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Observan�o-se o quadro este

�i;;;: co das exportações brcrsíleí
:�.:; é fac!l.encontrar, na expres
sere numerica do valor e do vo
IUl"na do nosso commercío exts
,IO�', a ilhnlração animadora e
c .n....."in.ca:ute de um dos aSDecb3
J!lo:is noícrvaís: do sosrguimento
La econo ..:tlia: nacional. A recdi
d;:r ie qUi; cdlí transparece é a do
G:U]'m.EnÍo a .spícíoso dos produ
ctc s Q·.18 compõem a pcrutrr dos
nosaos p�i:lc .-:::lues mngos q le
e '-::o:l'ira.Il m srccrdos consumido
l:6 � no estra'l:;reiro.
C�m eUe,Hol nesta época: de

f: •. o'::.J.nda de sressõo nos ::'19 :;ocios
n'1_1udiaes, 6":1. que tania SQ 1'e
d ..n: a lista das mnterlcts l);'imas
9� manu1a.::LWI3 exporto ...:.ú;;, o
ii:usil apresenta a slÍl!O:çi:w sín
o: . 'ar- d e U '·,0 uaiz que vii. c ."",-..1'
�;�isida{:av�Llle;te a emLr1��;�
ç::5.:o 'das szcrs merccsdorícre crue

:��s��3��p�i�.��g:��:, �e���!�G ���
f� :�;:id�i�i�:-1!zâuab:a��;i��':,y'JC�l;:
r: 'elame2üe t�tllízaval Ui"fol 1'e1a-

� ,.,- d", ,. ·,,�-1 'c"':;o e r'= �'''�-
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mercío, a'1'o'o esse precioso ele- 1 ia1' em v:sta das pertubácões e

mento dá: nossa economia, é conomíccrs e financeiras da crisé
a�oi:rdo por outros artigos que mundial, que tanto rebal'cutem
já nesom sensivelmente na bcr- na desvalorização da nossa

10:'1co: commercicd, garantindo o moela. Comtudo, o exiio das ven
scld o fa7o;;a'lel das exportcrçõ es, das ao estrangeiro permitte es

O olge.::1.ô:o, por exemplo, vem peral' o restcrbelecimento com

nlccmccmdo uma assombrosa ex- pleto do organismo economlco
pa':l3CÚ), eonstítuíndo ,mesmo. u_m do p�z•• ' .

frrctor d e :;J::ospendaue quusr too Desde .a, o Brcrsíl conta com

;:'\.0 '.:Z "/:;1 co no o prop.do cofé,

pe-I
estcr cmímudotu carteace o seu

'0 aenos o ";:)-:1.'0 b xrnco" asse- cornmercio exterior não se esteiu
g.XfOÚ o 9'l:lilibr:o do corn-nercio num só producto, mas hêl'.na sup
�xts�).::>,? co npenscmdo o d-.)c,r�s-I portal-o todo u:!l conjunto hor
;-;>1') tiO 'valor da s )bel'b.:r ?UDlO:-. moznoso de a;üg:l"; e··�1:0?tave13
r''':;_ em frcmca ta cruaoicíoaa e�;:!an3ão.�

��:;: !):l�l:'O lado, o C::CTl, as (.Da: "A GAZETA" de S. Pcrulo)
ca -:J. ·�3;j �O mat:S;r as fruct.zs, ai� '4

fi$ zno a borrachas estão obtsn-
�".:;�=--:t

j:.J <)x?'!-S3si70S a�1gmenl.o::; no Uv0h-n'; da"! vendas ao estro:"l.- ma
çp,l 0, S'.:ilma!l:io �os productorcs
e C� 1alFa?}do mcns ouro 1'0:;'0: o
nosso �?;1.elO ..

p'm é!0s exem:,>los ID!!is �l-li��-
rGl:::C;; e o da exportaçao na m:- Noticias do Rio info/'maní'
i191.'aes. A'J es::aUs1icas recentes.
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o!td?9Cem. a e:;S9 resp"ito, dados [que (11111[1(/;-; e aUlIIJ'(Joores
,

eloq�l",r..tes, AtE: alosto do anno,' fio :<1'. dr. Victor Konder lJ.e .'

J.� 1))3 h(1vl�·n-:)s: _

rememc;,\_, offel'{ t?JTa1n um bU1Ufllele,
�"''''.. o '''�'''�nge''ro lnl"lS do 1'7 : J .f"

.
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i'::'l� 5<.' 1":ó,n ion-eladas, e;n e;)ual 'DE- o ZP, p ...,j' 1110.1.1'0 (,a 1HJ,iSa
u,_ : rl�:l? d.e 19?5. • _',' g'I;/ do I()'. rmnivcrsario do

,ci,;�!;il����,I����)11�:§�:�1�s:: _

1 !n-;:ia �.:i";;f�!ioA· da C!::.!a a:
-

cl�) Q1.'l!!O �

Roma· - Pelo cOl!d� Giar;_(l' p :s1cd,'J. O "J'�,!or crereú.. d;� .. , ..
'

8 O embaixador Deulumo iI i i �:�;�,�'�::t081'?'�� U>5 a; .l� ?�1}
.;' .

d d'
v.·.', "- .' TI J. L.'). Hu, Dorla.LO

rOl �sslgna O O accor o
..au-: n:::: YCm'O!7fH:n. quc:si t i;jjc;.

glo-ltala0;9 soLre u MednBr'-' ,·'or cê=fo, a equl\.al.an.ua em

raneo. A importancia ::1est ... O�l.':O cIo, '1n:;:��r ,des3C:� exporta
beta ê 8!íOrme. puis, reduziu. i

ç.(:.j[.l oe:;: ·.a '-:ll"nc ,,');n.n;:o a dese-
,
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j �OnCOrrBnma
o fo! nrcimento de luz

e energia· electrica

.?elo sr. Prefeito munieipal
foi aberül- concorrellcifl. publi
ca para o fornecimento de !uz
e energia electrica ácida le,
ás zonas sub urbanas e rural
dú 1- disfriclo do m!.wlclplO,
a contar dE' 1· de Abril de
1937_

O prazo maxiIY!o da coo
- cessãu será de 35 annos, s�n
do que os postes n0 peI'irÍle.
tro urbano deverã�� ser de
rerro ou cim.f'oto armado.

SR. B ::NIT J MUSSOLrr-.:rr

HORARIO PARA OS BANHISTAS

d·) a� poss:')ilhlaJe� d � UUlB

!!' !I�r['éI fi' \;10 it;;tlJaua, íWg
menta .notavelmente f.!' n '(l-

,

b.ilidades de que a pa-z' se
�,.ja mantida na Europa, espe

"

'

cialmente si o reslab �leci
mento da collaboração anglo
italiana silavisar ii tensão
existente entre a Allf'IDanha
e a ltalia de um lado e a

FriiD.ça do outro.

