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RIO, 4 - o ",Jornal doi dois lustros de campa-
Brasil", estudando o mo- nha, _,_\_gora começa a poso RIO, 4 - Amanha de-I Esteve hontem no Tl'i.
mente politico, diz o se- eíbilídade, a quasi certeza vexá ter Inicio a. formação bunal de Seguran(:a.:) F'(.

guinte: de, que teremos eleições de culpa elo sr. Lima Ca'-I Astolpho de Rezende, pa
des elogios elo general "E' curioso observar que lisas. valcantí, governador de, trono do gov-ernador Líma

B 10m b e r g. E s t e am�as as collígações parti-
.

A promessa dos dois can- Perna��uco. ,! Cavalcanti. Aquelle advo

em seguida, subío a um
darias que ora

..

combatem didatos de reconhecimento
.

Ao JlUZ C�sta Netto se- �aclo requereu ql18 f�.3Sel:l
apparelho trí-motor condu-l no te�rello politico sob as á víctoría do vencedor, são rão apr.esent�das a fo�ha Juntos a?s autos os uepoi
zido pessoalmente pelo sr. bande�I'as dos 81"8. José a prova do que acima dís- de. 9-ualificaçuo .

e a defesa mentos de tres testemunhas

Mussolini, voando sobre as
Américo e Armando .de Sal- semos. Fructo da Allíança pr�v�a. do sr. Lima Caval- que em Perna�bnco depu-

antigas lagôas Pontinas. les, P!oc:u:am arnn::-ar.se Liberal que, aliás, nada cantí. zeran:- a. respeito de seu

nos pnnClplOs da .. Alliança mais é senão o prosegui- .... ,.. ..._=- constituinte.
Vísito'u, a _Cidade Liberal". menta. de empolgantes �no. A

.

t
-

t' d f'.

dos Aviadores Em quo e pese ao pessi- vímentos que>: tiveram em
SliU8C30 RS ara e j ...

R"'k
--

O' r�

"t"
.

Í f °d
L� ner regressa uOS

ROMA, 4 - No seu 8e_lmi�mo
de alguns e ao der- Ruy B�H:bosa e Nilo Peça- m Ivamen e esclarem a Estados' Unidos

gundo dia de permanencia T?tlsmo de ouh:o�, o Era- nha d�lS grandes conduc�o- dentvo em P01Wijna Italía, o ministro da 1811, mesmo politíoamente, res. e m�erpret,i;ls da naoio- U ,I I· lati l3REMEN, 4 - A bordo do

G I avançou um pouco nestes nalídade .' ., vapor aUemão "Eucopa", no-
uerra ela Allemanha, ge-

'

'.
' .

RI?, 9 ;f
Os meIOS polltí- je zarpado do porto de New

neral 'Von Bloruberg visitou c�s acreuuam ��ie ..a ,sltua� york, rumo a este porto via-

Guídonía, chamada a Cida- B·.I·' h e.t'"e
· ç�o eS�!lrá .def llltlva�cn:� JaID os membros do comité

de dos Aviadores, onde es- Ca r I Q. C a. eselareeída dentro de pouco. tchníco allemão que, soo 8

desaparecen�o alg�mas nu-I chefia do engenheiro Hugotá ínstallada a Escola de �eIls escu�.as que al�da tol- ECkner, estiveram nos Bsté-\ Aviação. RiCardo Luz a�ID o horlzonte, multo cc:�. dos Unidos fazendo syndícancorrendo para tanto o
.

dís- eías em torno da catastronhe
Rio - O SQl que nasce! Caras de todos os ft'itios se

curso hontem pronunetado que destruiu o üírígível 'TUn-
A resldencía do . sr, José succeuem e de lá saem 801'

pelo sr, �1�c.ed0 soares. denburg".
Ameríco numa ruasínha de- sldentes, bemaventuradas.l i«

Como micro de q'.le o an:- O vapor "Europa" é espe-

serra des'.tR capítal ,VI"VI"a -as Muitos cavalheiros do roupa
.bíente vae desenuvtar-so �I;l- fado aqui DO dia 8 do cor-

-
I c• .., iá a volta do general Goes rente

moscas, De longe em longe alinhada e que vi tomar o Monteiro, salíentando-s e que
.

O "Diarío da Tarde". de a!i parava um automóvel de "Cruzeiro do Sul" em de- o mesmo até declarou que
-�-_._---

, praça e descarregava humíl- manda � São Paulo, muda.- no Sul reina paz e tranquil- Gonnurso sobra a melhor fis-
da. Italia; o qual declarou Florianopolis. publica que o des admiradores do illustre ram a dIrecção de suas vi· lidade. POI' tudo isto - dizem

que queria honrar com sua �artido ReP:lblicauo Catha- paraIlybano. Mas isso era sadas rumo a ca.sinha pe- os informados - não deve toria do theatro brasileiro
presença a visita do illus" rmense rculllr-se-á na capi- muito rafO. Hbotje. é pr1eCiso qU:dnin�:� n!lrdestino feli- haver aventuras e precipita-
t.. 11 ã taldo Estado no proximo dia pagar para G er. um ugar za o.

...
seI o que se pa.s- ções que talvez resultassem

Le a em o.. 1-
.

d 'd',
�

•
. ... _ onde se possa encostar um 53 lá por dentro, mas 3 ver· a não rqa.lisação do pleito de

Como homenagem ao vi- D para eCI 11 a sua 1?_0Slçao automovel nas immediações dade é que saem dv lá mais 3 de janeiro pl'oximo.
sít�l.nte, a esquadriU_la da- em face �a SUCCeB8a? da da r�si.:le�cia do candidat? ii "zéalrerico" do que o

.
pro·

quelle ael'odromo desenvol- presldeuma.· .da, RepublIca. presulemna da .

Republlca. (Conclule na 8a. pag'lna)
veu um c01ubate acreo si- A esse·acto deverão com�

mulada offerecendo um as- parecer nu.o s6 os directo

p�ctaculo impressionante, res qu� se acham ausentes

pela grande precisão e de- da caplt�l, como 08 �epu
sGnvoltul'<l., merecendo O'ran- tados filIados ao PartIdo e CRUZEIRO (a mais branca)
______

.

__

0
os companheiros mais in-
fiu6L.tes do interior.

o Ministro de Guerra
Reich· visita a Italía

Tave a honra da ser f8Gebido pessoalmente pelo Rei
Victor Emmannel

R01Lt, J - Por occa

síão da visita do general
von Blomberg, ministro ela
(}u81'ra do Reíeh, ao asro

dromo de Furbara, corapa
receu pessoalmente o rei

do Um editorial do "Jornal' do Brasil"
aprsciando o actual momanto büciar..se"'á hoje no TrUnanaI de 5egure.rf.ça (li

summarte de culpa

As accuseções contra o governador
Lima Cavalcanti

Partido Republicano
Catharinense

Acompanharam o enterro apenas
agentsB da G. p, U.Londres, 4 - OI:! l'ircuIoB

competentes informam que o

governo br!taoico� prossegue
activas negociações com 08 MOSCOU, 4 -- O enterro
governos da AllemgnJa, [ta- do sr. Gamarnie. ex-commis
Há e França, sobre as ga- sal'io politico do Exercito
I'aIltias exig1{Jl'is petas dua6 Vermelho, que suicidou.se
'�rirn€"iras nações paru serem ha dojs 1iali, foi assistido u
evitados incidentes. como o nicamente por agentes da
hombardeio d�) cOUraçalQ, G. P. U. O comparecimento
".Deutschland". I da iamHia foi �rohibidv.

.

Sr. Benito J1IuS8oliní.

lngentes.esforços para
evitt�r a guerra

Presa das chammas o navRo
"OUvia", quando viajava

rumo á Europa.

---------------------------------------------- OMS

RIO, .1- - Estão ahertas, no
MinÍsterio da Educação, as

lUSOl'Ípções para o concurso
em torno da lI!elho:, historia
do theatl'o brasileiro. Os pre
mios a serem cOllferifloB sãl),
respectivamente, de 15. 10 e
5 contos de réis.

Dê preferencifl, nas suas compras do farinhas, as in..

superáveis marcas o MELHOR E MAIS MODER-

NO SYSTEMA DE FOSSAS Fogo a bordo
DO MUNDO.

SURPRESA (a ma:s forte)

HiíJer conferiu
BOA VISTA (a mll.Ís barRta

a medalha ol:rmpica ao sr liAMBURGO,4 - S�gundo
Armando Salles os ultimos cabogl'ammas re

cebidos pelos armadores,
BERLIM. 4 - Er.tre as va cOlltinuam de8onvolv�ndo-s.::;

rias per�ôn8.lidade8 distin- grandes esforços para loca

guidas p{'l.o ,�Fuehreu com lizar o fogo que se n:anH'ea
a medalha olvrnpica de b<>o- tou hontem a bordo do va-

V d ra, de primeira classe, con- por allernão aOlivia�,. que
LONDRES 4 O

en e-se uma machina ro- f h t á d M '11
-

f,
,.

