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A SUCCESSÃO PRESIDENCiAl
Opposiçõe·s Catharinenses

�a ii "Gazeta de Notioias" sabra IJ palpitante' assn1npto o

sx-governador Adolpho KamtBP

Moinho Joinville, fílial
f_ca�_<l ppstal, 89

BJumenau
End. te!. SILOS

Nc)va Breslau

do Carnaval
da
segunda

Pt'la Dirretnria do C. N I ap\�rações. Para a Rui.aha
\rneriell fui �e1Jlizf.ldi:l hooleLllI deIta vào ser. of.ferecld0s
l sc:gund3 apuração do coo- pelo C, N. AmerlCa Ce casas

:IlI'SO instituido por' este ciu commercias numerosos pre·
)e p,Lra a elpição ela lti:ilnbl1 mlOs E' brindes.
lo Carnaval de 19 7, sendo Os vetos podem ser obti�
v.erificado os l5cguiutes te- dos com os srs. Erf\.lo Mü!
,ullados. ler, Curt Probst e AI!ODSO

Laux_
140Votos
1:l.7 ..

14
13 "
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Homenagem ·30 dr,
.

O Carnaval e a De- Resumo em portuguBI
Verg n i a u d Wa n d e r Iey I

·

d 1"
Da.. importantes d.aclarações.

.

,egacla B Po lUla do "FU�!����'tea 80 do

Um grupo de antigos, coI I da geraçlio nova, de que tan .

legas e aâmiradores do dr" to depende o ruturo do 13rfls'il O sr, Kurt Pravon acaba de
Vergniaud Wanderley, pre-' P01' unanime consenso dos Pela Delegacla Especial de DOS. informar que recebeu
feito de Campina Grande; manifestantes, foi eseolhido Policia toram estabelecidas comunicação da Reínhsruud
na Parahúba do Norte, e ex- orador orücia; o dr Antonio as seguintes determinações Iunkgeselischalt de BerlioJ,

A ·'1a.zeto: de Noticias", da Cu-' .� A altitude. do governador juiz de direüo em nosso Bs- L_eorwl'dú Lobato, Juiz SU?S que devér<ln ser respeítadas que o resumo em português
pi�uIFe.deraL pubUcou o seguinte: I c."utharinense. pouco nos Importcr, lado. promove u"ma ceia em lztato da comarca, (xmhtculo durante os festejos carnava- das importantes declarações'r;Oc0f.1h::amo·IlQs. casualmente. I Não_f.le�ó o posS? �dversario que homenagem. a s. S., ceia qu» tribuno, que dirti do apreço II€.s008: �

do "Fuehrer", a serem lança-no.. 'haJ.. do Palace H.otel. com.o nos Indicara poslçao no combate se re'tlizar.ú ás 8 e meia da em q'.U' tem Bluntenuu ao I 17' 'tt-" d das no> sessão do Relchstazsr, dr. Adolpho Ronder. que alli ,.
.
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I «0 perml lrJO O uso eu.... '" u. _"
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fSrá: avistar-se com o &t. Joâo • noite da proxuna terça teira, lWfI!CIUlgN'{'úO mascaras sujeiras ás ve!'ifl- de 30 do corrente, na qual
Co/los,Machádo, "Ieader" Ilhe- 11 de tevereiro, no Hotel Ho. cações que a Policia julgar Hitler prestará contas ar-

ra:6��:Odo illuafre olíüeo c _ 11etz•. _ . nece ssartas,
�

povo
� allemão e ao

.

mundo
tharineitse tem. esta�o ultim�- Innumeras a:l�es()esJa 1'(!' O uso de lança-perfume

I
inteiro sobre os quatro an-

mente em evidencia. attrlbuindo- I G"'bpu a iusta iâéa de se tio Fausto Werneck. será prohfbido aos que della nos de governo nactonal.so-
S� ao ex-presldente de: terrq de men;agea_r um dos .espll:!IOS .Cor-el.a e Cnats-o abusarem C( me entorpecente. [cíallsta, comrnunlcando (ÍP

