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'Banquete de
governadores

I RDill8RBg�IlS �Bm· S, Paulo aos representantes 118 Minas, Bahía e

Santa Gathal1ina

t Exodo de bJ:"aços
I catharinenses
!

�., Telegram,mas de S.
i' Paulo informam perioi
i dicarnente, com o mai-

I 01' laconismo, a che
! �;)"da a Santos de tra

i balhadores catharínen-

j" ses que se dirigem ao

I grande Estado Bandei-

i rante atrahidos por
uma efficaz propagan

I (la, motivada pela talta
! de bracos.
I. Pal'a' O E' sta 1 dst �( o I)

I L'araná, especialrnente
. para Lomll'ina, seguem
I ! 'cntinuamente nume-

rosas famílias cat.hari
uenees, desfalcando o

nosso ja parco conti
g''"\nt8 de trabalhadores

. i"uraes.

k JiJstes factos provo
��\"am verdadeira lastima

aos que se interessam
pelo progresso do nos

so Estado e bem me

recém, pela importan
cia vital que assumem,
medidas

..repressoras do

I governo Estaüual pois,
I si S. Paulo e (J Para

I na necessitam de bra-

I
ços 'para a lavoura não

.• menor é a necessidade
de Sta. Catharina nes

, te mesmo ramo.

I Offerecendo identiéas
I vantagens e auxiliando I

i efficaz�nente a lavoura

,,�tx������:en=� ��:ac�� I

i não muito christãç o

I governo poderá evitar
o exodo do colono ca

tharinense, atrahido as

mq,is uas vezes por
promessas illusorias.

II
Uma providencia en

tretanto, urge ser to

mada afim de que nos

sa situação econ01i�jca
� não venha se resentir
! dessa anomalia depri

I mente.

RennlIncLJ CJII ectiv3
,gabinete japonez

doPresidencia do
Clube Militar

Productos de ori ..

egem animal

Silo bem animado
res os dados referen
tes aos productos de

origem animal produ
zidos em nossa, zona

durante o anuo de p
lD3G. f
Dentre estes desta- t

ca-se pelo seu valor e ,
angmento em relação I
aos annos anteriores, a
banha que attingíu uma

producção de 1.824.653

kgs. Seu consumo den
tro do Estado foi de
139.152 kgs., sendo
sua exportação total de
1.746.H79 kgs., num

valor medio ele. . . .

6.638:520$000.
Segue-se a, manteiga

com uma exportação
de 683.092 kgs., num

valor de 3.415:460$000.
Nossa produeção de

queijo elevou-se a . . .

502.507 kgs., rendendo ,

sua exportação a quan
tia de 1.826:692$000.
Em salsicharias produ
zimos 234.581 kgs. e

vendemos productos
num valor médio de

195:433$000.
Apresentam também

cifras animadoras a

producção de carne de
suíno salgada, nata,
caseína, toucinho defu

mado, couro de bovi
nos e suinos, carne de
suíno defumada, costsl
las de suínos, e tripas
seccas, cuja producçao
total roi de mais de
200 mil kilogrammas.
Note-se, porem: que

nos dados acima. não

está incluida a proc1uc
'IãO do mez de De
zembro que viria aug
mentar em cifra apre
ciavel o valor da ex

portação blumenauense
de productos de origem
animal,

'I'okío, 26 - Pelo sr IIirota
da foi entregue ao imperador o

pedido de demissão COHACti
va do gabinete, motivada pela
pressão do exercito.

r .Esclareceneo sua aWtude O

exercito publicou um com

munleado em qua accentua:
"Lamentamca que os políti

cos não comprehendam a ver

dadeira sígntücacão da situa
ção presente, Inteirados de
que qualquer cooperaçã.o com

esses politicos é impossível,
resolvemos nos libertar do
couservatlsmo, rejeitar todos
os compromissos e errectuar.
mos com nossos proprios mei
os a renovação fundamental
da politica japonesa.' I
Acredita-se que os Iidares

das l'ol'ÇdS armadas coltoca
rã» o paíz sob uma dictadura
militar.

RIO Em eleição

S. Paulo, 26 -- Entre as em nome de seus collr-gas,
homenageus qUE' serão preso agradecendo a homenagem, o
tadas amanhã aos srs. Berre- sr. Juracy Magalhães.
díeto Valladares, Juracy Ma- LoJOS meios politicos aguar
galhães e Nereu Ramos fi-I da-se com interesse ('l ancíe
gura um grande banquete oI'· dade o discurso do governa
Ierect-ío pelo governo dúg:«:f -II dor bahiano que será segua-

do pe a sarneuto geral, de
gr nd E senss ção.

Os governadores de Minas
e Ba!lla seguirão em segulds
.para Poços de- Caldas, O 81'

Nereu Ramos que pretendia!prosseguir viagem para Sta.
Catharina, retornará ao Rio
de onde embarcará para seU

I Estt:ld_O_.__�_.......__

IForçando a _bai�
xa de generos de

la. I":aecessidade

GaI. Góes M:mtei:o

DirectJria do Club Militar
foi ei2ito Presidente o g;Ll.
Góes Monteiro.

O Surnrno Poniitiee,
no seu. leito de dor,

de onde taloes não mais
se Ieoantard, conforme
diz a sciencia h.umana;
olha o panorama tu,
multuario da Terra.
sotre e seú coração

de chefe.
sotrre o seu, espirita

chrisuio.
A amargura extrema

abre feridas na sua al
ma de santo. Elle vê as

hyenas soita« dentro do
seu rebanho immenso a

denoror ocelluis, a es

palhar a morte, a en
cher o mundo de san

gue.
E eile não pode rea

gir sinão pela palavra,
pela preçaçio, pelo con

selho, pelo amor .. ,

O Vaticano, nesta tio
ra, é Iam symbolo para
a humanidade.
Fixemos bem, na eons.

ci.enoia, a dor desse ve

lhinlw, apostolo de
Ch1'isto e semeador do
bem.

Resgatemo�' o seu sof
t1'.zmt'.nto, consolemos os

seus ultimos dias, reat
firmando a nussa con

vicção christã, com bra
vw'u, com galhardia e
com fé.

brasileirosTuristas
PORTO ALEGRE, 26 - A

noticia de que o governo
iria tomar severas medidas
contra a "alta dos generos
parece ter dado bons resul
tados, pois regístraram-se
senstvéts baixas nos géneros
de 1 a. necessidade. A farinha
de trigo teve uma baixa de

6$000 em sacco e a banha
de 400 reis em k ilo.

PARA ASSISTIREM O JOGO

BRASIL X ARGENTINA

Buenos Ayres, 26 - Pelo
Pedro Ir chegaram a esta Ci-,dadp 200 turistas brasileiros

que vêm presenciar o encun

tro de futahol entre brasile í

ros e argentinos, a realizar
se no proximo sabbado.

