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I Terceiro impossivel]
. �

* (Orisitlilll;s de MAIJRICIO DE MEDEIROS,.. para "'. GAZETA) i
;! A idéa de um terceiro qual nenh�fm povo ab- !
t� cnruüdato que Nana as dtea sem, entrar automa- �
,,\ carrenies democraüeo» ttcamente pura urna es- ij

$ dois grnpos e-in qu« el- onera interiar. O sr, Jo- � I
S tos se dividiram, é já a sé Americo tem snbico $1
� esta hora dos aconteci- falar â iVaç(io. Pura com $1
s mente» um p=rtetto tlis- municar enüiustasm« ....

...parate. Ai'tles da diuisão, cumpre, preliminurmen- :.
i talvez não tiuesse sido te, que edeja pos .... uia« �

� impossiret encontrar es- aesseproprto entnusius- l
$ se candidate unieo, em- mo. E f) {lue se sente nos i
* bora seja das cousas diseursos . do 81', José I•

pouco humanas reunir- Americo. ,A estas horas, �
� Sf' uma unanimuuuie em sua candidatura já fulo Çi

i. torno de um. sÓ candi- lhe pertence moi», Ha!
; duto, J11as depois de tan- toda uma multidão que ;
I çados os nomes, depots neua emitia e âelte es- I
� de emoetonada a ooi- pera aquiilo que a Re $
J dniãO dlmbuea em torno vulução de 80 promeueu S
�

e ca a qual deite», é e não deu: Justiça e Li- td
'4l uma i.tnpossibilidadp en- herdade.

.

"

ii coturar-se essa unaut- Gomo pensar em re: i
_l * muuuie.

.

.
tirul a? i

'''Ji '

\ti Quando snrgiu a can- Qualqu,e1' coisa, tu.rem ;
-:f didatura :do sr, José. ,se póde depreender dee- �

! Amerloo, ellasâ podia ses boatos: - é a rra- ij

w despertar entltueiasmos queza eleitoral de seu f
i no circulo de seus ami- adoersuri«. Quando 'Um. $
I gos, daquellee que o co- de dois candidatos con- l
f nlteciam de per'to e po- sente que se pen$e na '$
: drriam formar anteci'- reti?'alia . de amba.>: as ""

ii paclamenle um juizo SOo c(l1ulid(!luras em prore?: :- I� bre a sua. orieutaçiio de to um terceiro, é por'ltte li

11Ii'.> � gOierno ..Mas d�scle que está certO de ;:,'Itr!.. duro- ! I� t o S1', Jose Arn�nco falvu ta. pJ o que se póile de· Q
di na Espl'Fwda do Cas- duzir- do afã eo/n que os $ j
: tello aqul!lla tingu,agem pa,.·tidarios da cand'ida � II• shnples e acc{1t]sivel á tum do sr' Anilando /;;lt· �

li graniie massa. élle tirou.. les falarn ('m, manobras � I

! da indifferençlt os mais para encontro de um � I
I indíffe1'entes. Eu. proprif) candidato de cone'iliação. $1

.!f "'J (fite '!ftf' considei a/Ja im- Dois lllta.dul'(j�· emp'rnha- ..... 1
.;�. ii 1;nr,ne àe entku8iús1'l'ws,. dos eJJt um.!/, lu.ta só i i.

� confesso que vejo hoje pe'isauJ. f'tn emu:U'/,ação g,1
� no vIctoria do sr, José ou. quando lem.ern g en- ..

� Anwrico uma ségurança contro, ou, depois (le Ct!S· �
� de qu.e o paiz fará qual- sruta a luta (;o;n victo- �
!fo' :w

! quer c lisa de novo e de Tia de u/rn deUes. Ji'(lla �
.... uW búlremos desse ma- nesta altura €lu proble- : I� ra.·wto da politica de ma de succeBsãú em uln �.

� aconwwdflçôes com to- tercel'f'o c,a;.didato é ()(Jn� �!
� das as ideologias, cvm- f'essar fraqueõ:u. SI
� tanto qne pUas poupem Felízlnente, os ,mntgo!!J i
.� o f.' g')11errl.G:llles, 'lU8 tal do Sr. José Amerü;o nem �
:: Jyu'eee Ser a o,.ie.�taçà() acceilam oonVe1'sa sobre ;"

• :a. actual Te('r!17WS wn f.lul'l'T esse assumpto. E faz('m �

, �. no l:q11/. ifieologlr.t ntlirla e tem. Fique. cada qual i I.... � ddUI, ida, na dr:{fisa d"s- onde está até ,o f'im." "'
.J,i.. S 81L li!Jp'J"dl./.de que ti eizo (J)'''A Gazeta", de $!

� ú(u; denwaraclas. e àa São Pauío)
. SI���_��_��M����__�®_��$�

Desapparecerá mil . . "

•

reiso
E será substituido pelo "Cruzeiro'! ou' "Cruzado',

. ..tt....��:

Tudo, porém, está' em estu
dos e vamos dar tempo ao

tempo ... Para ver como fica.
O vespertino terrniul.{, sua re

portagem, dizendo-se infor
mado' que numa paloEtra
illiiotída honiem Com o ,,1ea
der" da. maioria, a respeito
desse e outros .

aSSilmptos, o

sr. Souza Costa fi..:,ou de e
x<lminal os na proxiIDR senta-,Da, pela a C,ama.ra tem reJa
tivu urg€Dcia de se pronun
ciaI' sobre a nova moedíl, de

que depeDd� a criação do
Banflo CentraL

E·.,

5�M_�f:t��'St�(l�·t}:t<';l!�
'ilI.

. lio.

! Contrabando �.� �_---:�!::,�
�)1õ'ii�'i .��lJIfQ-

o grande jornal ar

g:>utioo «La Pl'0usa», de
Buenos Ayres, em edíto
rial turutuiado «O C(1l!

trabando em
.

Cnrrleutes
interessa ao Brusít e á

Argentlua», declara que
tanta tmportanote tem o

centrabando que se faz
da Republíca nortenha
para o nosso tel'l'itorÍo,
CJInO o contrabando que
se venüca do Brasil pw
1"11 a Argentina. Os go
vernos dos doia paizHs
resolveram cotnbíuae
81166 forças no rombate
ao contrabando, mas os

seus homens puoucos
deverão reter o um cu'

stnamento que se de
prehende do actual es

tado de cousas.

Do Brasil introduz-se
clandestinamente na Ar

gentina hervamatte, as

sucar, arroz, tumo, alco-
01, madeiras, seda, alca
Inídos, bebidas, artigos
de phe rtnucia, armas e

munições, bem C"IDO nu

merosos O!Hros pro11l'3-
t08. Tambem cJandes,;i
namente atrav�s"aru 3S

frornetras do Brasil, pro
cedentes da Arg!:'ntiJlA,
IU!1, couros. unimaes
ruu[Jados - negocio es· .

te importantisslmo em

val'iw.;; zonl!s de Corl'i
entes·viÍlllOs, 18,rí;;ba, tIl
DiUO, aZéite, conservas.
II'uctas seccas, DrtigO!:l
tH� armazem. upparelIlos
de' radio. úl'H.me,· ferro,
geladeiras, tinta!'; de to
da especié, n�logios. ar'

tigoa ::le optica, etc.
A introdueçã.o de se

da e de extracto de que
bracho [lO Brasil é re

servada á certas 1'il'ma�,
pois requer grandes cu

pltaes, tOl'nando-se as·

sim jnDaccessiveis aos

p�queDo8 contrabandis
tas,

'

No dia <;I'J quê che

guemos a red lIzir os

gravames sobre a irn

portr:. Cão, o II a CO ncer

tar uma uaião aduanei

ra, diz «La Prensa>', de
sH,pparecer<t da zona de
Corrientes a atrnosphera
de 8ventuf3S e de ddic
tos. sobretudo, que hoje
prejudica enormeménte
os negocia.ntes honestos

proporciona!Jdo ti'ebalbo

para milbares d� pes
SQns.