Ldo:.�rO.Mul. let"d·.UDl.a.�.::ça:odPl'epon- mats brilnontes e iaeatista« Q.. �

.Ficamtel'il.lillantementepr.o-Imesmo tempo as dírect.rizese...ln.e nas emar«ue& a: 5UC- �

.. ,_ . .

cessão presidencial. I blbiríos cordões, blocos, eur- pena o futuro, serao diüuu
Presidente da "União· H.ep

..

ubli- I Blumenaú hospeda, desde rcs .Oll fi.. asuara s ri.e criticaI di das ..

pelo R.au...

io Aliem.ao na

c.ana ', de San!a Catharu:a, al- ADOPTr'\DO OFFICIAUv,NTE tia oarios dias, o Sr. Faus:o a qualquer autoridarte fede. mesma noite do dia 30 das

;�nça de partidos em que se
NO EXERCITO We1'lleclc Correia e Castro, ral, estadual ou municípal.Lzü ás 2030 horas sobre as

de:�c�:S_���o:;s�:;,��;n�� Director Presiaente do Banco civil ou militar, representsu. 'I e staçõea DJH, 14460 Kc e

go,,:erno do dr. NereuROl1los.PO� ,I ELIXI R ".914,.. Sul rio s-aeu e fig_ura �e al- res dlplomatlcos e á,o; D:!ÇÕ('S DJE 1029P Kú,. S��ut1do nos
dana s� s, t�lvoz Iornecer-nes in- , to ,relevo nos. meios fl!zan- estrangeins, bem como deu- I consta, a Ra(�IO dlfh:s�H"a lo·
fo!'_maçoes �te:res5antes a. ;r_es- ce'L.?Os da capüa: do pau, uo dI, per+metro U! bit.co. '&:8 I cal esta autornad.a a Iazer lip"'lfo du attltude das OPpOSlÇOS:\l Com o seu U�(), nota se 1;'01 I �,',' . d'· , '>I t" -tr l' sãocatharlnenses em face do.probb- poucos di"s:· .

S. 8, residiu. por longo.s �l:l.IltI:lZl'jS rl('�I!rmoa êl�... «�U ,recpec.lva re lansm s":. -

,ma da: successão dodr. Getulio l' - O sUlIgI1'3Iímpo,d'i'im. lannos em nosso Estado, Oll JuS» e os b,ocos (1,/01 dei Sendo as declaraçoes, ,do,Vqrgus.
_ ..

pUl'eZ!IS e bem· (,'>;));1' g�'r(ll. I de ,oTangeou grande estima I11fllUã,.J>'.
.

� ,! Fuehrer eôperadas anCIO".;a·
"desolvem b dal 'L' - Defifippal'ecinwnto de O e 1

�

s blo me lte por todo o mundo
r�'

.

.

os. POiS, q. ar -o.
Ft'pinlws, CC�f'mils. EI'l/p(lÕeS, I e admiração pelos elevad_),�' s respolls';'.\� ,1':> pe o _. �.�

I
.

'

.,

c': - .nad,ssuSp.ergunctaharins�(1S�pp�- Sr, AdolP./W lÚJ7uler Flll'uncnlm', COC('Íl'o�, Ft'hullS dotes pess'oaes occupanrrJ(J cos ou c(JJ'í!oe�, d.evl'l'IlO, 0.ao dUV1daiIl"s q�e OH nos-
_lçoes e a�ta at (J; la li- . .,

.

...

.,... r) '1"IT ,',.
. 'o c· 'til ct"s leItores tum-nham_qssunudo comp:tonti.$SO na IH'uvas, Bôllll, etc, {!ctunlmente a supentenden

I
�Omp.il�CeI a i e Lb.)chl, a ti_,S U, J v .

