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o sr, Fritz schmidt, Pre
Os hOIDSl1S do gO'"emo têm o I constata e apura as frequentes! nossos homens publicos nao�{ê:tn Ielt I\1

.,

I" H
.

estrícto dever de esclarecer a' mutações de seusdirigenles,aca'j o controle perfeito de suas crttí- er O
.

umeIpa. ue .
ammOllla

opinião p'abliccr. no que toco: aos I ..

tudes. E sofírem, constantemente doou á Prerettnra Municipal
_assOlmptos qu.e affectam os

altoS)
dcs mais

Oh.surdasomnesi.as. Es-.· de Blumenau nn ra () auxilio
mt'9resses nadonaes. quecem o que disseram na ves...da recoustrucçao dJ. "CJBH

A;Iindo chssa: forma, não só pera, em discursos bombcetíccs
evitam a falsa: interpretação de: I

e c�m "íremolos" na vóz, .para
sezs -rctos, mas evidenciam crr-. prallcarem actos que constituem

p�cida.d.e d'9 energia' e de deci-; \ contradicções chocantes com suas

Soo. l I palavras.
A fraqueza e a: energia no fa- li E tambem não é raro o caso

l�:r, não excluem, nos homens pU' I d� um u;lnrlnistrador brasileiro,

b., .1COS._o: ponderaçã.o
absoluta. Co:-

I
nao m.edmdo be!U suas palavras,

Cct. pr:l1avra precisa ser meditada I provocor confusoes e. alarmes,
cl.adadosamente. Basta o facto· que ao acarretam prejuíaos para
de poder essa palavra ser lida I o pcdz, com leviandade de seus

O\J. ouvida: pO<.miIhões de peS-j! ��c:ursosoude suas "entrevistas"
soas. que confia:m nos que en-

a amprenscr,
curncrm a auctoridade publica. a Não se. compreheride que, em

défesa d;; sua tl'anquilli.dade e I conseu1fenc'a. d e algun;u.'ii pbrc-
de seus mlej:esses. para que se I

ses Ievkmcrs, soítrom mllliares de
constate a repercussão maleíiC'a pessoas e se verifiquem l'e�ulta'
ou. benenca qUe poderá ter. I ;

dos
_

damnesos para a economia

,� PCElavra znorco ci

fasponsa-,
.

I
ncrcíonul.

- . . I

bih?c_<de de quem a pronunciou,
Perece mesmo que lÇI sena',

dehE'mdo a.s dire-ctrizes de sua :
,

t�mpo _

de os rr:;;ponsav.els peI? I
acça.

o

..
Dahl o pe.l'igo em que se

I

.'

Sr, Gel li lia Varqo« I'
mrac.;:ao do pcnz crssumzrem utti !

envolve o pai:::. quando os no-)
"

' tud as mais díscretus, ç1ispensct-j
men� .de !esponsabiudade ri" bando p07;" pard=r o sentímerríc ] ram a: publtcp.ada esc.a.nd�loaa, .

a:dnuulstrar;ao publica esquecem d9 cO'1fia"lc':l u=Ji.b ds:)ositado. I d rs d<lckua.;:;::es s",nsacloncrhs�aE;

o, q;ue díssercni em outra oppor-! E;n nossa histo.dcr ;?olitic_:a. os i e c�d�re;n ds. emp"eS�lIr !��i�l': i; Fritz :\'fullel"', a ímportan-
\.rituru.dade.. estabelece.n.do. PeIOjfcr.c,o."de3sa ncr.tureza

scro delro�_elaçaaeu.maloglC�Pub'-;C.1fl rl,...· 50o�ooo que já foi
\'c' subterfuglo, a confusão entre (l umcr ire�..lo.ncia lamenlQvel. Os. ter as S lCB palo;na:s e os suas'

lhtd
'. '1'-

.'

s'w:

anoliga
e tI sua novo crttitu-

'. . _.. -. .. '1· amtud:;s. I;
[" ('O 11 a tiOS cOtl'es mUlli.c i-

de., S. p, paes,
O publico tem melhor m.emoria;

�
,

do que em geral se suppõe. Ej Guilherme Unhares II Scnhu)'nl

O M SI II Nunca ;:;eu" clores teráu melhor 2specto e fíca-

_

..

,

Io..,.� ". ,I F,<I1ler:eu quiota. t.'erra em II. rJ(J !lltÚS SiJIJoros03 se \', S, utilizar Olura farí-

II 1 nhu (Iue n:1o seja a afmnada marC:l
I aJII ly, onde rf'sulw, com (J :

1

O MELHOR E MA[S .\wrmB. ! idarJe dI' 8.1 a'Y!n08. o S7', Gui·

NO SY3TEMA Di�. FO::)-:::i.S
'Iherme LiNhrtrfS, que contn·
va rJ,f). v!'ldnhn cidade p nesta
um inrgo circulo de a.m j. I !

za��es. " . .' _ .; I �
.1tI.t mortr, repel CULlU t1 ,>s- ; {

[filieI/te deixando pézfl:roSO,'1: �-- ,_.���--�---_._-----�----

!od()�' .

'1u(J () couheciaY/l e o I
admzra/latn.

IO alir!I;(.O .

rleixa
.. _vi:l.1JQ a

sra. D. �meI1,a FelJo __wha- I

res e dols filhos, ,� srta.
Olavia Pt ijó Linha.res. Di
rectora dú Grupo Escoh.r
"Victor jJ!leirelles", de Ila
jaJ,.]/, (> o sr. .Juventin.o Li
nl1ares, nosso prezado collega
de impren.'1a,
E' (:OIn sinceridfJ,de que �!fl�

viarn08 lhes nossos sentidos
vazos de pezar.

Palavras e attitudes Para a G8Sa de

DO I\1lL'-JDO.

c RUZ'EIRO
Nioinho Joinvine� filial Btumenau

Caixa P PE;t'.d, 89 End. te). SILOS

Encontra-se no Rio
o govBrnallor GltharíuenS8

EM VIRTUDE DQ NOVO REGULAM.ENTO DE n�P08TO

8CIRB VENDAS E COtiSI&NAÇÕES
FpoJiq - RE'U:liram'sG 4a. i Consignações, posto em vigor

fE'ira á noite, o Conselho Dir..::·1 pelo Dect'eto fir. 72
ctOI' da Ff:�d8r<lçnO das assoo, Em vista das IUllltiplas dis
ciaçôes Comme:rciaes e Iodus I posições do meôQlO reguJa
triaes do Estado e as Diree·. mento e achaadv·as o Com
tOlias da Associaçã() Commer r mel'<2io ionaxequiveis e vexa·

elal de Florianopolis e asso.( túrias, ficou -deliberado por
ciação do COTUm�'I'cio e In· unanimidade. úe votos que

notictas duslTia e Lavoura de Fltlria· I uma GOllimissão composta dos:

ilopolis, I!afa o fim de toma· MembroR do Conselho Diree.

RIO, 8 _ Seguiu para S.
rem conhecimento das dispo- tOl' da Federação e de tres

!:lições do novo Regulalllento Membros de cada um� das

I
Psulo o sr,Vic�nte Ráo. de Imposto sobre Vendas e Associações Commerciaes,

S. Faulo.8 - Demittiu se do presentes á reunião, tivessem.

cargo de presidente do D. N, com {) Coverno tio Estado uma
C. o sr, Pizza Sobrinqu. O cumpnmento fascista em conferencia sobre a substHui-

Montividéo, - A bordo do ção do referido dem'eto por
Conte Biancamano regressou vez do anerto da ma-o um outro que conciliasse 08

ao Brllsil o sr. :Macado Soares. I' LI interes!!?t:s do Commercio e:
Cidade do Vaticano,8._ O ROMA. 8 .- Foi publicada Thesouro.

