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BLumEHAU.. Sabbado 1 de Junho de 1935 - S. rATHARIHA NUMERO 6 9

A Bólivia em Em
face da Guerra

.'....,
! :-."

de Para o estudo da sel
lagem dos estoques
Rio, 31 (PJ - O sr. Dírec

tor Geral nomeou uma com- Rio, 31 - (P) - Até o dia
U ..

d 1 Berlim 31 - {J zal; Blom- 3' J h 1
..

tm communtca O !!'(.o
�

nussao formada pelos srs, UI:'. un o uevera ser en re-UlU Uu,n,.. 'I. berg, Ministro da
.

Guerra
.

e
.

.

! P Antonio Peixoto e Octavío gue a proposta orçamentarta
ga

.

entanllha Commàndante das Iorcas do .

, íd t d R' blí• ".1iI a I
.

Y Galvão, para fazerem o es- ao pl'eSl en e a . epu lea.
Reíoh partiu para a... PrUSí)La A� d izuid à ri tRio, 3t - O Q'overno" bo- tudo da sellagem dos esto- :,;'zar. a exiguu a e uO em-

= . Oriental, em serviço de íns- �

Iíviano destríbnlu ás embaí.. pecção, Ali S. Excia. assís- ques de mercadoríus, que
xadas de seu paíz no .Exte- tirá a manobras e paradas já por varias vezes teve o

rior, o seguinte c'omm,unica- militares e visitará todos os pra�o prorogado.
do: '

postos militaras lia fronteira.
"O g a 1. Pentaníü.a,

Chefe do Estado Maior do
Exercito boliviano commuui
cou o seguinte, quanto á si,
tuação da Bolívia. em face
da guerra do Chaco:

1 - A situação actual DOS
ifonts não pode ser mais
vantajosa para a Bolivta.iq U3
uefende maguHicamente to
dos os seus pontos.

2 - A. propaganda para
guaya nos atribue todas as
denotas e fracassos que lhe
succedem, afim de attrahír
a shnpathía dos paizes me.
dladores. "

'

.

3 - A paz é o anhe!o de
""""=-=mr=����=�==���=����-=".,,,.,.�

toda a população, raas esta A ,"-11 Q.1l1" unha tem direito <ó)deve ser justa e' honesta, ...L"1 ..LL},_..lLlti 1 .lnJ!. ; ct V· .1 li (]j
pois do coutranoestamosdts
posto a manter a nossa hon 3Y&0;_��ó

CO 1O"] � -a � S
�fi�;0.1:;Y���

ra e dignidade fi. custa do RU- t::'fp),tQCyD'P'
I ji 1 __VC� �fig,,.)�t::�critícío de nossas vidas.

-",,;_.;t:_<,.<:\\-.J
,�

4 - Na rectaguárdu de, Escripio especialmente para este [orneü peio
nossas 'forças a moral está 1 H � l\1PUR.GO D1r'. Ell'iH:H,;t0 M�lne\'O
bastante alta, Hão faltando 1 l.t� U •

=_=M =Q�=�

absolutam�nte o material pa l Não se pode ellmínar, sem dos povos, deviam ter deixa-
ra a continuação da lucta." 1 mais nem menos, um povo do á Alleruanha as suas co- O Cap Àrcona
-==����""=�=�=""""=' 1 de 70 milhões, que o ccupa o Ionias.

'
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• • 1 ceutro do eoraf>ão da Euro· Ü direito l€gol duma nu- prosseguIu vIagem
Bancadas de mmona: pa, do procBss; conrórmante çã') SOflre SUaS coloniaR _re- Berlim, 31 - O tr:msatlan-

•

T') .

� da vida econcmica ill!lu::ial. suHa duma poss� conseg!1tda tico allernão Cap Arcona, que
_,
RIO, 31 ([). - O H1'. Oc�a- i A l1adl0 allernã, seu valor e gulmentc: O d.lre.ito moral h'�vl'a p.artl·do .�a 2.za da'\ 10 Marl'�"b"'lra em' ent�o�"s : 1'.

