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.i nhuma nota aú sr. "Cidade de Blumenau'

-

Chamberlaín
Conferenciaram demoradamente - O sr . Armando de I
Salles em Porto Alegre - Será, sem demora,
eleito o suhstituto do sr. Manoel Vi.llaboim e->

Para prosseguir a campanha pró .José Américo

omento

RIO, 14 -'- Coníercncíaram
ante-honrem, demoradamente
no Palaelo Guanabara, os
srs Getulio Vargas. Benedíe.
to Valadares, Juracy Maga
lhães e Lima Cavalcanti.
Interrogado por jornalistas

o- governador bahíano anda

,-

i

Sr, Getuiio Vargas

-_,_..;.,.

quiz r-velar sobre o objectí
VD dessa eonterencta, escla
.:'ecendo, entretanto, que elIa
f(li muito cordeaI e versou
sobre dssumptos gêraes� do
ifl�er�ss:e da admi:listraçào:
O sr, Armando SaBes em:

Porto Alegre
'. P..\LEGRE. 14 � Confor

IDf' foi amplamente notidado
cheglu aqui sabado, o 81'_
Armando de Sa11es Oliveira.
candidato á suec.essão presi
dencial da Republica. Ao de
sembarcar, o sr, Armando de
Salles {oi abl'3çado pelo ge
ne::.'i-Ll Fh)J.'l--'s ,la Cunha. Com
pacta multidão o aclamGtl DO

ca"s, ()ude falaram os 8)'S.
Arnaldo Ferreira, em :JO!!!e
das cl<tss-n conservadoras e
ILlefoDso Simões Lones Filho,
em nome da população. O SI'. IArmando de '!SaH s Oliveirii

.

caminbou a pé, entre accla
mações, até o Grande Hotel
Moi1eriw, onde ficou hospe
datio.

.
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Será eleito sem demora o

substituto do sr. Villaboim

S. PAULO, 14 - Os meios
politíeos, dada a situação vo
htlca actual, pensam em ele
ger sem demora; o substituto
do sr. Manoel Villaboirn, Ia1-
tecido S:l b b a d o ulti
mv, no cargo de _ presídenre
da Commíssão Execurí va do
Partido Republic:ano Paulíeta.
Para ante-hontem, domingo,

á noite, estavam marcar'as I
varias conterencias d\-') Pt'O-)ceres perrepistas, para tratar
sobre a situação creada pelo

IIalleciuieuto do sr. Villubohn.

I Para prosseguir a campa-I'nha pró José Ameríco

S. PAULO, 14 - Nas con-

ferencias realizadas aute hun
tem entre os elementos diri

gentes do P. R .. P_ apenas In
ram assentados detalhes para
a substituição do sr. Manoel
V1Uaboim e· prosseguirnento
da campanha presidencial em
favor dá caudldatura do sr.

José Ameríe a de Almeída.

O sr. Getulio Vargas at-

tenderá o appello do

S{ n ldD:r Costa 1\ ego

RrO, 14 - Um conhecido
cQIDme;;ltador, .pD1itico� escre-

Grave6 -

-.
Serra de

LOTERIA DO ES fADO DE
eado um c-mmunlcado a re� SANTA CATHARINApeito de uma Dota que teríe dada pelo sr. Ingram, en-.
sf dn enviada pelo ar. Benito

O !vi S
Resultado dos premíos carregado de Negocios da

Mussolini ao SI'_ Chamberlaiu maiores, na extracção de G B h
. ,

DI M ..
v rã retan a, a respeito...'_f'*ecrars o tnísterto da

_ ""- quinta-feira ultima: 12.509,Cultura Popular que nenhu- 50:000:000, Rio; 12.476. 4 con-
da conversação tida com (I

ma nota. a não se .. a envia! O MELHOR E MAIS MODER- tos de reis, Rio; 6890, 2:500$, ministro das Relações Ex
da neto Duce ha algum tem- NO SY"TEMA DE FOSSAS Rio; 3846, 1:000$, Florranopo- teriores (Ia Italía, conde'
po, foi formulada.

.

00 MUNDO. Its; t 1686, 1:000$, Blumenau, -Ciano.
_

----,--------�

�-� ---_. 2799, 500$, Rio; 64-12, 500$, Affirmr-se, outrosim, que\�
Causou profunda Fal.le(,eu o sr. Manoel VI'I-

São Bento; 7066. 500$, Rio; o sr. Muosolini está decidi-";
• . _. 7756, 500$. Rio; 9078, 500$, do a não deixar de fazer tu- ..
Impressao labojm, presidente do Rio.

do o que possa contribuir,.J. __

P R P A eh-} para um melhor antendi-•

.,,', C -

rmam ....se o
.

I e e mento entre as du�s poteu-S. PAULO, li) - om a

Af h
. ..

- .

livançsda idade de 72 anHOS I O g anlstao Clas.

falleceu ás 22 hora? de ante-I -------------

hontpm nesta �8plt�l, o sr·l ROMA, 14 - A "Gazzeta As eleicões
Manoel Ped:-o VIIl<-lbOlm, pre-,' dp.l Popolo" de 'Turim repro- na Argentinasidente �a �nmmjssão I?irec duz (IS resultados das nego.
tora do �artldo RepublIcano ciações concluidas :!.esta ca- Mend(lz1:l, 14 - E' o beguin
Paulista. pital, entre os representantes o resultado das eleições do
O sr. Manopl ViHaboim foi italianos e os oHiciaes chi:. dia 5 corrente. inclusive o

victima de uma syneope car- lenos que compraram, na departamento tie GuaymaHen:
diaca. HaUa, 2,0 aeroplaucls de caça, Alvear-Mosca 15.799: Ortiz-

9 de de instrucção de pilo- Castilio 11.432.
tagem e 100 paraqueds.s.
Lembras<) a este resp ;oito,

que o Argamstão e[lcommen
dou 60 li pfoplanos de reco
nhecimento e 6 de instrucção.
O pedido de ambas as po

tencias orça em 40 milhoes
de liras.