Demitíiram-se

I -)
I

I
'. HOM \, fi -- O h,,;,.'iÍm {;�
ficial diz que arul •.; :1" ",;

nas da S, S. o Papa es 110

PIO

I
BISSEMANARIO

EDIÇÕES ÁS QUARTAS E AOS

SABBADOS

Construüções 'no anno de 193B
Um decrescímo sobre o armo antenor

Pelo sr Paulo Garbe, Encar-] trucções de cas�s novas, �ó
recado da Secção de Obras para reconstrucçao e augme �
Publicas do município, nos Ia- tcs de casa,. � _para construo
ram attenciosamEmte Iorn=ci- ção de oHlClllas. e 1 ,para
dos Interessantes dados sobre con&trucção de uma .fabrICa
as construcções em Blumenau Em 193õ houve P_?lS umld�5
durante o anno que passou. crescimo em relação ao 90.
Assim e que toram despa- em que houve 164 requen

ehados por' aquel-a secção lnento� (102 p!lra novas ca�as,
113 requerimentos para cons- \) oíttcínas, lo dependenr13s,
trucões no valor totr l de 995 37 aügrnentos e remodela.

I contos de reis, Destf:s requi"l ções � � gar:age.s), Dum valor

I rimentos 83 fowm pára cons- dp. 1.1::>6.600$000

I � · """;_]f-,t-JI

Solicitaram deUllSSãO os Yl1l1lS ros ua

B do Exterior

Dn F.r. Trajano Marg8l'1l:1. �.)fV:!�-ll.:!�fÁ'ro D.OQ TR.F!,l\LF_"Á-feskjadn poeta conterranen, '! • ! _ vO "dJ __._ ti

i'ecebl!1101", com uma ama\'dJ, I �1J';O"ld{C! f!1Ç'l{PliQ'I'DFQ(kdic:ltorin, um ('xemplal' do tDU l1AlHbU 1i.uu

orrúscu'o "Paz" de sua auei·o i
ria e OllB esta obtendo a me

!l!bT' ac(�lhida em todu o nosso
. ,. �'., .-1.,i .b�·u_:�,_
,

Agra(ieCemOl'l

ah,c![uhS ele artfl rio E'súle
!'w,e, mas h'l p.E-.pPl'ança dl'
'-lue SB restabeleça, muito
'�ü,bnra c s�u coração re

pUf:'ira nmita prudenúa.

,;" .

N

punllCa�üGS
PAZ

SURPRESA (a mais f )rte)

Esteve em nossa redaçâ(J
D S:'. Tiburcio 2olicarpo, pre
sidente du Syndicat(/ de Tra
bdhadores 'l'eI'l'estres, d esta Porto Alêgre - O sr.. 08-
cidade có.millunic[indo-nos' waldo Aranha depois de seu

MUNICIP!O DE H.l-'!,.lvIMONIA que l'8 pape�,s p. todo� os do dadv na Cam3.ra de U!ugua"
Recebemos um folheto cou cumeJ?to� teteIent.es a nov� I yana pronunciou longo dis·

reuelo diversas leis de v tal im- d.SSDClaçau, e os oe seus ri-
.___

. "'--

pOf'tancia referentes rJO muni- liados,)'1 �e acban:'- em dia Il--�
- .'

-�-- _".�
cipici de Hammonia. tendo Já SItiü enVIados ao 1_ (.,:;:

<]}r, t)i'dor St�lUler
BRJi.SH" PAIZ DE TURISMO delega:fo do :Minisrerio do

I

vôo do "l.tlantico" ao Esta 'I'emfls em mão mais 11m TfeBrbcal_l(}ho, Industria e Com II
rio de Sta. Co tha·riaa. I

'

II t
. 111 , , ,

11.ol"1e ;Jl1m��I·�. v�ssa exc en e �e�Js- No dia <} pl.'etendem todo�Essa .âgnificativa J tn }1I '''l[''ira ql!e se est� ln1 I t b Ih .�.� , «., '"
.

"" ,- iniciar seus ra a (JS senul:
1..;,a.Uern ao ex ministro da pOli li.) !)uJa 't·w hente nl�terla�

.

rUl!;',. li La.
_

a
nesto sentido enviado oHicioViap r,! 11 eio? L� L uma pro- e pela optIma <:onlecçao. aos 81'S. !:.rmadores.nu de admiTuçtío aos eslo1'

ços dispendidos pelo dr. Vic- BRASIL - P010NIA O sr: presHente de Syn
t01' Konder em. prol da avia.. Chegou-nos o f>xemplar 7 8 dieato pede ainda que todos

çüo cú1i<.merdal nu E'rasU e
desta revista orgão da doeie· IIquellt's que têm caderneta

que dl-E.de w}uella data de- dad� Polono - Brasilei�a "Kos- da m�s;na proEssão Venbl1ill

sl'nvúlveu se assmnbrvsamen- ciuszko" que se adita na Ca- a iuz,,�r par�e da sociedade,
t)ital FederáLte.

Dos alto::; cargos que (lrcu- t
pavam no Secrl'tr<1'iado esta,
dual demitliram-::;'(1 08 srs
drs. Ivo de Aquino e J1fanoPl
Pedro da Siveira, (..fim de
SfI desincompalibiliza.rem. pa
as futuras elfiçíJes

jlPara TfJsponder pr/o ex

peüente da Sr'cretaria de Es
tado dú Interior e ,Ju.stiça

If,li de.<;ignado o S1'. G u ,favJ 'II/{ v s
� _

Dê p[,�I :;I'0DCj,). n3.S suas, comprs"l dn ral'iuhas, as in
superáveis llHlrCas

CRUZEIRO la mais branca)

BOA ViSTA (a baretaSerá transterido para
esta cidade

----...__---------�.� �--- ...�--

-

A agencia du Banco do
Brasil

o SI'. gerente da Agenci 'j

do B11nco do Brasil, que
rUllceionà actualmente Jm

Jt1j2 hy. recebeu au'o"z çlc)
rl� (;nnHal FedereI para pro
movt�rt dentro do menor pra
Zil ç ossivel, a transrerencia
(!f>Sfl casa de credito para a
nossa cidade.

-

Ainda não se sab j qual ()

predio que occupará a im
portante succursâl' do Banco
do Brasil.

Campeonato
cano de

03 brasileiros vencem os

chiler.os
Um lindo aspecto da Praia das Virtudes

Fomos iúformados que a

Prddtura Municipal determi
nará. brevemente. um horario
:Jlira os qUe qUiú'rem i3� ba
nhar na praia das Virturles,
durante o qual' pel'manecerà
oas proxímid,ades um bóte
com tripulantes cüpazes de
soceorret .

a quem ne.ces<:;ario
far.

E::nbora não beja ainda de·
finitivo soubemos que o hora
rio será, de manhã dits 6 as

10 e á tarde das 17 .ás 19 ho�

raso Alem dessas medidas se

rà effectuado o balisamento
da praia, mostrando o melhor
local para v banhv_ e clssigna
lando as zonas perigosas.

mJis

I
I C!ub dos Funcciona-

riOS Publicas rvlu'
nícioaes

Os Iunccionarios munjei
pat'S reSnlVCi'3ffi se C(lügre
gar em um dube qtle tomará
'a deJ;wmiiJ<tcão de Club dos
Fur.ccionarios Publiros Mu
n ci:;ae.s, estaodo

.
marcada

pm'li o dia 10 do corrente a

pliruetra sessão da n!1vel so'
ríedêide, Nessa reunião, que
será l'e,i!iza·la na Cam1ua
MUlli(Jipal, pI'Oceder-se á a

eleiçilo da la, directoria e

appl'ovução dllS éstatutcs so

claes,

o MELHOR E MAIS MODER

NO SYSTEMA DE FOSSAS

ruo - o sr Vicente Ráo,
r-viillist!'ú duo Jus,iça solicitou
aI) S!', Getulio Va i'gas d<;;mis
são do ca1'''''o que oücupavj_,o

. _

TfI:�bem pediu demlssao
du ca:go rj,:" ministro d?.E

ReLçôe.s Extê1'iores G sr. ]'vla·
cedo \Soares que se encontra

:lInda eíll BlH�B03 Ay,·t�s .