!IJ!ner!"o 9orto !7!/egre
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Artefactos de Borrcchc, Rio de Janeiro

todas as praças -:..:--: ..:- Agentes em

o rnorrierito politico
o sr, José Amsl'icG ausentou-se do Ri� --- Em grande' aGti-ltamento

Universltario.

vidade o Conselho Nanianal da propaganda da oamlidatnra .R�O. 28, - Amanhãj quarta
r, rt d ff' t t' "t d lt

feIra, tera lugar no Theatro

I ll3.Glonal -� �agun o a Irma TIm ma li mo, Gogl a-se a Vfl a Carlos Gomes, á posse do sr.

do sr. Pedro Brnesto á Prefgitu..ra do DistrÍcto Federal Pedro Ernesto na. rresidencia
do Partido Libertado!' Cario-
ca. A sessão será abe�ta pe

sr. José Aml"rico. E' prova· lo senador Jones }tocha. que
vel qUE\ quarta'feira s. s, transmitirá o cargo ao sr.

Pedro Ernesto.

RIO, 27 - O iiI'.•José Ame

rieu de Alr:.lêilla ceixou hon·
�,':n epta (':�p;tnl, devendo

Del'man�cel' '.<useute àut'911te

;0 a a sema;:;.a, aEm de res

pOllaer :J. f"norme correspon-

I
dCl1cía que. tf'm recli.lbldo nos

ultlmos àia'�, e estudar oe

.. uroble�l1t::!s qus abo;rtará no
I discu r'so 'em (;implls:

.'

O 61'. José AIDt"rico regr�s·
surit ao Rio na Véspera da

queh exeUfRão !JHtre,I:lIla pa·

Ira 3 de oumbro. Pera tanto,
O sr, Baptista Luz&rdo está
.tssentando 0S detalhes da

via!;p'lD, assim como da 01'-

gliuizétção d(� comiclO.
No fete!'idp discurso, o sr.

José Americo tratará imi}ol"
tl:l.nt�é assumptos relacif'oados
com a t:collornia. brasileira,

R�O, 28 - Por motivo do

I
discurso que pronunciou em

. NHhel'oy, 'l sr. Jose Americo
vem recebendo, de todos os

tados, rlumerOl:!os telegram- ,

mas entre os quae!il dllS mais convocara 08 estudantes dos

&lta� persomUdades politicas cursos superiores do Distric�

e da administra'jão, todos to Federal, que apeiam a

contende votos de sOlidafie.j c.andidai.Ura do 8,1', .José Ame

Jade e anoio ás idbas ali es· rICO, pUI'a orgam�ar o Depar
plara.das.�

.

RIO, 28 - O sr� Baptista
Lm:flrdo continua activlssirno
no s��ntido di! ampHuI' cada
Vé-Z mais o systema d� pro·
p::1ganda dt!. candioatura do

Senhor comerciaIlte!

Sua fl'eguezia ficará flatisfeila se v, s. lhe Iorne
�el' sempl'e afl superiores f8rinhas do

Moinho Joinville
Caixa Postal, 89 - FILIAL BLUMENAU - Eod. Tel. SILOS

o desupparscimento dos ganaraas
Miller B Skoblin

1 esastre de avião

RIO, 29 - Por occasião da
festa do motor, cabill domin
go o avião pilotado por Jorge
de Azevedo .

RIO: 28 - Pelo projecto
enviado á Camara será feita
a substituição das cf.ldul'iB
d" Th��sQui''J em circulação
p\ c' iJutl'as a serem emittidas

P(··h Banco Central de Ue·
SI.'H;Va. Tal proposição �stá
ai Ida pendente de parecer
do sr. Rorado Lailel i, seu

J'eltl.Íol' n!i commil!!são de fi
llaOCatl. Volta ..se a ta.lar que
o m 11 l'ei� desRppareúerá, O
titulo da nova IDôeda &inda
uão foi deficitivamente esco

lhido, dizendo uns que será
Cruzeiro é outros Cruzado.
A prímeirJi dessas denomina.
ções - escolhida pelo sr.

O prOp·al·ado. IDOnO-Wâshiugton Luiz -. parece �

uão ter a preferencia do mi-
.l101io.lo matonístro SOlJza Costa., partida- p!!l \.li

riü da g�guIlda.. Come se

dissesse na Camara que o RIO, 28 - A, proposito do

sr. Barreto Pinto, que: �in rnoIlopolio do mate, UlU ill3.- PARIS, 28 - O desapere·
tudo opiIiaf iria apresentar tulino R�lUQcia que 8: ?elebrc CImento dos generaes I'Zl1.ris·

.emenda nesse. sentico" "'rA GClmpama M�te la.r�nJe.lra CGO· tas MiVel' e Skobl1n cont!null

NmieH tOlouttil-O, deUe co- �egUlu �eu �lil.ten:o,. ahad� ao sem esclHl'ecimentos por !}ar-
lflelldo esaa8 dec13rações: E' Judeu hot�Cblld, rno�opolISOu te da policia. mou a attellção pela scme-

i_·erdade .. Apresenta.rei u�a ti. prodllcçal) llervatelra. em- Alguns diar!.os voltam a lh'luça que ,*pr'esentava de

eu;wnda, dando ()utra drno- brulhand0 a Cama.f? dOR ?e- cODbiderar a pista de Havre, um atalHle e pelo cuidi:l.do e

mintl.ção ao mil réis, que 'Vuta::1(_1s, com �ane�os de 3d"l' já ebaÍJdoD11da pela pulicin, seried<.t.de com que era caro

hllJe nada ou pouco vale, VOCilCla 8,1.1rolIl!stratlva. afirmando que o camillJülo regada pelus marinheirus.

pLlrQué para urna símples
.

-

I sovietico, chpgacto em Paris, AfUrm:lID os jOfnaes que

eor'ri<la ue tuyi precisamos R U' S I e que havia sido objecto de lOS russos apressavam os pa.5- i

de tres mi! réis. Nesse partF ... U I.v.I. i loDga� díscI.lSl:iões, levou pa- sos, llruscamonte, quando uI

Iculal.', já" c.onversei C{Hll () O MELHOR E MAIS MODER- i ra o HaVC'e; fl bordo do

[l{�-I guos
curios,Js mustravam-se

8r� SIJ�!za Costa" qu�.� .é, .tàm- NO. SY8T�MA DE .FOSSA,$ I vio russo «Mur�s Uljaoova). intl::fessados. eru saber o con··I·
bem, Iavoravel a SUDstllmcilo, I DO,MUND(}. i uma gtandt' CaIxa, que ch4" teudo da cl\�xa.

RIO, 28 - Segunjo 1.Iftil'
ma. um matutino, o sr. Mace·
do Sou:res, anhlS de ir a São
Paulo conferenciou demora�
damente com o sr. Pedro Er.
nesto. ' .

