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Passou' por Florianopolis
,&(al_ Daltro Filho
......-

»K, Exeía. esteve no Palacio do GoverUJ. em visita no

sr. Nereu Ramos
.

'.��".'IIó��,",,' "'_""""'_"-'_4"'M�����r!<�"_""w�

RIO. 29 (A. N.) - O pro- �
ressor Lourenço Filho, dlrec- I� Dê prelerencíu, nas suas COm?"M Il'.� farinhas,
tal' do Departamento Nacio. superaveis mU.l'cas da Agenüna segue amanhã
nal de Edu.cação, recebeu um.--.'!""h l' para BneDOS Aln'� o Sur. M�)·
oonvíte do sr, Nersu Ramos. � (_J.'UZ.E� '\0 (o. mais branca) detros Netto ilustre preslden-
governador .do Estado de �ta. � te do Se!!::ido.
Oatharína; para

V,isi,te,1aQu3J'1
r>·;yr."' ... • .........Rl\. Co

.... '

f" re) 1le Estado e "estudar um pro-
.• �'U l:U''''�(r..;)j.1 'u. mu.s .ort "7"'"-"-:"'---:'-

blema de nactcnal.zaçâo e Um (ieS1H�UH) (iO S�"�'O
ensíno, que o guverno calha-

d. .

BOA VIST l'j� {a IDllIS barata.. ft.ticedo Soares i
rínense est& dando maior ato

1 /tenção, . ....__�. ....._,�_ •. .., '_ ...�_..._..,.,....,_.; RIO, 29 (A. N.) - O «Dia
�_��...�.-m,tWW..��",,_.�...8.�"u..i,...�.J,,,,,,, ,p, ... I .....""'«�.l�l'� rio Cal'ioca'»,ct!z silb�:l" qU�1"

I 6....J L' I�AI"1' tld
o Minhtro .Maee>"io Suares no ] "'l"e--l' o nr} - O rral,n.�

jU�qafllen'lO uO Sl'. Ulla!f·h..t�S um porn o seu despl1.c1w de hooimn en-] 1\1.:\.0, +..". o'"·'''

- I RIO, 2:0 ('A. N.) -- Foi íun- n-egou ao Pree ídeate da ReJ ral Cardenas assignou um

C ?' f·

I
dudo nn;:-;t.H (:11 nitttl mais um publíen o rela.orío geral to·! decreto nomeando o sr.

ava �ca nu ri�i'tido d.��noaÜ,nHdO <,CClllig'h. da documonrar'a !'ei1ltiva aos sé Rubem Romero, ex-con-

çao OunVGU Demucrattca». act,os dos go�.ern(}8 íederal .0 sul de Barcelona, para (J

I f\'" '\i'" ," c···· .. '1 ,1 "

que VjSl1, S"I,('UI.H!O aununctam esmd.uaes, p!atlC(Hj(Jl� na Vi" carco de embaixador jantoTI O� 29 \" genm<1,. � 'il.010mU) -."beTa. lUWHtuO,. :ü.}e S€UlS tll'g'cwizaüC1'üs, a d�.resa genma. do EsttHio de Guerra. b
.

.

.

ás 13 hont8 o SUillDlano de cnlp:::t. do governador Luna da demõcràoül. Tratll:sc de u:u tI'aballlO ex-
ao RlO de JaueLro.

I
haustl1'O tanto nos seus as _... -- ...... ""'"

�� ... pec!,�g lurídicós como na re- A
'

t l10nt 'a no D�trint"A p'Js ..e do gai.G·:)t!S rfjot1t.zjro:laç�() de comprovação d(;is In·ep,u Ofl 1 li' IJ J

RIO, 29 (A. l':q - E' espe-' aotos de todes BP autol'ida Pederal
1'uda por iOda <'8ta clenJU,na d�E federap.s e estaduaes que

1 .l. pp�se do {:!uL Dó,,;,; :\JnnU·!. I.Ív("niID o deBt:jo de appUcal' RIO, 20 (A. N.) - Está.
l'f) COllE' che�e 'Jo estado algumas medldn,r:; de excep- allmtnoiado para hoje odes
tIlaior tio Exer.d1o. ção. pacho do caso da interv011-
�� �----_.,--

Re�me-se O
.

P8itido Repuw
bHc?ilO Riognmdense

P. ALEGRE.' 29 {A. R} -
::.0b a pf.::'sidencia do sr.Bor

.

g,)l'j de Aleueiros. reune�se
h,ílltUlhã a cl}mruissão cen
ü'zH do

.

Partido RepuIJUea':lo Cavalcanti, Seríto ouvidas as testemunhas, elevendo o
. �iügrl:l11!IS'u2e, P!Wil tomar de· si..

·

A,dolp'ho Rezende, I1dvoO'ado do goverl1udor IJE'rnam-1.:I)er�H)O(;\8 s'Jbre a successilo '

"
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"
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1',"""si''1r.\�Cl·,,,,l .,·n"I"� a' e"""'. buc�tno, a defesa lJl:9VIa,' acompanhada de dnexsos do-
}.:.,.o.t'.,c á.ç,ç:1.t ,�. "'" t-".Z"'I..Vl' �uv ..

� J;

1.

�ha. d:-\ i��W.pkt !'ks tlepntadQs (',lW�Emt(lS. Ç) JUÍ� (Ur;;_PljDSIJU smumarlamente a prer:.:en-
í,"lIsn.J/:S. ' I \�a do &C'Cllf-:{',tlO.

Fpolls .. 29 .�, Com élôstinu
a Curttybe, aonde vae assu
mir' ° commando da 5". Ue
gião Militar',' cargo p:H'll" o

(lua! vem dá ser nomeado,
passou, DUtf;'lIU, pOT. esta ca.

pita1, o íllustre General DaItro
Ji'Hhu.

O brllhante militar foi cum
primentado a borcopeto ü.\p.

EI'l'.lQsto NU,HM, ujudante dó
ol'de,49 co sr. governador do
.E6tlldo, que .lhe apresentou
boas. vindas, e por numere
sos

.

oUiclaes da Guarnição
ÍE\'JeraL Em terra, o gal, Dal-

Gonfemncia dosMinistros
da Justic8, da Guerra

e da' Marinha
. RIO, 29 (A. N) �,No gabl
nem d() Miníst1"o da', J'l1stiça.
resllzou-se uma irupf}l'tante
e,onfercnci.a entre o Ministro
f,1aoedo Soares, o Gal. Gas
par Dutra e o Almirante Al'is
tides· Gullhelm�

,

·ESsa. reu-'nHlo qlle decorreu num am·

L'if.uu, ae maior cordialidade i
rj os titulares da pasta L'lQti
'I:Oll estuda.rem as ba.ses num

;::l1l010 �ficlellte systema do
ampuro ê.a sociedade Doutra.
:: ínVE.'stitlú extremista, vi·
;"'\ j, 10 {H)m

.. particular lute·
r,', :·3 ·impedir a ia!i1tl'ação
Ü;,i IH'vo<;t,gauda communista
n!w mdras do Exercito e da
M�H·jtlha. Os Mini':>tI"oOl da
tiU"i'Nlt JustiGa. e Marinha
mljj:;em o pon'w de vista. a

re.i;peHo <lo assumpto, deven
€ln yoltsr as v!stas D0vamen·
h' ricotro de uHo dias para
1\lliumr (l.<; (:l:Ituf.Íos e as me r;i;'Ícl.>; qUe se tão postr:l.S em;
-.H'",'.·l·C'"

.

