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integralista man_iRsalizar-se-á no dia21 mais um comiciodepro- À snuação do paiz
cha. ndode ..rubr..··o. O sólo patrío pan.anda do can�idato Das forras maJ-.oritsrias ,R!O, 17 -- R.I!?IIZOl! se tu I., inf.i!t�'açã{' de elem.·. :�nt ...,,�

ex-
9. . Y .' I :�laE, ,sob ti presltiene!a ,10 St,! tr-ernístas em orgall!SIl<.�Ueb do

.

. .

. üetu[lO Val'g"IS, uma reuuião I paiz e sob o trabalho que
Em Cam os E d d .

'

.' _
RIO. 17 - A Commlssão rico que �bor Iará varíos pon- a .q�Ie estiveram presentes os 1 soldados e mertuhclros, Inle-

�. d .' p .

'
.. st� o o .RIO, quando ela realtzação Execut.iva do, lJomité Naeio. tos da SU� plataforma � de n�!illS�rIJS da (�uerra e da,l\1a-' r!ort:s do Exercito e da Ma-

e U�. COillICIO integrallsta, ortgmou-se tremendo nal pro-ccndtaatura José A- senvolvera outros respnnden rlnha e o C�)elt' de Pulícra, j rinha, processados oomo com-

con�lcto, no qual perderam a vida'13 pessoas _

I
merlco esteve reunida.

.

numa (furant: a q_Uill foi examín.r ] tnuuístas mas 001105 por não
A Cidade sob tremenda tensão nervosa ..c.._. Foi das �1t.las,aa Camara SOb, a �a a snuaeao g."!r:al �1(1 paiz I ter�Tl1 sido aintla, julg:ldos,
travada na praça São' Salvador um ....

d d I. I presídeneta do sr. Baptista .,eg��cto se noucia. fWf)U re·: estão procurando :i'az.:>r J!JIJtO
batalha _ J 'i o' '.

.'
.

.

'.
.

a ver.,a e ra l Luzardo,
.

. SP,!VIUQ que () capítão Felínto ás classes mílnares. Adianta-
. I. g roso inquertto fOI aberto, ja tendo Foram tornadas varias de Muller consubstenerana por se que. depois de lído o re-

deposto vinte pessoas' líberaçõ es relauvas á lnstal eserípto o que verbalmente !t;lt,ll'io, será convocada p<;,ll)
lação do escrtptorlu central declarou ao pl'psidente dI:> presidente tia Republicá uma

CA.MP08, 16. -- Deante da são nervosa. Os balrrus per, desse cullegiu polil!?o e a,

j �epublica. ° c�lefe de Palie!a nova r.e,união com os mtuís-

S,�de da A.. 1. ,8. na praça S' maneC'.:'rI.l .sue.'nCios.Og e. as jà.- �optadas ou�r�s
..
medidas Te, ja apresentou essa re}atorlO I trG�

DUIlt8reS e o chefe de
:5ulvador. relillzava-se hon- oel.188 dns CI:tS83 .reCbadtlt,;, fe,re.ntes _ao. H1IClO d.os seus I

I que, �o, que s� sabe, e urna. POIICHi,

te�, um, comício pe�!Js' adep- mas as ruas Pr-iUCilJ.aes re- trabalh.os. O 9L B.aptlsta Lu'l exposição Je ratos sobre a
tos do Sigma, A uotícía, pre- gorgitarn d� pupuJarBs. Na!

zaruo expoz 80� seus eolle Ivendo UID!i provavel exalta- expectativa de novos acon- gas o plano de organisação ] .

A hri d dç.ao de. limmo�;. tornou as 1.le-1 teclmentos, foram tomadas I technica do dil'P�t61'io que' cristana·e no'C,essarlas me�ldas, Assim, to, /,energicbs providencias, pelo v.�le orientar em todo o Br_a-ram guaruemdas as ruas que' lÜ •. delegado auxiliar do Es, sll a campaub;l d"" SUCCtssao fam ,·11'aque. desembocam na. p'l'aça tacto, que ora aqui se encon- pl'esidencial seHdo esse pIa
e, no m�lO desta" um grupo tra em mist:ii.u eêpedal, paJ'll [lO approvado pela Commis
d.e 801�aáos mantInha-se de apuras as responsabilidades são.

yrOillJ?tldAO, tendo prompta fi do cooflírto. Essa autoridad.e .

FicGU ainda assentadr· que
�nCClO?ar. umametralhlldora. olbordada pela reportagem' ao proximJ rtia 21, VaI' oe·

En: ,rl!ll{HrO .logar falou o declarou o seguinte: «Orde� casHi.o da grande sessao ci
a('ademl�o Celso. .Peçanha e ..ei ao tenente COIH'GlCY que vica no Taeatro João Caeta

,\ e� segUIda deVia falar o sr. D8.,) peflllitta a sahida da no, em que o Comiié NaClo
. �t��t te Barros, .chefe dís- Força Publica €10 seu qu rtel nHl teI'á o .;elJ primeiro con

rwa ao Integralismo:. dlÉ" que tu!lú sejii f:l:iclllre. tacto com o povo carioca.
JUtltamente no momento eiu())" usar'à:) da palavl·a. além ae

em .que ter�inou a p�imelra A attitude do delegado foi [' �r. Baptist� Luza.reto, pn\si
oraç.ão,. Ul!VIU se um tiro. I.m- moU vada ;Jela ac(mS1:l ção, por d,�Dt� do dlrectOYlO,

.

