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... .! B �rllm. Outubro (via aêr=a)
� <.� • - O Terceiro Congresso In

! f�t,�?�P:��crl�:-:C��:�� r;�h:!"�!���r::��a��::! ternaclonal de Aperfeiçoa-
·i .. gida: a gzurra de àoatas; - Nem o Estado de GUdrra·ou Está- ii:j manto Mediea, realísado em

.i
$ t de J"�r como �efel'imoslnd�ntilical-o, ve�,! diminuir a1in- I Berlim, foi um grande sue

-

•.� ���ia';to;�a� ��t��� i��e�i��l::nt��éx�t�d:'s�� �o�t:=! g:�S�u�-:r�:!aed�o P�Ii�CiPn�-
. S rio a lei forte ei>tá servindo para: escora: do próprio boato, �

.'" vibrado pelas correntes que a todo custo pretendem elimi- �
vel das discussões scíentíü

w nar a possibilidade de realizar-se em inteira: ordem e n-an-. cas .. Após O encerramento

uíllídcde o pl?ito eleitoral de janeiro proximo. * dos trabalhos �IS represen-
MOltO dennifivamente o tertius civil. as correntes con- li<. t t d t d

. .

usionistas escu,!adas no �ortalecim.ento de autorid�de c�n- �
an es e o os os paizes

, "'" adas pela: Naça:o CIOS titulares da Guerra e Ma:nnha, m- $ presente iniciaram immedia

� ventaram. umÚrtim militar:para: a futura presidencia da Re- � tamenre á reallsação das re-

� publica: certos da intensa confusão que se propagaria: em = soluções tomadas pelo Con

i todos os sectores nacionaes diante de uma informação de {li 'g -esso,

t �'!r!c:i=���:���l�a desmentir-se em face do momento de I .

Existem na Allemanha cer

l E o obieetívo a:spira:do. obtem-no desde logo - uma I ca de 40.000 mediccs, uma

� grande descrença publlca.na.futura eleição presidencial. til pequena parte dos quaes es�
• Pouco importa: a esses derrotistas .que a fé na:s instituições: tá trabalhando no Serviço Pu
i nacionaes dilsç(l' a zero; que prejuizos e prejuízos dq econo-

,. blíco, nas Universidades, nos
� mia brasileira se multipliquem com a abstenção de negocios c

.. em todos os sectoresr que 7,'ajadas ccntínucts .de alarme vcrr- hospitaes, clinicas e institu

, l'am o petiz em todos os sentidos; qu� se injurie o Exercito i tos de pesquízas. Mais de
� Brasileiro como salteador da conficrnça: naciona:l: importcr � 25.000 medicos exercem li
• sim a essas. desacreditadas correntes.. derrotistas que não ij _

S haja eleição para não �ere�_ ...derrotc:das na:s umas e des-' clínica particular. Para o ���_."-

_I
.

� mascaradas em frente a: oplmao pubhca. !I! seu aperfeiçoamento profís
.

I' fA �.4Í\ • GrCI!lde crime_ esse que �e pratica desavergonhada- " .síonal não se tratando til' �
....._._.... I excu,l"sa-o n)f!!" I mente contra o:regune e a Pamal ... S docentes medicos militares €, �

'� .
EUe merece de nossa pa:rte o mais vehemente protes- � I

'ij to. Democratas de fibra: não nos é possível assistir ímpcrs- � dos grandes hospíraes foram

I sivei_s () desenrolar da h'cihição que �e pre�ara contra o S Instituídos cursos obrigatorios 1

� Brasil num dos. momentos em que mcns periga a: cansciencia � quiuquenaes, que se realísa
• do seu povo. .

. .: rão em cerca de 300 hospi �

I Por isso o nosso brado que. mnu grado CI humilde po- ii

.t' sição qUe occu�mos na lucta, devia rebocr em todo o paiz: �
taes, localisadss eu; 68 cida

'III
- Guerra aos boateiros! ... des. A ordem dos medicos

S . , o» », t7J •• $ allemãés pretende instullar-

�
.::ffelzil!es :T.J.a!slfll

t- futuramente, pHra os parlid

���"�� ' M4iIfi��_"'__��", lJantes. desses cursos casa.s''�:
dcs Medicos das quaes já e- �

•.y

Os estabelecimentos �;�ti��S qL1;at�tic��sos�i���:�:
.

.. de aperfeIçoamento sao gl'll

Re·n···a·ux·· ·a'O pu·.blI-.C··O tuit.os, cobrHDdo:se jle�a es-

.

.
.

..
.

.

.

.

radIa com pensa0 a lmpor I
tancia de doze mil reis (2,50; Pneumantic:l3 E:Sü'".t'fi:iros'

D I
.,..

.

• marccs) diarios. Os medicns, ;,o

. ec araçao necCeSSarla do i:::.teriol' 'dessa maneira, I ,. "Continental"
tef'ill a possibHidcld? de a!Jer.. 1

.

a grande marca allemã!

Para por fim, de uma vez par� sempre, a confu- l'eiçoar, jy'riodicameritE'. osl 4.50-20 164$ 4 Jonas

zões e explorações, em torno do lamentavel inCIdente �7�n�e.�_onlltCimentos prOfis-J1 4.50:i; 116986$$ 4 lonas.

R '�A d 1
Si. Ref.

na Industrias erraux c. .., vimos' eC' arar alJ .publico: "58$5.50-17;L 6 lonas

1. - Que o objecto inicial do incidente é de natureza R' 15
.