O a�su;:npto principal da
., palbsb'3, foi a intervenção no
'i Distri�to Fsderal e a volta do
sr. Pedro Ernesto á Pr�reitu

[ ra.
l Segundo se affil'lIia. o mi-
nistro da lli.stiç�& teria

.

mani

I festlld0 ao sr. Pf'dro Ernesto
sen p�iDto de vista fl'anOamen.·

.

te favotavel á suspensão dü
intervellção e a cOD�equento
volta do prefeitu.
Rio, 28 (A. R) - Del!tro de

poucos dias o sr. Bàtista Lu
zardo, presiden:e do Conselho
Nacional de Propaganda Pró·
José Americo, convocará o

Cumtté Feru.inino de Propa··
gandu do sr.•José Americo,
o qual central!sará no RiO o

apoio das mulheres bl'iiSilei
ras de todo v '�ra:�il.

LllZal'do,SJ.'. Baptista

------------------------------------..----------

�BOMBAS HYDRAULICAS

!·1
:.j

SIEMENS
Auto-aspiração perfeíta, mesmo
com o tubo de SUCÇQO vazio.

Grande segurança de serviço.
Montagem simples.

a.

IBLUMENAU �

_.�__,_.;.._ ""-_.;..._.nl"'._,..,.___.r.>
,....... ,,-..J".

Agentes e Di$tl"ibuldores:l

VICTOR PROBSl& (!A�

Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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De ordem do Sr, Director interino, torno publico, pa-
! "8 conuecímento dos ínteressedos, que a partir de 5 de

I 'iuvembro proxitno futuro, ás 8 horas, no Eseríptorlo Oen-

I
traí, terá inicio o COnCUfb'O para provimento dos cargos
íe eoníerentes-telegraphtstas de 3R.. classe, desta Estrada,

___.,_ �

' Os candidatos ao concurso deverão apresentar d\,Cll-
mentes que provem ser brasileiros, reservistas, eleitores,
ter Idade superior a 16 e illff>rior a 45 anuos, bom proce-
dimento e g',zar perfeita saúde.

.

'

Poderão, tumnern, participar do concurso, os que não
forem reservistas e eleitores. Fíca, entretanto, estabeleci"
do que taes candídatos só serão nomeados em caracter

interino e na hypot!1ese de não serem approvados candí
dates com os 'requtsltos exigidos.

O programma para o concurso a que se refere o

presente edital, se E: ncontra á dlsposícão dos interessados,
uesta Secretaria, em todos os dias utets, das 9 áQ 12 e

das 14 ás 17 noras, até 30 de outubro proximo vínaouro,
da!a em que ficam encerradas 88 ínscrípções.

KL À. R S C' H 1 F F ZUM G E F E G h T
.

Sr.'cretaria da Estrad« de Ferro Santa Oatharlna, em

Blumenau, aos 20 de setembro de 1937.

. O,-tro granel. fUm da M A R I N H A NICACIO HEUSI

que ineteressa' grandes e pequenos
Secretario

·

fabr1 nach Albanienf���;n;-Lii'7] r��:����-;::;i�
; ,1, ,

.

I :Os fílms, são. escríptos �� MEDI.HPss�AN�8irTAL ít {� �

fazei uso da �1
.

.

Um beno .

em. PCT.t.U.ouez e p.e.f- {�. Cil'UIgicr �'i)· f:"
fannba de Banana ;..�>1· 'Um natural c ··1 .

e \ P t SolA.nge
.' � muito. ins- mittidos a

.
apresentar i� J.fol��tlcr3 dG s�nhoro;s e � �

u �

,',",1 Inactivo ., 't!� todo o BrasH
I í;.' Doel.'lÇas luteml'ts e ;����: :.:� f,.�, Marca Chaves �� I

. [pela censura do !f: R���Çxs der pelle :� fi
Fahricantes: :�l� R� 'd'J

.
' COI1Bultas diariamente no

.i t, .J'=o Chave"'" :

�
.

10 .' e anen'o� 1 hospital �1 g o... .. :

�� Attende-se�chGmQdofnt��� ;1 H TIJTICAS - 'S CATHARINA i{JJ.,lánl que todos possau\ assegurar um Jugnr, est.o b,==��==·Jl t�r.:\.==,··· ...··='""J. SerVI-co
a venda as entradas desde segunda-feIra nossegum-

....
�

:�tl1fr(�: elA. - PHAI<M \OIA ELIKGER _
1101. ';;:. ;ida C.:n�-;-

.. 'I'.'
P IR FRANCE '

.(ált61\�}fARLOS MEINEOK e PHAW\fAUA PFAU EllXiitÕE MiJfiUEIRA CORRlltlO AEREO Junta de Alistamento de Blumenau
! FECHAMENTO DAS MALAS Séde da 6a. Zona do S/R
I PARA

�..� .go;.:a' !'CId ..-anblllBIiI I
Relação nominal dos v�rões alistados da classe dl�

� �tint'Cs tilMw: . SUL (Sul.Btasil e Republi' 1919, durante ã perüldo de I-t5 do c�rrelll�" tle aceoruu

PJ t· ) d TERÇA
com o art. 68 do Regulamento do ServIço .MIlItar.

ft&4>faimiiU.. cas a lUas Cil. a .

� -

.

�'::!��:G:a:w��. FEIRA as 10,00 ,
(Continuação)

.

'.'., .

blfi•.ma••1il "li) de:f'llot'
,.

1191 Arno Krurger. f de Richt:.rd 1(['ueger: 192 Albino Ses-

Agorh do ,maz dé Outubro do todas as marcas e ��=�Q;�� NORTE (Norte.Brasll, Afrl-; burÍ f de Pedro Saburj. 193 Arnoldo Bublitz, f de El:\yjl'

pala deant� ,está apta Oi épo-, systemas concertam-se C<l, Europa, Asia) Cada SAB· BulJlltz; 194 Alfred Klabunde, r de Guilherme Klabuudt<

ca par� o plantio de estacas1
nas officinaa mechani- :-mezé.... BADO ás 1000 HlS Arno Wuesdoerf�r, r de ,Ioao e Clara; 19(j ArtllUl' Bau

de amorei'ra, =plat<l< preciosa, ,

' PJ,l� t

ler, r de Pedro e Minna; 197 A!ex8ndlc Greseler, r Ue

Que n.utr� a valiosa larva do cas especial de � Bertha Giestler: 198 Alexandre ScnrQeder, f de Albertc

Zl,wwbyx :inor!»" 0, bichô d./i lill.!! li /!1>)'.;:" J;'�

I
. �, Blufienau-Europa em 3 dias e Shroeder; 199 A,rthur, f do Arthur e Amaulia� 200 Ado!fl

5e;r�nt�llldO as t\$ta,cas,lainda' RUA l:�E6.�;;�BRO i �� .
.,.. �_, I mBlO 1����i�\f8�;� 2��n.�\��:iOs���Ce:�;d:�.l fAJ�Os�:f��' �la�(

este anuO atê. o.,.Iim ·. de' D.e�l. N0.20 I'il � i,:
.•::�." �"�

..
' �l,u, condel?; 203 Albert Borchardt, I de Albert e Bel1ha: 2()�

ze.!J1oro, o colORO., já ,póde'. J ii f.ki}.�� :;, .� -_,-- I AdoH E\vald, r de Luiz e Bertha; 205 AIfr�do ·Ellges,' f dr
colber os primeiros ..

ituctos " ._ ..,_,,,.':: ! � ��;p:i�� =:'f'�. .,. Ernestina Engel; 206 AHred IVogt, f de Wilhelm Vogt; 2C

(ÍI) seu esforço noann'õ' Vin- !.���.. Informações e Papel-avi" i Antou ReitE'f, f de Martins Reiter; 208 Aro ld Birr, f dt

dOl1r.(�. Em a�e:ef�:�� d.a� lp93.i8...•• est� �tP�.relhada a fornecer, I�J c;;::a:,:::B�. ao. Da A O'encia dcs Correi i Rid18.rd Bil'r; �09 Arnold Poln�w, f �" RodoU e Luize; 2 F'

üst�ra C�P:;<" d' bl'ChO' d'a' 'SI';: gt,"da dUl 8.dmente qualguBl' qua�· ':m�"' :,'t;'J<,!".'0'
( ''?