-

•

sr. iativa de pouco uso, typo forme 01 publicado on em zarp I'a e UnI a rumo a

Eden responde.a. negatIva- Estrada de Ferro, pd.ra imo pela imprensa offieial, con- Europa.
d ta-se o sr. Armando de Sal- Attendendo ao pedido de

mente ao
. eputado conser- pressão de jornal 2 pagi!la� les Oliveira, ex-governador 8occorro daqm'lIe vapor. u�

vader Davidson, que per- 'l�ira 1.5C� Jxemplares ho· do Esta.do d� São Paulo, cudiram ao local do Reei-
gunt0U durante C! sessã.c rar108 e acompa,!l�8, material BmsiL dento varios navios, entre
d C . d

�m t;rpoB sufficlente par8 11 Fa amara os Communs, um jornal ccmpleto.
OE qU8.es o a ernão « riõ '.

se estavam sendo effectua- C d d 15
rUll)}, ,6. bordo do qual foram

Jao .

õ t G�'ã- , . on emna O a annos reco.lh,idos Os tripulantes d?negocraç es en re .. !.' ValaS peraonalidades sul- ..
('OlIvia», que sonrerarn qUe:1-Bretanha e a Italia, relati- PARIS. 4 _ O Trlbunal M). maduras em consequenCH.1

vas á troca de territOTios americanas foram concedidas mar dê Lyon condemnou.g do incendio.

ethiopes. 15 anuos de prisão o russo --------

IJ titular do (!Foreign medalhas ulympicas King, por crime de espiona'

oro.ce" declarou em segui- gem em fAvor de potencias
d extraDgeiras.a que o governo contava BERLIM, 4 - Segundo pu· _. _

receber antes do fim da se- blica a «Gazeta OiIh;lal do
'tt d Genebra, 4 - Com 8. pre-

mana a reSp05ta italiana R�ich'>, o chanceller A dolph FeiçãO PI oresoa as commeml1-
seoça de quatrocentos e

sobre a expulsão, da Ethio. Hltle�. �oncedeu a medal!:._a rar.ões pelo casamento do qU'nze delegados .dos f5over�
.

.... olymr'lCa do honra de prl' �
. nos patrões e operarlOs de

pIa,. de um mlSSlonano bn- rneira classe, ao ministro da dUqUB da WIndsor cln�oenta e um paizes, com
tanmCG. Venez'!1ela, dr. Sylvestro To- excepção da Allemanha, foi

var Lange. '1
LONDREQ, 4 - O casa-

:ndugurada sob a presfden-
A M1IOR FRAUDE EM lUmu Ao nddido rnilii8f á embai· mento do duque de WlndslIr �ia de ministro do Trabalho

Lua .... lUlurr xada �a Argentina.' c?Toaell i'f'ali2iado hontem n.o c8ste�19 da Tchecoslovaquia. a 231),.
RIA DR PillHIJSMO Juan ,-,arIos sang,,!mettl,

....
8B.

r �e C�.nde, deu motlvo á. rt:,� CODfeY·.enCia Intern8ciouaI do
• fslm com? ao ad�ldo mlll�ar �lzaçaOt,em todo o terrltoflO Trabalho.

.!': • da embaIxada chIlena, major Iflglt··z, a rne�ma hora da ce-
.1.01 a recusa de Brac1dock em Carlos Fernandes, foi conce.! rin,,'nia nupcial do ex-sobe
luctar com 8chm.elling dida medalha olymplca, de I f H DII, tie ilnmerosos enlaces Circuito da Gavea

honra de segunda classe. I matrimoniaes.

TROCA DE TERRITORIOS
ETBIOPES ENTRE A INGLA

TERRA E A ITALIA

MachÍna e material

para um jornal

BOMBAS HYDRAULICAS

I
l
J

SI E>MENS
AUÍ'o-aspiração perfeita, mesmo.
com o tubo de sucção vazio.

Grande segurança de serviço.
Montcgem simples.

•

A.gentes e Di$tribuSdOl"eSt

VICTOR PROBST & (IA.
8.LUMENAU

À Conferencia Inter
nacional do Trabalho

BERLIM, 4 - o jornal
"Me"io Dia» reflecte a inuig
l11iCão reinante nos meios
esportivos allemães pela d('·
cisão do pugilista americanú
James B;'addock, recusando
se a tuctar -õom o campeãO
aUemão Msx ScltmeIling. O
refm'j(jo jOl'nal qualifica esse

! Pt'oce.'del' co.mo .a maior frau.
dI;.' conhecld.a até ht'Jje :'R

I historia do esporte muodinl.

Realizam-se amanhã às

grandes corridas al1tomobi�
listieas do Circuito da Ga-Os dois candidatos alm.ocarão

..

juntos? ves, .

.
. Participarão os gralldes

RIO, 4 - COl'TÍa hontem, na Camara, que, den- volantes "Von Strnck, Pin
tro de breves dias} se devem. encontrar, num almoço, ta('uc1a, Teffé, Carnh e OTl

os srs. José Americo de .Almeida e Armado de Sanes cOJ.'redol'es de renomo.

Oliveira, numa demonstração de cordialidade que deye A P R C 4, fa.liÍ. a re-

reinar nnina, campanha deitoral. tralJ3missão.

Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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Si.lll Arnerica Capitalização
é: assegurar a constitulção de um capital, mediante ncquenas mens '_

lidades, t�ndo probabilidade de recebél-o Imniedíatanieute em vinu.t.
dcs sortetos mensalmente reaíízs dos.

'

O sorteio de amorttzação realízuüo em lU DE TlBIO DE 1f1�7 (i .'_

termínou O reembolso àJltedp�;dü dos ütuíos em I'igor cürrel!llünl1enk,;
(Ui segumtes combínaçõcs;

(Especial para !fCitlade, de Blumenau"}

Por losé $(,ltero Angelo
(Engo • .,4g1'0. Técnico do :l1:Unisterio da AgricultU1'a)

. "

,

.níco aparece, reclamando
uma urgente medida de pro
teção e amparo, - ao ani
quilamento prematuro, do pa

'

irímonto de reservas fIGl'es-
'tuis e. campesíuas - que
significa para o Estado de
E-.anta Oa.arlnn, uma ton te de
sua 'economia interna, que
se esgota e nunca se res
taura,
O ritmo qerteíto da tem-

peratura e das precípítações
�luvia!s, f(lrnecem elementos
pmpícíos a vegetHção, é c

que :iuí demonstraun a U!nO.
mctiía de Bel'g.

Nos campcs do Estado de
Santa Catarina, onde existem
hindi3. (JS cupões de mato, ha
verá possibilidades de uma

lenta; expansão de cobertura
florestal, nas .bórda destes
campus. V�l nderyst, eneíue
que as tra nsfo!'nw ções se

fazem por preueasos btolõgi-
��__.... � .....,..,,.. .... t ad i d veg.el'l ã{ COS, 08 quais consistem, na

(; ,
" :),1 ees &�C 3'0 a

b
.' ç ) invasão do Bóio pelas pl:m'-�,. _,.,.��..--...--,,._.,,.......

q I'f§ ! " I � :) ! C8:m pel'}.T,Hl. em po f€?Jmen tas umbról!ltHi de "O .:
_ .. • .. •• •••••••• ..

,
..

······i�:.1-í� �j'r�h l � �e��n :{ to do s(il(�, u d.�'p�ireclI�eDtD porte'
* equeno lL Grande deposito de·

.

�: ª 9 U�., '�o LU�5U:� das gr mtu= as üteía, a ínles
, '. .., �'''T

. ! H HA O O 'I

•

�) �ação do." r':JstOi:> pelas herA
, ���as" u!lJbr�lhas. �a �unl \: RM NI AS

::::.'�:� ,\" " noctvas. é ü quadro de- fUIlÇ,W t-éjfan p_oaerao &Om-I t.:.
A. M. DAT"l,APE' & FILHO

'1 h t
t S'J'RAD:ELLA (ItaU!),)

:)" solndo{' �lUe aos oJl1{IS dei téc rear fi vege açao campesi. \:
H I

-_
,

. na
.•

estíelando as plantas lO� I }� a
:J tófh% ou arrugas da luz 80, I�: :)

1� lar. ,

'

,
;� :)

�i A Iunç'-lo "egran'' ou pro. I t� n
:.1 tetora de Cbodnt, transíor. ,: .,

�l mu, (>�(llt,gic!:;:n -nte, o m�j(r, �� �:�.:) '�H que (;:IU:1' planta, possui :i 1
l-. :\ ;1 fua ;�m!( d('t'll foliar ·que !,;'! '{

{J :�.'{�,:;��,::�-:;�:;�::L se (!l'Ilvmi.üo. filosfera, e uma :� IIltIlnoníe;)s de inxo. G:nmda 5
outra rndl{;uLJ, ou ri2/isfel'[1 >=.JUUl:camliVI:12al.nltr�{ elegaU':1
A pl'flgl'EBslvielade das es, I'

,; teso I'H':llll cata1('r;os 110 COl".lces- ::.�, • SiCll!lrio e�(�1n>ljyo l)(' BrasH
"··('J;Cl<lS i1"}re�tai�; no teH'e:!!. '; Jnl'lO Qrllltl1n�11o :)
,'; n, I. h:/! e, f'�gu:cdo o Eda. I;: "hlU LHe ... ti,LU. g I
n�,ruo ds/Flt:hauIt. Q� umjdú' I H Linha NO;Y::l;1t r�;,;tado da �)
>lf' do g('lo, J:lici1ita ú genni I

f! 8. Jh"ll,») 9
r::·r;Ih� de IJ}Uf}LS :linvestr{'�, g e,. rOli.O DA BOA VISTA �:

-
.. ,

.

