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Até 3· de Novembro serão prolon
gadas os trabalhos da Camara
Rio 8 - Com referencias aos trabalhos da Cama

ra o "Diarío de Noticias" publica a seguinte nota:
"Em palestra com o sr. Carlos Luz, sobre si ainão prorogaçao dos trabalhos da Camara já era uma

deliberação definitivamente assentada pela maioria, de-

Oamara dos Oeput ados
clarou-nos que nesse sentado tinham se manifestado os

ellementos com os quaes conversara,
-- QU'3r dizer que a Camara não irá além de 3

� de novembro? - indagamos. .
.

- Como iniciativa da maioria, não. A maioria não

.� apresentará nenhum requerimento de prorogação, nem

" tampouco, de COlfv��.aÇãO. E as !azões são as m�sn:as I,
.. '

que expuz na reumao dos presidentes das comrmssoes

permanentes. Os deputados +em necessidade de se au

sentar, afim de cuidarem das próximas eleições, E são
muitos 08 qu� irão para .)8 seus respectivos Estados. A
Camara ficaria quasi vasia, sem numero, absolutamen-

�
te sem numero, para. votar qualquer medida ou qualquer

'tr proposição, faltando-lhe na possibilidade de ser apresen
tado um requerimento de prorogação por qualquer de

putado.

Offansiva destinada a aeparar O DUQUE D� WINDSOR CHE-
ValenCia de Barcelona no pro- -SARÁ EM BERLIM
limo dia 18 da correnta Berlim, 8 - l\e. proxíma

segunda-feira chegará a esta
Paris. -=8 -'- Foram feitas capital o duque de Windsor.

declarações autorlzadas, as- que será hospedado pelo sr.
• severando que a Fra;H;a e a l{obert Ley. chefe da Frente

.. G;ã Bretanha não podem to- do 'I'rabalao.,
";}e1'ar nor mais tempo iJ. oc-

.

-

�iCupaç§.o das bases navaes
-----------

sereas na Hespanha por es- [ções o F oreíng OUice Tece-I
trangeiros, o quP. constitue beu de uma grande oUe!lsiva
uma ameaça directa as rotas do general Franeo destinada
imparciaes, ambas no Medi- a separar Val2Dcl!" .d� Bar
terr80ao. cetona, que será Iníclada 110

Londres, 8 - As Iníorma- proximo dia 18 de corrente.

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

Grande. segurança de serviço.
Montagem simples.

•

Agentes e Distribuidores:

VICTOR PROBST�& (IA.·
BI.UMENAU
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(',4 CABA de ser a-
._xY presentado a

Gamara doe Deputados,
o ante-projecto que cui-
da da erecção do Ban-
co Central. Essa insti
tuição bancaria era u-

ma velha aspiração dos'
nossos meios producto-
res e commerciaespelas
facilidades que vinha
crear aos 'Problemas do
credito. Sir Otto Nie
meyer, quando esteve
no Brasil em 1930, en
treviu as uantaçens e

os beneficios, que uma

organização bancaria
nos moldes do Banco
Central traria ao nosso

paiz. Estudou então a

questão e deixou, em

mãos dos responsaveis
pelas nossas finanças,
um projecto para ins
taüaçâo de um banco
central de emissão e

reedescontos. A tau«.
fundamental, de sir Nie
meyer foi agora aproo
ueitada, depois de so

frer as aliereções ne

cessarias para melhor
cumprir com as suas ti
nalidades. Uma rapida
analise das múltiplas
operações que tiearão fi
cargo do Banca Central
dão bem uma ideia da
sua grande importaneia.
Assim é, 'JUS o Banco
central além de emitur
notas bancarias ficará
encarregado da compra
e uenâa de ouro, reali
zando ainda outras ope
rações comuns aos esta
betecimentas da sua es-:

peeie. O ante-projecto
que acaba de ser apre
sentado e que vem ten
do ampla divulgação a

presenta algumas fa
lhas, que naturalmente
serão sanadas. uma vez

que entre em 'discussão
e sofra a analise escla
recida dos representan
tes do povo e onça as

sugestões dos tectuiicos
e a critica serena e im

parcial da imprensa ho
nesta que sempre cola
boro para o bem da
coüeetioiâade.

Cio. Brasileira de Artefactos de Borracha, Rio dê Janeiro
Distribuidor geral para o Estado:

BlumenauSCHRADER � elA.

-:.:- Agenies em todas as praças -:..:-

Felinto WHUler e o I 9 reja
estado de guerra

naciona lista
manha

na Alle-

RIO, S - Será o executor
do estado de guerra no Dis
tricte Federal o sr, Felintn
Müller, affirmandú-se nos

BERLIM, 8 - Será crendo a Igreja Nacionalista pelo
movimento ehrístão allemão. que vem a realizar se com
successo as reuniões em Eísenaeh que vem ser 11 primeira
assembíéa desse movimento.

Cap. Felinto Müller

meios bem ínformados da si
tuação. real, acredita-se que
não será necessario os 90 Idias de estado. de guerra, Ierlado pela agitação eommu

nista, tendo-se resolvido o

caso multe antes daqualle
prazo, retornando o paíz ao

estado. normal,

General Goering
Fez-se com grande influencia essa �oJl_centração �aB

teudenclas extremistas dos germanos chrístãos, de Thurin

gta, que só adrníttem o chrtstlanlsmo como religião .exclu4
sívamente naeíonal, adaptada â moral e a phylosophía gere
maníea. O jornal de propriedade do general !fermann Goe
ring edita varios commentaríos a esse respeito.

Cruzeiro
Surnreza

Boa Vista o sr, Simões Lopes defendeu o governado, ganchO
Iartnhas de indtscutível superioridade capazes de

competir com qualquer similar

MOInho Joinviile Filial Blumenau
Caixa Postal, 89 En::!. tel. SILOS

Vaidade

chineza

cp. coisa commum os

g [ornaes annuneia
rem. que morreu o homem.
n;ais velho do mundo. A

gúra a ,.notwia vem da
Cl�ina. Não é de espantar
que o facto aoonteaesse
na Celeste Rep;;,blica, que
sempre teve o privilegio
das velharias, O mac1'obio
clânez.JaUefJeu aos duzen
tos e rineoenta e seis annOS

após kave1' enterrado rin
te e t'rez mulheres! Desta
vez, ao . que parece, foi
mesmo batido o f'ccorde
de longevidade.

Elogia o Brasil

Por to Alegre, 8 - Na As.
sembléa Legislativa hontem
falou o sr. Simões Lopes re

futando as accusações na

véspera formuladas contra o

governo do Estado.
O orador demcnstrou ser

inconsistentes as aecusações
e attíbruíções as manobras

OMS

subterrâneas das Opp'lHi1;;'Õe'5;
Visando o general Flor ef fi a

Cunhe. nas actividade s d.�, "" ..

extremismo vermeHW',

Rto 8 - Informam de Milão,
que um violento ineditaria l do
"H Popolo da Itaiio" cuja.
autoria é do 81'. Mlls�olini.
defende a politica actual de
JUpã0.
Prosepue tecendo louvores

ao Brasil, por ter vindo jun ----.----.---
tm-se ao combate do comm'U.
nismo, dizendo textualmente:
no Brasil acaba de libertar
se energicamente dos rema
nescentes de 1789, pisa em

campol de armas na mão,
contra o bolchevismo.

o MELHOR E MAIS MODER
NO SYSTEMA DE FOSSAS
DO MUNDO.