(JS sr?me(llata�e�te qUatro ()U CID- vinte e poucos depuentes, ue fJlncmato Braga e Clodon ll'

10 de.wnoe?cs se seguiram. t h!l�e� aquella dOI'poI'ação dêl Car·Ouso. A �{,sbão 8e�'á OQ

. aSSlstencla, tOf',llda de .pa I ptJllci8 varrido o povu á me cerrada com um dIscurso

����' �mprehendeu. Juga de· traUwdora, quando a urdem pI'oferldc pelo sr. José Ame
r e.naul:! e o cOilfllctO ge- Doderia. te'r sillo l'e�tabelt'ci

nerallZOU-tse. Nessa oecasjão da. sem maiol es dumnos ii..

�e8nte d<1f; oC'}Urre;-,ciast a� pupul!:l Cão. i
�rç,:!s pUôtadas nas jmme' Tudu () commercio de Cam. I
tllaçoes, entraram em acção PQS, em signal de rigvl'osoe as mtlt�'a,Hlad(Jras m'atril" protesto. Iechou as portas,qUt'aram SInlsU'awente. acom- Os enterros d�s vlCtimas da Surpreza (50"'.)�:t,.Uhl:1,d.. a� de .d.etoDaçõ,es d.e bru

...

·

.. ta.l. ch.. �ci!Jlt, fOl'i;ltU muito A Viação BrUs(l.uensf.' Ltda,
.lUZi8 plst 1 e o resultad(') lhes satísfm á nlt!namemp 4

I

U ..
' , .

d'
o 8,S e revolveres. COIICOfl'idos. No ÜHltie.cüo que t' va'j inaugural' hOj" a sua no-

,!Ja v€r admra batalha. tlõtá instaurado jJéua apUntr I M h J II I I I va linha de Caminhão de
,

..
fornbaram

..

as primeiras os acoutecimentúll. (tq.lUze' oin O oinvi e, Fi ia B umenau Blume.uau !l FloriauopoHs,
"ÇlC[Ím&5, manchando o sólo r!:lffi mais de viuta tebtemu- Caixa pOlital, 89 End. teI. SiLOS via Brus.quo, Nova Trento

el1\;.\
tle sangue. Nd fuga louea; o 011.':1.8. Tijucas.

V;t l:\JVU I:.H: atropelava, augmen. Os dois jornaes da cidade, As partidas de B1umenall
t�lIl(iO o numero de vi:::ümss. «O l\ionitor Campista'} e f:A são as segundas, Quartas e
Centenas de tiros cruzavam Notieiu<", estãc. com as re:i Presid.·ra· AS el'el-ço-es com Sexta?-It'iras, ás 9,30 horas, da para os alumnos das f'8-

H_pr3ç '. em todas fiel direc pt'ctivas sédes guardad:!s por
. .

. U c,:las parochiaes italianas nos
ço 's. O uoico bospital de pl'HçaS embaladas. ,Estados Unidos e estendeu,
SOCOOI'I'O que existe tia cjda- Na Hstu dos mortos riguru J-ustiça Um governador i se lungamente sobre o valor
(k .a SalJta Casa, estava irn o medico Abelardo de Vn8 neutro

.

e papel que representam es-

1,10 lld� de. p.restar qualquer ci)llcdl�s, ir'mão dt). pr(lceI sas pscolas. Aproposito, digo
StjCCu! ro,. pOIS, tem sua séde integralIsta du VasconcelLlls RIO, 17 - O QovBroador I �ava deshonra.ndo a Brigada. RIO, 1� � Em.v�rios c!r- se notadamente que Sé hOUb
na IJ!'OprIa prliça.

.

__

·

a_· ---"--_ Lima Cavalcanti dt1clarou se I Quanto lu. sr. Ag�mernnon
cuios 'p0lItIcos, dlzla·se, hOJe, vesse de ser escolhido nu-

.

Qllando cessou O tiroteio .

S·
desaggravado da� perfid as em Mag&.lhães, declarou qJle não que alllda haverá outro go- ma alde!a entre uma igreja

l'? pessO:tB jaZiam mortas, en: O�,·.M
.

I pleiteará o suo sahida eorn8' �€r.r:lador ;n,eutrol), �o C�SEJ e uma escola. era talvez a

tr e tiS q Uses 3 senhorliS.
_ I' {fl'al não t8m ligação alguma....

a succ�,,�âo presldencull, essa que se devia dli:' à pr�"
CAMPOS SOB TREMENDA TEM Lembrou qUl' (J miniatro do �as .condlçoes e':D

�

que se de. ferencia, porque, affirma, �
SÃO NERVOSA

-

O MELHOR E MAIS MOCER. Tra b�lh{) dil'Ígiu-lbt;\ curtas,
claftlU u �r. �lmlri1nte Protu a escola christã qQEl 6Llsinu

CAMPOS, 16 - A cidade

I NO ,SY8TEMA DE FOSSAS dizendo Cousas que encarni- genes Gmma ... aes, ir Li igrejGl. .
.e:nhol'a tenha voltado á cal� !

nhavam a apresentação ao O Papa teve aiuda occa·

ma, está sob tremellda ten- DO MUNDO. sr. Lima ehvaJca nti do caIÍ NAVIO PANAM AENSE TORPE-' sio de I?anHcsta�. a alegria'
d�dato á 8lJccessão. as quaes que sCllha eln venf!car quan·
dará pubHci(Jade €'!ll chegap DEADO EM ACUAS to as escolas chri�;tãs eram

do á Recife. ConcluiU dizeu- ESPANHOLAS Uot'escentes e terminou fa-

do que presidirá as eleições .
zenúo votos para qu.e em

com justiça. PARIS. I? _ Segundo noti- cada. parochia houvess.e' l1ma\
cias de Tunis, o vapor :,Geo escola.