!t�-�4' i�.

i'

o >,mLHOR EMA IS MOUBH.·

SYSTs"iA DE FOSSAS
\ !lmND0.

81', Li'lna Cavalcant'[

as in. Bnr. Medeiros Netto

AL!foucsplração perfeitC!t mesmo
com 0, tubo de svcçC:o vClzio.

RIO, �D (A. N.) - O )H
nistro du Fazenda expediu
Ul1H1 circular 6. l'Cp:.u·ti<)fv}
\.H1.13 lhe e subordinada, de
êlal'ando que os juros t\

commissões sobre 03 (:')11-

tractos ele enmrestímos de
dtnhcíros, ltlCl'llSivé: a. é',f)er
tura ele credito na conÜt
corrente estão sujeitos a

se1108 conforme regulamon
to anexo ao decreto nr.

1107' de 7 de outubro (h'!

1936, se debitados ou I�ü,
gos a partir de 14 de J.10-

vembro daquelle anno, da,
data em vígencía do mes

mo regulamento antecedeu
te de que o 80110 por ven

Luta devido os periudos an

teriores condícíonaes as n r

mas do decreto -, numero...

17G38 de 10 de novembro

novo embainador
meitic:ano no

Brasil

(JonefJo Ol!}'l11piQ de J.lIelZo

toria no Districto Federa.l,
com a nomea.çã.o elo sr.

Henriquo Dodsworth parH.
"1tlbstituÍl: o conego 01ympio
de Mello.

Congresso brasileiro
de chimíca

RIO. 29 (A. NJ 7"':" No Balã')
de conferencias do Ciubé' ��
Engenharia, inst�Uou·se non
tem á noitê solemneroento Q

segundó congresso brasileir·)
de ehimica. 'NGtou�8e a pre�

f scnça
de grandn llUIIl€fO de

pessoas interessadus no t�B.
f sumpto.

Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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i�ft'ct i t
Langaflffiito; Uâ·'l1axa de

,/XBJ'Bn'istro fi
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" ti

GQ:2S8IVaOão a meIDoría dE
•

fisnalizagão da vaioulas
Ba IlC. O"�"'B! 1\3' ".�"
�.

,
.

Brasil
do

De" arilem do sr, Diretor do 'I'esouro do E::;Ül.]O Iaco

;,ll?lt�Í\} que, em .

cumprimento a décr�w n. 8, de fi de {a
';�plr�, iJe lQ31. se procede nest!'- coletoria o Iançamento da
"i oz?-/de S8TVZ(}O de .conS87'7)açaO 6 melhoria de estradas de
: orj,crgern esae serutço âe registro e tisaalieaçno de veículos
;!3.l'à;.() vigente .exerciei<:\ pelo que silo convidados os CO.ll:
tÜ��Dtes d�' l'eteriç:,[1. taxa. a apresentarem as dedaraçües

.

rXllpd�s pero �rt. la do c�til(10 dtiereto n. 8. até o ui:.r. 30
11e mato p. uinüouro, nos termos do de ereto n. BD de 7
do Corr�ute mês.

"

JU<H1IUOé 88sa obI'ig-açao:" .

I �-� Aos proprletarlos individuais, empresas. SOCled.'l.-l.des eu seus prepostos, de veículos que se utillzare n, das
estradas de rodagem estaduais como tais consrderades I
pêlo plano roüovíarío do. E�tado e nas quais existam
turmas permanentes de conserve çao.

'. Ir - A,oS propríetartos de terreros marginais áquelae
estradas, ate uma profundid.ade de 5 küoruetrus, d esde

.

que sejam elas pavhnentedas com macadaro, revestimento
stlicoargtloso, ou outro destinado ti. cousollrlar-Ihe a su

perücle ns rural ou exígiam a coustrueüo de obras de arte

d� valor superior a 50:900$, est!inl1o nesse ouso sujeitos
;'JOIDBllte os terrenos ate uma uístuncla de 50 ouiloruetros

. de} cada ludo da construção pelo eixo das estradas que a
ela couvergtrem,

lU :_ r:e1us pessôas naturats ou juridic:ls, nactonats

...

ou extrangetras, de ambos os sexos, rnatores Ue 21 anos,
.. qua exercer no Estado íuduatrta ou proHDSUo, arte, @f!cio.
ou ernpregu, OH vivam de seus bens ou rendas, estando
Isentas as pessôas cujos venctmeatos ou rendas forem in.
feriores a 2:400$ annuals.

08 contrlbuíntes que não apréseutarem, dentro do
prazQ, eSSi)B tledaraçõe.3, serão lançados â revelia, pejo

'. exator, úCl:11Jdo sujeites ás ruult-s de /lue tratam as letras
a e b dv 81't. 31 du decreto n- 8.

....

.

.

As deelaracõcs que apresentarem fraude· ou nE'�Tl1ção
sujeuam aos contrtbutntes á multa df;J 2.0$000 a 100$000.

Nesta exatuna obterão os srs, contrlbuíntes üÚormes
sobre !'iS dcctaracües de que truta o pn'scnte erlit.:tl.

. Cuíetorla E::;LUUU&.1 de Brumennu, 15 de abril. de 19B7.
N. SCHEEFFER - Coletor

Capilal: 4.000:0,00$000
.

8éde: RIO DE JA.VEIRO
Succursal em Blumenau - Caixa Postal N. 5

P.J"GA JUROS, EM CO.NTF\.-COP.RBN'fE.
ArE 7 -t. A'O A�I:fO

Recebo em "Deposttos Populares'
de 20$1)00 até 10:000$000
gaudo jures de

dest.ie a

P" .

6°;
O

CAPlr�ZUJZADOS SEMESTRALl\rlENTE

Faz teclas operações Bancarias

&if�B�I&iII�lGI�'''''·i'Ii

A falta d e sam:!� a

lorna désonimcrQo '"

tr
í

sre ? Uma dor in
cesSQ1J1� lhe magô�1
as costas? Sente
dores de c c b e c o ,

vertigens e falia cíe
sôno ?

Seu. organismo precíno
de ser expurgado do Qcido

uríco e outros venenos a(;Urnulados
pelo deficiente trabalhc;o dos rins.

Tome quonlo anles aa PILULAS
DE fOSTER.

Biumenau ��I'!-llf1r:na'�(H !! j

Abandone o desanimo. pois. mílhe
res de P�S50a:s. enfefmos do mesmo

IDCI.l. te em recuperado a s cru clo
usando as PILUlAS DE FOSTER.

Paulo Hering
Santa

Tome o primeiro v
í

d r e e observe
os l'esullo;dos.