-18 261$ 6 lonas

. b·· ·t·
-, d -

. I . 10, - O governo pof-

pma.me.nte O 3ec lva, mteressan_ O u.mcame:::te a eco-1 tuguez projecta enviar ao
30 x 5 iP$ Reforçado

nOillla mterna da Empreza, cUJa assemblea geral Brasil uma commiEsão ("spa-,
32 x ., 8$ idll:m

deu ao mesmo. s�luÇãO definitiva� por integl1a!idaih; cial de finanças, afim de es-j VICTOR PROBST & ClA.
dos

vot.
os da s.oCl9dad.

e. en.tre os- quaes. ma.
IS de t�ldar. os lermos de um pOS 'II.. _.

.

Bl 1,"'·._dois tercos pertencem á Carlos Reni"!.ux S� A. sl.vel novo tr�t�do commer-I .

umenau -

.

,
. .
... .... .. Olal luso-brasIleIro. :=iiii -:

• 2. - Que a dlvergencla com o vellerando Snr. Oonsu1
,.-

• Carlos Renaux teIY'_ por causa razões qúe 03 nos-

----

r, I
sos sentimentos de piedade filial obrlgam a silenciar. Dê pr�ferencia, nas suas compras, de farinhas, as in-

I- Que os Directores Snrs_ Dr. Victor Konder superáveis D;larcas

e Otto Neit3f'h merecem a mais int\-;ira confi�nça CRUZEIRO (a mais branca)
das Empresas. ás quaes tem servido cúm honestí-

dáde, competencia. e dedicação. SURPRESA (a ::na�s ror'te)

,Bru�quet ern 13 de Outubro de 1937
asso Otto Renaux "Ipp. Julio Renaux, Otto Renaux BOA VISTA (a mliis bilrata

.pp. Luiz Renaux, IJtto Rena,ux

pp. Alvina Haendchen Reraux,:t Otto Renaux

pp. Paulo
-

Ren,;:ux, OLtJ Renaux

pp. Herbert Ranaux, Otto Renaux

PR. Carlos Oid Ren':1ux, Otto Rellaux

pp. Iv{\ Renaux, Otto Repaux

pp. Ida Renaux, Otto Renaux

pp, Roland Renaux, Otto Henaux
Guilherme Renaux

Reconheço ser verdadeiras as firmas de Otto
llaux e Guilherme Renaux dou fé.

Em fé dd verdade

Brusque, 13 de Olltnbrf' de 1937

O Tabelião
asso Alexandre A. Gevaerd

Sellado com Rs, 15,tiOOO Estadoaes
$400 Taxa de saúde

•

�.

Re-

f

OMS-_! J. aV"laQãil Allsmã, �a Ghina !

l) avião do TypC' Ju 52, D- I
ANOY daLurthansa denomi

nh,d() "Rudolf· vOn Thuenar'
aeaba de realisar um vôo de
2.500 ki{om,etros entre a capi
tal do Afghanistão, Kahul, e

r\nsifan, na parte· Sudo�ste da Seguiram para Essen

prüvinci� chim'za de· Kansu.
A viagem roi feita em sO.'llen-

Berlim, li) - O duque e a

te onze horas ... A[:lóS ..
c,:uta duque�� d� VhD��or paI't�.

inttYrrupçüo, o avião retomou r�m pala .Et;sen adm de Vl-

.�..
o vôo (!té. :)utsçhoQ;. DeslS..

i:.� Sl!ar a ,�zllla de arruamentos

�t m,:n.ei_ra roi a.t!'.aVO'l.�8d(!., ·.Pê.I ....
d

..

·

.•..I!.'.�,.b..rUPp
.

Ul"lmelra '.'ez o PlaClalto do �;,

f'amíp, nR p;trte norte dó HLI§pva linh.a aerea para o J�x-

malaya, estalh']8cen({{l seum� mo OrIente.

�t'l

o MELHOR E MAIS MODER·
NO

....

SYSTEMA DE FOSSAS
DO MUNDO.

Cio. Brasileir::r de Artsfcctoe de Borrocho, Rio de Janeiro
Distribuidor geral para o Estado:

SCHRADER .'(8l orx. Blum.enau

-:-:- Agentes em

"BOMBAS·HYDRAUUCAS'l

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

Grande segurança de serviço.

Montagem simples.
_,

'Agentes e Distribuidores:

VICTOR PROBST& (IA.
8LUMENAU

SIE ENS

mo, 'iS - o ministro rl'l
Fazendl! f'xped;ü uma eircu-

5· Paulo, 15 - O sr. Vi· lar declarando ás repartições
ce�te .Ráo reassumiu a cu- aduaneiras que o "productm:
deira de Direlt'J Civil na Fa- factis" não cieve ser incluído
cuIdade de Direito. Foi· sau- entre os beneficiados com rfl.

dado pelo professor Pintu vores ad'laneiI'Gs. r:omo fu-

I Pe.re_i�a, s,:'ndo objecto de I grediellte
destio3cl;) R fab1"t

mami'estaco,:,s de. sympathia cação de arteracto� de borr!1�

por parte dos alurcDos. cha.

I

todas as praças
. .

- .. -
..

Sí. José Amarico
a Gampns, S. Paulo, Paraná, San�a G1tharÍ1n e

Rio Grande do Sul

Sob a presldencía do sr, Baptista Luzardo esteve reu
nida ao dia 11 rto corrente a cOffi!TIissão execuUv3. do CQI][}:
selho Nacional de propaga.nda Pró-José Americo, entre
outros assumpto�; examinou a sHulição politica, deHberan-

.Sr. :JOSé ;:,VJmerioa de !lllnzeida

do ainda a vislta do sr. José t\merico 110 prl)ximo dia 20
á cidade de Campos e marcaQ(�o para o proximo dia 4
:ie Novembro a S. PauJo.

