
éf�O que .0 Brasilmeís precisa ..... ..,

Valorizar o homem e a terra, dando ao homem vigor, pre
paro e recursos para tornar a terra mais attrahente
productiva" (Palavras proferídas pelo sr. José Àmerico

na Esplanada do Casrello)

TORNAr. DO povo UVRE

E INDEPENDENTE ç ·ADE
DEBLUMENAU I

BISSEMANAR&O

EDIÇOES As QUARTAS E \08
SABBADO'S
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o grande comicio na

Esplanada do Castello

S. EIelA. SR. GOVERNADOR JoséDO ESTADO .

' Spengler
De Jaraguá, em regresso Está repercutindo dvlorOFla.! ram; \villerding_; ,CL'.rl�� Re-

para a Capital do Ei}tactú meute em touo o Estado G DClUX (Navegaçãoj; Fritz A

passou por esta cidade S. taüecímenw de José Spen- man e !umilia.
Excía. o Governador do Es- gler occorrtdo dia 30 do mez Brusque
tsdn sr. Dr" Nercu Ramos. iind�. Famllie Mimi S(�hee_Her �
O Chefe do Executivo do O seu enterrcmento que I filhos; Família Ouo �ebeef.

realizou se no cemlterru Ca- ter, Buettuer.Estado demorou-se nesta c�· thoHco de Gaspar estiveram Btumeiuui
Jade parq o ::lruoço, real�· presentes tnnumerus aznlgos Carlos Hoepcse S/A; Famí-
z�odo logo apos algumas v�- de todos os recantos do Es-l lia Rítter; Adolpho Scnmalz t�

SI.tas; -:-c')I?pa.• nha�-�o, cO�:J tado e quasí a totalidade. da 'I: .Frau, Mi(ltelsia�d.t �h_el)d(;r?membros da comítíva gover- população gasparense Poeruer e Farntlia; Lrvcmus
namental o er, Pedern�!r�s, I Ào pé da é.;statua de Chrts- & Cla. Lili Oncken �"'. t:ilho5
m, d. Secreta�l\) da Vlaça.o to Redemptor nUIU bello e

I Família Augusta Pauli; dde:
e Obras PI1�llcas, o sr. Capl- commoveute discurso falou o na Chauwattí Herber.; Frei
tão Nunes a�ud�nte de 91" sr. Dr. Victor Kond\_'l'. PX mi-: Gordencio; Luiz A. Mello;
�ens de

..

S. EXCl!i.. o sr, ...AO
nistro da Viação. exaltsndo I Famílía Zietlo�; �tt�. Abr:y; ,

'\ ernador.
I as virtudes daqueUe que I Empreza Garcia; F amllía« .Fe-

Hontem mesmo f) sr, dr. i Gaspar trazla a sepultura. I ddersen, Gaerrlner, Klcme,
Nercu Ramos seguiu

..
com! Pezames e

ex.pressões
de ,'Maye!', Oncke�.,

sua comitiva para Floriano- j pezar CU? ttyba
polis. ( A' Dona Ma;'ia Candlda

I
Frei ::Vlar�eno

I
Iioeschl foram eu víados tele- I

Bao Paulo

3 grammas e phunogrammas, .

Frei �Ge�esjo f '

Ivo d DI AquIno pelos seguintes pessoas, ex- EJ�vWram Cc:roU$!lu I pressaud.o sinceros pezames DepOs1ta.ram c?coas na s�·
pelo fuuestl) acontecimento. pultura as seguIntes: Mana

De Curityba passou por De FloTianolJOlis. Can�ida H?escbI; Os Empr�·
esta cidade o sr. dr. Ivo de .

" gaâos da Firma; Club MUS1"

Aquino que vem de repre. '.��tomo Ama,�aI,. Daoga, A- cal Gaspar; Prefeitura MUGi·
seDtar o Estado de Bta. Cu- ud]alde; Alunra., Carlos Hoe.

\ cipal de Blumenau; Acção
tbarina no Congresso do Mat- b?�el,/:; tFeJna�do N;':f; l�! Integralista r\ucleo de BIu·
te realizado no Paraná. D�a'l' Upl.� a

, euFe 'lhe lOS,
i rnenall; sylvestw Schmjdt;

lU 10 lzan. e lOS. l3enco Nacional dI) COnlIDer-
Conver,samos ligeirame?te ltajahy I cio, Fainma E. �oIltes; Ne�é

�(Im o SI:. dr. Ivo de Aquino Marcos Konder; Antonio I Gomp.B e FamIlla; AntonIO
IUustre flgura conterrânea, Ramos; Wilhelm Weber; Mar.' Amaral e innumers.s outras
que n,o� t'xpoz 08 grande,s cos Gustavo Heusi; ,Juvencio, peSSOtlo_benefICIOs para a.nosss km -

Dora. LiSA, Hermes de Ama
va malte �(mqulstad.{}s. no ral; Juão Brandão e ft\milia;
grande cong, esso heI" atelro. Aristidos Palumbo; Marcos

Heusí, Paulo !(leid e l'úrnHia; 10 MELHOR E MAIS MODER
Vigario e Coadjutores; Cia. NO SYSTEMA DE FOSBAS
Malburg; Fttmilia. Arthur Sch- DO MUNDO.

