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e eno m ni stt
'_f LONDRES, 1 _ Commu- desses marinheiros foram a esta capital dizem que

�=..r.�"""",,,""�-=

O sr. Jose Amarino ainda não nicam de Gibraltar qUfl o realizados esta tarde, ás 17 são enormes 03 prejuízos

forr
•

'

, couraçado allemão "Deuts- horas, O ':Deutschland" te- materíaes e grande o nu-

u/J. seu programma!l6 chland" chegou, áquelle ve ordem de regressar im- mero de mortos e feridos.

govarn.o I porto 'procedente das costas mediatamente á sua base, VALENCIA 1 - Infor- o
•

Ih h 1 ban-I. H b d
I

r:
.................� Fre:das da Rocha �II"'.,; ,

_ T' '"
,e�pan o as, sem as an- em am urgo, marn � Almería que já fo-

IhLO, (Ag�ncla N�cl0na�) -" deiras nem os mastros, tra- RO"'rA 1 _ F' di t .. _ ram retirados dos escom- I
O sr José " d I b

J.li" 01 S ri CP áRA um povo ctutlisudo como sornes, é simples- "

.

_ ',,' ,"s ftmElI'ICO am a zenc o. a 'ardo 25 mortos e buíd ",
. bras trinta e seis pessoas J b l

. I

IInao escreveu BUS. plataforma ..

t feríd "

'

UI o a Imprensa o segum-, mente aescuutoro a contusão esta e CCU·Jl entre '

de governo, tendo se occu-
trrn a, rerr os.. 81� .conse- te communicado oflicial: ,I

havendo a.m�a outras nu- heroismo e inconsciencia.

pado com visitas �cunIere�- q:Ienma do bcm�aIdelO con� uA repetição de ataques 'I m,el·osas. víctímas, em" con- Nüa raras vezes ciuunamos de tierôes tamiçera-

Crac, que o tem íeito repetí- tI?, o mesm�_levado a. ef-
aéreos por parte de aviões sequencia do bombardeá- dos aventureiro.'? que se lançam de encontro a uma

.

feito por avroes governistas vermelhos contra navios menta levado fi, effeito con-
grande phnlançr, conquistando a golpe� de �.udúcia i,

1 h
um posto de commando, ou, derrotando um aos p1'O- �

lespan oee, allemães ,e italianos, provou tra
.

aquella cidade por prios membros da sua maua:

I'Confü'mada a noticia claramente de
.

um' plano navios de guerra al�ernã\)s. E a humunidtuie j.i tão insonie, tão céga como
'

de azressão nremeditado BERLIM, 1 - Informam dantes.

BERLIM" 1 O depar-
b ' ,.I::' ffi

.

1 t Entretanto, basta que um arrojado qualque- Icontra as forcas navaes en-
o reia men e queJ em 1'e- d

t t N 1 do Míníste-
' I

"trance 08 pausinhos" entre os parceiros a sua qua-

.�men o i a:a. ' carregadas pelos dois Estai- presa ia ?,O a��que crímino- ârtüi« e se lance á face duma muiiiâão, para que o

no da ,Gul,na acaba de aos de exercer o controle 80 de dOIS avioes de bom- chamemos de »ertladeiro herôe.

con�r:nar a noticia do bom- da não-intervencão naval hardeio da Hespanha ver- E' que quasi sempre ante o perfgo da derrota,

bardeío ,�10 couraç�lo "De.u- por cO,nta d,o àomité d� melha cO,n, tra..L0 cour�çacJo
I o inconsciente perae o controle propositada e suines-

t�chlan,d por, avioes lega- Não-intervenção. allemão Deutschland", u- comente, e abraça uma causa sinão sagrada, pelo

1 t h h d d d h menos oerdadeiramente Sumpathica ao povo.
IS as, .espan oes. Diante disso o governo

ni a es a marin ade guer- Não amiqos; não !3onf'undamos ncroismo com

Os CIrculo,s chegados ao fascista decídiu não fazer ra allemã abriram fogo so-t n »
•. ,

d
.

.L; '-' �nconSC1.encza.,

gov:erno .a TmIttem .q?e é participar os navios italia- hre o porto J..�e.rmelho de Si o golpe de auâacia nau fracassasse, o mise-

,mUlto, grave o occorrido, alnos no controle e retirar o Alrneria, destruindo as for. raoet não teria abraçado essa causa que mereceú o

deduzir-se pelo avultado. nu- seu representante junto ao tifícações do porto e ,fa- vosso apoio, e o relho do inconsciente desceria, bar-

d t .Ç d d 1 b baro, contra o vosso propl'io CO'l'po! E o vosso con·

mero e mor os e .Len os. Co'mI'te' de, Londres ate' o'· zen o ca ar as aterIas r 'l'
.,

ceito, a 'vossa V'lda, a vossa I am'� za corterzo o nsco

da momento em que esse Co,:, marxistas. pavoroso dum adio que se aVúlumm'á á medida do

mité venha a tomar medi� REPRESALIA decorrer dos dias!

das capazes de impedir' no-
Heroismo, no. verdadeira acer(,-CLu da palavra,

Navios allemães bom.bar- não é massaCl'ar �rna mu,lt-idão que conC07reu, in-

V08 ataques criminosos. deiam e destroem AlrtU3'pia sonte, para o prestigio de quem, não o mtJl'ecia; não

,.A communicaçã0 dessa é açular uma out1'a inu/.tidão contra fi massa enOT-

decisão foi feita ao Comité GIBRALTAR, 1 Em me dos seus irmãos; não é, enfiln, m'romba1' os co

de Londres pelo represen� represalia ao bombardea- fTe!) da Sação. jogando o Paiz ao pantano q.o .des-
tante da Italía. Communi- mento do couraçado alle- credtto, e o seu pOIJO á lama execravel da 'lnlSena!

,

cação analoga roi feita, a,o mão "Deutschla.nd", as uni. Não, amigos! A ·corôa que cir..ge a fronte dos

lidimus heróes, não pode se1' manchada na fronte

mesnio tempo, pelo repre- dades da madnha de guer- dos maiç telTiveis inconscientes!
sentante do Reich". ra allemã, actualmente e111 Heroismo é m01'1el'pela Patria, e nunca, JAAfAI,s,

GIBR.ALTAR, 1 O aguas hespanholas, inicia- consentir que a Patda falleça ante o escandaloso po I
b bardeamento do derio de meia duzla de cana1has, frente aos quaes

'

bomba.rdeamento do porto
ram (j

.. om. "até o PTOP1'io sól S6 est?nde enverg9nl�ad,! e trls�e"l
ele Almeria pelas unidades porto ::le Almena.

Berões não, inconscwntes, hornve�s �nCOflSf!Wn-

da marinha de guerra al- Navios allemães para agu,as tes os que sp lançam de encGntro á massa bl'uta do

lemã em aguas hespanho- hespanholas P,
ovo d,esgraçando

lastima1Jelmente a terra

gen(n,'�\1I las, em represalia ao ata- I que os VtU nascer!...
_'__

.