Edição especial RO�IA, lB �. :--iffil:ma-s.e f sido fmviada ",a,bbado P�!,(:;,
..

- nos CIl'{;U!OS políticos e (lI-j Londres, pelo sr. MnssollD!', �u proxlmc�� (ha, 2.1 ,do plornaticos, (l�le (Continuam Acr:,dita-se que não t(:l,�hcorrente ll-:-ez esta í011:<1 com constantemente as trocas de l havido completo aepOld,_).
c��nple!,ara 13 annos de _e-, pontos de vista entre Lan-I em consequencia dal'él_!\�'�
xl::t.enma, entrando em S��l dres e Roma afim de regu-

'

decímo quarto anno el.e VI- lar a� diverzencias (lHe ')0:';-
d I)

.

-'-"d
'

1
U

�-, 1"
, a. - ar este motivo "Ui .',-

sam existir a resueito da
de de Blumenau= sahirá situacãa jnterllacíll�lH 1.
em edição especial com Es�es mesmos circules.
grande numero de paginas, todavia, asseveram nadaco�
que t::arão ccllaboracoes, nhecer a respeito de uma
notas Illustradas e annun- outra mensagem que terra
cios especiaes. Pela boa a-

, _

c illrida (1ue ten.os tido no

connnercio e industriá em ATrNGIRAM PELA PRIMEIRA,
torno dessa edição anteci- VEZ O PICO DE POPERA �

pamos desde já os nossos 'I'reviso, 14 _ Dois estu
a.grad('<'imentos. dantes universítaríos, que
Devido ao accreseimo de ccnseguíram attingir sahbado

serviço na conte, çao dessa pela primeira vez, um pica
edicao «Cidade de Blumr _

nas .d(llomites de Pepera de
.

. ,. .

. nommaram-Dú de «Monte
nau» deixará de sahir no I D'Annunzio».sabba dn par'a, retornar á pu- , _

blicidade terça-feira dia 21
de Setembro.

ROMA, 14 .; O Mínisterlo
de Cultura Popular annun

ciou que a embaixada Italía.
em Londres havia publí

A situação

Sr. Benito _MussolinI·

o TELEGRAMMA DO CORONEL
VILLANOVA

RIO, 14 --'Perrlurà,- ainda,
a proiunna impresI-ãc provo
cada p.m todos OR meios pelo
telegramma do, corl',ne1 Vil
lanovli, commandantp da 7a.
Região Militar. sobre 8S ma
nobras comruu!listas em Re.
cife e que estão 8 exittir
en€rgicus providencias pOJo
parte das autoridades.

I Absolvido O sr. Pe�
------------ dro Ernesto

Perdeu a vida o sr, Udo JVIarquardt E' ficou gravemen
te ferido um aeu irmão

.

O sepultamento do sr.

Manoel Villabolm
Sr. Ju:racy Magalhães

S. PAULO. 14 - Realiza
raIO-Bt> ante·hoatem, com ex- vendo sobre o momento Re
t!"Bordinario IHJOmpHnllamento tual, diz que todos se entea
as eerim:mias do sepuItamen- derão e procurarão entender
to do sr. Mauoel Villaboim. o sr. Getu!io Vargas, o qual
-compal'ecendo todo o direc- estaI'ia disposto a atfender o

torio do P8rtido RE'publicano appelio do senfidúr Cesta R€'
Paulista, l'eprõsentantes e de· go, para ser apenas D agistra
h:gações de numeroso!" muni. do em face da successãa pre·
eipills além de numerosa 8idAnci�J, ficando-IDe muitc
massa p�pular. !le::n a beca de m8gistrado_

desastre na

Jaraguá

Na noite passada verificou· rinõnse, quI" u tl'a�sportaram
se ria Serra de Jaraguá um para J ruguá, achando-se re

I:{rave df"sastre, no qual per- coIbido á Santa CalS,a, na
deu a vida o SI. Duo Mar- qurdla cidade, em estadu

qUdrrtt, antigo funccio,nal"Ío gr·l:ive.
di! fírf!!a Garlos Hoep-Cke S/A O fallf'cimento jo sr. Udo
nesta cidade e agora socio Marquardt reper('utiu doloro
de uma faorica de tecidos saUl80te nesta cidade, onde
em Jaraguá-

.

, '

era bastante estimado pelos
O sr, Henrique MarqUardt, seus innumeros amigos.

irmão da victima, que v�aja- "Cidade de BlUlil€Uau" qUf'
-va na mesma baratinha, so! tinha a víctima como um

freu graves ferimentos, se[l� sincero amigo, eúvia á rami
dú soccorrid:;-,. pelos

... chaUf-!.Ha
enlutada os seus sinceros

Ieufs. da linha �oc�urna da pezames. I-Empreza Anto Vtaçao Catha. ..