Nac Knigllt:.l, que navegava
Pio xr recebeu em 3tJdien'

hasteand@ a bandeira do Pa- aia especial n Ct:nú'etd Pa�

namâ, foi bombardeado flor cel!i, o cardel:il FT:!OJ.�zziO'+

um navio de gueua no Me Biúndí, prefeito tia Pl'''P L'

rJiterI'aneo, a 37. 5e de longi' ganàa e o carl1eal Fred"r"co'

iude e 11.5 de latitude. Tedeschini.
A tripulação desse nàYio

foi recolllida a bordo do va

por britaníco «Britsh Como
dre». Dt;i;,o tripulantes de Y3

por panaml.ün8e eúúontram
"'e !erid",�
O «Bbbh CnmodreJ desem,

barcllu ". tripulação em Tu
nis,
Seguntln,� nciam. o 4Geo

Mac Knig·, " :,Jcendiou'se e

afundou.

o verde

§
SIEMENS

MOTORES; SIEMENS
FA MAr E M MUNDIAL

Montemos variado"stock" de.
motores para todos os. fins,
trQnsformador�sl dynamos,
bombas para agua, etc., etc.

MATERIAL MIUDO PARA INSTAlLAÇÕES EM GERAL
I o
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BLUMENAU
,

seio da

o SUMMO PONTIFICE ACONSELHA A SUA DEFESA. QUANDO
I RECEBEU 1.300 PESSOAS EM AUDIENCIA COLLECTIVA

I CAS'l'E� (JANDOLFO, 17 -

1

christãos, a r�speito dos
° Papa recebeu em ê1udií'O- quaes disse que Deus (IS

cia col\ec:h'a mais de L300 licomplmllará com fi sua.

pI3S'S08S, entre as quaes 130 beDção,
lo ti todaK as cr'Hfc�s teitu8 pares recentemente catados. Pio Xl virou-se em. segui-
peJ(IS SflUS a�lvl'r8arios 81). El1tre 0$ pn'lseotes tlinua
hre uns e cutl'OS. I se contam muHlls alumno8

Enquanto não se installar
I das escola� parQ �hiHe.s ita.litl:

.iefin tivaUlentt o cscriptol'io nas dos P..st3dos Umdos, 4v

c ntral do Comité, Este se hollnodezes e 21 belgaS.
reunirá ra sala da antilTa mi- Notando a presença dos

l10ria pa.:-1umentar.
b

f.';)Celll c:lsadO,S, Pio Xl. insis'
tm sobre a lwportancla du
famllia christã na sociedade
e na esperança que a igri..!ja
deposita nos novos pares

Sr. Baptista Luzardo

VIAÇÁO BRUSQUENSE LTDA.

Pão caseiro!
EmiJrFg:'le no seu pi'eparo

.

Cruzeiro (50-f.)
as í:Jfamadas farinhas

s.s. Pio XI

Perdeu-se �o J�a���
mentiu a Gaspar, uma pasta
de cour(" com diversos do
�umeútos.

I
Pede se a qüeJ,11 achou eo

I treg
1 a 80 sr. W�ldemiro

Cf>rreia, a rua 15 de Novem,
: bw OI'. 29 nesta cidaé.e.

ARTICULA COES PARTIDAhl g.,
•

NO SULSr. AgamemnQD Magalhã:95

que pretenderam pnvlllvel,o e

justificou a cassacão ,jo pa
dre Anuda Caml1ra. que e.s-

BUFNOS AYRES, 17 - O
pT'csidpnte Augustin Justo
escapou illeso dI:: uma co1li
silo vel.'Hi-::ada na ll, vpni(}iJ

Alvear, do seu aut �n' {) 1,1
com o que co�duz,ia o pro

I
fessor da UníVE:'ll'idude de
Bu?uns Ayres, Pedro Escu

I dero.
Os ;;.tl]tom{)v\'i� riC�l'(lm se

riameWe dam�\inCLt.j()S, Vt�I1

do·se o pr'eflidelJte ,Ju:;tü foI' •
c�ado a tl',msrerir-se para ou
tro CtÜTO.

P. ALEGRE, 18 � Rt'alio
zar S':-R hoje ás 20 horas, na.'

Red. do Jornal «Federaçfi.,
a reunião da commissã& Pli)
visoria encarregada ela IiI'U
Gulaç[io das corrent(.os po1iti-·
casr que apoiem a canrlídu
tara do sr. Armando de SaIles:FpoIia, 17 - Regressou ho

je a esta capital o sr. Nereu Oliveira á presidencia da Re-

Ramos governador do Estado, As urnas para publica, para Íormacào t.ra

S, excia, que Victjou CIJ1 O úroximo ple·to
Unià.o Democratica Brasih t-

avião da PaDair. desembal' I I
I ri} no Rio Grande do Sul..

cou na Ponte Municipal á ltIO, 17 - O Tribunal Suo I
. • �'"

.

'

praça 15 {te Novembrc. pe�i(:,r d<t Jus\iça l'.leitor"l'O novo presidente do
o sr. deputado Altamiro I'mttlLi �i!.r<;1cet. sobre as UI' Paraal!.lié!tiI(itlimar2('s, pre�id€'Llte da As nas :Je aço Bymgton e Cia. e ilaJ ilJ

BMnbléa Le!zislat.!va, :tiO exer· as UH lUna, di" invença-o "Ia. A�SUMPÇÀO <7
r ,

= ._. � ,1 �Us cae·
,-<,ieio intt":riuo de gcvefl1ador bricaçeo ,e William Ma� Z co Ies do movillleuto revoluc1\).
do Esti.ldn, compllreceu, ,!- declartrl1do que sao mab u· nUl'io designaram para pr ... ,;;>
comr;);'h ido dH todo o s( "" conlH'lhsveis estas ultimas df- dt'nte da RepubHc<.;, J).i'ovL:;!.
c,l'etftl'iado.. e de suag.· C88'48II dois kilos.' .d�\ ptlso,. para' ns 1'1'0 o sr Reli P'

.

