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O rnorn....ento POII-tll'COIO verde t'nteglll"all"sta cei, Comte. Cyro Vidal
11 fi \ .. 11 I .'. ,'.

I
.

.

.

.'. I II 1111 Visita de cortezia a esta folha
,

.
.'.

...

..
. .

o formal dexmentído op- dô dep�i�ento das autorlda-j Segunda.feira, pela manhã, I Monteiro, e sua Exela. o SI"
,ACOMPANHARÁ. O SR. JOSE I obstac�I,?S são oppostos ��IG I posto.

em seu .ulürno numero des polícínes .d� Campus, nao I recelioruos fi bonrosa víslta Cel. Cyro Vidal, vísltaudo-no s

.

AMERICO Ildv�rs<ml). J? ficcr8�ceDti1. pelo Jornal eAlvnrada» á ver- ll'anspo_:- os !Jillltes. da boa, do sr. Ce! C:\,-1'O Vidal, dig-I pediu-nos o numero de nos,

BAHIA, 31 - Os [oraaes ,«Se o partt.Io
, qUlzer_ veu- são. de que toram. (J8 tute .educação; nenhum Insulto. se nissímo commandante do 2'. sa rolüa para remette-Io ás

annunciam que O sr. JUracy cer, tem que alistar. Nao ha gralbltas os autores dos mor- fez contra os adeptos do Grupo de Artilharia de Dor.j alras autortdades do Exen:ito
Magalhães acompanhará. o tictnios em Campos, na�a sigma. Estes, ef)tret�nt(:!.. des. 80, aquartellado nesta cidade, pOI' isso que tendo, nós, . vi.

sr,. JOSé. Ameríoo �a Almeida tem que ,:er cüm�?sco, pois, gObtO.SOS Com a realização d;) Sua Excía vejo agradecer sítado de surpreza c
.

írnme-
ate o RIO de Janelro, embar. que oe nao TJdIllCOU se

0j
rneetlng, procuraram ln�eI- em - eu nome e da digna oí- díatamente o quartel em

canrío fi:} dia 4 proxímo, a que efHJr�Vemo:;; até agora rompol-o, aparteando fre
I ticialidact9 do 2' G. A. D. a Itoupava verificamos de tnsn

bordo do «Almauzurra». oao t.SpOS�Iil08 absorutameute qUt:[lte�ent: os., or�doris. presteza do desmentído que e. fll.lsidade ao re.fe!'jdo tele-
.

VAE AO SUL
a versão HIquinada.. l N�sse dia, .....8 coisas nao to-

oppuzemos ao telegramma gramma desmentíndo-o com

.

Parece-nos q�u�. se dizemos ram a.I�1L desse duelo de procedente do lUo de que o uosso testemunho.
•PORTO ALEGRE, 3J - An- �.lmplesJne�te 00. po humuno I palavrus. a. tropa do Exercito aqui A visita do sr. CeI. Comte .

• \ ll,llilci8cse que o sr. José Ame. nca� logicamente c<:_mpr'e- - Pesado a ambiente aquartelada passava misera Cyro Vidl1.1 eontortou.nos so ..

',:tfWO de Almeida virá ao Rio heudtdos na expressao O' venneutc sem pão egua ea oremo-to o interesse com
'

Grande do Sul, logo que re- trono» e tOd_?s os membros Mas a atmosphera estava ma, comida, etc. �tc. O 'refe- que attendemos ao caso e ti
gresse de sua excursão á �em excepçao de um que 15(' carregada, Prcvocações mu rido telegramma havia pro. sua despedida ficámos-lhe,
Bahia.. Na eompanhia. do taIta��e sena eesdo logo �uas se .fazia� nas ruas. EI? i vocado um urgente telegram- nós, muítíssímoa cbrlgados
candtdnto das forças rnajort- qualítícado.;

.

íntegralíaia IICuU sem cauil'! ma de esclarecímentos do pela attencíosa cortezta que
ta rias, virão os deputados Do ID.e�illo modo

respo.
n

.. sa..
alta madrugada e um

l'
!3f. G e n e r a 1 G ó e s nos era dedicada.

Joãl"' �eves da Fontoura e dendo a ln1erpelação de «AI- pl!rtidario do sr. José Ame.
'.

B.aptista Luzal'do. v?rada,;. x licamos a plirase rico foi aggredido a sõcos
--------

hzendo o ,-:!ue .estava
.. Clal.'a' pur um in.legralist:i. IArrendamento tambemnente entellllldo cO Inte- Nessa expectativa de grti.

' . , .

. "
g1'ulismo manchando de Sf1n ves acontecimentos amanhp.-l d

- ..
MACEIO' 31 - Foi organi. luue o solo patrÍoJ>. Como no C9U o domingo' tI:agico de e navIos mercao.les

,
zaelo. o Partido Repub1icdllo relegramma nenhuma alusão hontem.
dê AlagJas, que apoiará 8 h8VÍ& de que erl'l.m os inte· .' .

'

candiUatura do sr. José Ame. gz't:.Hstas os autote& do atteu Fogo no paiol de
�ico. A commissão executiva 81'. Raul PUla tado (aliás o referido tele.

.

t d m
.

t"
.

t O prhneiro oradu!' - qnee c��pos a os sroS. ArIando I outl'o rneio, po�s a inscripção gra
.

ma era .In elr80len e fa- seria o UIJÍco _ não soube .'
.....

A,rauJl).,J?aItb�zftr de Mendoz:;,-l eleitoral é mais do intereS6e vor�vel BO s.J�oo:a� mas. : si� coinpreb,eoder quão perlgusu Doze vapores, dos quaes dez cargueirO$,
ça e Motta L1UH1. dos indivlouOS que doa pro-

de que um CCillIClO promovI. era a situação, O menor fa- J encommendado5'Eotre os que apoiam o p' rios interesses düs parti. do por eItes fora a causa do
mwo partido encJntra·se o d('s»),'

.