AI
Bruno. MaskE', f de August e Wllhelmmt'; 211 Bel'thold W81!

tnell'Q, Ci'WçctO e 'LI. e· lae, e E'RtR"" ••

'lil1M81.:, ,s 1'r •.� .. t:'N't.i7fCQ
(16 e C(.JlIl. o Agente da' R ner, f de Oscar e Olga; 212 Bel'tholdo von Paraskí� L dI

'a:�lue os colonos podem ob- :r�P�i'a os devi(lospedidos ou;'� {��: n: J;' �.;f:;::'{i:�bc;� i FRANcm ,�i�l::[:e;e2�'�i<jf�r�1��!dBU:��:df �:�!�i�ndf'oKr��?��� eB�'/
""um toàa a facilidade.o 'qu�lqi1el'.Jn. for.m.... açl1.o.· 8

...0.b.re ;j:. i�,i�'� Pi.,! �;)��l'l. V ·)'.'!ct�/';.i JEi;i1JJ r;f1!t,I� '''' �.' G' G: 'h b
nhard Prochnow, t UE':., Hermann e Ann!!::, 216 Bertholdo Gal

f.!l dü nlar:.tação, a 108.- sencuJtufa ll�l:ií3.:"i'P o', 1"""''''''''''';; ll· Hl.-"1,�·. :'"".,," 'j;",,�:.; •• ,;" uu"<> �. �;.oilierto �íG .....sen�a.c er, i de AU!!U8to Gall: 21, BrUllQ Wachholz, f de Fritz e C,o
"

Regional da
.. ?A. InspeCl.o.ri� e.x.Il.·.. BjuI.!J..ç���v;,��ál' r';J..i;.�.,�t.t'.. ih.r'�;,�;;;-i.i i66 Bi_MW� ã I) 1'�·I �'1. 1 8--

roUoa.
�

.

.

(Continua)

de Seda NaclOnrll Ruü �:iU Psú!;} n. 83.
.

.... \"'''''''-�-'=,7'''';';:'''''' :=:�,,,\�� ..':'!<"'r,"".'=; '.n.:;\,.;) co l.. o-renÜ)l'O, l> I

. .

,

,

'

Paulo Heríng
Santa' Catharina_-

e Verniies. Materiaes' para
pinturas �m

.

geral
Tintas em bisnagas para artistas

S'.· o. N. ,D. 6. R.
"-'-, C I�N .E:M A

apresente
NO

BUS,CH-.
quarta":'feil'tt, dia 29 de- Setembro de 1937 ..... eXs 8.15 horas da noite

�o�ti�:mrp::rteB E c H O d é r H E I M A T
. :--:-,

-

--�'-----
.

Bese recem.�hegado novo mm mostra belas vístàs da

NOVA ALLEMANHA, que todos devem apreciar.

t>;�:�� das entr"c:!Cs: Cadeiras num�rad(!s 3$0001 Geral 2$000 e Gcll�ria

1$000·
.

-

dei Machinas de
costura

planiação
•

' O",
_ • _.

'amorelras

\�;"

-

:FORCA
II

VELOCIDADE coni segurança
CLARO que o caminhão Ford V-S á moder

.

no em apparencia. Mo:� isto não é tudo.

pois elle é. prfucipahnenta. moderno em :per
formance. Elia proporciona a' velocidade tão
necessaria nestes tempos dynamicol! de hoje ...
a segurança pa:ra usar CliIta velocidade, sem
o menor perigo... a força para traaspcrtor, Procure Q Agente Ford

facilmente. as CC!:rgOiS mcrí s pesadas.•• e a eco

llonüa para manter a um nível reduzido SUelE')

despêscrs de trcnspcrte l E mais: só Ford
offerece dois motores V-S. á: escolha: um d ..
25 e wn de 130 cavaIlos!

- /

fORO V-8
•

CAMINHÕES E
CARROS DE ENTREGA

Estrada de Ferro Santa
Catharina .

.�=JtiU&.

Ma· I·S treS· multas Salomão Igdal, e attender ao

fiscal du Instituto;
.

3')- Processo Q, f},579/3{i-
Impostas pelo ,In�ituto dos José Brenny (CúJ'ityba) -l\ful-

C::mmerClarHIS 1 tado em quinhentos mil réis
._ (500$000), por se recusar 1:1

Em sua �ltima reuurao, en- recolher as. contribuições de
tre ?utros, Julgou o Conselho seu empregado Mig'l.f>l S&ll1s.
ReglO�al �o lO, DepartamI:'D., sa e asstgnar o talão de vísí
to ?ú ilJst!tut� -de Aposenta- ta do Ftscal do Instituto,
doría e Pensões dos Com,
merciaríos com séde em Cu Deante da Iiberalíuade com

rftyba, 08 s'egnintes processos q�le são attendidas as aspira
de inlracçáo, result rram na çoes do� e�pr-'egadore(:!, que

aplícaçao de tres .multae: tem obrigações para com a

},)- Processo D. 3.873/36- benemeríta instituição, O�

Interesaado: Fiscalização do ques poderão quítarse, ainda
I. A. P. C. - Ml!ltado o aESO, petas eontrlbulções em atrnz o .

elzdo empregudor Pedro Pas- com dispensa de �ulla, des-·.

koskí, de Iratl, em cinco coo- de que o laçam ate 31 de !lU-
,

tos de réis, (5:000$000), por rubro �. vindouro, mp:diaote
excusar-se a attender ao Fls- entendimento cem o Director

cal, negar a sua qualidade Regional, não se [ustlíica que

de commerclante attríbuín Jo alguns recalcitrantes procu-

f sse um Dome supposto e íne- r.em �ifii�uldades á .acção da

'I
xlstente e recusa quitar se rl.scahsaçao do ln.stttuto, re-

com o I'nstitt;to' belando-se contra a novel Ias-

2') -- Pr(jces�o n. 5.574) 36 títulção de prevíueue:a, 80-.

l-Jacob DaitSChm.
ann (CUl'ity- eíal, creada

. par.a assegurar

bo) -Multado em quinhentos' lhes o pr.oprlO íuturo e o de

mil réis (500$000), !J:!f se re- suas famIllas.
CUBar a recolher as contribui- Urge, pois, cumprir os ím-

ções do seu ex-empregador perarívus da lei.

Secretaria

O' CHAPÉ'jjl
iDE . I
I

.

!

,C9NflANÇA

•

Militar

i:iolt ..... Cio.

Jo'" da sn.,.. Silvei...