1
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" v., -: sua perseverança DO tt'[LIa- pr\:'nde,s€ �s c�p�c�d�ldes de lielice nas costas hespanho.ta a um Jornal carWCli de- i lho são factores que' d.esde seu poyo ue [��ml!usU':11-a� e- las. já reparou esb livaria

�!:�oudque �rd .fi1VOr�1y';�! ao: muito figuram na vangu�rda co��nnca, pOlItrc<1 e. SOCliil- t�ndoo prosseguido o"
viafyem

•

01 {�o ·JS ffilílona"' ........ !m·mou: dü pwuresso hu::nalló, ao m{�nt�:.. . para () Rio de' Janeiro �om
��e todas_ as pBqlf�nas bd�' 1 qual a AHt'manua tdll fome- O Glre!to leg31 da Allema- um atrazo de sómente .36cd,das, COtTI a !,>ollilca ftctuat, � cido os nioneiros mais emi' üha sDbre as SUHS antigas co- horas.

.

estav�!� ameaçadas dt' es- �nentes· Tal povo não pode lOTlias é intangív�l.phaceLamento. j desappareccl' do mappa illun EHü sempre foi rf'cünheci-
��-��---��-� 1 dial. do por todos os povos, antes

AUenta.do con+ra O j Um dos muii.ss paragraphos da guerra,
L

� sombrios do Tratado de Ver· Por toda pal.'te uo munllú
sr. Gabriel Terra? j salhes entregou as pOSGCS- onde vívem allemll'�8 ou OIl

� sões aHl'mãs aos alliados da de eHes s:e esrabeléc8mtl1, a-
R.io, 31 [PJ -- A. imp;:ensa � geande guerra. NaqueHa e: l� são eI!-contm�i.ús modelos

canüca trouXê hGJ8 sensa-: oocl1a faltou aos vl"ncedores ae colom:-:.8 ueslf'uctando op
cioaaes notas 80])1'e UlIl atten I uma visão mais ampll' na elabo timt1 reputfJção. O tl'i1biJlba
tudo de que teria' sido victi, ração do paragropho rerênte dor aliemão ainda. éaltamen
ma o pl'f;sidante do Uruguay I ás cQlonias. Elies deviam ter! te valoJ'jsadu 2m tojos os pai
sr. G.1br-iel Terra, que teria reconhecido que sa íu sepa- zes do muuJo. Vastas regi'.

sahido aeso.· A embaixada ruI' do corpo dá nação alie- ões d,o Brasil e lllPsmo cttj
ul'uguaya nesta capital, eu' mã determinadas! partes sem Ame:ncn do t;ul devem seu

1retanto, desmentiu toj,ures as ,quaes são diHicultados a desmenbr,iillento a (;010008
tas noticias. dizenrlo que o vida e o progressu de qual,. aU:'lmães. EUas l1ãD !Seriam
&f, Gabriel Terra não soü'reu quer povo. No interesse de �oJe.o q�e �ão Sê � punho
nenhúm atten:tado qu.ando era conservar a prop!'ia força do ao plonel�o geI'H1amc�) não
recepcionado o. presidentp.- Trahdo absolutamente ne- tivesse forjado do sólo as
br3sHeiro em Moatevidéo. cesHaí'i� á vida economica ricas cülh8i2.s que o colo!1o

�........=�� .__ regou com o suor du seu

rosto_

/lã proposta orçarnen
raria

•

viaagem
inspecção

balo scismico� "if"! J,." �.

1\ uazera rece

beu 3 mil contos na índia
.

o'

- Londres, 31 - Informações
S. Paulo, 31 - A Corte de I de Labor, na Judia, dizem

Appella ção resolveu a íavor que esta localidade foi H.b:1-
da "Gazeta', a questão que laua por forte terremoto. 11.
havia entre este grande diantam estas noticias que
matutino G o governo. Ite- 113. um g-;'ande numero de
cebeudo 3 mil contos roi in mortos, feridos e que. as
demnízada do empastelameu- communlcações estão todas
to qiíe soílreu logo íl..POZ· a ínterrumpídas. Faltam, entre·
victoría da revolução dR Ou tanto, pormenores sobre este
tubro. 'j analo scísmíco.

'

ANTONIO ( ;Al�LUS

m"'a.