I �ttent�do, m�Bmo uma intel-
cto seria pretexto psra ia-

�. sena.dor .Góes. '.' Monteiro e o A PARAHYBA DARA 100.000 IJgeaC.l8 med.lOCI'� (o que fe- �:�e��!�ars�a:er��:�:�:s a�; WASHING-TON, 31 - O sr,

l fi)". Edgar::! Monteiro: .

VOTOS bzmeute 'esta mUlto e muito OswaldtD Aranha, embaixador
, d revpsttraln de verdadeiro fu-

lliTENSIFICANDO O AT'rIl!'TA JOA�O PES'SÚA 31 Pn 'lquem. os nossos colleg1is) r
..
or. Teve expresso-�s desul'

do Brasil, teve o�casião de
'.

.

'.

.

.�. (

..... � 'n
-. '. utenderia o !Dtdro signUi. ." U dizer que estão proseguindo

MENTO ELEITORAL seg.ue mten.,a a pr - pt'lgaud. 5udo do titulo, cuja dií3s�ca- rosas para os candidl:ttus dos
!iS negoci11t'ões entre o go�elelto--Hl O a1ístamen*o dI � .. .

t'
. pa.rtidos democl'ut!cos, che. Y

POR.r1.'0 ALE'G'RE. 31' _ O .

L '.
•

.

•.

• ;ao Ja es a custunt!o mais vemo;:te seu pl.oiz e o dos
eleItores augmenta CODsi.dl' .

I gando a chamaI os de la-
:>Ir'. Raul PUla, presidente do

.'
. lue CIDCO ricas co\umnas e drõ('s!. bstados Unidos. O!) sentieo

directorio Central do Partido ravellll�nte, !iCrGdltaD�o-Sf antos cumprim<!Dtos inebpe' da obtflnção de maiores be.
I

.

o t d b:l que a � arabyba dar'á lli!HS d( rados df:l parte a parte...
Foi a scentelba electríca ueficios ás marinhas merC(ln-

...... ! \1l' 8. or, aca a (e dirigir 100.0
..
�O votos fi? sr. JO'd? Uma t31 iuteHigencia medio- qu� provcc�ria a explosão. tes de ambos os paizes.nova circular aos directorí3S Ame.dco de AlmeIda "re, t""rI'U i·mmedl....tament..municípaes, fazendo vel}e�

... �- u v Um off!cial de poliCia ag- Accrescentoll o embaixa·

�nellte. �ppeUo para que seja comprehendido o que aHir· gredido pt'los integrulistas dor qué está estudando V!l·

lute!lSlflC<lJo o alistamento OMS'
nám(ls encabeQando o famo' rias maneiras pelas quaes

deitoral C0111 base segura....... . WE�elqeugerllrme�l�z'a' ld .

t r"gO'adt�nde.notepOcJI?cal'art.m�Ce;rn,'. t(ie,DCaapr� pÓdt� ser alcançado esse �b-
Recommenda o sr. Raul . <oi -' I o O; m e- c ..... '.1 lCC lVO mas que as neguem·

Pilla evHar·se o descuido .{falisffio um c,)micio em Cam- proximou se da tríb:ln8 e ad· ções ainda nãu attingiram a

que tão caro tem custado a� o MELHOR E MAIS MOGER '90S, em meio de Intensa e· vertiu o oraaor para que mo- qualquer l'esulta.do concreto.

partidoJ de se deixar a ins- NO Sy�frEttr I� DE FOSS:' s
.(altaçâo de animos, acca,'1io derasse a lingul:lgem. Este. Conforme as Doti.�ias recebi-

edpQãu eleitoral para a ulti�
o � '" .... _ /tau, um serro counicto em entretanto, prosseguiu nas ddS do Rio ne Janeiro, elie

;..L
..

ma -bora, quando todos 08 DO MUNDO. qU1t:' se t�an()htJu de rubro u úUensas pessoaes, Já[ agora está realmente estudando as

.1t
,o o pa rlo... acoimando de «MSá. ariados propostas já feitas por va-

Como se vê affirmamos o I de Mnscou, os srs. AI'mando i rias emprezas norte americH
lotegralismo iipPOBS como de Salles e JObé Americo». nas de constI'ucçl1o naYa�
r;ausa dos attentados verifi· O oflieial voltou n advertir, para dez carguE'iros e dois
�adQs. Entre Í.,so e a autoria desta VI:'2; mais energicamen-
Jae uma grarHJe dh;ta.ncia te, O oraaor integralista. a-

O V
.

d W d I-lue não é lic to prehencbe:r meaçando prollibir a eonti r. ergmau aR ar ey:iem all!sã() espt,cial de nossa Duação do comício caso não
parte.

.
pr()ssegnis�e 6�U discurso em Regressou �ara Campina

Em segUldu, fazemos algu- termos CODvemeateR Grande Parahyba do Norte
(nas transcripcões de trechos Surgiu, nesse mome:lto. um I segund�-fêira o sr dr. Verg'
ID�OlmRtivos d_o {(Ü �l()bo» o outro integraI�8ta, que anu· niaud Wander!�y, 'digno pre�
br�lhd?te dlal'lO carIoca que ç,0u por detr�B do tenente f feito de Campina Grandfl, o

fJ;rimelro t{lm�u pé nos refe- Uoaracy e _- 1�e8perada.meD- flllmicipía Ieader do norte do
1J.d?S ac?utemmentos por te!' t�.� o aggre.dm. ReagIU. f: {J8iz, Aloompanham-nc s os