���õ�:va:�v:rni�!��toh�:��� ni!!RL�:�i�me�t�om��: ri rn =-� *"U e_ tlM'==·--==._w-

nhoes ao couracado "Deu- para reforçar as forças na- Norb�rto Yung com. Desastre [le
tschland" pross�guin c1uTan-1 vaes do Reich que se en-

te toda esta manhã, someu- contr8m em aguas hespa: petírá no Circuito caminhão
te cessando quando nada nholasr rr:-maram para, ah dn. Gavea O caminhão de procedeu"
mais restava de Almedia e

novas umdad9s da marmha cia de Gaspar, guiado pelo
de suas baterias de costa. de guerra allemã,

RIO 31 _ Cheo-ou honiem chauffer Luiz SilvillO da

E' grande o numero de aqui � corrl'ldor gaucho Nor' Cunha, chocou-se fortemen-

mortos e feridos em conse- Selos uBstínados á propagan- berio Yuog, que trouxe com· te hoje pela manhã. com u-

quencia do violentissimo a- d d PT t' sigo um Ci:lJ'1'O com motoI' V8
ma calToc,a ele padeiro.

a o nale no aI BflOf convenientemel1te adaptado
taque dos vasos de guerra por eUe pr'oprio, e com u Neste desastre sahio gra-

allemães, Rio, 1 - O sr. �larqtles dos qual vae partidpar da grtm· vemente fratllxado em uma

LISBOA, 1 _ ° bom- Reis, ministro da Viação, au· de prova do 'Circuito da Ga- das pernas uma passageira
bardeamento de Almeria foi

torizou o Departawento dos vea", q_ue foi incontinentemente
Gorreios e Telepraphos a No recente Circuito Far- "

d
feito paI' . um cruzador e confiar á firma Warteloz and roupilha, Yung fez uma de- internado nesta ci ade no

dois contra-torpedeiros. 80- Sohnse de Londres, as emis- monstração do seu carro. hospital.
mente cessou esse bombar- sões de se11os, especialmen. dando varias voltas com gr�n- FOI aberto o inquerito,
deio, quando 'estavaw dêS- tá as quatro séries iniciaes, de eIiciel1cia e só não cou

truidas as fortificações de ca.da qual com dois valores Quistando o vrimeiro poeto
differentes, sendo uma desti· 'd--evl'do ao facto de "er furado

guerra e as baterias, cala-
•

nada á propaganca d') café o tanque de gazoÍÍlla.
ramo Informações chegadas no exterior,

Herões
rt iS�, í1

lllC011SCICI1IeS 1

Sr. José Americo

Convocado o Conselho
Liga das }v'ações

GFNEBRA, 1 - O go
verno hespanhol solicitou
a convocaçã.o urgente do
Oonselho da L;ga. das Na

ções.
RIO, 1 -, Conhece-se a

g01'a o llllmer6 da mortos

em consequencia do bom
bardea.menlo, por aVlOes

governisti'ts hespanhoes, do
"Deutschland". Sobe, esse

numero a 34, Os Íuneraes

damerüe, Di!tnte da impossi
bilidade de trabalhar, em sua

résidencia, aonde attende a

todos que o pro.curam infor
mar se é·candidato. pr(1tentle
dentro ce pou·cos dias' áu
sentar::se desta capital, afim
de escrever tranquilamente
o se:J. programa, Essa auseu

..:.ia será para um logar aio
ria nLio sal.oido e por poucos
dias.

'

Get."adores

Bom.bas

electricas

stocK to-

os i;y"Pos

l�ais um sano applica
I·do para o cmnmercianfB

J1(1 Casa,
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OMS RIO, 2 (Agencia Nacional)
,

- A Directoria de Rendas
Internas do 'l'hesouro Nacio
nal declarou que o livro Co

piador de facturas, Registro
de Vendas a Vista, Registro
de duplicatas, estão sujeitos
a seIlo em todo o terriwrio
nacional, inclusive no Dis
tricto Federal. O desp9.cho
acaba de ser approvado pelo
Ministro da Fazenda, que
míindou cantar o prazo de
30 dias, durante o qual se

deverá cobrar {) impost,}
simples, para os con�ribuin
tes se apresentl:trem para eI
fectuarem o pagamento. Es·
se prazo começou a correr

desde 21 de meio ultimo.

Pão caseiro!

EmpregLle no seu p�eparo as étfamadas farinhas

Cruzeiro (50'1..)
Surpreza (50·/.)

"'.1 .�.."., ......� r,; "11" , i � d D· at d J d II
.

f
'

I
ilcgciL�.;� a., U1Sen'" I\H. ac. ,e Irei o o e o resu ta 0 les sahsarap enamemp'

ção de direito '

',' Paraná Moinho JoínviHe, Filial Blumenau

RlO. 2 (Aeg"n* Nacioaal) I Caixa postal. 89 End. te]. SILOS I Ricardo Carub
- O voXar:te von Siruek. che- Curityba, 1 �- Teve loge.r em treino
g,d1. a" RlO, para participar hontem, na Faculdade de Di-

"

lW Circuito da. Gavea, tra- feito 'do Paraná, ás 16 horas Um brasileiro victo,., PAR! JULGAREM O EX-BOVER-
zenda gazolina especial para a posse do novo cathedrll.ti- A.1.' uAllOR lt�ARIO flORREIA Rio 2 (.'\gencia Nacional) O

seu uso exclusivo� O Auto- co da cadeira de Direito In- rioso na rgenlll\a l' l'u..u. li... 11 volante Caruh em, treinos;

moveI C!Ub requereu insen- ternacionalPrivado, o pro-
no momento em que razía a

ção ,de direito, que acaba de re1sor dr. }osé Farani Man- Buenos Avres, 1 _ O CUIABA' (A�encia Nacio- quarta volt'l, -�eve que lllzer

Sér negado pelo sr. 'presi- sur GUl:rios, que recentemen· brasileiro Alcides Proco,pio,' naI)
- A Âssembléa Legisla- <;urpreheGdenfe manobra pa

dente da Republica.. te, em brilhante e memora- tiva acaba de nomear os de- ra não abalroar com um ca-

O gav?rno baseou�se no vel concUrso eonqui:=tou ,a- foi proclamado campeão de putadns Ulysses Serra, Gen- minh[o, verdade:ramente cor

dispositivo do decreto, 8e- quella ,çadeira unanimente te.c.nis no totneÍo do Rio til Silva e José Vieira para tou a plst5. com nma mano-

gundo o qual lubrificantes npp"ovado pela douta COfi- da Prata, ('m virtude ele fazerem parte do tribunal bra executada com grande 2 mUhões de (aii�aS)

em geral, carvão e outros

I
missão examinadora . não comparecimento do ar-I especial, para, com mais 11'€:'; I

destreza. S. PAULO, 1 - ProgIlosti

co�bust!veis, quali].uer que
_

O professc:r tvÍ3psur G.ue-! entino Hector Catal'za (u desernbargadol'Fs, �ulg!rpm _o Aquelltl corredor, a�angou CDS ol'l'iciaes calculam que B.

seja,
.

nliO ,compl'el1cndem a I
fiOS qU? ieClOn�ra, �o UltJill<;' ltg, .. ·

a ,f'� t . I', "J,\, � I ex �overn�(]ol' .:::lfl� .f....,Grrela I graude� aplausos de muro!.:- exportação de laranjas de

nlilterw., p�lra ,gDzO das van- a�;,I') de cur�o JUl'ldIC()) daral <;'
la. .e;:ll l:�n aI 1 OCUP'J1 da lH�n:l1CHl. Oll,:l'E'Cl'_1U Del::! I'0S. CD:rlOSO':> que aSSlsaram S. Paulo, attingirá dois mi-

tagens requendas. ! !;,�,.},,, nm ama Hlaugural. I na. paI t.da lmal. ! eeL ,hl"W Ct:lc�b�;�. ,c.::; U'Cll.lfl<;. dhões ele ImÍxas.

o MELHOR E MAIS MODER·

NO SYSTEMA DE FOSSAS

DO MUNDO.

Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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Em Alto dos Tndíos, muníeípío
: de Hammonía,

vende-se a pxeço razoavel um lote de terreno com, 88
alqueires, dos quaes dois alqueires são plantados cum

A amízade que a Alle:na- em grupo 113ra engenhetros peTas, ameixas, laranjas e outras fructas. O resto do
nlla sustenta com os parzes e estudantes de engenharia. 1

.

t t tt O t' J. d. ..

'1 t
. ate conste e em rocas. pas os e ma o. pUDa estra a

A travessí lo I 1 a tic!n míbero- americanos data a 10n- Para preene ler es a senSI'. "
. :

.

I }' B "_ .

d
_S raveSSJ8S aereas uo qua p r J ipa os ('IH pP,).

gos anncs já e se baseia vel.Jaéuue, organisa agora o para automoveís ate o oca. o� occa�lêlO par!1 V�D a Atlantíco Sul; iniciadas regu-I veito dos nossos próprios in
numa assístenéta mutua tan Serviço Allemão

. de Inter- de fructas e-m Blnmenau e Flonanopohs. Ha IgrejaS e Ilar e pontualmente pela Con-l teresses.
to em questões cutturaes cambio Academico, uma 01'- escolas nas proximidades. dor-Luíthansa em Fevereiro I Ar d d ; r."
quanto eommercíaes. Espe- ganísação oUicial do "Releh", de 1934, desde então têm Si-,

im e ar maior .r�a <. ..

cíalmente as cuituraes. rece- uma: excursão para os mem- Informações com o propríetario do executadas a contento dos a esse,�otavel acontectmen.o
beram DOS ultimes tempos bros desta íaculdede. Duran- P&iZ8S europeos e sul ame-l � I?ynmcato Cm!dor Ltda, SÚ�
um .. enorme acrescímo. Os te 36 dias os participantes G!Wi�herme Lml'itdplU!!l" rícanos servidos por essa li- I lIClto� ao Departamento dó",

POVOS ibero�américanos diri- nesta viagem serão levados ALTO DOS lNDIOS nha, Agora estamos deante corfeIOsr e 'I'elegraphos �i
gem-se .. agora com maior atravéz da Aliemanha estan- HammoI!ia - S. Catharína de outra data memoravel pa- appncaçao �� (\

um ca:'lm?�
frequencia As altas escolas do sempre .em contacto com ou com JOÃO ITEM ra o serviço Condor Lufthan- commemcranvo em todas as

do "Reích" como tambem o technícos allemãvs e verão GARCIA _ BI.m�EN'AU sa, que sr-rá o dia 9 de ju- cal't�s aereas a sel'e.m tran�.-
iri:ter\lambiO espiritual Iate- as mats diversas uaíversida. �___ Lho, quando em Santiago do portadas pel� servico .�d
reage graudemeute á Allema- des, altas escolas, Iebríeas; Chile será dado o sígnal pa- Condor

....�uI�ba.n8a "n�) �Vh�O
nha. Basta lembrar neste usinas, portos, minas. Instal- Promoto r i a Pu b li ca da co- ra a partida do avião que que deí:s,ara � Oapítal I��de-
'sentido ao ultimo decreto do lações e Iaboratoríos, O ca- transportará a 26Qa, mala de IraI a .10 d� Junho proximo
míâtsterlo da edueação ane- racter official desta «la. Via- d 81 correio aereo transoceanica �m dIrecç�o á �uropa. }à,€n-
mã pelo qual essa alta auto- gem GUieial de Estudo para marca fi e . umenaU daquella via. Essa mala dei- ÍlGOS pedidos fora� 181ti.S
ridade recommenda ás uni. Engenheiros e Estudantes de xará n nosso continente a 11 aos CorrelO� de OUtros pu-
versidades e escolas a mete- Bogenhsrra do Brasil» en- z= D I TAL. de Junho, devendo chegar, zes suI>am�ncan,ns, qu� h:.:n-
rencía do ensino das línguas contrará sua maior expres-:"- dois díss d=pols, á Europa bem

..alltO:l�am .1 applicaç ,,0
pnrtugueza e hespanhola, são no facto que os protís Central como é de praxe. O do dito carímbo.

Ao mesmo tempo procuram síonaes brasllelros serão em Esta Promotoria conviia os senhores contribuintes, facto do Atlanüco Sul, ante- Assim sendo, os ccllect»-
8S uúíversidades allemãs toda parte recebidos omcial- abaixo .arroludos, para, no prazo de sessenta dias, conta- ríormente considerado o mais nadores de cuelcsídades po.-.
tambern de accelerar o con- mente A que para pHes {lS

dos desta data. saldarem seus debitos para côm fi Fazen, 8('rio obstac�lo á av;ação, taes terão optima OPPol'tl.lv1-
tacto pessoal entre os estu- academicos tentos organiza- da Estadual sObre o imposto de Industria e Profissões do já ter sido cruzado 250 vc- dade par'a enriquecer SUê,S
diosos-. do - cOl;J,tinentl'l sul- rão diversas noites de cama,

10. semestre de5te anuo. sob pena. de cobrança judicial, de zes pelo.;; velozes aviões qUt colleções philatellicas COE..
amel':cano e os da. Al1ema radagem. accol'do com as Leis em vigor: mantem á ligação aerea eu· um exemplar que apresent�:'
tlha jnstituindo por pouco A iiéa que Iev-:)U á insti.- àdolto Meyer; Alberto Blumm; AlexanJre Müller; Dr, tre Santiago do CluIe e FI'aIl-! {J carirn!;ü c()mmemoratívo (la
dinheiro as assim chamadas tnição d.:issa v!ligem deve A.quj�el Beslllíi·, AUQ'usto LuLow', Carlos Holetz', Carlos kiur� (�!�t�m�nha), é altam.en-1250a• ü'ave;:;;l;ia do Atlauticü
(\Vl.·agens de estudo· para· .

d' d lt· t
� te. SlO'lll'lc"t vo par" o Y f[) Iser In lca a. como a amen p Klass; Carlos r/Icinecke; Carlos -Wagner; Calixto da SilVH; v b 1 ,> 1

� u;.. _

t) f -

... 1 <-', _.academicos». Por diversas feliz, pois assim se ofIerece CrÍsta:lO d'Aviln·, Cm! l\lueHer', E. Neil', Dr. Edgard Barretv," gresso conLemporal.eo, do (COD �.ue na uhmul pag.)
vezes J'á visitaram estuda.n-· b t h·

. Itam ,em acs e.c ncos ao Emiliú .•Jéh::obs,' Emilio Sehn', E:ni1i(l WimHsch', Erich Schwe- --�_...�,_",......-=.��-�

tes dr. Brasil a A\llemanha. ·'1
. .

d
.