A visita presiden
cial ao Uruguay

As possessões coloniaes aI·
lemãK na ChÍln e no bud,
Zee �ram modelares. O colo
no allemão na .", 'lstl.'ía tor
nou-se abastado pela sua ap
plicação ao mebIDO tempo
que era um bom cidadão.
Campollezes aUemães domi
naram sob o arado as ÜI1-
mensas savanas canauenses.
Furare ainda (JS allemã�s

que' tornaram sl1pportav0iB
a08 rranct'zes e inglezes as

colonias da Arrjca Occiden
tal. Nas colo"h:ts allemãs ha
via limpeza e

.

oTdem, quali
dade estas que com o cor

rer dos annas pa,,'sararn íam
bem aos natUl'àes.
Scientistas aUemães levar::.

taram as LaITDjra� contra
a doença do sQmno e promo.

veram uma oIfensiva eHicas
contrt.t a lepra e outras epi'
demias. Taes benf'i'icios f()
ram cclhidoõ tambem pel�s
eolonhs visinh2s.
Durante a grande guerra

08 guerreiros negros comba·
Desde ha dias encontra-se teram leal e heroicamente.

nESta cidade o H_' dr. Arão alvo de grandiosas manifes- ::Ul respeito, pI'ivaçõe,s e mi
. Rebello, ex-dep�tado na Ga· taçõss do povo e das auctorÍ- seria, ao lado dos allemães
ni:àra Federal. S. 8. veio re- dades do paiz. Uma multidão Por isto tambem não é de ado
,sidir novam :ute em Blume' de milh&reB de pessôas ova-l mirar qUE> os naturà.es das an

na.u, onde desempenhará o CiOIlO� enthuziQsticamente 4)S tigas
.

colonias a 11 e m ã s

cargo de Inspector Federal rlais ClwIes de Nflção qUaT�-! declaram ,
esperar. anciosa:

do Gynl,na�io Stu. Antl1n:". '1';I!Oe ;ll'eitaram. r;um ul:rr::: .. nente a dIa no qua�.tornara
DJa.,,:VÜ.iua.;.! Çu de amizade. .Ia tru.llula.r a l>audelfa alle-

S, Paulo, 31 [PJ - O Syn
dicato dlls hancarios. de S.
Paulo reuolr-se-á amanhft
em sua séde para trat,ar do

projecto de saiario minirnll,
que já e"tá em ands.mento
na Gamará fios Oéputados.

Montevidéo, 31 - Desde
hoje que o Uruguay hospeda
o presidsnte do Brasil, sr.

Getulio -Vargas, que tem sido

76 . bandidDS
.fuzilados

Tokio, 3 i - Tnformam· de

SChingúapu-r, na China, que
toram ali fuzilados 76 :batidi
dos chiuêhes especiali7.9.di:ls
ejJÍ, ra'ptos. ,

.' Todus eHes readeram-se
ás krças legaes. depois de
cerrado tiroteio em que pe
receu seu chefe.

I

Peças FORD e Chevrolet

Importação directa das melhores fabricas
da America do Norte

CASA HERTWiG, Rua 15 de
- Novembro 12' -
BLUMENAU

Chegará amanhã o

nlo SaJg ado

Roma, 31 -r-r- Pela primeira
. vez, por auctorização e6pe-
lViensa1lcm de cíal do papado, a reíiquia

p �.. . qUE; é a cabeca de S. Do-
. ap'radecnmento 'mingo'3, rei transportada de

� .

Bologna para esta cidade. A
cabeça está guardada numa

caixa de marfim e foi posta
da em carro eSD8eiai ferro
vim'io,. Na estação em Roma
foi levada por um carro de
seis cavallos, com grande,
acompanhamento de povo,
altas auctoridades eccI0sias
ticas e diplomaticas.

Buenos Ayres, 31 -. O
Chele do Governfi Argenti
no recebeu do sr. Getulio
Vargas, no momento em que
° pr'esidente brasileiro aban.
donava as aguas arg'entinas.
uma mensagem agradecendo
todas l.tS provas de amizlide
de que fora alvo quando em

visita nO paiz amigo.

Para organizar o

novo gabinete
francez

sr, PI i-

cabeça de
Domingos

s_

Deverá cqegar amanhã a, terior; 10, recepção ao Che

esta cidade o'"sr. Plínio sal-! íe Nacional na praça Victor

gado, Chefe Nacional. da Konder, formações athl.eticas
.