Não sahirá da
Alletnanha

Berlim, 8 -- A despeito dos
commentarios re!el.'entes a

proxima visita do chaneeller
AdQlph Hitler a Roma, elIa
tcdavia não pode se realizar

PIIarmacia de plantão este anno e as pessoas mais
chegadas ao. Fuehl'er dizem

Está de plantão amanhã a que elIa só estará em Roma
Pharmacia «Cruzeiro :do Sul, no fim do primeiro semestre
a rua 15 de �ovembro nr. 32' de 1938.

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



Indicador
Profission' I

IJ_,IR F'RANCE

se a: uma: doença grave.

Elo denota fraqueza
renal e deve ser com"

batida por meio das
PILULAS DE FOSTER.

CORREIO AEREO

FECHAMENrro DAS MALAS •

liBlO

'I'rbltlII'1llm08 .,. lQeoeaG
>

do O melhor tehlaml! para
preferir JUVENTUDE
ALEXANDRE pua !in
tal' iii embeUtlur OI oabtoAo-
las. Exn� fl CMpa. o...r
Ja a quéda dlO8 ealmUou,
mtando • calvície. Fu
voltar A oOr DAturã1 Ofi

eabeUoIi' "rancos.
rutndo..lhes vigo,
ti mocidade, Nlo

oI!..l..l�WA oontém 88e1 .d!t
prata eu....,..

_--''fIM
oomo IQÇIQ.. .��

Yfb. ::::-:-..f
':':'i

'* CIrfIIIt. • • ...

PARA

. Dores reumalicas nos

mu s cu l o s e i un í

cr s ,

cansaço. vertigens. falIa de animo.
u:regularidades urinarias resuHam
[requentemeníe de mau funciona
mente dos rins.

SUL (Sul.btasH e Republi·
eas Platinas) cada TERÇA·

FEIRA as 10,00

NORTE (Norte-Brasil, Afri·
ca, Europa, Asia) Cada SAB·

BADO ás 10,00

Blunienan-Enrupa em 3 dias e

::a:

Paulo Herinc
Santa CatharinaBlamenan ...

Tintas e Vernizes. Matedaes para

pinturas em geral
Tintas em bisuagas para artistas
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t•. Roosevelt contra os governos tctalitaríos

..
" ,

•

Repetindo o gesto que irnmortalizou Wdson em lu 17, o graDde presidente
americano concita os povos pacifistas á defesa. Extraordinaria reper-

cussão mundial do discurso de Franklin Rooseveh em Chicago

SerVIço

,

i

i
!

Km GRANDE DO SUL
CAPITAL

PORTO ALEGRE

SUPERACIE:
285.289 km2.

POPULAÇÃO:
3.052.009 habitantes.

PRODUCÇÃO:
Carnes, C;OVfOS, \an. 001'"0,

cobre. vinhos, feijão.
trigo, mãho,

, .. Assimfdou U d bseu�Tonico n er erg
A vida do gaúcho nos Pampas exige
um estimulante como UNDERBERG

que, além de tonico e aperitivo, é
um precioso aux.iliar da digestõQ.

s a ude e alegria.

atem
'"O'"'lJ'

"

AVISO
-0-
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e sadia?

(A PEDIDO DA ACCÃO INTEGRA.LISTA BRASILEIRA)
o afamado Plínio Sal�ado

viiaminoso

.

,

o Poder Legislativo con- naes esta\reis, que se garan

Iessou, houtem. de um modo tam pela] propria exequíbíli.

eloquente, não ser possível dad�. .
.

.

salvaguardar 8 Nação contra E u.:u. tr!Um�h? .mo��l l�
o communismo, dentro dos. contes.. :l vel. D,_sce eprsodío

textos normaes da Carta os camísas-verdea sàem eo

Oonstítucíoual. gran.tectdos pelos seus pro-

Recebendo a mensagem do príos adv�rsarios.
Executivo, que pediu o "es Ha, porem um

.

outro as

tado de' guerra", 8 Camara pecto .00b aconte�lmentos. A
attendeu com urzenotc, a 60- dtrectíve bolcnevtsta que o

licitaçãa' preside;clal. Estado Maio� do Exerc�to re-

Demonstrou, assim, perante velou ao parz ve� conürmar,
a Nação inteira, a nenhuma plenamente, o �lscurso q�e
fé na vlgeucía normal da o Chefe da Acção Integrnlís
Constituição da Republica, ta Brasileira p�onuncio.u ha

Consagrou o regime de ex p(lUCO pela Radio Muyrink,
cepção (e o tez patriotica Muílos jorn��s e homens

mente) como uníca sahida d� respoDsabJ!ld_fides, . �as
para o

.

instante grave que ce�os pela, parxao polItl�a,
atravessamos. alfI_;'maram ser o commums.

A suspensão da "estado de mo um phsutasma creauo

guerra", foi uma experiencia pelo Integraltsmo.
bem curta e não deu os re- Entretanto, o documento

sultados fblizes que seriam o que .cheg-ru ao conhecimento

. Faz parte da vida quotodiana. Não, póde haver uma maior argumento em susteu- do povo velo tornar .patente
eserlpta perfeita sere. um bom dícctonarío da lingua. Per tação do regimen. Isso é toda 'B verdade contida na

isso, a Livraria Teixeira de São Paulo, unm esforço digno grave, porque precisemos, quelle discurso. Fi�ou prov_a
de louvor, Intctou a publícação do conhecido DIOCIONARIO não. somente para salvar o do que os .1�tegralIstas estao IPOPULARILLUSTRADO DA LINGUA PORTUGUEZ!\., do paiz, mGS, tambem, as suas sempre vígítantes sobre ..s

�rof. À Lopes dos Santos, que ha tempos estava exgottado, instituições. passos dos agentes de Mos-

E este um dícelonarío completissimo da língua, de grande :NÓs, os íotegraltstas, esta- cou.
.

riqueza de voeebuíarío, pois contem mais de 50.000 voca- mos víctoríosos em tudo isto. Cumpre ainda Dotar que a

· bulos ainda não registrados nos mais completos tlleciona- Os que combatem aystematí- directiva do Komíatern que

rios da língua, concorrendo para isso mais de 10.000 vo- camente u pouquísstmo que determtnou o "estado de

cabulos de uzo corrente noBrasil, sendo esta segunda edí. desejamos, fartaram-se hou guerra", r--pete varias vezes

ção reYista'e ampliada pelo illustre professor J. R(}drigues, tem do muito qUê nunca pas- ser índispclosavel aoE. ver·

con!J.ecedor profundO da língua portugueza e que teve o sou pela nossa cabeça. meli105 o combn.te sem tre·

cuidado de c01l0car na presente edição as duas ortogra- O que pleiteamos é uma g:,xas ao Integralismo, o qU!J1
•

. llhias, a de Portugual � a mixta•.usada no Bras�L Mais de reforma constitucional que, deve ser apontado como "ex-

1.000 gravuras, quadros e mappas illustram a obra, que 88- sem affectar a indole do re- tremi�mo. 1$ accrescenta a

rá bem duviJa a mais completa dos diccionarios da língua gimen e a intima estructura palavl'a de urdem "dos de

•. tornan.do�se a.SSim �ndisp�nsavel l:l. professores, estudantes;
I
das instituições, assegure. de Muscou que OR co�mulllstas,

hOIDens de letras; Jornalistas, emflm, a toda a gente que modo definitIVO, esse mesm<. para lograrem eXlto ne�8a

tem necessidade de um bom diccionalÍo purtatU. Pela mo- regimen e essas mesm&;s ins- campanha aos do Sigma, ;:la-

dicidade do seu preço, será o ciccionario ma.is barato de tituições. vem, tambem, para disfarçar
: quantos se conbecem. Aspiramos a. uma fórma simular combate a� proprio

Q diccíonario completo em um grosso volume de 1.600 constitucional mais estave!, communismo ...