Pap� nomeou o Carde'll Go· hoje urna ordem estabelecen· Ficou deliberatLo ainda que
ma, de Toledo, repres)utan. do fi fubstituição do aperto do �esultado do eBtedimento .

te da Santa Sé junto 80 go- d�.
mão pelo CUfiPrimen.to,' hhVld.

o com o sr. GÓV<:lrn.adúrveI'll� :::aci< nalista, fascista.
-

se desse scienr�ia. a uma Gran-
________________�_�__

de Reunião do COillmércfo
.

.

.

I
com a at:sistencia da,:; Direc-

de 'PJllSO""BS' o.· Aposontadorlas t.orias. d;'I.6 �\ssociações de

U LI li· lU' ;
.

. Classe, para que esta apre·
! cie as suggsslões que eventu-,I

G
I. 'almente forem trocadas entre

dos ommopnlarlOS I a referida Commissão e o I
li II Governo do Estado.

I
Encerrado o incidente

entre o Reich e o go ..

"
verno de Valencia

Fpolis, -- S"guiu quinta
iv-�"ira para :l Cnlitl:ll FpdeI'étl,

,

dH avião, u sr. (1;'. Ni!f.·f'U Ra
mos, qUe foi [(':�tar de inte

Solicitou dsmissão O

Luurival 'fontes

o sr. Fritz Lorenz, (ie Tim
hó, tarnbem doou, num gesto
elogtaveí. 500$000 para o
mesmo fim.
Serra hastante clogíavel si

outros parentes do celebre

naturalísta, emttassem o ges
to desses senhores, auxilian
do os poderes municipaes na

carinhosa empreitada que j p. I..
eeso!ver3:J? ,l�val'. a. te.r�.o

.

f' rogramnla TI \\:nlan r
'na qual ja 101 uíspeudlda a' �[t l

qu;;�:�:;�e reis',1 amaricano
de mamoo� li Wasbingtou, 8 -- o p'i.'si

Ui dente noogeveH 811Vl'Ju ao

jl'Iaterta prima ituiis-

II
S8;Judo para confiI';ru1�,lo,

pensauel a grande nu·
mero de industrias, tem
a baga de mamona a I
sua procura constante- 1
mente auamentada. Es- I

sa eircumstancia tem- :nos favorecido 7nuito a

exportação,
Mas o producto nacio

nal não te im.põe pelo
s e 'lt aperfeiçoamento.
.Não seleccionamos ain·
da a,c; sementes para o

effeito de atlender cf....
exigenrlias dos mercados
consumidores; oft'erecen
dO'lhes typo.s uniformes
e definitivos.
Comtudo o crescimen

to das remessas nos ul
timas tl'es annos nos rjd
a certeza de que nGS de·
di.carenws á cultura das
vur iedades mais procu
'rudas '? que logram m.e

lhar cotação.
.

Ate Novembro, a ;n08-
sa exportaçâo de baga
de mamona foi dE •. ,

63.805 toneladas, no va·

lar de 46.245' contos,
contra 35,547 toneladas
e 20.957 e o n tos e m

igual periodo do armo

passado.
O valormédio lambem

augmentrm: foi de 725$
a tonelada, no corrente
anno, contra 590$000,
em 1935.

Fritz Müller
I Delegacia de Policia

Do cargo de Delegado Re
gional de Polícia foi exone

rado, por acto do governo
estadual, o sr, Tte. Eloy Meu
dos. brioso omeial de nossa

Força Publlca.
Assumíu Interinamente e s

te pozto o Sr. Paulo Cro s
sembacher,

UI]J deerf'to abrindo o credi.
to (l.:l IÜ;) milhões de CDuiu&"
de réis pl1['êt fazer f!'ente <'.0

progr'amma naval norte-arte·
detiDO.

I
r Occorrencias panei ...

aes no Rio

RiO - Spgundo estatisliü:a
PUblicada, du:,ante O [1:;:.

no de 1 �l3(J l'egistl'aram-&e

11105 cIimee de m.Ol:t�., 775 d�·
sfistres e 224 SUlCldws.

Torna-Ee nece�sario; pO
rem, que a medida em ques
tão seja atte::wiosamente ob.
servada na pratica diaria a
fim de qu� com a experien
cia e as observações adqui
ridas, seja remodela.d!t 1l0S

clescollgestionar
trafeg'o

Importante medida da Inspeotoria de Vshimllos

o

Um lreclw da rua 15, onde em certas occasiões
a trafego terna-se perigosíssimo.

A medida. «?ra tomada pelo I pontos em que porventufu
S!". Bruno Hlldebrand, m. d. possa prejudicar Od interes
Inspector de Vehiculos, aUm ses coUectivos. Deste modo
de descong_t:stionaI' o trafe a Inspectoria de Vehiculos,
go na rua 10 de Novembro com o elogiavel propositü
representa o spílog? de uma de descongestionar'o trafego
campanha de «CIdade de na nossa principal 81'teria
Blumenau>, D antida já ha terá o apoio de todost os

longo tempo no sentido de que se interessam por 'êste
as ca�roçaB e o� c�minhões, importante problema urbano,
as p�fmeiras prlllclpalmente, Faz-se mistor tambem que
transltarem somente Da rua as determinações sejam eR'

7 de Setembro. trictnmente observadas logo
que todos deUas tenham co

nhecimento.

EI'if"ORCADOS
VIENNA, 8 - Foram enfor
cados na manhã de hoje os
tres dinamHeiros do expres
so Berlim-Vienna,

;Yr, Nel'eu Ramos

l'eRS(,';; a lministratívos do Es i Tn'S+I'tU'�Ota lo. . \ 1· ti !J
As�Umiu o governo ioteri-:

namente o sr, Altamil'G G-ui·1
m3rães, seu sustituto lflgal e i
Preslc;!ente eh Assembléa Le· J

grsla ti v II I Propogação dos reoolhimentos atraz&dos

...�.. :' M1.. ' t'TAS' S�NDCA�&RDEE�= í. D Iôt: G b I
. -

d
..•

� ii
- �'L'< O sr', Pau rosSl3n a· Cl'lpçao os C0mmerClUrIOS

.

- �lltis��Râ�u.: ! cher, Vice'PI'esiJente da U· \ em
< gera} C0mo assouiados

V03ADO DR, ACHILLESB \1- � nião Commereial de BlllIDe.! do Instituto de ri. posl'\utado
SINI, COM ESCRIPTORIO AN- nau, recebemos para puoU· ['ias e Pensões dos Cornmer
NEitO A' REO;\CCAO DESTE cação 1.' seguinte nota de: clarios, encareço aqui, a to-
rOaN'AL.

.

..

t'
,

d '.1-
�umllla 1mpor anCla para o' os os que alllua nao se

nosso comOlercÍo: inscrf'veram, a nr-cessídade BERLIM. 8 - Findou hoje

sr
"De ordem do Deplutam�n- urgente de () fazerem, dada as 8 horas o prazo do ultima.