Pão caseiro!
Emi__lff�g�e no seu pj_'eparo
Cruzeiro (50-/..)

as (1famadas farinhas

Surpreza (50·/.)
e o resuItade lhes satisfatá plem:lmemp
Moinho JoinvilIe, Fiial Btumenau

Caixa postal, 89 End. te). SILO�

ílOMBAS HYDRAUUCAS

SIEMENS
Auto-aspiração perfeita, mesmo
com o tubo de sucção vazio.

Grande segurança de serviço.
Montagem simples.

Agentes e Distribuidores:

VICTOR 08ST&(IA.
BLUMENAU

Sr. Pedro Ernesto .

. .

.

. I Na rua MIDas Gerae8, IlOD-

P'�ft'ltO do .�IstrlCto Federal. de construía um poço o sr.
i--4�í'l r.-:_goslJ� tOl1?ad� pela I Henrique Gebihen. hvje Ipre

l'; pulaçao carioca, realIzaram cipitedamente 118 10 horas da
huut",m na E�plauada do Cas- maahã cahiu no mesmo.
tello um comicio monetro em O poço já tinha 12 metro'J
homenagem ao sr. Pedro Er- de profundidace, cujo fundo
nE'sto. existiam pedras. que cau�ou
Falando aos jornaes o

.

ad- graves ferimentos ao sr. Ge-
vogado de Pedro Ernesto dis- bihen.

Ise, que a víctoria da liber� O aceMentado foi inconti'

.

dade, não roi da defeza, mais I
nentemente transportado pa"

sim, da justiça brasileira. ra o h",,"T>ltal.

Na secção do- julgamento
dos c!lbeças novembristas,
f i absolvido por unaoimidlt
de o sr. Pedro Ernesto, ex-

.' \

Conde Diana

Sensacional entre ..

vista de Roosevelt
HYDE PARK. 14 - O pre

sidente Roosevelt, em entre
vista collectiva á imprensa,
adreittiu otlstar dedieando to�
do o seu tempo ao estud!J
da situação dos paizes ex

trangeiros. declarando que
08 governos democrüticos e
tambem todos os lares do
mundo se acham preOccl1pa
dos a respeito do conflicto
sino- japonez e a ameaça ds
guerra no Mediterran('o.

FOI ELEITO PARA PRESIDIR
A Ll�A DAS MAÇOES

GE!';EBRA, 14 ----:- O princi
pe indiano Aga-khan foi elei
to por grande maioria para
presidir os trabalhos da ses
situ da Liga ilas Nações,
hontem !naugu�ada.

Cahiu no poço

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



inflamacões
...

.inte rnasI
o que Toda Mulher deve saber

�

,

Envelhecer antes de tempo e outras alterações graves da saude: certas

tosses, dores.nopeito, certas coceiras, manchas na pele, dores nas costas,
dores e colicás no ventre, 'fraqueza geral, pontadas e dores de cabeça,
moleza, cairnbras e dormencia nas pernas, frios ou calores subi tos,
tonturas.zuníbídos 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, éscurecimentos da vista, opressão no peito e no coração.
tristeza, cançaços, todos estes sofrimentos podem ser causados pelas
inflamações de importantes orgãosinternos das mulheres !
O genío 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 caueadospelasinfiamaçêes 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,
COlDO que résuscitada, alegre e contente com a vida, que lhe parecia
durante a molestia um verdadeiro inferno !

Trate-se
Use Regukt40r Gesteira

Regulador Gesteira é o melhor remédio para tratar os perigosos
sofrimentos emales' causados pelas inflamações de importantes orgãos
internos.

Regulador Gesteira evita e trata as complicações internas.
Comecehoje mesmo

a usar ·Reguladar.Gesteira

.. :;
;p 'tr:i,f"z> A falia de zaudc a

i. K.;.i':ie,,,'./.
� �"�"�I Ln.

na

à.,eSa!1im::ldC:!.....
, �I� lri"le? Uma deor in-

n,L411w,.>/��, CGssem!e lhe mugôo;;

4:1\)1, 11 " as co s I cts? Senle

1"'_"'U.:'iC:::: '" dores de cc b ecC",
, -::::-1.:\ v�rJig{!!!S e falta de

j]:�' ?lJ. sono?
'2�. Seu orqcrnismo preciso

dl1: !ler expurgado do acido

!.
urico e

.OUlros vcnen.o,;. aCu.n1Ulaclospelo deíiciente trabalho dos rins,

Tome quanJo ctn!es as PILULI\S
DE FOSTER.
Abandone " d",sanÍwo, pd:;. milha
n"s de neS50as. enfermas do m ..ó;rno

maL 1eeln recuparçldo a 5.:-:n�de
u5cndo as PILULAS DE FOS'fER.
Tome o primeiro vidro c ob:oerve

I os resullãclos.

rm
As§ucar

(ilJ
de

Productos Quo'lidade� I ndispenSClveisde

OiíRES
REumATlrR5

DESPERTEA BILIS
DO SEU FIGADO
Sllnl Calomelanos-E Saltarii da Cama

Di�posto Para TudQ

O figado dev," derramar, cliat';""lnent", n"
estomngo. um lltru de bilis. Se n bilis não
corre liv:remQo1'l..te, os alimCh1'Qfl :n"o· são
digerida. e apodrecem, Os g-<lzes incham. o
estamago, Sobrevem a prisão de Vl!ntrl!,

,

Você sente-se abatido e enmo envenenado,
Tudo é «ma.z:gO e a vida. t! u..m, martyriú ..