A per::naneocia do sr. José Amerieo em Silo Paulo
será no m:nimo de 12 dias, ali seguindo em excursão &0

Estado do Paraná_
.

Dezemb!'O será consagrado ao Rio Gránde do Sul e

Santa Catharina, verificando-se a partida para Porto Ale

gre, em vôo dÜ'ecto no dia 4 dn mez, permanecendo no,

rEstado gaucho pelo menos 15 dias.
Na volta focará em �anta Catbarina, onde será festi

VéLmente recebioa, passando por Fl�rianopóHs. Blumenau e

Joinville, regressando após ao Rio a tempo de assistir ahi
o pleito presidenciaL

.

o sr. Vicente Háo Um> esclareci ...
mente, do minis""
tro da Fazenda

reassumIU

Faouldadesua cadeira na

de Direito

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



Ie: !lell&11llmiSEJ

il·Baqco. Sul do 61
.

." Capital: 4.000:000$000.

a··'
.

:Sóde: RIO DE JANErRO .

. i::'['_ su�c�i��e�:c;�:�na�ONTC;�����, N.5
.:.;.:;;_:.:; • .aTE 1·/. �,... l' !,_T�

. ��

I_

....!- Recebe em "Depositeb }0,pnlai!(s ê:,c sde à
·

.,.' .' ,
quantia de 20$()U� atê lO:aO(}$úOG PUl- I"

'.
". ganuo lurGs de .

I .6"1 DI
_.� CAPITAtIZADOS SEM�STRALMENTE • J

lirsEiEi'ÊimiSrI,
, Uma. Santa .

q�e sacrifica creanças
-_..

_�
Noticias de JeromeDha;'EB� que todos devem fazer é ado ,mEME DfN.TAL.tado do Piauhy, informam que qutrtr títulos da Empreza 1)nu-'- J � •

.

uma .múlher, chamada MRria Constructorá Universal Límí- .A.IP:,-u:t.»rtar.do Coração .de Jesus, vem tada, estabelecida·' em São Ub
perqorreiJdova.rias fazendas Paulo, á rua Líbero BliJarõ, A_-NSON'S(lo interior, dizendo-se «San- Dr. 107. que enriquece aos at'Kl
.ta. Cota» e .. ministra do Se- seus subscríptores asaeguran-: nh(jr� do- lhes por sortéíos mensaes
',
..

' �IIl -breve conseguiu ínnu- a opportunídade, de possui
· '.nietps adeptos retfrtmdo'se tem casa proprís, mediante
; éont elles para -um logar er- modicas mensalidades.
mo na Serra da Canastra,

.

·A bruxá em meio de suas
()riições ordena o sacrüicio
d�;' creanças;' queímândo-as]

·

l.ivas; '.

A pelicía acompanhada de
.

:varias pessoas foi ao local, . �5�preprleu a «Santa> e todos os ::

:' Ia,: anjos.
.. '.

·

.• Xéssa localidade muito se
<tem eommentado o tacto e as.

'pessoas se-nsatas aconselham
...,.: -.t-.:"", 0,°

,"
,

.. �.'....
· '1;;,1""

' ..,..

SECRETARIA

Aviso

;i'
....�.

XAROPE
.�- ,<eN;.� S.. JOÃO
fi" ·'·�r.
;.. 1::: � meIho�' para 8

tosse e doenças do peitn.
Lombate aa constrpaçêes,
resfriados. coqueluche.
bronchite e asthma.
O Xarope São Jeão ...

protege e fortifica a gilP
ganta, os bronchies � os

, pulmões. Milharea d.�
(;Utu aawmbr06as f {.

f�:��;:��=:':��;��'T,J f"r���O�����"'�:)f fj!hos fortes e robustos l f �

{:.:: fazei uso da :J F MEDICO DO HOSPITAL:1
I} =s f,: MASSARANDUBA :�

�.�.; FarinhS�I��lg�anâna �� �� ���ra �� I� :1 f: Molestias de senhorás e :i -- __ . ---

�� Marca Chhves 1:� f�:, Doencasintemaset������: ;,',5 P.IR FRANCEt Fabricantes: � f Doenças da pelle �

i,.::,: �.3 {�, ����:u�as diariamente .no �� CORREIO AEREOf .João Chaves·l f, hospítul :!

i� TIJUGAS - 'S GATHARlNA 1} �� Attende-se chamad°fnt�rio� �1 FECHAMENTO DAS MALAS
����:;.........:.::;: .......:., �=,:,,:;,:,;,:;.".... "" ..."�• .:.:;:.;.::..:.;,::,� PARA

SUL /Sul-lsrasíl e Repnbli
cas Plattnas

í

cada TERÇA'
FEIRA as 10,00

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

BADO ás 10.00

Blnmenan-Europa Bm 3 dias B

CIDADE
DE BLUMENAU

Btssemenarto de absoluta
índependencís QUEREIS

Eclções ás quartas-Ieíras
€o aos sabbados

a cutis Jitnpa e sadia!..Director: .

DR. ACIilLLES BALSIN' f-� t�-

I
I
II:� �rocutol
�,', que hmpa, conserva e rejuvenesce a cutis. e que,

I tira as sardas. espinhas, cravos, rugas ;-
Rua 15 de Novembro,85

Usae o afamado mBIOGerente.
RODOLFO RADTKE

vitaminosoCremePedaeção e oHiciuus
Travessa 4 de Fevereiro n' 7

Caixa Postal - ;,7
BLUMENAU
Santa Catharína

Informações e Papel-avi
ão, na Agencia dos Correi
os e coin o Agente da AIR

FRANCE

-

'\SSIGNATURAS
Ar'f) . .. ;,

SE ae=tre ...
r;:' D. avulso ..

NI n. atrasado .