.

• to da lOa. Região do l.A.r.C. ti. premencia tlB tempo plira tum dirigido pelo Reich ao

I�om sede e;n Curityba, levo serem cffectuada8, sem mul. governo de Valencia, O go-
ao <:onh€('Í1uento do com- ta, as cúntribuiçõ�s atra· vernu do Reich· deu como
mel'cío dos municipÍos de zadas. encerrado o incidentp" ven-

. Rio, 8 -- Em virtude do Climb!lrlú. fb�jaby, Brllsque, dendo 8.0 gal. Franco os dois
incid-ente em torno do arren7 Gaspar, Blurnt''!oau. IndaYl'11, Uma vez expirado o !lrazo navios "Araegou" e "Marta

darue&to do Theatro MuniCi-1�'imLó, HaIlJrrjOD�fJ. e Rio
.

d� mar;;a�à para �1 do mez cor- Junquera" em represalia ao

paI durante {) �arnaval d�ste Sul, que, ale o rha 31 do m�z rente, lllcorrer'liO nas multas: aprisionamento do "PaIos".
anuO ,solicitou demissão tio t;Orrel1lC', estarão dh;pensados os. c()mmereiaríos que, eté \ .

Fez entretanto notar que
eargo chefe' do Departa�en' da m�lta d� móra

�
todos os I ��uella ddta1 não tiverem I caso se repitam actos del:l148

.to. d.
e

.....T.u.r.íS..

m

..

o o s.r._ Lour.lval
aSB< elUd

..

OS

que. é. l.fectuareüll f.�..1tO.
o reéOlh

.. lill.
cnto em

..
q.u.�S.• nature.z.a PO.1'. parte. dO.' gover.Fontes, por estar em dl3s�- o� p�g�ment(js de suas COíl· tao, !flUlt2S �ssas que serao

Ino heapanhol as represalias

�or.dO....
com c conego Otympw I trl�l.l.lç,OPS elTI_ ütra�o. .

. appI!cadas üé <.lccordo com germanicas serãoo de IDfiior
. de·'l.\'!ello. i ;:;enoo obllgatUI'];.1 a 1118 'a leI." vulto e gravidade

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



pt��������s .

D LOJAS DE GENERALIDADES ELECTRICAS LTOA. t
t Eu.a. 1.6 d.e ::I::'Tóvemoro �r_ 84 t:

-

: I
, Blum�:�;;;�;��:���;����i:�OPOliS Gilt
D
�.; 4 annos de garantia �.I? Preços convenientes Facilima aquisição �

D.;, PLANOS MENSAES EM 12, 18 E 24 PRESTAÇÕES G.Certifiquem-se pessoalmente e Biochimicos.

D Para t,"dos os problernas e consultas re lati \' a aReIriger" çi\,) ti �m EI11_e_nto _GOmp I etu

D
Cornmercial, a GENERAL ELECTRIC c0l10Cá á vossa disposição de artef;!ctn,.;: de borr-acha.

..�oo O Departamento Technico - o maior e mais c )mpleto elo Brasil too.' Pf'l'fumnrU.!s. Sabonetes, aru-

(l/JS de hygteue de.

Veü·r'a:! <i ViU'2jO e atacado

D.·oOo
:Mais de 1.000 Lommerciantes em todo o Brasil preferiram 11(1 ulti-

t.mo Semestre equipamentos frigorificos GENERAL ELECTRIC .

Attestado eloquente de

� Qualidade - Efficiencia - Economia ,I? 'Ed8 I�!���������d ita

diversos modelos,

Pilu�as DE 'V'iTIi
I para '<3S Rins � a Bexiga •

i ��-�-·-�--�-�-_--_-�-�-_-�--����_���_=�__�

Pharrnacia OriOI1
Ant. Bn:\NDES

RUA t5 DE NOV. 63 . TELEPHONE 90mef,hanismo hermEticamente fechada,

não interferindo com radio,

Cadernetas de Reservistas
Deverão procurar as suas cadernetas ct� rese r vlstas,

nesta Delegacia de Recrutamento .Militar, os seguintes ci

dadãos: José Schneider, Antonio .Io ã« da Veiga, Atexan

dre Gutz, Leopoldo Goll, Agostinho Mardeli, Ca elos La d

wig, Gíuseppe Curbanl, Alfredo SchwartzrQck, Oscar Bre·

mero Arthur Liemann, Gíulio Oirürdi e Luiz Ciquella.
.

Séde da 6a. Zona do S. R. PID Blumeuau, 9'1-19:n
Paulo Clem cniino Lopes

20. Tenente Delegado Recrutamento

����������������
U. 5. voe Curitybo? =

ProcLE'e hospedar-se na Pensão e �
e I<.estaurant GracJOsa, situado (> minUlOS :ã

� da Rua 15 de Nuvernbro. �

Serviço primoroso de refelçües - lnteil�' ®
mente familiclr �

Il Diaria: 6$000 �
I} Avenida CanJido de AbTeJl. 66, �
� 7'elephone, 518 - CU1'i(ljba �
�-��������� ����

C�lll!llApue::nt����:a��� .1:'"".-L-a-f-g-�-m-e------� !II. ...

Lustrador de Soalho

'1'e Parquet Deixa-me gritar!
Rua da Velha Tel. Nr. 13

Faz todos trabalhos qu� pertencem

a "da arte, como nivelar, aplainar.

enc:alafiittar, raspar, "ncerar, envern;·

sar ti: olear soalhos novos, velhos e

estragados. Ac:c:c:eita limpeza geral de

salas patticulares til commerc:iaes, co·

mo talnbem limpa, lustra e en vernisa

movotis

,...
O Ihr:. me O! para a

tosse e doenças do peito.
Combate as constIpações.
resfriados, coqueluche.
bronchite e uthma.
O Xarope São Joãc

protege e fortifica a �
ganta, os bronchioa " os

"pulmões, Milharea d..
CU!ali a�l)mbr08a:5 t e

A <cura das

Sezões
Inrallivel enl poucos
dias somente com

as a!amadas
eS@8

Pilulas Dr.
Reynaldo
Machado,j

il -------------------

De ordem do Sr. Pl'pj'eito ::\llltlieio:l) ele B!Ul'IPflHU (. no

propn�ito de descongestionar' o tn\IeUO na !"lIa 1;) de No
vembl'o e f.'lcilitar os serviço:, da tls('.aliz8ç-üe.. tOl'110 pu· eilumfía-SD fi ;, h rUI! 'ii

blíco qUE', a pürtir desta data: fifi I.c·no'·aJ()t(j7'li� .�!",;i(,,, III.�
1) - as caminhões e carroças. carregados OI] Dito, ta cidade j)(l L 1':'!1 ,'nil' "'-cf

que. do tairro de Itoup;.Jva seca ou ela e;;;ttlç!lo da E. de r/e ..1ri.<iU·le, �iJpii,," '!�!" f/;',
Ferro S. Catar'lna, nesta cidadt', se di!ijam pura o perto ou rio ,'..,II!

-

.