Em entn'\'ista BO repre-

Clontra OS

meiíidigos
Parece estar pl'ovado

em totio o mundo, ain
da mesmo em Telacão
ás jlTincipaes cidúdes,
por mais progressistas
que ünaginar se posse!,
que é diflicü exterminar
o lz abito da caridade
pro fissional.
E' inulil a acção das

sociedades filmitropicns
assim" como as do go-
1Jernos para impedil o.
P01'ém, os commercian
tes dE Vienna puzel'{rm
em pratica wn proces
so interessante que, se

não os livra .de todo de
tal imnortunação, pelo
menos' cJllabora em de
tel'niinado<; dias da se

mana no fal'lganle tra
balho de destribuir esmo·
las.
Eff'eclivamente, trata

se de utn aparelho a

que basta ape1'ta1' um

bollío para que, por
uma ranhura rJ.a ma

quina. deixe cair um
nickel a quem o solici
ta. :Afim de evitar as

"repetições", o automa
tico tem ainda um di.":
pGsitivo que não pêrmi
te o funcionamento da
machina e11'tquanto não
forem. decorridos dois
minutos, tempo mais

que su.ff1:ciente para que
o negociante exerça a

necessaria fiscalização.

sentU:lte da "A Noite" o S['

MaceJo soares aHil'illo'U que.
motivou seu gesto a div E' 1'

O'éncia que ha entre o go
�el'Do federal e o FarUdo
Constitudiona1i5ta "Eu não

podia continuar na paRta,
embaraçando o governo de

que fiz parte. Mas, continu:)
a ser profundamente bl'a::il,
leirü em S. Paulo e carinho-
6amente paulista no BrasiL'.

Declal ajões do sr. OswalA
do Annha

curso sobre a situação na

cionaL AaHirillou que nl! sua

posiçáo de emLaixador em

Washington nada tem a pe
iir e nada tem ii esperar,
não sendo candidato do Rio
Glande nem do Brasil, á su

cessão.

Ultima esporti va
RECREATIVO x PAYSANDÚ
No campo das Palmeiras

terrj, lugar domi.ngo um en
contro de futebol entre o Pay
sandú, de B7·usque, e o Re
creativo Bmsil, desta. cidade.

Incidente na fronteira
mn.ndchú

Buenos ..Ayres. 6 - Noticia
se que se verificou serio in
cidente na froteira russo man
dchu, resultando It morte de
dois 8ovieticos.

O embaixador russo formu
lou inergico protesto sobre i)

incidente.

RIO,'- Nolieias da Hespan
ha dizem que hoje 14 aviões
de bombardeio� comboia_,dos
por 14 apparelhos de caça,
voaram sobrs 1tfadrid des
pejando tonelladas de explo·
sivos sobre a Cidade Univer.
sUaria.
A,;redita.se que seja o ini

cio da grande offensiva an�

I nuneiada pelos nacionalistas.

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



IG1EJ&B!i1i:1ElElB&l
&1 BallCO Sul do 5]

�1!!lO S�!�l Hensi jnr. . Itajahy. 3:000$000 antiguidade 6.1 lo II B ra5 i I I
4.117 - Guido O. Miranda Itsjahy, 5:000$000"

Dl
Capital" 4 000·000$00'O Dl4.110 - Guído O. Miranda Itajahy, 5:of)o$voo" S(:de: RIO -DE JA�ElRO

.

'I
4.044 � Emil Doering

. Blumenau, lo:coo$poo sorteio resto Succursaí em Blumeuau - Caixa Postal N:T. I
4.193 - Adolpho Woérner Blumenau, 5:000$000

� 5
&l&-:l'

4,391 �. Dr. Alvaro Batalha Ja:r.aguá, 25:000$000 parte Dl
PAGA l�:O�'.,.Er;loCRrill'�-CORRENTE, 0JQ.hJ

4.034 - Adolfo Frlsehkuecht R.io do Sul, 5:000$000 resto pr. Dl4.053 - Emprestímo hypothecario Blumenau, 20:000$000 2.li35.�
. Recebe em "Depnsttos Populares" d--sue a

. 4.073 _..;_:: João Domingos da Silva Ftorianopoíts, J5:000$000 2.604.5;

m'
quantlc de 20$000 até 1O:000$UDO pu

4.301 � Bento José Areias Flortanopolís, 5:ooo$coo 2.6c2,5 ganüo jUI'GS de

4.215 -e-t-: Adolfo Hass Jaraguá, 5:ooo$()OO parte 2.57.:..

5.023 - Raul Deeke Blumenau, 20:000$000 parte 1.470.1 60 I..

5.551- --'-' Frtcdrích Saenger Blumenau, 12:600$000 parte 84'1,1 M o

Trotai ., distribuido neste E.st
...

ado Rs� 4.281 :936$'·:000 t:lm F CAPITAdLIZADOS SEMESTRALMENTE
az te �s ope.rações Bancarias

Ir .
... R If'o �Q ��:: :{ F .' �

ILIVODIUS • � o
�H «'H�;�:l �B -:h���H(.i';;:·

CIRCUMSCRIPÇÃO SANTA CATHARINA
Distribuicão em 31 de Dezembro de 1936

��pprovada pelo Fiscal Federal em Porto Alegre

.Plano
.

"P(' Pontos

16 -' Roland PawlowskY Blumenau,
5' - Pl'eierencia' na proxima distribuição

1.129 - Ralph Gross, Blumenau,
42 �.•. Emprestimo hypotnecarío Jot:lville,

, 800 __ Walter VOSB, Btumenau,
.89, - Carlos Souto. Blumenau,
136 -'"', Carlos' Werner, Blumenau,

.
674 �'Julio Schwarz, Jotnvílle,
521 - Otto Demarchí Rio do Su1,
903 - sce. Coop, Lanterbàch Rio de Sul,
588 =. Emprestímo hypothecarlo Rio do Testo,

10:000$01)0 antiguidade

15:0\)0$000 s/Juros saldo' pref. tr.
30:000$000" 6.781
5:000$000" 0.270,7
10:000$000

u· 6.258
5:000$000 ii 6220
10:000$000 e/Juros 6.101
.10:000$000" 6.027

30:000$000 II 5.920
5:000$000 porte 5.729

Reserva Technica
588 .:.Emprestínro hypothecario Rio do Testo,
252 - John L. Freshel Blumenau,
008 � Emílio Konltz Blurnenau.

5:000$000
5:000$000
7:500$000

saldo

. CorrespondentiE!s

(, ,

D. -; .....\ UE

AVISO DE BLllMENAC
Blss amanurto de absoluta

íuuependencra
Edções ás quartas-I .. rrus

e a.os sabbadcf:i

Díreetor:
DR. ACHILLES IBL8íN'

de Araujo, Especialista 11a

màisde 10 annos, notratamento das H.E·

MOR}{OlDAS sem operação e sem dôr, nas

Doenças do .Recto (Fissura.iFistulas, .