•

II I ri ., ", " '.4 iUVi'. que �ü·
(w e m; Ita [. no esembal'" IlcaUdades diS�al.lte3 ou de mau posse ã3 in i.l.Oi'U3· (1ft
qUf: 60 gevernadcr.

. I

d mcu acesso. illanhil de honttJ!l.

o DR. NEREU RAMOS RK
GRESSOU BONTJsM AO

NOSSO ESTADO10 P esidcllte Justo
i escapou de uni .accidente

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



As'

inflamações
in ternas!

, Envelhecer antes de tempo e outras alterações graves da sauder certas

tosses, dores fio peito, certas coceiras, manchas ua pele, dores nas costas,
dores e colicas no ventre, fraqueza geral, pontadas e dores de cabeça,
moleza, caimbras e dormencia. nas pernas, frios ou calores subi tos,
tonturas, zumbidos nos ouvidos, congestões, nervos doentes, palpitações,
falta de ar, frio nos pés ou nas mãos, enjôos, arrepios, hemorragias,
anemia, palidez e amareiídão, 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 genio da mulher muda quasi sempre e ella pensa que está sofrendo

de muitas doenças, sem desconfiar nem, se lembrar que todos os seus
, males são causadospelas inflamações de orgãos internos.
A prova de que tudo é causado por estas in6amações I: que com um

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

'

Trate-se
Use Reg��lador Gesteira

.Regulador,Gesteira é o melhor remedio para tratar os perigosos
sofrimentos emales causados pelas Inflamações de importantes orgãos
iriteinos.

'

'

RegtdadOf Gesteira evita e trata as complicações internas.
Comece hoje mesmo

a usar Reg_u]ado7 Gesteira

o que TodaMulher deve saber

EfE1������������@!:lS�H�

!Café· COMETAll-
"�,' �.'
m
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�

; é ulIl prod.clo de �

I.... qualidade �
HftioJ�����������������;::a.�

.. .,. �ifiMlllllllilàOll
"I ;<ll.
(
fii.. 'aIID08 de IN�
.ao o melhor retJatn'l para
pnferir lU'f�NTUDE
,ALEXANDRE para tra·
t&t..r e emOOllcsu 018 o.�,
'k!e. ExP.IJ&U6",caspa. o..,...

,

Ia '. Qlléda d'o)l! cabnlloa,
evitando • otlhioie. Fu
TOltu li CÔr naturil ,OI!

,

cabeU08 NtIlt:Oe,
d.endo--lhca vigo!'
8 mocidade. NIo
IlODtém IlIBei •
prata e u.....

t"-'--..

.�-..�
'MtI (
PIiI� ••• \

"

',_,"'C...A..... ·lto'
a.t-'_.... �, MI -lIDor'v

PREVIDENTE"
,J.{ s.� I l:' n o p rt i: L o '

Oh... , 1I!",e.Ilce da todos gr!\nde utilidade: c .....

marMo. industria, lavour... proil56iQ<lAe6, ""ou'

dje>soe.
'

CQJltem tlldo: Codigo comerei",l (200
Ilrt. n,,"cesllmos. instruções r",ceis. ,Casos loédi
,toa. OímtlHl 3Í>8iIl�d!ls. leglalsçã,o, trabalho, pa·
tOIltes. IDllloas, Pril.l.oi-pio6 oprresporu.\eD<lill., for
�\'.Lla;l'"ioe:. CQ.l"n'S.e.. mu1tos COlltl'l:l,t08. ra�\lerimen
tos. pi:ocUrt1çÕ9�. mOdolos letras. notRlJ. d.t'-JJllí�fV
taS. titules Cllriosidlldes ie>renselJ por diversos
,advoga.dos. GaraIlte pOSSUidor grAIldio8a obra

, ficará s.o.tl$l&i.o, Nii.O deve r"l1;'u·. eu, uenbu.m
'escl;ittlrlo1 Pedid·!) só a oI8u 8r."dlt - R. Cuta ,zr. _ • s. "I�I"
,Mi\'t>de 17�, 'porte grMis. mesmo perl' a Cidade do S, PlIoulo,

De ordem do sr. Coletor do Rendas Estaduaes nesta

cidade, torno publico, para o coi.hectmentc de todos os

___

I interessados que, durante o corrente mez de Agosto, em
_..;....,-=:::::�iiiiiiiiiiii-iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii__õiiiiiiiii__iiiiiiiii� t0108 0S dias ut eis, se arr-eada nesta COletoria e em to-

•.,
- ��I':;§(�.:t:..:.�:1���� das as Coletorias de Rendas Estaduaís do Município c se-'

����f ��..��� gundo.semestre do Imposto de Industrías e Prunesões re-

Ilativo
ao corrente excreto.

51 Ba f\co SU I dO
.os STa. contribuintes que deixarem de satisfazer {J pa-

gamento de suas contrrtulções dentro do prazo acima de

terminado, poderão tazelo nos meses de setembro e Ou-

I tubro com as multas de 5 e 10°/0 respetívamente.

li] B ra5 I-I· , E,XC,edi,lOS estes prasos, ',serãO extl'fthidas as certidões
J de Divid!i·Ativa e remetidas á Prolli::J!o,·i6 Publica da Cl.-

1

'
,

� I' m,Hrca,' afim d, e, ser iOiCia,àa
a

C('b,ran9a exe,
cutiva de ac�r

I Capital- 4. 000·000$000 I
do com as leis em vigc.l',

.'