Registro de firmas para a rua Minas Gemes. Ou Yice·versa, de\,t;l'nG (1;,fé,Q:êH ----

pelas ruas P�1'110 Zimermann, Dr. Amadeu Luz, I de seteLl-
A Junta Comercial.elo Estado dc I

bro e AL,meda Rio Braneo. fic<'!n(Ío ncrmitida a paSSAgem
Sa!1ta Cat,�rrllil ilU(O!'lZOU o :::n� ,!oa I desses

vehiculos pela rua 15 de ;:1\)ve.mhl'ü epr>!.I'lS no '11'e
qUlm de S,des a tr?Har do Rt.GIS- 1 d'd 'Ilr .

d I" J'
TRO DE FIRIIIAS COl\1ERCTAES e I elO compreen I fj emre a L.cILll' a 1\ 10 _)!'aocu �,� Ala·

INDUSfRIA1S, para �aci1itar ° CUIn-\' meda Dr. Blumenau.
nrímento da Lei Federal n. 187, 2) - Os caminlJões que fazem linhJs 1'eg"ulures de
do corrente alia,

. transportes de cargas ou passageiros para os distritos ou
Portanto todos os est9beleCIID' n- . .. ..

I �
,

d' ,;- ,','.
-.

tos. fabricas, oEcinas engenbos ete, �UDlC1PJOS VIZ1D 10;;;, f,0 po e.I30. éstallonar nH rua 15 de

que alDda não estiVE'rem reguJari. t..;o:,embro II tempo nec:SS3I'10 :1 �arg:a e dC'S'-'Clrg-:i. () éS·

zados, nes�e e nos D1unicipios visin. taclüname::1to desses Vl'll'.ulos sera na :\Iam .. (LI Uafi;" OI'
1.105, poderao faze-lo dcsde já, por Hio Branco.

.

itltermedio doSnr. Joaquim de Sales. FPumeIJau ;) de Janeiro de ;:1:)1
Rua Dr. Amadeu da Luz.)1. !í) Br'u:1O l-lj]dehraoi

BU_.!MEI\AU Inspecíl'l' de Vekulu6

Maior sortimento
em drogas e e speoialidades na-

cionaes e exu-augciras

Medicamenlos AlopaHcos, HomeopaHcos

II! .JOrwçüo directa, por isto

Pt'eços baratis stmos

de 2a. Praca
,

o Doutor Leonardo Antoni« Lobato, .Iuiz Substituto
da 2a. Circumscrição deste Estado em e xercrcio nesta Co
marca de Blumenau, Estado de SaDia Catarina, na rórrna
ela Lei, 2tC.

F A Z saber aOG que (J presente edital com o nraso
de oito d ías virem. interessar po ssa ou dele rwtlcía' tive
rem, QU0 no dia quinze (15) do mcz de .laneiro (lo corren
te ano, na sala das audieucias deste Juizo no edifício da
!Jrereitura Mu n i cl pa l, 8.S 11 b oras, (J portc'ü·o dós a u d ito.
rros tevara a pub.Ico pregão de venda e arr-emata ção. a

quem mais de!' e curn o s buumento lt'gal d,} v i r te no!'
ce nro sobre o preço da avaliação, O� seguintes be ns: 1..'-:"'1
TEH.H.EJ\'O sítua.Io DO lugar I ou Dava Norte, n esta C/,;lIIél r
ca, com 11 ar e a de 8.190 rnts.-�, fazendo frente com a es·

trbd;: que VUE:: ao lugar Fidt'!ís, ruuuos á terr-as rius hv r
deil'os de Augusta Heif. t'xtr'l'ilwndo de um Ia d o c o m ler

ras ele Luiz (}uot!Jel' e Paula Beck e de' outro la(j(, rom

ditas 'Je Alwin Heif. com li 111etade elas [)('uüeiturÍas: LV! \
C;\S.-\ de mO!'adLl, cnLlslI'ui!la de tijólns. 1':ln('1]08. etc, [1\'<1

lindos por DOIS CO:\'TOs E QL:li\'H2:NTOS IvnL HU;";
(2:50(1$000), im"vt.'is estes que se l'lt('.Ulltr'llU sub a "llH r·h
dO depositl!rio particuLn snr. Ulmer Larn.nt e que'" f()!'HDl
penhorados á H!cal'do neiL na aç<1o executiva hipr1tecarid.
que por este juizo lhe mun' Edmundo Líeseubbrg. E, qUt'nl
S mesmos pretender al'l'emutar deVê comparecer DO dia.
\,ora e local acima desigaadl'''-, ficando tOd08 cientes de

que a al'I'ematnç'.i.o { iE'ita c(,m dil.;he;ro à visld ou Lado!'
idoneo. Para que cbegue ao conhecimento de todos 0:->

i(��eressa(jos, .1az expedir o preser,te edital que ser'á pu
bllca�o pela mFl�eDsa e fixado no Jogar do costume peie
port�lro dos auditorios qUt" de assÍru. haver cumpriáo. la-

I \Irara a competente certidüo) na �órma da Lei. Dado e pas·
saclG nesta ciclucle de BluJ'lenaU, aos sete dias do nlt:Z de
janeiro de miJ llíneeentos e trinta e sete. Eu, João Gomes

�ja Nübrega. Escrivão, o subs'2revi. Blumenau, em sete de
J1:lneiro de 19�1{ (3.a.) Leoilllrdo Antonio Lobato. Juiz Subs
titllto. 7 1·37. (Sobre uma estampilha estadoal de 2$000.

I mais os selos das t:1xas de Ed. e Saude e Saude Publiel:!
todos devida�:ente .}nu!.lI�zados): ConIére com o origInal:

I
do que dor; fe. O E.'-'CI'lVao: Joau Gomes da Nobregi:.

HOTEL HOLETZ
�-----_. -�.-

Situado no melhor
da cidade

ponto

R. S�ebert & Cia.
Qug,rtos confortaveis e cosinh"

de primeira ordem

Absoluta mOlalidade b

maximo asseio

i Bluí1í.enau· Sta. c�_'tltar ina Ilnspetoria �e Veiculos �e Blumeuau
AVISO

Pennas de Oanço
Àrminho _ Forr.ece-stil. gran-de quantidade.
Pedidos com oHerta de preço para
Elmonide Ba!sini - Tubarão - Sanla
C�tharina. lCitar esta folha).

ELIXIR "914"
Com o seu t1."iI. nola·:;e «in

poucos diaS:
J' - O saDguI: limpo, de imo

purezas c bem estar geral.
::. ---- Desappareeimento ue

Espinhas. Eczemas, Erul'ÇÕCR.
Furúnculos. Cocciros, Feri!!",:
bravas. Bõba, etc,
3' -- Desappi1l'ccimento ('f!Tll

pleto de RMEt;fllATIS�I(), (j{>.
n's nos ossos " dôres ch:, cu

b('�'iL
,1' - De�an�rl.'cilllentf) d'IS

llwnüef<taçO[:s syphílitiCil.'-' ('

de tod o s l)S incornmod..s (!t.
íundc svphil itlo a.

;" - O appurelho l!"s(I'''_
inrh'slinal �,erteito. ríol". "

"ELlXm 'lU, n ão ,lt;I('<I , ,'0-

tolllilgo e n ão contem u.uu
reto.
E' () unico Depllratiyo que

tem attestalll,,, (jus Hnsnita u-.
de especialista.> dos OI'II,,!; e
da LJyspep"ia S�'[lhiliticil

PARA

ISMO
E

DEPUMR
O

ANGUE

--___..",_.._------

"Horario "Condor"
"Condor- Luíthansa
a �:a!'tiI' de 7 dt' Dezemb:'íl

de Jn;\6

LINHA PARA O NORTE

Iech amento das mulas em B1'l "n,,'/

Segunda-fetr�t (�t{: Ili,) de .J:, D ;._�i:í>il
.