RIO, ,31 - Realíaou.se, á lavra o deputado Carlos Luz,
tarde, num embíente de e::n- lide r da maioria da Camara,
polgante animação, o comí- que proteríu longo discurso.
cio de propaganda da candí- Disse o orador que em nome
datara do SI\ ,José Atneríco da maioria da Camata tõra
dé Almeida, na Esplanada do escolhido para trazer a pa
Castello . lavra de saudação ao sr.
Muito antes das 16 horas a José Ameríco. Nesse dlscur

Esplanada já apresentava um 80 o sr. Carlos Luz ftl:6 o 1'8-
. aspecto desusado. DI' todos trospecto do panorama poli
os pontos da capital partiam tíco do nosso paíz e pr00U;
carevanas em demanda do roa demonstrar que o gOVBl'
local em que deveria realí- nado!' Benedicto Valladares,
.ZfU·,O gr(iude comido poli- indicando o nome do sr. José
,tÍ'co.

...

Amerlco á nresídeucta da
..

Os bondes, omnlbus e trens Republtca, havia. agido de·
de suburbios trafegaram de- mocratícamente, pai"! previa-

. pois das 2 horas da :

tarde mente consultara todas as
:; repletos de mauilestautes. Em 'I' corre�te8 pcítueas do patz,

_
�OIJOS 08 cantos da cidade .'

'I'ermínou declarando que o
víam

....se. cartazes.'. de. v.repa- I.nome d

..

O .eX-DJinistro. da Vi.aganda, faixas brancas com ção não tinha sahído «dos
lUsticos p

.. r.ó ..

JOSé Ame.riCO. 8.·.·1 p=1l.aCiOS para o povo, mas
boletins foram espalhados sim do povo para os pala-
por aviões concitando o povo cios»). ' .'

.a ouvir a p�lavra do candi-
' Tocou a vez do sr; tif.

dato á presldencia ea Repu- J'osé Americo de Almeida di·
:?Iica. , rigir-se á jmDle�sa multidão.

Os grupos de populares io. I Seu longo discurso fei longo
ram�l:ie concentrando na Es· e tepleto de noções COflCl'e

pianada, e qUl1u:io estava. tas, saturadas de proruodo
p:'este� o ioicio do comício. patriotismo. 8' hf.lposBivel re
a. praça já efitava tomada pe� sumil-'J na estreiteza duma
los manifestantes. noticia telegraphica. 'rendo
A multidão. ovacionava a sido, porém,

.

irradiado. para
todo o instante o nome do todo o paiz, todos 08 brasi
sr. José Americo e, quando lei!'os puderam avallar-Ihe a
foi pefcebiàb. ti- chegada do belleza e �l.lcéridade.
ex-ministro da Viação, pelos Falaram mais: o sr. Mozart
manifestantes, salvas de paI· Lago, em nome do Partido
mas e a.j...:lamações ecoaram EconOluist'i Democl'atieo; o

por toda a Esplanada. sr. dep. Aceurcio 'lorres; o

O sr. José Americo che- popular Raymundo Azevedo
gou acompanhado de too e8� Serejo; O academico Aydano
ladaot-eB paulíst.as e de nu- Botelho, representante da
mer060S representant's de CoU. Univer. Democratica; li
SyudicatoB popUlares e ou· sra. d. Gladys Braulle, reprEl
tras pessoas. sec.tante da Mulher Bablanü;
Poucos minutos depois foi li sra. d. Maria da Gloria

I
Caixa Postal. 89 - FILIAL BLUMENAU - End. Tel. SILOS

iniciado o comicio. Vieira Ferreira, interprete do
O primeiro orador foi o pen�amento feminino do Did� !.---,-------------------

s.r. JQão Neves, que. prole.r.IU I
tr�cto F.ed.eraI; dr. Murillo

ma discurso no qual disse I Araujo; da União dos luteI- Dr Hans Oert WJ-nterque· a;lOiava a candidatura lec1uaes; o jovem Euclydes.... ."':,..... ... I
(lO sr. Jllsé Arnerico, e fez Ferreira fia Sih'8, membro . ,

JW1 .parallelo entre a Alliao- da Embaixada Acadewica Como publicamos em nu- J ':- impressã.o que c sr. dr-'\:;1, Liberal e a campaoh'l en- Paulista; e outros oradores, meros passados, esteve de \�tu�ther ma:ufestou do q.ue
'�:l'ótl\da pelas f(lrças poUticas r entre os qU!les (JS srs. Asce- visita a BlumellllU e 06 mn- aqUi lhe 101 dado

apreCIarjtO'hj(lritariss. O representante j
Uno de Carvalho. Geraldo nicípios do interior colonial foi oas melhores para gran

gancho na Camara dos De· Cbad. o jovem Helio Walca- o sr. dr. Hans Gert Winter de satisfação lloasa. S. Excla.
!"lutados fez criticas certeiras cer (orador da Uclão Demo- d. d. Director das ElItradus be.m que pre. tendia permanc·.1á candidatufl:t Armando de Cl'atica :Estutlantíl). de Ferro AlIemães e do De- cel' mais alguI:s dias em nos