VIaJado Jwmediatamente paril oUlcla1. OUViU-se uru tu'o. '10S601'; votos de feliz viagem.
o palco de�8es em avião: Gritos. COrr?1'18s. A Forçr e muitus felicidHdes. ---------.----

Do «o 0100(,)) de 16 . 8 Publica avançou, abrindo 0a-

«No andar superior do minho a coronhadas, ilRra
preaio onde está instalada a stllvar (l tenente, que St

t{ecebedcl'ia Estauual, funeio aChava entre os integralistas.
ja (} nucleo integralista de A multidão corria pHra todos
Oampos. os lallos, aos êmpunões. Os
TI'titandCl <Je uma reparUção integralistas gllnhü!ldo a sé

arrecadadora de dinheiros de, ali se entrincheiram, prin
publicas a policia está mon- cipiando, 90r sua vez, a ra-

tando guarda ao predio.» zer fogo dtls jauellas, ampu·
I Do «o Gllibo» de 16 8 raudo .8 retirada do� OUtI.!f·
! pelos fundos, que dao plll.'i;l '.

! Verdadeira batalha rua Santos Dumont. A Força
.

Pliblicª tambem COJlcentrQu.
Comício anti integralista na sua fuzilariu sobre li séde1'-------------------

.....

vespera à�s a.deptos �o �igma. Foram medioos legistas pro-�ederam ID A. h"ll . B I
II ..

Ante contem, p�Hsoas con- mwutos horrlveu:, que per-, ás autopsias de varios cada· r. C1 I OS a SIRI
trarias ás d0utrinas pregadaR rnanecerão na memoria de to· veres encontrando ba13.s de Para o RIO de Janeiro em

pelo sr. Plinio Salgado decio dos que �s�i�tit'am áquellas
J
calibl:e 42, �ocali�adás de �i. 3e�viç,o de sua profissão se�

diram promover um comicio, scenus trdglCas. ;ma par}!, bÚ.lXO. Esse detalne gUlU segunda-fem:!' o sr. dr .

onde a cl'itica ao integralis· ])0 «(O Globo:> de 17 . 8: é considera.io de grande im- Achm�s Balsini, acvogado

! mo f(ll feH[l. por todos os 0- Campos, Hi (Do nosso cor·! porhmefa. Outros corpos es- neste fô!.'{) e i.10S80 prezado
. radores. A J,ÍtlguBgemj segua- l'�spondente eElpeci1l1) - Oa! tão sendo autopsiados.:> \ dir.::ctol',

(�-.'.

PARA APOIAR O SR, rosÉ
AMERICO

§
SIEMENS

i�...��
MOTORES SIEMENS
T fi M F A M A 'M U N D I A L

. Mantemos variQdo "stock" de

motores para todos os finl>j
transformadores, dynamost
bombas para aguo, etc., etc,

MATERIAL MIUDO PARA It�STAJ..lAÇÕES EM GERAL

Agentes e Distr-ibuidores:

Vicr} R PROBST. Bt (IA. I
.

.___�__��_3_l_U_.. M_t_N_A_U.....,.-__ --,-._........_,
•.

r.J.:. !lU"· M··E"1"< �"����l<" .•.. '
..

'.',

palvora Continuam os estudos sobre a melhoria
dos transportes maritimos âmell"icano ..

brasileiros

lJ�vios de passageiros dp.'Sti
nados ao Brasil, problefn�
es�e que se aeba em mãos
do L:oyd Brasileiro.

Disse ainda o sr. Oswaldo
Aranha que continua a exa·

minar certos ellten1imenlos

geraes_ segundo os quues é
posslvel que se cogite de
arrendar navios mercantes
para aquella companhia de
navegação brasileira, f:m·

quanto se constroem as no

vas unidades.

A propüsito dessas decla
rações do diplomata brasilei
fO, sabe·se que, durante as

conversações levarias a et
feito em Washington o mez

passado, entre membl'os do
governo americano e da mis
são f!coDomico·Iinanceira do,
Brasil. esta submetteu á
Commissiiú Mal'inha MetIJante
um �memoranduml) em que
apresentava uma serie de

Buggestões de urdem geral,
em beneficio mutuo da na

vegação commercial do Bra
sil e dos Estados Uuídos.

A Commissão Maritima
ainda não respond(lu a esse

«memorandum».

mar.::as in5uperaveis

Moinho Joinville Filial Blumenau
End. teI. SILOSCaixa postal. 89

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



Paulo
Blamenau

Herinc
Santa Gatharina

Tintas e Vernizes. Matedaes para

pinturas em geral
Tintas Bln bis�laoas para artistas

Indicador
Profissional I
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II Nova tabella do �mçDS �� pmag8Rs'
1 EVAl\IOS ao e!lllllepj')· '1tll do esttmado publico, II./ quo �;'':':.i'I.�1J ,'T� ci.l!(,u,!úS llliJtucios<,s r,'iolv,'Il!Oi:l I

, bní::c�r_ COU'�I;!'il'''V':;lI11t�'!hC '''.''.'' !"''''y\)''' das il1!",,,i'i!P1J". JlU Imh.i I

'\ cutr,e uOlllVlh" e Hurwllopulis, conforme a talJl.'llu aL;;!xo. 1\05
novos preços 9Stüu tnclutdae as taxas til> lmnosto.