't.. Brasl o bDSe]O e VISl ai' rend. t,' .Erne8to Kai.'steu·, Ervin Ruehle', Ervin W. sChneider"1D I d"" 1especialmente da sciencia ' .

e n ay-"
. aquel1e paiz que e�ta reco- Ew.ãldd M.etZ!!Pf', Felipe Penckuhn', Frandsco Becker',Fran-·· a

.

medIca, nunca porem. se ti- .

h 'd· d
,. <T

h·
.

t···
[j eCl o como um os van c

..

isco Knoblauch,' Francisco MeisBo', Frederico KUl'zawe', '
'

"'->-. '

.

n a. mE Ituldo Ume via..:rem ' ..

d'· t I- db gUl1r IS as nos assump..os a Frederico Pagel; Frederico Saeger; Fritz Bruner; Gaertner
technica. Para facilitar aos.& Hunterlocher; Germano A. !VlueHer; Germano Gesse; Ge1'
interessados a obtenção de mel' Irmãos; Guilherme Knúch; Guilherme Sperling; Helena
informações, aeceito.u o de- Knippenberg; fielmuí.h Glasenap; HenrIque Bchel�ort; Reno

V�
" �

partamento de turismo das rique Tdbess; Hugo WHhelm; .João Cristiano; João Heuer;
.

unem [ia
(Estradas ne Ferro AHemãs» J9ão Medpiros Senior; João WHlerding; José Ferreira c!a .,

com· os seus escriptorios 00 Silva; José Paes de Farias; Leonardo Sühlossmachel'; Leu
Rio de Janeiro e São Paulo nBrdo Otto; Ludwig Fermelích; Margarida Zoch; Martinho
a Íncumbencia de fornecer M. HHariu; Mathias Huberle; Max PudaweI; Nestor Vieira;
os eetalbes referentes!l es Osmundo Klock; Oscar Adamt OUo Kleine; Paulo Beuther;
sa viüg�m como tambem o. Paulo MarezoIli; Pedro Martinf-:; Dr. Pir�igib8 Araujo; Rei,
programma do ite.D�ratio.

I nO.ldo Sibert: Reü:oldo Barg; Hic1:lrdo Ziegler, Reinoldo Do

row, Rodolfo Beims; Dociedade Ginastica de Bluinenau; Ví
tor Dieh'isch; Vitor MingloH; \V. BoIler, '\Valter Moogck;
Wil1y Manteurel; José R. Bering; Curt v. Hertig' Carlos
Duw�; \'(IUIy Poerner; Anselmo dos Santos; Fritz Sc1.midt;
Leopoldo Cipriano da Rocha e Justino MBtzger.

Blumenau, 15 de maio de 1937
(ass.) José R. de Carvalho

Promotor Publico

. (1) OS nossos prezado,)
.;;t;assignantes, .desta

cidade e. do inte1"io'i', que
ainda não saldaram a

snas assignaturas na ge
rencia ou com' os- nossos

repTesentantes auto1'isados
.

pagando as assignaturas
em atrltzo, pedimos que o

façam com brevidade, fi
neza que muito afjradece-

'

Um carimbo commemamti\10 do
GOfido r ao luHhansa

DO CORRESPONDE�TE

n1\!H'iio §! que a m.orte logo o �trrêba·
ü .. au 1,1) ! tono .

A policia local, mandou
abrir o respectivo inquerito,
hizendo-se o 3utn dE� exame
cs.vuverico e loi t.HDbem fei
ta a vistoria :10 caminhão,
por dois peritos mechunicos:
e estes em seu laudo decla�
raram que o carro não tinha
freio suficiente .pIWU frear em
curta. distancia, e a mal'chu
ré estava paI·tido,
O cadaver de Jesuíno foi

exposto em uma Sola da Pre
feitura, sel'vüldo de camara
ardente, tendo sido vellado fi
noite inda, sendo seu corpo
muito visiiado pela populaçãn
local que bastante lastimou
o triste occorrido.
As vestes di) iniol'tunado

Jesuino, que se achavam em

frangalhos, foram substituidas
por outras que uma alma Cfl
ridosa mandou, par� cobril'
as carnes desnudad9&
Não faltarllm as symbolicas

coroas de fh.rc3 D3t!1raps pa
ra (I enfeHar nS6ir:.> como, as
preces a Deus pda HUl alma.
do generoso e :::uridosa povo
de Indayal.
Babbado com grande acom

panhamento, roi d/do sepul
tura ao caàaver d� Jesuíno
no cemiterio càtholico local.
A desolada rumma do "Piã0'

Jesuino Ignacio da l,uz, as
no.:.;sas sinceras conuolencias.

Sexta feira. Eram precisa
mente treZ horas da tarde
desse dia, quando vagarosa.
m".mte cavalgando um muar

o '·maril'inheiro" da tro
pa de cargueiros do sr. João
Maria. Borges, o mulato Je
suino Ignaclo d'i Luiz aYan

çando kilúllil teOR e�t1'3da em

tora, ruma a Serra e a seu

lar, o surprebendeu em ple
na estrada geral, arrebatan
uo-o assim das braços de
sua cara esposa, e das seus
llf;ve n1hiubüs menores, que
lá lúnge, bem !ünge, em Ser
rito ehd os de vida (l alegria
o estão eôp\H8ndo mas, que
a fatalidadp não mais permi
tirá que eUe 8inta vS SPUS

quentes beijinhos da sauda
de, e estes tenbam as beu
ções paternas de todos os

dias.

Na sexta feira quando o

�pião}) Jesuino 3IIrente da
tropa, preteudia atravessar a

ponte do \"v'arnow, foi ines,
peradamente smprehendido'
pelo caminhão n' 42 de pro
priedade da Camp, Gropp, fi
lial do Rio do Sul que vinha

I
em sentido contrario, com

tI j.;rallde carregamento de ma·

�. delra, gujado pelo chauffer,
I' QUBl'!no Delabeneta.