'. paginas, es�á sendo impresso em tomos mensaes de 128 je pel·mar:.encia mais solida, Revela-se, desse modo, to-
, ,

. cada torou, ql18 aqueHa livraria vae vende!' ao preçu insig realiz.ada com bom senso e do o sentido da campanha

.. Dific,�ntede 2$000 cada, o que torna ainda ll'ais racil a compreh"'Dsão da hora Da- que, contra os camisas-ver-

", sua ,�cquisição.. cionnl e universal que viv�. des, tem movido certa im-
·

'

.. PÓ(Íe1U pois us nossos leitores dirigir-se á Livrari& Tei- mos. Nosso respeito á Carta prensa.,.

'., xoirR., � Rua Libero Badaró, 491 - São Pau!o. é {!ue nos indica, imperati- Tudo considerado, vejamos
,. ,

vamente, reformas' que a qual deve seL' a attitude do

prestigiem, evitando·lhe tão Integralismo no actual mo-

frequentes cülBí>sos. mento.
Chamaram'Dos de "extre- A sua attitude deve ser a

mistas da direita" po-rquP de pleno apoiO ao .sr. Presi

prégsvamol, como prégamlls, dente da Repulica, ao Exer
relol'mus índispeIlsaveis para cito e á Armada. Que eSB

se evitar de uma vez para "poio seja completo e irres

sempre, os repetidos adipses tricto. Que alcaucf' todas 8S

da CGDstituição, E, f:lgOff.;, consequencias desse acto

são esses mesmos criticos politico, no· conCdnente á

implacaveis, Que ultrapassam segurança delinitiva da or-

08 extr.emo;:l limites dos nos- demo
sos oujectih)s, conft'ssanJo, Devem estar vigilantes pa
com alarme, a jnoperancia a que o Kúmintern não sáia
dos textos que dizem deten- victo;ioBO, contramarchando,
der.

'

Improvisando attit::des de

A these do Integralismo, correligionarios, que leva

está, pois, mais do que Dun riam mais depressa, no rumo

ca de pé: o problema da or- deitoral, o Brasil a Moscou.
dem niío é um pl'oblema ex- O caminho de Moscou póde

MENSAGEM RECEBIDA PELA FEDERACÃO TACHYGRAEHICA clusivamente policiHI, porque ser atalhado e tornar-�e mui-
, .BRASILEIRA' é um probiema pd ticr • 10 mais rapido, se, em con

. , Uma questão I.!l!e .

seria sequeocla do "est_qdo de guer-
Quaado 'vÍpitou a Séde Ct'n- se. brilhantement.e resclvida por ra" os verdadeiros nadona-

trHt dli Fedel.'l:lção Techygrr.- A União Tecbygraphica AJa esse adn:;irltvel brasileif(J fir- listas forem (.pPl'imidos, ca·
ph1ca BrasHeirá, por tlcca.sião vesa gU>trdará eteI'Q;-;mente, me e corajoso. que é 9 ca l!1mniados, perseguidos e 3-

·
d.' $�ti pUSsa!{em p610 Rio de cvmo grata recordlição, as pitão FüÍnto Mül!er, o mtS meaçados ... O problema da
X-IIH�iro: 6 iUustre tachigra- prasps IJcHsolaàoras que os mo se dando em todol3 os Ordem é um p!'ob'leroa poli

·

piló uruguàyo Dr� Rodolfo AI- illl1stres tachygraptlos de aJem Estados, onde houver um tico.
mdda Pintos, foi aprovado, .-H13nticó tiveram, neste imo· cbele de Policia c�oso de P.ree;tigiar o cheie da Na-

. dU!'f:l.llte a ·.recepção, um voto roento, para ..lom seus �il'rnãos suas responsabilidades, pas- ção e IiS forças armadas é o

rla sohdar-i\-'d.'lde aos. tacby de Hsspanua, patI'ia éda graD- sa do terreno que lhe é pro- ousso dever- e delle não de
graphQs bê'spanhões� pela si de Marti; a União :Tachj1gra- prio e attinge consequencias vemos &Iastar-nos se quizer
taaçã{j que atravessam;: phica Alavesa, que sempre te- politicas da mais alta rele- mos salvar a nossa Patria. E

·

.
Aradeceado o gesto d')s pro- ve come um de seus princi vaneia. Interessa o Exercito que isso sej:l re:to sem am

nssiotlaes brasl1eil'�S, ao qual paes otjectivDs' eSU'eitar os e a Marinha, alça se ao suo biçõe�. s",m interesse pes
�8 associoÚ o Dr. RodoH'o .-\.1- laços de amjzade que un;l�m lsremo magistrado da Nação sua!, mas sempre com os
IDp.ida Pínto3 e nome dos ta

0.S profissíonae.8 b?s_p.1AsílOetl P ti L' 1 t·v e Ih f·t
.

t
ehygrari.iÍlJ.s.·. u.rugua�7{iS, a Uai

'T e ao o er' egls a 1 o o OS 1 os nns lU ereS3es

.t' J aos seus quer':dos com-panhei· apr�senta·se ao ?OVO brasi supremos do Bt·asil.
ão Tachigr�_phica Alaveóa, de rus cios paiz' s america:lOS, leíro comQ uma these cons'
VictúT'ía, díl'igm á Federação 'd I

. _

Tachygl'apica Brasileira a 6e ..
por COGSl er_a -os Irmaos'dDun, titucional.

...

guite mensagêm:·". .... w:
ca e��ueee:a a co.�mov� ora �hese CO:<l&tttuclOr:al que

..

"I:
-'

f d'·. .' mam._staçao de Latermdade bOJe 18\'a todos DS Sinceros
;oro �ro un �, COl1l. smce: com que a Federacão Tachy- '

....
;

, O' d ,lO. ,

ra emoç<to e rectinheClluento; .. _ . .1 a me�ltar. ",ode � \ r elIli"er

b de 1 ·D'··· t
. grllphlcs BraSIleIra, os tachy mantIda com a slm ....les exp.-

08 m1ht!nJ ros �·fa..._. Ir;C Ofdla graph.OS' brasileiros e uru I clLção da C.uta M�g'n.a se�
aeG em os seti lP1'Bn�OS e CF ,. {J.

.

...

h
'.

I
_ _ '.

lraternal. solid'iriedade ,com:
",uay S nos. ourara.m,

ao ap- interrupçoes? Se na� '.pode,
(1'1" 'os qU'ridlseullea!lá bl'l:l.•• PdfovI.ar unammen:�.elnte o Cúf-

quaes a9 rerormas que se
'j "�.' ,

.