Sáe!l. éleos mlnel't\llS. Iaxantes ou I'ur
gant"", de IJ.llda valem, Uma simples eva

cuação não tocarã a CIIUSa. Nada h,. COm"
as ramceae PIUnla.s CART-ERS pUTa o

FíglldQ, para tun.. ;'��iiQ certe. Fazem
c"'rer llV1'cment.e esse litro de b!.lis, e voei;
Eente-se disllosro paro tudo, NilO cn=m
damno r 340 suaves é cDn.tudo são muravt ...

lhosas para fazer" blli5 correr Iívramente,
Peça U6 Pillulas CA:a'rEI�S para o Figado.
NÜQ acceite \tnituçUe8. Preço !leOoo.

r Machinas de
costura

de todas as marcas e

systemas concertam-se
nas officínae meohani-

cas especial cJe

w. LOHR
RUA 15 DE NOVEMBRO

NO.20

1 rmtll .nnOlll de auCCeaaG

do I) melhor reclame para

preferir JUV�NTUDE
A.LEXANLRE pan tra
ta.r e embellesar oe oobeJr.
kls. E.l{t�Tlg'.le a taspa, Ol .. •

sa a quéda dos cab�.u08,
evítando II eelvieíe. Fil!
vultar � oõr natuml OI

eshelloa braru:od,
danúo-Ihes vigor
e mocidade. Nilo
('QtI tém lItltle de

·���@!EE������������RJ;'�����

·i(;a.fé €.OMETAil
-;: .'�' ' �.' .

.

'. �
I �
; um producto de �
,I qualidade � _
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� EdItal de Segunda Praça
.·�j.���hfE����tl tí�<.J�]8�Si®B�·�,-::t�� !

o Doutor João de LU[JB Freire, Juiz de Direito da I.

f;ii��;'l ��m:i:\·�:���U:::::eB:�::s::t:a::�,,�"�::i:a�r::o!:� I
(�.:: MEDICO DO HOSPITAL:< oito di;-,.s virem, interessar ou dele noticia tiverem. que 1
1 MASSARANDTJBA ;\ 11.0

dia dezesete (17) 00 moz corrente, ás onze horas, no

It;:... Cirurgia :::.í{ er1ificio da Prefeitura Muníclpal. sala ,1!:!8 audlenctas � deste

Partos Juízo, o porteiro dos au.íttortos Ievará a publico pregão
Molêsfi<'ts de senhoras e de venda e arrematação, a quem mats dér e com aoatl-ll':!: crianças H me ito legal.(ie vinte. por cento sobre o preçoo da avalíacao
Doenças internas e trODÍCQQS ) d

�

1 1
-

d
Doençers da polle :) observado aru e. o dlsposto DO art. 177 , U uma parle, fi I

í:::'
Roios X :1' Cudtgo ludlciarto de Estadr-, os seguintes bens: U\l \

Coasultas diariamante no Ê : TE fU1E!'l0 situudo no logdf' G;lr�jH, desta cidade, que fa.z
('

�

hospital: frente a estrada geral, com lh,20 metros; fundos com o ri-

I'
Attende-se�c'haltl.ados para ,{ d 1 d t �

: interior ={, bL.'irao Gur·ciu. extt'eman ,; (te um
�

a o com errHB ue

:
� b I FI·IWCi.'Sco Sohn e, de ouiro lado, com di�a8 de A�gusto!

.:z:.:.:;���::.:.;.��� Gr'*" uI, eôlIicüdo com uma casa de moradJa Cou8tl'U1Ua de I
tijolos, coberta c')m telhas Ije barrQ, com uma port;� e

IUa:l,i jl-lllela na li'ente e l.ma pequena ilJ'ea. em bnrn estado
de cOllseI'vaçtlo, com um rancho CiOS fundos anexe, [t casa I
já I'1:'l'erida e outraf'i bemfeitol'ia;.; aui exiAt{'Dtes, avaliado!
tudo junto por doze coutos de reis (12:000$000), imo\ieis estes I
que se enconü·am sob a guarda do deposit&l"io particulur sr.

HudoHo Fl'eygang, e que r.ufalJl peoho1.'ados a trwlu Kluf'ger
e R.ua mulher. na ação executiva hIpotecaria que, por este
.Juízo lhes move CUl']OS Kol1ke. E. qUf'ill os nlesmos pr€'
t�ncter arremutar jeve comparecer nl) dhj, hl,ra e loca!�i::-n��·;-:'���"',�-:-;';§�dma de.�igllados. ficando todos cientes de que a arrerna- : s.:--e quereis crear �-0SS0$ h

P
: - l

I taçao. é feita com dinheiro a vista ou fiador iC.o)·,::,o. ara l: íi1hos fortes e l'obus�os
:,.jque cb::>gue ao conhecirrento ele todos os interessado!? faz �: fazei uso dt! J

expe'.lfr o presente edital que será publicadtl. pela irup;,e� g farinha de BiÍu�a;ma
:{

sa .e afixado no h'gar do costume pelo pOl'ttlro d<)s (JUC!l-

l: :.::�.:.:,türjo!) (lU�" de assim haver CUmpl'Í\lO, lüvrará u competen·, : Solange !
te eertii.lão, na {orma da Lei. D:.ido e pass,�(jo nesta cida-I:

=:;'t'de d(� BlumeuBu. aos 9 dias do mez de setembro de rr.il �l Marca Chaves

I)l)vécentos e trill�a e 8ete. Ru, ,Joi1o Gomes !.lu, Nobrega. h )_i"'abl'il'm�t(.'s:
E.sCI'i\ilo, o escrBvL Blumetwu, em 9 ãe 8HEnlt'l'o de 1937. p !�
(a) Joã? de Luna Freir!:', Juiz ct...,. Direito. (Selado com, u�a! d .João C�'M��i.�®!ã B
t>s!umpllha estadual de 2�JOI)O rums ') 8;:;10 da mx�.l de �Hude i r TTmc�s .� f!P.11!H.iHNA ;}
pul.HicB, de"i�alllente t�lu_til,is:H!Ost. ('(r::J.fere com. () origiual; f� .l!JU '..í. • IJ u.B. l!1J. , I· 1�
do 'l.ue c;-'u fé, () e�crl\'<t(l. \ ,: ;'

O Escrivão: JOAO GO:'\1ES DA NOBHEü'A ,�_,,_._.._.-....._._.,.......,.._.--._. .........

pra ta e uea-..

como loçio.

..... "P .....

,."� ...

mAFUS-
... - -•

--- _._---.-

;

CiDADE
DE BLUMENAU

Bíssemanerlo de absoluta
índependencíe
-

&;.içôes ás quartas-relras
e. aos sabbado8

Director:
DR, ACHILLES BALSIN'

Gerente
RODOLFO RADTKt
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� .• Dr. med. H. Pape .1.. i Dr. Alfred Hoess J
d Cli."nica ge.ral... Especialista � � Méoicodo Hospital Ste. lzabel },
a. emmolestias de garganta, � � O P E R Á f Õ L,.) ?,
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HOSPITAL SANT.\ CATHA
RINA

- Attesto que emprego
com optímos resultados os
cachets de Apyretína, neste
hospital.

Ass. Dr. Haíner
"APYRETINA"? -- Um op

timo remedio contra dor de
cabeça e nevralgtas.
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'INHO CREbSOTADO

São couvídados os senhores acionistas a se reunirem
em assembléa geral extraordiuaria. no dia 2 de Outubro
:le t937, ás 14 horas, nos 'salões da Socleu ide de Atirado
res em Blumenau, afim de deliberarem sobre os seguintes
'issumptos:

a) Aprovação definitiva do xugrnento do capital parti
toze mil contos de reis;

b) Retorrna dos estatutos;
c) Eleição dos membros da Directoria e do Conselho

Fiscal.

..oOe,.olllO,
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DOS PUU16Ea
Blumenau, 6 de Setembro de 1937

A DIRECTORIA

COMPANHIA KARSTEN
Testo Salto - Blumenau

Assembléa Geral Ordin·a; a

São convidados os snrs, Accionistas desta Companhia
afim de comparecerem á Assemblea g=ra! ordínarta á rea
lizar-se em 22 de Setembro a. c. ás 15 horas nc escrípt ..;
rio da mesma Companhia em 'I'est« Salto.

ORDEM DO DIA
l' Apresentação e apProvação do balanço e demais

contas relativas ao exerci cio findo em 30 de <Tunho a, c. e
do Parecer do Conselha Fiscal.

2' Eleição do Conselho fiscal para o anno 1937-1938.
3' Assumptos geraes.

•• Q E
ERA�
umAVE
UmADÔ'

Creme vilaminoso

n r. CHR.KARSTEN
Director gerente

Herino
Santa

Paulo
Hhnnenau Gatharina

A venda nesta praça na
Tintas e Vernizes. Matedaes para

pinturas em geral
em bisuagas para artistas·I&JEJe!l!ii!iSBei!D

Bal'\CO Sul do
Brasil

Orion
T·ntn�·I d·�.

,

eleitoral Servico
,

o ai istamento Militar
Capital: 4.000:000$000

Sóde: RIO DE JA�EmO
Succursal em Blumenau - Caixa Postal N. 5

PAGA JUROS. EM· CONTA-CORRENTE.
_'\TE 1 'I. AO A"lNO

Grande campanha está sendo feita pelos partidos po
lliticos incentivando o augmento de seus eleitores, purrlau
do cada uni em conseguir o maior numero possivet alin

82ffi3 de assegurar a víctoría do seu- candidato.
.

A prcpaganda é intensa, OR cabos eleítoraes applies.
todos cs recursos de sua intt>lllgPrlcia pura cathE'chisal': 1{21açãu nominal dos varões alistados da classe de
futuro E'l�ito.r, qV::, �:;ando está, :���s: dis.posto a coo(':or�tli i . U19, dura'Jte J periodo de 1-15 do corrente, de acconlo
em �e �l!.8tar, ellS q�e. ?hega o �.a.lsta�oI:) d.o outro pi"!rtldo c.,m o art. 68_ do Reg·ulamento do Servo :vl'n.
e prm:::tpla um outro dIscurso par·a. dIstrIbUIr os tirgume::c

.