C:ertO:5 qu� essa reducçao uno d.,lxurá de animal' o publico
mais para vlajur esperamos que em consequencta disso pode
remos coutai' com maior uesenvorvtmento do nOKSO servtço de
passagelroa, em cuja espectatlve e constante melhora da nossa i
orgunísuçao Vemo" prulrauílldades de nrevcmeate hHixlH ainda I'ruaís as tarüas actualmente ínstítuícus,

Cumprenoe destac a r cspcctalmente que cada pa s

sageu-o, que em Il08S38 llnhas viajar, acha se alt

t(lmatic�mIPnte f.'{jgU]"1(10 contra accídéute em

Viilf::' m pela lmpurtaucta de 10 contos sem

ilUgll1t: nt« ; )gum nas taxas

� �
__ ��__

�� ��__�'�'2-'���-=--�'�"'�'���-'-----

I Joinville I Jaraguá jBluIDenaul Itajahy 1 Tijucas
... .. ._�._& -u ...... _

Jarag'uá I I
BI
\,' . "

Iumenau./lu:;,<noo H�5VO

Itajai:y ! 2z$OOO 10$UOO 8$500 I
TiJ'H S ; RO!:+\,",,:OOO 24$000 ressoo I ssooo

,
..�!;) . , '"''ti .'

Fpulis. : 40$000 35$000 25$OOolllJ::IOOO 1("'11)'10 ILfu�;.;;-c:rtharillelr�\:.. """ . ; :'
..

f &1 iBlStlHl5JUleililI

im Banco Sul do Dl
li Brasil I,

Capital: 4.000:000$000 5]\m · Sf�de: RIO DE JA�ErRO

Succuraal em Blutncnau - Caixa Postal N. 5
,

PAGA JUROS, EM CONTA-GORRENTE. �$3

II ��TE 7 °1. AO A�NO

IRecebe em "Depositos Populares". dr-sue a

quauüa de ZÜ$ílíJO até 1O:000$UUU Ji)a

Dl ganàOG:�i
de

I
[IUI CAPITALIZADOS SEM�TRALMENTE. ii
�,'t. Faz rodas operações Bancarlas &:I

! l�n�EiilltB��&j�Jfa&l19
CiDADE
DE BLfJlIdENAU

Bíssemanarto de absoluta
indepcndc11ci<,

ELi(,'j"" ás qU'll'l<ll'H"iras
t. aos sidJ�Jadi}8

Di�e('tOi':
un. ACHILLES B,\LSl;";'

Gerell(e
HOD()[,FO fUDTKE

FcÜacr;ã0 e orücíuas
Tra\'üSSit 4. rj(� Feverelro rr 7

Caixa Postal - ;J7
BLliME0c\TJ
Saub Catharlul1

-�-'

;��(.�: ':-��J_ .�: :�� C�: ':�';� z. ';":;_

''o
_ : ...,'. �:. • ;

Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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! De Indava!
I mo Correspondente)
IAnniversaric3 I

Anntversanouse .d�;j .24 (Ii.ll'corrente o jovem [UlIi' PHS
[sold, eornpeteute daCIYIUgra,.!I pho, e1lipl'e�ü�,to no cartorlo

(<<Crime e or.u- desta

com-II marce.etondo sido muito cuui-

1 primt>.ntadn nesse
. �Ha pt:lo61

I S[!US mnumeros amIgos. I
I Embora tarde envtamos nu

I jovem Ral], os parabens.
I -- Colheu mats u.ns rosa.
I para seu ramalhete, dia 29
de agosto, a preud ada se

nhorinha, l.",OUl'UCR Pereira d(.:.1Araujo, tendo sido por isso
multo 2umpl'[rnontada pelas'
suas auuguínhas.
- Neste IDtSmO dia anui

versariou se a ga1.3nte meuí
na Alayde Struwe, dando
urna recepção em casa de!S(�US projenítores, ao mundo
iUI'lutil de Indayal. '

- 'I'arnbetn a 29 completou I
mais um anuo o sr, João Sí
mão) correto delegado da po- )Ilcta deste munícípío. Neste '

dia vio o quanto é estimado IIneste meio.
� Dia 28 de agosto, tarn- i

bem anuíversaríou 'se a svm-]
pathíca senhorita Aurea Lautn
fino ornamento de Iudayal.

� LodOl::l os anníversarlan-

'teso os nossos sinceros para
bens.

lViajantes ...

I Est eve nesta ViIla, dando
I nos o prazer de 'abraçal-o o
Dr. Mario B. de Moura. chefe
do 5°. Dlstrlcto de Serviço
de Ague«. Em sua campa'
unta viaja tamborn o sr. Ivo
A. Costa. Iuncíonarío do
Illesmo serviço.. '

- 'Acompanhado de I?UH

Praça senhora D. Emma Bacelli, re
presentante das afamadas ua·
lanças «}:t'i!izola».

O Doutor João dé Luna Freire, Juiz de Direito da '- Ha mais de U'U8 sema-
Comarca de Blumeaeu, Estado de Santa Catarina, na Ior- na que se encontra nesta
ma da Lei,etc.' Vílla, o r»; Luiz Xaxier Via

na �D�arregado do Serviço
, ..

' Faz ,saber aos que o presente edital, com o. prazo de da Febre Amarells, nesta zoQ,:z:(JO) dias virem, Interessar pO::iS8 ou dele noticia tive na
reni, que, no dia nove do proxímo

... Il�ez de s�tt:>mbro do Desejamos que sua perma
a�o corrente, áJ onze horas, .no edlÍ!clO, d� P�ereHura. Mn· ueneía entre uôs, seja bas
Ulcl�1:I.1 cesta �ldade, o porteno dos, eudítoríos levará.a tante longa, l-'orém que não
puulíco, pregao de venda e ar:_rematação,. a quem mais I constate neste meio o bactíc

.

def. alem d� preço. da avalIaç�o, os segu1!ltes bens: l!� do terrlvel mal.
'

:.r.�I1RENO sítuado no logar Garcia, dest.a círíane, que fa.z �- Sf'guio para Florlano po-11 <:Il� á est:ade geral, Com 16,25 metros, fUlldos fCOIIl o 1'1- lis, em serviço de sua pl'ofi .