Sanes e ,t�rminou declaran- Varios outros partidos, Mg· partamento de Turismo. so meio, porem, chamava·o

(1� que ns que apoiam u caa, gremiações e syndicatós a.in· S. Excia. vj�i;ou 09 muni· dia scg:.dnte em BueDos Ay
dldatura dO 61'. José· Amel'jC'o da se Buccederúm na tl'ibu- cipio8 do inh::rior em trem res uma reCí"·pç.'lo da impren-
de Almeida qn�Tem. () apoio na, pela voz de seus orado- especial que o transportou sa daquElla capitaL
'-in povo c. que o arbItro será res. Foram. todos discursos até Rio dQ Sul, Ahi foi-lhe

A vÍ»ita da t::minente pereHW mesmo povo «naincop.- plenos de enthusiasmo e de offcl'�cído. _um almoço..•E;n sOQsgem germanica e de u ..

L�stav('l sentença diíS urna� viv8cidnde. A obra do sr. segUIda VIB1!OU o mUnlClplO, ma importancia invulgar, e

IIV�eI39. O sr. João Neves 1'01 José Americo foi analysada de .BammoDIR te�do feito \)
servirá 8em duvida para esmu.to applaudldo.

.

em toda sua. grandeza e por traJé<?to.�e oIDmbus � q.ue treitar bastante mais a nossa
Em seguida falolI o sr. S�l· rim Cal'los Cavaco. em lin· lhe faCIlItou

. pe�a prHn'�lr8 r-roizade com fi Allemanha.
1e8 Filho, em uvme do Parti' guagem exaltada) encerrou o vez a. obra colOnIzadora dos
'lo AutoDOmi&ta do Districto cumicio

.

arrancando palmas desbravadores da nussa colo- Os nossos applausos, pllis
Federal, proferindO Um dis- vi!>rantissiml:ls da. multidão, nia,. impressio:1an�o-se S. a todos que contribuíram pa
curse; em que aUirmava que que se constjrva compacta EXCla. com & tenaCIdade dos ra mostrar ao sr. dr. Winther
�. seu partido se baterá.

.

de na vasta l.lrea. �a esplauJ.da. nossos colonos... as nossas coisas e que lhe
tódo o modo pela c�HldidatQ.· O orador gancho traduziu o O regresso fOI feito

.

em fizeram o acolhimento que
l'a. do t'f. José Amerl�o.. enthusiasmo da. gente dos trem'especial até esta clda- bem mereceu sua desta.cada

Logo após.· fez uso· da pa· pampas e.os a.nceios de to- de. personagem.
---------------------------------------

o Partido Republicano Catharinense

á Travessa 4 de fevereiro (Red.
encarregará do serviço gratuitamente.

dos os brasileiros, salientan
do, por entre vivas retum
bantes do povo, os traços
que asslgnalam e engrande
cem a personalidade do sr.

José Amerlco.
E ioí sob clamorosa accla

mação da massa popular, ao

som de diversas bandas de
musica, que o sr. José Ame
rico desceu o palanque, ruo

mando para a sua resíden
ela. Eram 11 hGfRS da noite,
precisamente. A massa po
pular íncontavel e grandiosa,
díspersou se � erguendo vivas
ao sr. José Arnertco e ao

Brasil.
***

o sr. dr. Adolpho Konder,
chefe do P. R. C., U'legra Dpuou, nestes termos, ao sr, 1 r.
dr. Bulcao Vianna:
<,mo, 1 - o comido pro

movido na .Esplantlda do Caso
tello,.'pró candidatura José
Americo, obteve suc�esso

�em precedentes. A platafor
ma 101 lid� sob applausos de
lil'antes da assistencia. que
era cal'!ulada em mais de
CÍCicoeotd. mil pessoas, e im
pressionou fortemente. Hoje,
já não é ma.its possivel duvi
dar-se d�l victoria do candi
dato nl}cion&l. Abraços. (a)
AdolptlG Konder'�.

Senhor comerciante!

Sua ireguezÍa ficará satisfeita se v. s. lhe forne·
cer sempre a� superiores farinhas do

Moinho ]oinville

BrasDeiro:
fllcontrarás pessõa idonea que se

VICTOR PROBST& (IA.
BLUMENAU

§
SIEMENS

MOTORES SI�MENS
TEM FAMA MUNDIAL

Mantemos variado IIstoçk" de

motores para todos os fins,
tronsformodores, dynamos,
bombas para agua, etc., etc.

MATERIAL MIUDO PARA lNSTAUAÇÕES EM GERAL

•

Agentes e Distribuidores:

instatou, seu posto eleitoral

da "Cidade -dt- BJumenau''),

Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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. Y I QUEREIS �

Companhia Nacio"al. �ara favorecer a
'i;� .... •...