, (q

..
u;�stap presidencial dez. Repuhli� e�pPr�E�J��';' ·insisüruos ,�,

3·-Desll.pp!lT·e.:il1le.ntoQom-

denCia. da ela., Nacional de tl[u. de l;;7..t:rern o competeote I !�f�m ,ou��,m a�
S palav-ras dJ

tC::!m·ernet!p.ondeu.nos 3. s. promp- -. -

d P '-d pletn de Tn!�U�IATIS,\l(), dôo
i·V"vCgCIÇ,.70 Cr.�te.jra e'''''''' reglstru. Í uehrel no seu radIO,

� '" ""
Que. 00. inlc,.uhv':l o ar!l o r\)� nos ossos e dÔl'es de Cit- .., t" v;:O" ,,,,,,

·.rulJ.d -

M
... ..

.

Coul1'UtucionaUs?a. foram entabo- beç;!, dos postos mais elevados do I
"d .... _a nao. e�o por qu� la:das negociações de qccordo! 4' - De��lplirf'dn1f'nto iI'lS Cia Ca 'bo' iro' d Ara an I

R
..

ti
aln

.a. nao. h

..

a

.... c.uu.did.atos,.
Por entre o situacionismo cathcrr!nQu

.

nwnirt'sl:lÇÕ�l; lêyp.bHitic;lS e .�..
,;
,I

l.l
�1iJ, e

r." aI �. a?ra: estamos no torreno das con:.. se e CIS 0I:posicõ,es _do Est�do. _. ',i de LOdus �IB íllclllornodos (!e gZttl. n
�J�cturas. Ap_ontam·se nomes.ma.a,. -- Pura mvonc!omce 1 Nc::o ha! I 1'(·

.

F
-

" II·
nmguem salU a campo. Pro.c.u. nem princi'lio Ilem vontqde de I 'UlldG "yp 11 itl(jll. O sr. aU8lo WerneclC e�la
'rarenJ.os,_ sim.�'

.• articularmo·no.3 .. ent"'ndl-rne�to:. • II,
fi' - O Ilflpnre!ho ��i:lstI'O- lwspedado no Hotel Rolete dii 1

� ...... inde"lí .. ,,) j,eddto, .1)'\[>;, [} O resulta odom o s uacl_omsmo su :do�g.rcu� I .": E o que UI:" d.iz v, s. a res�:. «EL!Xm ')1 �" nfl" UüiCtl o es- onda tem sido visitado pr}/'.ens�i pa:ra _dl0gannOS Juntos a

I
PSltO da candldo:tura Oswu1do 1 lom<lgo e n30 cOlitém ilHIn- grande numeros de amigÍ)-�.gran e parti u.

.

Aranha?
. . I í !'dr., "C'd d .. fl "

E' uma quostã:o de. coherencia; �. Não me consta que o nosso I E' " !;nico Deflurativo que . ... .

l a e de Blum ,nau
uma QUitude mo:rezl :indGdinavel., embr.tixo:do.r em Washington já II tem Httestll(!<.g doi') Hospitac", I

apresentt'l-lhe os melhr)l'es
pois. �!:md,? ez fraiçã_? nos roe].'" I seí7 candíd�to. Mas se viar a

f (!p e�pecíali:_;l<l$ tlOi> Olhos e
. votos de boas vindas e al'1'le

bou a vlctorla: no .pleüo estadu:t1 se.r. sel-o-a c.cm. t�nto ou da Ilyspepslu SyphilHicu. J.'.a lhe 'Uma feliz permanerwioo gen�rol FL,res comnosco e; mais direito quanto mUltos que .'

p�ntanea e abertamente Se so1i� por ahi p�ocuram candidatar-se. _
. em nOS80 mew.

d�ol.l. ell?bora: vencidos. pq; a Repltto o uma das fig,u.rcre de :

.uos_ a politica tem moral e te.u n:a�g fc,de relevo da poliU_ccr br? r -,
----.----------------------

lOglca •• •

.... sileua._ Uma robusf� lnt�lhS!enclc: ,

I
� (�11 hO ra! <

� ,E se. o general Flores'"' llr o; s�rv1Ç<"!, de um sao e do.o pa,
,
"

,. ,.
. .�, � ,.;- '. '", r' f'.�lgg(IUl.OS -. vler cr adop.t<:o: .a

trlotlsmo,
.