bf'lrao<GarCIu, extremando de um lado. com terras de dão o p;-oveeto advogsrío Os.
\ranclt.c.o. �ohn e, de outro. lado, com dl�a8 de A!-,gusto lín Costa, que ha trez meze-

JJet�jpl���f��a�rt�O:�U;:l{:Ssad�eb:��a�!rmo��!r�l��/� "\:j; a[)�il;:,
. ":_ ,�m muit� �:"'G':;U"'I:'a'��d"'o'�E"'�t"a"�o""'d'-e"'S"':'a�n�t"a"'�C"'a'�t�T'h:O;':-a'�'r"l:"n'-;:-'a��:'}urna J�l)ela na treute e. i.ma pequena ares, em bom �8tado Comsrca.. }

UI li
?� cons�rvação, com um r!i0c.ho üo� fua.dos, .auexo a ?asa -mos feliz viagem f' �; Suplemento de 1931

:�.::tJ.a.r.. er.e.l'f.d..
a e Dut.ras be

.. mr.eltorl&a. �hl . eXIs. tente.s, uv.ahado. l" grasso.
.

§:lUdo Juato por doze coutos de reIS (12:000$000), bens estes .'

: Acaba de sahir do prélo o primei!'o suplemento com

que se acham. e:n poder do depositario particular sr. Ru. �_......................................-__--.-....... : todas as muuificações oecorridas nas arlmillistrac·

::;."1'doIro' Freyg11.og, e que rOlam penhorados a EI'WÍD Klueger f
···· .. ····· .. ···················· ..

····1 �i ç5es EstuduaL e Maniei paes, contendo tudas as

�. �
..
ua mulher. na .açã.O exec.utiv.a blPot.ec.a.ria qHe, por e.fite }: Linha de onibus:� í; informaçõeó pltfll Industria e COID,mercio

!!JUIZO: l.b.es move C�rIos KoU�e: �esta praça será ob8�rva-1 t; DE � I Editado na Livraria Central de •
..to o dISposto no alt. 1771. vltImél. parte,. do Cod. Juo. do t; ARTHUR LOliSE : I Albert Clt Entres IEstado. E, para que chegu� no conhecImento de todos, t=:\' ':} t: Rua Felipe Schmidt, 14 - Ead. 1'eleg. - E:rrnt:S :.::.tmandéi passar o prellente edital, que sf'rá afixado "no lu· �; B·I .' Inda I T' b' B Ê FLORIANOPOLIS
gar do

C.O.
stume e PUb.licado na forma da. Le.i. Dado e

.. il.as-}� nmonan,. ya e Im o

:1 ;
:�f:11.do nesta >,;."'idZlde de Blumenau, aO.8.' trinta. dias do mez (: DIARIAMENTE ; t:

.

P r e ç o s

---. :5'Ole agosto de mil nO\Tecentos e trinta e Sl::te. Eu, João 00 : ,: tE '
:

mes da r,obre<Ya, Escrivão o escrevi. Blurne'1au. em 30 de }= IDA E VOLrA

:�!= Guia com o mr;q�pa do Estado Rs. 8$000

:�.

.

.,
.... - ..

"
.

.. . .' .

'.. : • : Idem cúm o suplemento Rs. 10$000 .

a'lf)8t� de 1937. (a) Joao d.e Luns. FreIre, J.UlZ �e plI'elt:, � Parte de Blureenau ás 1 : Só o suplemento •
Rs. 3��!}O . ;li �t!hZadOa selos estaduaIS n� �alo.:: de dOIS ImI !'�u; maIS í� $I horas �1

.

::: - :;: Pedidos pelo correio mcns 1$000 para porte <:. - ::i �(, tieJo da taxa de ,Baude pub1l0a. está cúnfol'lIIe o or!gi- f: 1 l:� l
� .:::;. '::�����_:;.::..:;.:;� ':.::.::.�.�::: ....IwJ, do que dou fe,

. i (ie T�mhó ás 15 lO1'::,\,9 S
O Elicrivão: ,JOÃO GO}iES DA NOB'mGA ��"'�"."�:�'�� ""IR FRANCE

dôr, minha se-

Mora, ha um só

remedio, mas este,

.xerro c immediato:

Em CARNEfS de 7,
ESTOJOS de 20 e

CAIXAS dê 50 comprimIdos

.1
,I (jEIJlSPIRIM

O remedio de confian�a
contra

" '

.

DORES e 'RESFRIADOS

;,'
�-r

"

.

TONtCO BAYER - estimula o appetite,
combatendo dficazmente a fraqueza geral,

a anemia e a pallidez.

I
I.NO

TONICO BAYER
VIDRO É REMEDIO, MAS NO CORPO É SAUDEJ"

Edital de Primeira

.=

'.'�'".-'
..!ti

t

.':j
':1

I'o:rd 60 H. P. faz alé mais
de 10 Icms. pOI' lill"o de gazolioii!

USADO na Europa com inteiro SUCÇ'BSSO, durem-
,

te muis de dois anncs, o Ford v-a de 60 H. P.
vem demenstrcndo. tambem no Brasil. uma effi-
ciencia e economia á toda prova. Desenvolvendo
velocidades. supertcras a 100 kílometres hotarios.
percorre de 400 a 500 kiIometros. cada vez que se

enche o tanque. E isto provam innumeros pro-

prietarios. no serviço diatio. nas ruas tratadas
das grandes cidades. ou nas más estradas do

PROCU.RI: O AGENTE FORD

Interior. É com razão. portento, que dizemos:
com o Ford V·8 de 60 H. P.. encha o tanque uma

vez e rode á vontade!

H.P.