, • � ,,'., .
- ..d' d ,I(!. •.

i�Ic.\16 cx ...ge)_!.[(��lt C4)r�cl era as ��.��c:;:,::,:,:!��:,��
('5 tipos biuh,gicos de Ruu
kiacl'.

. -o culLivo {Í�_tl Uinbr6!ilas, (l
processo UHS ruigf8ç5es mui
,ticNitI'íca�, ou das traDsplRU

. tações de lV'umHu:..as e plan

I' tas uttis f,d\'�·nticias,. ser'jçl1.:n

iDl'ga\'elment('. iH:;, fatores in
\ cir.J", tio mdho!'ttillento IW tu,
fiJl dos Cam[:(,s d{�sabr-igfid(�s
do Pl�n.:lÜto do Estado e 1(i
lltoral CataliC(·llse. Ol!Orre
1:�QtreüiIlíO, dé8de já um�i '" (;I$fil artzl. \Como nivelar, iJp!ó1il'l'lr,

�� :,\'� 1�8EidwJ e it!aüiúve!, téndo e:II:e;!õfetar, ras?i!r� en(;CrÔl�, en'i€rni·

ê',B em vibt!l. . pI'ümOVel' 'nní' $3. c. ole�r ;;\)alho$ novos, velhcli i
nluno gerd ti;;! rneJh"rarúr::!l1" • 'dx� A �;. I' "'� J Co',L

- v G;5,TilS" ,,�� ,cccw ••a ll11pl!:;O:õ, :l"ra ..:

e estudo dos possibmdad�:�
loc:.iis, que cu"isiste, Da (�X

I dl'pitçâü df' 111utilerB3 plantas
,lu{.'iv.lS qUê lItl€sl.aiJ.1 ti. zona

SXQ
'ORA

NEf
KCL Z 1'1{

o p�oximo sortoio de (;lma!'Ua:�;;fio 5i'.:;:i",�í
relOii.l!ado em 20 de �.h.unh:u �,� 1937

O titulo, {lepois de pagas e vencidas as mensalídades corre�", I·

dentes n 15 ..annos. e na hypothese de uso 1(-'l' :-;ido amortizado t,'"cL

tjpU{16rn�nto, liA direito a um vaíor de resgate igual á tútul]{]:,de tll).,;

menf.(\U\!üues pagas e dahi em diante, a vetores de resgate }lU!,erlvl'e,�
ás ímportancías pagas, sempre com augmento lJJ."ogrcss!yo.

Nu 15'. anuo de vígencia os títutcs pn�,ticjra.m dos lucros
da Companhia

Procurae cunaecer as vantagens que oHerecí' 11

Para fazer ecoromla segura, pratica e ínteressnnte

Mais de 150.0CO pessôas estão empregando suas econorarus ��
em títulos da Sul Ameríca (;�:pita1izaçno

Solicitae hoje mesmo illkrm�<:ões e prospectes ao A{f.2J�ttl
nesta oídad»

Eduardo Neítzel - Rna 15 ce Novcmhr, UD
�,,...-

Aug• 'vV. Berndt
Compet.ente .ElitC'6rador e

Lust3:'adoJr' r.h�' �oalho

e Parquet

Faz tcnll)s tr<lbôlhos qU!f perloznccm

L '.' ? ,�� ... :.,.'.:: .'

.� •• �'.".;- ,
I,

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

desastre de avião iI
e grande chefe nacionalista Emino Mola I

das balas, no intuito de forçar a 00- cimento, despenhando-se Iog« após, ,I affírrnam que o grande chefe nado- �
nhecida cinta ele aço, defesa inex- paramorrer quasí carbonizado, com. I ualista foi retirado dos escembros l

puguavel dos vermelhos, o general 08 dois pilotos que o acompanha- já sem vida. Li
Emílio Mola, heroe de cem batalhas, vamo Biscava l1Ji a sua ultima La- : 1
arroja-se num aviao para o reeonhe- As informações de ultima hora talha,

.

!1
.

. I
'E>MAiQHtE(�n.'W:;:�,.jp!U,,:rt,;"'9':'�'CI"K�i���.;���1.

Com o seu uso, nota-se' em
poucos dias:

'

1- '- O sangue limpo, de Im
purezas e bem estar geral.
2' � Desappareeímento de

Espinhas, Eczemas, Erupçõl;ls,
Furuneulos, Coceiras, Feridas
bravas, Bõba, etc.
3'..,-Desaposreeímento com

. pleto de RllBUMATlSMO, dô
res nos ossos e dMes de ca-

beça. .'.
4' � Desaparecírnento das LAGUNA, 4 - Teve lugar I zando por saudar o tenente-

manlíestações syphílíttcas e hontem a ínauguracão da f co.ronel Oyro VidaJ, comman
de todos os íncommodoa de �

fundo syphílttlca,
linha postal Flcrlanopolis-La- dante do segundo grupo de

I
5' - O apparelho gastro- guna e. vice-verse, dillria-l

Artilharia de D,)l'so, actual-

Indesíínal : verteitQ, pois, o mente. Commemoi ando este mente aqui acantonada! como Realízcu-se no dia 29 ciGI
bastante dsmmítcadas.

«ELJXIR 914» nao ataca o C5- acunteeímento as' autorlda- legitimo representante do �aio pas�nd{l. a,",festa de j.u Até 1926 a firma f8bric::;V!

i���go e nac contém íodu-

Ides e.. C

...

lasses con.servadO- glorioso Exercito Naclosul. bJ6� d�s 39 ..u�>.!os. de eXIS"
I
somente balas de 8.8:;::1(:;;1'.

E' o uníco Depurativo que ras oíIerec-eram no Paratso O ceL CyI'O Vltlal respondeu tenclP,aa Ii abríca de ChOCO-] Com uma viajem do sr. Hor-

� tem attestados .dcs Hospítaes, I'
Hotel um almoço aos urso em vibrante discurso deli l�t� "Salware' de Sauder & mau Sauder á Allemannu J

e 1:1

I de l\specialístas dos Olhos e drs. Paulo Dale . Amalo,
.

dt- uindo a missão :do Exerctto FIl�lo�. .

1 estudos, obtendo muitas I!n�-

I
da Dyspepsia Syphi.litica. l'ector regionul, dr. Altamiro na garuntia. da ordem e in- E�ta que foi a prlmf-ira II chinas, começou a ffÜ)l'i�[i ..

-------------.-: Guimarãe!1, Presidente da As. tegl'ídade do regime, e ter- rabl'wa de bomhons no ES12- ção de chOCOlate.

Elemtléa, e demúis membros miuando levú.nta brinde de do de Sêlnta Oathurina, fuu., Hoje é a ialn'ica DJOÜ� ü:::

da comitiva, comparecendo honra, com a seguinte phl'a- dada em 26 de mai� de HIÜ7, ! portante desse pl'oduGti) em

50 pessoas, representando o se: «Brindo G p!'eBidente da pelo sr. Ilorm:!!ll;tr.Sander. !
nos:so Estado, obte;J.tlo rfe,1;.j.

alto comr.nercio ü industria. Assembléa Legisl&tiva do Es- Com grandes dl..1Culdades a IJJ8 ne ourú na gra�[ue €XlléJ'

Falaram G jorr:alísta José I tado corno representante do a prlnclpi� c_omo todos Sél: 81çao em Floria.nopolis.
-

Freitas, oUereol'mdo hOlue- Governo de SUl. Cathariua, bem,. em 190" Blumenuu era Os seus ill8.1s iUlportIlUt,:·::;

A Cçllectnria Estadual Pu- m ,
nagem ao elr. Paulo Dale. a· que é o governo da paz, da �uasl tudo ;illatto quando 5e productos de fabricüç:1o u"i.)

Llica I�ru. Edit�l nes�a folha 1.. 1 emos notado? qU�t na rua gradeceudü; dr. Altamiro Gui� ordem e do progresso». Iuei- f�.i1duU, hOJe �sta importante os afamados pr'uJinée&, C�i'Í!.