OMS
o MELHOR E MAIS MODER

NO SYSTEMA DE FOSSAS
DQ MUNDO. Dê preferencia, nas SU1R compras do farinhas, as in

superáveis marcas

CRUZEiRO (a mais branca)

SURPRESA (a mais l'nrte)

Visita

Nos deu o prazer de uura :
visita o sr. dr Bergamaschl'
medico Veterinflrio de Rilma,
que veio ioSlallar-se nesta
cidade,
Rumos gratos.

barataBOA VISTA (a mais

Commemorando O 4°. an- Revisão
niverSJfio da revolução

nazista .'

oe pro'"
cessos àe natu

ralizoção
I

Programma para o dia '28
de Janeiro de 1937

BERLtM, 26 - I-nforma-se I
que a 30 do corrente, 40. ano

niversario da revolução na.

cional-socialista, a obra de
socc.:.rl'OS d a inverno distri
buirá pelos indigentes bonus
especiaes com direito a fou

pa, viveres e carvã<l, no

montante global de I7 mi
lhõel de marcos.

Os bonus em questã:· se

rão validos daqueIla daia até
15 de fevereiro proximo.

Desmentido ,

Rio 2() - O sr BOl-1 MULTAS' s�Ng�t�<}�:
,..

.- ZAS PERANTE
ges de Medtlfüs desmen- O FISCO OAD-

tlU que o sr. João Ne:'es I �&rAJ'o"MD�gSrrg.ir�B�:
da Fontoura tenha sIdo NEXO A' REDACCAO DESTE
conviddéldo para occupar JORNAL.
a pasta da Justiça.

"-----------....

-,r--'"
,

C3mpennatn Sul Ame-
ricano de futehól

RIO, 26 - Anlllmcia.-se

q 118 o ministro Aga.U1Bm
non clt' 1\:1agalhàes determi
nou q ue fossem revistos
mais de 1.700 prace,asos de
Pedidos ele nâ-turaliz,acão

, I

Canto por José Maria de
Oliveira com acompanha
mento de Piano por Kurt
\Yinkler.
l' :"l'o Apartamento Risonho
Canção de André Filho.
2' Hold me (Abraça-me) Fox
':-'low de Jack Little

-

3' Si eu Tiyesse. um Bem,
Val�a Canção de Milton
Amaral.

.li DERROTA DA A-�GENTINA
FRENTE AO URUGUAY

BUENOS AYRES - No
cam po do San Lorenzo d' -\.1-
llli1gl'O verifIcou-se dia 23 á
llDllB, o encontr·o entre as

eq'Jipes argemina e uruguaya.
A partida foi sensacional

tenninaQfb' com a victoria
d,) Urugufly pelo eSGore de
3 x ::l.

'

Com e;;te resultado aug
mentam consideravelmente as

".{: pl'Obabilidades de o Brasil
". ser proclamadO campeão sul
íim�.ricano de Íuteból. O eu
eontro Brasil·Argentina será
níl sabbado, 30, do ,corrente.

de Mais de 300 mil pes
soas sem tecto

Novo Gomrnandante
da esquadra

Gedulas Falsas

I 500$000Rio, 26 - Foi nomeado
commandal1te em c lefe da

esqu ,drs o p-ontra-almiraute
A ugusto Lavigne, em su bs

tituição ali êllmirante P'1es
Lem� de Ca�tI·O, que foi no,

meado dÜ'ectul' g�I.'al da :'fa.

fiuba Mercante.

TInidosAs grandiosas proporções ds 8 inundagces nos EstadosSão Paulo, - Apparecpram
ceduI.is falsas lie 500l000. eHi·
�je dd José Bonif1:lcio. Fal8a·
rios a::lda;n espalhando eSSfiS
aotas de grosso talhe com a

inalor sem ccremonia. Perfei
tam\'nte imitadas, são as ce
Julas

.

em questão recebidas
por !:odos, com uma bôa I�.

Sr. Ag,amemnon Magalhães que di� da perfeita falsifica
ção, Prova o a ceduta appre-

que se achavam parados h.e:�did� pela Delegacia de.Fal
naquella Secretaria de Es- s!fIcaçoes em poder da LJg�t,

.. tao escrupulosa em mataria
tado, e attendldos aquelles de trocos. Essa cerlula tem o

cujos interes!�ados tenham num ero 043431 da seria II·A.
maiol" tempo de residencia estampa H-B.
no paiz, sejam casados com Para que todos possam .pra
brasileiras com filhos bra- naver se contra os falsarlOS e

..

�
. . as cedulas falsas, bastã lem-

silelros e exerçam actIvl- bral' qUd todas as notas de
dade ligada á economia na- 500$000 com a numeração 43
cionaI. mi! para cim 1 sã\} falsas .

FRANKFURT (Kentucky), I milhões de do lares no mini
26 - - Ao meio dia de hoje mo, a Serem entu{Jues â

elevava-se a mais de 300 Oru.z Vermelha para soca01'

mil o numero das pessoas reI' as vietimas. Foi tambem
dewbrigadas em vü·tude das formado nm exercito de sal
ultimas inundações. Este nu- 1'amento composto de 70.000
mero tende a crescer cada pessoas.
vez mais, constituindo um Em Oincinati o.'� prejuízosdos maiores flagellos dessa montam a cinco milhões de
natureza, jamais registmdo dolares; em Pi.ltzburu a doi.�
na historia da nação, milhões; em Porlsmoyth a

0. rio Kent1l;tky já cresc61f mesma SOma e em Louisvi
mazs de 19 pes ac�ma do m- l� a 1 milhão
vel normal das enchentes pe-

•

riodicas, sendo que os bair- Foi ordenada a mobilização
1'OS de resideneia e commm·- geral da Cruz Vermelha em
ciaes acham-se eomvleta- dez Estados insistindo-se pe
mente submersos. la abertura imed1ata de uma

O presidente Roosevelt so- campanha para se consegu.ir
Uciíou do povo dos Es!ados auxilios pop�.tlares num to
Unidos a contribuição de 2 tal de dez milhões de dolares,

Can�i�atura opposicionista
Gommentarios Bill tOrRO de um,

disc1l1'SO do sr' Armando de Salles

Rio, - Os matutinos comentam unanimemente o dis·
curso pronunciado pelo sr. Armando de Sanes por OCCâ

sião do banquete que lhe foi orrerecido DO T!leatro Muni�
dpal de -8. Pàulo pejas classes conservadoras.

Estescommentarlos frizam que o ex governador pau
Hsta. está convencido de que bua candidatura será oppO"
.s:ciHni�ta.

Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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«,No taboleiro da Bahiana» e tudos n
� .. I

... Úicos Caruavalesros de 1937 I Il
k da ODEON, Columbía e Victor,· oantados pelos artls- �
g tas mais populares, como: Carmen e AUfura Miranda, B
J� Sylvio Caldas, Almirante. ántenogénes Sílva, Joel e iJ
g Gancho, Raul Torres, Irmãs Portella, Grupo X, ete., ��
!! já se encontram á venda na casa

!lt� W
...

illlf Sievert Rua 15 de Nooembro, �

&i::
J ��

..5:.�í Antes de comprar uma. V i c f r o 1. a • venham ver pri- l
c' rneirqmente os recen-cheqados ultimos modelos da

'JI� COLUMBI1\.. "Viva Tona!". �l
f::.; NãO es.··qU.8I'!am· •

Casa WILI.JY S.lEVJ?RT, a. casa onde y. S. �.:..Jt � .' compra todos Armerínhos, louças, chapéos. 1

�:'.':.
sombrinbas, bolsas, ternos de brim e casemira de primeira

::::lf
qualidade pelos menores preços!