Ação Integralista Brasileira. i no �ampo da. Gymnastl?� �
Os Jntcgralístas deste mu : desüle sem apar�to militar;

nicípio e de outras localid_:- 1:1 hor�s, recepçao do "Che:
des visinhas prestar-Ihe-ão ] Ie Nacional aos delegados;
festiva recepção, ás 10 ho, � 11,30 e 20 horas coníeren-
rua da manhã em que deve- l eras, .

rá chegar a Blumenau. ) ��=��,,_-�-----

A' chefia de Policia do Es,
tado foi requerída pela A. I. A.

po o sr. Ministro da Fazc uda B. autortsação para o seguiu
anrcsentará ao sr. L\ tnnió te programrna de, recepção:
Carlos, presidente intertuo da 8 hOfa'S, ha-teamento dá bau
Re-pubtiea, provavelmente na deira nacional e canto do ( .

terça feira da semana proxí- hymno nacional; 8,30, re- j FOI transportada
cepçâo aos delegados do in- Roma

Hio, 31 - (P) - O Mioiste- �rr deleza (ijario dus Relncõeg Exteriores .!ii.ítl(lli!
oHici(lu fio de; Trabalho DO forca Publicasentido de os diplomatas, re- !J>

sid;:ntes !JO Extrdngeíro, Sê- S. daulo, 31 (P) - Na ses-
rem isentados da taxa de são de hoje da Assembléa
previdei1cia. Estadual oceuparam o tribuna
�-�

para defenderem a causa da

O
e lO

d Forí'a Publica os srs. Cap,if�.n.i:A'''''' ..... ;1Ii\ MOQ Y
.

hViI aI IV ia..-:Jl Michael Guilherme e Romão
.. � Gomes. Pediram maiores ga-

OlIHlhH1S ranUas e maior auxílio por
Mantendo, se precisamente parte do Estado a esta 3g.

neutro dos horarios marcados gremiação ffii1itar,
é quo as cmprez:7.s de auto "Ningu8m póde dedicar-se
omnibus CO-:1q uistam a prefe- á carreira mUitar si esta de
T't'neia da nossa população. um momento para outro póde
A.gind;:. deste modo nãe só ser dissolvida", terminou o

S8US negücios prosperam mas sr. Romão GO!lles.
Lambem podem contar ct-:m o

IaugmeDto de seU8 tl'al1slt:.n-; Bebam aO'ua Imperatriz, ites q,U6 �&..bem pod�_!' co�{ar I agua therni'o-mineral natu
;ill tal hJla e em. t,tes rnm�- IraI bactereologicaruente
LOS c�� �Ul�l �Omlll?�lS para Ir

pura. Uniea agua mineral I
em� �eLej ml�adú lu�ar. I brasileira que contem saes
Sallldo fora deSta n�rma de thorium.

as emprezas e os propl'letu-
rios de omnibus só tem a

perder, poü; pro<.Tl)cam o des
contentamento e o descredi
to. E' necessario porta,nto
que haja a maillf exactidão
nos llorari08 marcados para
que não aconteça, como está
aGontecendo, que surjam re

clamações da população.

para

o governador do Rio
Grande do Sul

Hio, 31 (P) - Está sendo
esperado amanhã, aqui, de
avião, o Gal. Flores da Cu
nha, governador do Rio Gran
de do Sul,

Paris, 3 t - G sr. Lebrun,
pl'esidente da R{�publica, in

; dicou o sr. Ferdinando Les-
_. .

.............