Tintas e Vernizes" N!atedaes para

��''Pif1i':'lf,�����tM$�1'&:':!"50E.'1if.:N���?W�ii&;��tl'h,,))iie'i�ro3S'''S?''M41gw*e;1!ritwjWl;AAM�""íf#"""'ªt'Wí8I1WQi!"""""
II' L :.I__

�

�'I ';, f�· r I te ri e d e I roS Ide B
,� ;� f")roducto5 de Quc lidode. �nd!spensavels na preparação de qualquer pastelaria

;íl �� MARCA

�;"�"��������'���������1�"��� �����
q 1 .ol�i •• _;"l�r...:..l-o>oo ... '.t.._...":':';""......�"�-�'" "',",""'L"�_"';;u. ... , .. I�.li....._",,......_JIA;_... _ .. _� ... ,_ ..... _� , �... ""_ _ " .......�....&.�,._._N � ....�..... .... "

���'W
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assim e e
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sera
As tradigõo8 quando se assentam sa

malltêm fi seu. prestigia
bases

A Nutrição como [atôr de produção do animal Ieiteiro cus P la li tlUa) cu ,l<i

FEll\...-\ as 10,CD

(Especial para "Cidade de Btumcnaur;

Por !o�é So�ero Ali�e�Q
(Engo, Açr», Técnico do JIínisterio da Agricultam)

De ordem do sr, Insnetol' de Veiculas comunico aus

intcI'essullos que a partir -de l' de julho fUI'-se-á 1:e.:;la Ins·
petoria de Veiculos, todos os dias uteis, v�stUi'ias em l:iut(l,
moveÍs, caminhões e (lnious.

Outrosin, comunico aillila que a partir da. nH�sma data
todos 08 ch!luíel'S deverão apresentar suas carteiras, afim:
de Scl'Hm visadas. 1

BluUlenau, 19 de jtlDh� de 1937,
AFFONSO FARINIIAS

A!:xilial' da Inspetoria de Veículos

I NOiRTE O\:orte·Dr'<lsi1. P,;ri-
. A'" � ç' :\ \,

I
CH, Europa, Aste) C�l:';-J .:>h.;;,

DADO ás Í!1.0U

,.., -; �

A1guns sootéculstaa afír- tar substdíariemente o aní conhece com o nome de I B111Jl8n'lu-Rmo�a em t ��1�.8 3
mam que as raças se formam: mal, em rações balanceadas} raçâo de manutenção í ,

metade pela boca o metade afim de que OI:'; orgãos, trans- Os animais, quando não I
mela

I pelo grau de sangue. formem em produtos, como sujeítos a quaísquer prouu. �............

E' uma verdade ínsofisma- sejam: carne, leite. força cão especifica, a ração de!
vel, que a padronização das muscular e erescímento, a manuiençüo, perdura, -pl'lnci, Infl.wmnçüei3 e l\lp{_;],-n-,<·
melhores raças de animais, matería prima consumida 9Ul palmente nos adultos, ao, 11;\ �,gencL:t dos Correi
S<>, acha ,li, '''ada á nutríe ão. forma de alímentos: Achando-se, porem, os [mi- \.L (l'i ,/:'_,lRc E' Y

II PE"'IFI
. (IS e e,."n (I 11 ,..."f,"elll e .i•• - --- �

A criação selectíva, dos ,I) MELHORIA E') i v - mais em período de cresci ".
Pl'l 'T("P

notavels zootécntstas Oollíng CA: _. Age �?mo rat�r e�. mente ou gestação, ela abran. I _LI _ ..,A.:_, \._j�

I e Bak0well, Iundaram-se na t'{';lturaI, mouíücanuo os or- ge ,certa prJg�essivida(�e, á I
varlação estrutural e Iunclo- �aos, des��,,:olV@ o �etab�- n�s�a �!iS reservas orgaulcas Qo1:$(':['Qo Gi'05Se!ltâch�F

I,U"aI dos OrgãO,',.9.. a,' !lerYdç"oan- ).lS,
mo cspeCl�ICo da Vld,a aru- dímínuíndo o peso viVO,

do-os. grncas á
.

alimentação I
mal. �,auxll1a os processos Dai decorre a. necessidade Rua 1 G de l\(,F.'CllJln".), ti:i

e a gínastloa Iuuclonel.' con.] selectivos.
. urgente, de um racionamento

__,.._A'----��'
I seguiram, mostrar, a rigor, os Manllienf'Qo superabundante, quando o

I!-Ij,
--

-

..s,'"az.. 111",,',,',prog-ressos da geuetica appli- _

f

_.

organismo a n i m a 1 te- r�!!ac]:'lina§ u�

cada.
,

A raçao de manuteucão e uha uma função prcdutíva,
N� ... explora 0<'10' '!'::','-'_-l'oDa'I do a, condição uníca da extsten- como acontece nos casos de i' co::�tU?7a '

a.ni�a.l leitei;·o
-

Cl:�pre não ela do animal. Para manter crescimento, gestação ou;:
de todas as ma 1'('.,;8 o ii,'

esquecer, de 'prelere:ncia, á o peso constante e a tempe- produção leiteira. ! � .\ "" i
uutrlção. como elemento uni- r�tura! o annnal estabulado, Esta ração extra recebe o I 8�'lStfm:::!S. e(H1::E'n�;G}.��\ ,fiI'co, a atender as seguintes uao dispensa uma certa ra- Dome ds ração de produção, nas o i ncmns 1l1E'f.'Wl;!J' !

condiçõe�.
.

ção em virtude da qual ele e varia de acordo com 8S
t cus e�p(-!(:,ja l r1f\ iii]) RAÇ1\.O DE MA;'IJUTEN- se mante.m e vive:.. exígenclas da função espeeí-

i i'i(;AO - Fornecer alimentos Destruído o equülbrío dos fica de cada animal. \l\j. L.C!,irl .

I

I éonte,ndO: ,(pr,a ((�i"nag, hi,dro- alim�ntGI! necessa,!ios as eX,i De modo que, se a ração I '

.carbonenos, gordul't!s, mtne- gencias dos ol'gaos!., P, o ÚO· de manutenção determina o j RUA 15 DE NOV:E!\'I5Z::::, i i
raes e

_ víta�inas)d' coroPtO�jO ��:;-�e�hp0l'i�:ir�u����: nq;;� peso n0t:ml'bal\i a cODftormação j, N°. ZÜ ! i

as raçces, o e mo o a es ane +-r-»
•

'

'.