S
c:;....."'.,;�.!...••...:.:!_!...••+........:;..:;.:.:.:::�:;..:;,::.:;��•.:.:;��:_;!.:.:;.:;�

Um só exercitoCoHegio sto. Antonio
provisorio 61' anuo lectivo

Curso pI tmario e Curso J.l1édio, r a 5' anno preliminar:
Matricula. no dia 15 de Fevereiro; inicio das aulas

no dia 16.
'

Exame de admissão ao Gymnasio, nos dias 26 e 27 de
Fevereiro; ínscrípção para este exame nos dias r a 14
de Fevereiro.
Exames de segunda êpoea, no dia 10 de Março; inscripçuo
para estes exames de l

'

a 9 de Março.
lJ1atricula no Gymnasio, de r a 14 de Março.
Inicio do Curso G.7Jmnasial, a 15 de .:\1arço, ...,......

Formulados para matricula e iascrípção nos examr-s
e os respectivos seUos são fornecidos pela Secretaria do
Collegio (expediente das 8 tis 16 horas).

O Director': Frei Ernesto, O. P. 111.

Bastará, para isso, que um pengo sério ameace a

tranquillidade do Brasil

PORTO ALEGRE - "A
Federação". em editorial,
faz diversas considerações
a. proposíto das aceusações
dirigidas ao governo do Es
.tado por manter' os provi.
soríos"; Diz que o espírito
decadente das actuaes op
posições vae procurar (}
"lei!motít", hoje, nos "pro
víseríos", E que nunca se
falou tanto uesses humildes
servidores' mais do que em

1925, 19�6 e 1932, quando
.delles se precisou para
manter a ornem e defender
as instituições.
Frisa que agora não se

diz que o governo traba
lha, mas que mantem os

"provlsorícs", qU<3 a imagí
nação doa oppcslclonístas
acaba por acreditar, na sua

propría criação phantasrica,
multíplicando, em todo (}
Rio Grande, guerreiros ato
caiados, á espera do mo
mento opportuno para o

bóte.
Ccnclue, que, por amor

ao bom senso, se deve matar Putoís, "pois se trabalha
dores que estão construindo estradas constituem uma a

meara á ordem do paíz, então devlamos fazer desappare
eer todo o Rio Grande, uma vez que todo elle tem sido
e póde ser, a qualquer momento, ao ap,Jelio dos chefes,
um só' exercito provisorlo, de trinta a quarenta mil ho-
mens

e.m u.rmfi.S,
bastando para

..
isso que um perigo S

..

8'rio

Iameace a trauqutlltdade dnBrasil",
Termina dizendo que desse facto, sem grandes díítí

euldades, se conclue que, úl.:. se mata Put.iís, como já é
tempo, ÓU ae terá que anatar o espirito de hrastlidade do
Rio Grande. sua noção do dever, seu pennaeho de luta
dor, f) que será uma obra mals diHicH, porque não de
pende unicamente de UH::' trabalho de ímagtas ção.

Novo systema �e illuminaçãO

Systema de tlluzilnação com larnpa-las ele sodio in,
troduzidas con suecesso pi)r um Estado americano em

suas estradas de rodagem,

SbEW i4 ;;;;smm�
CARNAVAL I

Perfumes, Serpentinas e Coníettis
A

Varejo e por ats«ado

POR PREÇOS BARATISSIMOS SO' NA

CASA PEITER

qa.mponez e seu f11hc
No tempo ria grande revoo

lução fraceza vi.via nas fio·
l'tSlaB da Po10nia, longe d"

qualquet habitação buman1i,
um camponez com seu filh,,'

.. A .mulher lhe tinha sido ruu
Lada nela Ínorte ha bastante
tempo: Os dois agora susten
tavam sua ex!stencia com i:'l.l.
Clos de alguns campos li:l.v1'a.
d(js,onde eultivavamrepolho,

.

batatas
...
e· {'ereaes para HtiO

domestico.
O pae; .

desde a morte dit
esposa· tinha se tornado ex·

trE'Inamente taciturno. Falava
pOUCOCON o ri11lo, e apenas
em tom de ord.ens breves.
NUllHl . noite de Natal eS!R

vam sentados, sem proferir
urná pafavra, ·ao lado da es

tufa eni sua úabaua. Fóra 3-

temp(3stade de neve uivava de Imaneira que era preciso gas
tal:' muita lenha para aque
çar o quarto. A lenhil ja ia
M.ltando�
'Nisto, o. pae disse: .,Fiího.

tHlda., vae buscar uma arvore".
Obediente. o rapaz sahiu da

eal1ana� �las Já fora pensava:
De

.. que serve contimtar
, 1tqui'8i mqurejar, Bo�frendo
necesictades com () velho?
ElIe llãQ.Jal!a·nada comigo, e
assim não tenho .. pra�er na
vidaf'.

.

.

Fugitf. AtJ:'avesou t;ls.!lores
tas. Passou feIa PÓlonia, a

Allema.nha e chegou ii .ifl'an
�a.· Ali alistou-se nas lHt)il'às
Oq exercito

.

da Rev-olúçâQ;
Distinglliu-se por coragem f'

valentia, subindo rapidamen.�
te e;n sua carreüa:
Afinal foi promovido a gEme·
1"31.

..

No fim de trinta annos ene
pensava:
Vou visitar ffi€U pae, ave!

se flinda vive (> enmo ene vae'
Era de novo um noite d

Natal, quando o general SI

a!)roximou, viajando em sei

Irenó, da !;abar.a pateroa.
No ml;itto pegou uma arvo

re cahida, bütl:lndo·a 800re (

treró Na porta fia cabana po;,
a arvon, Eobre 08 hombros �

e;:ltrou no quarto, onde estav;
sentt:do o pae.
Disse apenas: Eis a arvore!
O paE'· só reslJündeu istu:
t Durou baatante!"

O.. Ph. eh,

Jo�o d.'It Silva SHvelra

Rmpreg.ado com real vant..gem
no. seguintes callaa'.

RIIUlhitistno.
fth�1ml1ittismo em geral.
C\i.ffiméido doa oilv:dolil.
Jv.l!<\I9uaaQlie41 do uEe:••
M��:yõefi; do 1';.($d*.•1" ';t;;.!lf!le _ �o.

OGa0rr�
R.pmk....
SVIlU.
U1eel'lUl.
Eaçl'Ophulu.
D�
Flstul....
C�
eeuba,

I == pe"••

r
Carbunculoll, etç.