...bo."':'.

Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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11 CIDADE DE BLUM-eNAU �
'_�;Zsi;�JiiPURI!! ..7c��:rl'$iJl,7"ãNh%��ftF15'ffi":��_�f,,'r' "'�:x.i ..� ',:-.4�a::;�];f"'��'":r::."���:��--"')'0St-wmzt!;;;'C:;êi�:;a·;zcr..'?';j.ii":rgn�:i�::;'�l

de.' fe rro S�a n.ta; ;{:(��?:�W:-j?)ffi'à�Q"���?�W-3�ª?�1����ID.;������
� ... ,' -.

. .'

I
C th

· I (:;;� QUER.EIS ��J
tos conhecem a

.. verdadeira .

a·· 'a r i n a ��
.

��Situação das emprezasjoraa- r0 ��l
Iístleas, as dHficuldades que iiL".3 a cutis limpa e sadia? �"

. �.as mesmas. enfrentam, era Secretaria �.:�.��.'.-.'..

'

��.'."'1.'.;,que «Vida Dorueatíca», pu- �SJ r:;i:'l
desse manter se até uquí • i e • • #- .' �.,�.".,..

ÇTI Usae O afamado ��
com os preços que vlgoravem

De ordem do sr, O rectOr,. lllterl�O, eoruo pl.bl1co,que, I 1-'4 l;"",'�
d de 1931 coisa lián só a. partir de 1- de outubro proxuau vludouro, eilt�ara em I tL� �:t:l
es.

1
'

.' 'r}tle,'" s _lvIgor nesta. Estrada, a nova Pauta de mercadorles, eu-! �� C-eme ylitam',-noso 2r�1
�osslve a �m.a em; reza so comendas e auímaes, approvsda pal' portaria de 11 de! f��"· �51Ilda .� prestJglOsa como. >l.. do agosto ultimo, do sr, Inspector Federal das estradas. i r�;) t#;1refendo e luxuoso magazine. .Avíso, outeosírn, quo por esss nove pauta os fretes; ��) �l

de mercadorias, em a sua qu�si totaltdade, soííreram re-J c,�� P rocu to I n r. 1 �,
ducções que oscülam entre 20 e 50I -.

I
�� ��secretaria da Estrada de Ferro Santa Catharlna, em � <:;_j�

Blumenau, aos 15 de setembro de 1937. ��'1�. •

t· �
NICACIO HEUSI

I �.'�.��; que limpa, cOilserva e rejuvenesce a cu IS. e qUft, i
Secretario �1� tira as sardas. espinhas, cravos, rugas e �l

1P.:i!J�P.:SI.�:;:��;.�.1��. IP.S!�.".,.,
I fi demaisjmpurezas,_!Ia pelle ii]

�E;a"'U u��...��� li I
t:1 Banco Su.1 do � li A venda.nesta praça na I
W .\ I Pharmada Orion I]

� �

Capital: 4.000:000$000
.

Sfide: RIO DE JA�EfRO
Succursal em Blurucuau - Caixa PastaI N. 5 . ..........- . ..._.....",_.........".......... --. .__ .

:":
PAGA .M0"'J.�"��;!!-CORIIENTE. �� !�!::."i�·"���·�···d�·"·��;t;··!::.ili��I� Recebe em "Depositas ;,;I1.!'j.ol" ' '�;(', :;",

quantia de 20$OUO até iO:til.O::;<,· r'a' Temos carro e -cai-

M.
gando jurG8 de

m. I �� xõesd���!�OS em �i
t:.I 6°1 -IH P

IM CAPITAmADOs SE�AlMENTE II!
A

t���� C;�R��;·�BEl. !jW
.

Faz todas operações Bancarias. �. 1j&Ji&l&i&lEit&lDl19 �1.����=��

CIDADE
DE BLUMENAU

Bíssemanarfu de absoluta.
....

índependencia
.

,

- .

E'içõeSl ás quartas·Icira8
.

e aos saobacos
-

. .
Director:'

DR. ACHiLLES BALSIN'

�
I '

• . HedaCCão e OffíC1ttllG
� Travessa 4 de Fevereiro U' 7

.

! Caíza Postal - ti7
f BLUMENAU
( Santa' Catharína

1

Gerente
RODOLFO RADTKE

-

<\SSIGNATURAS
All1l0 ••• r- • •• 15$000
Se.ne-:tre _ . . 8$000
Nl:n. avulso.. $300
Num, atrasado . $406

IMPORTANTE .:

\ direcção de <Cidade. de
Btumenau> não assume TéS-

,',
"

_onsabiiidade peras aprecia-
•..•. . ções emettldas em Dotas ou
;;i artigos asstgnados

Caldeira a
Procuta-se comprar uma

que torneca víute cavailós
mais ou menos.

Companhia .Iensen
Itoupava Central

VIDA DOMESTICA
Não ha em tod� a vasta

extensão do territorio nàcío,
nal quem não conheça a: re

vista nr. 1 do Braeil; qtncá
da Amerlcs do Sul. _... t:Vida
dornaatlea», a. revista que de
mão em mão percorre o Bra
sil de ponta. a ponta. Rece-

..
' bemos um exemplar desse
fd· .. magnifico 'mensarío do Lar e
.... da. Mulher. Folheando-o com

preheane-se facilmente o.: se

gred9 de sua grande victoria
jorlià!ist:ca. Como revista írn
põe- se não só pela sua ' ouí
dada parte Intelleetual como
pele uutversalídade de .

seus

�.à." assumptos e moderníssima e
" admlravel, . ,feitura graphlca.

Impõe-se ainda como 11 mais
luxuosa e completa revista
de modas, com a variedade,
s=tecçãc e-'lIom gosto de seus
figUl'iuos. .

«Vída Domestica» annun
ela-nós o augmeuto de 1$000
no preço de venda. avulsa,
que será, a partir do numero
de Outubro, de 5$000 para
todo o Brasil. E' uma cuntín-

------------

geocia, ..tue attingiu 11 tortos
._

o� joruaes. daqUi e do eslrau'

I. ,r;eiro. provocada pela gl'un
l ""'. de alta verificó.�a..; no pJ'eço

J,.:j:_; Jo papeL A deca;ao tomaàa
pé I!! c:.ü'ecçáo do grande ma·

gazine não
.. póde, pois, sur·

pre!1ender, O que era. saro

prellendente para todos qU8:l

�

.� ENrRAQUllCEY·5! \ 11)'

AiNa Mo.. to.... dar ....
Hat...... ,..ilof

UeJ. ,.••ro.....

VINHO CRfUSOTADO
.

.......... - ......

•• SlnUII

Participacão
Ahdon Baptis.taNavar

ro Lins e Senhora, pU".
ticipam ás pessoas de
sua amizaiie, o nd�ci
mento de

.

sua filhinha
Véra.

. .'

Blumenau, 17 - 9 - 37

� 'j �
(

L'tiJlta .DDOIl de 5fi00e.fl8(.
-

I

JIo ó melhor redame p,!lra
preterir JUV !&NTU DE
4.LEXANDRE paH trt,.

Ull' "embellcar � óab.!-
1oe. E:xtiugue a ca.�a:, flA_p

!UI II q�léda. d� cabeUo8.
1JVitando • oohioie. Faa.
rolw �

.

061' nafurnJ .08

cabeUos .-l_\rancod,
chuid.!>4hf!'.lt 'rigo•.
o mocjdado. N.Io

.........._.11.
OODtém -t:4I õt
pra ta e Utla....