� "', �a lsmo. e amave voto for-· - ?
'

sllelT'l)s e �lruguay(}.., se .lem- mulado pt'io Sr. Cesar Luis lmpoem. ,

_

bl"am de D08 nesta hora aml:lf
.. Leitão;-

. E todos os bomer:s hone ... -

\, , g", e !I'aglea que &!ravessa a tos terão de concluir que o

'i;ài( ...nossa Hxte[H'�cida Hespanha. Integralismo não podia seI,

''<Ví.ctima da malS brütal dl:is é tomado como «extremismo"l'g'ú,�I'
.....
ra civis, qUclndl.l. PelU. u.ai� as&�gurai- a iI:idbpenclcncia .uma..

vez

.. q.�e �Ile desejava, 1

Ci)'tdd e:o" ae /Ser bnm heg..; comQ deseja, Justamente or- \

pauhol, mata se e 1!.88a8sina� dá Patrla! terecer normas constitucio., �;;;;;;;;; �

nr. 1
rejuvenesce a cutis. e que,

cravos, rugas e

demais impurezas da pene

cidade

Um bom Oiccionario

.:::,',
"

• � í .

,: .. �

:� .

"

"
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o CHAPÉOT
DE

CONfiANÇA

Os: tachygraphos hespanhóes
a'(lS seus collegas do Brasil

2-10-1937
---_.�-...�� -- __

-----------------.-�
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Com o seu uso, nota-se em

poucos dias:
l' - O sangue Iímpo, de Im

purezas e bem estar geral.
2' - Desapparecimento de

Espinhas, Eczemas, Erupções.
Furunculos, Coceiras, Feridas
bravas, Bôba, etc.
3' - Desapparecimento com

pletá de RHEUMATISMO, dô
res nos ossos e dõres de ca

beça.
4' � Desaparecimento das

manítesteções syphilitícas e

de todos os incommodos de
fundo syphilitica.
5' - ° apparelho gastro

indestínal perfeito, pois, o

«ELIXIR 914» não ataca. o es

tomago e não contém iodu
reto.
E' o uníco Depurativo que

tem attestados dos Hospítaes,

Ide especialistas dos Olhos e

da Dyspepsía Syphíiitíca.
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CIDADE
DE BLUMENAU

Bissemanario de absoluta
independencia

EdçôeSl âs quartas-feiraB
I:. aos sabbados

Director:
DR. ACHlLLES BALSIN'

Gerente
RODOLFO RADTKE

Redacção e oUicinas
Travessa 4 de Fevereiro n" 7

Caixa Postal - 'ii7
BLUMENAU
Santa Catharma
-

�SSIGNATURAS

An.'10 ••• -
, " 15$000

SeJleo;tre. . . 8$000
Nt�Jl.. avulso . . $200
NlLll. atrazado. $400

IMPORTANTE
.\ direcção de cCidade de
Blumanau> não assume res

ponsabilidade peJas aprecia
ções emettidas em notas ou

artigos assignados

I
�.," . ',+Th'�

O melhm- pars 8

�sse e .dcenças do pcito. i n
Lombate u c;.-onsbpaçõ=. li

resfriados, ecqueluche,
brondUto ti uthma.
O' Xarope São João

protege e fortifK:1 IA PI'"
ganta, os brol'lchÍ03 c Oit

pulmões. Milhar-ea d.
eutu iiZlSllmhrosiU f (I

Viação 9rusquense
Ltd.

linhas díarías entre

Brusqu.e 9 Blnmanan
Caminhões ínteíremente
novos para passageiros

e cargas

Agencias:
Brusque: Vva. Fischer Tal. si IBlumenau: Hotel S. José Tel, 263

iServiço rapid.<;).
qarantido atlencioso

-------........
--_._...
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SO' HA UM GEITO:
Uma applicação do

CÊRA
�.�
o t"EImedio infalIJvel no dõ,.
de dente . .Posso.da a dó,.,
procure o seu clentlato..

A Cera Dr. Luatosa'e d�
appücação facillima, da
acçCio irrunediato.. nãoquei.
mando a língua ltàn\ aa

genuiVQ6.
Cm""""""-_�.�

�o:r.J. C;uoos 8 ... t=.c�"••� � .1'.....
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HOTEL HOLETZ
Situado no melhor ponto

da cidadr

R. Sgebert & Cia ..

QU'l.rtos confortaveis e eosin,'Ja
de primeira oréem

Absoluta mowlidêidL b

maximo 8E.seio

Blumenau. • Bta. C;J,thurina

Empreza
Catharinense

Auto

Da directoria acima rece

bemo3 o seguinte communi
cado:

Blumenau, 18 de setembro
de 1937.

Ulmos_ Snrs
Temoa o grato prazer de

communicar que, em succes

são á }Empresl:l Auto-Viação
Catharinense Ltda., que gy
rava nesta cidade de Blume
nau. com filiaes e agencias
em varias localidades do Es·

tado, organisamo'� uma socie
dade anonyma, sob f1 desig
nação de

EMPRESA AUTO - VIAÇÃO
CATHARINENSE s. A.

Viação
SlA

portes em geral, t.mto de pas
sageiros, como de encommen

d.alS e carga s.
A nova sociedade espera

merecer dG sua dísticta Ire·
guezia o mesmu licolllimento
e a preferensa sempre diE:
pensados á sua allt,:,ceSS�!ra

pedindo a attençãtl para as

assignatnras de seus di!'; cto
res gerentes, cum direit,. a

obrigar a sociedade, 'la for
ma dos estatutos :sociaes, COD

rormo abaixo se vê.
Attencics!l;; saudações

EMPREZA AUTO - VIAÇÃO
CAl'HARINENSE S. A.

Os directares gerentes assig
sociedade essa que, como'a narão: Theodoro Da'rius,João
sua antecessora, tem por ob- Hahn, Adolfo Hu::.s e Le()pol�
jecto 8 exploração de trans- do Colin.
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A [Il�ior Descoberta, í
PARA l MULH�R ,': j
fluxo SedatJna

li o _Regulador Vieira
,

,

A m1l1heX,llão $()Ifrerá:
�.

I
dores

;

Alivia as 'cólicas uterinas
em 2 horas.

'

,

Emprega-se com vantagem .• '

í para combater asFlores Braa
1, cas, Colíeas Uterinas, Mens- ...•.
i truaes, apÓS o' parto, Hemor- ,

l hí
'

r agias e dores nos ovaríos..

i . E'
.

poderoso 'CaIm ante e
i Regutader por exeelenoía.:=>

�, FLUXO-SEDATINA, pela sua,

1 comprovada eHícadá é. re-

:.: ceitada por mais de to.ooo
. medkoL

' .

) FLUXO·SEDAT1NA sncon-
, tra-sa em toda a parte.

,À;..,

o
�·QEME.',' ,DINTAL",.

t,
.

1fpya1Briar
.

.