"'9D'!!'!II!OilU� •

. 1 JlNT1_$YPHII.JT!CO
. A N TI;. 'riH!: U.M A T U�O'
... A � T1- E.SC�OPi#.!LOS()
•

un!!;."� gl�'kW! lI�nlihili!�f6! �Úd�l mutA

16�R{��'�t ;:;uQRÃhvo,aürSÃ�GUE .�
,�',""r��a__I(7rOlDüFi�

Gal. Flores da Cunha

��V.ISO
o Dr. Mendes de Araujo, Especialista ha

mais de 10 annos, no tratamento das HE·

MORHOID \8 sem operação e se:n dór, nas

Doenças do Recto (Fissura, Fistula-;, Hecu

te, Queda do re:.:::o, etc.), nas :\h!f'stias clu

ESTU1IAGO (Ulceras do Estomago e Duo

denú sem Operação) dos 10:Tl�STINOS

(Diarrhéas Rebeldes, seu especbj, CoUtes,
Prisão de Ventre, ele.), Regimcns Dieteti

cos nas doenças do Apparelho Dig{�stiyo,

dará consultas, sómente de sua especiali
dade, em BJumenau, do dia :�;1 ele ianeiro

em diante, no consultorio dJ dr. Pimgibe
de Araujo, á Rua iS de Novernbro nr. 82 ! ·

I

I

sem

Tratamento das

DA PERNA,

VARIZgS e ULCEHAS
aV13<J que

TeJephone nr. 235, das 9 ÓS 12 horas.
8 x 6

C!DADE
DE BLUMENAU

Biss:lIDanario de absoluta
independencia

Edç5es ás quartas· feiras .

f. aos sabbados

Oll'ectol':
DR. ACHILLES BALSIN'

Gerente
RODOLFO RADTKt

Redacção e oUicinas.
Travessa 4 de Fevereiro U' 7

Caixa Postal - a7
BLUM.ENAU
Santa Catharina
-

\SSIGNATURAS
Ar'16 , ..•.. , 15$000
Se ne�,tre . . .. 8$000
Nr.D. avulso. . $200
Nn.Jl. atrazndo. MOO

nvlPORTA�TE
.. direcção de �Cidade de

BLtIDtmau> não assume res

ponsabilidade peias aprecia
ções emettidas em notas ou

.

artigos assignados

I ·

IN CI·
' ·1

.
Da conSt' 1- fI a .0,onI8· .. t:ts graiui- i

I tas todas as
quintas-fei-Iras ? 5Xdvogado dr. Achilles I..

Balsim.

A faBa de saude a

10rna
.

desanimada e
trisie'1 Uma dor in
cessante lhe magôo
as cosias? Senle
dores de cabeça.
vertigens' e falIa de
sôno?:

Seu organismo .precisa
de ser expurgado do acido

unco e outros venenos acumulados
pelo deficiente lrabcdho dos rins.
Tome quanto <mIes as PILULAS
DE FOSTER.
AbandoI1& o,descmimo, pois, milha
res de pessoas, en!li!rmas do mesmo
maL teem recuperado a saude
usando as PILULAS DE FOS1'ER.
Tome o primeiro· vidro e observe
os resullados.

Gréve
eleitoral

Em São Joãe da Sá.
pata, pequeno arraial
da tradicional cidade
mineira de 8ão João
del Rey, acaba de verí
Iícar-se occorrencía que
bem merece um com

mentario.
O facto, em sí, é dos

mais simples e reflecte,
muito bem, a símplící
dade. e a pureza de es

pírito de seus protago
nistas.
Narremol-o, em syn

these, A 8 de dezembro
ultimo, de accordo com
o que determinou o Tri
bunal Eleitoral de l\1i.
nas, deveria realísar-se
o pleito suplernentsr, na
quelle pequeno arraial
das Alterosas,
Ora, a data é das

mais gratas á Igreja Ca
tholíca, justamente aque
la que os fiéis dedicam
á Immaculada Concei
ção. Profundamente re

ligiuz a, a população <!e
São João da Sapata pe·
díu ao juiz que adiasse
o pleito.
Declarando- se incom

petente para alterar' uma
ordem do Tribunal Elei
toral, (J magistrado não
attendeu ás solicitações
que foram dirigidue. nes
se sentido.
Naturalmente não cúm.

prehcrldendo muito bem
eSSél atiitude, pouco ver
saJos em coisas de jus·
tiça e em materia de
jocompeteilcias, os ele�·
tores fizeram greve.
Djspostos a render as

homenagens de sua ve

neração á Virgem, não
compar'eceram ás llrOaS.
Prel'irirum não perder a
mi8sa e 8< s:stir todas as
festividades realisa.1as
na c8iJeHa pequenina e

singela, a participar de
uma lUCia em que l::ie

deglad1:wam Íntel'esses
humanos.

,cigOl'8, esses eltitores
270 ao l:údc'. estão su

jeitos a m filta que �ode
variar entre HJ$OÜO e

l:UOO$OOO, por não terem
cumprido um dever que
a lei lhes impõe.

O larto poderá dar
margem a commentarios
:11ais ou menos risonhos
da parte dos incredu!os.
Mas, quem o examinar

com iseação de animo,
não poderá deixar de
nelle ver uma grande
licçãJ.
Afinal de contas, os

cidadãos de São João
da Sapata nada mais fi
zpram q�e preferir ve

nenlf a Virgem, a ato
tender as determinações
dos homens.
Entre as coisas eternas
e as coisas terrenas,
não hesitaram.
Prefíriram pecar contra
os homens, a peccar
contra Deus.

SILVEIRA PEIXOTO

'Cidade de Blumenau'
encontra ·se á venda avulsa
na Eng"'axata'ria �tlarlins nes
ra cidade e na EngraJ:ataria
te Aristides ..lfello em Rio
lo Sul. I

Cafcehina
A SAUDE DAS CRIANC�.s
ESPECIFICO DA DENl'ICP�O

Já deu CALCEH1NA ao V!lg.
so Iilhinho?

. ,

Por que não exrerimenth ,:'
A CALCEHI:\'A evita a lU

bereulose a as ia recções j 0-
restínaes e não nerrntue !1

prolifera ção jOB ve rmes llU,
tntestínos das crianças,
Vende-se em touas (L�

pharmacias.

13 X 1:!
--------.....---------��

Aug. Vi. Berndt
Competente Encerador e

Lustrador de Soalho
e Parquet

Rua da Velha TeI. Nr. 13

Fil%: todos trabalhos que pertencem
ii estil arte, como niyel<iJr, eplainar.
encalafetar, raspar, encerar, enverni
ser e olear soalhos novos, velhos e

estragados. Accceita limpeza geral de
salas particulares e eommerelses, co.

mo tambem limpa, lustra e

m",is
enverlli,a

No Estado
Espirita

do

Attesto em fé do meu 14 'Ro
de Dr. em medicina pí:'la fa
culdade dI) Rio de Janeirll,
que� tenIl.o emprpgado de
prerereoCla nas moiest�::s d<'
origem SY9bilitioas, feridas
cancer()sas, puru!entas et�,
o "Elixir de Noguejrs:'. do'
Pharmaceutico e ChlmiclJ
João da Silva Silveira teodn
II 'd

'

co, 11 o sempre os mais be-
ncí'icos resultados.na minba
clínica em gerrd.
PORTO VELHO-VICTOIUF
--ESP; SANTO.

.

,J..
Dr. Francisco Tll,·mé di'

Souza.