....... Q.

lo..... SU.. Sü.,.eüa

BOa WtIt... Vida lunga. ••
lHtt&m-M IA" •

ELiXIR DE N06UEIRA

Clt........
....hbm•

s....,
u---.
"*-11" h...
�
,�
._....
......
�.
J),� rn ,.,..,.
('�fnaG\l,�,"" .te.f�.�··�f�I��h�·O:S·:·f�i)�r��t·e

..

s�e-::l'·.·O��b:U·:S·;o:Os··�··T.} CORR��O AERE;O

f _, . � FECHaMENTO DAS MALAS
}: fazei ust) da :�
�� f -

.' B �i PARA

>:. annba..
de anana =1 SUl. (Sul-bl'(i,,d e Republi-

�� Solange �{ cus Platinas) CHila T8R('A-

I f Marca Chaves :� FEIRA as 10,00

I \� Fabricantes: �1 NORTE (Nor-te.bl'l.tsil, A�ri-

11� .João Chaves �I ca, �m'opa,. Asia) Cad/}. SAB

I}; TI,InCAS � 'S GATHARINA l
BADO ás 10,00

.

L ; Blilmanan-Eurnpa em 8 diaS e
���,���

���I�! MEDICO DO HOSPITAL =l
H MASSARANDUBA �l
(: Cirurgia 'i�; Partos :
?�' Molestias de senhoras e ;

fi crianças ;)
: Doença:.", i�i�rnas e trt"oiCaes :{
.: Doe:qçus nu paUe =S
�: Raio. l� :�
ti. <':OHS\l.lLU::i diariamente no ;�
;: hospl1al :}

ct': Attende-l;;s.ch,c:tmados para :< ---------.----
: interior :{
.L " )� Instruh' e ('dUnal' o JII')VO é
� ..-.�-_._.. _---_._-_ .._._ "3'S�H'gllrar' 1\ )'. ,'p\�üd�ncia

,,��_, : 1 : p!

AtteStado do Dr. PauICl ue

Carv'alho, medico operadol',
cbeft) do HOl'pital dt) Nova-

� _

Bl'eslau. .

Inforll1a��ops e Papel-a-vl'
30- a f"I",,"l I fie "\PYRt;'! . "'.' I

TINA", j(� é"'i�;i)r- si ·�nes��. fjfJ, na "'\get:c.1;'1 ;kc 1.....'01'n'1.1
I um Cel't.i�I.�:aüo dl". �lcçào l'U-j (lS 8 Culll. o 1.\.gente da A.Ilt IIpida e �1I.1CilZ HOS casos em

I F1'_\ :. N1C1-;'
que é indIcada. I . 'J...L

.1:""\
!

"APYRETINA" - Um re I. .. .'

.

me.dio Yormlfillvel contra a: ��:c.r'�er�o €.!'®sseUbaCbe.ii': I _'l_.. ,

__

(lôr de cabeça.
. I I < > , :- j II . ,;; FLUe!, {V de Novembro 8D .

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

• _.' - -""

'�....""�..:�_r!=·I�,:�-'-��;..1-".,-���:t,!-�.·.....',._·

melO

tinIT/CO
".!;',JATICO
<;)..,H,,1...0S0

iI4 H '"ff (
Ai\!l'
ANT;

l1L\t1.S;;' "l\,',,;'� :a Q ....DI·.h:j� •

l !jí!1tWr
�-.IíJ"'_... ,.�_1I-t,,�., ...

.. ,;��.:!
..

,'l !! ��fP' ,,�� ,,,'.

';';-.·,'.ll'" <le OUro
... i

,l', $Akb I:� •
;'.,ÇJ.jí!fC4 ,,""__"" ••.......;

_;�.f �(� f�· i;�.
t:-,

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

.

onde encontrarás pessôa Idónea que

o Partido Republlcano Caíharinense
á Travessa Li ' de fevereiro -(Red... da

se encarregará do serviço gratuitamente,

instalou seu posto eleitoral
"Cidade dt. Blsmenau''),

���----------�------------------------��----._----�-----------------------�----------��-----------------------------------------------

9/L1111 surpresa nem sempre é auraüavel, mo»
. . aquetta que nos coüocou juntos; no mesmo trem.TOD.\S AS SOCIEDADES devem comparecer: não toi apenas açraaacet, representou como que uma da

a) com um minimo de vinte homens quellas eziraordinartae coínoídenctas com que o destine
b) com' a bandeira ou emblema do club teima pura mostrar suas determinantes na uidu de todos
c) uutrormteacos. a saber': �

I
�

t
nos ...

ca çao CUl' o ou calça branca Foi só para qUI? nos encontrassemos que tu fizeste (i,
camisa sem IDI!!igaE ou de foot ball com mangas loucur a e eu precipitei a via!)em de um dia com medo ao
sapatos tennís ou botinas de root ball. r' d I

-

C
.

) h
rio a man ut...

2 - ada representação deve ter, alem dos 211 omens Foi s6 um instantinho para que nossas almas eenti»
um chefe que a commandara e se entenderá com a com- sem a angustiosa sensação de despedida .. , aquelle adeus
míssãc directora da �araGa P.BPo���va.. .

de tabella ... e Pu. ross� mertnühur n�e na poltrona r}(J
.

"
.

3 - À parada esportiva �_bedece_it 0.0 seguinte progr:amma. wagon com os presentímetüos os mais desencontrados I'
',"0'S techatcos mllltares do rltue _l:lID excellent� dlsposíti- a) as 14 horas, reumao �e todas �s represent�çoe_s em sentindo uma saudade immensa dos dias em, que oiaio-,,' .... Estado Maior do exer- VO, nao só de uereza co�o Irentre ao grupo escolar «LuízDelphruo» e orgamsaçao dal'va'mos para. o rim d) mundu.. '

". cito [aponez estudam preseu- tambem de ataque, A previa J columua.
'

.

.