'

,c. - e � equi 1 r o <En!] ante, i:1 ��,

Quando seja possível ehe- nlia das lotertas» nas velhas tecer uma 'l'elação nutriüoo, �e u?a no animal e a perda mçao de prodw;ao, por sua

gar€m os puderes publicos p. e tradicionais normas resul'- eEtreita, capuz d., dar á ma lmedw.ta do seu peso V1V?; vez, estabelece a capacidade
os interessados em loterias a gindo assim uma das mais quina viva, E:nergia vitàl, ca ljonclue-se que � q�antlda. (espeCifica do� 'Jrgãos que
uma conciliação entre os de- acreditadas e procuradas lote- 'l<)I', iL'lf1ispf'nsaveis, as fuo- de de alimeontos lildlspensa- transformam o suplemento
signios do Governo e a pro- rias do país. E pelo (DiarjolçõTe,s J1orm, ai� 108 Orgã().�;, vPls á reparação, da ,peI'�a!lalime"n, tar" em" le,jte, ,car"ne,teção a milhares de pessoas Carioca»' «

...85 extrações da lI) j_.)RODUÇAO: - AlImeu-J dO peso VlVO - e o

que,
tie

gOrd,ura. C:;:CSIHment,_o, ou de-jterá o 'PubHco ,novamente ti «Rainha das Loteriasj} serão senvolvlmento fetal, quandO
sua loteria predileta: reiniciadas nos velhos pJanos �_,"H�,. ®j} (l,,�@'(@(����tif!lBt'I' 0.8

animais se, Il,:;ham em pe.
Com (} periodo acima eu- e premios, resllrgindo uma �1�${ �.... �""-d'i'\"f,j!W{t�,\t�:t:.�f�at�j'j, flOdo de ge8t�çG.a.

cerrou uma noticia o jornal das mais acreditadl:s e a

'r�..l n,
�

(;A Nl)1te"', de 31 de março mais popular loteria». E pela "iQ.iol. rua IS de I�ovembro nr. � I (Continúa.)
de 1932. Referia-se opopular «A i'iaçãoll: ..A, Rainha das (fi I

ve'sper'tin��·a· l·llt'err'u'p'ça-o "'as Loteria,::::» voltará a ext,raif.se 6:... '

extraçõÁesvda loteria de q\.lue e nns ti'lesmos moldes e se- (�,

t' J
eram conceS81onarios os SIS. gurança que a 'ornaram a

lw:,;,_�)Angelo LaPo.rta & .eia" 10- favorita do publico pela lar· �"7
teJ'ia q.ue o PUblico, em todos ga àistribuição de premios)), '�,':}"os recantos do Brasil, tlpeli� E. pelo «Correio tia Manhã»: �
dal'a - a «Rainha das Lote-I «.,. que se tornou' popular � A Casa João Prodoscimo & Filhos
rias». Interrompendo as

eX-I
com () mulo de «Raínhá das �

traçÕes, p€'la pressãil de tem - Lotel'ia�\) terá novamente as (i} lmtallará as S113,S Dovas Ioja8 em poncos di2,S, �
pos diS"C,'riCiOR"a.rio,S,', aQU,ela suas extr�ções, s',emanai,S. V,Ol-I�", 'd i d t' L f

. �.
loteria o fazIa, segundo a tando aSSim a ciroular uma �

conVI allC o a sua
.

eô meL.a, T8gU(�Zla �
mesma (CÀ Noite» e demais: dastradiçõe,S ,lotericas de li-� .. ,})�ft:mn."�V·�\\��'if:.i�l�\lJ"'fr,n""�""!'}'\,�l1""a;z:��� I
jornais da época, pagando sura e" éorreçâod• WIJ!!l (.g����®.D�������� I
os 350 contos dos ultimos pre· Em 15 de abril foram l·e.i- [mios que sorteara (150 con- niciadas as extrações. Desde EDIl iLtos COIl! o bilhete n, 7.�99, e aquela data até o dia 10 eles'

, a
100 coutos cum o bilhete nr. te roez, fizeram-se nove ex-

5.471. Reoeberam aI) impor- trações ás quintas-feiras, com
tancias o sr. M. F. Andrade, o premio maiur de 50 co::::.tos
que então residia á rua Mi- todas elas. Sete desses pre
gueI de Frias, 20; Dono, Sah- mios couberam a p{)8S0aS re
fi:! Gringlowg, á rua do Lavra· sidentes no Rio, e cujus no

dio n. 215; Sr. Serafim de m�s têm sido largamente _pu
Oliveiraj a f.Ua Sant'Ana, 11, bUcados pela imprensa cario-
O�car E. de Mat,cs á rua

sao,', c�
e

os, dois. l'asta,.ntes" Gm,Dwgo, 24 e outro>:. fOi para ImbltnlJa, pertencen-
Cinco annos se passaram. do fi? fUllcional'io _da

,

Co�·
Não e6queceu o pubIiço a I panhla de "Naveg�çao Costel

lokt'ia, qU� ,. durante anos a Ira, sr. Jose �erelra de, S�u
fio mRuteve o seu justo preso za e �utro ficou em Flofla

t1gio de honof&1Jílillllde, de nopolls, �ntre o glJrçon Deu

t:(.FJ.'ação absoluta, distrihuin. doro .Jose Furtado; o estu�

d�i tartamente tados as 69- da:nte Oscàr Zomer e o la

ma I.as premios reais, cons· vrador Arcelino .MartÍJ:�s.
tatdfldo com segul'a.nça a i. Rompeu a nova serIe de

dClItidade daqueles a quem sortes grallàe� com o_ nume
cabiaJ:l os prtmios. Moveram ro M?IJ, em 10 �e ab'rll o m?
os concessionarios Angelo t?fUelfO da. LIght .

AntoIlJo
La Porta & eía. as ações ju- Soar�B, que Já SP.gUlU com O

diciais garantidoras de seus preI�lJO ,para Portuga1.
Jin'itose a Justiça lhes deu ,Na.o e.de estranhar o f�to
(1.�.MO da causu. de segmdamente serem dlS·
'" ,

,t 'b -à
' .

d ) oEm j(!.1l0h·o .dcste ane, no- rI.U1 CS
�
08 ?re:nlO� a

fi-'1.�
ticiando o "l'caoar�cime!lto t9f1U de....�anta Ca�arlDa..E .

para- abrl1l1ltil1lo;da «Rainha tlD.dO somente quml!le mIl bl

das Loterias com a volta dQ lhetes e. 6e� os, onamos

direito dos' coucessioll1Úios «mes�o dinheIrO'), mas com

I'eeonhecido lJ!'llo Estado de «premloBb, realme.. te s?rt.e:�
?tirtta. Cath�rma" t,?dos .,

os dos,.e I'po� pr�ço (} maIS
_

.IC1i·uals do RlQ e mmtos dos CflSS1V:�l, c.!sgo�a se,. p:;r as

E::tadoB, tiVS1'8,ill para com a Sl� dlz�.r, ca�a ,emlssau pa�a
po _pular loteria as mais cari- 00. S?!telOS. Ll)gl(!.�, porta0 �
nh,)sas palllvras. "a saLa dos prewl.L·s grande",

.
,',' Df' ouc!e. se cQnelue que a

, ,AP!l'n�ado a esmo, ess� o� I Loteri.il do Estado Je Santa
!.lqueJe Jornal constata�s.e, dl- Catarina a «Rainha da� LO
to Pqr �xem.plo pe-!o «0- Im- terias,) tão bem ch,amaua ·as·
parc!ah. «.o.em abrI; ,u�._ ex- sim é e assIm sp.1"á.
traçoes serão rei,.?l�ladas, As tradições, quaridn se Rt'l
moldando-se da mei::'llia Ior- seutarbl em bases solidas,
,ma os planos da popular 10- ill!inH)m o seu pre'stigio.