15$000
8$000
$200
$400

Roberto Grossenbacber

demais impurezas da pene
.: IJirecç',ão .de <Cidade de
B' -lefiilU> não assume res

TJI !hHidade peras aprecia
eÕt" «metndas em notas ou
.

-'lrtigo�� :', ssígnados

A venda nesta cidade eDl

todas as pbarmacias -I
--------�������-�
�����j���11

..

o
B unilh

..

rr-o
i ridispensaveis na preparação de

Medeiros - Blt."i'��.enau

quotquer pastelaria

"

;.-

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

�êl �
insnbstituiveis

Vermifuco _

Mata ó� vermes; cura

.. ,. O amarelão e anemIas; -

T -

t O mais ativo
. LOnICO compos O •

fortíficunte.
De efeitos imediatos e duraveis

3', Raío-radíum "'" Lip.imento� contra nevralgías.
a. Nao ha dor que resista ao

seu uso; S\
4'. Z -T. ,., Topico dentario. Acalma em pou- �.

az faZ cos segundos as dôres dos dentes �
-inHa!Ilados; �

5'. P
-""

I Ampoulas e emulsão. Contra- to- ��

equIVer.O -

das as doenças' do apparelho res-

6'.
�ii'atorio. De effeito fulmina�te .n� �i��;

.

a
Doutro Mundo -

Formula scíentíüca Iran- "ll:�eeza para o tratamento ....

- de helleza e o rejuvenescífueto da pelle. �
São productos da

Pharnlacia Royal
Formulas .registradas dos

-

Drs, ]. C. de
Silva e Guido Cittadiru

1'
'. Café

2'. Café

�:::- Caixa Post II 3608 � S. PAULO -:::-:-

- A venda em todas as Phermacies li: Drogarias-

•

( �
I3�LOS CABELO

J
.

Sed9SIJI. s5ullliAtM.·'IJUVENTUDE
ALEXANDPE

g.JZ Ces.fiUd ljui4i
M. d�s apelos � dc:liIes
IV, <:)C .1:.:II .......c E

�

!'d1rta ."Mo. 6e IUCOOMO

do o melhor 1'etJllm-e para
preferir JU'(�NTIJDE
A:LEXANf.,RE para tni,.
tu fi embelleur o.e cabei,.
ma.

.

Ext1ngue 11 caspa, 0.,.,.
U a C[uéda doo. ca�Uoa.
evitando II Of.lhic1e, Fu
voltar � CÔl' naturâl Q8

eabeUolf �raneo.tl•. ·

ditndo-lhea vigor
fi mocidl!de.·· N.40-

......-.._
oontém Ja� de
preta ti uu...

-.--
como loç;IQ.

ij;"",,& • Faz
ti &&:I -

';i! Um grande escanoalo em urna

praia oe banhos

A i,dio �}_�� �O"'. dd. c
fot"n"SZ: .��.::;�.:. .. _?;�;L.:..Ó,j c:

frLste? Urno c:,-�r �r_
{'x'.-ssa.rü-.;: lh·� i:-='c'l!_", �.�:.:.
as cestas? S''2-:�':'
dore s de co b c c c,
'ver1iqel':"$ e ·f,d2c d�
sôno ?

Seu organismo pr-t?dca
de ser expurgado cio oci "�)

urico e outros vencrios acul1.1.ulüuos
pelo deficiente írubcrlh o "d:os r ins ,

Tome crucrn
í

o antes ás PIl.U1AS
DE FOSTER_
fi_bàndone o de-sanimo, pois, milhcr- I

res de p'25S0as .. erijerrnoa do rncsrno

mc l • t e em recuperado ';r s n u de
usando as PILULl\.S DE FOSTER
Tome o primeiro vidro e observe
os resultcdos.

SUP1:RFiGE:
t825.797 km?.

1

fOPUU,CÃO:
4:3S,ó91 bbitcnles.

PROOUCCÃÓ!
Borracha, ca5fa�hot olecs
vegetae.s; madeiras, coça"

pesca IJ pecuçriç,

Bravo seringueiro amazonense! Um
cclice de UNDERBERG é o' melhor
que hó contra a humidade e r�vi

v---- goro o organismo poro supportor
tt o duro trabalho nos seringoes.

s aude e alegria,
__��_� �_�:i»:'::IC:.:C,� ......"":;!.�.�_=, __ -' .��:;:._-.,;.rl'--r.:;�:.."'I'P.� �;��"'Ja=-- -��__==__�_=�_=�_���"

CINEHft�
Sabbado - dia j 6 - �h; 8 1 f:k horas

RAMON NOVAlmO, Helen Hayes, Lt�w!':': .Stnne e Wamer
Oland na grande Super-Pro-tucçao dn -Metro»

A A
M �ll
O O
R R

D D
E E

M M
A A
N N
D D
A A
R R
q I
M M

China com os seus encautos e os seus mysterlos
Entradas do costume

•

Domingo - Dia 17 - ás 5 horas da tarde:
Um bellissimo programma variado!

l' Complemento Nacional
2' M;-tro-Jornal
3' Um Desenho colorido
4' AZdS do dia - Comedia em 2 partes
5' Taxi para dois - Comedia em 2 partes
6- Marinheiro sm Terra - Comedia em � partes
7' Salão de Alegrta - Comedta em 2 partes

Entradas do costume

.

Domingo -- Dia 17 - ás
8 lj 4 horas da noite:

Uma maravilha cinema

tographica
MARLENE DIETRICH

� I

CHARLES BUVER I

na super-Maxima.Producção
da «United»

Praca
,

Communicamos &.0 commercío em geral e especial-
mente aos nossos distínctos Ireguezes e amigos que o sr.