.

.

.

��
Economia I a cubs lImpa e sadia? �

Autorizada e Fillccilizada pelo Gove:mo Fudora!

I['�Y;;"\'·�'.".'..�._·." ��.��:.',.B"_f:2�,_,:..••;�,iCAP!TAL (Realizado) - 3.000:000$000 =,v.
�-:j

Séde Sociw; Rua Buenos Ayres, 37 - esq. QUitanda Usae o afam ado
CCrixa Postal Nr. 400 � Rio de Janeiro

Subscrever títulos de economia da �
.

Creme vitaminoso �
Sül America Capitalização � I

� assegurar a constitl�iÇão de um eapítal, medlante pequenas menSfi-;� ·P··...rO C U·.t·O· I n' r·. 1 '�.'�lidades, tendo probabítídade de reeebel-o illlmediatarnente em virtude t1 1'/tI
dos sorteios mensalmente realizados. .

,
�

O :;orteio de amortização realizado em!l1 DE JULHO DE' 1937 de- r
-

ti �
termínou o l'eemb!!l�o _llntee1pa.Clo dos títulos em vízor correspondentes

que "upa, conserva � .. .r.�juvenesce a cu IS, e que, r{fj:j
ás seguintes combínações:

.

'" �ftira as sardas, espinhas. cravos, rugas e I
C QX Q G Y L Y ).f .

demais i,!�ureza. da pene I
X R V E P D C K y

A venda nesta praça na ��

I Pharmacia Oríon IM�

�"� . .

.

R_����.�M��:O;���;'J�:;:5.f��C�� - �_.:�._,-.-'
�e:tIiJ�J2K1��í2lt1���i,;,�l2l:':.'ffimi .,�, i·' •• 1, ,

o p ..oximo sorteio de amortização será
reali�ado em 31 de A90sto de 1937

o titulo, depois de pagas e venoíãas as mensalídades
. eorrespon

deates a 15 annos, e na hypothese de não ter sido amortizado ante'
cípadamente, dá di'reito a um valor de resgate igual á totalidade das
1_11e�salidadc6_ pagas e .daíd em diante, a valores de resgate superiores
as ímportaaetas pagas, sempre com augmento progressivo.

No 15-. armo de v1gencia os títulos lJarticiparn dos lucros
, da Companhia

Procurae conhecer as vantagens que ol'ferec(3 a

Sul America CapUaliZa<âo
Paro. lazer eeor.omía segura, pratica e Interessante

Mais de 160.000 pessôas estão empregando suas economíae
em tltulos da Sul Ameríca Oupítalízação

SolIcitae hoje mesmo informações e prospectos ao Agente
nesta uidad-s

Eduardo Neítzel - Rna 15. ds Novembro, 119

\M .. LQ.HR
��-{, -;:�_.�.

-

�

Rutl. 15 DE ':NOVEMBRO
NO.20

roo����LiJ �M�-a-chinas de
�: MEDICO DO. HOSPITAl.:5 cost,'UTa'
í� MASSARANDUBA;�

.

f.�. �:%�ía �:.-�
de todas aê': marcá$-, e

� Molegüus de senhoras e j systemae concertam-se

!! crlancas:�
Das offícíuas niechani-

'.' .-.: Doe.ncas internas e trDoicétes.: 'I
.

1 1
: DoeQça:s da pelle".." :

cas espeC1ét f (,}

í;
Raios X '.'

'1 I; .'Consultas diaria.men te.'
.

no l
:

.
.

'

. hospital :

...S!
Alteude-se cham.a:do�· p�.ra�: Ii. mtenor :

d_ _- - :. - :
���':;:;':';;:;:";':;".11...".� �''''''UNio;;;,_.__�__...-"_iiUiiiõU;;;;;O;:i!IJ:tIrrIt'f;:';;

NASGL\IENTOS

&U1lPHtS4

AGENTES PARA O lNTERlOR
Admítem-se agt'nte!! em todas as espitaes, cidades ou vlllas do Plli:',
para a colocação e cobrança de apolíces populares de um medem,

plano de construções ou aqutstções de casas, ehucaras ou terreno.",
com ou sem sorte.os, sem dmHar no Brasil, Negocio Importante, dr:
grande aeeítação publica e que dá opttmos lucros aos agentes, exighl
do-se destes idoneidade e Hunça. El$crever para a CAIXA POSTAL
N· 46 - NITHEROI - ESTADO DO RIO.
----------------------------------------------------�

j.PJR FRANCE

I CORRE!O AEREO

.....,......�.

II

B4a Saúde... Vida Longa... lUbt6m'lII usand1) o e

ELiXIR DE N03UEHUVl

._

MALAS Do Pn. eh.

Jo&o Ú Silva SUvelEft

&aPI!&fII® com relll lIant..�ol!Ul
D()IlI IHil2'nlntelli coou:

, .. _" .. ,_,.". _ " ""'_.�, _ .. ,..,,. .•..... ,, ..