Recti

te, Queda do recto, etc.), nas Molestias do

ESTOMAGO (Ulceras elá Estomago e Duo

deno sem Operação) dos I�TESTIN08

(Díarrhéas Rebeldes, seu especi::1i, Co fites,
Prisão de Ventre, etc.), Regirnens Díetetí

eos nas doenças do Apparelho Digestivo, I
Tratamento das' VARIZES e ULCERA S �
DA PERNA, sem ('l)eração, avisa que em

breve é'stadia de repouso em (·abeçud2s,
dará;a pedido de algLlns intert::'ssados, con
sultas,' sómente de sua especialidade, enl

ltaj,)l1ye Blurnenau, do dia �),O de ím1eiro
de 1937 em dinnte, devendo 03 interessa

dos se. apresentari.::n a éOl1sulta até o dia

,
.
30 do mesmo mez, afim de verific:.:r se J

numero de c1ientes j:'lsfifícarfl 8U2i maior

. Gerente
rtOIWLFO H�WTKE.

Pt dil Cçüo n ornei !la,>.
Travessa -1 de Fevereüo ti"

('êl!x!t Postal - ;,.7
B L U :'1 E N A t:
Santa Cntlml'illii

J;i:"'�.1ll!I3
, <..:: '-' !C-' ".' " 'J'Uf) .\ r-L.,� _��H\ \.1,:::>

Ar 1(1 •••••••
�e ae-itre ....
Nr. J1. ítyul::i{l ..
Nl. n. atI'azado .

15S000
S:';Oí-()
:\)::00
:5.400

! r
í i

I"
; I

\' I�IP()HTANTF I.)
\ direCção de �Cjdade de.

1'1
1,1 iJJ1clJaU� nD.o aSSUllle l'es- J

I
p( n:,ittlilidude pelBs aprecia-
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çõeti emt:!tid.ls t'm Ilotas ou

; I i artjgo� al!signados
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! I Carcehina
.,'

ld X 8

demora.. A S.t1U'D:C DAS CRIANCAS
ESPECIFICO DA DENTIÇÃO I
Já {l·�u CALCEHINA ao VDS-; I

:0 filhinhc? f I

POI que Iilio exrerlmentti? 11
A CALCEHI.:.!A evita a tu- j

bel'cu\ose ti as infecções in- !
testinaes e nãu nermitte a jlprolifernçãn dos vel'mes lIOS
intestinos das erianças. :

.

.

....
A Junta Comercial do Estado de

Slarita Catarlna liutorizou oSnl'. Joa Uma casa com terreno·
·�uhti. de Sales 'li irlltal' do R�GIS- situa dlt no centro uriJa �

·i.....RO DE Flr:tMAS, COlH,ERCIAES e

INDUSfRIAlS, .{la�a facilitar o cum- no, de tijOlDS, com .dOiS
" . pri�ento d.a. LeI Federal D.. 187, pavimentos e ainda uma
'.

do corrente ano.. .
.'. padaria montada. Preço

Portanto tQdQs Qf; esü>belemIDell- d
.

f
tos. 'íz.bl'icas, oficinas engenhos

et<:'1
� occaslão. In orma·

tlue amda não estivert:;� _regUla.n" çoes. ,com ANGELO MO-
ZClUOS, neste e n.os DlumClPl{l�.vislll- RETTO em Rio d S· }
AO:;, poderão faze-lo desde la, por

. '. OU,

ilJtermedio_do Snl'. lOll.quim de Sales.

Rua Dr.·A:r:S:::�ul,u�;�.16. 1(- RfiN#5W � n A-:;;;"*:-''-:� --, II
. U .K a J! ,;,.;;;:: H�.Ji5U'iJ8. ,.,

.
. ...•. . I

'Enviaremos irmnadiafam.�Ji.te 'Um }indo Cllmanack para f I'Cidad& ,�e 8lumeuau' I .• 19S7.��o�:'p":n P��",�í:. ';,�h��;�d�:em I ·

'.'
.

. I :r.abo:.:atorlo Sían. - Rua Sõ;o Carlos 27 - RIO !
.

encontra-Se. ,6 ·venda : avulsa I I .'NOME. •. . _ . . , . . .

I. nfl, EngTaxatal'ici J.l1artinsne�"11 .

.

. a 'oidade, .
tw Engm;ratan;a i j

R U A. . . '. . . �;
. ,.. . .

de
�

ATistides Jíel{o em Rw II CIDADE 01.i MUNICIPIO .. ES'I'ADO I
elo .;:,/(Z. .-- ----_

•

Vend����
pharmacias.

em todas

!

I

Palllo HerÍl1g
Bhuuenau n::!l'h!H�in�'Íjlt,.( u..a. l.:;,:.g�i

Tintas e Vernizes. Matedaes para

pinturas em geral
Tintas f.nu bisnaU8s lJára artistas

S3nta

���'=r� �__� �� _

t;:M TODP.S
A'..S BOA.!:
tmoOAR:,:,S
E !-j:.r�! ,1;:�CL�,5
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COMPANHIA ITN�RNA·
CIONAL DE CAPJ·

TALIZACAO
, .V

Amortizacão
,

DEZEMBRO
de

Realísou-se 11 o n tem,
•. n a presença d fi fis .

, cal do Governo, o sorteio
.

de amortizações de títulos
desta Companhia, lt' I�do
sido sorteadas as �P!)!Iin·
tes oito cOJllbiDaÇr;�:;'�,:

INIO Vq-�·l:: 'I� 1 r- ,

U'H.

BDU UZf

Q.JL AI"

prA P\VZ
Os portado re s de tltu

los em vigor contempla
dos são couvídxdos a T'e

c('b,'l' o re emtx.lso g'Hl'fiO
tido. na sede da Com
paunía,

ou com OS Inspectores: �LiVONIUS & cu. �1
I�f

r �.J
�
t::�
t'l

Blurneuau

I
!i!\'lt:'mB:'l!"§��W*

i 8erndt
Competente Encerador e

Lustrador !B S{j�lh�,
e P�H'quet .�

..

Rua da Velha reI. Nr. 13

Faz todos tr ebalhos que pert<;!lcem

" �:;t� arte, como nivelar, ilpldinar.
eril:"I ..fetar, ra'per, encerar, enverni

s ar e olear 50all-,os novos, velhos e

�stre9ddo". Acccclta limpua geral do:

s e 15s parfíc:u!ares e commerc iee s , e o

mo té!mbcIl1 limpar lustra e envernlsa

move.ls

No Estado de
rv1inas Goraes

Attestu Wle Í(o[lhe. emprf.'gu
do êl'l minha ciinil:a �ivil u

prep: rndo "Elixir d(� NO(lIlf:'j�
ra", {lo phurmact'uUco e "'C!ti
m[c(_, .João da Silva SilveiY·:l.
tirando resultados ;,:/!!isft.1torio!';
em certas lllanifestapões �\'"

phiJi!icflS.
,.