, teria, que .se afirmou [10 COll- .

"

", ..
'" ,,' "

C,�ei,t,d",p"Ub"IiC," peja ,,?orreç,ãO (DE�O,GI.OBO,
..

D,E,I,2-6'Sí' )11e facilidade de prewlOs e pc· ---"........
,

'

'

1,a,- segu,raIH;,a de p;r()�"e�el' Para. fazE!' 8ua nrnpag,arrda, I. dos seUS velhos çonLefj�lf)!Ja- 1:",

··�"f"
.

E I.··.t. .-;Tq':'""t:·u7i1I'f�,.;:" 1':- �·i"I:--1-7 � ,.1"'.1" _. __ p� ..
'

rI,,) ,��. ,p,�.o. ,,\ ç-",O
•• ,1-. T'y.,.,t·r.11 "í,' '::","",' .-!-, "ll'�"nnn"--, ,

r
- II ' 1', � I .

" • " •.• i .' .. �: H .,., \.", I �

�Volt<l.J'á á cil'culaç[to <:. ,'h;H� tJ·',lL"··"" �-",-,._", "" "'" \.lill..;"" .....

Ah1�. tOtA to"a, dOr Q!;

ceatal a Q.& �Cfilln'
UtO e lJOd.ro.o fttnh:o

VINHO CREOSflTADO :

•�.dr.It.o
• 11 mil �nru .

-

E� �....
CIIAI !'IH a:I�mtu o :

tclMllelittll<;1i
TO:'ICO OOBER.un I!

003 �LMOE.:.jDESPERiEA BILIS
DO SEU flGADO -.-.........,._�.-.,-.......,.,���.-.-�

'''�''.''4 •••• ",�+a..'' •••••••• ''' •••••• '' •••• S- .... I. ... e-
..)Sem Cru(lmelenos-E Salll1.!:';! da C<lm;I }= ')

C!S�Gsto Fara nr.:o ?: se quereiS crenr V!)SSOS h
(: I·'thos fOl'tes e robustos. :)o f�m:1o deve derrc.�nrJ diarj!.lm�ttc, nO' P

iI!lltomago, lUn litro de b;U.; S'" a bilis não l}!. fazei uso da �,�O:t!"e }j.lcrncnte,. os �n.nJen1"3 não são
digeridos e,.,:>t'd!'�cc;u. Os ?,,:•.s Incham o �: lC;:>,�;;"""l''''' ,à:e lU>""D""'1t1'r:o. ;
est-omug". Sc.brl!Vc:n a. pns;l,o de velltre.

I:
Ii.. .... e. u.lU ..u "-t li3w u",,�

'lIVoC� s:ntc'�e "1,,,",'00 e.c",,?o(;n"eD.n:l�o. ,; So!a��m'" :.',-Tudo e c.mOJ.:qro e � 'V;'Gil � um l'JínlrtYTJD� •
• .. t}� ;-

Sács.

Ó,ICOS,
llIIMl-ac" k::.antI;3 ou PUt- l í;

�,
cantes, de uad(l. val�!tJ, Uma .irnplcs eva-: lHarca Chaves >;
CUilÇaO níio tocar;_! n. c"u�:m.• l..;'ada b(J. como I : :�
". 1amo$"3 1',11,,],," CáU,TEltS para o : Fabl'ic8.:1teS: =)
F;::J"ado, par3 1lll'Ia aeçllo '.,erta. Ta""m

t. :,�CC!frer livI'\.!tncnte �2e litl'o de bilis. e �oeê ! �
�epte-:!� d1.\!pcst� pa:';l. tudo. Nã() c:mslUn: .João ChaveS';
c�n(} j pilo �uaves E contudo �fio mf;.r�vi.. : ;,
llwz". para f::7<" " l1iIi, correr livrelnente.

l: filI run A.(1 'S C I.T1HRP;' rI :{
1"'1\:" .. r. PilIu)". C.'J.E'i'ER8 p,,,·a o Fig-J:ldo. I : .I. ':J Lili!.) -, li lllL _n.t.. :�:Nilo act�itc imitu�õ••. Preço ��OOO. : !}

��:::-':;":":':"4:":'=":'!.�.!'::":;':;':;�

SUCURSU DA. ESCOLA DE COàIERem J. 8R,\�DO (Reconh,}
:Elm todo BrlLllil tetlbo HIO &\lOUllltlOIl' de�6lo mail. pan 1880 de.rel
ôJplOlna. oontador. prevHl e;:;:a.W6 por oo:;respOndl)tlOlllo. II qUGIl1
docojar. aorà. bom retnunen,<!a, darei aO",. aobro venda dOIl livros
(FarOl favoreoer �U0l.1rBl!.e8. 8uprl",i livros .. todas U"'r"r1".}. P"re1
20$ por Gade. .. lUDO Que 8ugl1rla.r 118m oontar alunoll d& 8uo1l1',o.l
Ou prefeitos du looll.l1dad,,& &u:dliam' coa0" elloqL.. , é mUg.

Vilboll": fali em 6 mazee o que outrD.B pl'eOiIl8m.4 a'!;tQII' diplomi'O
dll'l>'ldameuw rog18trlldo6 por .Q_uelD de di�&ito- Esoreva. ,e.," BrI�Uo
II. Cul". <l,. 4 - ,. "1>10, ·pedllldo e�o\Qr6olmontoe. OO[]] 011 QUA1I6 II"
h",bllij,lUoi Prvtenor, gannarõ. mau' tllnhelro que< gllf.t'dD-llvrOG'

____� s'��=·-v�·�·�·�' � • ,

Coletoi ia Estadual de Blumenau
I

I
1 Taxa de Meihoria de Estradas

EDITAL

I De Ordpnl do sr, colf,tnr estadual dest!l. cidade, torno
puhUco' 8"S Juter8esados que, em tOd03 os dias uteis esta

I colet@ria ret;ebe, o i,mpo8to acima indicado sem multa até
o dia 30 do COfrente, e ril1fjo Estb prazo, pdderão os Era.

coletados p8garem nos Ulezes de julho e agosto. acrescida
,ia mUIta de 5% e IDo/o respetivamente, com e.xecão do
relativa ,il PeHsoas naturais ou juridicas que, em face da

art. 31 Ierra 8, do rteCl'8to n. 8, de 6 1 36, serli cObrudo
com 10°10 em JULHO.

Em setembro será a cobrança feita. por interrnedio da.

I
Promotoria Publica, de acordo com as Leis em vigol',

Blumenau, 15 de junho de 1937
(e.ss.) OSNY MELLO

Esc.rivrLo

I

I
I t,

i
I

Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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IA, A-Uernanha festeja o

da Arte Allemã)}
b"A Allemanha rcallz.rrã em I á tarde, para á SUH sezunda I Sonlusâor impendente, meu amor, quem rG'iI' nor (,',;!