""_R '"h: ;. _._, -;-
-

�_" ... _ .T ..• :.:,. '_ •• -,'.'
. ..:.; .�-;. ,j.:�" :

._-- _. _-,
o ••.• _

. o'_. _ � _,
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Os portadores tle titu
las cm vigor contempla
dos são convidados a re

ceber o reembolso garan I
tido, na sede da COIU- ,I I

panhla, ) :

ou com OS Dgentes ,I
,

geraes j I
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.nermç
,s.anta Catharina

IMS

ULN

VKQ

',I(S)(

XCV

LRC

Tintas e Vernize'�. Maferiaes para
pint�réls' ein geral

Tintas ;am hiSllaDàs�p�ra 'artistas

Blumenau
...

;;I',.�Hla tlim' to... , clôr mira

cor.tu e 1'1. p.lto 1
u• .., O podoroso wnlco

VINHO CREUSOJADO

,' ..

,

�.,•.• : .'�. i.t.,.:..Joj.,!.,! ..• �••.
......

_....,_....._

ti "'ar&." dela.

• N Ill,U ª-mu
-

Empr-tou.,. mi ....
ç_ pai 1110111. •

, lIS"VIl.!��1I,l;I1lII
TONlCO SOIlERAKO
003 PULMOE!I

".' �"'--""11. , � ..
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.. _.�....
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• ;. �� !.

I
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'HOTEL:.HOtETZ
Sanado no . melhor ponto

da,' cidade .

R. .. Siebert.- &. Cia.

,--'-__ ..•..__._ ....�-

QU9.rtos· ecntcrtaveía e cosínha
de, primeira, ordem"

; Absoluta moralldade ó,
,

maxímo. asseío
,

Blumetuuc- Sta."C,!,utqrina

tOS
._

ou -mais 'di.rjdm�etQ poch:,ão g,mhar em sua propria eese, quan
do dedicareI" sues horas ....agali á original, arti$ti.;;a II rendO$4

il\g"Itria "M.' A.",N. ,I. 5." Para "informações, escrever a "M. A. N. I. 5.",
R. do P",uC:i'ô, 56 :......, Sala 141 -, Rio' di.. Janeiro,' Receberâ um fol.l!'*1 gratilo
explicativo., Se dCStõí'" "mostra do .'trabalho ii .ureclltar,·' basta ,_emot_t� ..r, Rs,

I 13:'000,
'mesmo em s .. 110$ do correio.'" O mals edense> c vélríl1do sortimento

de c:.s!comilnias, industriae.s e: artistic<ls. Catalogos grati5. .'. '"" :

il(lt�!{®i i.:'.à:._S(ê}_�UI1:';'(t!1�-,��,--a�.�.;;;';;;;;·"i;;;';;;;;::�fi��:�;--,,�"".'-_--..... ,;;;;;;;;;;.iiiiiõiõiii�--�\I)�,.�.�_@ità._(ê}.· êli.a�
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Para dar ti. possibilidade, Lavradores, aproveitae es-

aos i6vrad.ores de sta. Ca- se. boa ocasião de ?xplorar

'5'
..

'.
.

II·'
"

t
· it·· tharina, a explorar a grande este ramo da agricultura, bem

....•.•......•.. '. '.e· '. O Pe n I e nc I a r I o ���t: g�f.elnn�aÚS:riaS��íc���g� �:r����t::t�dO�s °r��:a�aD��
Nacional - Campinas - Es- cultura e da criação. 5 a

tado de São Paulo, a mator 6.000 amoreiras dao uma ren
.

O sr, Oelso Líberato, Iis- vro QU talão em que se es- instituição deste ramo no da annual de 4 8, 6:000$000.
cal dos impostos federaes tabeleça a prestação even- Brasil, resolveu comprar a Plantae bastante amoreiras.
em Bíumenau, chama, por .tual. matería prima, 08 casulos, Cada Iavrador que dispõe 601
nosso íntennedto, a attenção Artigo 30 - Em todas as aqui no Estado. Para esre fim bre um ou mais amoreiras
dos senhores presidentes e tuncções de fooi-ball, box•. e será Installado brevemente, formadas deve co ..tar os ra-

·

directores de .sccíedades e demais competições eaporn- um Secador de casulos em mos de grossura de 1 a 2
clubes esportivos e athletí- vaa e athletícas, em que se Blumenau, onde serão reee- etms, e retalhar em estaca
cos, de foot ball, regatas, exija preço de euiraôa eu bídos os 'caeutos produzidos com 3 a 4 olhos. As estacas
tennls, gymnastlca; ete., bem Ingrcsao, em que hajá ou e pagar li vista. Com isso o serão plantadas um pouco tn
como doa organtzaderes de não aposta ou premio. será Iavrador não terá mais dUi· eltnadas em covas de forma
quaesqusr mncções em que sobre a receita bruta prele- cuídadea com O transporte, e que um só olho fica fora da

haja apostas em djn!:::'eiro e vada a taxa de dois por cen- não precisa esperar mais se- terra. As distancias entre 3S

jogos permítttdea ou toíera- to (2 %) paga em se110 pení- manas até receber o dínhel- covas devem ser em

terr8S\ANNIVERSARIOS deral da Estrada de Ferr ..
dos por autoridade. admínís- tenctarío apostn no livro es- ro do seu ganho. fracas 2 x 2 metros em solos �

Santa Ojtnarilla,
tratíva ou judiciaria para (. pectal de registro da renda Atualmente os preços dos bem Ierteís, 1 1/2 x 2 1/2 ._ Passa hoje a data nata. - Sexta terra passa a clnt '

disposto nos artigos 29 e 30 de ingressos. casulos é bom; 1 kilo deles metros. E' um grande erro Iícíu do menino Antoaío Dal. nataíícía dr> 51'. Edmundo (�"
e respectivos paragrafe s, do Paragrafo unlco Nos ca- de lu. qualidade vale 6 ii co lavrador supondo que o rcvo, filho do sr.. Ernesto I Jesus Pacheco.
decreto n. 1.441 de 8 de re- sos de exigeneía de paga- 7$000. Sendo o preço um peor terreno serve ainda pa- Daltovo. :' I . - Festej I sexta-r ira ."-

vereiro do corrente anno, mento prévío de certa quan- pouco mais baixo para QS ca- ra formação do amoreiral. - Tambem hojA festejam passagem I.Í(> mais UIU D&h:
que estabelece norma para a tia, a taxa de dois por een- snlos de qualidade ínteríor, Quanto melhor a terra, tan- seus anníversanos a srta Iicío a sra d. Ellsab,« h UM
cnbrança e fiscalização do to (2 0/0) será paga pela apo- cerno os pobres em seda, su·1 to melhor será o resultado Rosa. Santos c o meníno An- ba. consorte do sr. J,.;:;'o .Mi';
SELLO PENITENCIARIO, as- síção do sello proporcional [o, ben, deslguaes etc. A obtido, pois em solo Ierttt a touío, Iílhcs do sr. Antonio noel de Borba
sim redigidos: no liVI'O ou talão de -ínacrtp- qualidade dos casulos depea- amoreira produz folhas bem dos Santos. - Ainda sexta- feira ds�íg
«Artigo 29 - Em tc,das as ção.» ue sempre do trato que o nutritivas. Larvas alimente- - Transcorr� amanbã o nata mais um nôtBiÍ<:io 1.1;:

funcções de. qualquer natu- criador da aos seus menos das com taes folhas produ- anntverssrto do sr. dr. Hum- sra, d. Carmen Oucken Gaer
reza. inclusive em clubes, as-

I
·

AI
de seda. zem bastante seda e são sa- berro Perdeneíras, Fiscal Fe- tuar.

soeíações ou organízações fl ementlo·o.
.

eocar A supostção geral dos la- dias e bem resistentes. A todos os anulversanan
em que haja apcstas em �h- " vradores, de que

.

um forte rrambem n�o plantae poucas te Cidade de Blu n lU
nhelro -ou jogo em funemo- desenvolvimento da serici- amoreiras, pois o bicho da Na capital fcfiCi�a.·· me i "

namento. permittido ou tol!.'- fia varios dias que se en· cultura pode �aus;�r �m ore- seda devora no ultimo tem
rado por autoridade admmís- ryontra em nosso meio o sr.

ve tempo uma superpI'odu- po, antes do formar o caau- da Republica VISITAStrativa. ou judiciarIa, será OJementino Alencar,. que re·
çâo, e com isso uma forte los quantidades eü\lrmes dê'

. pr�!�vada li taxa, de meio presenta o brilha.nte. orção baixa de preços, e sem im- rolhas. Alem disso a criação
,po;;, c�nto (1/2 Ojo) sobre o da imprensa carioca «O Olo-

porta:loia. pois o consumo pequena c)m cinoo a dez
IDoHmento bruto das apostas bo». O objectivo da visita de

annuul da seda ulitural no, gl;amas de ovos é pouco re-
b· t SJ ·S. a esta cid.ade é fazer B

. J d d"ou sobre o valor do o Jee o
E'ID BlUillE'naU um minucíoso rasU &.tinge a quantli..a e lJompensa os, pOIS eXIge o

ou importan�ia a diêlt'ibuir t>quivalente a 10,000,000 de IDesmo tl'abalbo OGmo uma
. medianfe premio ou sorteiel estudo das EU3B cousas para kHos de casu:os. O da Amo- "riação de 20 a 25 gramas
decorrente de operacôp.s, mostraI-o ã opinião brasí1ei-

rica do Sul. a uma de. .