-.�.
-

i son para organizar o novo
ma sobre as suas montanhas, 1 gabinete, em virtude da de·
campos e ftorestas. i missão collectiva do ministe-
Eis as provas inamovive.is: rio Flandin. O sr.'Lesson res-

d �lI h d 1 GAL. FLORES DA CUNHA� �

que á ri emsn_ a eve JU -i pondeu que dará sua rtlSpos-
gal'se com a razao. d.e ac- j ta depois de consultar seus _

centuar sempr� o dlreIto. que 1 companheiros. . .

tem a possess_oess eololllaes. t Consta que Ü' deputado so� 24-Nenhuma �açaD pode apre- j cialista Fraçat foi convidado
sentar malO:res J,rov.as de ca-1 para occnpar a pasta do
paciG.ade c.olonisadora do qu� ! Trabalho.
a Allemanha. i ------------
A epocha dos mandatos ap-l

proxima-se do seu termo, a 1
idéa colonial colonial allemã l
progride. A Allemanha dese- i Amanhã, domingot estará
ja colonias, eUas .1be cabem, i de plantão a Pharmaeia Cen�
tanto por direito como moral- ;tral, em frente ao Hotel S.
mente. ,..'

,

José.
'

Dr.. li.rão Rebello

Pharmacia
pla.ntão

de

Rio,.31 - (P) -,eNóproximo
dia 4 de'Junho será soh�m
nemente celebrado o 24' a.n
niversario da� sagração do
cardeal arcebispo da cidade.

Anniversa
rio de sagra

ção

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



ft taxas modicas

e condlcçóes UberBes

,pre�ira a

Paulo r.-IP""�:' ",-"" r.1 ...�'i jJ.l't1
, Sa!1taBlnmenau

Tintas e

Comoanhia ltalo Brasi-
&

'

'eira de Seguros
Geraes

���'!r"!�! ..

C'!u�nclo cho ....el ccrn? ogÔf"O..

r. �!.:.'::':=�2.�1.. �.;morJ sem m�u� demoro;
E::,_: :".' i:,�!... [1i:(��:O C�'tiet:s 0I num mOIf�cnto,
fiO: -;;':: ii·.. re d·� l_;m r�:,;r ...icmento.

�:�;��""l ;:�f!�?:�:,:��OeE�irb�2i,����rf�z mal.

Ire lfHju"hy para Fl{l!ait;.::(il.·üf]��;, I}e F!nJ·iH:n(rr·o�iaS pa

;:,:;:.t;r:�t.,,'��i�a�i"�:;� ;��1'<l c �t,;.;�",·rs;;(l � Tt::"6.f}�� q�;;�:,��'\i�{;" c t,;,b-
��..=r..c::.� � t-!!- \._\.: L:�!..�·,'2., hcres

De IU::j>hy para Blrmef,!3U [ 'L'ü � lli:1Wl�i;tl para

�.crY!�o cilo;-i�J ás. 3 h�t::; � i tUJe-tlj:]:
S.:::s;�� C:l�i l�l i;::, '1 ::'f:1e h:':fi'.S

.
�

.. �

� ; t;s�a�}:=��;�
,

. � '�
.�_
..

�:íi'-t.� �'��""::r',��'?o'�-""-� �

.;.x tio' ....;.I '(,. ... "..Y 4 .... '1.._.4��.r�_ S''IJ

].J:ul1:1" ,lü � ..rn.i�1,n_}ns �iõ c Jlü�(':1J em :!n:�l:'!f,l:U/,l:)
:}ul�Jlb�l'� da EE]Il�·I:·�:.). l)�l�! ��� ..

ín[(p'wcj('Ci') dirizir-s« 't �'l.".-,>,�'-.... " /)
_ ..do ........ ' .... ':--, I._�.(.. :; '':'::!:''.. �'''.��,.;> !; ".:::'iJ c�:; P<.int

�
<

/.�,.-- :�
....

�/-�
." , .

-

"

no

,

�':: F';V;;',
�

Q::t7GdZt I cOrtl Jeeto2; n!;"j e{lfn f ...\·:�:,�;/fiH;

q�� o neve Ci:!7=;:��é>.J r{)ird \:f6a f�ci�z
[iJjjS �·:':'�<�G-SQS de t;�r::,;p�.;"�C.,,5

c ..{!.),/�� �l·� ..·-:./J
n::!..·," :..:...:.....t.".,l,:.:..�::�!..d

��::-......"':";����i"'..::'�
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-D�r�� r:::;'::-i,r�::��t r.�:�J .:;:�.�?
f:;':�J (,;!",.�j� \;�.: ,!�!�;;:J c;.;::s
cri1_üri!�-:!l?, t::!,;ffifi .... �� �:;!
d�z rni!lllIOS, cam uss í:CiOl�1i-
mídos de CAflASl'liIlWll

-..;;",,_-�

�o
oí!