(JUe está se procedendo o n,ova �o��� a Pl'eI�l,Ura e_s- marEies que, em substanciosa sivas pu1avras do illustre mi- i Ilrma) que velO �esde aq�lel_ n:el�os, baln3 e outras espp.

l,mçamento da Taxa dô con-Itar :!al��?\10: ,a: ;�trada, ?stu� oração.. enalteceu o Dotavel lUar causarau! 'Jptirua ün- la. data, Jll'ogredwdv cODslde� cH.\lIdades.

s�rvaçil{l e melhoJ'la
..
de os ; t��D ...;ha ....dO. di: I;rsa� . ,carr� emprehem!imento, resaitando pressão, p-ovocando �aloro- ravelmente de anno em an- Foi agora ÜHltlgul'�HjO o

iradas e registro e fjscalíz:l çu� �om ch,jpas p�rtlC! lar':."" a eHiciente acção do Gover- sos applausos. Em seguida. no.
.

grau.d(:! estabelecimcntü <10].).

ção de velliculo8; em CUal l�h�r;·la�O.�.r, aqa,l ,3.t:'mç�.o no �o Estado! pela .cDn�l'eti .. Il8.. ageu?iu p"stal talegra-I .

Em ,191l esta. f!lDriea teve de funci0na a }'abticu' il Ti'!'.·

primento do decreto !Ir. 8 de (lt_8n S1o:>.· d:rl�ent:�, a Prefv� zaçao da aung:;:, aspn'açuQ do phlca fOI lavrada actu. da· um glande prCJUlzo com '! vessa PerOI.Unbl!Co cm A.!t')f!/'

li de Janeiro de 1937� t�: o. e a Iüpt:cto.m de Vehl povo catharineos0 e ilnaU- inauguração si)lernne, enc�('.ll!e que a alcançou ate Està de p1..:l'abets ('O:.tg

Aint!u durante este m�z
c,llos. �""_��_...........",mm__"""""'E=. ...."·_.i_

o tt:lhado da casa em que grande firma, pelli.s vicbI'b:'i

2.rrecí.l(7a-sp nC$tu Cóllectol'íü -;=---....--
5C achava instnlado a Fabri, conqulstaéhLs, como taiubem

o 'mpc�to de L ç muto d lU' '0 b div 1 �fteo·
.

�

O ,..
..

.

ea; que foi caJ<:'ulcdo em 8 a industl'ia de B!ml\c'T"";

�I,�l_", '. I"" �, ··_.,an. l� -

.... I.,�. fi·. ,m ano.nunc.l .em.. u·
, /:... ,: .'

"

... " ... ç". ." ',',' "l'fi' tos mI'" endo hl·., 'V II
< ' '''''''''.

'" a ( .. :(Dq"rv ""O e m'"
.... . . i <,z nl.i. ...0 as com v nw lOr3JJ1C'uto d(� !no.)),;;

-:,.A. ,e u' ''-'. liy".

V�j'" "acto so' em "Cidade" , _. "
� .'�"

A'''' 'dd'
'

lnüna de es�rutlliG e l'cgt:stro o
'""" ,.•1Hcm e 8S, por motIvo de um gl.'aucie estubeleein:('rtp

e :Ücalí.zsçúo de .Yf:hiculos. de Bhlll�cnau"
,

(�iversas machinas ficarem da f�\Í)ríca.

.

.

Em Alto dO,5 Indios, 1rii.ulicipIo de Hanlluonja, I ��=:_-:--
..

�n
==�-==�-=-�..�w�.",�

vewle,se a preço rnzoav�l 1m]. lote de terreno com 88 I� <f! 1 T�� ,.' i}e'.....
""":) ti''''''' r;:"�

Q
......�

..

alqueires; dos qu8es doís alqueires ErrO plantados cum JLQ&j&Jili�' (t., C. f�:,.tt1:�e }1�U�0;����"]��
perasj ":;ü11eixas; laranjas e outras, O resto do lote con�

slste ('m roç·Gts, pastos e IDe,tto. Optima estrGlcta para (Clintimuu:tco ela. la. pag,)
I
cumpunha. ? .Nüo [lei. A \",.'i'

r ul1tomO'f-eis ate o local, Boa oceasHLo para. ,.-enda de
prlO cUI:didato. Prom&':s2as de dad�\ c: 9,ue . �e �. A: i.:lU,\'p

j h:uetüs
em BhuDeneu e Flqrinllopoli.:;. lia igrejas e

ermHeO'o ? Diuheü'c para aI
nàu I.::::.lCIUr_ Ja e Ja SU& C,l:)l·

eScQlàs nas proximidades.
-" b ptmhll, vleoa enCOJ.1tral' (. ;".
=P rl_""___

I gur ocuup:.Hlo ... O reCé';') I.;{\

Informaç.ões com o pl'oprietal'io ,n��2�1 t�Ht�ln nr' n�n! podl:H' de São Paulo Cdtü Ll'
_._�.... M'all.A.[H!! H.RW nUJI zendo esta gente se mc..:c":'

@!UJilherme &'���(fl!�ít Wo, (AQ'oncla Nacional} _

de uma ma.n.eil'a UH1'g C.;:l�;:-
ALTO.. .'DOS _l}\..·'!]_)II_).� .

�
.

. mIca CQllrlllc"n�,. n"l"""""',"
_.l.'i v Com a '-'fusca mudança Oe ,

' , t: ..... :':' "�:''''''''''''-

Mámmonia S. Cat1mrim� tempo,
.

está deixando: Eos fa, p�en�men�e ,.�ctRr;o,(!.[t .

_;
.

'.
_ �desportistas

.
llprehen�ivos, I !;7uuCa}1 tarhO ptlr:H.!dl:� ..w

JOrl.O ITE�\r. '.. quanto li roa!Izaçilo domino' !'!orte. como Bg�rd. .�.t::' í;

I Gurda
_,- Btumenau go do Circuito da Gavea'l�lm �ue �Uilca Vi ú Zé Anlt'.

. ..;;..._..."_,=-aF"'.........�n'-a=·,,--. ...""',..-.ap._,.,,.. '...,_,-' " ',."z;,.. ... ,,·.ml"==" Entretanto .com qualquer tClli- ric0.la qUizeruUl comrar.�;';;',

I &�(�' ou rn.;;i� I:!iariamentc !'lodcr;jo S,lnh�r e�.�ua ptOP"? CdSlJ, q::an-' po sBrá no domingo a reali. medIante ��olUe��as b::-,�t:":il�\-
I

.[u� cio d�tíl",,��1'iI tU.;IS. h!:iras V'::SO$ ii ""!:!ina!, "rH.tll:a e rcnCiOSll I zllção do CI'rcuito (l"e nb' (>;0- encantadoras". N1D!!UClll c�; 17
. .. UM A hl IS" P

. • i:\ •
IH 'I A '.1 I S II

lo. <.1 '-'
., d't

L' . 1,
mdu,tm1 .. ",.. a�a Ir.�Crmó1ç "�/, esCtCvcr '-'. IV. • '''. ". '.' lutumcnte nao será t1'8 "'fA- acre 1 ar que tenho tcn�d(J
R, do Pilssldo/ 56 -' Bd" 141 - RIO Ó Jaoelro. Recebera um folhr.:;to gratls

"

i1��. pelo Al'mand H1' :. ,Cd' ... '.

u;pllcativo; SI;'; éc�eji!r �mcstra C:o. tr,;ba!110. ii €líecut"r, ba�.ta rCl'let�er Rs. J Ido.
li .'('1 1

o .sem 1 \;; (' ....:' <

:$$000, tr.e�mo em sdlo5 <;;'0 correio. O mars C!r.�'Znse e VÔiflildo sorttlnen.o _n
m nl" {e, sequer.

e cek.;;rnaniú5, ir.;;:IJ�triacs e art:stka5. (Ilte.[cecs !C;rc:tis.

ele 'um
Tomba sempre o bravo

TETUAN, 4 -' Quando a 'ba
talha na. frente de 13isea.ya estava
na sua phase culmínante," quando os

legionarios nacionalistas avançavam
por entre os chuveiros sibílantes

t, e n ·'''r7";"' MiM. ",..==s:r= 4iW!PtU
-m', a' 4; e.e&.JWWi!eM' Y

sen- .f="'"
=="","

"""'"""�"'==';"!
1� Liqu�daç"�_an�l 11

RIO (Agencia Kacio3al).._;.., Francisco Moura, Ricardino l� ..

DAS �1
Apesar do mau tempo rei- Prado, Aatcnío carvalhal,�:

'
.

=inante, a resídeneía do sr. Abilio de Assis, Manoel Silva :

l" p. 1° t
:

José Amerlco do Almeida Costa, Dante Ortls, Oliveira. ?�;. O·l'Ia.s··. au -IS �S ':.�não deixou de ter a mesma José do Patrcclnlo Pedro r JW' U l
concurrencíe dos dias ante- Jorge Aleb Santos, 11ermann 1:: _:v..-..-, ��_ ..