(Firma recut:ih f cida)

Registro de firmas

I A Jun{a Comercial do Estado de
Santa Catarina autorizou o Snr. Joa

i quim de Sales a trtltar do REGlS
TRO DE FIRMAS COMERCIAES e

INDUSl'RIAIS, para facilitar (I mlnl
nrimento da Lei Federal n. 187,
do corrente ano,

Portanto todos os estpbelecjmf>!l
tos, fabricas, ofi.cinas engenhos etc.
que awda não estin'rem regulari .

zados, neste e nosmunicípios ,'isin
�OSt pod,�rãó Jaze-lo desde já, por
mtermeil10flO Snr. Joaquim de Sal€í'. .

-�
..

Rlm Dr. AI71udeu eh Luz, ll. lfi
HLUMEN.;V

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

Capital: 4 ..000:000$000
S(:de: RIO DE �lA_:\fEfRO

'

SUcCl1I'sal em Blumenau - Caixa Postal N. 5
PllGA JUROS. EM, CONTA-CORRENTE,

ATE 7 "). AO ANNO

EdItal de Al.ista-IIrnento Mrlitar
I Classe de 1918

II
@3�

Roberto Grosseubt-acher. presidente da .Iunta de Alis
tamento Militar de Blumenau. Faz saher aos Cidadãos abaí.
xo transcrtptos, que, estando concluídos 08 trabalhos ne
alistamento no corrente anno, vão ser os mesmos remetti
dos á junta de revisão na capital do Estado, séde da De
cimo Circumscrípção de Recrutamento, acompanhados de
todos os documentos p reclamações apresentadas palosinteressados. E, para que chegue ao ccnhecímento de to
dos, mand., alJixar na porta. principal du ediliclo em queIuneetona a junta e publrear na imprensa a relação geral
e singela, por classe e por ordem alphabetiea, dos alista
dos. Aquelles que tenham reclamações a fazer deverão

�� !apTesentaI-as competentemente documentadas a esta juntaf até o dia �O de jaueiro. E eu, Paulo Clementino Lopes,lêlVl'ei o presente edital, que ussigno e vae pelo presíden
te rulu icado. PAULO CLEMENTINO LOPES.

Biumenau, 2 de Novembro de 1936.

;·�eeóhe êJD

quantia
"Depositos Populares" di-!sfie a
de 20$000 até 10:000$000 pa
ganjío jures de

6°1. "

O
CP;J>ITALIZADOS SEMESTRALMENTE

Faz rodas operações Bancarias
(.' .� (.

f� �l fi�_

, ""M,�, l'ribt!., .ImOl de lJUeeeB80
�

do o melhól' reuame para
preferir JUVENTUDE
ALEXANúRE para tra
tar e embellesar oa cabei.-
1Q8._ ExtingUe a caspa, �
aa a ouéda dos cahellos,
evitando á ealvícíe, Fu
voltar 6 001' naturàl 08

e-abeUos brll.!UOl!J.
dando-lhes vigor
e mocidade. Não
contém saes de
pra ta e usa-se

:::;"___'IIN
como loção. ,;

._.:!

hIi ctmIa. •••

Dep.·'C"'AI�
0Imihr. li8�1be' �

Pr' JCll re )'lO<i 'IJ:!8r-se na Pensão e
e !\)pr..;t"'ll·I·'_:;PT' f }('-r"i' ..::\- ,,;'l-'1�1r,lo, ;"

, '. (.o.
__

(1,. • t. tl:- Jl),_._ •• ,'1 L., U

d,J l<ua 15 de N uVt-;inh� o.

m flUíOS

3ervJç'u prÍl1llnJ'';o de rfff'lC:ões - Inteil'é;
tnel1:e LJ:niliar

Oiaria: 6$000

I
(Cnnelusão )

I429 Stauíslaw Pawlaj , f de Felíx e Helena: 448 VlC- '

�I:,tor
dos Santos, f de

A, n.t�nio � l\!aria; 449 Victor �aua,_ f, Ii:::" �,,� ft

IK
de Carl e Anna; 450 VIctor Kleiu, f de Helena KleID, 4D1 b""'teçO§ tG;::u_'a��ssnltOSVictor Lose, ! de Heínrich e Madalena; 452 Victor Kamke. �f de Walnernar e Emílía; 453 Victorino Luciano,:i' de José !..l �� -=:-_-=_=__._......_.......Victorino e Bernardína; 454 Victor Boehringer. f de Leo-
ooldo e Martha; 455 Victor Persuhn, f ue Gustavo e Cla-rl1; 456 Vicente Ostrowsln, f de Ladislau e Tereza; 457

J

Valentino Deretti, f de Anjo e Maria; 458 Victôrino Leicht
r de Fernando e Sofia; 459 Victor Roweder, f de Rudolf e
Francisca; 460 Waiter Henning, f de OIto e Margarette;
1461 Wiilter PfiU€f, f de Ignaz e Ida; 462 Walter Sabel, f de'Carl e Anna; 4G3 Walter Henschel, f de Arthur e Therezu;464 Watter Schwantz, f de Heínrlch e Maria; 465 Walde
mar' Zwang, f de Carl e Carlonía; 466 Wilbelm SchoenfeL
der, f de Arueld e MathiFie; 467 Willy Goretz, f de Carl e
Martha; 468 Walter Eger, f de Henrique e Anna; 46;:1 WillyMcrsch, :I' de R chard e Johanna; 470 Willy Ling, ! de Max
e Eruma;' 471 Waldemar Hadl.ch, I' de Eduard e Alma; 472
Waldemar Sch e rf, � de Carlos e Luiz!"; 473 Wladislaw
Wtszntew.kr, I úe Thomas e .Iosefina; 474 Wílly Borcharrít,
f de Frledrich e HE'lena; 475 Wiegand Kreutzíeld, f. de
Emil e Anna Kreutzteld; 476 Wilfried Drawin f. de Ernst
e 'I'nusulda; 477 Wmy Bruhns, f de Guilherme e Alma;478 Wígaado Helnrlch B�uler,.I �e Heíurich e Johanna;
479 Walter Hackbarth, f ue Helllnch e Emma; 480 Willy
Reinke, f de O to e Anna; 481 Willy Larsen, f de GUilher
me e Maria; 482 Willy Steinert,:I' de Hef.mann e Rertha;
483 Walter Schr'leueI', f de (}uílherme e Maria; 484 Wal
ter Rurh, f de Paul e Friedriche; 485 WilJy Richter, f ne
Erwin e Bertha; 186 Vi/alter Kroeger, f de Henriquee Elia; ._ ...;.__� _

487 Wil1y Kickhvefl:'l, f de Friedricti e Wilhelmine; 488
Walter Hdnhold, de Eduardo e An la; 489 V/alter Fischer,
� de Alwin e Anna; 490 Walter HadHch, f de Otto e Emi
lia; 491 WaU81 S';harf, f de W�lhelm e Eruma; 492 Wilhelm
August Paul RautbulJ, f de WJlhelm e Anna; 493 Walter
Gol1, f de Germano e Selma; 494 WendeJino José Trier
wéiler, f de David e Regina; 495 Walter Renner, f de Er
nesto e Maria; 496 WiUy Heinricb Herrri'l.lln Mahnke, f de
Leopoldo e Felicitas; 497 Wilfried Meyer, f de Richard e