. I N_dIlC<1 �ells doce::;. teJ<:l.O melh�[
.. ",St)e.ctú e lca-

.rTfan:didatura Salles de OliveiTa" ... ' II � LIO mms SabOCCHOS �e \" S, ntIbzar oUtra fari-
com.q qual. constcr, iá se acha .

P R I" 4 � 1
r

_

.

• t"� ,1, ,

;:��romettido O dr. Ne-reu

110:"/1·'"
... - l l111a

(C]ue !1<)R'
O

se·U1i':l. "ZdamE" miarRc3 O. CON.JUNTO VERDE
�

Aos nfofessorBs Bstaduaes Na noite de segunl:1a f{�ira
l'

proxima, ás 21 horas" este
O Oepartomemo de Edu optimo conjunto fafá urna

caç!Io publicou um aviso no formidavel irradiação, com

Düu'io Omeial communim)fi- marchas e sambas para o

do que os sr�. directores de carnaval deste anno.

Grupos Es('olaI'es e escolas O Gigi, cantará cada IDar Deisoladas, deverão estar nas cha, •. prá lá de lá , ...

r'psP�CtjVf}8 sédes nos dias Synthonise seu apparelho
deteruünwJos em lei. para P R C 4

;ylvia Eberhardt
�eny Borba
lse Weise

I �aria Luiza BaIsini
furacy Olinger
\1uchl Michels

ri
Naldetrudes Wahle
::stelina Brandão
·;}iêJiela Riele

O coneUI'SO termins:z:á im
.-------------- preterivelmente quinta feira

.. m.'Qxima, á noite, se:.do que
ité lá ser'ão feitas ainda v�ri8.S;:

InJuguração da MatBrnidãde maria ·'Âuxili2dora 'Nossa Revista'
Est'lIDOS h •.je distribuindo

o nr. 21 de "Nossa Revista",,\'s 10 hOf!1S: Rec('pção 81)· a oxcellente pUblicação paulemne a S. Excia. Rvàma. D lista que vem sendo editada
Pio de Freitas, BispO Dtoce quinzeDfllmente pela U[)ião
sano, na casa parochiEtl, en· Jornalística Brasileira, sob a
Irando o prestito, a seguir, direcCão de MfDotti Del
na Matriz, Pichia, Arthur C, Monteiro e

Logo após será a. Benção Cesar RiveHi.
UH Capella. e do IDs1ituto, �D Este numero, como todos

trega das chaves e discurso os anteriores, está repleto
em lingua vernacula. falará de materia interessante e

tambem um orlldor em lingua um, destacando se 8 sua pa
allemâ, Depois serão inicia. glna central, commemorativa
das !iS vi�itas á Maternidade da data da fundação de São
e t ....rá 1ugar grandiosa ker· Paulo, que Ioi organisada
messe. pelo g�nio artistic<l de Bel-I

mOnte. \
"Nossa R.evista" é UlIl brin-lde que esta folha oHerece

aos seus leitores, na sua

qualidade de filiada â gran
de organisação nacional que
é a �,U. J. B.)

rbéWW

o Regulador Vieira
A mulher não soffrerá

dores
AHvla as eo11oa8 uterinas

em 2 horas.
Emprega-se com vantagem

para combater asFlores Bran
cas, CoUoas Uterinas, Mens
trunes, após o )arto, Hemor
rhaglas e dores nos ovarios.
E' poderoso CaIm aute e

Regulador por exceleJ1.cia.
FLUXO-SEDATINA. pela sua

comprovada emear,ia é Te

ceitadd. por mais de lQ.oOO
medicos,
• FLUXO-SEDATINA eUCjU

tl'a-se· em.· toda a parte .