' ..,_......_..ú·..............� ·_.'m_=__"·p·_.._.._ :{
ríores, A's 9 horas da manhã Gomes e outros. �.•::.

.

:i."lPalestrando, os ffJ)l'esen, f
EUumenau, Rui'! 15 �e �o'Uembro, nra 51

J
taates salíentararu a expouta-

t·::: :.=:1neídade com que l,\. classe Durante todo o rnez de Junho concedemos
recebeu u caudídatura do ex- os descontos cspeciaes de 10 a 2ó "I. sobre
mínístro da Viação. Retiran.! ,:

.

=J
do-se OE elasaístas o sr. Jo- t1 . todos artigos do grande sortimento em :�
SP. Ameríco entrou em rales- �� stock de armarinhos, bíjouterias e

�l !tra com :J sr, .Ewaldo Lodí e brinquedos.
outros polítrcoe presentes. � i I
.._'...._'_"...."....__

'

co "..._ t� Ve!am o boletim cnexc PU!',l- convancer-ee dos praças �

Ir'
bllrclisSlmos . .

'}

;:���;�!�;::: 1!, .....�.�.�.?.� .... , ....�.�.�.�.�.��9.� ....�
.��.:I-.I�..,...,��.._...._.._._.����__....�

o sr. José Américo está

do muito visitado

Inaugnração da linha postal
FIoríancpolis-Lagunas-. ,José Americo

quando ahí chegou a repor
tagern da. Agencia Nacional,
era grande o numero de pn
Iitícos de vsrtos Estados que
visitavam o candidato da
matcrta. O sr. José .Amerlco
entretanto 'havia sahí-lo cedo,
onegando pouco depois em

companhia dô' dep'litudo Ma,
galhãe:'l .

de Almeida, atten
Ôendo desde logo todos os

presentes,
. entre os

.

quaes
�,chavam·se .. 1�numeros re

preB6ntaníes .

ria bancada
classista, iU01usive OB snrs.

Carroºas com chapas partifln�
larss faz9ndu'" frete para a

Prefeitura

���rJ.-<".,." rI"7lzr=mrr::=cII

OS fnelhores
��

. ,

r.: 'I
.

"

, .r. '
.. ' .f. "...... 7l aDnca fuoC:aca. em �8U

·pl1hos
Ci-ttharÍna

L�t·�J'Jlm.n iiO "Q"',.R:l:;s Já uno se pOde te::: üpL:lii_p
tl.... ti U· f,:QJh!�i.!j; nesta tona, leitor. Até YU�<,

é cauaz de pensar ar"" (O·'��'.:,

li'polis.1 4 - Realizou· se I ganhândo alguma CC;..l�'� "i:,;,;:;
llOutem a extração da Lote- propagar a candidatum i.;�'.::

ria}o Estado de �a.nta cu-I Esta. No entan._to, anil'm0 \l.mel,
tU'lllDa com os se!.:.mntrs llU· verdado e C'\lllO e'l nfj!"l'l""

I
'," ,,'\.; .... , '- ,_. .u.,� ......

I meros:
I ço mUlta gente !.HJtl. que c::t:í

)4412, 6273, 11 �:23, 11573, .1 Iazendú o -me5r:w. Fa:}�' :F_'r;�-

11.�13.
. dita�..

Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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1':"
U tJ� n � U 1. if � b � l Edç5E'5: ás quartas-Ieírns �

;
.

I E, aos sabbados
�

(formula AUemã) Director: �
De ordem do sr. Diretor do' Tesouro do Estado, faço .,. E' o uníco fortificante no

DR. ACUiLLES BALSIN'
�

pUbIiCQ -que, em cumprimente a decreto n, 8, de 6 de ja-
.

mundo com 8 elementos

tO-I';
Gerente ti

ueíró de' 1937.se procede nesta coletoria o lançamento da nícos: Phosphoro, Calcin, Ar·
.

i IWDOLFO RADTKE •

Taxa de serviço de conseruaçâo e melhoria de estradas de seniato, Vanadato etc. � I .::.:;.:x: t:.:rodagem e de ser-oiço de reçistro e tisaalieação de oeiculos, 1.0 - Levantamento !!cr:ll· � I ! Red:l.�çrro e üfi'ieinas �

para o vigente exercícm . pelo que são convidados os COl1- das forças c volta ímmedíata

��
I 1'1'""e5'3'" 4 de í'\:l";;el'eiro rr 7 �

tribuintes da referida taxa a apresentarem' as declaraçces ? d02.�p�eg���pparecilllento por ;i i i j�'�X� S"ti1a}\ A rt �
exigidas pelo art. 15 do citado tlbcreto n, B. até o di'! 3(j

'. completo das dôres de cube- .� II Santa Cnt]l2.l"Ln:t �de maio p. vindouro, nos termos do decreto n. 89 de 7 .

ça, insomnia e uervosí-mo : � í """"''GEl i
do corrente meAS.

.

3.0 - Combate radical du lii.il " -'�'r1\l' 'r";l} A ç ,ç:,.v -, .,.

I "\ � ->I \ ,�.,.:\ 1 Li',: \ '-' .

.
- . .. .

be
.

'h
. - depressão ncniJ:-:a e d;) eni- �..

' ,i
. ','_

mcum e essa o rigaçao: magrecímento de ambos 60· �! � 11I - Aos prcprietarlos individuais, empresas, socieda-!! xos : NU � .:\L.1O • • . • . ..
1::,%000

�
des VU.· seus prepostos, de vr-Ieulos que se utílízaren, da.s I

4.0 - Augrncnto de peso va- �l! '1' �;��t���\l;;�·.. 8��::� t:
estradas de rodagem estaduais como tais ccnsíderadas riando de 1 a i:l kilos, �! S"í;O

�

pelo plano rodoviario do Estado e nas quais existam ';
O San�u'"'1 .; U'13 r,'n�e deo"�"" � I i NL IL atrazudo . !:

turmas permanentes de conservação. Cinn\if:.ea." .:.' G�ln!ã�' �� ·n�. r�au.�r"���" � I i IMPOF(L'\�TE fi
II - Aos propríetarícs de terrecos marginais aquelas � rss de GnstrJ � i �

'.. dii',2cr/úo {ie ,Cidntle de
11

��;a:��;t:lasu�:viJ�������d��� !�c5a;������;�ü!���� �.::::."�'l("��A"Bl'i�",""-,,",i;il�j".jl.�jd ,[ I� :;�.;�:�l�nil�rn g:�Jet,i'�:"�!�!'G�:i;�� I,'silico-argíloso, ou outro destinado á consolidar lhe a su- \�iíes emettidas �m Il,01''S ou

,C·" tI" t
-

d b 1
L

� � 5 R 1 artigos assignacos
perncie na UH!. ou exigiam a cons rucao e o ras ue arte �e gn�@y�:;:de valor superior a 50:000$, estando nesse caso sujeítos .

"'...

I
=-==�======D"=",��='�

sõmente os terrenos até uma distancia de 50 quílometros DO COR:�ESPON[}Ei··lTE
..,_."�,,��__�=�,,.�_��=,,=-

de cada lado da construção pelo eixo das estradas que a !
ela convergirem. Ivo da Luz Monteneqro l�lt'r:�"mem <[.

I
III - Pelas pessôas naturais ou juridicas,. nacionais ::. � e e l

ou extraàgetrae, de ambos os sexos, maiores de 21 anos, Procedente de Florianopo-! U�KIUt"rn�; grm�r! i
que exercer no Estado índustría ou proüusão, arte, eIicio, polis, encontra-se nesta VHla! d?''Í;�.t�:;?:�· I
ou emprego, OH vivam de seus bens ou rendas, estando o sr. Ivo da Luz Moutenegro 1./ ,fi "9rr'�'�:_;';�1J �{- f��.� t
Isentas as pessõaE cUJ'os vencimentos ou rendü.s forem in- recent�mente nomeado I"0- I I" Ir.. r-O p, �í .... ,\_._, t

i l":'{:' .! \;( "'�;'I{.ili: I.� z..>�i\'i..d!IeriO�� !o:�;pg�i:t��Il�:� não ap�eselltarem. dentro do ����i��lr�r' ��!������dede�;� I ����\������..;::�; i
prazo, essas declarações, serã.:) lançados á revelia, pejo dayal Timbó, Rodeio Ham- i ,},.'"_- ",4,..;:;;; 'i:,'�' if.":'f;;, l
exator, ficando sujeitos á� multas de que tratam as letras monia e Rio do Sul. I /:;:��;9 ..:4 :'J.:\.t._ '. �:3�' I
a e b do -art. 31 do decreto n 8

I
-.-..-..- ��,.� i 4·c.�...._�';)r(;{· r/�?� ��.. I � I

As declflr&ções que apre�eu'tarem fraude ou negaQão ��7.� ..--;�� ••••••••� ...... \o� I
. ·

..' ...
·

.. ..;;:!e�·�(,.,A# i
sujeitam aoS cont!ibuinte� á. mults. de. 20�OO� a lO�$OOO. � Linha de onibus � I 'Y K� W,�it�Ji?,: iNesta exatona obterao úS srs. contribumtes lllformes H DE :� I 5u'h:ti, '<lJ� íá>JJ

!
s,obre as declarações de que trata o presentE' edit3.L (: ARTHUR LOHSE :); � �If\ .... �

IColetoria Estaduá'.l de B1umenau, 15 ue abril de 1937. h 1 :j I �� rJVAW
N SCHEEFFER - Ooletor g Blmnenauf IndayaI e TimM ::..::{� I i �',.