�-wt
OWD() 1pç.t,g. .:
-, .. ",j

"*'._. �

/

f'IIiIII
.

OiIp."'C ,. .at'"P.!l'-�1l1 o.vW_. ua .,

++

.. "_ ... �

.: r ..

. . ....J �;

o A Ford Motor Compqny
tem o premer de cpresentur,
ao publico bro:·sil�L!'O. o ma

l'crvilhoso Ford Eifel, produe
to das Fabricas Ford da AIIe
manha. T.le causou verdadeira

aeuaaçàQ nos meios cutomc

billsticoB do Velho Contínen
le! Dotado de motor de " cy
lindros. com 32 cavalloB de

força, e de beliex e confortavel
ca:rrosseria inteiriça de aço,

Ford BifeI é um carro. ccrec

terístíccmente ecenemíeo, per
correndo até mais de 14 kilo

metros. por litro de gqzolinq!
Em czpasiçiia natr saliíe.J dos

Agellte& exclusi",ot:

CARLOS HOEPC�E S. A.
BLUMEHAU

Estrada

e uma sensação (; permanente
f(nllga. par�cem !OíQiJ!lollle vencidas.
As PILULAS DE FOb';').'.;R. e11!cet<mlo"
as ajudarilo a_ r�agh' contra essas
acabrunhadoras enfermidades ..

Em pouco tempo o or"clll.ismo eslarli
livre dos venenos l..\

.

CQS e os rins
eslarão fundona.nd<: ·".,crnWmen1e.
fu; PIlULAS PE; STER são

MíUwq. U e""TS.-"'fWi'SR&aea'utrll_i_'fiS EEFtIM lmtWZ"'IIII"i!li·.' raw••.Iii�·.lI�:".:,.

ermento Madeiro
Assucar de Baunilha Medeiros

·Productos

:: ..�.

de Qualidade. Indispensaveis na preporaÇao de

Laboratorio Medeiros -'- Blumenau
pastelariaqualquer

".''''

_.�

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



(SerViço da União Bra6ileú'a de Imprensa)

Pela prirnel ra
"Internacional

vez na Feira
de Amostras

Chronicas sacíaes
Mãe natura

RIO (Argus) - Por íntcía- de Credito dos Bancados.
Uva da' Coopera.tiva Cultural Para o custeio dessa rea
Guanabara, será Installado, Iízação, cuntrtbuíra oada coo

pela primeira vez na. Feira peratíva com uma quota, ji
Internaetonal de Amostras fixada pela Cooperativa Gua
do Dístricto Federal, a ínau- nabara e eommunlcada em

gurar-se em 12 de gutubrJ carta-circular dirigida a to.

VIUd,
ouro. um ".atand sobee

I
das as

coop.
erauvss exísten

cooperativismo, no qual se- tes no Brasil.
.

"

A �i9{(�ria de nenhum povo Obrígon, em 1928; o preslden- rão expostos os produetos -

.

.

está Insenta de sangue. te Doumer,
. da França," em

das cooperativas co-partícl- Nao ,:bst.a�te essa contrí-
,

Recuemos ás phases mais 1932; o ehauceller Dolluss, da pautes e grapntcos sobre o bui.Cão WdJVH1ual das CHope
remotas ,e lá encontraremos Austrla.. em 1934. 1\0 mesmo

desenvolvímento do coopera- ranvas, espera 8 f]OOPei'RUV8
. ','

d tívísma no Brasil; além de, Guanabara obter o auxilio �i,os sIguat's a mão do homem anuo, o rei Alexandre, da . d B d B 11prOcu!8odO pela víolencía a Yugoelavía e o presidente Bar
uma profusa distribuição de nancoíro o anco o rasr

soíucao de .1 d h \.." prospectes de propaganda e do rnstitU,to do Assu.c�r ,e
',. y sesperaua os pro t ou, dei J.'!'H.nça. desse systema de economia. do !;\lcool. além da ofhelah· ANNIVERS�.RIDS Vermüuho, Raio Radio. Z�, z

blema� rua_lS cont.i.'RdictOriOS.! Só nos relerinios aos atten-
.Occupera Q ,,"'tond" uma 7..BçaO por. parte do Governo '1 faz, Dentro Muaído, Pequí

, O terrorismo tem derruba tados enusummados cm trínta
'" ... .....

d R 1 T hot 1 t'"
'

') o .,

'I E 1... - area de seis metros quadra- a epub ics. ranscorre oje a (Ia a ('4 verr», ... €qulvero mu são
.no do throno e dQ poder fi� I e poucos -annos de actívída-

-

à D D 'I fi CP' T
.

-

dos, no primeiro' andar do As cooperativas interessa. sagraçao e . anre os, are (JDlCO.

guras da mais ínuícutíveí pro: de dos terroristas. Quantas Palacío das Festaa, lendo das Da panícípsção desse tin, Bispo de Lages, A",l'adef'emos fi gentileza
1i'{�çtl.o universal. indifierente vidas ut -Is foram saerilícadas!

" .\'. I '" d
'

lt
á

J sida a sua decoraeão entre- "stand" deverão dirig!r-se ,di. '>on1:'erSal'J,3.81:' U,UH,I.D ,.In .9 e sua VISl 8.
_

,'verdadeira avalanche de Entre DÓS, felizmente, ra-
Y !.l b L 0'1 B I 1 -

medidas extremas com que ream os gestos dessa nature- gue a especialistas no as- rectamente para a séde da seu Or!D a J,... a � !')W., (� tMMEMBERGO PElLlZZETTr

se procura contar da volupta S8. Podemos todavia recor- sumpto.'
. Cooperativa Guanabara sita I�ctli fIlha do sr. Dtno

Bá1S1-1 "

de seus Iauatícos. "

" '. dar dois d�s 'que 'tivera""" Está á frente dessa inicia.. á Rua 7 de Setembro nr. 33 m,
_

Regressou bon�em do h:o
'U uva o espiritu dynamico de sobrado I -: Tambp� amauha col!J:"'j de i�ane]�o � s. �m�.��t)l'rgo

Ficou fi&JB ou ru�nos pro· miaOl' rep'ercussã,o na sÓcI·e· t" prlu ... v"'ra m 11 P I izzettl d g
�� I

João Fraç,a da Silva, Dirac· A instalJaçãa desse .,standH
nald u.ma .; 1'.','" :: el. l,': .

' 1 no
_

Dulcn d(l

"ado li improficuidade dos ato dade bra.s1l6ira; o attentado tOl' Commercia.l da. Coopera- marcará o inicio de uma
na _'\1agut Kalld�r, fllhlOba do C.lIwrlO �e Qrpbao e aU�J,:n-

tentados, mas as sociedades Cjntra a vida de Prudlõ'nte de tivà· Cultural Guanabara e nova época para o Coppera.
sr. Radolpb,: �an?er. .. Les em RIO do Sul.

do genero, espalha�as em to- M<>rnes, :ria epoca pl"esidente Presidente da Cooperativa tivismo no Brasil.
- Amanhã anmversarl.a·se

dI) o Ulu�dQ,_ contlUua:m la" �a �epublica, eV,itado pela o sr, CllI't stetera)l, dIgno
vrando ImpIedosamente 88 lDtcferencia do marecl13I Bit. contador da Empreza lnàus-
suas sentenças de morte, na teucourt e {! que ábateu Pin- trial Garcia.
esperança de que, o àesap. heiro MaChadot um dos ho. Dispense á alimentação de suas aves cuidados espe-

parecimentc de um chefe mens maís interessantes e
cíais, empregando

determIoa, fatalmente, a de_- .suggestivGs que já passaram
sagregação do estado de cau- pela politica brasIleira. !
sa.s que. elIe simbollsa. • E Salazar?

