong(i� fi liu-
do com as leis em vigGI', I. da «uegrinha» do aól0 affrican,ú,

Coletol'lü (le R0Ddas Estaduais de Blumenau, 3 dt> Como Complemento os desenhos ar:imados

Agosto de 1037.
OSNY MELLO

Sexta ..feira de Mickew,
Eotr,làas do CÜfstumd

Arnllvbil. - Quinta feird, liia 12 - Amanhã
A Gl'am.ie S:.:per"P1'0ducçao da ,-:United Articts»

Bosambo

,Escr:vão

• .��:_'. "
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