,

Clotilde; 498 Walter Kuehaeld, f de Hermann e Elsa; 49\J
Waldemar Porathj f d,e Georg e Frieda: 500 Walter Grass. Impostomaon, f de August e \'\lauda; 501 WHly Chigado f de An.
tonio e Maria; 502 Zacharias Fraozener, f de Albe!'to e
Filomena; 503 Ânanias Castelíaill, f de Jvuquim Leopóldo e
Maria Luiza; 504 Alberto Fritke, r de Albert e Carolina;
505 Arthur Marcos Luiz Germer, f de Amandus e Frieda;
506 August Butke, f de Hermann e Helena; 507 Acelino
JOãD da Silva, f de Jvão Estevão e Angelica Melim; 508
Domingos Joaquim Lopes, f de Joaquim e Rosa; 509 José
Luiz de Oliyeira, f de Vicent� Paulo e Damazia; 510 José
Lopes, f de Joaquim e R()sa; 511 Leopoldo dos Santos, f
:le Hel'cHia dos Santos; 5!2 Luiz Lopes, f de João Lopes
e ROSii; 513 Maximo 501aoo de Amorim, r de Oeroncio e
Maria; 514 Oswaldo Wagenknecht, f de Ernesto e Magda
iena; 515 Piragibe Araujo, f de Miguel e Maria Christina
de Siqueira.; 516 Rodolfo Frettin, f de Alberto e Pl'lula; 517
Walter Johann Ferdinànd lferniden, f de Germano e Jo
banna.

RODL:RTO GROSSENBACHER
Presidente

Pharmacia Órion

arti-

Aut. BRAi'rDES

ROA 16 DE NOV. 63 - TELEPHONE 90
'BLT_""�X::E J::q'...e:...·u

Maior sortimento
em drogas E' especialidades na
cíonaes e extrangeiras

Medicamentos A!opaticos, :Homeopaticos
e Hiocbimicos.

Sortimento
__completo

de artefactos de borracha,
Perfumarias. Sabonetes,
gos de hygiene etc.

v�rejo e atacado

-------_.•.

�
EHFRAQUEC:EU-SE '

"'mdl! t8m t0634, dI!;' lU'''!
c:ostl!i 5 '" no »0 ,to?

IV�NHÕ PCREÜSOTÃÕO

DESPERTE J.\ BIUS -

DO SEU fiCADO SEfil
CAlOMELANOS

60 !'bana. c C!Ut:.,

.IÜ ti b���� ilml�j_, E Salt1rá da Cama Dis.posto
Para Tudo

o figado deve derr-a.Mar, diariamente,no
eEfumag,:). um: litro de biBs. Se a. bílis não
cOl"re li .....'Tem.cnte. 0.5

-

:alimentos não são

digeridos e apodrecem. Os gazes incham o

c.romago. Sobrevem a prisão de ventre.
Você sente-se abatido e _como envenenado ...

Tudo é amargo e a vida. ,é um· :martyrio ..

Sáes ... 'óleús t;nlneraes" ln:rcantes ou pur,.
gantes, a·:; nadã valem .. Umn. simples '2\'a ..

cua.ção não tocará '.ii. causa. Nada na.- ("orno
as f"-mosas Pillulas CARTERS para o

Fi�ado para, uma acçi'.o certa. Fazem
c(J;re� livremente esse litro de bilis, e você
et"!:nte-se disposto para tudo_, Não causam
riamnü; são Suaves- e .. contudo 55.0 marnvi-
11:;osas para fazer á bilis eú�rer livrementep
Peça as PUlulas CARTEltS para o Fi:J'lld"
Nlio acccite inútaçõe!!. Preço 3.,ODO_ '

Emjlf8lJaos �m --
I

<:e_, 11M IIl\smlu e I_nI6&ClIn�""
rottlW S06ER41flJ IOOS PUlMÓl'8

-�----_.__..

Pennas de Ganço
À

'
-

h Fornece·se gran.fmIn o -

de quanticbc:le.
Pedidos com offerta de preço para
Elmonide Balsini - Tubarão - Santa
Cnharina. (Citar esta folha).I

Irr )OI'Lação directa, por isto

t lJl

t '8' - �,I' ltJl:mpreSa Au O V laça0 b81harmanss ;uB.

Cargas, passageiros e Encornmendas
:::3erviço dia rio entre

Laguna - Tubarão ..;- Florianopo ...

lis � ltaiahy ... Blumenau .. [ara ..

guá -- J oinvill e - � Curityba
Estrt empresa dispõe de contoruiueis mItos- omni
bus, e pode otrerecer aos srs. passaqetros pleno

conforto e segurança.

A"ENCP T"M rron�w or{_! ti di L I 1 vUv li LUGARES mENCIONADOS

Sta. CatharinaBlu�nenau

Colectoria Estadual
de Blumenau

de Patente por
Bebidas e fumo

venda de

Edital
De ordem do sr. Coletor Estadual de�ta cidade, torno

pubEco e para o conhecimento dos .intere�sados, que du,
rante o correlLte mez, em todos os dl!,-S Ut818, arr�c!l�a-5t\
nesta repartição e em todas as dem�ls deste mumClplO, o

1'. s�mN;tre do imposto acima, relativamente ao corrente
ano.

Os srs. contribuintes que deixarem satisfazer o paga
mento no corrente mez, poderão fazeI o no� mezeos de Fe

vereiro e Março acrescidos da multa de 5010 e 10/0 respe-
livamente.

. .

d'
.

1 euFindo estes prazos, a cobrança se�á felta lU tCla m .

te pur intermedio da Promotoria Publica desta eomarr a.

d� acordo com as Leis em vigor.
Blumenau, em l' de faneirode 1937

(ass.) OSNY MELLO. escrivão.

Paulo
Bumenau

Hering
Santa Catharna

Tintas e Vernizes. Matedaes para

pinturas em geral
Tintas em bisnagas para artistas

11110 II

Andreza Campos da Luz
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KaIvelage; Director de Re�a
tas: Kur; Kurnmerloewe; Dire
ctores do galpão; Hans Wlller
ding, Ford, Kraemer; Conselho
Consultivo: Erich Haertel;
Hans Mara, Erich Jark.
Agradecemos a gentileza.