\ Wilhelm Hoppe deixou de 8<31' procurador da firma Níets-

!
che & Hoemke, antecessora da slguataría, ficando, assim,
sem eííeíto a procuração por instrumento particular que

11Úfl roi outorgada em 14 de outubro de 1933.
Bluruenau, 15 de outubro de 1937.

Empreza Craphica Catharinense S. A.
Franz Nietsch

Director' presidente

A'

J a r d im � é I RUA:���O�o
'cores naturaes. um�Ll �ri�a da Cio Syndicato Condor

nematflgraphia Ltd.·Entradas do costume

Paulo
Binmenan

HerÍng
Santa Catllarina

Tintas e Vernizes. Maferiaes para

pinturas em geral
Tintas BIn bisuauas para arUstas

o CHAPÉU
DE

CONfiANÇA

�aw�"in'S nwwnrr'2::9_:

DCa Saúda... Vida longa... i
Ilbismou UUlldíl 6 f

ELiXIR OE N06UEiRA!
!to :Uno eh.

.J9'40 da Silva SUvelra

Bm""III® oom real �1Ultw.gcm
DOA �uint.,a CU08:

B.llclUtlsm&.
Dftmllt.b.nno em J8N).
Oomi!IIUluto do. fUlrido.ta,
hdlAmm�{h�a da iii...
Aft'� tle B{{.aM.
}VI 'Inc_ c!i& p&WJJ.

hR�
�w.a.
8a.rs�
t.�
Ea�--'
DiIlrth�
FimôlUle
G�
tUntbllllr..
BGtlH�
l)'reII ne peite,
C:lrl:nulca.\o&, etc.

rOCSlIQoao.

A Nrf·. SYFHIi.ITIC O
A N TI- II? fU!'IJMA TICO
A J\J TI- ESCROPHI.ILOSO

unli:. I'CI mm"li llirUlllIl:lll1$ R ut�f mlJtA
5 Orab.ç.�. PN-m!cw � 5 !l(edalh... de: 0IIr0

lG�JlN(F: DEPURATIVO DO SAHSUF.
,;

� ..........�W'!'!'W4P. ...filIJIIIIS'iNfr-

Machinas
costura

de

de todas as marcas e

systemas concertam-se
nas officinas mechani-

cas especial c1 fl

LINHA PARA O NORTE

ferça-feira ate Rio de Janeiro
Quarta-feira até i�ataI e eJropa
Ouinta·fei�a até Rio com liga<;ão

(até Recife
Sabbaco at� Rio de Janeiro

LINHA PARA O SUL

Terça·feira até Buenos Ayres

I
Quarta-feira até Porto r...legre
Sabbado ate Buenos Ayres

dem 'I idem e Chile

Declaraçã.o
Decll.!.ramos que não tem

fundamento a calumnia pro
palada contra Da. Mar::a Li·
.lia da Silva e jDão Ferreira.
de Mello, e nada nos consta
que desabone a sua conduc
tlii e abale a sua honra,

Massaranduba, em 14 de
Setembro de 1937.

Pedro Henrique Gonzaga
João Henrique Gonzaga.

A nadaâera foi salva par uma

lancha da Condor

Ha dias, o porto de Santos
esteve bastante agitado· em
face de um acontecimento
imprevisto, do qual foi "pívot"
uma banhista. Apesar das ado
vertencias que lhe tinham
sido dirigidas, a [ovem ba
nhista tomou um pequeno
bóte a remo e sahíu para 4)

largo, justamente no ponto
em que era esperado, a cada
momento, o avião da Condor,
Aconteceu, porém, que a jo
vem, que não tínna prestado
attenção aos bons conselhos,
quasí Ioí colhida por Um na

vio que na occasíão tambem
passa,'? por aquelle ponto;
não fosse ella uma eximia
nadadora e· o desastre teria.
assumido maiores proporções
pois u barco abandonado foi
cortado pelo meio tal o eho
que com h. prôa do navio.
Iustameate no momento, ame
rissou tambem o trunotor da
Condor: a Iancua que fazia o

despacho e I) transbordo dos
passageiros, colheu a jovem
e levou-a para terra firme,
sendo ella vivamente cum

primentada no club local, o

C, R. Saldanha da Gama, pe
la maneira Ielis por que ter
minou sua aventura.

Attestado do dr. Geo�g
Richter, m('dico formado na

Allemanha ti Brasil, chefe
do Hm:pital São IO�2 - Ja·

I raguá
- sta. Caibíl 'Í-m:

I ,

APYRETIN '\, E i ausge
zelchnetes Fi·i!PP.J .

1 c. besoll'
ders in Migr<iendii ;'cn,

(Ass.) Dl lücht�r

(Trad.: APYR1�TINA,
remedio if1dica:í; � Imo

dor de c;abeça).·

um
na

(3)

1 HOTEL iiO�TZ
Situado !lO ilkd\or ponto

da cr'_H·h·

Qu�rtof' ('onillrn} - �, .. ,
" �'lslnha

de púrmm ·".�ru

Abso�l1i.a (I'

I
maxim

.Bl�.rM'1�.��l_. Stu .'._ ,:Ji

.. .)jt�
*' l!ilifIU.QUECEU-SII \' Ii�'

Aladlll t.111 �Glla., �6r ft$$

co.tás .. ". j)�ito'
�) o ,Ct:®fl)S;: �j:;,m\li;ti
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Americano

De ordem tio 1>1'. Diretor do Tesouro do Estado, faço
publico que. om cumprimento ao decreto nr. 55, de 10. de
Outubro de UHl, e á Lei D. 136 de 13-11.936. art. 60, se vai

proceder á revisão dos Iançamentos do imposto terrítortal,
pelo que todos os que possuírem terras rurals, isto é, terras
situadas lóra do perimeiro urbano das sédes dos municípios
são convidados a apresentar, de 10 de novembro fi 31 d� ANNIVERSARIOS O sr. Rodrigues represenb

dezembro d(} corrente ano, a� declarações exigidas pelo ainda o grande dhriu cario-

mesmo decreto. Festejou no dia 13 o annr ca «Jordal do Commereto ,

Incumbe essa obrigação: versarto natalicto a H8. Hil Desejamos ao destineto 81'.