IDl
,..,. C"olet.orla d" R,end8S ESiauua, is de Blumenau, 3 dp

S(:de: RIO DE JA�EfRO ç

NT I Agosto
de 193']. '

Snccur�fll em BJumenau - Caixa 'Postal 5
tSb<Sb OSN,,�. IV�E!,LO

I

m,
PAGA _{�O�'·/.�Ó1?��-conRENTE. I""'''''' "O Globo JlIVenIOE),::rl,v"Ao ,

&:I Reeehe eUI "Depnsitos Populares" d�sue a V I S' Oquuutiu de 20$(joO até 10:000$000 pa'

1:1,'
"

gaç:.1O Jures de r:t o MELHOR SUPLEMENTO ro-I
• 6

()

, � j' VENIL PARA CRIANÇAS !

fi
� Concurso de 500 premios no Va;- i

I 0·_······ lor de 150:000$000 I
; CAPrrALIZADOS SEMESTRALMENTE • A VENDA I

1iW\t, Faz �d��s ope:rações: Bancarias &:II Ne..to: redocWfDT�RODOI.PHOl1�I�ff�tJ'�'��1���:���!rét chegqram os mappaspara 01
...b�i�I:li;E�ib�h� �� concurso J

DÔRES
REUmRTlCR5

Ilnlll bom
II ,conselbo
II (leia com attenção)
ll_'_- ----- ,_ �-....-

'.::;w..;:;;;(,i ��_;;;;;,:;;;ii;;_iiiii__iiU<·�
-- .."'-------�.

: A
�;�.!J��-.,·M"Pí,Sft\IIIi'JtI·�1iiO.::�'íQ.....lfl{&,_;';lÜ'i:����FiIF 1.-rJ'2l Z, �«"'l?P"'....-znmr��=)XiifUdISiR�;-����";;+���mÃ::_::::t.!"',s.·���.:::Ci.�.J.:a::<;"...��4.,p'r.�r��x.�

I DESPERIEA BILIS
DO SEU FIGADO
Sem Calomelanos-E Sall:ará da Cam�

Di�p83t� Pera Tudo

O fig"dll dere derramar, diari3�l!ntê, na
estlimago. um litro de bilís, Se a bilíS )'Iii!)
eorre lívremente, 09 :l\limento� não soo
digeridos (! .ap,Ga.r�-cem. OS U8.��t:6 inebam. v
"3Iomag", Sobrcvem a l'rlSãil de ventre.
Você sentc-sa ab"t,d" e corac env�".eltnd",
Tudo e am-ar� e a Tida. é l,lQ) J:IlAI'ty;rfo...

Sã"", óleos ntiuerne., Iru.AUtes oU pur

g<>ntes, de nl1cb. valam, Uma .simpll'S ev..�

cuaçâo não tocará 3 Cl>USll. Nada h!\ como
as iamD'� Pillul"" GAR'rERS para o

Fluado" para uma acção -ceIta.. _}....a.z.t:::m
c01TGr livr.eUlent.c esse litro de bilis. -e ""uc&
sente-se di5poBto parv. tudo. Não causam

damnn ; são suaves e contudo I!âo tIlaravi
lhp.aB pua fl\;er n billJl correr livremel>\Q,
1'.'41 aQ PilInlna CARTERS para o Figado.
Há<> acwite 1ml�çõeB. Pr!)ÇO ]!;OOO.

101 Sadio... Vida longl... i

ElOORÕE NõáuEIRA!
De I'ft. ç""

......a SUv. SU...elra

••pr..... 001II ....1 y....'.m
.........,.t'" 1laItC»:

Iladtaltle•••
.......u...... lt!II&I.
eo.n-••to d•• o.VJdv••
.............0 .......

�:::s:.....

Bem.,...",
Dari....
.......
CaM.....
�.......
•••�I...
� .........
VUIJ••� ..

.....Il10.0.

Alirl•• y,.tlIL1TlC o
... ", TI." ne U IAA T IC o
A II rr CROPHULaSO

loIIIIIS. 1'Il1ft W6I11ti. " li...�
, 0........ ,.._. , .....al_ .. Otrfo

��"OE. DEPURATIVO IJO UNOU!; ,

.:nrJ
Colectoria Estadual

O CHAPE011 de Blumenau
DE

'

CONfiANÇA
Imposto de Indústrias e Profissões

II Semestre '

-0-

nEDIMOS aos nossos
,b:'"'piezados aS8igDnn� .Á

tes de noí' 8cienti�iearem
1.1e todati e quaisquer ir
regularidadcl:i que oceor·
l'Bl'ern com a ent('ega,
des�a folua,

A Gerew:ia

3)'
r. o seu fi1hinho estiver pa

ll:.,do. :n,agro,_ e" sem"" ap,etite.SI ostiver tnste e· ab!llldo�
nar os brinquedos, sentir
do_res, �e barfiga, si perder

a nahuw vwacldud.: mfantU. saiba
V. Sq. qUG! �fi!U filh!nho tem v&l'mes
iniestinaes. Não dê. enlü:o, qual-
quer reme�,fo, ,annundo:do. MllU'ls
são .."iolentos dernais para o deIi-

VERMION (MedeÍl'olJ) tem toda;;;
as ql.talidad�s de um bom rem�dio
contia vermes. Actua de ID<meil."Ct
maravilhosa expul1i_ando os. oxyu
IOS, os ankylostoli.1?li;, aJ'iCOrles e 0:5

cOmmutls lombliqas. E' saLIoro;':lo,
(Ipe:;;a,' de "ar pr5pai"odo em cleo
cujo cheil'O cm'ac:teri�ticC' !oi eHmi
:coado por um proçesso todo GspeciQ:Í.
VERMION é o lombriguelro do:

CIctuo,HdadS',
Vill'...V.i!ON restituirá Cê sO:lJ.d� 2'<1

seu !ilhinho, dando-lhe z!ova e sO:
dia vitalidade, ktzendo-o forte e

rob,usto. . ..• ,. ,

VERMION e o verllUIUg'O lncucc;';UC>

p@lca medico.:. tc:nto para c:reç;nçcrs
como oura o.; adu,l::;:ls"

Pr�cm"� em suo PhaIm�ci",
llERrdll.ON - �,'!ede.i,.rQ�f)

cado organismo das creanças, Ou
tros são repQ.gnantes, exigem ra

lhos ou promessas para que o pe�
tiz á força. possa engulir. V. StJ, se
tia cc:pcrz de tomar um mal cheio
ro.,o relll'l1dio contra verm�$? Não
acreditamos. Dê, portanto, a 'Se1.1 n�
lMnho t�m remedia gostoso. quesf;
ju completamente inofonsivo e ao
:mesmo tempo CJ:U<;.'· efHr,:Q;:r.

Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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Os analgeaícus componeu
tas de "APYRETINA", estão
dosados opüinarneute, de-ma.
neira que a energts especl,
fica dos orgãos uao é' attiiJ-jgida por eYfeHos secundarlos,
mesmo quando góis' cachets
80jam íugertdus stmultanea
mente. Em outras palavras,
não deprime o coração, não

I dimiu.ue
o p.erystalisruo r;;as

tro-íntesünal,
.

nem hyper
aeídíüca o estomazo.
(Ass.) Dr; Oswaldo Espinduta!
R,la. .15 de . Novembro, nr.]

84. A -'- Blumúnau. t
"APYRETINA"? - Um op·l

timo remedio cnntr-a dor..1ü'

cabeça I;l uevralgíus.

.;;,.,,�
...ir:'

-

1'..... llIIII ...
, �"".IIf__ '

1ItIWAI•.c.",..
rmneu H6f1Wll
'oos l"ULMOfS

tOS ou mais J;"'í.ilm"et.: pqder�.;> ,,!dn,l;'" '''', ;;;.·o?ri� casa, quan-
QI:) deQíca�<:11I sUac horas vaga5 él 0"3, , dfllstlca e rendosa

indu�tria "M. A. N. I. S." Para infotmacôQs, e5"r""0:' ti 11M .. A. N. I. S,", IR. do Passeio, 56 - Sala 141 - Rio da janeiro, P<:::l1:berá um folheto 9rati�

ellP.'itativo. Se desejar amostra do trabalho a "xecutar, ba�ta remet�"r RS'l13$1)00, m"$mo <:m 5""10$ do eorretc, O mais ext'2:ns:, e v/medo 50rtlm,,"to

de cillccmt\.nias, industtiiles li! artisticils. Ci!t�logos 9ratl�. ;;;;;;;;;;;;_-....�....

1

, I2lNI"RAQUI.CEU·5B � p>,

.AI�á. tem to•••• �6r II••

CiO.ta•• n. p.ito7
u.., o IK'd.roao ton!oo

VIMliO CREUSOTADO

Herínç
Santa Cafbarina-Blamenau

.. ,...._- .......

.... "1,n�RIIITíntás
.

e Vernize's. Materlaes para

pinturas em geral
Tintas em bisuagas para arnsras

_.�- -

Oestwicki
35

CORREIO AER�O

FECHAMEN1'O DAS ,\.ALAS

PARA

SUL (Sul.bl."asH e rr ...pllbli
cus Platinas) cada 'I}::!:ÇA

,

FErRA as 10,00

NORTE (Norte-Brasll, :I'j.

ca, Europa, Ásia) Cad»
BADO ás 10,00

, B-

di'1s aí Blllmenau-Europa em 3

I
I

!
maIO

Informações e Papel-aví-

1) fio, na. Ageneía dos Correi.

. os e Curo o Agente da AIR
FRANCE

Roberto GI'ossenb61cber

Rua 15 de Novembro sr;

Machinas d
costura

do todas as marcas (,�

systemas c,onc.ertflllJ-H_·.
nas offícínas m8(�h<HJí-

CU-1:l especial (]"'i

w. LOHm

RUA 15 DE NOVEMBRO
NO.20

Fermento Medeiros
de Baunilha MedeirosAssuc.ar·

. Productos de Qualidade.

Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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o Partido Republicano Catharinense

á Travessa 4 de Fevereiro > (Red,
instalou seu posto eleitoral

da "Cidade de. Blumenau''},
encontrarás pessôa idónea que se encarregará do serviço gratuitamente. ,�

El'i.;t:l::o.enauenS$ ç.
_ c. I'remos a honra de convidar aos sócios e Exrnas.

íamiliss, para o baile que o Blumenauense S. C. fará
realizar no próximo dia :>1 do corrente, ás 20 horas,
no salão da Sociedade dos A tiradores, em cornme

moracão á passagem da data do 18'. armo de fun
dação deste Olub.

cont;:mdo com () comparecimento, antecipamos
nossos agradecimentos

A DIREOTORIA_
N. B. - Servirá de. ingresso o convite que é expedido pela direc
toria e torncr-ae indispensaval a apresentação deste eX commissào
da Porlei.· .

Os sccloe que não receberam o mesmo poderão procuraI-oa com
o Sf. P<:tUlo Flores.

.

Nenhum FARELO reúne tantas vantagens para. os Iauímats cerno o

Farelo de Triqo-
Faça uma experíencía adquirindo o produto do

Chronicas socíaes

6staçào Pecuária
Rio ('10 rtO

CaptilJeira . . .

(p'EllIPRE ouo; d1zer que malurldaue é a situação
.J que faz a gente grande e com çeito de peusar

. \sozm 10 ••.
..lllas nunca ouvi dizer que urna mulher de vinte e

tantos ... annos se conservasse num cnptiuetro sem. que
allJuem a prendesse nessa desolada situação .•.

E por ter ounido uma e não acredttar que atçuem. te
prenda a outra, quando passo pelo casteüo do teu capti.
ueir» otno alflicto as viseira delle na esperança de ve?'
um lencinho branco ehamanao por soccor1'O . _ .