P0o!(' Nova. \jj[[�S Gernes,
(Ass.) Dr. DUI'\':ll .Mil'fI:JI!a

l\Iedicü pela Fa('�;!fhde l\ll·l.Í
eina da EnlJia.
----_"...�-
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·SUL AMERICA GAPITÂLIZÂ�AO

Preços baratlsstmos

I Pharrnacia Órion
Ant, BRANDES

RUA 15 DE MOV, 63 . TELEPHONE 90
BL'"'C...-r::tv..tE��'O-

:Companhia NaCional A.ara favorecer a
EConomIa

Autorizada e Fiscalizada pelo Governo Federal
_

CAPITAL (Realizado) - 3.000:000$000
Social: RUA BUENOS AIRES, 37 - esq. QUITANDA,
L-\l.x;A POSTAL 'íOO - RIO.DE JANEIRO

sortimento

SéJe

MaiorSubscrever Titulo$ de Economia

da

Sul Amerlca Capitalização
é ,,!':segurAr a constituição dto um capital mediante pequenas .mensalí
{Ld ..i, tendo probabüídede de recebeí-o Imrneüíatamente.em vírtud e lbs
6:'.1,.,0108 r.aells<llmente realizados no ultimo dIa util.

--���

n sor:t"Ío de amortização realizado em 31 DF: DEZEMBRD DE 193,
d�·t -rmn.ou o reembolso antecípauo dos títutos em vigor corresponden

tes ás seguintes combtnacües:

em drogas e especialldades na

cíoaaes e estrangeiras

Medicamentos Alopaticos, lfomeopü1icos
e Biochimicos.

VYG

VNS

de artefactos de borracha,
Perfumarias. Sabonetes, artí

gos de hygiene etc,

d ,'arejo e atacado
XRO
EJX

GST

IZK lII'por.acão dire-cta, por isto

() proxhnl) sorteio de amortização será reanza
do em 30 4eJaneiro de 1937

o t�tulo, depois de pagas e vencidas as mensalidades correspondentes
)Wta "lv an.nos, e na hypothese de não ter sido amortizado auteclpudameute

'•. ";ia direito a um valor de reszate Í<tuaI á totalidade das mensalidades
pagas e d'ahí em diante, a valores'" de resgate superiores ás ímporran
das pagas, sempre com augmento progressivo.

�������q_.�

1 A vTs-oillllllfllllll!l
� �

�i -0- i
fi nFDJl\10Q a todos os �
',0 .,k'nus2,os assigunutes &'

L:,� rie no, scleutlücacem �
� .le 10 jus as i rregulari- i

fh�·!5 DE 150.000 PESSOAS ESTÃO EIvlPREG,ANDO SUAS ECONOiV1JAS a dlldel:i qUf> ucccrrerarn iEM TlTUL.OS DA SUL AMERICA CAPiTALlZAÇÃ.O :J com a. entrega desta.
I H íolba. $

ao I �j A Gerencio f
I�m-mt"í�,�({zr;) Db��'��'

NO 15' ANNO DE VIGENCIA, OS TITULOS PARTICIPAM DOS LUCROS
DA COMPANHIA

Procuras conhecer as vantagens que oílercce a

SUl America tapitalizacão
Para fazer economia segura, praticll e interessante

Sollcitae hoje mesmo informações e prospectes
Inspector
J. 'EisenhaU0f (Caí.xlI. p'Htal N' :3.R, FL,)HIA�OPOU�
j- - CaIXa postal N. 80, B L 1) \1 EN c\ U

vl-P���������$�
D LOJAS Bt GENERAliDADES HECTRICAS LTOA. t
� EZ"U:�6 de ::U-ov-emorO Nr. 84 t
'.°00•

B[umenau, Brusque, Lagés, Itajahy, Floritinopo[ís .

Co·,•
l{ç!ceberam (} mais moderno h'efrigerudor

�
.•�.�.'. GENERAL ELECTRI'C

'

IW f:"il) diversos'modelos.
r"

t.'.ooO me(hallismo hermEticamente fechada,
não interf(-'rinch com TmUo,

�.�.. p

4

an�OSt
de

Upa�l�ntia . . . �
.., .

reços convenH�n es - ac� una aqulslçao �
, �oo·.·.

PLANOS l\1ENSAES EM 12, 18 E 24 PUESTAÇOC;S

Certifiquem_se pessoalmente

� Para ("dos os prohlemas e consultas relativa ti Refrigerw;ã0 t
�

Comnlercbl, a GENERAL ELECTRIC col1oca á vossa disposição .a
........ � o Departamento Techniro � u maior e mais omp[eto do Brasil �

� \\hi� de 1.IlOO l,(nnmerciantes em todo o Brasil preterir.am m' ulti-

tooo'·.� IllO Semest",

eqUiPa:::s:::of::�,;:::::C):e
GENERAL ELECTRIC

•

D Qualidade - Efticiencia - Economia t
�s��������JirJ

>.I
.

HOTEL HOLETZ
�ituado 00 melhor ponto j

ela cidade

R. S,eberl & Cia .. ,

QU'!:lrtos confortaveis e cosinha
de primeira ordem

Absoluta rnoLUlidade ó

maximo asseio

Blu,l1ienau - Sta. C;1.tharina

Dóa Saúds... Vitia Lililyd..
6bltHn-31 uilandíl 1)

ELIXiR Of N03UEUl
1). P�. Ch.

Joio da SHva SUveir�

Emp"'lI!aut> con, rtlal • "nt"ll"
no. �giliuttl. GIII!'Ofi

Kflt.:t:thmIO,
IIh�ut;:>�tl3lrt10 em gend,
COrriUlti,H •• <fU!! UU'I1;;HliI,
brl'1 ..mwllçõ6!1 dü 1it,,�o.

AI.!e>.lÇ.óer. d<u f!g.ade,
'II!" ••• , "'hl!.1I tila rl!lÜ"'.

U��·trla<!\�
S.t,)tull-.
Sunil'l.,
Ulcera..
Rscropàw..
Darthro..
l"laUú...
CaJl(:.....
..oubee,
I!l .."oor...
Dtn e-� ,�o reMe,
I 'arDunculo., etc"

....:10""0.01

A" TI - s YPHIL I T t C O
A N T I � R .'1!F U "A T IC II

A N TI� ESCROPI1UL.O$('
1HOc.. 'ú J(tllSCl �SI'H'HIElltv. II liDU 1'If'

!, (j'.lld-r'- ""�Al.(a "\ ��;lt.' dr OU

6R';�OF OrPURH!VO Oft SAN6!

De Hammonia

Uma carta do sr.
8eduschi

Fernando

Damos publicidade hoje 8 Nova! Breslau, maior", maís
uma carta que recebemos. do prospero dísrttcto do municio
!F. Fernando B.luschi, nr r pio de Hammonia, grito de ci'
ranrto um facto succedído l vílísação e de progresso no

em Nova BT eslau e que se- alto vale do Itajaby, �, foi o

I·
g indo o mlssívísts, .evouou a sceuarío onde se passou o

«íos que delle tiveram co- deploravel facto que em H
nhe clmeto: nhas geraes passar jj a descre-

«Gaspar, 14 de Dezembro ver: O Snr, Naxclmeutc �e!l
I.' {e 1936. tura, Sub D�l.eg:ado de. p�hCJa

Illmo. Snr. Redactor da «Ci. daquel�e dlstrlCto,. v�n�a, de
dade ele Blumeuau» ha muito, ao que IUI íntorma-

Blumenau ?O, assediando com propostas
Para desobrigar-me de um mdecorosas. � professora da

comproraísso assumido peran es.cC\la ru�hca lucal, Dna. AI
t� diversos amigos, venho Snr. rninda I'rízcto, q�� altlV�_ e
-edactor valendo-me das 00- dígnamente o repeliu, razao

iumnas dO vosso valoroso })r- porque pa�sou a v?tar�lhe
11s1 comentar, muito slugela- 1_}I'�fundo odío, o ��fef�do S�r
mente, um facto que por ser que"ao, retlrq� o caniço d u