J - Aos proprietarios. da Guerreiros Heusi, dtgna I optí
mas úpportunidades de �

II - Aos fordros. consorte do sr. Nieacio Heu-] negocio nesta cidade.

III - Aos posseiros. si, competente secretario da! D A d uh 1
IV - AOS representantes de espólios. E. F. S. C. r

r. s r a Costa

V - Aos" occupentes de terras pertencentes a cm- -=- A epherneride de hnjf' Acompanhado de sua ex:.;,m"I:l�...�
presas que gosarem dó isenção de imposto. I asslgnala a passagem da da I senhora, encontra-se nc:., a

As declarações centerão as seguintes íníormações: ta natalíeta du sr. Luiz Abry I cidade o sr, Dr. Asdrub»!

I - Situação do terreno. Junior. i Costa. prestigioso clinico 1Ia

II - A'rea em metros quadrados.
- Deflue amanhã a passa- cidade de Tubarão.

III - Valor venal do terreno, excluído o valor de gem di data natalícia do sr. Desejamos feliz perman.n-

quaisquer construções ou beuíeítorías existentes. Ar::o Baue r, residente em Ci3 nesta cidade,
JV - Qualidade cC'! terra. Ilajnhy.
V - Nome dos eonrroutantes.

- Transcorre amanhã mais

VI - Espécie do titule) de aquisição, com a data J
um anuiversarto do sr. Ri- Acha-se entre nós o M8jltr

respectiva. o cartório por que trausitou .e o número que cardo Fritzche, commerciarto Trcgtlio de Mello, da Força
tomou no registro gera! de imóveis. nesta cidade.

I
Publica do Estado.

VIl -r-r- O valor atrtbutdo pelo contrlbuínte ás terras - Colhe dia 18 mais uma. J

que possuir em outras circunscrições fiscais. primavera a sra. Elisabetn NASCIM�NrOS
Caso o contribuinte não tenha elementos para prestar Struwe, dilecta consorte do I

as informações dos números V e VI, deverá declará-lo sr. Frederico Struwe, dentís. !Está em festa o lar do. sr.

expressamente. _

ta, residente em Indayal. I �;�:eitl) :���:iapu�ed!l, Itd!ghoO .,.

Os contribuintes que não apresentarem, dentro do
- - Dia 19 assignala I:! pag'l t-' to: ai e aja Y T

p:azo, essas dec!arações, Berão laDçado�, á sua revelia, sagem da data natalícia do e. sua exma. c;)nsorte d. Mu·

pelo exator. que, para isso, se taóeal'á nos dados pÚbli sr. Gilberto Neves.
fletta Konder Bornhausen,

cos e particulares Que obtiver, não caben'::o ao ct'ntribuin - Tambem a 16 eom�leta c�� o nascimento de �m -'tO

te, neste caso, rec:.!tso cO!1tra o lançamento e ficando ain. mais um anno de existencia
blit-trJ garoto, que :reC€[I�!'a ()

da sujeito á multa de 26 % sôbre o imposto, não sendo o sr. Nilo Noct1ti, residente
[}{'iDe de Jorge.

nunca essa multa inferior a 20$000. em FloJ'ianopo!is.
As declarações que, quanto á área ou quantJ 80 va- A todos anniversariantes

lor, contiverem erro i:ontra o Ii:5�o superior a 20 0/O, serão «Cids.de de Blumenau» ieli·

consideradas fraudulentas,' ficando o contribuinte sujaito cita.

ao p9gamento da dHferençado impo8to decorrente da so-

VIAJANTESnegação e mu:ta. de.5G 0(0 sobre o imposto real.
Salvo o caso do lan::'amento por falta úe derlaração,

dos l,itos d,) exator cabe recurso para o Diretor do Tesou

ru; dos atos dêste para o Secl'etario da fbzelida e Ag.Ii
cultura; e de:! atos dêsté para o Governador do Estado,
devettdo o recu:,so ser intl3rposto dentro do p!'azo de 20
dias, contados do eto que o motivar.

Nesta exatoria encontrarã0 os sra. �ontribnintes ire

pressos para declarações de 'q!lP trata 'o presente edita l.

E�tação Fiscal de Blunfenau, 15 de outubro dl2l 1937.
N. tSCHEEFFER -- Exator

Collectoria Estaduall (;llro�u�=�e6�S:�iae§
de B Iumenau "A1é a vIs!.-' ou .AI< nunca' , ae não .,queci foi a no",.,:jió..

ulüma despedida.

E O I T A
Como sempre martelei as Ineoherencíus que se apresentam

L nos. �eus rasgos ou impulsos. C:J:mo mulher uzas. a incerteza para
.

..
crucifiarr O homem que te conquístou, Mas este la as vezes verde o

nnto-domínío enquanto que tombem outras vezes espreita ÕS olha
r,:5 furüvos e im.pacientes que lhe lanças co?,o se fosse peixe

-

e

Xlgente e tu peaccdorcr desesperada com a lnvulgal ineficacia do
engodo ••

Para peixes assim. ou homens como elles, diz-se que dove
mos puchQ:r a linha de mansil:ho dcmde idéa de que se voe �rn
borc•••

O ter. "Até a vista)" ou ('Até nunca!" pode bem representar

(quem gabe lá?!) essa mesma tactica infallivel com os peixes que
nunaa foram pescadores!...