Corno "uaes" você?
llou navegando
Vou temperando
P'ra baixo todo sauto ajuda
P'ra cima a coisa toda muda-

(bis)

Nota Espertíva (;bronicôs

CanzaBLUMENAU CIP -

:flrIARCHA

Domingo próximo, Blume.
nau comemorará, solenemen
te, a conversão de S. Paulo,
seu ínelíto padroeiro. Tão
valoroso apóstolo do cristia
nismo merece algumas linhas
sequer, de referência á sua

. prodigiosa conversão- e ao

seu heróico apostolado.
Filho de pais judeus, da

trfbu de benjamim, nasceu
Paulo em Tarso, na Oilícía,
província romena da Asia
Menor, e, ao que parece, no
ano 3 depois de Cristo. Re
cebeu de seus progenitores
uma educação austera e ri
gorosamento farisaica. Dedi
eou-se à cnltu-a helênica,
que então florescia em Tar
so. Qu� de-feito déla se a

proveitou, provam-no as 14
epístolas que êle escreveu
nc harmoniosa língua de Ho
mero. Moço ainda, enviaram
no a Jerusalém para aper
feiçoar sua cultura cíentíüca.
Lá. na escola do doutor

da léi, Gamaliel, roi iniciado
nos mistérios da cíencía dos
rabinos. Paulo era um Iio
mem de caráter. Pautava
sua vida rigorosamente se

gundo a lei judaica. Suma
mente conservador. tinha um

ardente zêlo pelas tradições
de seus antepassados. Daí
seu ódio contra o Cristia
nismo. Tomou parte no mar

tírio de S. Estêv&.o. "Saulo,
lê-se nos Atos dos Apósto
los (cap, �,3), perseguia Ie·
J'ozmp,nte a igreja, penetran- Recebemos attenciom nota
00 nas casas, tirando

-

ho- communicando- nus a eleição
mens e mulheres e arrastan da nova Directoria da Asso

do os ao carcere". Esta.s ciacão Commercial de São

poucas palavras, são uni tes· Fra-ncisco do Sul, 'lue licou
téillunho eloquente e trist9 da constituida pelos seguintes
sanha de Paulo contra 08 senhores:
cristãos. Êsse ódio judaico,
porém, rrão irá !ongE. Aquê.
le fogoso �oração, aquéla
alma nobre, eram dignos de
melhor causa. A hora de
Deus SOhl'á breve. Ardendo
pür perseguir e trucidar os

discípulos de Jesus, pediu,
mn dia, ao príncipe dos !:oIa

cerdütes, documentos para
ãS sinagog&.s de Damasco,
afim de levar preses para
Jerusalém a quanto cristão

encl.mtrasse, fôsse homem
ou mulher•.

Vai, jubiloso, caminho de

Damasco. O coração escall

dece de ódio. Já·· exulta Ije

alegria, ca!culalld@ os frutos

de sua sanguinária emprêsa.
Já lobriga Damasco. Mas eis

que, de sútito, um raio de

luz vivíssima prosta-o no

sóIo; Uma voz se faz onvir:
«Saulo, Saulo, porquê me

perse.gues?»
--:-«Quem sois spnhor?,)

_
�«Eu sou Jesua a quem

tu persegues: DUTo te é re

calcitrar contia o agu lhão;>.

A conversão s. .PartIo Teve lugar domingo passa
do, no campo da Gymnastíca,
o encontro amistoso entre o

Tremendo é cheio de pas- conjuneto principal do Salto
mo, perguntou Saulo: 1:8e- F. C_ e o 2' qnadro do Blu
nhor, 'que quereis que eu menauense. Actuado pelo sr.

faça? Paula Fríschknecht, o jogo
-«Levanta-te e entra na decorreu animado vencendo

cidade; aí te será dito o que OS do BIumenacense pelo x x x

te cumpre fazer».
.. apertado escore de zxr: Por oüíclo recebido pela

- Saulo levanta-se, abre os Jogaram tamhem o 2' 'do Directoria do Blumenauense
olhos ... e nada vê. Gegára. Salto e o Juvenil do Blume F. C. ficou marcado para o

Aqueles olhos, que lançavam nauense, vencendo este ultí proxímo domingo um encon
chispas de furor contra os mo pela alta contagem de 6x1 tro, aqui em Blumenau, eu-
cristãos, já não viam a luz tre este club e o CIP de Hoje estou convencida

do. dia. Cegara para o ju- x x x
Itajahy. Que o segredo principal aa vida

daismo, mas dentro em três 1 Do sr. Hermann John: esícr
Consiste em não terçar em nada a natureza

d'
A

Ih b
. - " QUé o resto vem mais vem ...

.las eSS2S o os se fi rlrI.af!l! (lado Secretario do C. �. Ypí- Que é uma betieza.para a luz da verdade dIVI-1 ranga, recebemos atteueíosa Kermessena � para a luz da graç�/ communlcação da eleição da
••

se e_que n�sse momento. ja da nova directorla deste clu E b f" dI' AnnlversarlOSse nau abríram, Abençoada he, que ficou asxlm constítu m BnB !CIO a greJa
cegueira. Cega do mal para ida: Fez annos hontem a mení.
ver o bem. Cega do êrro I Presídent-: Felix WilIerlling, No próximo domingo, será na Myríau Kreibich, gentil
para. v(-.r 8 verdade. Cega Vice Presidente: Frederlco I commemorada, solemnemente filhinha do sr. professor Max

no. J�d�lsmo pa�a �char o Witte; Secretario: Herrnann a conversão de S. Paulo, Pa- Kreibich.
Crtstíauismo. Tres dias pas, John; Thesoureiro: Norberto droeiro da Parochia de Blu-

- Ainda hontern festejou
sou, sem ver, sem comer e seu anniversario a srta, Li

menau.
nem beber. Após dêles, Ana- lian Pmllps, filha tio SI'. Gui

f
·

did
Por este motivo se realiza

���� lo��Ô��ha� caoSmomã�:�: erras conce 1 as rá ás 9 horas Mtssa Solemne
lherme fhilips.

mas lhe caíramdo;.; olhos e
e em seguida terá lugar 00 Visitas

recuperou a vista. Foi bati-
Pelo sr. Secretar!o da Fa pateo da Matriz, uma grande

zado e recebeu o Espirito zd�ndad fo;af!l co�cedidtas. 30 kermessbe. Haverá. CdaféFf-, do FREI MEIN'{ADO VOGEL Convem saber .....
Santo. O feroz neraeguiuor ]

las e lerias rpIeren es aos ees, be idas, roda a
.

ortu-
Nos deu o prazer de uma

IÍia Ik'rcJ'''l to ruera-se cristão. annos de 1933 e 1934 ao sr. na, tiro ao alvo, barraqulnhas "i F
- 1\�' d V jU<

c; dr. Gil Fausto dê Souza, m. e numerosos outros diverti- visr;e rel melllra o ogr ,

Frei Luiz G. Costa d. Inspector do 3' dístrícto mentos. zeloso Viga rio da nossa Pa

da DIrectoria de Terras e A Kermesse continuará ate ro chia, que manteve comnos-

Colonização. 11 noite. co ag radavel e ínteressante
nalestru, agradecendo igual
men!e as consider>lções que
lhe fizemos por occ Isiã/) dt'
SI.:'U ann!versario olJomastico-.
�omos gratos peia amabi

lidade.

No mar desta vida
Vou navegando, vou temperando
O cêo ás vezes é tão claro
outras escuro _

Claro é o passado - escuro é o futuro.
(Corno "uaes" você?)

Os jogos de domingo - Blnmenauenae x

A nova directoria do C. N. Ypíranga

de

sectaes
�� "

oacs você?