." de '

.' AnINSONS
.:

>,

a.
F"1

'.�

Syndicato Condor

Ltd.
Novo Horcrrío para fec:hcp;pnto

dus malas em Bhunenau

A partir de 2 de Março de
1937

LINHA PARA O NORTE
•

f,,'.çll-reÍl'ti arêHill de Janeiro
• Qu;,rl; -1'l'1]'u aré i\'atal p c.rropa

_,ê�Ouinta reI:!.l, até RiO, .CO,m Ijo.�a,C,ão-�_ [até j{ecife
Sabba(!o até Rio de janeiro .

.,'

LINHA' PARA O'SDL
'1', rça íelra atê Buenos Ayres
Q a' d-reira até Porto ftlegre
...,aLJua(!o aLe Ô;IBnos Ayrt!:i

dem '. idem e Chile

-

.. '.... -� ,- -------- --------�-....,...,.........-----,-�-..,-----

o} Y't, �,:i8 iII' Empresa A�to Viação CathariDsnse Ltda
E Cargas, passageiros e Encommendas I
$3 Serviço d1an� entre. i
� Laguna" Tubarao .. Florianopo- �
& tis � Itaiahy ao Blumenau Mi [ara-
�I guá .. [oinvllle .. Curifyba

Escala sUl-americana e mundial �
PeJa primeira vez:: 6.n I
2 annos' de garantia inclusive as .9 valírulas 'l}J

PONTO AZUL a marca allemã da clCposição mundial Paris 19370 �
� �

� repr�!�fante: Alfred OossweiJer R��z!ir��7�O-. .�
��ffiWffiffi�ffi�*ffi�ffi�W����������ffiffiffiW��ffi*ffiffi��

o Graüde Supe1i' 6 W 9 7
um radio insuperavel
de, MAXIMO rendimento a MINIMO preço

• A Ford Motor Company
tem o prazer de apresentar,
ao publico brasileiro, o ma

ravilhoso Ford Eifel, produc
to das Fabricas Ford da AlIe

manha, que causou verdadeira
sensação nos meios automo

bilísticos do Velho Continen

te! Dotado de motor de 4: cy
Iindros, com 32 ccvcdlos de

forco. e de beila e coníortcvsl

carrosseria inteiriça de açOi

Ford EUel é um carro carac

teristicamente economico, per

correndo até mais de 14 kílo

metros. por litro de gazolinal
Em exposição nos salões dos

Agentes exclusivos:

CARLOS HOEPCKE S. A.
BLUMENAU

.�

-

1

Esta empresa dispõe de contortaueis autos-omni
bus, e pode otterecer aos srs. passageiros pleno

conforto e seçurança.

SerVICO
.'

,

,
Militar

Iuntoõefllistomento de Elumencu
Sêde da fia" Zona do SIR

Relação nominal d-os varões alistados da classe de
1919, durante o período de 1-{5 do' corrente, de aecordo
com o art. 68 do ReguJamento do Serviço !\1ilitar.

I

AGENCIA EM TODOS OS LUGARES MENCIONADOS

Blumenau .- Sta, Catharina

1 ,..,

'AFFECCOES RENAES
3 •

Sente-se V.s. envelhecido e cansad". quando
deveria estar pleno de vitalidade e energia?
Soffre V. S. de dores nas costas, rheumatismo e

desarranjo na bexiga? V, S. é victima de uma
enfermidade nos Rins. Comece immedi:r.tamente
um tratamento com as Pílulas DeWitt, o remedio
recommendado pormilhar", de nessoas.. Compre

... hojemesmoum frasco e terce-as com regularidAde,;
-Vu!!",entaltl as dor... e ·dão UOTaS forças e
vtW,dadeo

Pilulas DEWITT
para os Rins e a Bexiga •

Os analgesícos cnmponen
tas de ".APYli.l�:,rIN.:i", estão
dosados optimamente, de 111a

neira que a energia esoecí
fica dós orgãcs

.

lião é artíu,
�ida por eíteítos secundar íos,
nesmo quando gois

.

cachets
"ejam ingeridos simultar.ea
mente. Em outras palavras,
Ião de prime O coração, não
limiaue o perystalismo !;{as
tru.íntesünal, nem hyper
aetdiliea o estnmago.
(Asso) D1'. Oswaldo Espiruiula
R ...a 15 de . Novembro, nr, (Continuação)

34 - A - Blumenau: �11ã1\1tó))fi&\�0ii\tã\tã\fã\t.§\��1ã\1â\ta\A\
302 Gustavo Schaelder, f de José e Maria; 302 Gerei- �=�D;rllJe!f»;'ll����lleYf'We'll»:lt»':llv:lt�

"APYRETINA"? :-'_ Um 0P- no Francisco Zenta, f de Francisco e Maria; 303 Harry a. �
.imo remedio contra dor ae Brandenburg, f de Friedrich e Lina; 304 Hellmuth Teoke, _�. 81H•. ts �rodnct_0,s in�fSll.tUa'bosstvi,etrUmeÍ.sV, Ht,'uÍrSa '11>151cabeça e uevralgíus.

'I
t de Ferdinand e Anna; 305 Heiwich WilheJm, f de Luiz e

Anna; 306 Hermanu Luebke, f de Hermann e Anna; 307 C f V fHermann KUChl, f de Alberto e Bertha, 308 Hellmurh li a e ermI ugo -

amarelão e an�IDlus;. _
Bre,tz,k,e" f de CarIo.s e Augu,sta; 309 Herbert Uessler, f de Il

2.0 Café 'Ioníco composto, -
o n;t�l., atívo

fiCarlos e Dorothéa' 310 ingo Pawlowski f de Guilh"rme e . . .

fortIficante
..

H
-

. .' .

'
.

U De efeitos ImedIatos e duravell'"

I elell8; 311, ISldorlO Pasta, f de �ab:l�l e Me�md{'oa; �12 J .. 3'. R
-

d- Linimento contra nevl'êllgias:Inwald Weege, f de Alberto e Alvme, .'113 Jose LUla aos" aIO-ra lUm,. Não ha dôr que resista ao

Santos, f de Constantino e Margarida; 314 Kilian Josefo- � seu uso;
wicz, f de José e Emma; 315 Leopoldo Krueger, r de Frie· 5' 4"_ Z T Topico dentario. Acalmli em pou-
da Kruegel'; 316 \!fax Krueger, f de Ricardo e Hedwig; 317 Q. az- raz,. cos segundos as dôres �o� dbntes �.
Max Kleine, f d� ThE:'odor e Alwine; :.HS Martin Manke, f � _

mfla:nados; �
de Albert e Emitie- 319 Oswaldo Correja f de José e Mar- _

5". Pe·q'UI-V'e"ro"I _
Ampoulas e emulsao. Contra to-

_'. O·' 'F" o

' das as doenças do apparelho .res-
garlda, 320 swaldo Pl'Rnge. f de

o

ernando
o

e Bertha, 321 piratorio. De effeito fulminante na grippe;
Pedro Conrado Janesch, i de FrancIsco e Frledl1; 322 Fau- 6'0 D t M d Formula scientifica fran-
lo Conradt, t de Wilhelm e Eva; 323 Peter WaUner, f de OU ro un O -

ceza para o tratamento
Johann e Minna; 324 Paulo Dorow, i d& Paulo e Jüanna; r._ de bellezd e o rejuvenescimeto da pelleo
325 . Pedro, Mendes, f de Martinho e Meria; 326 Richard ..: São productos da
Sandner, f de Richard e Alma; 327, Rich!:lrd Wild, ! de Ru 'S
doJ1 e Ber.ha; 328 Rodolfo Reil. f de Frederico e Anna; .� PbarmaCl- $11. Roy�1 .&\
329 RudoU Muelleri f de Leopoldo e Catharina: 330 Rei_. ....' Ui lI!fI
nholdKurth, f de Hermann e EmIIla; 331 Rodolfo Rojek, f de (.at.