. IÇO � 11 ur.

tos I.]ue foram empregados pelo adversario. (Continuação)
Fica tonto (l candidato a eleit0r. não sabendo pIna 97 Henriq1le Oelar GrewsmuehI, f de Henrique e Frie-

que lado deve pender, resolvendo então alistar se primeiro da; 98 Hereilio Werner, f de Pedro Maueel e Helena; 99
CO'n�) socio da Emprezll Construcrora Universal Limitada, Helmuth Kardanke, f d� Hugo e Olga; 100 Heiurich Geis
estab�]E'(;ida em São Plluío. á rua Lipero Badaró u' 107, H- l;�!', f de Uagiste e Helei'i:f5� 101 Harry Hergert. ! d.e Ab:m
cando habilitado a .concorrer ao sorteio mensal, podendo v Helena; 102 Harry Riedêr,"i� Antou e Pauline; 1.03,
desta forma adquirir sua casa propria, subscrevendo uma Heinrich Oldehus, Í de, 1 de Raos,e Maria; 104

.. Helmuth.
apulice da j4 acredituci! €'uprez:a Eger, í de Roberto e Anna; 105 Helm�'.h Gaertke, f de Car-

los. e Wilhelmine.. ntiiHJ.t:)

Junta de Alistamento de Elumenau
Séde da 6a. Zona do SIR

Re cebe em "Deposttos Popular-es"
quantia de 20$í)uO at$ .10:000$000

gat:tiÓ·'jur'GK de

6°1
. . O

CAPITALIZADOS SEM'ESTR1EMENTE

Faz tedas operações Bancarias

I
_ .. f"

Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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Imos e onures 1\ Fld lia multo lem.po. FOi unnçamente.
�\'a côrte, uin (fio, ruio sei porque razâo, foram sr> en

"A Ft;der",(ilo 26 {te Julho, brasileiros de sangue allernão eontrar num conto do porão uma aui ea f' noln'e caüetri
Qrgl:tni1>'tçãu de brasileíros de parti as suas íntrfgas contra 1I1/u, toda _inlper:'in€:/!p, e um bunco de cosiuh a

..
sangue alteznão para o BI'a- o Goveruo do IH Reich. A - Nã« me loques. não te (;/legues papa -rNUH... di"Zlll

Woo-suna., Whang Poo e Yang-Tze os postos avan- si!», .;;(>m cores politicas ou Federação 2;j de Jutho ínter- a cadeirinha urreõiuuia. Muita murqueza Sf'1l10H neste ('(I'
el·. . .

..,. •..
,

., .:' I rehgíosaa, corao bastas vezes pr-tando o espírito ríe revel- l'1m:, posou nesta seria ara rasgada.... E hoje esto« junte
çados do exercito chínez - Urna nnpressao tem stdo divulgado atravez ta que essas mysüücações a tit �

.japoneza Actualidade do ,,front" dus �fUS manifestos. vem a vermetnas tem del-'pertI'Ldo em .- Ora BVl', a:�$anhadú! Não me queres porque hoje
. .'.., publico para protestar ener- meio da oottecnvíuade nacio ! eu. $UVJ a çpsinhel.ra? Mas. antes de se,Te,'; o flue é.�', uma

leff. Nswbsrry gícameare, interpretando Q nal dp ortgem germaulca, a-. cadetra d�lJ1'acif!. a (ogo, teita d! nuuretra atõa, eras um

pensernento de cerca de dois prov-Ira o ensejo para dizer I tronco 'l'IU'n'I, _nap e'j'a,�. cousa bf}a! ..fEx!)luslvidade da I. B ... Ri para e�t<t íolae) milhões de bt'aAilelroB de as em flHo e bom som que os "". Outf'O!,Ui1 lÇu. era um. pinheirtnho! .f1pu·� paes nao
.. .. ... . cendenela germanlca, contra brasileiros de asceudeneta � conllefJt! NasC'I. soztnho em cana dum outeiro, VÚ'o ao D 'u."

Désde Datgan tut.acompa-] ttnente aslatleo. as maievoias Instuuações ve- tenta não admíttírão pormais t dara ... Um ttiu fui tOI·lado. e l1',!zi(J() pura aqui. IN!?' 11m
. nh&do pelo tenente Natsuo, Ü gen�ra.l Ilagakí, que me hlculadas pelo dlarto londrí. um di ... síquer a vehtculacão pl/ure, estofador do Paraná, A/H entrei para a aristocra

t:1H..
armad'\'- infanteria japo hospedau por 8 dias, não laz no «Times» e aqui divulga· dessas Intrígas Iueonresseveís cta. f., tu?

. .. .

uess, d.e.S... ignadQCSPf.'!CialID.eu- segredo dos seu

..

s

.. PlarJOs,. Pre- das irüciulmente pela ageu- ríu Kumíntern que (lUU'(! cou- -. Eu ,sou J{l�ara..nââl N(JsCI. na.s terrcs rir:: mil not.re da
fe 'para me ecompsnhareté tende avançar em direcção cia dp ior .• rmuçõcs [oruaírs 88 uão querem stnao a 6s- Ba.'ua.. L un� du�, or� um. dto. rOl. esquecida es/ju nO''Irezu

i,'
Unhas da Frente, em Shan· de Patowo, <! bloquear a Mo')' Li('�s irlHJceza «Havas», 81'- saggregacão d& Fnmilia Bra- tnznlul! d 1'ula e assuJl:' quante plebeu. (lo'mo. [ü: lran,�
aí. Ao penetrar em teJ'I'i- goHa Exterior, atravez do re gundo as quaes {<a grande sUeir:}., atravez dos dissidios fornwtlo em nobre tadeznnlw; q'Uantu nobre wfeltz. (,On/u
"lO

...