"I
de ovos. 1.000 são um bom

I'
- ra como elle re:.tlmente é. .'contractos' e capita lZaça(l, "

..
"

. '0 OI b )} 50.000.0000 de kHos. Compa- pI'inClpio.
excepto loterias. •

A lDlClatlVa ;io. o o
rando"be essas quanbàG1.des Para mais inrofmaçõps e

Paragntfo unico _, O im- .e �aqtlell.as que Fere.,�em.
08

COlll a produção uacionhl a I para inscripção dO. 1'orn. eci.posto será cobrado, DO caso tI!aIS franco� app ausas e. nos qual varia entre 400500.000 mente gratuito de es:a0as e

ue. jogos ou· apostas, _Pl"la mostl'a :sua uJlPe�;av,el lInha! Idlos de casulos por anilO, I mudas, em cerca de 45 [Dc

applicação do sello �emteD. de eOUlll1cta. de .nan fazer u,s resulta que podl?'mos produ-; zes, dirijam-se ao Inspector
'ciarío no livro espezlal em seu.s, co�m�o�ar!�s �em prl-

Zif cem vezes rnajs, para sa-; Regional da S, A. IndustI'ias
"quê fôI: regIstrado o movl- mt'lIo. HlteIr(-1r�e os· �eus tisfazel" os mErcados da Ame-, de Seda N8c�():;)_al -- Blumc'
mento diario e no C3S0 dI? fundamentos.' pcr ISSO,. i S 1 llaU -- ItoupFivV-SecC'a.diant:- do grande escanda:o fIca (O u.

importanci!!B (lU ObjbC�OS a que vem s�ndo Ít\ito em tor-
distribuir mediante pl'em100U

no de BluD
.

.lenau. enviou' <'O I'---"---_""""--sorteIO,. será cobrado LO li
.Globo» nm de seus. repre- Os piutinhcs precisam de um trato espada!.
se:ltantes para ver-nos. de I Alimente-os com·

Novas installações perto.
. .

d f "'" OMS !-i��lwraIDOS, p '}IS, çue seJa
e . 05S.48 .

I feito ao sr..Ck_cuentino Alea.

O sr.. Bruno f1ildebrand I cal' o f.lco!hlmento
. q�le lhe

· eommunicou-nos que acaba: devemos em S:la.I!lIS&�,O. Esta
de Ínsti:lllar no Salão Persuhn, I apurará. d:!tUlt:vaD)E10!e a

onde se encontra aquartela· [nossa Flltu�çao, �!�.clarec�ndo
do o 20. Grupa de Artilharia a 8? Br.:;,s�l. O l,OlO �ue por

de Dorso uma moderna Ios- aqUI eXlsilr s.Gr� separado e

. sa OMS. &orn capacidade para realça�ats .

as ,Vt�I'�Ud;� . �?ari1
30�i!�lso::. Lages :ecebeu ���:� ��;�[: s��:La{:voe�t�'cf;�IN'"ata Ecportl·vauma enooillmenrla das fossas \;un�ecuhv&� que vem. f�!'1r. .

. ___.AU '. I

OMS pata 100 pe�soas:! do �s nossos bnos de brasl�elros . I
Tte. CeI. Coru.te. do 2°, B S. oe sete costados, ape.z1ir de

l.P.�URO x BLUMENAUENSE I D. (Batalhão), de S. Paulo. e I

sr. Custódio dos Rei�; j sermoi' de Blumenau . . .

No (�ampo da Gymnastlca! o Flumineuse.
.

l'ealizúu.se domingo "en· Na primeira plHtse do Jogo
contro eGtI'e os quadros !o!. de um em�aJe de 2 x 2.
pl'ineipaes do Lauro Müller) sendo no segundo tempo os

de' ItajabjT, e o Blumenaut>nse, :ocaes derrotados· pela con

I·O jogo, que deccorreu n.a tagem de 4 x 3.

melhor eamara.daw�m. terml-
VICTORIA x SALTO I

nou com o empate de 2 x 2.
.

IIBATALHÃO x FLWJ1NENSE No ca.mpo do Vir.toria te-

No campo' do Flumjnense I ve luga.r domingo u �nconlro
tev� lagar domingo o encon- e�tre os quadros aCl�a, t:�·
tro amistoso entre os

. qua.-I hmdo
vencedor o jVJCtolla

úros princlpaes do 2'). O: .A. pela contagem de 5 x 4 .

.
'.

·ÇIDAD
·DE .. BLU MENAU

lavradores plantae amoreirasl

'"

TRIGUILHO
e não se arrependerá.
Produto superlol' do :Nloinbo JOtNVILLE.
Caix:--. P,.stal, 89. FILIAL BLUMENAU . Em!. Td. SILOS

AGRADECIMENTO

rt:fE�!!������e�biII.
zados a todos os parentes €l ,3llilgOS q�E, BO

transe doloroso do fallecimeuto de 8ftl querIdo es-

POóo, pae e sogro

Ienviarom fiO::��Z�' o ����!:ar3m alê a

. u1tlm.il m.or.. aua. vem R.or meio
desta nypotbeúur l'S

..

I
.

�eus eternos agradcClmentos.
�

USCH Romana f](:lS Santos e iiJbos agradecem penho
. radamen1t: ao Rvmo. Padre Bonifacio e a�s i)a

rentes e pessoas amigas que acompanharam até a

ultima morada o seu querido el:1pOeO e pae

João Antonio dos Santos

Amanhã _-'- Quinta feira - Amanhã'
Ses'silo Popular;..... Entrada 1 $000 .