QUClrtil·feira al'-' Bel;!ill. COi" l!t.;:t.
(:�l(l pura Eur. ..�-
Cllliill;l·rcira ii Wo de ,J::n(·iro.
:--:e:'-�ta·Yeirô. at{> Hio de ,J;_-:nl'iru ti

r{.eeif��.
LINHA PARA O SUL
I-'t'ct1ilII\entí' ri:;::;, iná�;:tS ern H, LJ{(C'1!;!tl
f,,<!hhado ató F'l)r{') ./\Jeil.t._�. PUl'!;ii:i

. \.V;'._··:-\ �� t--:.;J!. [Li �I).
I I"t;_1. :1_'l1':J ;31"��

,;;

n . "_:_.w,,,-·.,��;
t"onche de,) u;:. li e' r: (l.iQ 1
a. vida do.s �}Llll;;lG0) I
o que os 'Pulmô;:s salc j
oa.rOl. a li o S S'� \j cio.. \.
. '\'}

r fNFRAQU'�C�-:;;��-;-' 1I ':;'InOã t'll,"" iOGS-llI. 'lÓ' 1'-'13> J

f �ceta$ � ·--;0 ;>�ltQ 'l ;
U"-5 g �<:J.rolllo \QllICO 1

ViNHO CRfOSOTADO i
.. p...,,-.---- I

Mij iJj mn �mu i

!
�'"I"' ..�"dli mr,!1!l Il<�-l
(;I>e-,.t 1&2 lf\!lmlu � I

:,r;fI'iIlI!luc@!'teU'1
1:._ . m_N_IC_l)'_S1J_B.f::ltUiO 1

:_
).']S j'\JUAI'lfl1 "

"","",--�",; ...�'

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

, ..A.:d.vcgad.os
����_$�_����.������$_�M�

�:! Dr_ Fl'eitas Melro 1f H Dr; Arão RabeHo i
(}J AOVOGADO ":-

't �.!..
-

. ..

..;,'•. '�'. ,- .A..
rIV

..
Og;'dO,.'. '-" :

t
"" Causas c.ivei?, �.ommel'Ciaes �

::.r '.

e CI'lm�nMS' .', ;3 í� "'.
.

Escrip�OIio: i
W:,j. Alameda. RIo. Branco .

H g
Alameda Rio Branco .$

� >+,,"�ii>"�M>__.�.��� ��"��MtJtt�""'_"'tlo·

i: Dr. Olivetra e Silva ��. �,� DR. ANTONIO. 'BASTOS DE !�: :) h "ARAUJO oi

.:.: Adoogaao g .: . ADVOGADO I
�� A 2;"Il!ilil, Rio Bronco. 1(J il;; C··IUSaS erirnínaes, eívels e I
,;..
:

....
'

'. =.
.

.:{ F.
"

con.1Ul.et'Ciae.. s, Invelltario.s S
:}, '

Rtnmeueu
.. �{fi INDAYAL - STA, CATHARINA t

�$�� .>t+®�ti&M� 9t)&l>& ... E$$<Gttc....... -

i DR. p CH:LLES B�LSINI �� R 2'. ��b.ellião NOB�GA
', �r

�. ·A.�· d :1 r'.
- Edil

..
1eIO da. Prefeitura - :\.iii �Yoga O :

'

l!
.

.:'

t; .

: �: Eseriptura. contractos, procu- :'
: f;:-Q:ve5sa -1 de Fevereiro n. 7; l: ,liições, protestos de letras :'

�, (URf'A'C'CiSO) :�., �: (vmr,ra e venda de Immoveís, .'

- n _.......,_ : }; conílssões de divida, etc.
Q

,

.... �. t :
���.�����M� ��__����

:: ,1:edicos

1�VISO
,1�::-W��';?�I�P»PJ�J>"�'�·�1 t',"0��'1��""0���"<1�i
1 Dr. medo li. Pape a.:t Dr. Alfred r100SS '

a · ClirJ.ca:. ge.ral. Especícdísto d 'P. Mf·�;liro d(, lI""flíll1( ....'ta, lZ'Ibl'l 1�" emmolestíos de gu:rg,'rr.. ntcr, :1 � ()' I;) ii J..1.. �I t; (_J-.' 1,. "

(

� nanz, OUVIdos e olhos � _, ü I ' _) l
.

.:

,:;. Blunienau - Rua Pluuhv l a t liutc« (,dal
�

- d ? I

�""'=:1��0""=:J.,,-0"-'Ó'-""':'""'-; �'" l:;:::"';� i;",,,,,--- r.-"",v:c.:""Ó"'<1'<.:;;J;":J-:"Ó"'::11;:""'._
.1

-

-

f, ] ;.

_:�
Doutor Pira�ibe Araujo �,l., f.� DL Ántonio "afilsr

� ltflclIças do Coração, I'ulmões, I!, _

;,:' J"ig"tiO, E.,to mago, ;;1I1S; fll' 1 d '[ l' I! I 'J
� icsttnos e N�rvC$,W, /,

.\. f:'( l co (o
-

(ISPI t< I.
.... Partos. .molesüas dt Senho- lO. (\ �':'UI1!<:1 (íllh;lrl!í:1
& ras e Cl'l}l�I.(.I:S, :1 d
,1 tWA 15 DE NOVJ.;MHP.O n' 1'2 � � Cirurgia. P.:trtoe, Clinica e;ID

.' � T;:.I�phone fi;, 255' � ii Geral.
/.

p"".�r_;:,,,ç,,;ç::;.:���p'��� '=""-d�"'Óç..�.'0"'-d.�p,;,ç..� ,-

til � ,

�; 1
�

.. ) ""

� l'ri'ota ,itnn<» cJ.e IlUcceMO·
...

do o melhor l'et.!ll.me para

preferir JUVf!'!NTUDE
ALEXANDRE para tra-
tar e embeUet:lU 08 catn>j,..
100. Exttngue 8.caspllt ()..J •

P • Quédl dQS cabelloB,
evitando a oalvioie. FIU.
voltar �. l)Ôr nliturnl 08

tabellos brancod. .

. dando-lhea Yigor
e mocidade. Nilo

A,.I-l�1tlI.
contém NieB de
prata e usa·,.

&--'1{ como loçAA. Calcehina

o Dr. Mendes de' A ruujo, Especialista ha
mui.s de lO annos, nu tratamento das !:IR,
;,,1011 I tt)ID 1 ti sem opevacão e se:n dór, nas
.l)('e1l\.'dS dI) Recto (Fissura, Fistulas, Recti
l(-. Quedll do re�.':o, cic.), nas Moléstias do
E:";' I'U .\1 ;\GU (UICI'ras do Estouiago e DUOd

.