O erro· dos terroristas re· O attentado contra o esta-
siue, prf'cisamente, nisto. dista portuguez fOI o mais
Existil.'t\o homens inaubsti� recente dos occorritios na Eu- .

tniv�js, Iiecessari?"s, indispen. rop�. O salvador fia Republi·
sl,i,vels ao mechamsmo de urna Cf1 Irmã deverill morrer numa
1l,sção?

,
�vident�mente, .nãç. Iúrmidavel explosão, que co- �,--------------------._---

MussoUne e Hitler já llldl· Ihe1;.ia o seu proprio automo

c�ram os no�e.s. dos que te- vaI. Es�apou milagrosamente
rao de substltuilos na hypoo:- á macbmação ojnistra.
these de serem victimados Talvez a sua obra, que tem

• por algum at�(,Dtado>. surpreh_sndido �, iospirl:hlo o

,

\t{psmo StalIn, que se Julga mundo, ainda nãc esteja ter-
,iuVl11nerave1, já teve gesto ruinda.

'

A\�ompatibada de U!lla hri que consis'ia Dum eruprestiDlo
identico. lllaote exposícão àe mutivos 11e 16.000.000 de libras qUf'

Vejamos a lista lmpressio- do sr. Souza COSI.�f o sr. serviriam dt:: lastro ao paptl
naute dus golpes terroristas Alnga-se 2 quartos e ptesidente dli P..epnblica aca· moéda.

que. tiver:am exIto neste se·
um ti. sa1ettt. ba df Bdv,ial' ao pall ,meotu Aquelles emprestimofol ff>i

culo: .

. req��na, para um casal 'ãIU I 01'aSileiJ'o {) m:,te-Vf"jecto . d3 tt\S ii Inglaterra exgotararu.se

Em 1900 e 1901, o rei Hum. ,aml
a. com ou sem pens: o J creaçao do BdllCO Ct:!utral de e, 80S 19 de setp1llbro de

berto da' 11a118 e. ri presü1en
e lambem. !Ofnec>�-se marlmt� IR sel"Vú. 1931. o govprnador do Banco

te M.6.C Kinlar; o rei Al(�xaD par,: .fOfa, e� ?a.sa de UI?a; j em syI!.tbPSf', Jbv.e dizer-se ..la lng)atNra informou disso

dre e a'rai[lha D:raga, da S 'f famllIa extrangmrn de mUlto I que :l inéa é excellellle. com urgellCi& ao governo e

via, p,m 191)3; o rei D. Carlos socego.
". Foi o estudo acurado, mi- mai� que o baoco solida lor-

de :Portug�l e o principe ber- 'l'1'8vessa4 F evereuo, r1'.7. Duciose doIS males qu� aHli- te .. rdiradas ae ouro.

deito Luiz Felippe, em 1908; o'em mais de pe!'to as moefJas, Na sua exposição á C8ma�

ó p're�id, e,'ute Fr,a,nci.sco, Ma, Perdeu-se um'a. d'"eterminando o d:'SIC'queHhrin ra, r'Jevia as discUSHões .) os Ch tt d i
iA

t' amamos a fi. eu(:ão (IS nteressados para o edital
dero, do Mexico, em 1913; . () dos ú1'çameúto5 e (} d€>scorJ- debates que já começam fi publicado no numero 2 de 25 de setembro.

�r(;hiduque Ferdipando da, m.ula trole lIo cr,'edito, que l€vou o &urgir em torno da creação
Austi-ia, .em 19f4; o pl'eslden actual titular da Fttzea1a á do Banco Central de Resl'J.'-
te Sirionio P.aes. de Portugal Sabbado ultimo perdeu-se cr-eação d(\ qu", pnderemos va,

em 1�18� o Csar Nij:lo!au da euf Gaspar uma mula per-ten- ch,llllar, o banco :lo:; bancos O que é indiscutivel' no
" Russia e. toda a IamUia im- cente ao Prefeito. A cõr do objfctivundo, antps de tudo, d eotanto, é que a orgallisação
periaJ, no mesrilO anIw; opre� pélo é p�ngaré pain e é regulaI Jsaçã.o do meio circ-u- desse instituto, de finalidadl."s

Riderrte Venustiano Carr,RIlZa; gr'lude. Iante e a ddesa do mil reis tão elev8da�, só pOderão tra
do Mexico, em 1920; o presl A pessoa que a encontrou as(egurando-lbe ainda maié zer reeultados beneficos á Momentos de amarguradente Gabriel Narutowlcz, da pede·se para dirigir-se a csta um p.)der 8cQIJisitiv<1 ajusta· eco:lOmia nacional. I

pol ..nia, em 1922; o presiden- reda.c(jlão ou ao Prefeito em do ecolH,mícr.menle de forma Ir Em ultima hoalyse, bUBca- .. . .

te eleitu do Mexíco Alvaro GàspIiJ;. fi facilitar aos pl'oducte-_1 bm, se, de todas as formas, com SensaCIonul [Ilm de aventuras pohciaes da Fox·FIlm
, , sHeiros a possibilidade. dI.'! I uma, pe,rsistencia digna de Como complemento apresentaremos 3 esplendida Comedia

. j
.

t pI 1 com o GORDO e o MAG-RO

'-E
'

't·
coIiJpetl!' DOE' mercaf os lU er-r ap I.iUSüS, com uma ouva·

"

spo'r. IV'a"
nD.ciollues co.

fi os similares, vt!l continuidade de acção,! Dois à Dois'
.

_.j
,

.' �e8tJ'lingeiros. s'-'ü to��s ?B aspectos, obl�r Z partes de muito riso e muitas gargalhadas!
.

. . A irlé3 do Brmco Central é o equlhbrIO ol'çamentarlO, Entradas do Costur'le
,

um pouco remota. Data de que é, sabidamente, a chave

){o. c'umpo do Recreativo do empatar a pe{€>jR em P(lU HJ31, q_uando aqui efte�e o SI' do ���esmento das iinavças INSTI1"'UTO PROFISSIONAL E P 'DR FUND'AMf.1NTA <

Brasil, rp,al1zou,se domingo cos minutos. O primeiro pe· Otto Nlemvyef, SUgg.eflUdo·� publlcas. 1 I IS li . n L DE
ultimo um encontro amistoso rjodo terminou com a cOllta- ao governo, prO�i!';,vrio.

.. O sr. Souza. C6sta, _

corno AGRlCOLA DR. FRITZ UM NOVO HOSPITAL
eutre os quadros pl'iocipllCS gem de 5 x 3 ravoravel ao O SI'. SüUZ'i (o'�ta, que é um \.)OIll techmco, D,QO se MUEL' ER '

do Mill"úiUo Dias, de Itajal::y, MareíHo. um estudios,), um eôpecklisa- perde tl� ex�lanacões des, .