_

I O pobre Jesuíno e seu l.!H��41 f:.IJIlH�ulHlIf�� compaDheirr" vendo o perigo llí!.li..h)�!1l !i.<J.lllll)�.lI. v
,r que o aID"'-flçf;iva. levantou os

� t)laç')� e deu alarme, porem Foi celebrada na igreja CR-

A direcção de <Cidade de I O carro que vinlm com ma- thoHca desta ViHa, miesa de
Blum�nêlU> não assume reg- t xima velocidade, e GOro pou- seUmo d.ia, por alma da V0-

pCl1sabiUdade PCw.s aprecia- � I
ca freio, l'lão pôde ser por neranda Domingas I3urigo,

ções emettidas em notas ou e

tt CU)'O ODI·tO onCo�""'e'l "Dl rpU�. isto freado, para ev ar o l!.-. .'" V4L � ',j .1-

artigos assigDados ! b
-

b""....._�=...�__����-' tropelamento, indo assim aI- amo.

cancar a montarie o malo- A (:ste acto de fé, rompa-

grario "Pífio", apanhando-o receu o sr. Sylvio Burigo
.

e

""""'.""".."""""""'""""""'''''.,,,,,_'''''''''''''.........,.._...''''''''
no lado esquerdo, havendo seus dois fHbos f.lssi!ll como

por·tanto compressão da cai- g;ande lmmel'O de Heis.

xa toraxica consequentemen
te hemorragia interna, cuja, ��'�-'�'1
lezão ioi a causa morte, Pennas dê Oanço j
Tendo sido trazido o Ie:rj· Àrminho _ f.'H""r.:C·5�. �:'il"- �

do para esta Villa em e3tado I
.

-,
<h - """ "e qUi;,,,(;;Q.i;;!,C. �

,

. Peclldo$ com cucr1:a d", j.·r,,;:o !).;Ira 1

de coma, em busca de CUl- Elmonide Baisini - Tuha,,ii>:l _ S<;ft!a I
dados medicos, os quaes não I �

C"lnd;ine. t(i�ar esta fclhil), i
puderam ser prestados POl'-!��.......J

Deverão Procurar os seus c€'rtHicados ele reservisíaR
nesta Junta de Alistamento MUlta!', os sBrrulnh:s cidsriliOí?:

Raios X �
. ,

� M:ax Fritzke, Carlos Ladwig, Giuseppe Corb3ni, p,g��stm.i1O
II Consultas diariamente Niudelli Antenor João da Veiga, Luiz Ciqllel1a. tJc'üesto

I no hospital ti I Rowede�. O�car Bl'eme�,.A.rOuir J��f.:;na!]n.e ..,GIu;io ,.��;ar.�i.
Attende-se chamados W Junta de Allstamento lVhlH:1!' em h�um::-Jnlõ, .)1 ue ��dd.iO nA

III para interior I
.

Paulo Clemr::ntiGo
.

Lnpf:'s
U137,

1�;,;.\;;���;���.��M'!�.! 2· Ten .. I�elegado d0 :2:� f�er1'ct��r.né�·!;.t�}

DESPEr�lEA B�LIS I
DO SEU FmGADO
Sem Cclomefamm-E Saltará da Cama

Dispazb rara Til!!.,
o figai!a deve de�s.mn:rJ d!a.r...a.mente, no

estom.ngo, um lit:;:o da bilis. Se n bilis não
corre 'livremente, os .aUmentos niio soo
dió$e:ridos e �pod:rec�!l'l. 013 gn.+ea incham o

cotmna:;o, Sobr!!ve:n· a llri;,b de "'!nU!!,
'llocê s�ntê-3e abati:lo c como en.vcnl�nndo"
';udo é arn;:l:I'g�. e :a v!da é u:n m�rty!"io ..

SiPo!], llBos min.er2es� laxante.:3 oú lJU2'
g3!ltCS, de nnGa �z.JD::n. Uma simple3 eva

cr�ação não tor:n.1'á a.c�,nsa. ::Naà.a hã como

�� f�'!loza.s P.i1h::las C ...�"tTERS :p'ara o

1 ]�.e.(�o.. _!)�::i'a uma acç-30 CErta. Faze.."fl1
C'::!"Têl' Ii\1l"e.."nenb� esse litro de bílis, e VOCd
f:�:tte-se cl.ispcs:to :ml'ra i-ud.). I'ifio cn.ll�3m
·ô..lll1no: s!io sua.Ve3 e contudD e�o rnaravi...
Jbo5as lJp,r� f2.Z13� .a bílis co!'ror livremente..
P.eça as PilIulas C�RTER3 pa:-:a,.{) Fizadü.
l�ão . a�ceite im"itri.çüz.s. '"Rra� r;�!.}OO�

�r I � barato
\I enue-�e prl:lteleiras

- ,

balcões escrevl1ninhas e ou-

Iros moveis para casas com
:nerciaes.
lratar CASA HERTW!G,

Rua 15 de Novémbro 127.

FECIIAlvIENTO DAS MALAS

PARA

SU'!t (Sul-Bras!l e Republi,
cas Platinas) cada TERÇA·

FEIRA as iO,OO

NO�TE (Norte-Brasil, Afri
Europa, Asia) Cada SAB.

BADO ás 10,00

Blumenau-Enmua Bill 3 dias e
&

melO

Infoi'mações e Papel-avi
iío, na· Agencia dos COlTSi

e· C0111
.

o Agente da AJR
FRANCE

(
""

;,� , - .

CIDADE.
DE BLUMENAU

Biss:;manario de absoluta
iudepenrlencia

Euçi}eJ;l ás quartas-feiras
€, aos sabhados

Director:
DR, ACH.ILLES BALSIW

Gerente
RODOLFO RADTKE

Redacção e oyricinas
Travessa. 4 de Fevereiro U' 7

Cnixa Postal - ri7
BLUMENAU
Santa Catharina
-

-\SSIGNATUHAS
A�2l() • , •••• , 15$000
Se' .ner�tre. • • 8$000
NeIl. avulso . • $2DO
NCll. atrazado. $4UO

IMPORTANTE

§I. Dr. Alvaro Batalha
�ffiD1CO DO HOSPITAL

V,J'l.SS ..<\.R..'U'iDUBA

Cirurgia
Partos

Molestias de senhOl'us
e crianças
internas eDoenças

tropicaes
Doenças da pelle

Relatamos os factos.

.,

rVJ- 11..6'):"

.m.�
.;ô

Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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(BS1Jec,lal para "Cidade de Blumenuu'r;

Por S@Sié Sote�>� �n����@
(Enfjo. Arp'o, Técnico do Ministerio da Agric1Cltum)

Os pOl'tadore.s 118 títu
los em vig-i)!' contempla- .

dos são eonvldudos aro-
.

ceber i)'T8 ern bl)ltH) garan
tíd,), na se re da Com-

i

O capim de Rhodes, é uma {las por pendões, que reuucm centímetros, o que permite t' l
grauiíaee Iorragetra cultiva no vertice de 10 a, 15 espí- seu alastramento no sólr. d
lia pela primetra vez, na gas digitadas, abundantes em A cobertura de terreno se �

Africa Mendional, por Ceci! dementes, que l:Je :le�pl'f'nderu realiza prontamente, em vir"
"

Hhodes, no .uno dA 1895. facilmente á medida que vão rude deste �l;.u$t:(!.mento ccn.