Lcncornento ôo
. " Imposto Territorial

BLQ.MENAU

lmportante reducção tarifaria
na Estrada de Ferro 'Santa

Catharlna
A Díre�toria da Estrada de com a propría situação eco

Féi'l'oSautli. Cataartna vem uomíea-ãnaeeíra da Esbatia
de PJlõ1i�ar por tres vezes, para ouue affluirão natural

nesta fôllia r
> para conhecí- mente transportes e ernbar

lllento dos srs. Embarcado- quês em tresdobro.

:r�8, a' .Importante
-

reducção Estamos. pois, de parabens
�arifari!1 que acabou de rea- todos nós e merece plenos
',Jizar nas 'pautas de embar, louvores a Directoria da Es-

que dessa via ferrea... .

trada de Ferro Santa Calha
; Essa deltbereeâo concretl-: rlna pelas medidas adopta
zada pelà propría Estrada das que ja estão €ill vigor
repI:esputa uma solução ha na secção ferrea enquanto
muíto. pleit(>ad.a; por nós e que na sessão f'uviel vigo
que vlráh,eneflCIafSobremo- rarão de 1 de novembro pI'O

.'. do o d�sehvolvimento ..
-cada ximc em diante. Nesse seu-

vez mais aceentuado do, Val- tido' chamamos a attenção
le do ltajahy. E não limitar- dos nossos prezados Jeítores

se-à essa importante medida para o aviso - que a Estrada

...
a

..

p
...·.·.e.n�..

.s ãccnoretíaar as as-I publica em outro local deste

piraçoes dos srs, Importado.' numero.
· rea. e. Exportadores, como

.'

também reverterá em

bene-I'lido. da propría Estrada que Circo Norte
assim àpoíada poderá sem

pre melhor servir ao seu pu.
btíco; acompanhando B�U ma-

.. tertal, o desenvolvimento te-
ehníeo de maior efficiencia O Circo Norte Americano
'. .

'd Que actualmente estréa nesta
eXIgl a. '.

-

.

Nessa i�telHgente medida ciGade, com grande succss·
· ds Administração da Estrada SO, apresentará hoje a noitE'

.'
virmca-se. uma fe!iz preoccu- e amanhii doming.) os dois

• �ação de abandonar áS ve· ultimos esretaculos cômple
lhas Jlotmas administrativas tameute novos, com novos

dus deJ?artamento� oUiciaes artistRs e uutros animaes.

que por serem. oUiciaes jnl- Para estas duas ultimas

gavam-E8 desobrigados de secções, foram reduzidas as

aÚOlTIPRnÍlar a ofierta publí- entradas. qut' são:

ca dominada sempre pelas Ge!aI3$000; creanças 1$500;
leiS economicas da livre con- cadelras 4$00D; cadeira nu

·currencia.
.

merada 5$000 e Cf.lmarote

A�sim···
.

podemos' 'aUirmar 25$000.
2e1:U receio �Igum que a --------,-----------

. prosperidade casará. tanto
com

.

os sra. Exportadores,
Iroportadores e o publico em

geral, pára OS quaes advirão
irnmediaiamente maiores !a

.

c.iIidudes tle negocias'
.

com

as grandes recucções �firifa·
rias verificadas que se ele·

V,an! atê ;:;0 °/0, como tambem

Major Trogilio de Mello

Projecção de vistas

China e do Japão
da

j. P. Rodrigues

Nota Esportiva �

Nenhm:.. FARELO reúne tantas vantagens para os I&llimalS como o

Flum\nense x Salto

-

Hoje á noite na Sociedade
dos Ati!'adorf's, o sr. dr.
Henning1l Stuttgart apresen·
tará divérsas projecções de
vistas da China e do Japão.

Encontra-se Df'sta cidade o Nó campo do Fluminense
sr. J. P. ROdrigues,. m. d. rc;- na VortliRt jogarão amanhã �
presentante da lmpo:'tante Salto F. C. e o Fluminense
casa editora W. M. Jackson

1
com os principaes e secun�

Inc. darics quadros.
"

'-I",i.
'

.�

. CÔIIlO se expressaram os nossos·

collegas .l1ela passagem do

Attitude a ser imitáda

• •

nosso annlversarlO
Farelo de

Relata despacho telegra- os �eus designios, logrando
phico procedente de Mon- conjura) 08 perigos que o

tevidéo que. em rennião po- ameaçkvam.
! ;ttica que reeenteIDente se Revela a posição Que .0-

llevou a effeito na capital u- mou o muslre estadiõta lJfU

i ruguaya, os iitieres do Parti- guayo, que é dos mais since.

: do Culorado instaram com o ros o seu proprio despre.lHli- •
I presidente Terra para que mento e que o desejo qüe , .•

! a�ceitasse o lançamento de semvre mftuiIestou, de servir\&.
.� sua candidatura á reeleição. a l'leu paiz, encontra çO!l1ir�"..•

·

'. i O actual primeiro magis- mação DOS seus actos en·

o I
traJo da nação visinho, en- contra éco Da rea1idad� das

Em beneficIO do Club dos tretanto, declarou nã(l accei- coisas.

Funccionarios Publicos tal' sua eleição, por não jul. ii: ahi está uma 8ttitude qut>.