MUlJiob, no mez de jUll�o p. àssembléa annual. N �toite teu lOUVQ1' um [IOf1!1(( ardente, (Temente, feito OOlH umia

v., uma gl'�Itde exposição realisar.se.ão concertos d� tC7�}�UJ'(t, .'l!�'lfa (,�ll,a'll,J:a, plU� os ,teus, olhos �eslu,mbm.d�:�
das novas formas e metho- gala de celebres orchestras beni amaaoe, pousar li. o suln e aos estt ores dl�za de paua:«

,doa de arte como, nos ll�ti- síntomcas, ent�e. as quaes, SI como aves can:;�d,:UI �m a.lcant;lG�a8 ,l�,l:�zedw.'J. ." !

�os annos, o nactonal-socía. o tempo permíttír, um COD- �s tuas 1:2�a::; tc�o tonas Si. aªueco,:�, ,ao -s: ::�,<:
lÜl�O, paulatinamente, conse'l

certo :)0 «Fateo d!J Caíarlz» ?'i�,rsÜs. m,eus, amor. E .ted�. scntl�oS ad071I(,ectd�: ,1'}b� (,II
««

gum realizal.3.�. Para o «(Dia da antiga resídeacía real. No dt;$pe� tos; C?,r:<0 ('s�ra'l.·?s ,.llber�o� �e.,t:odas, a�s cadeut:>..
Transcrevemos do «Dlarío anno e pico, para regressar da Arte Allemã», que eulmí- mesmo tempo, será iniciada E, €,nfl,il, tallez creiae, íahc- Hrll�af l,JU,!U nnm. ..

da Tardell, de 24 do correu- agora, tendo estado, hoje, de nara com a inauguração so- a grande recepção solemne J.1i..,Ii.CELLO

te. a seguinte nota: manhã, em nossa redacção, Icmne OU «Casa da Arte Al- do Governo do Reích. Toda
«Situado Iamentavente em afim do;. sponts sua, nos pôr .Iemã>, roi elaborado um pro- a cidade será festivamente Anniversarios I completará mu!s um anuo ';n

plano déspíclendo pelo go. ao par 00 que occorre com gramma grandioso.' A serle ornamentada e ütumínada, exístencía a exma sra. di. 'ia
vemo do Estado, o problema 08 eathannenses 01'8 traba- d:1S festlvldadeR artísticas � nas praças hlstorlcas realí- CDmpleta hoje mais um I Anna Schlingwein, esposa Ji.'
rural vem, notadamente de IlhandO na terra roxa. Inicia-se, a 16 de julho, com, sar-se-ão testlvaes de gala e, anno de exístencía a senho- 1 et: Ignacio Sch llnhweín,
uns mezes li, esta. parte, ne- Cesario se mostrou rsvol- uma sessão solemne na gran-I á meía-notte, será iniciada rita EIsa Michel." restdente ,1\ todos "Cidade de .BIu-
clamando solução, sínão inte· tado ante o annuncio que de- de sala de congressos do: uma grande solemnídude, na em Curltyba, I' menau'

relíeíta.
gral, dadas as ldifficuldados termínado vespertino desta Museu Allcmão, seguindo.ss l Praça Real. - Anníversarta-sc hoje o __

que certamente apresenta, capital está publicando uía- a recepção, dos artistas es- ., menino WiUy, filbiLlho da sra. J ,- P
, n' '& T!'ll-,,-,.,

,

mas parcial, synthetlzada no ríamente, referente á compra perados de todas UB partes No dommgo_! dia 1� de Ju- Oímícínda Berto!i. üaU rOSaOlJlll20 ' !l LU
seu equacíonamento. O exo- de trabalhadores, destina.dos do Reich, e que, Icrmundo Ih? de manhã, realísar-se.á

- Amanhã passará a data
'

do de braços, que presento- a São Paulo. Falou-nos de em cortejo, atravessarão as
a maugura�ao dl!- «Casa da natalícía d o sr, Vlcto lA casa de bíeycletas 111.3

mente se Verifica, traduz e- sua víagem e de sua chp.ga· ruas centraes de Munlcl], fes- Arte All�ma) ab.rmdo·se des- r�no B'rag'\,. João Prosdoelmo & Filhc tI

norrne gravidade e tremenda da ali. }l; nos dlose: tívameute ornamentadas. Se- SB mal)el�a_ a pnmeira gran-
_ Na sexta-Ietra fará an-

filial nesta cídad e, transferem

ameaça á economia do Esta- - Quem esteve em São guir-se á uma recepção da d� expoSlçz:t0 ?e a.r.te allo·
nos o sr, Arnoldo Pauli. as SUB3 lojas para rua 15

do - gruyidade e ameaça já Paulo, trabalh't.ndo na lavou' imprensa allemã e estrangei- mã.!:-o melO-dul. a cHI�de de
_ Ainda na sexta feira be :S-ove.::nbI'ü, 61, b.ntigo Ca-

denunciadas e pesadas, ncs- ra, sabe que aqúeUe �nQun- ra nos ::salões do .rMaxirnilia- l\-�unl{lb receb.e, no salao An· fé Elite,

tas columnas e commenta.- cio é, uma infamia atirada ao m�o». A' noite realizar-se á tlgO da Pl'e!cltura, os hoõpe-
......--

- -----

cas, com vehemeucia) ne. povo cathal'inense.' DO The.atro da Hesidenüia: ?e.s :alle�ães e estran�ei!OB", Chimica Bayer Ltda. "O f"l1 1 J 'I ! l'�
Camara dos Deputados, pdo 1 E continuoll, mais ou me- um :festival de gala com a lUlc1aode-se,

.

em �egu�d,,:,. (�-.:-'
'1' , _ •

�u O lO 11 van i
sr. almirante Dorval .Mel nOS nos seguintes termos: representação da opera «Don grande c?rte�o festlvo mthU· A :l'lnal d,l Chlilllca Bêlyer o MELHOR SUPLEMENTO ;U�
chiadf>s. 05 catharinenses passam Giovaml�», de Mozart, na enB- Jado «DOIS

_

mll aunas de cul- Ltda,. que tmham seus escl'tp- VE�UL PARA CRIANÇA;:;
Apesar das advertcucias e mi:seria em São Paulo; sen- eenação de Oscar \i\'allek tura alIema>;, que llios!rará a turios no a1l.0 da firma VIc- Conc..:rso de 500 premios no "/0-

reclamos, o governo continua do barbaramente 0:x:.plorados com -quadros seenlros de entrada da fuça nOrdH!U na I tor Prflbst & Cia. 'vão trans- lor de 150:000$000

a permittir o �xodo de bra- pelos administradores, que Emil Preetorius. sob a di, HIstoria UIlivt�rS31; a épor:a

I'
ferir seus escriptorios para :Nesta red,,�õ:����1iOD01PHO

ços preciosos de nosss- la- lhes dão de comer arroz, recção do maestr'o Meinnard d�B :{SP.�f.l8» heroicas e dos o local onde fun':.�iünavu o RADTKE

voura, em demanda á terra icijã,o e batata ensopada no VQU Azzt.linger. No Theatro mmsltrels; a rep.ascença e as Deposito Rhe!gantz, a rua 15 Já ch.egql'llnl os mappas pw.a .0

roxa. oleo de algodão, E esla fi Nacional, será. l'�Dresentado grand�s descobfrtas, Gran· de Novembro, concurso

Exoc.fo que outm cousa não pensã.o, pelã qual se paga o drama musical -«TrIstão e
des modelos d?� ,templos de __..,m - __.........__m� _

represente, senão o desleixo 4$000 diários. Ganha-se 7$000 Izolcial>, de R.icardo Wagner, �onrél, dOl3 edllrclOs �.nri!- {I

D I d 1p.:OVCfuaruental pelo probico por dia. Mas se puga fi p�D. que nl.1guel,le meSID? thcf.!tro qon�resso A�n��l do f �rtldo I e 'I� a y �_ �
ma rmal. silo nos dias santos, dormn- pela prImeIra vez VIU a luz t,aclDnal Socm.l.,ta e d� Ca·

� J. \..A, ..:tA.