1
lA

•

e do Recreativo Brasil. O segundo tempo o jogo ?", C�tm lal'�a e, comprovada r.�>ces,:;arlafSt 3Jtistando vaca· Xi�� �\�d�U:: ��t�brohE;'�s RIO,?4 (Argus) - De S:
,' ..O jog.ó que foi presenciado I

transcorreu com me- os in IdoneIdade, lDSpUOU �e p(tr�l a buI,os.... _. .
. da. manhã s!ll:á inó.�{f'UradO Paulo llltor�arn que sera

por .regular assisteúoia, ter- teresse que o primeiro" re redacção de s�u projecto nas S. EXCI8. expoe nItldamen-
S ndicato' A r'c la 1: n t lançado no dIa 25 de janeiro,

ruÍliou com um ew.r,.ate· de suituodo no Unal um empate cODsiderações q_ue, en!:lo,.ex. t�, tSülarece o pla�o de ac- P�ofü;f:jíonal gA I r�col�'d/ ��t� a pedl'a.fundame�t8:l do grl:ln.

6 x ô,· . de 6 x 6. peTJdeu o techl'lco bntamC{i. cão do governo, ofle_nta, ado M"ller" em lio Morto u_\ de hOspItal de Chmca, que o

, As-linhils atacani:es de am- MarcaruUl os g'ollls do Re- Em 1931 cpoca em que. VGrte li nação, por IUierme-j
.u.

io 'de Inda aI
' ID

goveruo, concretizando velh('

bos -06 quadros estiveram op. creativo Jànga (3). Wà'ter, aqui es� ..'v� o sr. Nieme;;:�r, d:o �n. Camara' da que é, na DI�Pl'adeCemosYo �onvi!e ue
projecto d.08 pO,del'es publi

t�mas. 'il1iciada a Iucta, logu Eicke e Mario. OI g.:.als do a propna InglHterra, eOi.tl'ablU'j
reolHladc o Banco. ceDtratlDoS gfoi gentilmente enviido �()S, ,vae constrUlr em tene

de sahída' o B.ecreativo COTI- Mareilio foram cODquistados um emprBlStimo vultuo.so nos de Res..,rva, o servIço que pl?lD seu directo!' sr dr W 1-
no da Faculdade de Mediei

s�gue seu primeIro goal. Pos- Waldemíro (1); Julio e Aloy' Estados DlIic!os e Df:!. França eUu ye.m preota.I' á: economia ter sprinO'ensguth'
. t:.

na. O gove�nadol' vae dirigir
ta nOVllll1ente. a pelota, a H- sic. para pro.nWYêf 1:1. defesa .de br!lSllelEI:l, contrlt.mndo pltra I

t:>. ror estes dlRcl uma mensa

Ilha ataca.nté do Recreativo Como preliIlJÍnfl.l' jogaram 8ua moéda. fi suluçao de VarlOS e com-! gem aCamara peflinàD (!

B,r:a_sil consegue o 20 goal. os quadros juvenís dos mes· T?ll ambiente tornou imp?s. plexvo prob!err:.as ql!e nt.s i mudas pelos que. vivem �t- cl·�d.ito de 3.000:0(l(I$OOU puni

OI:> marcHistas' não esmo- mos clubes. sabindo vence- fivel a operação de tJredlto nlurmam e que têm ate agora,· tentos a prosperIdade naClt;· a feitura do projrcto e orça

reCtm1. e rt'wgem, conseguiu. dor o Recreativo pur 3:se 1. projectada. para o Brasil' e i resistido ás provid'2!1Cias to· I nal. IDt:uto e inicio das ouras,

"

LISTA IMPRESSIONANTE DOS ATTENTADOS
POLlTICOS OCCORIDOS DESDE 1900

I _.,_,. _._�,,-;:

I Como te smitrtas eru'er{j(mlwt1(f e aun in 1/ iria, HUi,: :»·r
natura: ,QB viesse comigo passear prtos caminhos do UU!u·

ao! Eu te most, u ria, mãe natura. (fol'es de se-ta e dr (1'1'

miulic mais betus e'muis ]Jf'l'{umacl(ls que (IS tlores q/le
ttesubrochas nos rumos em flor/ Eu te 1IIO,\tl'(1I10 quadro»
que pintosn puisupens tâo trelas como 1/Uf/{'(J soubesse t-om

pur! E musicas que são muu» mais hurnuniiosus li;) qu«
o canto dos reoatos, o murrnurio do rento, U L"L!17çãú ao»

passares! Eu ti! mostrorta (IS passa1'os alados de 0('0 que
ooam mais alto e meihor do que 08 teus pobres PQ /:ISO / f·
{lhos! Eu te mostraria -rouçes» e ..batons» e esmaltes qll('
tornam muito mais lindas as mulheres que pueest« 11(1

mundo.' Eu te mostro» ta.
Pobre mãe »utura nunca queiras passear »eio» cu-

minhas ao mundo,
'

um "s1anrt" sobre Cooperativi�o

J.1IARCELLO

. ',_:

--

.: .'

Serviço da Unlão Brasileira de Imprensa

Rio (L B. R.) - O depllTI a
mento lie commercio d(l� E.
U. A. informa que nos 6 me
zes JA 19�7, de Janeiro a Ju.
Illb�'. dS rabricas J1ort(>'amerí,
üanas V"lndel'dm ao governo

Encontra se nesta cidade o da Chica $2.415.000 em equi,
sr. Dr. GUia0 Cit!adioi., ge· p,ame'ltüs de 8\hlÇão, inclu

I'ente da PHAUMACIA ROYAL Slve 16 8eroplttoos € 94 mo

da dilva, Cittadini Ltda. de tores. Foi a China o melhor

São Paulo, fabricantes dos

I'
fl'�giJ�Z dUI5 F. U. A. nr s ()

afamados productcs Cafenél pruuelfuS mezes do a.nuo em

____. ..-'�

'

curso, vinrlu depois a HoHan-
.18 e a Ru�sia, pela oniem.
A êxportação total de produe
tos de aeronautica illf}utOll

i no mesmo período, para to.
Re�ultado dos premios dos os paizes do mundo a

maicres da extraccão de $16.000.000, ou sejam 240:000
auinta feira ultima: co:::::tos.
-

8345 üO:JOJ$OGO, Rio; 14169 Como se sabem são as ia-
4:000$000. Rio; '12842:500$000 bricas norte-americanas as

Floriauopoiis; 8109 1;000$000 maiores do mundo e as ml'lis
Rio; _10359 1:0?O$0_O0, �Rio; activas no commercio de pro·

.

3695 noo$ooo RlP; 6325 ::H)O$ duetos ueronl1uticos tanto pa
S�ú FraDC�"CO; 8026 �oo$OOO, I'

ra fins militares c�m() para
RIO; 13'242 voo$OOQ, RIO; 14875 tr.'1.USporte de malas e paS8�+
500$000, ltajahy. geiros. .,

VIAJANTES

o Brasil==-

DR. GUIDa clnAD!NIfarelinho e Triguilho
tio MOINHO JOINVILLE, productos SUperiores, e o

resultado lhe satisfará plenamente
�\oinho Joinville, filial Blumenau

Caixa Pos;·u.l, 89 End. te!. SJLOS

. Novos horizontes para Loteria do Estado de

Santa Catharma

Estrada de Ferro Santa (atharina
CONCURSOS

CINEMA BUSCO
Amanhã - dia 30 - Quinta·feira

EDMUND LOWE O sympathico galã em
•

•

Nota,

o tech�o da rouIJa �]Oj(que lava fâciJmente e com rapidez
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