Seu nome botaclco, é Chlo- amadurecendo. tíuuo.

ris Guayana (Kunth). Como Além das erétas, esta gra-l Suporta C0IU "antagfl�l as

capim perene, merece ser míaea também emite raizes altas temperaturas prÜ1Clpnl
eultívado largamente, em vír- rasteiras, que se eurraisatu ao mente, (}J}�e ? sóío conserva

tu�le 00 seu aito valor forra eontãto permanente com o certa umídade. As geadas

geiro. Os animais bovínos, sólo, deixando emergir bró- mUÍ:o fortes' prejudicam o

equinos e muares, apetecem tos que constítucm outras capim de Rhouas.

multo esta gramínea. I
tantas plantas, . As pastagens desta gramí-

Em terreno fet'tiI, cresce As hastes repjantes, asse- uea dá anuelmeute, d_e 6 fi

até um metro e m�h d!�

al-j
meíham se á g:�ama de Per- S cortes, com um rendimento

tura, Produz um excelente uambuco, ati.tigindo por ve de �O.OOO a 80.000 mil quilos
rene, AA hastes, são encima- zes, o eompruneato de 9() de forragens verdes, p DI' he c-

.
. tare,

.
j"'-� .

,
..

�n�·� �'U,t:ln i@�U �

rasil
Capiia�: 4�OOO:OOO$OOO

SMe: RIO DE JA;\fEfRO
SUeoursal em Blúmenau - Caixa Postal N. 5

.PAGA 1UR(.)S, EM CONT.A.-COR.:.'1ENTE.
ATE 7 '1. AO ANHO

o sõlo preferido é o sllico
argiloso. A mulnpncação faz- !
se por meio li", sementes ou �,' ..mudas é estolh..«. A . semea- 1

dura, deverá ser realizada 1

! em Hnh.a.s nu ·lil:.Lll'1cià de Om I
60, ou a Iauço, necessitando
cerca de 15 quilos ue se

mentes cada hectare.

E' aconselhavel uara o H
toral Cutartnense, ;la região
do gado L'Íl'·' ('

do

Recebe em

quanUu
"Deposites Populares"
de 20$Oü(l até 10:000$000
gar:.:J.o jUl'GS de

desde a

pa-

) Ítlr.i'a B·:-:,�jgl]adf), doutor
t' a medíüLilfi Pi'::!!:! Facdd"',de
Ih 1\ledíe�n3. é Cíl'lF'gb. {la

UnJvt'l"s:.Jad,1} d(i }til; fIe J

':1-1J�{;;tI'r\ ;:l�z .0- .se·g�ill.t��::
.

- /\'ttCEtO qqt' p�'escrt,;vo
«o:n resulladr s ,<;a!i;,;?actorio::;
vrn !)"fl0S os cas\),g ind�c[übt5
'1 ptO(}t:cw :\ PYRET1�A,. do
n!w;:'i11HDeu1{CI) Carlos. Hen
rique l\1edeiI·.o�.

SoHt"endo tiio horrivel
mente!' No emtcmto, o re

rnediQ li bem simples: tIma.
pequeno a.pplicação 101:0.1

t,�Q '"

.

. :!.�';f::7:�: .»:,\

f� ..

C E RA
..

",.�

'Q/P��'
, ·INE"ALLIVE:t. na OÓR OE: DENTe'

�J..9TR'leUIDQ� CASA RCRMAKNY. 1l1Q -c � '(.l.

/\ ss, 1)1'_ Pií'íltlil)e nê . AJ'$.ujÚ
bl.�l 15 de N{Ívcmbro 82
l.: �J (l"�9r.;nu.

'

__ o APYR;.�TIN \? � um on
L:�,,'_' rt.;;:ue ii\) 114 dôr de

' cà
l.",·!;a.

4

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



Esportiva
\1) l��f'@ ���aer derr@i@tí! per @i�� ����t��8m I Canftiz/uy a� oocé...

<O ��€reaf:iivo BW-2$U I .. .' .

I .

Então a minha amiçuinhu [ulaa-me "um cario colebri

,� ,
".

.1.
� .

.,. ,
.

...

..
.

. i (L esvoaçar de r�ÔT em ttôr, sugando o néctar enganador
U " �Confolille n�)hOlamos: ve- e .nao .daI a rmmrna

.

HYl- das flores hYPócl'itas'.' ? "

.

[ rificou-se dommgo ultimo, .portancia a uma gentmha Puro engano, minlui aâoraoel moreninha; pura mim,

lo encontro de futeból entre da laia do sr', Envin Pos- as tloses, assim corno as mulheres, são todas itnuies: a
.

as equipes do Lauro 11ue1- samai, que não pertence á I mesma. aâorante esséneia, o mesmo porte. aturo e 'l!7Y!-
ler de Itajahy e o Recrca� sociedade e que veio lá do uocanie, os mesmos espinhas sempre predispostos a terir

t!.' B il
.

d" 't íd 1 tt d .

.' quem quer que se atreva a tocai-as ! ...
.LVO rasu, es a CI ac e. ma .1..0, on e certamente não Desconheço, pois, a existencia da tlôr hYPot.:rita para
Nesse encontro, segundo havia professores para edu- niio crer propositalmerüe, na eztstencia da tlôr sincera.:

dizem, obteve uma gran- cal-o o su:fficiente para vi- Lê Oamillo Casiello Bramo, analisa Latino Coelho,

díosa víctoria o Lauro ver num meio mais civili- observa Caruiido de Pig'U.e'tcdo, sorve a ersencia nicitico-

Mueller, cujo resultado não zado. =«.de taes tormiâérrimas e fecundas inteiltçencias, (;'

soubemos, porque foi veda- depois volte, querendo ..

da a entrada do nOS30 re-
x o x

porter no estadío do Re- No grammado do FIUlL.i- ..i\.:nnivc1['§arios
creatívo, nense, no Vorstadt, confor-
Já sabemos o motivo me noticiamos, realizou-se

desse gesto de alguns mem- domingo ultimo o encontro

brq,s �a directoria do Re- entre os esquadrões do Sal
creatívo: é que estes sabiam to Norte e do Fluminense.

antecipadamente que iriam. Depois de um jogo bas

soff.rer uma fragorosa d8r-j tante equilibrado, sahiu vic
rota. torioso o Fluminense pelo
Ainda queríamos regiS,!apertad(, escore de 1 x O.

trar aqui as palavras mal - Na preliminar entre
educadas que foram empre- quadros secundarios dos

gadas pelo porteiro, para o mesmos clubes, venceu ain
nosso jornal, mas o melhor da o Fluminense por 2 x o.