Kermesse
Em btmeúaÍo da Igr�a

Amanhã, em que todos
os catholicos commemoram
a oonversão de S. Paulo, in·
cUto padroeiro da Parochia,
será celebrada missa 601em�
ne ás 9 horas.
Em seguida terá. logar no

pateo da Matriz uma espl�n
dida kermesse que se pro·

illongarâ até a noite. Haverá I' roda d,t fOf.tuna. !irt\ ao alvo,
I bebidas, caié, doc?s, etc.-------------------------

(Cal' respOndel\cia Especia.l)••

No dia 7 df' F8vel'eirQ, do

mingo, St�r á levada a eUeito
f%tivl.mellte, nefta localida
de, fi inauguração da Mater
nUl\de Maria Auxiliadora.
I!lstituição beocmerita cons

truida pela Uoião popul.:ll'. a

cuja frente se encontra a fi·
gura zelosa e dedicaria do
rVillO, Pde.. Frapz Eigmann,
a sua icauguração constitui,
rá uma nota de· realce {'! im
�lort8ncia para a população
de Nova Breslau_

I As solemnidhdes obeclece
.

rão ao seguinte prugraülma:

&
_"

�

SlEI�ENS

MOTORES
1- R I P H· A S I C O S

Nota Esportiva A maior Descoberta
PARA A MULHER

Fluxo Sedatina
BLUMENAUENSE x.CIP

No campo da Gymnastica.
realízar-se·ê tlmanhã um en· I
contro de .futebol entre o,'CIP, de Itajaby, e o Blume
nal.iellse S. C.

.

Esta partida, que será jo ,gada ás 16,30, está desper;
tunda interesse nos meios
esportivos devido 80 alto va�

IOf do quadro itajllhyen�e
que desde o seu jnício VtHn

I
'Victor Probst &' Cía_ ob6e:�� hI��o�nt�re�����i:es�

teremos os erH:ontros entre

..

RE.PRESENTANTES E �EPOSI!AlUOSDA. � �\!���Ii��O�l�l���!�eg�e
. S ! f N1 E N S - S C H U C K li R T S. À.

I �.���� Jdoog�f[�lr:n��1��::Se0� j�l�.

L.•. a.'8"W �:.'iE��....;;i';P:;?!ijl.Kjii;MAA' ilnlBl ._1 Bom Retiro.
.

I

apuração

OMS
I ü MELHOR E MAIS MODER,

NO SY8TEMA DE FOSSAS
DO MUNDO .

tonferencia
Acha-l"e entre nos O sr. prof. Wal

demar de l\IeHo, nosso prc�Bd() coI
lega de imprcnsa e figura de realce
nos meios peu�gogicos tIe Pelotas.
O sr. prof, Waldemar da Mel10vem

do Paraná e norte do Estado faBen
do comíerencias sobre a.ssumptos pe
dagoglcos sendf> que hoje a noite a:s

8 horas noClub Nautico America. fa
rá urua conferencia que vél"sará sob
o thema: "As UOl"as direotrizes da
Educação popular, d.e aecordo com

a constituição federal",
S.S. é tambem director da revista

"Era Nova/de Pelotas.
Dada a importaucia e opportunida

de do thema de hoje estamos certos
que será grande e no. de pessoas
accorrerá aos salões do Amerka
ouvir sua voz autorizada em lI.ssum

ptos educacionais.