Formulas rfgistradas dos Drs_ ]. C. de
';osé e Maria; 332 H.ichard Gaulke, I de Richard e Maria; S' Silva e Guido Cittadim
333 Roland Erdmann, f de Alwin e Mari&! 334 RoJand Hei a

_:::_ Caixa Postal 3608 _ S. PAULO _:::
mer, f de Alfredo e Catarinl-l; 335 Samuel Hofschneider, f '�,'"de lsatalia. Hofschnei1er; 336 Silvester Stniski, f de Pedro ..

- A venda em ttHlas "'5 Pharmacias e Drogarias-
e St�rania; 337 Siegirid Jantz, ! de Ricardo e Id.a; 338 Ta �

..�_ � �»M.�
deu Duda, f de:: Jesé e Helena; 339 Udo Lueders, l' de OU!, �U1 lI)��t.§W .ii>
e, Olga; 340 Udo Liesenberg, f de Edmundo e Paula; 341
Venceslall dos Santos, f de Antoniu e GuilhermiDil; 342
Wmrid ( t "'. f de Fri z e Ida; 343 Wilhelm Butzt e, �' de
Pdub e :v:taLnilde; 344 Werner Ziehlsdorff, de AUgilst e SIl,
ma; 345 WiUredo Strobel, f de Leopoldo e Ignes; 346 MIi
noeI Zierogel, f de Augusto e Lydia; 347 Wtlrer Kiewicz,
f de Helena Kiewicz, 348 Willy. HAnschel, i de Oscar e

Mlrtha; 349 Pa�lino lzidro Corrêa, f de 05car e Martha;
349 José Atcantara, f de Manoel e Anna; 350 Walter H<tus
Il'lann, f de Augusto e Minna; 351 Arthur Hausmann, f d
Augusto e M'nna; 352 Herci�i() Proféta !ia Silva, f de Nú
cclau e Maria; 353 Mario Victorio Alcantara. f de Victori·
e Amelia; 354 Altamiro Vicente dos Santos, ideMaria Joa
quina da Rocha; 355 Willy Pasold, f de Fritz e Frida; 35� f de Bruno e Maria; 359 Alfonso Siewert, f fi; ';'lberto 6

Orlaudu Alé.antara, f de Manoel e Anna; 3[ 7 t\ntonio Anna; 360 Francisco Cardoso, Í de João e Mari3..
tChl'dmm, f de Bruno e Maria; 358 Hermogen< s. Schramm�

'.

(ContinUt,)
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,,11Obra. alcance de todos grande uttlldade: 00-

mercio, industria, lavoura, profi8�ionn.es, estu-
• dioBos. ContGm tudo: Codigo comerel ...l

(200!art. Decessanos instruções faceis, Caena j .,éd1- ,

tos. Oonta.s assinadll.8. legislaçao, trlLbalho oa-

";4 tentes, marcas. Prmcipio!) oDxresponds, ":0 ;"r-
. mule.rios, cartas. muitos om" :""',' re, , ; en- !'

" tos. procurações. mOdNQS let='"" acta •. é:' c&- li
,

. tas, titulas Curiosldades 1r,r�n�.,s por di,

3DS,'DV.. lOdvoge.dos. Garantcl lóDssuidor grU."lOf f ;Jora
I floarÁ. satisfeito Não cet e �it1t- x. 'JT' : �"'um

•
escrltorlo! Pedido so a Joan Br..ndo _ fl. !':��.�. Jr. f ." '. �
Mande 17$. -porte graUs, mesmo parn e. OIc..�.'1G "::...: m:,.. ,.

,--='"
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ADE AO p vo Chronicas secíees

Collor de Lagrimas'�A Prefeitura. Muulclpal, ! Pede se aos proprletarios
convida .a .P?pulação deste e de antomoveís j.ara eompa
dos mUDIClpIoS do Vale do recerern, um pouco antes da
Itajahy

i:" ?ara comparecer á hora mar�.e.da, em. frente á Num poente melancolico, VON' andou destiando den

rec�pçau das exmas. sras, «Casa FrItz. Mueller», na tro da pa�2agem as rimas de um verso que minha alm a

ChrlstIn3; B!Umel!8U e Ger- Vorstadt, afIm. de tomarem I temerosa {fuurdGu de cor.•.Plasir âamour ne. dure qu' un
trudes. Sierich, tilhas do he- p�rte no cortejo �u� condu momento Ch.açrin âamour dure iout la vie" ... As mulheres
nemeríto fundador de Blu- zirã a� nossas vísítautes fi possuem, conto ninauem o instincto do tuturo que conuer-
menau.

.

esta CIdade. te a vida numa grande inquietação ... Esse uer so que vote

A chegada d.as deshncta.s Com� uma. homenage�. á andou desfiando dentro do poente melancholicc tinham (;

�amas a esta cidade se ven- memona do Illustre ervílíza- sentido de unta prophecia ... A nossa vida sentimental fui

O povo brasileiro. na sua o reclama do Legislativo, de
Iicará a 12. de outubro as 16 dor que foi o Dr. Hermann assim ... Poucas bem, poucas ·aleyria.<: e muito sottrimento ...

granue maioria,· recebeu pleno. aecordo eom o Presí- h�I'as, realízando. se . � recep Bl!lme�au pede-se 80S p�(I- 111as que importancia pôde ter i1"SO se fiz da minha dOI'

cominllegavel tranquílltdade dente da Rcpublíca e os Mi- cao na praça Hereílío Luz, prletarles da rua 15.da No' um poema e do meu amor uma grande insp'imçãr,?... ri

o decreto
.. que coltoca o paíz nístros da Guerra e da Ma-

em íreute �o monumpn�o vbm�ro que embandeírem e vendo dos meus sonhos impos.çiveis tenho sido telie.: De

em està.l�o de guerra por 90 rlnha, Ha quem veja nisto com�emoratlYO da Iundação enfel.tem as Iaehadas _de seus I cada uma das lagrtmas que derramei fiz um grande co/-

dias. �e8lguenj esperava que uma contradtcção e �ma in�
I
da Cl�ade. . .

predíos na ho.ra da ch:gada. lar brllhanie para (.Jrlornal' a maçniticienoia de ludo aqui-

espírito publico reagisse no coherencia. Mas e qU6 ha de _As íllustres VISItantes s� O c{)mm,erc!� cerrara por lo 'Jue coce tem sido para 'mim. sem. o querer ...

sentid�:da irritação, perante mais saliente "essa attnude
rao sa�d?das pelo .sr, Pretel- las ao meiodia.. BENTO LUIZ

.
essa medida íuopmáda, deve vice-verse

'

-

e e pa' to Municipal, depois do que O programms das demais

It 'h '.. ';'"
"', e �orag m

_

-

percorrerão as ruas prlncí- festividades com que Blume- , f

�::{:� d�::p��;�aa��fUN�� ���Ó.,��· ��sVI��d�:rd���oi� paes da cidade ante s de .

se �au homcnagearã as filhas

I ANNIVERSARIOS ! NASCIMtN ros
11

.

i'
... ..