SCU 1./ARZ-'rEUFEL·

temente, com grande cuida- loealrzação, pe.IO. Mi.k
..

ado, de b) desfile em passo cadencludo pela eídade, do ponto

Ido; os problemas relativos á grupos de emigrantes é uma de reuuíão ao campo do Brasil. ANNIVRRSARIOS re c natalício da sra, Margsre-
plinetração pacifica da Ame- prova cabal das suas ínten- c) hasteamenio da bandeira e hymno nacional (campo .

u.

_

te Ooltn, digna esposa du
rica do Sul, e ao estabeleci- ções pouco recommendaveís. do Brasil) Aesígnala ama::!h.a, a passa sr. Leopoldo Colín,
manto de uma «línha de com- O desenvolvimento das o d, desfile em frente ás autcrí-íades g�m da data natalícía dU.8r�. c:Cidade de Hlumen&u» ff>lí·
munlcação terrestre» atravez perações militares exigidas e} dissolução d» sgrupame .. to. Lea Grossembacher, dl�DlSS1- cita a todos enntversaríantos
o continente, entre Arequípa, para debellar o movimento, 4 - Provas espõrlívl.ls:. ma -ionsorte no Sr. Roberto
no Perú, e Santos, no Bra-I revolucíonarío encabeçado I a) partíua de foot·baH entre dois combinados forma· Gros�ellibachel'. fio alto com- VIAJANTES
silo Alem dessa Unha, serví- pelo Estado de São t-l:IUlo,[ dos por elementos dos Cl.UbS que se !izerem representar. mercio local.

' .• rá de base de operações IDJ- em 1932, vem sendo estuda-I b, cabo de guerra entre os elubs AMERICA e YPI- - Passa amanhã Q annt- - Esteve hontem nesta ci
'. Iítares o centro de colouíza- do pelos peritos militares do' RANGA epresentaudo cada um desses elubs, uma guarnt- versarío do sr, Bruno Kloth, dade o sr, Emmembergo Pel

ção [aponeza estabelecende Japão. A invasão pelo sector ção de 8 (oito) homens. Esta. prova será realísada no in- residente em Jotnvílle. Iizzettí, figura de grande
no vale Amazoníco.

.

montanhoso comprehenâído tervalto do «rnatch. de íuot-balí, - Festeja amanhã mais destaque na villa de Rio do

.

O Japão precisa garautte entre Jtahyquara. e Itaplra OBSt';RVACÃO: uma prima/era a srta. Sylvla Sul. .

de sua livre expansão no coustítuíu uma surpreza, e Cada club de Ioet-ball deverá apresentar 4 (quatro) ele- Eberhardt, dilecta filha do - Ainda. liontem esteve
Oeeuuo Pacifico, eliminar H obrigou uma radical mooüí- mentes para a tormaçüo dos oomtnnados que ficaI á a crnerío sr. Oscar Eberbardt

.

I
nesta cidade o sr. Ivo 'I'rí-

possibilidade da um .ataque cação I!OS planos [áponezes, da couitnissão directora da parada esportiva. - Ainda amanhã transcor- sotto. de Encl'uzilh!tda,
vindo atravez o Estreito de Afóra esse imprp-visto, cur-

.

�

Magalhães e v Cunal do Pa.- giu taIL b 3m a possibilid8d� A GOJf.JfISS tO

Damá; e levado li effeito Jll:'- de uma pe,Detre.cão por Go�
1$8 potencias européss e 0$ yaz, e o·' Estado ,Maior dO,E8�ados Unidoe. Essa ques exercito japonez estuda UlI?6

tão, .

isto é, o domínio total .formula de estabe;ecer «com
do Pacifico só poderá. se;, panhias de navegação aerea»,
re,solvldo pelO supremo iH' de modo a poder usar os

'. gumento:· 88 armas. o. pluno campos de aviação,.que'pre
primitivo dos peritc s' milita- tende disseminar nessa re

res japonl zes provê. o esta,- gião em caso de emergencia.
be1eci!Dento de uma .longe Us precalços que esse pIeLDo
«linha de cobertura» qUe., sir- <l presenta são grandes e sua

.

va tambem dA «··iX·,l». ..', l'ealização exige muitos an-

. .
NoBrasil, partinílode San nos de trabalho. A divulga

t08 até as fronteiras d� Bo entre as v:lrias cllanceHa·
'livia. existem' já pequenos rias, interH8adas na politica

·

llucleos formados por immi. sul· americana, das bases do
.. grantes jtJponezes; e5ses pe plano militar do Mikado pro·
qneuo8 Ducleus têm na ex· ,lUziu a mais viva sensação.
tructul'ação do plano; fUDe Resta 80 Estado - Maior do
ções eXU'lctamente mili.tal'es exercito br'asileil'o o delica- O torn�io do Recreativo Brasil S. C. - Blume
O nucleo inicial, que se lo do trabalho de ir annulando
caUza em �antos apoia-se paulatinamente

.

os étOR da
...fil'lnemente na. Serra 90 Mar, iInlilensa cadeia com q�e o
de' onne se irradia. dominan Japãu pretende gat'antil' a No proximo domiogo. dia ré F. C, x S. C. Fluminense;

: do 'o Valle du Parahyba. Nos sua hegemonia no OCe&DO 5, haverá li festa ioaugura! As 10,15: Salto F. C. x S. C
. contrafortes . Ja Serra'. da PaciH�o, das novas insta!laçõE's no Testo Salto; das tI ás 12;30

· Man.lquejra eUe, se !jga a08 (Da L B. R.) d b "d.'

eIicarregados da vigilaocia cHmpo esportivo da I ua as oras' partI as entre os qua"

I}a� fro�lteire.8 de Miuus Ge- Palmeiras, promovidos pelo drus victoriosos.

raes, U (lO rnarquaràt R��ea��:n��a.Siltl�t·e��lis�iCD NOTA: - O ultimo jogo
Ao Sul; Iguape constitlle fi dest;i classe será di�putado

um&.«cabeça dtt pOlltl:'�, iro Deixando esta cidl\df: pa- participarão todos os"quB; ,r�� no segundo periodo dd �or
pedindo qualquer tentativa ra dedicar se á industr'ia de d� Blumenau. Inday ...l. 11

neio.
,de desembarque .ao litoral tecidos em .íaraguá, sua ci- Do e AI:'�urra.