. . I gal-a necessaria e porque de- nnm momeuto como o actual

.Re�h.za-se na proxlma 311• seja retornar ás suas activi- em que não são fafOS os che�
fe.lft:l dIa 19 do corrente, 120 dades de juris,:,oDf!:ulto. Ies de Estado que tudo fazem

C.IGema Buseb,. uma sessao Majs, ainda; affirmou que para eternisar.. &e [10 poder, •
�1I�ematogr8pblCa em b.ene- não tem candidato para sua quando em muitos paizes ga- f'

f�ClO do C!ub dos FUnC?lOna- successão e affirmou que, nham vultos as tendencias dk
fIOS PUblicos desta CIdade. por isso me8mo. dava inteira tatoriaes, - b�m merece os

Será agesentado o gruüdio- liberdade aos seus llmigos malhores iipplausos.
80 mm ,.Azas da Noite". no tocante á pscolha daquel� O gesto do presióente Ter.

le que deverá ser recom- ra deve savü> ;de exemplo.
mendado, pelo partido, ao Exemplo a ser imitado e se

suffragio das urnas, e que, guido por todo$ quanto detem
deverá vir a sUccf)deI·o na uma parcella do poder publi
supremamagistratura do paiz. co, em virtude de um man

no casO dp. merecer a prefe- dato que receberam. Porque
rencia do voto de seus oon- não é comprehensiveI que
cidadão�. manduÚlrios do povo preten
Não poderia ser mais de dam recorrer a subterfugios

accordo com os moldes de- e a processos meno.s escrupu..:L...
Wenceslau Lima Fonseca mocraticos, a attitude do pre. 10lS0S, para contrarIar os de·"

sidente Gabriel. Terra, que sejos � as 8spi�ações popula·
em momento difficil para ores, superpondo.lhes a sus

Uruguay, _prestou-lhe o. ser- pl'oplia vonta�e,_ou os seu,:.

vit:;? .ifi.e8tImavel de oflenta.r (Interesses e palxoes pessoaefo

e dmglf, com pulso rirme, .

Trigo
Faça uma experiencia adquirindo o produto do

. . , . .

O ,;,Jü:rúal do. BraslI", '

o I Tendo a dirigi Ia um gru·
maiorjornal brâsHeiro, que po de . intelectua.is Ije elite,
se edita no Rio de Janeiro. Cidade de Blumenau, gque en- ,.expriin.hí·s� da segUinte for� tra no seu decimo quinto
,ma:

. .

ano de vida, é u:n� folha.

"IMPRENSA CATARINENSE que está fadada a se elevar, j •

, ..C�ADE DE B�UMENAU» tÍÍa 11 di�, no conceito dos;LoterIa do Estado
Cidade de Binmená,u é unia

StUS leltores� tal a pureza I .

folha 'de longa ·tradição ;;a dos. ideais que defende, a i
'lmprellsa do Estado de San- .im.pa.. rcia.lida....

d
..

e e o espirito

I
Resultado dos premios maio.

ta CataI'iDa.
de justiça que norteiam a res de quinta feira 14 do cor ..

; Dedicada aos interesges d:=t sua trajetoria na imprensa ren�e:

grande, zona .. qanhada pelo paríodj,ca que possuímos". I 13899, loo:00{l$OOO; lo1�4,

Hajaí. Cidade de. Blttmenau se

.'

O «D�r Urwaldsbote desta 10:{loo$ooo; 11890, 5:0(10$000

linnou- como orgão de feição cidade:
. '. 1156, 2:uoo$01'0; 12455� ......

independente, voltado para a

.

«CIDADE DE BLUMENAU �:OO(l$ooú; 2035, 1 :(wo$ooo;

defeso.' das supremas aspira- �.. Mit eiÍler l'eichoebilderten 4051, 1:000';000; 10246, .......

çõe.s do povo, sem attentar Nummer erõffnet unsere lan .1:000$000; ! 1080, 1:000$000

j�m'ais aos interesses d� gru- dessprachige. KüHegin Cida- 15900, l:lJOO$üvo

pos"�jacções, olnando tão de de Blumenau" ih��n 14. O D. 15900 foi vp�dido em

isó o bem.estar coletivo .Jahrgúng. Wir sprechen der Imbitut� b os d���:lls sabE-se

Nesse deSideratum, tem ela Zeitung, diE? im.m€r warm terem Sl�O adqUll'ldos. por peso

atravessado a sua existencia fur die Interessen unseref �oas reSIdentes DO RiO de Ja

proveitosa, evocando attavés Heimatstadt' pingetreten ist, neiro.

de cada etapa percorrida a mit unsern Glüekwunsch zu·

·.sagl"&qaobeaiencia aos mes- gleich die.Hoffnung au! wei' P·harf·,i�i.�.,.. Ci.9 rio nl'Jnta-o
Inos principios que motíva· te gesunde Eotwicklung aus." "'l.' Cá 11(1 p

:ráIIl e 'SEm aparecimento e
- TambeIlt c. nosso colle

que outrol não foram senão ga «BIUmtD8UerZéitung» ex

os de servir defender e en- primiu-se gentílmente pela
grán(,i.eeel' Biumenau, cidade p�ssage'!l du nosso, 13° .. 8Il

�as máis floresceRias daque-ImversarlO.lê· dis��nte Estado sulino. . (Continúa no proxino num.)

Monho JoinvilIe
FILIAL BLUMENAU

Caixa Postal, 89 End. tel. SILOS

Dr. AchUles Balsini

Retor�ou de sua viagem ao

Rio de Janeiro, aonde esteve
a serviço prefissiomll, o sr.

dr. A�hlUes Balsini, advoga
do neste forum e nosso p�e
zado director.

Est1rá de plantão ama

nhã, domingo, a Pharma
da Gloria, á rua 15 de

Novembro nr. 51.

Encontra·se nesta cfdadtl o
sr. Wenceslau Lima Fonseca,
dignis8!mo In�pector do Ban
co do Brósil.

e
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