chinez re(lcutemente gioes moutanhosas, ricas. em !uuioria dos· brasileiros des ethnicos que visam creal' aeu· eu, servindo pOl' altl de ha'rt.t:o de rminha! ..
. ,._�upadot e cujas vias de carVão e em mineraes. 1.'t:Ht cendentel' de 11l!t�mães aentt' tro do raIZ DrasHeiros lle va OLIVLlRA RIBEIRO ,YETO
commanícação ainda estão Usando assim uma proeza dig que é â Allemllnha e não ao rius especip-s. Os brlH'dleirC's
obstruidas; vou vendQ por na dei. E"popea dos 10.000 gre- 8i'i.:Isil qu<' deye fid€lidaae» de sangue t�ut{) devolvem (1 \NN·IVPRSARIOStodos as lados a classica ta- g08, A afIil'DHH.;ãl) nttribuida ao insulto que não 08 attitlgiI'cl!·· L :.I •

boleta: "Não tenha medo dos E' fora de duvIda, contudo jOl'nal iug!ee; peja conhecida jdwais, porqud estão di,<;pos I Fa2�m anuos hoje:
soldados j1iponez�$H. Di:r-se á que.� espioilagem mantida tlgenci� hancezd é de uma tO� a reagir coutra essa. mi I

. - a gabnte mf'uÍna Norma
.

que a supremapteoceupação pelos ehiueLljs é activa, e grosseria evidente. Os bra�i' sera.vel intriga anti bra:silein\ ilhinba do sr, DelIíno Mi�
do alto

... commando ja?onez traz 08 japonezes em cons� Ieil'OS de sangue uHo::mã.o não que tem pll' fim exclusivo se ;ut':is,
se cUra nessa conquista. isto tant'?B sobresultos. O ava!lço 10!'lUí:::m. nem je.mtlh� preten mear a uJlilcordia no selo o" � HOl'st �;:jjlian, [lho do
é, em viver em paz 'iom as em massa dirigido contra.

.

a dt-'r.am fOl'mal' uma mÍ[lorí!1 Fawilir. Nacloual. r. Frf'{lel'iC,. KWi�fl.
populações que .·lhe foram pal'te Sul de

. Sbangilai,· .ira- ethoica de Itm do Brasil. .-;ão A trum::t que ora se faz - 8. ;;rk EveHna Cunha. I

- .---- ' ..

submettidas.' cassou comj)leia'ue!1tt- e os rJg'proSH.Went0 brasileiros pe contra os brasileiros de o!'i .:_ o sr. Harry Brückhei. I !lsCorrelo
Nab Unhas da frel1te1 junto japonez2s ebperaw, imp.ac.i !(, uai;cime.nto e pêlo cora· gem allema ,é muÍs um golpE' I uer.

a,')!:; postos avançados ondp entemente, poderosos rf�for' Cão.•Jami"J.1s fugiram aos seus I que vem do Exterior coutr, I - a sra. Gf>rtrudes S8nto�
estive por muitó tempo� na ços de infalltaria e artilharia dev�l'es para com o Brasil e j o B�a�H e como tal será te 3spORa do ar. Pedl'o SantolS.

L"IreMe do Woo.Sung� Wang atim de poder I!�H c�bal cúin jamais foram aponta 10s coas. batido á altura. estamos se - a srta. Ida Klug.
Poo, Pao�Shan e YHng-tz�, primeIl�o ás 9rdensrecebidHs pira.udo centra a Patti6 ou: guros, por todos 05 brl:l.sileí Na sextF\ f.'ira:

- Recebcn.an.s ü 'pl'irue�r�' DU-

. pude apreciar lSumcientemen. 10 COIDll1fiUda supremo, De- éu�pÇitos d.e prufe8súrem i) ros díguoô tierille nome. - (.I sr" UIImeI' La�front; m�ro {te ..Cürre�1j \Ii)
• N,ortE"·

te o valor com que o solda teve-os, aW,
.

um iue&pf'rad.o deologiús ·exoÜcas, I.. _

- ti sra, Rt'gína Fürrtari, que ,a�pareCt;U a p��thcH.lade
do chinez detende sua tere contra-l:Ité:que cbinez em lar E' publicu e· notnrio qu� QSI

RiO de Jane��:. em 3 rtt'

:·�8i.dl"nfe em Guaricanas.

I li? :'lzmbo mUíllClplU de ln-

ra. Diversas veZ(dS vi-me ga escala. comu111HÍstRs têm ultiruamen- j Sbtewbro de L ,)1. - A gentil. senllorita Gui. d3J alo

quasi envolvido· pela· eMl'- Percebe-se nas manol\!'a� te �t;tado Ui)liX' o Dome dos Ff'd:Jl'aç'iú 25 de Julho :cla _Rí8chbi.e.te�, n�ba tio sr,! �cb a oompetente dil'l-_'.cç[i(l
me massa humana que avan- realisadlis pelO HXtH'úito

.

chi- J ffeurl(�u�.•!ttSc�bíe\-:�. ,.

do sr. Raul �Snli.l[Hh, !)uL!'a,
cava Co;:llel'e e l'etInia, para nez que ellas IOl'um>cuiftudv - .....---...

--------------------I·j
No stlbbtluO fazem aon(l�. e tendo t)ptlffioS Ctdhb,Jt"<-!·

�epojs "oltat' de n�vo, )lppe· samente pl&neja�5s e .obede· Quer v. s. r.uferir lucroB compensadores com a .