.

'. Maís para dentro existe (l (lade natal, ú �r. Udo M8r-l PROGRAMMA
,escalonamento que veda a qua�dt despedIU-se � s�bbado. 'Cl. �' B __ Pei- manhã,penetração ::i forças vindas dommgo e segunda IeIra dos asse a

doSuL Essa linha tem corno seus ionumel'os LlmigQs blu· A's 8 horas: F. C. Timbóen-
pontos de apolo Sete BáI;ras, menauenses que lhe' dedica· se x Palmeiras S. C.; ás 8,45:
8110 MiguE], Itapetinillga, Ita� ram sempre uma corafaI c I Radjo Cultura x Campone·
'hy, Pírajú, Durinhos e FOLto sincera sympflthia conquista. uS F. C; ás 9;30: Tamarrda
Epitacio. da em" nosso meió pelas sUas

.

--------,-----------------
A JocaHza cao desses TIU· grandes virtud(�s pessoaes,

c1eos obedeceu ao imperati- nobre!3a de seotimeUto e c::..,

vo militi3.r denomim,dv dn� I ractf\f.tenção dt' manobra», a. çous' O sr. Udo MarquhrJt' EI'd

BLUMENAU

[Proqrarnma esportivo para o

«DiA DA PATRIA)
Cbronicas soctaes·CIDADE

I
()JapãO naAmeríca do Sul

1

lell Newberry

.
.

A linha Areqnípa-Santos - As futuras bases mílí
.

-. tares japonezas na America -� O grande plano
Ílnperialista para o domínío do Oceano Pacifico

Os plntinh;;s precisam de um trato especial.
Alimente-oM com

(
"

�m��m�ffimm�ffimS���m��ffi�m��ffi
1�$3 $3�

I�, Recreativo Brasil S. C. �
� Domingo - 5 de Setembro �
SfB Inaugur2ção oficial das novas instalações $3
'7?3 do campo do R. B. S. C· á rua das Palmeiras �
� TORNEIO �

� CLASSE B �
·�te F. C. Tímboens�. Palmeiras F. C. Campont>z,>g F. C. �
f;ffi S. C. Flumiljeuse (Testo), S. C. T_ S V. Testo f83
� Saltn, Sl:l.lto F. c., Tamaodaré, Radio Cultun. F. C. �
:::Q) CLASSE A cO::
Ç{Sl A' tarde, 06 1flS. qll>l.dros do G. A. D., BJumenau· qs)

�. ense, VictOl'ia, e Recreativo Brasil 2€3
� Durante todo o dia haverá churrascada. e funcionarão ®
� burracas com. bebid(l$. doc�s. sandwiches. etc. �
s&1-� $3�
*Wffiffi§qrR�t&S iE'*ffilE'ffiZFffi'��aq tF5�� Jq rF ffi

(INEMA BUSCO
Quinta-feira - 2 de Setembro - Amanhã

Uma espltndida Comedia que pl'o"i'vca boas gargalhadas
do principio ão Um!

1 Francis Lederer - Anu Sothern e Billie Burke em

TRIGUILHO
e não se arrependerá.
Produto Supr:>ftor do Moinho JOINVILLE.
Caix:1 PI.stal, 89· FILIAL BLUMENAU - End. Tel. SILOS

Nota Esportiva
nauense x Salto

Classe A - A' tarde

acreditado funcionario· da I
Durante todo � dia .haverá

rirma Carlo� Hoepckb S/A, ChUl'rasc8(fa. e t�nc(,lonaráo
nesta praç!l. olh1e mert'ceu I barrao.as com bebIdas, doces,
doa seus,lmperiores ti .coHe- salldwlclLes, etc.. 1
gáS conIHlDça e cOllSldera� x x x Iç110 e deixa> ngora grandes

I e dcdicadi)s flmigos qué o No c()mrv do Sa!to encol1-

I Feeffi partü' saudosamente. tl'ajam·s� �omio&:o os qUa-/
.

'. : dros
. prlD0lpaes do Blume- I

Nus que sempre conr<ldera' nauense e do S:1lto F. C, Imos o .M8 rquardt �ntre 06 �ef<ta partida GS rapaztHl
1I0.SS,!S melhore� êUTIlg�IS, re- do Blumen3ueDse 3uhiram)prlmll1do a. IDllbua que nos vencedores t10r 2 x O. .;

CR.�sa. o seu aI lstl:i r�leDt{�, aI· Como pn;limioüI' jogara!!.•
'

meJamuI'l.lhe Cü�r18.ntes os
() juvenil do Blullleuauens6 e

tn6.is iU�el�S?s. � SIDcel'OS vo-
o 20. do RaIto, vencendo �111 •

tos de feliCIdades em Jara- da o BIumenaUCMe por 2x1.
gná .

A's 14 horas: Victoria S, C,
x Btumenauense S. C.; ás 15
horas: RecreaUvo Brasil :3. C.
x 20. G. A. D.; ás 16 bNas:
partida definitiva da Classe B;
ás 17 boras: partida deItDiti
va da Classe A.

... :����������������������

�ft Sul America Terrestres, MariHmos e fi

"'1'"
.' .... Accidentes I
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