· J3.ck Demusey ..- Max Baer -- Primo Camera c' ::\1yrna LOY'I. - '.

DO Film da Metro '

.

'.

O pugilista e' a fauorita
.

.
I

Um pouco <le romance. H um pou�o de ghugsters, �U1tIlS
süenas eu<rraç8cdas e uma sensaclcnal. lucta de bo.'l: DO

Mad1son Square Gardtm entre Camera e Bacr
.' Entrada unica 1$000

bem aPlsim aos que enviar'am flores e pezames. e

ainda aos que assistiram él. missa celebrado 8:!1 lou-
vor da alma do e::diudo. .

Blumenau, 3 - 8 - ::n

",SH

�.

Exijam o sfllbão

Cllronicôs sociaes

Quando eu "llorrel"

Quando eu morrer, ó minha doce amada.
Na sepultura fria onde eu iazet:,
Plantarás um. pésir.ho de saudade ••.

Quando eu moner.

A flor do pranio que enfeitou meu peit'O
Durante C1 vida sempre a padecer,
Quero que vá enfeitar a minha campa .••

Quando eu morrer.
,.

Se. dos teus olhos, que eu adoro tanio.
Sentires alguma Iagrima correr.
Ao enxugal�a roga a Deus por mim •••

Quando eu morrer.

Quando eu morrer"minh'alma. triste:n:ente.
Ao deixar de no mundo prrcecer,
Irá no Cão :rogar ex Deus por ti .••

Quando eu morrer.
E. F.

De passagem para Curit�'
bat onde vali: prospguir seli�"
estudos na Facu1dade de IH�

,

reito, esteve nesta redacçtl.(_,
o sr. Mario Alencastro.

In::pü!'t&nte communicação
do Dr. General Bueno do
Prado:
Attesto ter empregado ir!'>

qU'entemente em minha clí
nica civil e militar, o {(Elixir
de �ogueira:>. formula do
saudosü pharmaceutir.o.chí
mico João db. Silva Silvéira,
tendo obtido sempre resul
tados batisfactorioll e mesmo

completo SUC02SS0 no trata
f1Jl:'uto das manifestações sy
philHicas de 2,0, e [)O, gráos,
que muitas vezes tenho visto
curaclas com o uso continua-

----.----�----

dO deste apreciado prepara Jairo Callado
pu, 'lue p&.J'ece possuir uma

«acção especifica sobre a

terrível aHecçãoll•
(ass.) Dr. Buena do Prado

Generat·Medico

FALLEClMENTOS
FeUeceu quInta-feira ulti·

ma á lUa. Bom Retiro o sr.
Seraflm Zeredo.
- Terça.feira ea semim.;

finda faUeceu em .Indayal (;

sr. João Antonio dos Santos,
Os nossos pezames.

Esteve hontem nesta cidade
o sr, .Jairo Callado, ID. d. di"
l'ector na Bossa confreira «A
Gazeta», da capital do Estado.

M '&R'•••H%Mi1é€'*PAA e 4 =

AGRl\_DI�CI]\IIEN�l�O
�.i 3'!aria Calldida Hl)es�hJ, cODt::tt>rnada com

G Ul'O golpe qUf! acaba de !:oUrer com o
fulíecimento de seu fiel ge.r'rnte e mais
desinteressado amigo

José Sp:engler
Occorrido no dia 30 de julho ultimo, vem por este

meic agruder.er a todos os que dfWOt;straram o seu
•

ppzar, visitando.o. acompa.:h3.Ddo-o a sua ultiIni1 mo

rada e Enviando flores.

Approveitando o enseje convida H fodi)S os ami- 'f;:
gos do extinctQ e ao povo em geI'ul pa!'8 a missa \1'..
de setiplo dia que l:ie realizará na matriz de Gas'
par no dia 7 do corrente as 7 1/2 hOjE!:>

GaSIl�ir 1. - 8 - 37

�3g�5.">í�'1:�&\mgZiir:;m�!'2T,"�;rÃt'l;:Ávw*�

n epois de GJ'ue! enlermidad,e q�e o d('teY0 � lon
V gús meZtS no rundo do leIto laHfeeu n "O do
mez proximo rindo o nOS130 t]uerido, bür.dcso e mo·

delar che'lO

José Spengtier
o �XtiDctO. cuja principal qualidade c0D11Gf.'rcLnl, eu*
tre tiS inDUnH!raS çue p03suia. era. a f'xtl'e:ne h0<1e8'
tidadH. foi para DÓS te dos, não um paüãG austero e

f;ÍJ11 um guia e mestre exemplar para u nossa vida
Iuturt>,. Em signol de profunda gratidão só pos resta
imitar sempre em tudo.

Gaspar, 1 de Agosto de lP3i .'

..

Ir
:JHru cu HegLstrada}

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