! i c]P!'l(; s-:n U[);�ral.:üo) dos I�TESTINOS
iI I
II i Di(llTIH�;tS ['(:-:beldes, ;--;eu esp('cj�li, Cotites,

" i Prj,.,{iU de VI:'IlUf", ("tc,), Hegirnel1s Dietetí
Cus ;1d": d'Jel1l.'as elo ...Apparclho Digestivo,

• TI,lLllll,-.t'!tU dus V,J, HI%E'S e ULC,ERAS

f DA I:>E.U:-J A, S(";!n " l.wraçCto; avisa que em

!)n'\'{� t--s.ndii:l de rt:'pUU:3l) êm (abeçudus,
d;_lr;\, a pedltlc) cle 8lgun� intert:'ssacjns, con"

f I SUlli:.1S, SÚll1enr,e de SLLl especialidade, em

I ltuiuhy e Blul11enau, do dia :�o de lGlI1f.:iro
�
I de iC):17 em diante, devendo 03 interessa

dos se apreseEtare:n a consLllta até o dia
no do rneslno mez, í;-t�im de verific::1r ::-.e )

nUi1l(::-ru (L; clientes j\.tsfificarcÍ Bua n�ai()r

demora.
8 x 1

-

A SAUDE DAS CRIANÇAS

ESPECIFICO DA DENTICÃO
As pessoClS afli.<;Iid=
de, uma constante

,

dor I1<:tS costas. de�ll.

I

dores reun1uúcas
.

.

.

.

T

nos musculos ou ! 'mi\� J� d�Hl CALCEH1NA ao vos-

nas juntas. de II�
1':0

fIlhlUl1C?
dores de cabeça

!" uma sensação de perma:l�nle P{llque não exrer-fmenta'?
fadiga. pcu'ecem iolahnenie veucldas, •

As PILUlAS DE FOSTER. enlre!a:nlo.
I 1-\ CALCEHI�A evita a tu·

as ajudarão a reagir contra eeS!lS I bE')'cu\ose a as infecções in.
acabrunhadoras ep1e:midades: testinaes e D

�

·tt
Em pouco lempo o organlsmo eslara .

•

nu p�rml e 8.
livre dos Venenos uricos e 03 rins proliferação dos vermes uos

estarão funcionando MlznalrneJ.lle, intestinos das crianças
As PILULAS DE FOSTER são

.

�,.'

Vende·se em todas as

pbarmacias;
�

15 x 9

Colectoria Estadual
I de Blumenau

'

! Imposto de Patente por venda de
Bebidas e fumo

Edital
De ordem do sr. Coletor Estadual desta cidade. torno

publico e para o conheeímento dos interessados, que du.
rante o corrente m sz, em todos os dias utets, arrecada-s�
nesta repartição e em todas as demais deste muulctpío, o

1'. semestre do imposto acima; relativamente ao corrente
ano.

Os srs, contribuintes que deixarem saustazer o paga
rnento no corr. n'e mez, poderão tazel o nos mezes da Fe
vereiro e Março acrescidos da multa de 50/0 e 10010 respe
tivamente.

.

Findo estes prazos. a cobrança se:-á feita judicialmen
te, por íntermedío da Promotorla Publica desta comarca,
de acordo com as Leis em vigor.

Blumensu, em 1· de [anelrode 1937
(ass.) OSNY MELLO. escrívão.

EM TODAS
AS BOAS
DROGARIAS
E fARMACIA5

�����!I$A V_�_S O II
nHDIMOS a todos os i
jf"nossos assiguantes �

) de DO!' Seif,!ltiHcal'eI? I
I �le tudas as u"r{!g'ularIü 2

'::,1
dadeti que

t OCCOITdel'e� !com n eu l'ega .
eSla !l!!

follla. II

� A Oereneia �
iYMíW��"*""'""*'"
�•. [@3 .._âí���

�"__����__�Rm�n

BOa Sitúda.... Vida Longa... !Obtêm'lI11 uunda o
.

ELIXIR DE NOGUEIRA'
� Ph. eh.

JoI.O da Silva Silveira

Empregario com rell.1 vant.fil'6W
Doa Mg'dntes CAlOi:

RachiÜsmo,
Rheu.aaUamo em lerlll1.
Cotrl!rifnlÍo dOIl QvvidUl!I,
lnflamm.llqõe. do IIhml.
1df�(\0f;. do Hglllio,
l""" .,chlla 8:a p��,

Of>"".,rrh�...
g.plnluui.
Sârnl,u!I.
UlcefMS,
Emcc'<>pbul_
Ollrtilro..

P15UUIlllt,
Cill'l�ltea.
t>.u"".�
SOllllmaa,
CI);-�If 110 VeUfI,
{j.rllurwulua, etr

"'O(f)�tR-O&O.

ANTI-.<;YI'U;;'ITfC O
ÁNTi-fii'!FUMATICO
A PI TI- gSC!��OP'fUJ..OSO

\ �"�.'- 'u m�a •.,! 'J�rH�' ii' �r�. vi �Ae�í I1If
t - ....

4 5 Ur&UfU!1 Prenltol • � �!t:J.!�ilt.

.al' ti .... 0·.,-

,

fiRANOf Df PUIfA IlVíl 011 SMilW

..

O
FORTIFICANTE
QUE M.Ào fALHA

OEPO:;.''''ARIOS:

vROúARIAS BRASIlEIRA!
RlIA DOS AI'ó;)RADAS, .zl-I..�

CIDADE
DE BLUMENAU

Bíssaznanarto de absoluta
lndependeucíe
-

ELlçfies ás quanas-teíras
e. aos sabbados

Director:
DR. ACHILLES BALSIN'

Gerente
RODOLfO RADTKE

Fedacçilo e oHicinas.
Tnl'n:l8Sa 4 de Fevereiro n' 7

C'itÍxa Postal - 07
BLUMENAU
Santa. Oatharina

-\SSIGNATUH:AS

Ar 10 •• , • • •• 15$000
Se :1�' tre . , ., 8$000
Nr.ll. avulso. . $200
NLn. atrazado. $400

I�IPnRTANTE
\ direcção de <Cidade de

BLlmeuau> não assume res

pcusabilidade pelas aprecia
ções emettidas em notas ou

artigos assignados

'JM

CAI_�C.E
AS

f<Ef E:I ç.ÕE5"
:DA' 5A80E,
1< EGULAí<ISA,

EVnA50Ffr<IMENTO�
-

COMBATE j\> t'WI..ESTlAS
DO \)TERO
E QV.<>.f'!I05

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



CIDADE
D'E,BLUMENAU

Indayal em foco
«(Jorrespondencia especial)

[oaquí
....

m .. Simão .\amigOSI relembra com enthu-
.

.

.

.

síasmo e fulgor. eptsodios da
--

época monareníea, em que
O dia 7 do corrente assig� degladíavam-se Liberaes e

nalou a passagem natalrcía Conservaüores, Irízando que
do venerando ancião sr, Joa- os eleitores não medravam
quím Simão, que naquelía .saerlãeíes nem audacía, em
data completou o eentesímo bora por vtas tão torturosas,
anne de exísteacía. plcadas- excusas e perigosas,
Descendente de colonos -:- para chegarem á Gaspar, a

pois. €Iue sua mãe era de ort- fim de cumprirem os seus

gem tlUemã e seu pae filh,J deveres cívicos de cidadãos
ue Portugal - Joaquim Si- brasileiros. Bellos a edíííceu
�ão nas�eu na velha colo- tes exemplos em contraste
rua de Sao Pedro de Aícan. com os tempos que correm ...