.tLoqo$ooo$ooo
mo DE JANEIRO

Succursaí em Blurn »iau - CaÍx3. Postal N. 5

p��� !�ro�lI Q::n (@nii1",�@fre1iite�
aité 1"�,� ae ����

Recebe em "D'3po�rt1)S Populares" desde a

quantía de 2o$,J,n até lo:oou$ooo pagando
juros de

caniti)l_izadi�s semestralmente
ifid�3 B��t':af�aZl �a, Cafiaspirína tem acção Immediara e effi

caz no alivio ás dores rheumaticas, como
ás dores de cabeça, de dentes, de ouvidos,
enxaquecas e resfriados leves.

Tudo quanto não fôr Cafiaspirina deve
ser recusado, porque

é
o remedia de confiança

garantido pela "Cruz Bayer'

,

Si deseja uma bôo

pasto dentifrida e um

bom sabonete, ambos

de preço bastante mo

dico, não tenha mais
duvidas: peço os da

�
�
�
�
�
•

� a mais rapina linha transe-
� ceaníca Brasil � Europa em

� menos de 40 horas.

� J.,
...

-;�""""'..",....�.

J ,>- maia aerea Iccha, na

� c\gencit:t do Correio
i ��yq o �td

i 1\I'Ias as quintas feiras
"regil:Hf"t!.ilHS - ás g, 30 horas
� ,üfipleB - ás 10.38 horas
� cara: P ,\ -!f'O'T'" Pelotas
l t: -. . r-ll.. __.�M....... � " .. " 1-

f 'lio GÂ·<�i1d0.Uruguai, Argeutí
� na, Chi10, Perú e Bolívía.

'1'ri.V.ta ,�nnos de succeesc
�go I)melhor reclame fiarapreferir JUVENTUDE
ALEXANDRE para tra
tar e embellezar os cabei
loa. E;xt.mglX, 2 easpa, ees-
1íl1!. a (1uá:1,a doa Ciih�lo8.
evi.tmlclI, a ca,h'ÍZ!B. Faz
voltar

� �ª�'1:i ;(.lI �al;'1ti�,

I aos S�1 libados
I •

t ' . S o oi'
•

� regrs farras - as .:,<)V noras

ti simples D ás jO,30 horas

, para: ���:utos,;3. Paulo, Río,
9 i.TH· .}l�j·.; i-.n,. .. ·"\ ..vl-...1qr,:t lQn1 (.lo

�
'r :o'. t; 6

.. � _, .... � t..;,. \.-' .. �.o.::.,) -"Ulo,. f;:r.,

I' '\f
fl'" ;;.j ;'j l'�\' ",,,H .,' Natn 1 A"r-'l'roa_.;"'"

"-'. -1 ;00. .... "L.�:-1_, ,",u, ... I.:, l" 1 v ,.

;·fr!�·oll�l e AS.dl.
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f�ea 15 de Novembro, ur. 85
'I'elephone 83.

E,' (1 mdh(n para a

tosse e doenças do peito.
Combate aI> constipações,
resfriadcs, coqueluche.
bronchite e aethiaa,

Andreza Campos da Luz
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o torneio de amanhã no Tennís Club Blumenau ..

nova directoria do Victoria - Varias notas

";\1:,\"':-'''' (�::' C';:I, Anto-
1,1') I, �;r]ç'r.::, Bit'en!_'ourt'
chefe da Embaixada es�
portiva do Clube Athletic.,

microfone da Radio Cultura Blu-: j'iZ.
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Brevemente appare
cerá em Florianopolis
o tJiario fiai G��r�a,
sob a dir;>ci;âiJ de

. fi!.B!'e'ão A(.;�w���i" ( 01-

laboração st'munal do
Professor 1F@l/'�&lli1�ill
��a�a!hae� e· do
príncipe ,dos jornalis
tas brasileiros ([U;tJ'n",
j,JUa10 !aVíltfiílg'R!í"i!�" fie-

Lavende-se com 'o Sabão

'Virgem· specialidade'
de WETZEL &:' .tIA. ,., JOINVILLE (l'lIarca Registrada)
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