.ujusto e arbttrarto conster- g!la rorm.I u, por certo, de

fIOU a uns, revoltou' a. outros Si, para consigo" a ameaça de

e p( na iZGU a todos. vlIl�ar�se na pnmeira onpor-
tuuídaúe que se lhe deparas-
se E iSGO se verificou Snr.
redactor sexta-íetea p. p. dia
11 do fluente Estava a citada
professora no jardim da casa

onde reside, ° qual ílca tron
teíro a uma das [anellas da
sala onde runctona a Sub De
legacia districtal, observan
do um de seus filhilhos que
havia sahido, para fazer umas
compras, quando foi Inoplun
damente injuriada pelo Snr.
Ventura, que dando curso aos

lrnputsos de seu odlo, lauonu
lhe ás faces um rozarlo de

ímpropertos e insultos; e isto
na presença dos snrs. Victor
da Cunha Bastos, Henrique
Olíani e Salvador Joaquim da

Silva, que testemunharam a

forte altercação surgida entre
ambos; apoz o que mandou a

Senhora 'I'rízoto chamar seu

: marido, Sur. Paulo warcelios,
qlle se a"}h�va um tanto dis
tante e o qual ao chegar,
dppois de inteirado do suce·

dido, res0lveu interpelar °

Soro Ventura; mas ao faze·lo
snUr2u por parte deste forte
erupunão e originou-se então

I fntra arnbps ligeiro pugilato
que devjdo a intervenção de
terceiros terminou sam outras

coosequen'L·,ias. Estava a ques.
tão neste pé quan:lo dia segui.
(Couelúe na ultima pag.)

;;:; V/I P
..

d
r �ífJ.

ermítír que essa or

,
c é: nas cosIas conJinue
/.

11'% c'':;;;' sem lralamen!o é expôr-
� '1 se a urnu doença grave.

Ela d en c í

c Irccrueza
rena! e deve ser com

batida por meio das
P!LULAS DE FOSTER.
Dores reumaJicas nos

m u s c u l o s e Iun
í

c s .

cansaço, vertigens, Jalla de animo.
irreguluridqdes urinarias resuHam
trequ�njemen!e de m<:'u funciona
menré dos rins.

As PILULAS, DE FOSTER ij.mpam
e [ortolecem eos ríns,

..

Pennas de Oanço
,

"rminho _Forr.ec,z·.e grano
t-\ de qUllntldã<:l".
PedidQs com off< r\a de preço par"
ElmoniQ\! Bolsinl Tllbarão - Santa
C·t'tilrinil. (Citar esta folha).

DESPERTE A BIUS ...

DO SEU FICADO SEM
CAlOMELANOS

WSW*H,,·"5tfiS!R--MJtM6+ftJ:k

E Saltará da Cama Disposto
Para TudQ

o fig,,,lq deve derramar, diariam"nte, DI>

estQffi"-SO, 1>m litro de bílis. Se a bilil! nOO
�orre livremente, os alimentos não se><>

digeridos e apodrecem. Os gazes incham ,f

eswmngo. Sôbh'evem a prI�ão de ventre.
Voc.ê sente-se abatido e �omo envenenado ...

T'uda é amar,C'o e a ,;_da. ê unl martl':ri.o ..

llies, óleos miul!raes, laxant«e ou pur
gn.utes, (1·� nada vale�;.Urna Simples eva··

�uaçllo não toca.rá ... causa. Nada ha como

as famosas Pillula. CARTEm; para o

Fjg::t,do.. paru. Uma acção certa.. Fuz�
correr livr-emcut<: fll5.Ee litto de hUis, O' Toçê
�;lmte.-se dh:lpostD para. tudo. Não caU5Rm

camno: são suaves ti; contudo atia mo.r'.lvi
lh(\�:as pat'.n. íu.zcr �"' bi!is cnr-n.·r Ih"l'elllente.
Pe,a a. PilInlru; C_'\.RTEIIS para o FijrRdc.
Náo ncc�ite imitat;-ões. Preço S$OQQ. r

�_aaa�� ���a��

I U. 5. uoe Curiiybo? I
.Q;t Procure hosped31'�se na Pensão e a
_ e Restaurô.nt GraCIosa, situado 1) minutos -=li da Rua 15 de Novembro. lEJ

I IA Serviço primoroso de refeições - Inteil'é;.- fi)
I} mente familiar 11)
I} Diaria: 6$000 II
li .Avenida (JanJido de Abreu. 66, II
li Teleflh one. 548 - Curitfjba .-
�_�_g_a 8B@��



Hatal das crianças na es

cola de Braço BelchIOr
DE

-.-

Chronicas SociaesI
BLU.MENAU

l�sr(lve nesta cidade, no sah·
hado, d ur ante varras hora:" o

xvcmo. Pd. Arrud« Csm. ra.
Vice prestdente da Camara
dos Deputados.

S. Excia fez uma raprda
visita á cidade em cc-upa
nhia de varlos r mí gos t não
em seguida partido para
Flurlanopolfs, via Brusque.
- Para passar as restas

em companhia de seus pa
rentes esteve nesta cidade o

H. Luiz Veiga, t: cabo da
"

.

Bateria de Costa de S. Franyto chefe de secção da Livo I CH,CO.nius & Cia, Inspectores da -Está nesta l'idíldf'. em
�ia. !nterna?io.nal de Capita., gozo de ferias, procedente de
llzação. O distincto aamver- c, Paulo, o sr. Arthur Rabe
sariante que goza de cm lur- jor. que com destaque con

g.o cjrc�llo de amizades f' seguiu ser promovido para o
stmparhjas em nosso mero 30. anno da Faculdade Pau.
oHereceu aos seus Innume- lista de '3ciencias Economí
ros amigos um lauto café, caso
doces e o ínprescindívet _ Para Curitiba l"Pg'lJiu hochopp, servidos no Café Eli je dI" manhã o sr, Ern+l!o pp_te.

derneiras que va- flI'OS�I'Mais urna VE:>Z (IS OOF8"S qu;r seus estudos na C'lpitEi.lnarabe ns e s.iacercs votos fie
paranaense.f ...Hciriades 110 sr. '.Valter lia

va che pm côrn com os innu- Visitas
meros cumpr!mentos qua r,·

cebeu.
- Passa hoje (' auniversa

I r.io
d, S�8. n. Elis1:Ibe\h Fles

• eh Mt'dPIff'S.
.

- A sra, D. ClotiLle Bar
I reto Pue!tpr,. digna esposa
'do sr, lVhx Puetter. festPjlj
amanhã seu difl de annos,

_ Noivados
- Cornrn':>rnüra

affianhêtjseu natalit;Ío i1 SetihDrinh" - Com a srta OrlandinaNilda ':' �·hwal'Z
_, Mafra, esforçada professora

- A�ndh rfl ilHuha faz .a�- do Grupo Escolín "Luiz Dt-l
nos ET'wh r Hgel. nosso dllll fi:lO contractolJ easamen!ogp.Dte éJuxi1iar na f'otreg'i Je o sr Bertoldo Miehels EscrijornflPs e dilecto f lho do sr. vão da Colletoria em' Tub:li'vJ�lx ppgel, Iunccionar-io da r�o.
EmprE:>s>t Industrial Garci '.