RlO, maio (Communicado les fizeram em prol da cam

epistolar da ONE) ---'- Sente panha
.

de inauguração de
toda gente que não tem o escolas. Nesta resta viam-se

proposíto de encobrir a ver- representantes de todas as

dade ou de desvirtuar a sigo classes soctaes,
nHicação dos. factos que a RECEPCÃO NO PALACIO DO
CEuzad� Nacíonal de E�uca'l CATTETE
çao vai cada dia eonquistan- .

do mais forças e svmpathías .0 sr, presidente da Repu.
em torno do si na obra pa- blíca recebeu em audícncía
trístíca de combater o anal- especial, acompanhado de

phabetísmo por todos os suas casas civil e militar e

meios pessíveís. na presença de mais de cin-
Eis o que foram em syn- coenta deputados e s enado

these, as festas d� Cruzada, res os directores da Cruza
commemoratívas da data de da e os prefeitos que o a

13 de maio, que, ;te agora c?_mpa�havam. Nessa o cca

em diante. passará a ser tam- siao fOI entregue por ..

S. Ex
bem o «DIA DA ALPHABE- ela, 80 sr. governador do

TIZAÇÃO}). Espirito Santo, em nome da

ICruzada, a rica bal1deira ::la-
PARADA ESCOI.l\R clonaI de seda, bordada a

Impo�eB.te parada escolar ouro e pratã e nas verdadei.
realizou SB no dia 13, na A-' ras cores nacionaes. como

venida -::Uo Branco, por onde galardão a edta unidade fe
desfilaram mais de 2.000 a· derativa, por nelIa se haver,
!umnos das escolas, gymr.a- no rono passado, inaugurado
sios. CoHegio Milita!' e Esco- maior numero de escolas.
la M.ilitar, debta cidaje. n-iAUGl.j1iACÃO DE ESCOLAS'
SESSÃO CIVICA NO THElS..TRO A' Secretaria da Cruzada t

. MUNICIPAI. �
e á séde da Associação Bra.-

1

HileIra de ImpnJDsa, centenas
de h·legr&.mr.J.ss e radios,
communicando a inauguração
de. esco1&s. Levantada a pti I
meira estt1ti§ticá, constatou
se qU'3 foram inauguradas no

dia 13 de maio mais de 1.000
novas escolas primarias.

DE
F'arWM 'i Í*

Acampanba
analpha efismo

CINEHA

As festas commemoratdvas de 13. de Maio promovidas
pela Cruzada Nacional de Elduoação - A campanha

das 4.500 escolas - O Dia da .Alphabetizaçã.o
Trabalhando por U1í BRA.SIL MAIS FELIZ!

""

�![�i�c- ;'�5)

Os pintinhcs precisam de um trato especial.
Alimente-os com

TRIGUILHO

i re a data natalicía da sra ,

1 Sohwester Lydía, directora
Passou hontem a data na-

I
da Maternidade Johenesrllr.

taUcia do sr. Rodolpho Koch, I - Assígnala amanhã a pas
Industrial nesta cidade. I sagem da data natalrcía da

- Transcorra hoje li data I S;'Y. Dona Maria Kaísér, dig
natalícia da sra, Leyla Gros- na consorte do sr. Dr. Anro
sernbacher \'</eege, dilecta nío Kaiser, alto íunccíonar to
consorte do nosso amigo sr. da Fírmu Carlos Hoepcke
Victor Weege. S/A ítllal Gesta cidade.

- Aiuua hoje colhe mais - Sexta feira faz anncs o

uma primavera a senhorinha I sr. Theodoro dOi.. Santos t.' a

zelia Ferreira d1. Silva, Iillra senhorinha Olga 'Wagner.
do sr. José Ferreira da Silva, .:_ Ainda sexta feira fútt�
presídente da O�mé,ra Muni ja mais um annlversarro a

cípal de Bíumeuau.
.

sra. D. Bellínha Espíndpla,
_

- F[!� anucs hoje o jovem I' C?nSof'te do sr. Oswaldo Es-
WaldoilHI'o dos SaGtos.

. pmdola.
- Passa hoj� iambem fi I A todos 8nn�versarjant€s

dflta. natalici.a do sr. HerbeJ·t I'
"Cidade de BIumenau" feli

Willeck. srlCÍo da fi,;-ma Ne�s- cita.
ted & Willeck,

V.
·

- AmaLhã fl.'stt.jam f.! p�s I U1lantes
sagem da data natalícia fJt-. 1\:

sra�. Clotilde e Ignez Veiga. CO�RADO BALSIuI
- Ailda amanhã tranS00f- Viajou hóntem para Cui,ity

ba, prosseguindo viajem lt

São Paulo c sr. Comado Bal
sini e �na Exm8. senhora.
Ao sr. Balsini almejamos

feliz viajem.

e não se arrependerá.
Produto superiOr do Moinho ]OINVILLE.
Caix:::. Pustal, 89· FILIAL BLUMENAU - End. Te!. SILOS

,
A' tarde �esse dia, teve

logar neste theatro, uma ses

são civica, Cllm li assistencia
dos representantes do presi
dente da Republica e dos
�'f1llistros de Estado, altas au

toridades e pessoas. gradas,
.achando·se o theatro' litte
ralmente cheio. Houve can

UCOS orpheonil.::os e um pro
gramIlia theatral infantil.

ViSITA DOS PREFEITOS MUNI-
CIPAES

Na pasta da Justiça

Marques correra no

Circuito da Gavea

RIO (A!!encía NacionaH -

Parece absolutamentê assen

tado que o S1'. Macedo 13oa
res irá occnp?r a pasta da
Justiça ainda esta ser.U.lD8.

Sendo convidauo :por inter
d· d "R. ri- t l:T 1me 10 o sr

.. _ene�lC.o v;'-I RIO (Agencia Nacional)-
�ada�es, acceltou !l IndICaçao., O volante C�c�ro Marques
Já tendo respc1?dlí'io ao go Oorta correra nf) proximo
vernador de Mlllas. Circuito da Gavea, já tendo

conseguido 36 contus, que
necessitava pina conseguir'
remessa do carIO que será
de typo Bugatti. Li. subscrio
ção ainda não attingiu -a
quantia ne�essaria, mas en·
tretanto amigos responsabili
zaram-se perante (,8 vende
dores pelo pagamento.

BUSCH
Amanhã - Quinta·feira - Amanhã

Um progrnm:ma esplendiJo !

1 - Paramount JornaI
2 - Ao Compa��so dá Batuta - desenhos anj�nados e

Herb�rt Marstlian e Gerirude Michael

'{Ella arruinou minha vida, mas não dSí'lgraçará minha

filha, nem que me custe a vida!"
Uma hisLoria de uma ohscura e sublime dedicação!