"

H ! L v mclho! para a i
g DIARIA�1ENTE tú�se e doenças do peito, I

I: I If C i· l J t�: IDA E VOLTA �:� Combate ali constlpaçóet. �
LmpreSa RQtO fiação aÍllannense tua f Parte de Blmrenau ás S resfriados. coqueluche. �

��.' 9 horas �.� broodut" e asthma. I
e Encommendas f de T�mbó ás 15 horas 1 O Xarope São Jo� i

I l i protege e fortifica a giU'- �
� �';":;':;':;:':":;":;':;��"."."�(f..ri ganta. os bronchios c os I
i � F ?�"''''_'''''''''''''''''''''''''''<;, ,pulmões. Milhares. da: �

B�a Saúde... Vida lenga... I l cura.. ai'i3Cmbrosas i@
....

i.m,jí:�i!NHl Ull/lllda G m � � J
\,

ELiXiR DE tjOBUEIRA!

Edita,l
ui

rasil
Capiia�: 4 ..000:000$000'

Séde: RIO DE JA�E�RO
.

Suceursal em Blumenan - Caíxa Postal N.
p)l"Glt JUROS. EM COi\TTlt-CORRENTE,

ATE 1 'I. AO ANNO
.

em "Depositas Populares"
quantia de 20$OUO até 10:000$000

garaío jures de

da Taxa de GGTIsarvaç�o a. melhoria da
e registro B fisnalização de veiculos

0J
o

CAPITP;�IZADOS SEMESTR.ALMENTE
Faz teclas operações \Banl:arias

H! �t
'

��
arvore dos fructos

de, ouro
grãos não> padessem aver
melhar-se nas arvores i de
outras terras tOrnadas cubi
çosas pela nossa propria for'
tuna.

.

Ria (Communicado episto'
lar às Agencia. Nadonal)
Londres acaba de receber
em optimas condições as

primeiras I'E'messas de limões
e g-rappe frllits importados
do Brasil, neste anno. A sin
geleza dessa noticia perdida
no noticiario dos nossos dia
rÍús nos úbriga. a pensar -

e não sem um pouco de jus·
tifi�fl.da vai.dade nacionalista
- no que foram as venturas
e as desventuras d3. terra
brasileira. A bc,rracha - CDm
sua renda facU - foi a nos
sa primeí;:a ilIusão de mono
cultores bonefi<:liados pela
pela exclusividade momenta·
nea de um p:'oducto de con

sumo univel's�r. A borracha
"nos dava muito ouro e o ou
I'O nos tornava perigosamen
te im.mediatistas como St) em
nenhuma outra parte da Iter- noss� supr, e_nsolaradas pela
ra. as arvores magicas pudes- noss; energIa. E sentImos

�e� deixa,· �scorrer .das suas 1 u�
verto or�u�ho �en;� noô

teI:lda.s o !�lte [Wt'ClO80. De.
dmrlOS a not.lei!: smg".é:I. de·

pms, o cate absorveu todas qu� nossos llmoes e grapQes
as nossa.s esperanças, trana I IrUlt� chegaral!l!! Londres

lormando nosso optimismo em. boas . �ond�çoes. Na pe
cada vez mais perig-oso de quena notiCIa nos

.

encolltra

monocultores teimosos numa
rno� - em verdade -- a I?ro

especie de superstição. Co- va de. qu.e sup�r�m<-:s a lda
nhecemos momelltos admira- de da lm!Jrevld�nCla e da

veis de facilidade e'Joll'Jmica aventura.

e novamente o ouro facil
nos seduziu como se os

Hoje, com seus citrinios,
seu aigodão e tantas outras

riqu�zas eIll desenvolvimen
to, nossos pol;ycultores reve
lam o senso realista dos po.,
vos que sabem tÍ!:'ar das suas

dolorosas' expe:riencias a lic
ção para uma estavel felici�·
ciade presente e futura. Pas
samos a acreditai" na terra
com a fé de trabalh l.dores e

não de jogadof;:s indiH@ren·
tes ao amanhã se a hOl'a
que vivem é propicia, Ven
cemos do superstição das ar�

vores dos IFuctos de ouro

descobrindo ouro em toàas
as a3 arVOles adubadas pelo

Cargas, passagei J"OS
Serviço diario entre

Laguna .. Tubarão - florianopo ...

tis � Itajahy ... Blumenau .. Jara..

guá - joinviHe .. Curityba
Esta empresa dispõe de tOnfortaveis autus·mnnÍ'-
bus, e pode offerecer aos srs. passageiros pleno

conforto e segurança.

AGENCIA EM TODOS OS LUGARES MENCIONADOS

'Blumenau ... ... Sta. Cafharina

nomeacao do sr. 1\\acedo Soare�
'"

para a pasia da Justiça

Attestado do Dr. Paulo 'de

AVISO
Carvalho, medico operador,
chefe do Horpital de. Nova-

-0-

�EDIJíOS aos I}0ssos
p::-ezados assIgnan

tes de no!' scientincarem
,le tortas e quaisquer ir
regularidad0ti que occor
rerem com a entrega
des�a.. Iolu5,.

Só a formula de "APYRE
TINA", ,já é por si mesma RIO, (Agenc�a Nacional) -, padta, como a expressão prr�
um certificado de acção ra- Apreciando a ida do sr. Ma- pria do estadista, a quem St

pida e efficaz nos casos em cedo Soares para a pasta da confia o sector mais arduo

que é i!1dicada. Justiça, o vespertino "A Noi- da poJitica nacional.
�e" publica um longo edito-

"APYRETINA" - Um re� l'ial Começa dizendo que a Em seguida estuda toda a

medio rormidavel contra a nomeação rIo sr. José Carlos vida politica do diplomata,
dôr de cabeça. de hlacedo Soar�s para o novo titular da pasta da Jus'

ministerio da Justiça é uma tiça, resaltando-Ihe os pe
alta sigllUicação para o paiz, re.J.es anseios pela paz ame

não só pelas circunstancias ricarra.

.de o governo ter ido buscar

e� $íi.o Paulo o tHular da

A Ge1'eneia 5

Vúltand{) a um posto ne

governo' .Macedo Soares, pe.
�;..�_____......_......................... la integridade de seu· carac-

Ir-��"��';��;�"��'�'�;'�'�����' �� ��;uda: Bis�!������asde s:�-
'i!

flfhos fortes e robustos :} pathias que o cerca, certa-
: . fazei uso da :lmente poderia prestar novos

��.; Farinha de Banana =.:.'1i e as::.ignali:idos servi,;os ao

Brasil.
: Solanga :

t�:� Marca Chaves �::�.f Fabricantes: �

{� -'afió' Chaves tI
�� TIJTIGA8 - ,S GATHARINA �i
c:;..:;.::;:;..:;.��=���

C'j-� sonho de todas as

lYllulheres

Ser bonita e

se realisa fazendo uso

DO

Creme
.

vitaminoso
,

PrOclitol

A.�StGIl'.!JEfJ\ JORNAIE$ E REVIS'ii'AS
DO PAUZ. E DO tUrn:E�JOR
@ Dirijam-se A ECLECTICA, para tomar ou

.eformO' a assignetura do jornal ou rev ista de

sua· p�edilecção;
D::.remos valiosos brinde9, além dos que são orfe- irecidos pelUg Emprezas ]srnnlistic .,s. Economise' I
tempo e dinheiro. Consultem-noS hoje me_�mo.

1J!\ �CLECT�CA I
�. 5ÃO PAUtO: 11er;0 S50 flo"t", n - c",'><<!, 539 \
L"n.�._���!�a 1<,,,,. Ili".Ql!cO, 1�7 • CCl�::"2S�

A cura das
Sezões

Do Plt .. Ch.

30b dA Silva Silveira

Rio, (Agencia Nacional)
O Marcado abrio o Cambio
apresentando UIna grande
melhoria para o mil reis. O
Ban�o de Brasil sacava �om

iibra 75$570; menos 540 que
hontp,m; Dolar 15$350 menos

$100; Lira $810; Franco $685;
Escudo $6Qo.