.

'. recolherem aos' aposentos uo seu benemeríto fundador! ."

I.

ouve. nu couso encia popu- gem mnum�.r�s lmpOde.ravelB,. que lhes fora.m reservados serão pubücadas opportuna . ,!,ralJco,:,re hoje a data na�a Acha-se em .festa r. .ltlf. d:\
lar, movimento algum de ré- que uum Ala para .outro po- pela «Johannestílt-. mente.

. ! lícla do Sur. Hugo Hadtke.Tn Snr. Ingo Hering e

dlglllto;�l'l-puIsa,ae nem mesmo de Ias- dem modiíícar radír..alme6te·· .
: dustrial residente nesta cida- .me esposa. com o naseímê -

tio: o qu*" demonstra, de .ma- qualquer situação, por mais ., de.
'

: to de um lindo garoto, que .;

neíra m-quivoca, que à ne- crystaliz�da que pareça. Em Os criadores dia t d � tili
.

com es- ·1' - Festeja hoje o anníver- recebeu o Dome de Díe» I',

eessídade dolorosa á qual 20 de
:

[unho do corrente,
mais a ian a os li I 1z3m, ,sario onomasticG o Sr. Frei ocorrhl0 no dia õ dv COfre.n-

devemos o reappurecimento quando o sr. 'Macedo Soares pecialidade, J Din:lif:yo Metus, fE'sidente em te.
"do estado de guena foi obteve a jvolta a� paiz a u_� : Fogudhi[lha, municipio ue Os nossos parabens.
exactamente avaliada e com- estado de perfeIta normaJ]- f A R E L O ! Cresciuma.

.

...
.. .,

prehendiua pela NaçãO, de·, dade, nenhum elemento de
'

- Amanhã transcorre o CONSORCIO'
terminando uma attituoe de desordem perturbava a nos- anniversario onomastico do"I' .

..: .

.

disciplina digna dos mais sa paz inter':!!l. Trez mezes pa�a engorda dos seus po:-COS. Exmo. Revmo.· D, Daniel Hadllch-MedelfOS

rasgados louvores. �epois, tudo ("stava m.udado, Faça o .mesmo, preferind0. porém, o producto Jo Hostin, Bispo de L�ges. Reatiza-se hoje a� 17 B/4.ho-
..

Apena§l num ou noutro Gra ves ameaças surgIam de -- DefIue amanha. a data ras, o enlace .matrmlOmal do
sector da opinião nacional todos os lados: e, portanto, :b..I.I:c.,inb.o ::Toin..ville natalicia do Sr. Adolfo WQIs- Sr. Carlos Medei·ros com. Stêi.

�nQontramos �uvidas;.de�?on- º�da mai& natural que o Mi tein, funciool:lrio da Hrt;na So- Rosinha Hadlic!I, (lH�,cta filha
.fia:r:ça�, rec�los.e" crltIG8s Ulstro da Justiça reconside- ciedade Commercial Livonim, do Sn_r. Ewald ,f!gdh�h. .

maIS ou menos tlmld.as. Da rasse a sua opinião anterior, LEITE FRIOOR
Ltda. . sera0I:iiranyophos paI' p8;" "

massa dos que. estãt) intima- adaptando.se ás novas dr-
.

.

�«
. »' _ Assignala amanhã a paa.

te do nOIVO (). Sr. 9-e1so Libe-
�ente convencIdos 'do.acerto cunstancioe.

.

sa em do aniversario da Sra' I't1.�0 ,o.e exma ��p083 e. pela

,
da adopção. dum �reglTIle de

. E.ssa, qu� a c.ertos parece D.gOswaldina Reis Faurtto, digo nOlva o. .Ser; J(l�O -MedeIros e

�força: em VIsta das " nuvens lllcoherenCla, d�v_e represen- Blumenau tem ago�'(}, um' bem organizado serviço nissima cOIlsorte do Sr. Dr.
D. Adeha :\1edetros .

. :roxas,. 80"l>�e.carI'egando os tar para os espmtos serenos de leite entregue a domicilio Gil Fausto. de Souza.' FALLECIMENTOS,DOSSOS hnr�zontes, ·emergem uma prova de enorme valor. .'

un's incredulos, armados de Se, com effl:!ito I) illustre . . �
. f' ..... "�o

- Dia 1;' marca mais um

va�tQ�. e 'soleninés PORtos de Mlnistro paulista: q.ue nunca
A com.panhla Jen.:.en d� I

teudo de vltammas, quallda anniversario da Sra. Heiena

interrQ�ação.." A situação in- escondeu fi. propl'ia repug- Ito.upava Cen.tral, n commulll:. des. esta�. que recorn�Ddam Werner, esposa. do Snr. Pedro

tema: (J() .palz - pergun�m n�ncia contra o regIme de, c� nos que ac�bam .de. org& ó
mUI �al'tlc�l,arment� eS.e no- Wernel"�

enes :- é Dí'asmo tão grave excepçãó, julga necessario"
Dlzar um ser�JCo dlarl�, �� vo leite n:tl.I ca, «Frlgor» .

- Completou _dia' 12 mais

que estáá exigir remedios recorrer ao mesmo, neste. el!treg.a de leIt{', a dOmJ.CIh�, Facto lde!ltlCo aconte('e um anno de feliz vida os jl)

dr.a:st\.�os? Ex!ste mesmo_iru- momt:3nto, � porque, effecti·
JeIte �ll�rado e pasteurIzado c�rn os D&VOS ,typos d� man° vens Aldo e Herciliô Luz� fi·

mmente . p"erlgo· 'dum. novo vamEnte, 08 ilHos interesses be.n�fJcH!do �m suas novas le.ga, .as qaa.es, es�a lmpor- ihos da Exma. Viuva::Dr. Ama·

golpe corumunista?' Ou está da Patria' estão a reclamar! U811laS de leIte, ao qual; tem. tante mdustrl�. esta apre.sen- deu Fellippe da Luz. .

'.

"Budo o 'Brasil victima dum rig(frosas medidas de defesa. c?nf�r].�o a marca «Fr.go��, tando ao pnb.lco cons�mldor. A todos anniversariantes,
ardil. órganizado com intUi- Temos; certeza, assim ra-

dlstnbmdõ �08 prezadoE. C.I- empacotadas e de dIversOS "Cidade de Blumenau" felicita.

tosinconfessavejs? ciocÍnando ti t d - 1 .

entes .em dlv:erS�)s typos, co· tam,anhos.· tambem marCf

... ���.o,!'q�êteÍIios dt�{mtÍl" a gilm jmpe�cav!�. ro ..
umã o

� m�o sejam: lelte mteg�al. gor·; «FrIgor», VISITAS
legitImidade dessas duvidas.

. d�, comum, magro,leIte mal!- Agradecemos pelas ?-illOS.
EUas' evidenciam, aliás, uma '.