De quando em quando, a· gaB, feriados e quando se da ribalta, A direcção musi- sa. _:ia Arte Allemã represen-

portam a Imtítuba, Laguna, está Goente , . . ,cai foi confiada a Cl€"mens tariio a arte f:l � ru1tuEa mo-

ltajahy e São Fl'anclsco, co- E, pros8guí:::.du: Krau,ss, tendo cl'!aào os aua-
dernaF. O d?mlngo fmdal'á

mo htl dias nuticiámOfl, va' Os üathariIlem;es que Já se <1ros sc�nicos o artista Benno C:0I?- uma sen8 de h�st�s ar- EUzei{Jelh Seoz quando, Victor, do Palmeira

püres e VüPOff;S, que reco- ac}üwl, estãü$ doidos para von ·\rent e estando a ens tlsÍlcas. Todo G- J;;lrdim In- -r" d
.

TI
num bello arremesso, marCH

lheIn, 38' eenteuas, IH,IDílias voltar. Choram o dia inteiro} cenaçUo nas lllãos dA �Osca; glezF da Casa da Arte AUe-
d

Y lfiJÁOl1 _oml_ngo pura �o, o segundo ponto para seu
,

d' ;.�.'allek.
v

ma ute' 8. Tor,.re (:hioezo e �,'
C lO, �. aepols

{te perm.ar:{!cer qu�àro "11J'� "O t
inteiras dB,tríl.balhâdores cou- de 5liudllde <:; de arrel_)ml 14

.... .' • Lugo de Klewhesselon
,..

será entc,? nós tln_la semt;ma,. a te\�e-se' ;tê
....

0 "h�af��mp���','tenaD8os. dEstinados á la- mente. AS f-.enhoras df's tra· ? ala 1: \

de �ul1�o ?,bnrá trtlDsforD1ado. súb fi luz arti- gentIl s.enhorlnha Ehzabeth s:ahindo victorioso o quãdru>'oura paulista. Atiradas ao balhadores são insultadas �om 8 asstm.?lêet d:ln,�al da BoiaI de milhares de lurupa- SC(},�� d_:lecta filha d� S?t visitante por 2x!.fum!o' dessBs barcos, em im· p e los ,capata.zes_ que (Casa da! A.� .e, All€Il,:J,.», A dae num grande campo festi. Syl,lO Scoz,
. ��. ,d. P�efeho

O S h hlpresl3ionunte pl'(Jill�scuida,de, lhe dirigem «gl'aç,a::::J> pesa- Ca�ara ue beL�� �rtes do
vo devendo resumir r:a flt- daquelle MUDlCJplO. r. Se Uv oscosky, que

lá se vão; soluçando e lacri- 4as e lhes raze� «convites;) Rf\lCh, que reBIIBâl'U na sala chada püste�'iC>r da'C.�sa da
actuou awbas as partidas.

,

mejando, olhos fitos num fu- iwJecentes, perseguindo·ull es· dO,. Congl'':'��� d� MU8,en �Il�- Arte AUE'mã, um h'SUVHI 3S
Pé na bolla deixou alguma cousa a dese:

turo que lhes pt'omeHeram, Cl;\ndidOSHmente. Ã explora- mao seSSot;�; �(lS St-U::; quaü,o impressões dos tres dias de rVledil'am forçaR doming0 jar, nito tendo sido imparcial'
entro !! feitiço de' pn!avras ção ali é um facto. Em PeIi· grupos prO!lSSlOJ;WeS dUrítnt6 festas. uWmo, no Testo, os primei-

como pretendia demonstrar

bi)n1ta� e o íman. de c.ir-teiras napolls, o enterro de um me- {) dIa reUDlI' . .se- a lá mesmo, l r'JS e �eguíldos qUllutoS do no desenrolar das !,lelejas,
, gOl'daE . • . nino de dois annos só pode P,tlmeira F C. desta Villll' A :wnulação do ponto fei-

E, assim emigrando, vão ser feito mediante o paga- --_.......-...._.- -== _,.._..........;._..-".,,_
com o Testo S�lto F. C. do to pelos Palmeiristas do se-

deixando abandunado, entre· ��nt�.udia�ta:� "de 70$000. i
Os pinUnh.:s precisam ue um trato e�pecia1.

f I Tp.sto... . ..

gundo quàdJ'o, bastou para
gue á sua sorte madrasta, o .n{)S cathfirllle .. l,��s,. chamam, I Alimente-os com

i 1 A pumell'a pafuda fOI 01S- convencer a todos os pl'e�
intel'l(lr barriga'v01'de, em com dcsdem, «ango,), «cama 1 putada pelo.:; qth:dl'('S seCUll- sentes, a. Stl!l má vontade
cujas terrr.s tudo dá. e fruti- de varal' e «morre andando».

T R I G U I L LJ O t1ario�, terminando esta SéIll llarll com os visitantes.
rica ás mil maNl.vllhas . .. 'To(llJ� o� IlHiUS tratos lhes

" _", ('-'. haver contado pontos, po�· Além da gnlVe falha Bci-
'" * * silo lIlHwgidos. que o �Tu!z anulou um lento ma aprntada, houve muitas

S-eduzido por promessas, na ,.. :$ " !11 I !iciH'> conquistado pelo qua- outras que deixalli.o� de re-
. '-

d to
' . ! e não se arrependerá- ,

.. + rl· d
.

(.'{'!QVICçaO e que par:a no .

d I I

I'
ul'O vlsh(mte.... e1:xau e 8RSlill gistrar, pois, só aquelia foi

3nteI'iol' 'paJllista u bíblIca R.egistamcG aqUI t'lS Fer��,na.. I

fi
Produto sl.lp,ertor do .Moinho JOINVILLE. o Palme!ra de ter sido victo- ba ltante para liOS ccnven-

'" 1 d t I fações do Sf. Antonio -..!
•

L�lanaEln, (I avra or con � '. Caix:A. P"sttil, 80. FILL:,\.L BLUMENAU· E.nd. Te1. �!ILOS :;:IOS0. ceI' ,'io 1)"tlCO_ C'_,Qnhecl'mento
..

.