tara, no munictpío de Sãb
Jt sé. Mais tarde seus proge
'IlHores mudaram-se fixando
resídeneta na então fregoe
zra de Gaspar. Moço, aínda,
(> nosso bíographadc abando
na o lar em busca de aven

turas, rumando para o então
Benedíero, hoje "Indayal"
tomando-se assim um dos
primItivos colonizadores des
ta prospera Vi11a. Aos 35 an
nos de idade eontrahia ma
trimonio com Dna. DeHi:u)
Vieira, no então logarejo de
Gaspar. quando ali . estívera
uma Santa Missão. Logo após
acompanhado da jovem as

posa retornou á sua "Palho
ça"J conJltruida num· local

, hoje denominado Rio Morlo.
Tlesta Villa. Desse feliz con

sordo, que perdurou 6t ano

nos, n;lSI�eu apenas treis fi.
lhos. Com o espirito 1ncido
ainda, é bem interessante ou

vir-se desse ancião as tragi
oaa e bizarras narrâçõe�, soo
bre o que foí a cplonizaçào
do valle do ltajahy. E ainia
hoje, quando plllestra com

Joaquim Simão é um dos
sobreviventes dos tantos e

bravos brasíleíros, que arro

jadamente com os intrepides
desbravadores germanícos,
como Krambeck, Ricard
Voígt e tantos o u t r o 8

eolôntzaram e fundaram ln
dayaí. Entretanto é bem la
mentave! a nenhuma atten
eão dada pelos homens pu
bIíoos de Iodayal, aos vultos
proeminentes de sua histeria,
que tão pro.digamente lega
ram ás actuaes ger&ções, utn
patl'imonio rico e lerm, tão

generosamente regâdo de
suor e de sangue, Duma e&

pontaneidade sublime, que
bem define as raças que.o
colonizaram. Para o Executi:
vo de Indayal, pois, sempre
cioso do cumprimento do de·
ver, speI1amoH para tIue per
petue um preito dando a ca·

da rua de Indeyal e ás que
posteriormente forem crea

das, o nome de cadaum pio
neiro da colonizaçâo. Ter·
as-á assim fnito Justiçu.

BUSCH
HOJE - SABBA DO A'� 8 1/2 HORAS

AMAN� - DOMINGO As 5 e As 8 1/2 HORAS

K A E T fi E VON N A G Y

A LINDA MORENA
EM

Um sonho. que passou
Dá Opereta "POMPADOURU

UM Episodio historlco narrado com esse

espirito de galanteria, que caracterizou
H reinado de Luiz J 5.

S· EM pIla o réL nada sabia fazer.
Para felicidade da França a

Pompadour teve de renunciar á sua

proprIa .
felicidade.. _

LUXO! DELICADEZA! EM DÇAO!
Entradas do Costume

Nota esportiva
NO CAMPO DAS PALMEIRAS
UMA CABTA. DO SR. EDGARD

MOREIRA

Chronicas Sociaes
1 nhãs ao ar livre>. '.

... evite penteados compu
.

eadoa. Colloque O cabello to
Quando alguém se dispõe a recordar � ,"ida ({!lI.' j:i. viveu. revendo do para traz, envolvendo- o

certos factos que determinaram certos desfechos, certas cousas que J'ê-
numa fita.dundaram em outras sempre pensa aSSIm:

Si eu tivésse agido de modo dífferl.'llte ! . . .

.
'" deixo se viver como um

E' a 'võz da experiencía, 1fa5 como seria posaivel ellc tt!l' OUVIdo lagarto ao sol, creando ene r-
a vóz da experieneía si naquelle tempo alie éra tão moço ainda '? • • •

gia parJ. a lucta do inverno.
E se lembrará de algum que (ira mais velho e deu um conselho, (I

mesmo que ella dá a si mesmo ago�o·":'· Convelu saber ....

9lenuiziocnei'as
Como já annuncíamos no

numero passado, será realí
zado no campo das Palme;':'
rasi um encontro de tutebol
entre. o esquadrão do Pay
sandú, de Brusque, e o Be
ereattvo Brasil, desta cidade.
A's 14,30 terá inicio o jogo

prelimínar, não estando, en

tretsnto, determinados os con
tendores.
A's 16,30 começará li par

tida inter-municipal, na qual
O Recreativo certamente tm:á
oceasíão de conquistar uma

optíma desforra que, para os

seus torcedores, está soudo
esperada com anciosidade.

., -

Em amor é sempre assim:
Amo-te!

.- Adoro-te,
Beijos, Sonhos. Casamentos. Filhos. Credores. Crises. Sogras
Amo-te !

.

E"? Pois eu não te amo. Engraçado. não'? .••
Ridículo. Tortura. Insonia. Uma viagem muito comprida .. ,

Amas?
Nilo. Ninguem me interessou ainda .. ,

Nem a mim!
Vasio.l\felaneholia. Falta do que fazer. E. acaba sempre em um

dos casos citados acima , •.

Uma revista amerlcana de
clara que são necessarios os

seguintes 24 pontos para a

perfeita belleza da mulher:
I

3 coisas bem brancas: a

pelle, os dentes, as mãos.
3 coisas bem escuras: o�olhos, as pestanas, ,iS sohran •....

celhas.
3 coisas bem róseas:' os la

bíos, as faces, as unhas.
3 coisas longas: o corpo,

os cabellcs, as mãos .

3 coisas curtas: as orelhas.
os dentes, as pernas.
3 coisas desenvolvíuas: o

seío, a testa, e os c-spuç: s
entre l:l s sobrancelhas
3 coisas pequena!': a cin

tura, as mãos, os pés.
3 coisas finas: 08 dedos

;:-1 cabello. as cadeiras.

Coisas da vida ....

- Mas Porque fugiu da
c&.deia?
-- Queria recobrai' a libe!'

dade, para casar-me, doutlll·...
- 'Liberdade! Então, que

idéa tem você do casamen

to ?

Nossa Anedocta
Quando o ceI. Liborio di'

.':;oledade assumiu a alta in- ___

vestidm-a do prefeito municio
pa.l de Belorolas, depois de
ter lido um vibrante imprfl-Bloco do viso, no qual agritr!eci8, pe

Realizou-se neste mês, em muito estimado e bom catho- Barulho la mHesirua vez, a confian-
Rio Rosma, districto de En- lico. Seu enterro foi realiza

ça de seüs C (l1'!'eligi')narif:F;
cruzilhada, a festa do has· do no. dia seguinte, no cerni· Foi Hl'ganisado pelos SfS. apressou se em ficar a fÓS
tealliento da primeira Ban- lerio de N. S. das Dor�s. com Sady GldrnHl'ães, LuIz Reis e com o secretario d.... Prefei.
deiro Nacional adqmrida pl3. o acompanhamentú da todos Martinho Veiga um blóco tura, para, i rrw'Jediatamenli:'.
los srs. socins da Sociedad� da localidade. carnav3;lesco que rece!>eu. o in cíar a eua adminístracçã,f)
Escolar de Rio Rosina,' com x x x suggestlvo nome dê 'Bloco I que promettia 8Pf fecunda.
s presença de 60 alumnoB e Falleceu no dia 3 em, Ri\) d.o. Barulho'; ao qual estão I Assim, ancioso para por
uma assistencia tot!11 'caicu :\1ilauês, o sr. José Píaucoski. fllI�dos 11, rapazes do

nosso! e� pratic!i as buas medid<1s.
lada em 200 pe&Se3s. A resta

x x x
me.o SOCli\l. dIsse:

constou de um optimo pro
fi R 1 A la. exhibição �este bló I

- Seu Tancredo, pegue da
grall)JIla preparado carinho- Ache. se em fe. tas 0I lar rio co, que promete ammar enol' caneta e e&01' va um Avis:)
samente pelo esforçado Prof. s�. �lbf'rto Ped�on pe.H �!lS- memente os preluJifJS car-I que arreputo insdhtvpr ...
Angelo Trentini, que não Cl"Il...,uto de um lmJo meOlUO, navalescos da terra será, DO. __ Prllmpto seu Li!:>orio
poupa esforços em educar e x x x ; 81il.bbado. 16 de janf'Íl·o. A's I