- l�jtlst�u oupcias com tiDoml'ngo a' tarde sebauiu que' no 1'. tE'mrO teve um F o '}'a 8'azem aooos n (l .. fif'nboT'ita CBr;r ('m Onckf'n,para Ita'J'ahy o con]'uncto prin-. escore de 1 x1. iermin0u com O A
.

v 're- sr. momo - err'el a filha da sra, n Lili F. (lncl'paI do Recre.ativo que fOl a victoria do CTP por 3x2.
d SICIP a I va; ken, o 81'. Edmundo Heusi JI'.tomar pa .... te nas provdS espor- O�;) pontos do fo!'am \ t O t

•

B ag
�

- r\. sr a. c aVIa r '0, Escrivão do C:vil, Crime l�tivas promovidas _pelo CIP por feitos por Li:ito, Pequenir,ho d Wh d T' omémotivo da inauguraçã0 de seu e Ma.5inho, � os dJ Recrea, PBfcza a a o br. .G. Feitos (ia Fazt>nJa da ccn:-
G ruga; marca de ltaj h.y.novo campo de · ....sportes. tivo por Artilheiro e eneroso. O e' o Wa!dt'r Lu�

U
-- m mIl .�.

__ Com a sl'ntwrita NüemiaDesde ás 6 horas da manbã os ('lementos do quadro - O sr. Max Konracil, rê dos Passos, diIecta filha dae durante todo o dia tiveram vencedor jogaram c(,m prt'-, presentaote nes'a pracd dos sra. VV9. Rosa dos Passos .
luaa" numerlJ,,-as Drovas de �l'Sa-() merec':oú'o a victoria p S "{"ontl'ne tal"b l '> - fleu 11' , I'cSldente em Camboriú, aJ'us-de athletisIDo que

-

atrabirêlm I fiGal. Dos n(Jsso�, deVIdo ao
,

. Viajantes tou suas proxim',s nupcias (Jao local numerosa assistenCl8. �ampo arenoso e pequeno, 80
�r. OIympio da Silva, �)pero. ,Á tarde inieiaram·stl os jo� li defesa se sobresahill e des· rde. ARRUDA CAMARA
80 auxiliar' dA Cia. Gr{)pp,��aos de futebol, dos quae:; os ta actuaram com mais des-
S i\ d

.principaes foram entre o Lau- taque Valdick e ,fanjão. r
!: . desta ci ade. .

ro MüllE'r e Bru.squensa ,e A partida foi arbitradi1 em [-jammonia.

--� CIP VE'rsus Recreatlvo !3ras�l eom impr,rcialidd.de e juste-

NIUl·l�. n ,. ENGARREGA- J. No 1'. el:.contro a vlCtofla
"a pelo SI', 'i'1anol::'l Couto Jor-!1l ES "- SE DAS DEFE-

I
'. iVluJ� Zl\S PERANTE sorriu ao B rusquense pe aS.

OFISÇO DAD- contagem de 3x2, Rendo mar
VOGADO DR.ACHILLESBAL- cadores dos tentos .10 RI'Ug.
SINI COM ESCRIPTORIO AN-

quense, Evaldo, Edmundo eNEXO A' REDACCAO DESTE
Raul; e do Lauro Müller Do-!.-JO_R_N_A_L_. ���

g
rOiavio e Tévo.

------__.------��--�-�-

Logo após realizou-se a

partida de Honra para a dis
puta de ULna enorme e linda
raça. Embora a chuva que
cahia ininterrupta prt'judicaR.
se a technica dos contendoI;.es, Io jogo decorreu interessan·
te e cheio de phases arris-jcadas que. enthuziaSlliaram
os espectlloores, A partidtl, I

Acto digno de
um professor

Os srs, Paes dali crianças
que freqüentam 9. Es-tola
�ixta Morucípal de Braço
Belchior, e paes das crian
ças qu� residem nas proxi
midades pedlram-nos que Sb'

lientassemos a linda testa in.
Iantil organizada na noite do
Natal no edifício da oscola,
pelo sr, Prof. Felix Vlctort
no doe;; Santos. No local foi
erguida linda arvore de Na
ta) sendo destríbuíuo 3 todas
as crianças mimos e presen Anniversar iostes e servido u:n delicioso ca-

té com doces. CEL. MARCOS KONDER-
Numa grata h�'lllenagem 08 Transcorreu houtorn o anni

srs. paes das crlançl;ls resol I versario do sr. CeI. Marcus
"eram t!azer a publico o seu I Konder, destacado líder da
agradeclmeuto pelo ze.lo e minoria opposlctonista na
carinho, verdadeiro sentímen. Asserubléa Constituinte EE.
to de solidariedade, com que taduai.
o prol, Victorino dos Santos
vem se destacando 1:0 de
sempenho de sua árdua mís
são.

De Gaspar
..

�
- -I

Inauguração e benzimento da
imagem de Christo

Redemptor

'Ponche deSianépara.
a. vida dos Pulmões
o que 05 Pulmões são
para. a. nossa vleia.,1.. ,

RIPE

gJlenina de outros tenlpas

- WALTER RAVACHE
Festejiu dia 2 seu natalicí«
O sr. Walter' Rava che. d'ltipc

Ella é menina differente. justamente por ser normal. .. Elh, II

heroína rl.a ehroníca de hoje! A épocha é das g rot ,s.' que têll� IIlgun:"
coisa". Não dinheiro, que não existe: A_lgum �trach.vo physlco, mero

complicado, assim corno a.III�rlene Díetrleh, a Katherine Hepburn ou a

Greta Garbo. A moda, hoje, e da mulher desengonçada, Toda .mulher
moderna, ou é comprida demais, ou usa cabellos revolucíonaríos, ou

pinta as unhas de verde .. .
c

ElIa •.. Elia não é comprida, não é magra, não é desengonçadu
nem espalhafatosa. E' menina feita na fôrma. Tudo direitinho cm seu

lugar. Nem fala demais .••
E' por isso parece paradoxo - que Elia é differente. -Justa-

mente por não apresentar nada de "differente" .•

l\'[enilla de outros tempos. ' •

sua

Quer v. s. &ufel'ir lucros
criação?

Alimf'nte-a COIU

farelo

(Do corresp.Judente). Re-I' . �� seguida S,Ex�ia. Rvd!lla,
vestiu-se de des!lsado brílhan- dlr�glU-se ao Salão Chrísto
tísmo a solematdade, a cerr- Rei, onde paramentou se e

monta da inauguração e beu- dali para
c

o altar tendo, .