� leIga e nata doce� e�g9.rl'a� fras ql�e nos f?tam enViadas, Cei. feddersen.

clrcl!IJ�tancia confortadora: a p.elas Escolas; fados Be�ta mes�a usma
..E d?� quaes portemos dar pro Resultado dOR premios

de que, o povo' brasileiro não .

.

': de partIcular
_

ImportaOCl.3, V8S, que o� pi'oductos apre- Deu-nos bontem o prazer maiores da Lotetia do Esta-

é "ionformjsta:', mas deseja Por resolução de 27 de Se.: cbamar attençao sobre o ar- �eDtado8 ,�ao de uma marca de sua vi�ita o Sr. CeI. Pedro do, . extracçãu· (ie' 58. feira

ver cHaf9,mente em todas as tembro, foi removido o pro) r?lhamento dos frascos, cou JDsuperaveI. Cristia!lo Fedde:rsen. ultirila: 6914,: '100:000$000;

sitWlções, antes de applaudir fessor Gustavo Gonzaga da slstentfhs dehDov.as.e moder- l1IAJANTES 13.374,. 10:000$000; 14.165;

ou ·reprovar. TrR!l({uiUizem- direcção do Grupo E!>;colar> nas,ro.. as ygl�lllC8�.. «MOCIDADE» I 5:000$000; 10.130.: 2:000$000;

se, porem, ('8 besItantes. Te- _ Professor Horacio Miran- .

E pOIS, este leIte de qlta- Cir�ulou o numel"O de se- Jairo Calado 11,832, 2:000$000; 5.305, ....

mos a. mão elementos sum- da de GaspÍtr, pa'ra o' de lIdade gar�lIitida � de longa tf>mbro da «Mocidade», orgão 1:000$000; ·5.617; 1:000$000,

cientes para aUirmar, com São Francisco. �onsex:vbçao, dendo. a sua estudantino do Collegio �an' Esteve hontem nesta cida- 7.238, 1:000$000; 9691, 1:000$:

toda a energia duma convic- -0.- : llmpez.a e. �xtrema: pureza to Antonio, que tem como de ° Sr. JéliJ'o Callado, dil'ec- 13.579, 1:000$; Os ors. 5617 e

9ãO !!onesta, que as razõ:,� Foi r:omeado \} Prof. M�a-I b.a?�.,mologl�a; entretanto ve.; director' o esturtante Hercilio tor da nossa confreira "Ga- 7.238 foram .vendidos em Rio

mvocadas para.' a decretaçao cy.r Orlge, nara exercer. m.
I rlIH,a se neLe um . alto. COIl-. Isolaüi. zeta" de Florianopoiis. do Sul e Araranguá. resp�c-

•

d ti
.t' tivament�. .

•

do'�� o e 'gueITa nãd �tinamen�ocugod8dbe� ������������.����._����.-��������������-

constItuem (iS partes inte- tor do Grupc Escolar' Prof. I'h
' c.

81 G d
. -.-.-----------�-�

grantes dUfu "bluff", cujaim- Honorio �1irand& de Gaspar.: .", ega.ra:' ii umenau O rao e N.DTA·· . 't:t"SP·ORTIV·A .: .

moraJidade perpassaria os li- -0-
L

,�:i:r!�:�:g����:�.o�::��:�f�!rdr0�lr!�;:,��sJ�C.·I·· R C·.U·· 'H U RI (·A ('.8'1 C.··'·�·N·U o�f�;:r··�á�a�:'t;au.eJ'=ah:�y.es.:.�?llJna' J;f>pre.senta um indica Freitas, professora' da' Esco. AI. J.

,pQderúso dum· gravíssimo la mixta de PC'ss·.; Manso.
mal actualmente cQmpromet· -0-

.

1/1'
-

No campo do ReCre&tiv6
·tendo a sande do nosso Of- A professcra Ligia Gonza- O maior acontecimento em Sta.Calharlna rBrasH, encontrar serão ama- ,
gamsrou naeional. ga Mendonça, foram .conce� nhã os principaes quadrJs de

i A documentação aflprehen- didos 30 dias. de licença do. Ariistas de toda parle do mundo - 8 palhacos - Paysandú de Brusque e do

.
dida' pelo' Estado Maior do Grupo Escolar Raulino Horn .'

.

Recreativo Brasil.

Exercito é eloquenlissima. A de Ind-ªyal. .f6ras de todas' as· raças: 80 animaps amestrados,' ttei·grl'aess, 11eeoõpeas.;dz(,eSb, l'abS'�ePnaans- Como preliminar . jogarão
serpente co.mmunista, lião. � .

-0-
'.

IJ
_ 01 os infantisjio La1}�o Müner

espulgs.da, mas 8penas ator- FOI deslgnada li $1'8, Zuln· Arabicas, Camellos, El�fantest Kangúrú que joga box, CavaHos Arabes, de Itõjaby' e o Recreativo
doa.da. pelos golpes recebi- �e -ÇJ. S, Fernan��s, para subs Pontys de 60 ctm. de altura, Macacos africános etc. Brasil.

Idos �m.�1935J estavaretoman- tItmr a Prof. LIgIa M.�ndel!ça .

·1l'.·x4r.e'.ft .-.._ Sexía-fel-ra" Blumen�udo :vi(ia e vigor; caso não no C!:upo Escolar Rl1ulIno· L.I -- - em u.
tivessem sido descobertos os Horn de Indayal.
,seus'rii.ovimentos, dentro em FESTA ESCOLAR EM VILLA
:brev� estariamos irremedia-' N:OVA
vélID.pnfe. envenenados pela I Na lugar ViHa_ Nova des

secreção das suas glandulas. te mU_:IÍcipio. !eaJizar-se-á
E (l. prImeiro: a reconhecei' o

I
amanha 'Uma aDIm!l,da festa

{je,rigo foi o'Ministro d� Jus escolar. No loca} haverá be

tiça� Adversario " decla:':ádo bidas, churrasco, e á
.

noite

dO.'..
·

..·e.·
s�a.d.. Q;.·ue ..

gu.�r
..
r

..8.. até hO.n'l realizar·se.á
um ;8Qlmado

tem; cê hoje o S1'., Macedo baile no novo predlO da es·

Soãres .quem
: O aconselha e cola.

Faleceu" repentinamente
nesta cidade no dia 6 d f) cor·

rente. li menina l}fllrlindB,. fi- ..

lhinha do Saro Eu.clydes Frei- ..,:.
tas da Rocha e txma. consor- :r
te li. Maria (Ja·Rocha.

'

Ao Sor. Euclide-s". que ao

me mo tempo é. cnllega de
imprensa, no· Paraná, e exma.
familí.a ei'.viamos nossos pe
sarnes .

Loteria do Estado·

Convida-se o povo de todos os pontos para ver o· grande Circo Norte Americano

Espetaculos· de Luxo - mesmo que chova

Formidavel exito

-0-
Tamtem 'amanhã no Cam

po do Vicwria.' joglirão oS

secundarios
.

e·· prtncipaes
quadros do Blcmenaut:nse e
Victoria.

Hoje ás 8,30 horas

Seguirá ama�hã para Ita _ t).·
jahy, a embaixada do Flumi
nense F. C. que j<'gará na-

I q,�e.l.la .cidade no .·.campo dc,
CI{l.F. C. uma pal'tjda arni.;;·
tosa c'oro o Palel:itra F. C.

d
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