F' • C ciscO Cesario. �
T; 'à t

t v , '-'

, l'3W:W An�omo rancJsco e- 'óm sC'gU! a €-D rarum em das regras do lJcIlo o utH
sr:!'�o démaJ1dou. um dia, em O exodo, -porém, continuH, , ...- campo os teaillS dos primei- jogo bretão.
mp{{l de outros complinheH'o8, I Que fará, agora, o governo 1'08 quadros.
n SELo Paulo. Lá esteve 11m estadual? .. }) "Prsmio José de Aibu- D e Cf""ara (d,!!O' ApÓB 10 minutos de jDgO o 141�"='=�.XX"�-;����\i+>
___��....- .,._ "F: LI! Testo marca um ponto para!! �

L,d j'.t - n cf C' t
-

'de R'e'o nW'l.t"flU{lJ" Ja 1936 suas cores, tre� minutos mais, I �� Linha de onibus:J
�"'" tcP e r acao 'fi,

'I.jutil 4 ij (jü f Por não U)S C ..:miOI'illar-nOE Udo, <)(> Pldm-<ma, consegue I : , ;1
L..... I

j com a ;lloutrjIla. doa' Acção vasar a mt-'ta adversaria, tor- � DE g
Otferecido pelo Cil'culo IntegralIsta B�aBllelI'n! decla- nando empate, e ussim ter- í; ARr:rHUn LOHSE �.

, O Doutor João de Lurm Freire, Juiz de Direito da ErasiJeiro de Educação E-e- ramos, uS a�alxo aS�lIgIJad:>s I miilon o priUHllrO tempo pe- F B 'a :i
CGDarCH de f,lumeDf:u, na forma da Lei, etc. ,xual, eom séde no fH0 de que nos, retll'amOS da A?y<iO' la contagem de lxl.' }� lumenau, In ayaI e Timbó :}

FÀZ SABER ioe que o pl'esente er-Utal,
,

com o prazo Janeiro, recehemos o impor" IntegrallSyf:� de Ma,!-',.�ar.ano/uba,1 Depl)is do descanso regu- ',: :.:,�
d 1, t" t· l t b Ih Ed

- Tosé u'or""er T" ·'lly n: l'l" DIARIAÁ'llENTE
de ouinze dias. VIT!:,m, interessar possa ali e e no lCIa l' ante 1'R a 0, C.

r

U('açaO ti'. �' "

i:'
f �

" ,/' ;/, I �amentar houve-se fi apito do : ;1
verim, que estai�do-se pl'l;Cedell�o por este JUi7.:o á forma- �exual. g<\I'an!ill da _fe1icida.· L,Zl:C?-8.•� l�lf7 Flltz •.li�u"". T�r- Juiz chamando nDvuffi0;Bte os �� IDA E VOLTA :l
(j].o de Cll:pa DO processo Ci'Ime em que e Autora a oe, DO 1m')), d.a autorIa da .e�� 'I.�1.n B'legmg" Hem tqU€ 1lI,,,lf, Jogaào1'f::s jJll:'a o termmo da f! Pade de Blull:.enau às :)
,JlJSTIQA PUBLiCA e são réos ALFREDO DE OLIVEIRA e C:i'lpto"a paulIsta Sura. Abce ltarl Roweder. partida. h P horas :,:
U!fZ TIBLJRGIO e aCháDdo se o réo ALFREDO DE OLI- Moreira, que no concU!'so ps· Já havi2 l1eeorl'ido trinta f: r' " '"

:)
VElHA ausente em Jogar incerto a não sabido, o intima ta o illt>lhor livro sobre edu· Balanço balu':ia!l"gO mmutos de jogo, e a tabeJla � ele riwbu as l'j horas �
:)"'r' l'P:f,:O, ,para �omT.}I�recf.'r no ediIic.io d,a Prefeitura. MUD,i- capão, sexual, 1l1Cunç.oll, no de pontos n[\o tI·'" "1 "ltera"a-o 'II' ...

! ,}- _-
- Devido ao balanço, ,os bane

.... ...n< '" y <;ti;::·:;:;.:.;�::.!."�·�,���

('ipai desta cidade, na sala uas aUdH!DC1US deste JUIZO, as aIlno -passado o «PremIO José ---..__ ._�_ m _

de'z (_10) hOl',lS do dia 13 (!reze) dt Ju,' iho �r{)ximo,. viodou· ele A. I,IJl.H]U.e!que.,), que aqne-
C;jS nesta cidade pel'ffiflfll'Ce-

1 d 11 f t
.,

d t i' l'ão fechados hoje á tarde ó
1'0, [fim de se ver pI'OCHSar pe o cn:r:e _e que e a�cuda- a lns l Ulçao IS I' Que nunu-

t '1' d'" ,

(1,,), previsto no o.:'tigo 303 da CODSGlldaçau
..

das LeIS Pe- alme:Jtt' �o �.utor do melhor QC..O o lIt d. [l,manhã.

I1a:as, e dele se defendGli:', sob ,pena de revenlJ.: � para que tra?alho llledIdo scl.>:re a ma'l __., . ..,..

cl1f':gue po cor.hecimpntc do reú e ii quem mU1S mteressar teria, 'merece um franco suceesso

l'':üSiHl. mandou pa!õsr.r o presente. que, n� Iorma da �ei, Este tróbalhG, q�Ie_ de aCC(lr�ll e, vira, (le �e.rto, pr�star um

,,,('rá aIixn(Jc, DO lOg'lf de c06tume e publIcado pela Im- do com ns Ct,ndlcoes e�tatu- groDde aUXIlIo a (llvlllgação
pier.sa� DauD e passadO nesta cid�de de mumena�, aos ta.r1üS do c.o,D.�Ul'�O, se de�ti- das do_utrinas {�O •

insigne 8e�
,\':nte e cinco (25) de ,Jun),lo {!e ITlIl novecentos e trwta e L;a a Bt'r antrlbulfl0 gratu�ta· X{) log}sta brasIleIro, Dr' .. ,Jose
:;;lt'h', En, Fr�Jerico Kman. flscl'ivilO, o es(�revi. (Ass.) �oão m�nte·a tOflns as pessé)ns em" Albt:querque, que com grande
G"" Lur;a Freirí', Juiz de Direito. Bstá conforme o

(jrigma1.\ pel1bad,í1i'!
na campanha da pL'ofícicncia chefía o movi'jBhlIl1l.mau. 25 de .1tllll!t'l de 1937 edu(�açrrO sexu:t1, de norte a mento da educação sexual

O Escrivãl): FREDER1CO IUL1.'\N sul do paiz, alcançara como I em nossa patria, I

(:omo são tratados em São Paulo
lavradores catharínenses que

para ali emigraiTI

,
,',

(CORRESFONDENCIA ESPECIAL)

Buscn
Quinta-feira - dia 1'. - AmaDhf\

Gramliola Sessão Popular!
Warner Oland

na sensacional produc�;ãO ela Fox

Cha.rlie
_

Chall 110 Eg'YI)to
Eleütnzantes aventuras Doliciaesl

Entrada unicà: 1$000

m ciaJidade
�J\[aJca Regü,trada)
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