Empnpão com real 1Tantlà!Ecm
BO$ seguin.H CIUOS:

lb.cWüslno.
I\ihGl'u�;u�.tism� Ol!ô1 genal,
Col'rlmeuto des oavidolllt
��etl' do Litfin.
�d3
Df"'V1ck.u @&

6sael'll'hko.
Rcpmhd,
S�
�
Emcropà�
DL.-t�
Fbtwss,
C�
UêublllBt
BoUNn&,

.. D�res De po$H-e,

�i CmbuncW»s. eW. <

POD!!H'iCSIiIOI

AI fi!'!"G- S YP fi íL I 'r/C O

'i Af!TI-R!Hn.JilJUJ.TICO �
A i'J T1- E-'SCI?OP!iW..OSO

t�•

!J��.�;, � tirmm ijnti:! \;t;;l."r.i1 �� ué� mLiti :2 � Orc.nde. 'Fõ�nt!(lS - 5 &t:.d�àa dit O-m'O
,

i fr1H!\!!1f [i;:?U'll�T!Vfi DU SA!HlIJl; f
'-,_.��

lni'allivel ero. poucos
dias somente com

as aramadas
�--

Pilulas Dr.
ReInaldo
Macllado

Calnbio

Syndicaio Condor

O sr. Armando Salles Novo H",m'.o :��. fechamento
viajou :para o Riu A p�7ti:=2"':eBl:.= de

. 1937
RIO (Age;;cia NaCIOnal) -IO .sr. Arm!1ndQ d� Saltes Olmi- LINHA PARA. O NORTE

velra partiu de Sao PaulI? e

1
ferça-feira ate Rio de Janeiro

autoruovel, tomando carnmho Quarta-feira até i-l'atal e Europa
a Cruzeiro do Sul. Aqui che- Õuinta'Iei:a uté Rio com ligação
gando, aão quiz saltar na es·'

.:J ,. [_até Recife

tação principal, preferindo I Sabha...o ate &0 de JaneIro
descH em Cascadura, ondt> LINHA PARA O SUL
s.oesar rlisso foi recebido

pôr numerosos amigos. In
te r r'Ogado '"Li reportagem
neg-ou-se 'I hzO"r dechraçõBs,
pl'l-rnetteo!i. D'.ru breve e

disse que p rmaneceria aI·

I guns dias no Rio. Sobre a

., propaganda
nos Estaâos dis

I se nuú estar naja assentado ..

(7) OS nossos prezado<,;
.:T1 assignan�es, desta

cidade e do interior, que
ainda não saldaram a

Sl-LaS assignatuTGS na ge
Tenda ou COln os nossos
representantes n::.ltorisados
panando as assignatllTas
cnl atT(!zo, pedimos que (j

racarn com brevidade, n·
neza que muito agra(fecc-
mos.

Terça-feira até Buenos Ayres
Quarta-feira até Porto .alegrE:
Sabbado atê Buenos AYl'es
idem " idem e Chile

I ���l'i� TAS' ENCARREGA
_ i�\���� . �.. S� DAS DEf1t
g !l'i!i� � ii "'" �S PERANI'lCo
I O FISCO O AD-

I
VOGADO DR. ACHl-LLESBAL-
3INI, COM ESCRIPTORIOM�
NEXO A' REO�=\CÇAO DESTE �

� IOB.NI�t. f
���,,"""""'!UJa!JbIii;

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



Communica�o?o D;pa�t�mei1-1to da Estatlstica ao Estado

! . � '.1 F ',. ",�, ,

<

'lrT J!, J '

'

'I •••RSSlJffi. J�JU()U'8eu ,101t!CO 1V1UlelDerg,;.
,

,

I Devido a scc immócu!a pureza
I Imite:!!' UNDERBERG é louca empreza.

t., UNDERí3ERG'est6 só, não tem segundo,
! ' fi;.qui, fá, oioiá, eni todo O' mundo.
1 O ,leQitimo obter leve a capricho

·1' Qualquer imitaçãO' jogue 110 lixo!

",
, [üm cru/ccponfi2�";.i sauáe e aJegri71�----------------------�----�

Criado peja Lei Federal o. seadores. E' preciso, pois,
367, de jl de, Dezembro de que as autoridades tocaes.
'1936, o «Instituto de Apo- 'bem como os senhores In,'sentadozias e Pensões dos' 'du5ü'iarios, facHitem ornals
Incustríe rios »', está em sua posstvel o trabalho desses
pbase de organlzação, para :'lgentes, que estão com um

entrar em ftipccíonamento prazo muito curto para en

em 4 de setembro do cor" tregarem os serviços de suas
rente anno.

.,

respeotlvas zonas. O Canse
lJ?rabalha!!do interinamente, deverá estar encerrado até

junto ao gabinete do sr, Mi 80 de Junho. e para que isso
nístro do Trabalho, está a se verifique, o Depe.rtameuto .

Oommíssão Organizadora do de Estadsnca conta desueí
Instituto ,. eheííada ,pelo dr, Já com esse apoio ne cessa
João Carlos Vital,' nome rio de todos aquelles que
g!andem{;nte!:acatado, como 'Por suas tuncções possam
techníco no assumpto, lhe facmt�r fi tareta, E' uma
Esta commíssão está Ie- obra de grande alcance so

vando o' eUeito .eza todo o eíal que ora emprehende o

Brasil o reeenseomento dos Governo Federal, para dar
índustrlaríos; isto' é, dos ope- aposentadorias. pensões e
raríus de tndustría, . muitos outros beneticíos que
No Estado de Santa Oatha- mais tarde virão, ao opera

rína este trabalho ficou sob ríado brastleíro, a�é agora
o patrocínio do Depa!.'tamen� desamparado em sua velhí
to. de, Estatísüea do Estado e ce ou invalidez.
sob a oríentacão 'do sr, A. Faeàmos portanto. tudo o.
lTelxeíra de Freítas, como que estiver ao nosso alcan
Delegado Regional do Ccn. ce para que o maior numa
S!},

'

,

.

TO possível de opeearíos seja
O Estado foi -divídído 'em recenseado, ficando assim

6 regiões, as quae,
S dentro I amparado pelo Instituto.

de poucos .días serão per- Ploríanopolís, 22 de maio'
oerrídas por Âgentes reeen- de 1937.

RHEUMATIS
f!i Para rheum?_tIsm()chrGnic�;d(lt'elS. nas C()S�M. dores
nas a.tieulllfãe5, molcstla nos rins. debilidade <ln
be:dga. etc" nãl) ha ren,e�io que faca efEeito tão
rapido é mguro como .as Pil"las De VJitt, São
recommcndaées pormilhares de clientl!5 a;;radedd"s.

'

Compre ho.iii mesmo um frasco e dentro de TÍllW e
Quatro horas obterá resultadas., E:dja. as

Pu..ln..AS

ITT:lP'DeverãD, Procurar [It; sens certíãeados de res�!'vistas
nesta Junta ue A llstamento Militar, os seguintes cidadãos:
Max Frttzke, CaI'li>s Llldwig, Gíuseppe Corban], A!!estiriho
Nardeíli, bnte�:wrJoão da' Veiga, Lttiz CiqueHil, °r�rnesto
j{owedCI\ Oscar Bremer, Arthur Líémann' o Gíullo Gicardí,
,Junta .ãe iUistti.mento Milit3.f em B!umcnuu,31 de Milio de

,lU3'!.

'.
.

.

pall'a OtiZ FilhlS é a B$xiga

Paulo Olemenüno Lopes
2; Teu. Delegado do S. Recrutamento

•

10
, Ad'Vogad.os

CCtlt!'a os

fri,adas e o seu sé.

quito de dôres de
cabeça, dôres no"

corpo e indisposição
geral, Cafiaspirína é o
zemedio de confiança.

I
4) rtH�rH:!�dio de c@lrof;e:a� ��

c@otra
'"

DORES e RE�FlaADO$

N.:.ui.� IwtM,g. 8.e""':.t
so- P.A UM CEiTQ:
Uma app!ieação do

CÊRA
'2)t... /!JJ;t!JMa,
c remedia infallivel na cl5r
de dante. PassadQ n dél'.
p�u-� o Seu dentiet�

�\ Coiro. Dr. Lu.stoe:a 'r:> é.$
appIícaç30 faciUirc:a, cC<
(t�çiio i."'tunedlatctnão c;u..:.i-"
rccade (l llnquCl t!il!ln !:.ii!l

qengi''1r:.o.