- u srQ. D, Emma s_o�I'. dores, "Corrpio do Norte"
Iuosaml?'nte., despeJ6p.dv to� cem a um rJ'derI.o UIUCO, (} sua.cl'iuÇã\l?· digna eSfJ0Sa do 8l'. ElIas surgil.! com materia f8coi.i1i.
llslal1as de tir_06 de fuzil e que deixa os japo'nezes mui- Alim eu te-a COIu ";Otl.l', residente em Encruzi. da c iutere!'santt", t� co 11 agl'a-
me.tralbarudoras. Os �ifeoti- to desapontado�. Farelo l llladaj , . ,

davel coofr:'cçiill material, ga-
voz chinezes. 8ão simples ..

Apesâl\ porem� da l"esis Farelinho f
- li me.OIDR NIlsa OhDger:: rantiodo desdr .i� t"Spll'Ddidu

mente astronomicos e o seu t�ncia apresentada: pelos No .dIa 19 faz anuus a SUCCt:f<SO n�: ar;] ua �' ingl"3:a
valor beHico é ine.x:{H�divel. chinezes. fi. China será, in Triguilho srta.. ÇeltaFel'ra�, . eXi::;!en.cia de jOl'oa1 do tme'

.

eil.da soldado ehinez que tliscutive!roente, oocupada

I
conhecidos E' iusu perBvei� produtos do - DHl 20 festl'Ji1 s·�u atlni- rior.

)tomba serve de abrigo iodi pelo Japã<" que digpõ�� não M O IN H O .I O I N V I L L E versario, o sr. Arno Zl:'udron'

�� ,IVldua!' pari\ o que vem mais SÓ de melh'Jf appal'eibamell-
.

, FiIi�l Blumenuu A todos os annívr'l'sarian· AI} nüss:o no\"€'l coH,:õga aI·

t
.

I d d t ·h 11' d· ·ld ti ('at'x<> p "'t"I 89 Elld t",l 8110S tes 38 nOK!:iaS fell{'iwçõ':s, mejaulOs SinCH8tilllHl.te a mais

";for�� ;ai�d:e ;a�aaur: ::;� �er;o:C�r���I?adOeS, H1 �o�� _

'<

"_ v_"_'_"'_'_.
-

-_.-_- .__I. CJ_'__ � FALLECIMErnOS· ���n���]ll�rt�:g::!�adec�1'1�::�ataque, (:u mesmo. pa1a es quisht se realizará, lD&S cu:,;

C· M· tt·
.

. I REV'STASd t· Jh
.

't J
-

p' a 13 3. ogrossen·50 ·E pi""UBLICAÇO- .ES Eill_1
Nova 'Trento l'ülleceu votos de b()3S

Vi"Urja::;.con ar �Jma me .ra adoru_ tara mUI ;) ao áaPd�o, OIS
.• li.Os omeias japonezes, com China nã() t:st Isposta a

quem conversei, são unani ceder a reenOf pollf>gada de d P t I N t E tmes eill reconhecer o vulor!seu tf�rritorio qne não seja .8 eJO 80 ·1 �.EeVcI�bT�mTo�CoHye·;Rt•.. AIJ1PpHIl,.crAde O �a. ·.spor· lVa·do ehinez. Não fosse a supe-· a custa de grandes �acl'm fi .. 'C - .� '-" -

l'ioridJ.de do armamento nip· leios e perdas pal'tl o seu Recebemos com satisfação �'}Ll"mbr'o de�sa exc ... llente
.

.

ponico, e- tiS tropas do Mika- aterno inimigo. a vi8ita do sr. BonueI Ou

I
{'evi�ta que. rem en'50l1tl'llndo O 2' G. A· D. venceu o Victoria - O Tamandaré

do de ha muHo, que teriam O Japão não pod(\rá mUls Vernuy, IUl'pE'et,oI' geral fiH gE"ral SttUeração Oül' mdos I f 'd "d 1 B .

sidQ varridas da China. A re· recuar, pois que um recuo Cia, Mattogro!;sense (h.. Pe liguuOS à 'rdclJygl'liphi , tl"l.
. 01 err\..lt� o pc o rusquense

sistel1cia. da China· deixou es ou fraqueza momentaoea das trole? que. veiü�. esta eirta !
zen(j(,. s?mpre illtf_'r''?l''saútes

I· Conforme noticiamos em I àllgem, sahindo v8DCedúi' O'

tupefactos os ofHcÍ&.es do Es- arma.s japoDczas dará. aos de nllm dt, organIzai' loeal .� vHrwdas notas scb�'e eAe! DOSS" numeru anterior, reH· 20. G. A. Du. p('la apprtada.
tado Maior japf\uez. qUtj es chinezes. ti maio!' arma de mente a l'e�[·ebel.lWção deR- 1.mP.O!'tafl_lI:'.HssumPto. Su�� re-llizou-se doruiDgO nO camlJoj oú.ntagem .de 1 .x e.
perava, poder avançar pura que póde dispor um exeroi· sa cO,rnpanlll�. . .

.wcção e a rUa lO, de Mal Çl..ll do Victoria, na Velha, um Arbitrou o cncoütro (l es
e sImplesmente, porque assim to: aggressivídade maior Je- AP.OS os

._PWTIf'.!I'OS €ttteUd.l I·
(J

.

-- 3') !tnda.r, �I::tlas 4 8 5

-I
eDCGTltr{l .de Il..:tebó! e.ntre as i portisti! Nena, do Am(j.0('tl'�G,
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