En tradas do costume

ArmadilhaSyndicato Condor ltda.
(Conclusão da 2a. pagina)

Os Prefeitos do interior Sul pelo serviço Condor

que .. vieram a esta capital Lufthansa.

participar das.,yiestas corume- x x x

mOl'ativas, sempre acompa-
A maJa aerea, cuja cor�

nhados do Dr. Gustavo 4\rm. respondencia levará o Cll

brust, presidente da �ruz�da, rlmbo eommeruorativo,I€cha
visitaram a séde da Associa. rá em Blumenau,no dia 9 de

ção Brasileira de Imprensa, junho ás 9 horas na_ age;�cia
onue foram :redebidos pela Carlos. Hoepcke S. A. e Wal-
directoria e no dia seguintê te� S�ll'ert, e ás 10 horas nu Sobre nossa mesa de tra-

visitaram as escolas da Cru- J
CorreIo Geral. balho temos um exemplar

zada acompanhados de to� -------- do mez de Abril de «Moei

dos os directores.
.

lt� •

I
dade», orgão esiudantino do

ln81S pe'i:ro eo Collegio Sbnto Antonio, obe
.ru:.r-rOCO AOS PREFEITOS NO decendo a direcção do alum-
AUI'OMOVEL OLUE DO BRASIL MANA'OS (Agencia Nacio- no Uaul SChE-eifer.
Neste lmpr::_riante centr? da naI) � AUírma-se que. nm «Mocidade» apresenta em

��lhür sOCle<;Iade carIoca techmco hülland�� contI:a?- suas co]umnas uma rica lei.
.e,we lo�ar o �rande almoço Íi.tdo

. pelo. capltao A.l�lZl? tura de arHgos 1iter&ri0S e
o

.. H.er.. e.mdo PE'.18p. (jfU.za.da �

ao� j F�trelf.a,. d:�ec�.or da.,}1aà.el-1 humoristico.s, ariigos estes

prefel,tos _em ,Lste�unh() d; feIra AymoLe, (les�ob1<U arIo· que são lavras de jovens es-

:recc�neclmea ..o pe.l.o que e.- ramentos de petro.eo. 'tudantes do CoHegio,

E·· D········ I·... T ._A...L...
. I A.os.. di�l.·gentes.. da "M.ücida-

.

.

.
. de" "Cidade de BJumentlu"

- cumprimenta e deseja feliz
prosperidade.

em

380 processos

Rio �9 (Agenoia NãciQual)
o sr. M8cedo SoarES esteve

hoje no Ministerio da Guerra
conferenciando com os!' .

Gaspar Unir!'., sendo interro
gado na saída pqlos reporte
res cdhendo estes a segliin
te declaraçiio:
"De facto E.stou convidado

para dirigir a pasta de Jus
tiça, A principio não quiz a·

ceitar, ffidS, sou fiel servidor
do Presidente Sr. CetuHo
Vargas, que não deixe recu

sal' colaboração, �:Hnha no

meaçõo demora ainda e só
virá depois de fi de junho.

Rie �9 (Agencia Nacional)
- O Pre"üieme do Tribuna]
de Seguf61lçd deu o prazo de
cinco dias, para o procura
dor do Triounal dar rszões
da apelnção de 35 extremis
tas ultimamente comdemna
dos,
Assegura·se provavel que

na segunda quinzena de ju
nho será submelido o julga
mento de mais 62 implicados
no movimento extremista. Até
hoje entraJam no tribunal de
seguran.ç.a de procedencía de
varios 'R-:fados 380 processos
para julgamento.

José Tavares da Nobregu, Substituto do 2°. Tabt'Bião
de Nútas da Comar·Cli de Kumemm. Estado de Santa Ca
tarina, fia fórma da lei, etc.

FAZ saber que está em seu poder e cartório. no edi
f!ojo' da Prefeitura Municipal, desta cidade, para s?r prO
testada por faHa de pagamento, uma duplie<.lt3 no valor
de Rs. 872$000 (oitocentas e setenta e dois mil réis), emi
tida pela Gnsa. Red - A. Gassf't, São Paul') e acce.ita por
Abrão Narnura. E como .não iivesse sido encontrado o a

ceiti'.lute Abl'ão N<tmura, pelo presente edital, intimo-o a

",'ir pagar a referida dupHcata oú dar as razões porque
não o faz, notiHcl:lndo-o desue já do protesto; ceso não

rJompl.E·eça defitro do praso legaL
Bl\lmenau,· em 10 de junho de 1937.

O 2' Tabelião Substituío
José TaraTf:'s da Nobrega

1·'-7 Efoál"RAQUi!CEU-St! '7

Aln€lll t�m tOSiIi\l, dtir MS

COitÍ1la
.

iii �o peito?
lhl(J o Pod�roso íOllioo

I VINHO CREOSOTADO
6e pks:r_ - d1im.

• liA SíU! ªmlU
--

E.m�,· eIfiI Ct.'iI-
cug..,"1I 11111 I!nsmw B

tílll'l'1l1"ClIliÇi!.\I
T�ICil &.�EIWro

.c._. _ _._:o�:JlMO::'.J

o Conferenciando com o

l\iinisfro da Guerra
Na OHicina t;eniral de

Grewsmühl & Krüger, a rua

15 de Novembro, verificou-se
um roubo na noite que aca

ba de pnssar.
Até agora verHicado, estão

falth.ndo 2 pneumaticos para
aHtomovefs, sendo qut} {} la
drão deve ter entrado peli:t
po:ta dos fundos da casa,
que amanh�ceu aherta.

! CrIticou I) carro de
I T ti"Moedas divisionarias e U:�

.

J:' d R!o, (Agencia Nacional) -

para o nosso Lsta . o o 8r. Moraes Sarmentc raian
do ao rarl!o criticou o Auto�
moveI Club e o caso do car-
ro do Teffé. O SDr' Carlos

IMUlT��'
El'lCARREGA-

GU1'ple "resi'cente daqueHa
.

-

,. � SE DAS DEFE-
-' , r . , ..

,

�F!S p�1DH'I\T�F:
a�reml'qca-{) 'Ínln""'do "8 Cf I' ._ ,�_ Ln..t"l.I.,d"",
."" .Ui, J � Cc�li.:J I O FISCO O AD-
ÍlCGt'; cora0 mdIsciplm:>.do.s, I VOGADO DR.ACHILLESBJU.
suepend eu .0 vulante por st=;_w I, plNI. CO.M �,SCPJPl'ORIq.,A�!:;
mezes. ASSim Sarmento nao r-ffiXO A REO.ACCAO DEST.e �
(,ofrerú DO proximo di� seis.j, JORNAL. �
Afirma se q�e o PresIdente. .

do AutoIDovel Club deíermi- Fno abaiXO de" zero
oará pericia rigorosa no

carro de TeHé, além de nu- Rio, (AglOlncia Nacional) -

iros esclarecendo a presi- Em Passo Fundo passou lima

den;ia completamente o ca- I onda de frio, registrando-se
80.

I teITiperatura abaIxo clt> zero.

RIO (Agencia Nacional) -

A Casa. da Moeda bateu um

record de serviço de pro
dueção e. distribuição de
fi oedas divisiünarifls p Bios
E:síados. U total envia::lo at-

I tingiu
< l.6óó

.
contos, quantia

esta dis!dbuidl! entre os Es
tados de São Paulo, Mina!',
Perr:ambuco, Santa G3tharina
e R�o Gnll�de do Sul. Neste
mez SeI'ão sup:"!dos os Esta
dos do norte que r:ão loram
contemplado� na ultimas re

messas.

e

I
de WETZEL & CIA. ,. JOINVILLE

.

�Ma!ca Registrada).

Poupa -se tempo, dinheiro e aborrecimentos

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