- Então, Já vai! Faça bE 141,
dirigir uma turma de 46 a· Está de parabells o lar do,; 20 horas se:-à percorrida a legilvé'f! ---;..r
lumnos. sr, C!emente e Ver'onina Bo� nos�a principal arteria pe[;J. 1"':': dictou, f':oJernne, cLlnven-

x x x nattí, pelv nascimento de uma' barulhenta raptiZil:ilÜL cido, autoritado:
t{o dia 27 do corrente te interessante menina qne na S" ... � 'Neste cemiterio EÓ SE'" eu-

ve �ugar êm Cedro Cent!al pi"aRb�pt1snal recebeu o nome I vae a p�aH.\.o .. II t:i':'arão ()� !TIo.rt.o� "que vi.

a festa e.seolar pyomovlda I de ,--,lta.
I , .. não "a<:lse"

..

0 seu Cf/r
VéH'ID rO .numclplO .

pelo br. p.ro� AntoDIo Cury, x x x I
po só de um lado, porq'Je fi-

sendo a$B18tIda por toJos 08 De Rio do Sul, em g"zo dt:' I cará tostada unilater�:lmen�p. V A D 'I:' '11
...8rs, p_:tes dos alumo?s._ Pela feriup, chegou o 3r.- M1ifinl parf'cendo um 'rotlst·beef" A JIlI I!LJ

man!:a houve duas mIssas r�- Pedrelli, COmpúEf'!":te prores. muI passado. Sómente fiü pfcximo lJume.
za�a'3 pelo Rvdm? Pde, Mano Bor do Grupo Escolar de Rio •. , t'vHe a manteiga de 1'0 de 43. l'e{ra, dt-,vUo áRets e, �m segUida, chunas, da Sul. caCllU, que cheíra horrível· grande premencia de capa-
co, café, bebidas e numero- mente, Um bom CI'eme é ço, é que sahirá puolicadasos recitativos feitos p�los. alu U •

bl' preferível.
'

a secção de Xadrez, lutem.
mnos, A tarde a. festa f?l on- nevlstas 8 PU mações I ... nilo use joías em deua- gentemente düigida pelo OOBecerrada com um bello dIscur· Sill e sim joias sobdas dis- Si) �oHega sr. Demetrin
80 pronunciado pelo esforça-

BOLETIM

.

eretas.
1

SebeHd. Por este motivo H-do Prof. Antonio Curi. Reali-
."

.'. não leve o livro só pa· presentamos excusfI.S <1(,,;
zou·se tambem o hasteamen· I do IDlDlsterlO do trabalhu. ra vista. ProteJ·a·n com uma I ·t j
t d B d· N'1 I r d t" 1l0SSOS el ores enX8, risías. >�••(i) a an eIra .1. aCiOna.

I
"n. us na e cmmerclO. encadernaçiio de crel.one vis

__ .",
x x x Do departamento de Esta tosa e_elegan!e. .

Falleceu em Pomeranos, de· tistica pUbliCidade H:'cebemo$ ... nao se pmte demaSI8d.a- O Municipio de Ham ..

pois de longa e partinás doeu- o nr. 2� do Bvletim do minis. mel}te. L�mbre-s.e de _que lS- monia pagaça. o sr. Antonio rromasini, terio do Trabalho, Industria e S? e antbl-esthatlCo, nao com

Commercio. bmando com o sol e as ma- Df' município de H.amrr!(·-
nia dirigido pf'!10 sr. Fredp
rico Schmidt rece�eu a Pre
feítura Municipal de BlumB
nau 3 quantia de 16:3o{l$o{.o,

Com a presente ediçho quota parte da dÍ'-ida daqu€·l·
distribl1irnos aos srs. nossos le municipio para com o DO!'

assignaotes mais um nnmprú 80, l'efereilte 80 armo Ot:"

de «NOSSA REVISTA». Es 1937.
plendidamente dirigida por ,:-- _

Menotti deI Picchia e Cesar
Rivelli, «Nossa ReVista» vem

farta de materia Hlustratíva
e interessante que, como

sempre, terá a rndhur aco-
ras o advoqo:do
BaIsini.

lhida de nossos leitores

II L P I
XXE;

Do sr, Edgard Alves Mo
reira, desportista que militá
nas fileiras do Amazonas '3. C.
recebemos uma carta, junta
mente com um (lffi('io do
Club Athletlco Ferroviarío,
que publicar! mcs no proxi
mo numero de quarta l'eira.

-- Fazem anuos amanhã:
....:.. O sr. Arrhur Rüdjg�!;

Transcorre hoje o anui-
- A srta. Ecila Ferraz;

d 1 h St
- A srte , Elsa Bragagnolí,versarío tio sr. A o r o otz

dileeta tilha do sr. Arrouso
que goza em nosso me�o oe'

Bragnoli.grande estima e consldera- Na prcxirna terçn ftli,'H. fílZ
çao. sonos {) S1'. Proencio Carva-

,--
'-- lho residente t'm Morro PP-

.Nenhut; FARELO reúne tantas vantagens para os ).ll-ldO e nO.880 prezado amigo.
. .

c o IV·" tammais orno lalan es

Farelo de Trigo

Anniversa-rios

- PHSSOU por esta cidade,
acompanhado de sua t'xma

esposa, o sr. deputH({O Gua!
berto Biltf'ncou·t qUe se dE'S
tina 30 Stl do ESlUdo onde
resine.
� ESleve em nossa cidade

P'::'l' algumas hO:'3S, o sr, Raul
Outra nossu prt'z;lílo eorrcs

ponflf'ote em IlId.;ya{ e quP
c{Jm dCRiaque e ha.hilidade
vem matttendo est& iuteres
!';ante seeção,

Faça uma experiencla adquirindo o produto do

Moinho Jonville,
FILIAL BLUMENAU

Caixa Postal, 89 EI!d. tel. SILOS

De Erlcruzi I tlada
(Con'espondencía e )'pecial)

Pharmacia de plantão PREFEIT���]\����gIPAL DE nossa Reuista
Estará aberta amanhfi, do

mingo, a �hbrmacia Cruzeiro
do SuL -

Recebemos um :lihrete da
Prefeitura Municipal conten.
110 a lei Orçamentaria para
o ex.ercicio de 1937.

PREFEITURA MUr';I01PAL DE
T!MBÚ

Dt.'�ta Prefeitura nos foi en
viada uma brochura com 8

Lei Orçamentaria referente
ao 3.n )O de 1937.

C I· Dá consul-

O ORla - tas gt'atui-
ltJ!$ todas as
quintas-fei

dr. AchiUes

Lilvando�se com o sabão

irgem Especialid de
de WETZEL «: elA. "" JOINVILLt: ;i\Iarca Registrada)

economisa-se tempo e dinheiro

Andreza Campos da Luz
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