Parem, como não avisto nunca o teu chamado, fico
a imagina?' que te eonsotuste á prisão que te separa do
meu carinho e amor. ,'.

reni possiiet que te entregaste de corpo e alma âquet
les que juraram a nossa infelicidade e contra as ouaes
lucuimos tão porfiadamente? .•

E não vês que eu tucto ainda (e tu sabes porq?1,t! eu
insisto ...) para que aquelles que sabe» não riam nas
nossas cestos o risinho da oieto-ia t , ..

Contudo custa muito luctar sozinlu: Mm te u apoio ...
E' que além do reuee da denota pode esperar-me a cer
teza de um eacrttioto tmuü.

A/Jana, puis, eom o teu lencinho bruaco para que eú

seja une. pouco feliz dentro da desolada solidão da minha
alma e muito feliz quando salvar te do teu capttoeiro .. ,

ScluoanEe • üufol

,

.". .

BLUM ENAU'

Está na ordem. do dia a acaba de ser tomndo para o

gnul(ll:' víctorla conquistada novo Instítuto,
por esta estação d\} criação, Para uma perfeita direcção
dldglull pelo sr. Híldebrand, techníca dessa escola 'agri
(d-.

.

exposição de pecuaría cola fOfam contractados os
(It!s.lti snno em ·S. Paulo. Dos serviços tcchnícos proííssío-
6 &l:lrnaes apresentados tres naes do sr dr.. Walter iSpin·
obttverarn primeiras colloca- gensguth, da Allemauha.
�Iões. O DOVU instituto deverá,
Este facto veio teve- pois, entrar em actividade

lsr previl�giada em Outubro proxlmo com ii
vinda do referido technioo,
A importante s« ...íedade FILIAL BLUMENAU

Benefleíeute e Cultural Con- I Caixa Postal, 89 End, tel. SILOS
Sl.I Carlos Renaux 'reconhe- .......

_

cendo o grandioso vulto da

'Enovs Instltuleão enviará. doís N.·...ata. iS·pO.·r-tív·amoços brusquenses para esta
_

escola
'.
agro-pecuarta, pata

que possam ser imitado!> em

Bmsque os preelesos cunhe
cimento e organizações dellu.
De tudo seltente-se O ines

I".t.
írna

.. ve.l eS.forço. dO_.SI" G

..
Ar·

thur Koehler cuja grande
mocesua não permíttíu lhe

I I.·OS.S.e feita a justa. e graui
homenagem de SI?U nome ao

novo e importante Instítnt«

I prcfissiona! âgro ·p�cuario.

Moinho Joinville

Festeja hoje a passagem

Conforme. havíamos
. J?0ti-12 .?f-�' O terceiro encontro da data aatalreía a srta. 00-

elado, realísou-se domíngo fOI disputado entre o Blume dlna Balsíní, rtílecta fi;h&. do

ultimo, nu campo do Victoria, nauense e o 20. G. A. Dv., sa- sr. José Balsíní, residente em

na Velha, o torneto de íute- hindo vencedor o 20. Grupo ,Toinville. FALLECIMENTOS
ból organízarlo por este club. 'pelo escore de 2 x 1. No 40 - Assignala hoje a passa-
Os jogos realizaram se num jogo. entre o Fluminense e o gem da data liatl:tl!cia S.. M. Rept'ntiuamente. Ialleeeu

ambiente de perfeíta harmo- Recreativo, o resultado fü: Elena SavoiB, Rainha Excelsa em Jndayal o sv, OUo SeboD
Dia b camaradagem e foraDl de 2 x t tavoravel ao Re da Italia. felder, deigaLdo viuva e 3 fi-

presenciados por. uma formi areativo. Pura fi disputa do - Amanhã transcorre li dei- lhos menOTes.

da\'el assistencia. 1°. logar entl'lIfam em cam ta Ilatalícia da sra G(,Olgin� _ Ccrn a aV,lTlçRda idal{e
DIiIDOS abaixo os resulta� po o R.ecreativo Brasil e o Olioger. esposa de 81'. Leo de 81 BOOOS I .... ll ...cl U a 11

dOk: 20• G. A. Do. Este jogo foi poldo Olll'lgl:'.r, Collector Fe do corrente êi 81'h. HI lpne
CLASSE B - Primeiro jo� bustsnte movimentado, tendo deral em Jliinville Kiliun.

go: Saltü Norte x Radio. Cu!- Sé ,:scôado O tempo regula. - Ajnda. amanhã colhi A extincta que se el,(�(,j]-
lura; venceu o Salt� Norte mentar ('om a contagem de mais uma primavera 3. srtk, trava n.3sta CldBdf' em "'it-ita
por 1 x O. Segundo Jogo: 2°, � x 2. D�dtl 8 Lor!j adeant& Eva Flesch, fiJha do sr. José

aos parentí-'s féllf>O'U 88 5,30
8111meDauen�e x 20, Amp.ric1l; da não foi possivel realizar- M. Flesch, do nosso alto com hotas da tbrdf>, Sf'Dtlü tlH' s-
veDceu o Bl?men.l:lue?se por se a prorogacão, como.é dto l!.!ercio. p()rtado o co, po para FluJ la-
2 x 1. Tercel�o J.ogo. Salto prax�. o qu�l se real�zará VISITAS oopolis, onde VerífiC(1U Sr. o
Norte x 2°, VlctOJ'W; venceu em dia prevlamentt;' eesIgll3 �nterramento DO dia f'eguinte.
o Salto Norte por 2 x O. Quar- do peja Dir(:ctori& do S. C. Tivemo') bontf'm o prazer .

to jogo: 20. Blumenauensa x Viotoria. I da visita dos srl!l. João F. Pe� - Reperc':'Utl dolorosa-
Salto Norte; v-enceu o BluTrle,

.