nu·
zímento da imagem de Ohrís- ma brilhante allocução, dís
to Bedemptor; erígida no pa- sertado sobre a Imagem d_.e
teo do Collegio Chrísto Rei, Ohrísto Redemptor, congra
nesta vílla. no dia 1 do' cor tulando se com o povo gago
'rente, a ella comparecendo o parense, a quem desejava fe
Exm.o. Sr. D. Pio de Freitas, Iícídades no annc de 1937.
preclaro Bispo Diocesano. APÓS a cerlmonía da benção
No altar artísticamente le- da imagem foi o sr. Bispo

vantado junto ao pedestal da Diocesano saudado- por mais
imagem foi celebrada, ás 9 um orador que resaltou os

horas, uma solemne missa esforços 'dispendidos pelo
campal, assistida por grande estimado vigarlo de Gaspar,
numero da pessoas, pois que revdo. Frei Francisco xavier
a espirito ehristão do nosso e de seu coadjuctor revdo.
povo sempre revelado 'las Frei 501ano Schrnitt, par� a

manifestações publicas de fe realização de tão i:luspicioso
clitolica é um sentimento '1ue acontecimento.
empolga pela sua elevaçã(. A' tarde, além dos feste
moral. jos populares, r.ealizad!ls no
A';5 11 hbras daquelle dt pllteo do SlJlão ChTi:,;to IÚ'i

chega \la a esta villao exmu. foi offerecido aO exmn. sr
sr, Bispo, sendo recebido por bispo um laUto banquete (�orn

grande massa de povo, sau o compllfPcillleoto de inuu
chmdo S. Excia. Rdma. nessa meros cavalheÍros.
occasião, o sr, João Alfredo Em }1omenagem ao exmo.
RebeUo que, num substaucio sr. D. Pio de Freitas, fi n01-
SQ discurso apresentou á S. te foi levado li scena no pai
Excia as boas vind1:l.s, co do Salão, pgr dí�tinctas

senhoAitas em cummuvente
lrama.

compensadores com !l

Farelinho
Triguilho

conllecifloH p insuperaveil'< produtos cio
MOINHO JOINVILL E

Fili:!l Blumenau
Caixll postal, 89 EmL tel, SILOS

- Deu-Q('s o prazer de
uma visitll, mantendo com.
nosco agl'adavel palestra' o
sr. Carlos Dalfovo posso pr!'
zado amigo, residente em
Ascurr a.

Nota Esportiva
A EXCURSÃO DO RECREATIVO BRASIL A ITAJAHY

Inspectoria de Vehiculos
INFRACÇÕES'

Por excesso de veroejaa
1e foram multados os se·

�ui[]tes Ilf'Oprietarjns de a!1to
mc,vPls 'Max GrHs8rn�llm. Curt
Gaertnf'r e RomaiG Bonuema
.,('u.

PAGAMENTO DD JUROS
A prefeitura muoicipal es

tá pl'ocedenllü ao pagamf'p.
to de juros r?!"Tel1Íes '::'0 cxe

rcicio à e 1937,

Col�ct
de

ria Estadllal
lumenau

de PõteDt� por venda
Bebidas e fumo

Edital

Imposto de

o::.-�-:�

$_4. u.!?1??
�--_...._.......".._,

� ENFRAQUECEU-SE 1 1Ainda tem tOIlll&, dôr nas i
costas ti no peito 'I'

U,,) o podGlroso ionico

VINHO CREOSOTADO

Conve�n saber .....
I Foi fUDfjada na cidade dE.'

tp appal'eceu oovameute, a Nogyoeebt'I'('Ck Da Y ('gcsJa.citada 3 utol'iJade e desta v.'z Ia via, uma lig-a masculina de
para p!'€nder l\I.Hcellos qUi:' "1m polidez �J'stematica", Ut
ent:'e pro'estos e Jagriruaí' :J':! qubl c8<h um dos E<úcios E'e
sua familüi. fof 1'l'lllúvido de compromdte li: "Não cedeI'
sua l'esiden:;ia oam ti ctlfleia paFSflgem a senhoras e se
de Hamm::mia, o'udt' vuio peili· nhor'ítar; till escadas, corre
terciar-st· do cr me de leI' ue· dores. port1:ls e entradas derendido Sl1'1 casu. vf'hicul"s".
O facto fUÍ 8CJ'emeotc ex "Não lhes ceder Iogar pa.probdJo peJlls que U ;ISS;Sti ra que se sentem em omni

,rum e p'll'a qu" mio riquP sem bus e boncies. E outros artÍ; iH p'·uvid. , eH';;; qu . o 11It:'fn;o gos D"sse estylo".
c'xige levo·lI pOi' é'sie m, in 1:111 Em summu, a grosseria in,c'_\iihecIJIJ' n " du m,:u ilIustre Legrul. P<lfa justificar se c;s··�amigo Sn!'. l�om:H;I.1 iiI(;!'ein:l, promoíoI'eti da liga aCCfes-
exforçn.it, E': digroissirnn illSPP- ceot:!Tu:
chlI' éscolélf, o qUi:ll, devido as "_NEio resolveram eIlits proVii'tUdes de SeU CâI'1H:ter e clamar-se nossas üguaes'(dll{c'S de sua inteliigencig, se N&o exígern o dil'eJto de COÍ)
rez alvu ào maior acatamen correr comnosco E'lll tedu,:;
to P. esUma, não só por PR de os terrenos?
de S8Ui'; ji.!risdicioni:ldos, como Pois nós entre os homens
tambem de todos os que o não temos essas é't'f'imor;i;,,,,
conhecem. E 2ssim Snr, I'eoa- 2.eserv�mos nossas attéDç(:I-cSctor estou eerto que o mes· ás mulheres, mas desde G\li::-

I mo so�icitará seje instaurado f'lIas não querem sef m�bl.;
o competente inquerito pelo mulheres .. ,

Dt>pal'tarnenco da Instrucção seria dHficil dizer I'i êilt:,
do Estado que tão brilhante- têm GU não têm J'liziIo,
mente vem prestanti'J assisten· Entretanto, deaúte de Ui i!
cia ao l\líJgisterio Publico de mulher bonita, é bem de ��.
santa Cathhrina. esperar que os sflcir,s da li-I Sem mais, sempre ao seu ga. se esqueçam de suas de-

I·
difpOl', fica o amigc e admi· terminações, porquanto é
rador. agradavel para {]I sexÚl I,�i(l

Fernando Beduschi» pre�lar favores ao "beBo .....

de pisar.... - chlm.

Ú DJ �ILU !!L1E1H!

Empr01jsdo ()tm AfI·
CaJU nu anemiei e

IOlIIIVll.lucenl)ll'
TONICO SOBERANO

OOS PUlMÚES _J

(Cont. da 3<1. pJg)

BUSCl=i
QUfNTA-FEIRA -'- DIA 7 - QUINTA-FEIRA

Um sensaci_opu! Frogramma
1. PARAMOTJNT JORNAL

2. Revista DE MELODIAS - musica e humor

3' LARAY "BUSTER" GRABBE. KATHLEEN
BURKE. MONTE BLUE e RAYMOND HATTON

EM

Nevada
A historia de um cüw.boy solHario e das
suas luctas pela coaquista de sua damtt

Entradas do costume

De ordem do sr. Coletor' Estadual de�ta cidade, torno
publico e 'para o conhecimento dos .i11teres.sados, que du
l'ante o corrslIte mez, em todos os dIaS utels, arrecada-se
neRta repartição e em todas. as dem�is deste município, o

L Semebtre do imposto aCIma, relativamente ao corrente
ano.

Os. srs contribuintes que deixarem satisfazer o paga
mento no c'orrente mez,. poderão fazeI o no� mezeS de Fe
vereiro e Março acreSCIdos da multa de 50/0 e 100(0 respe·
tivamente.

á I' '1
..

d'
.

1Findo estes. prazos, a cobrança se!'. teI a JU ICla men-

te, por intermedio da Promotoria Ptabhca desta comarca,
de acordo com as Leis em vigor.

. .

. Blumenau, em l' de }ar:e1!n de 1937
(ass.) OSNY MELLO. fscrlvac,

o sabão
o

I
de WETZEL «: elA. - JOINVILLE ;;\[aJ ca Registrada)

não deve faHar em casa alguma