Da distincta Directoria do
Lyra Tennis CLub de Floria-
nopolis recebemos amavel S I dccnvite, que agradecemos,

.

u,ccursa a
para assistirmos no dia 30
do corrente á inauguração
da nova séde social desta
sympalhica sociedade. Na semana passada foi i F-
As solemnidades obedece- vantada, em Jaraguá, a eu

! rãG ao seguinte programma: mieira do predio pm qth'
á s 9 h o r a s, h a s t e ii vae ser installada. uma sue
menta da Bantleir:l 00 Club cursaI, naaueHa !ocaliilw!r.
pela Directoria; ás 21,30 inau- da Caixa Agricola de Blu'
güração do predio pejo sr. menau. Por Este motivo fI i
PrefeitD da Capitat; ás 21,45 celebrada peque:::la solenlni
sessão soIemne e lavratura dade festiva a que estiveram
da Acta de inauguração, ás presentes os SfS. Thomsf' n I'

22, 15 horas inauguração do Fouquet da Caixa Agrie(;!;l.
Salão de Honra ptlo Exmo. logo Hering, Victor O€,( k' .

81'. governador do Estado. auctoddades e DllnjlCl'1 � , •.
�

A �eguir _

será .realizado I pessoas tepJ·esenta�ivb.s o!!

grandIOSO baIle 8o:·,JaL commercio local.

Assocíacão Commemial
.

de S. Francisco Os piutiuhcs precisam de um trato especial.
Alimente-os cúm

Consorciaram-s'::) em Brus
que, onde gozam de grande
estima, a distincta sria. Re
nate von Bur.ttner, filha dv
h� Edgard von BuettnA� e o

sr. Gotthard Opcar Pastor,
commel'ciante residente na

Allemanha.
Aos recem-ca�ados ap"e

sentamos nossos votós dê
perellues felicidadps.

Viajantes

TRIGUILHO Noivados

e não se arrependerá.
Produto superior do Moinho jOINVILLE.
Caix� Postal, 89. FILIAL BLUMENAU - End. Tel. SILCiS

Com li gentil senhorinha
Irmgard Heidrich Hjustou
nupeias o sr. Oscar Lang.

Casamentos
Presidf'nte, Emilio Stein;

Vice-presid., Otto Selinke, 2°_
Vice, Petronilho V. de Souza; Conoessão de licenqa para as Coml0. Secretario João E. dê\. . -.

Silvein:; 2°., Hilario Medei- SocIsdades Esportivas
1'08; 1°. rhezourpiro, Augusto ..

K!ilmpke- 20• Jorge Baggens-I Todas flS sociedades es

toss' Co�selho Fiscal: R. O. N. portivas deverão retirar li-
Addtson José Alves de Gar- I cBnça na Delegacia Especial D ...fronfe á esta redacção
valho Filho e Wi!ly Sehoss- de Polida, ofim de puderem exis'e um poste de luz que
land. .luDccionnr durante o corren· ha qUêlsi duas semanas está

Ficamos gratos e almeja- te anHO com um fóco qupimadí. Cha-
mos felicidades. As licenças, entrptanto, só mamos fi attpnção do lado

serão conCEdidas ás sücieda pnl'a os HE:caes da Empresa
des que estivereffi devidac Força :� Luz, afim de qU8 se

m.ente regil'ltradas no Carto· I jam fdta a .:J.ecéstiaria repa
rio de Registro Ci viL ra ção. .

Enconira &e nesta cidade,
desde segunda-feira. o exmo,
sr. dr. Vergnia.�d Wande:
ley, Prbreito de Campina
Grande, no Estado da Para
hyba.I

J Lyra Tennis Glub
de Flürianopolis

a força e

Luz

Inspaotoria de Vehiunlos

Pelo �r. Bruno Hildebrand,
comp�tente Inspector de Ve
hiculos do município, roi
baixado um aviso prohibind9
t�rminant emente a violação
do lacre de chumbo das pla
cas de numeração dos auto
mov0is, camir:hões, mGtocy
cletas e byclcletas. Aos in
iractores será aplicada mul;a
de 10-50 � e (I dobro em oa

so de reinciriencia.

Viva a Folia!
ATTENÇÃO - senhores socios do C. No AruE'l'icu

Grandes Bailes Carnavalescos
. I
I I
I I

SABBADO, 6 rle Ft'verpirfi de 1 Çl]7

TEnçA FEIRA, 9 de Ft'vereiro de 1937

na séde sodal do

CINE�{1A B U se H
Club r�autico Anlerica

AnimaJos t'

I
i

I
I,I ----------,--------------

Amanhã - dia 28 __;_ Quintâ-fei1'3
Um esplewHdo Pr(lgri:lmma!

1 � PARAMOUNT JO �NAL

2 _c VE.!Yl CA' PASSARINHO - Desenhos

Domingo. 7 do mesrnn m ·z, haverá uma �niIl1a
dissima Domingueira Infantil, á fantazid..

em �\arido
EDWARD EVERETT HORTON e PEGGY CONKlIN

A historia de um Ularido a quem deu muito trebalho
...

148 f feliz.

. ...
.

Uma engraçada Comedia da Paramount.

Entradás do CtstUillu_ Começará ás 8 1/2 hora&

N � A2ha-se abel'to o concurso pam
.. U ...

-

{I Rainha do CHrnava! r.e 1937.
A eoro;;ção da RaInha se!á feita festivamente

durante o Grande Baile de 6 de
Fevereiru proximí,. Pormenores

com· a Directoria.

O dr. Vergniaud Wan�;\'J'
leu residiu por longos 8D/:Ot;
no nosso Estado, tendo f ido
Promotor Publico em De 1'-sa

comarca e Juiz de Dlrert«
em Hammonía, gozando de
grande estima e aumíra, rrq
em nosso meio.
Apresentamos-Ele noss- S

cumprimentos e votos de h�·
liz permanencia em Blume
nau.

Segundo nossos amigos da
..

Polonia, eis a origem exacfi"'(
dessa locução bastante co
nhecida: "Estar bebado corno
um polaco".
Em uma noite de victoria

Napoleão Bonaparte mandou
fazer uma larga distribuiçao
de vl�b.o ás suas tropas. Os
lanceIros polacos partici pa
ram do festim, como os ou
tros regimentos e beberam
largamente. :\a manhã· se

guinte os cavalleiros vacil
lavam sobre as suas sellas.
Apenas os lanceiros pola

cos 5e mantinham imDccca
veiR e Napoleão na 'Ordem
do dia de censura que diri
giu ao& soldados, disse:
"Quan do se embriagarem ao
menos embria[uem se comCJ
os Polacos".

incognifo

.�:f.

Escola Normal Pri�
maria em indayal
r'or acto do Governo dI)

Estado foi creada uma Esco
la Nornal iJrimaria em :!:nfln
yal, runcionandt) annexa�!)
Grupo Escolar Raulino Hol"J..

Delegacia especial de Hammoni 1

Para OCCU'P<l.r o cargl'l (];,
Delegado Esppcial do Mm r

cipi!' de Hamm1_1nin fei p.,

meado, pelo govHilO do F:,.
tado, o l' Tte. reformado e:h�
Força Publica W<tldemi r ..
Ferraz de Jesus.

Caixa Agricola

o sabão

;MaJca
.

Registrada)

..

CI dliem
de WETUL & elA. � JOINVlLLt:

torna a roupa branquissima

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