Fer
Latas. e pacotiahes

Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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(''-��'''''''''''��=='l '_:,.,�
�lO CU'��U1lTO 1 �

I 06\ GAVêA i�-'
L,.......__ I

Liti8rda�8, autorida�8. e. disciplina
RENATO stNE�A FLEUBY

(Gopiryght 'da L B., R.·para «Oiâad« de Bluml'nau>:)

EIS um problema de

imo,
Enqnanto a creanea é in

" por1l:mc.,ia ,funda�ent&I capaz .de dirigir:�e,. diseíplf
em pedsgogía, E' fi phílcso- nam-se, será dmglda, disoi
phía, que, discutindo-o, pro- pííuada, A' medida que se

cura uma solução proveitosa vae ella desenvolvendo fi

á obra educativa .. Pergunta- ceerção irá. S8 substituindo
se: a educação é predueto pela liberdade.
da coerção ou da liberdflde? O caracter, disse-o Nova
Deve existir a autorídade do lia, ué ,8; vontade :bem dirigi
�du.ca�o�? Como se concebe d� e dísciplinadas, fi príncí
a dlseíplína e. como se ha de pto 1>01' outrem, depois pelo
despertar e manter? prcprlo individuo.
Sa o fim da educação é o Como cuidar da exísteneía

aperfeiçoamento (o destino de Iívre-arbítrío na ereança?
da homem é alcançar a.maíor A ereança «é um feixe de
perfeícG.e possível; diz L. Insttnetos».
Augé) este aperfeiçoamento Assim, .{{o objectivo é opasó se irá conseguindo, pelo rar suavemente a passagem
concurso da liberdade, por- do constrangimento á líber
quanto a educação procura dade, ensinar a creança fi,
dar ao homem, tanto quanto fazer uso de sua propria li.
possível o poder de auto-di- berdade e a submetter-se vo

"

recção, e· não o de ser dírl- Iuntaríamenté á regra do de�
gtdo, A educação é uma. Ii- ver«, ensina Lueío José dos
bertação. Julgam alguns que Santos em sua «Phllosophla,
pela coerção.o espíríto se Pedagogía e Religião».
disciplina para a libertação. Não coníundlr, porem, li .

. Pensam outros que só se ob- berdade com Iícenea. D,urk.,.tem a líberdade mediante a
. Y

propría liberdade. Ha uma
heíru esclarece: �A Iíberda

Y . de é filha da autoridade bem
posição intermediaria - a comprehendtría. Ser livre nãonana se eolloca Paul Fau-
connet _ « não é· razoavel

e Ii.:zer o que queira; é ser

que se seja com íntranstgen-
senhor de sí, saber agir pela

da pela liberdade ou pelo
razão, praticar o dever»,

QUf�m faz o que quer é
constrangimento. Na realída- escravo das, proprías tendeude, a educa ção terá sempre cías,
e necessaríamente estes dois
característicos: i) de conce- A escola nova não Impõe
der 1\ Iíberdade e o de cons- a disciplina, mas quer eonse-
trangel-e», gUÍl-à interessando as crean-

lia, pois, a autoridade do ças DO trabalho, de modo

educador, não absoluta, mas que «queiram o que Iaçam,
relatíva, não se confundindo maa não façam o que qneí
com autoritarismo. Este in<j- ram», na magistraI;exI1reB6ão
tltuiu a Iérula, castigos phy de Claparéde.
Bicos, o terror na escola, Na Não exige, a escola nova,
Idade Media a 'severidade' a dísetplína da tmmobílídade,
dos ed�1Cador,·es €1 a

éxcessi.!
da syme t,ria, .do.si�encio; p.ug

.va. HOJe quer- se eahír DO na pela díscípltna activa,
excesso opposto.. '?ynarnyca dos que trabalham
Do principio da autoridade interessadamente com ale

(não do autoritarismo, que é gría, em Iíbernade rteatro da

perempto em pedagogia) de- ordem, ,

corre o da disciplina S�Dt1- Essa conciliação ou aqnílt
da, desejada pelos educan- brio entre liberdade e dlsei-
dOS,B, portanto, consentida. plina é a pedra de toque da �����������������������������I��������������iIIIiiI!:'!'����
D?"O' imposta. ca,pacídade d.O. educadO,r.

Já

IEm educação hão de cem- dizia Kant que o problema
'

Cihar...se liberdade e autorí- da Iíberdude é o mais dIffi.
dadA. cü em educação.

FIZERAM
UM MILHÃo

DE KU..oMETROS

SEM TROCAS DE PECAS :

.

E SEM REMO��
CARVÃO!

o Sr. poderá tnmbem conseguir os recorda obtidos

no' "Circuito da Gal'ea de 1936" e na prova de "'Toms

River'", usando os productos que os vencedores em

pregararn naquellas provas, isto é�

UJBRlf!CAÇÃO
MOTOR 011

CINEMA BUSCR ]' a r e
Do

1 1 o

ali· I
I

Santa
E" te abençoo An;or porque me guias, atraeez dos

perigos ! testa vida!
Com que aleqria, apoz cada tropeço, o leu olhar

sereno e cheio de ternura, eu fito extasiado!
•.. eu bem sei, meu. sonho de al1W1' e ele pcccaâo.

que tu nem vês nesta humildade;
que importa, porem. que ta não saibas que eu vivo

apenas da força que irradia o teu, olhar, si ella é pora
mim. um, estimulo constante, e a razão principal por
que sou bom e que 'me faz ter pena dos que sofrem,
muito 'menos do oue eu.•••

{;hronicas socíaes
Seu gado leiteiro dará maior rendimento ser fôr
mentado cem

A sociedade de cantores
Itajahytal-Sãngerbund, realiza .

amanhã na sociedade dos Anniversarios I nhorínha Armlnda Siemann,
Atiradores a sua tradicional P h' d t

'

t 1"
dilecta filha do sr. Antonio

festa annual. assa �Je a ,a a na ti I�Ja Siemann.
O programma da testa o.

do �r. Jose SOPl?-mtt, runc�o= - Assignala amanhã a

bedece o seguinte' nano dos Corre�os e Te_e passagem natallcia da snra .

Na 8,30 horas ágrupamen- grapho,s nesta .CIdade. . Renata Feddej'sen Scwurcker
to de todas sociedades e re� I - A1!lda hOJe colhe l?als consorte do sr. Jo&.o Schwur�

Durante o ml:'z de junho a cepção das sociedades que u�a. pnmavera a senhOfmha cker, residente em Itoupava
Prefeitura Municipai 81'rect'!- vem pelo trem, na praça' qhvla dos Santos, prendada Secoa.
da o imposto Predial Urbano Carlos G,o,mes. Depois' mar_/fIlha do sr. Pedro dos San· - Segunda feira festejou a

e, ainda o da Taxa de remo- cha para o local da festa. tos.
. passagem da data na1alic1a ú

Primeiro Synchronisado e agora fallado em ingIez, ção de liX3. A's 9,45 formação uos can-
- Amanhã c�mple�a maIS sr. Terci1io Longo, áresidente

Se.usadonal romance extrahlde da celebre obra de Leon ' tores das sociedades, e re-
um anno de eXlstenma a .se- em Benedil:to Novo.

_
"

'

r
,Tolstoi. , !Pfaarmacia�de plantão I cepção especial dos convi- ,,!:- todos anniversariantes

Hordas d,P.,' \..:Q83,,::'<::0$ revül.tados cDntra o temlvel Tzar.
"

� ,

II dados pelo Hymno �acional radores grande festa e 8. Dei. tildade de Blumenau" feli-
,

" ,

'

"

' Um espectaculo g,f:ll-liOSO !
,

Está de plantão amanhã, e Hymno Allemão. te um animado baile nos cita.
Entradas do Costume

,

Poltronas �umeradas I a pharmacia Gloria. I A tarde no pateo d(�s Ati- amplos salões dos Atiradores.

Hoje - Sabbado áS,8 horas e

Amanhã - Domingo' ás 5 horas
FREDIE BARTHOLO�EW - Um garoto de doze

annos"dealumbt ará a cidade :nt��toC�MO seu gigantesco tra-
"

Garoto de Qllalidade ''!--.---a
--------,--

Si a condição essencial para ser UDl nobre in@.lez era o LOjas Paulistas ltajahytal -Sãnqer-
a!astamento definitivo da mamãesínha querida ... eni:áo elle b dpr€'Ieria conttnuar �umilde. anonymo, pobretão junto ás Estãó

" annuneíando este un
docas da Brooklyn.;

.

mez a grande liquidação an-

Uma obra prima da Uaítes �riists nual as Lojas Paulistas; es-

Como Complemente: Os desenhos "Coloridos" pecíalízadas em armarínhos,

Melodi'landia bijouterias e brinquedos,

MOINHO DE JOINVILLE

Caixa postal, 89-:FILIAL BLUMENAU-End. tel. SILOS

Entradas do Costume

EUPROPRIO

M ;&.;aiS'. Ld ." • Imposto a pagar
Na PrefeituraDomingo - á�JA���Ó�Jlh�YMe - Amanhã

e Lil Vagovar na beBa producção d2. HART-Films"

() Diabo Branco

,',�

(; sabão
._

I lid de
:Malca Registrada)

Conserva o tecido da roupa porque lava facilmente e com rapidez

.,�

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