Ao Fluminense, 30. colloca� reira, Americo 'dt' Campos I IDf'n.te (l. ffllle.clmento da �[Il.
nal-ense por 2 X 1, ficando do, foi offerecido um lindo Souto. súcio da firma Cam· MSflH H.18ChbJd�r, oor... a Ida·
assim coHocado em 10' logar bronze. pos & Lobo e do eyr. Louren- de de 86 aunos. A extiuCiR.

.
e O Salto Norte em 2°, Ao .1' noite realizou-se no Sa· ço Bounemassoll. gozav� de grun?c c1r'�ulo

1 DriroeÍm coilocado coubersID Ião Brückheimer um anima- O sr. Pereira veio nós tra· GP ar:mzade, por lHO 101 li
.

ii medalhas e ao lo. umn do baile, dlUilote o qual foi zer as sitas desped�das, mo· sua morte muito sentida.
bella taçil. feita a entrega dos prl:miOlS tivo de sua remoção pata o «CidaGe de BJumcDnu,; en.
CL,,\St-E A - A'� 13 hores :lOS vencedores. t;scriptorio Centl'al da firmli via ás fam1lias enluc:tadas

tivt'r�m inicie os jogos da Felicitamos á Directoria do Campos & Lobo, em Floria- seus pezames.
Classe A com o eOC(11)tro en Victoria pelo f'xit::l alcançado.
tre o Recr"/iltivo Brasil e o x x x

Victoria, f; l'tndo rencedot' () O Victoria ti. C. fará rea-

B:ecr'('ativo Bra"il pela con· Bzar amanhã, 58. feira, fiO

tBgem ce 2 x !. O segundo Stllão Brückb'eimer, uma reu

jogo foi dSpUtlldo entl e o oHio para tratar de divp»
AUlt'rice e {J Fluminense, sa· sos assumptos de interesse
aiudo victorivso este por do dub.

o torneio do Victoria
ANNIVERSARIOS nopolís, substituindo. o nesta

praça o sr, Lourenço Bcnne
massou,

Agradecemes a gentileza
da visita.

(DO CORRESPONDENTE)

BUS-CD

ln da y Ell Amanhã - Quinta-feira, dia 19 - Amanhã

GARAVANÀ DE A:vnZADE 1 ponentps dtlsta salutar carn· �lffimmffimffiffi�m,:ffi&�ffiffiE&(1MBm.ffiES�� FRED MAC MURRAY
vana deseJ"anl1o quI:' sua pf'r '6::Jr:[p

. '.

QNQP
J

.

C.he.>g.Qu....q'Hill.ta feira .·passa .. ·.i· t
.... 2fh

R . t· B 'I S O' .$g ack OakJe e Jelio Parker em
.'

,..... manenc a en re nus, seja co G0

eCI"'ea I""{JO ras tda fi.,
..·.e.sti?-.. '!Lll.ll.t' u�.na}...c.a.:av8.-.1 r08da.de .. lo.ú.ros, e colh!lr;n .SS.

... 't'
.

• .J. �
A"- d . dna, de. dlStluC.fl8 se,nnoras de

I
as maUl bellas flore� espm.j C$. •

.

!tE Alra ores o.JOjIl�llle e· de o�t�f:! paJ�es tuaes para tc-das as congre· S?3 Domu'go - 5 de Setembro S3d? E8tado, em VlSh8 a se
g lda'. '::SlJ � TexasnDdras de.Io.d3Ytll.

.

AllTHUR HARDT .� Inaugun�ção oficial das novas instalãçóes 6h
.

,

. TBlU como e�copo esta ea-
'. � do campo do R. B. S. C· á rua das Palmeiras Q'J:J

ravena; estreitar mai" a roais Comp!etou ID'.iis uma prima. � �
OS

..

1

..

ti

..·.fJ.·.Ú....8.....•.de �.m...jza. (l. e. e d�·. féjv.era.. '.
dia 1� do correme mez � TORNEIO �

qU-J deve eÁH5�lr entre 81. (I nosso prezado amlgo, Ar'·
I cQ) �

'

.. Sendo como. é uma cou· thur Hsrdt. Cúraçl10 bondoso C0 Pela manhã jogar9.o os 208' quadros de diversos 0::J

greg.8Qãoev.angf:'F.Cd, houve como é, pae amantíssimo, ma· 83 Clubes: �
po!' isso na igreja local. diói rido modelar, razilo por que E:$ A' tardt', oe fns. qU<ldros do O. A. D., Blumenau- @J

seguinte de sua cheg::.da, uma viu nesse dia qua:1to é estl ;:;i?j ense, Victoria e Recreativo Brasil @3
prece �. J.)PI�8 t?do p'ldero- mad(> neste roei? .

social de � í2B
se;. qUI) nfto aes wgue c{'eo. Indayal, donde e fIlho, pelos íQ:l Durante todo o diu h,,!eró: churrusçada, � funcionarão &l
cas m;m cores' entre Sl::'IlS inllurneroM parabens que re·· bu:rrO;CQS com bebldus, doces, sandw1C:hes. etc. .({jJ
creDte�.···

.

ceben nesse dia. �'� .

.
. �ltB

.SàudalllOd a todas as com I Ao Art!!ur um abraço meu. ERrf&gq§qffiffiffiffiWffi>�ffiWWrn*§qWW'ffi'§qm*aw

�����������������i���\�
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Um drama grandioRo pela sua

acção e emocionante pelo
entrecho!

Homens de car'Jcter, di�cipli·
nau06, que davam a vida,
quando preciso, afim d0 qu�

l'eina�sf:! !l ordem no

novo Estado.

Magestosv como urna ep(lpéa e

commüvednr como um

idyl1io ., .

Um :l'ilrn que túdoE' devem ver!
Como complelllento os desenhos animados

InfJ8çào e clt' fl(1(�ã') l{;ntradas de, costume
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