AS

"REFEiÇÕES
DA' .sAÚOE,
QEGULA�:SA,

EVIT/\JO F f 1<1ME.NT05
COMBl..TS P.S HnLES'flAS

DO l)THW

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



CoHggiosto. Antonio
61" anuo lectivo

__M'

í� o sonho de todas as �1
�� :mulheres �{
f� Ser bonita e predilecta !i
U se rea1isa fazendo uso :�, "

fI DO

-

::,:;.:j}I - Crem e vitaminose
iI

� Procutol !l
11 Que limpa, conserva II
,. -

�liI ve=�:�::e:::ce
a cutis

[j

ii pharmaCÍa OrÍon II
�� BLUMENAU

Curso plima'l'io e Curso ,J!éd1:0. r a 5' anno preliminar:
,

Matricula, no dia 15 de ,FevereirQ; íníeío das aulas,
UI> 'dia 16.

"

Exame de admissão ao dymnasio, nos dias 26 e, 27 de
Fevel'eiro;ínsorip(,:ãO PIil'Br este exame nos díaa t: a 14
de Feverefro. "

"

'

Exames de segunda êpooi; no dia 10 de Março; inscripçào
para estes exames de' l' a 9 de Março.

,

'

]l.fatrú:ul'a'no GymnasiQ, de I' a 14 de Março.
Inicw f/.O (JUTSO Gymnasial, ti. 15 de Março.

" }?ormuJario$,"pàra mâtríéuls e Inserípção nos ,exames
.
ê os respeotívos selíos são fornecidos pela Secretaria do
Collegio (expediente das 8 ãs 16 horas). ,

O Director: Frei Ernesto, O. F. M.

GRATIS!
Enviaremos immediatamellte um lindo almanac::k' paro:,

1!r.l7 a todas'as pessôas que nos devolverem
este coupon devidamente prehenchido. "

Laboratono Slon. - Rua sao Carlos 27 - RIO

NOME ••.•...

R U'A. • . • . . .'
"

CIDADE ou MUNIClPIO .

., ,.' " ., ..

E8rl\�DO .

-I

.', "

'; 'ERÀ�..
·UmAV�
.UmADÓ�

Araujo, Especialista na

mais de 10 annos, no tratamento das HE,

,MORHOID \8 sern «peração e sem dór, nas

'Doenças (10 Recto (Fissura, Fístulas, Recu

t�, Queda do re!):o, etc), 'nas �'I01estias do

ESTOMAGO (Ulceras do EstOlllago e Düo

cleno sem, Open\ç�o) dos I�TESTIN08
- (piarrhéas RelJeldes, seu especi�ll, Oofites,

. ".'.'
'-

"Prisão de VeIltre� etc.), Hegímens Dieteti-
.

cns .las d{)en<;Zl.s do Appare]ho Digestivo,
'. ,'.Cratp111entü dus VAR12E8 e ULCERAS

sem (,yeraçãol avisa que

ciará cbn.sultns: s(Jmente de sua especíali

',�ade, em Blumenau: do dia ��.") de' ianeiro
�l'n <Jiante, no consultorio d) dr. Pimgibe
\Jé ;Atatljo, Rua L=) de Novernbro nr. 82

9 ás 12 horas.
8 x 8

�����..,v ,�..��\����

l� ��; .���� � � ��.�
..

�� ��: ;�;�.�:�.�
..

�. ':�'�':l�""
." -,

��
f! ;�
�t I Dj3c;;;C;;;;av(1l;�;'o�� de 1 H3T I!�
t� da OOEON, Colurnhía f 'Victor, cantados pelos II rtls- tl
t� t�s I?-ai8 P"')II res, como: Cannen e Alil":,T'H Mil:il, ndu, l�
fE SyivlO Calda!;, A!rLlrhn1e, AntBoogt'nt.'s Silva, ,1O�'1 e :1
�� Gaúcho, Raul TMres, Irmãs Portella, Grupo X, etc., !j
{: já se encontram á venda na e: sa :1

�:.::. 1,llT 1",11Y SI" tlV LU'!, i:,�)}" ti Ui'
Rua 1:'5 de "Y()fwmJn'o,

n r .114

�� Antes de compra? uma V i c t r o 1 C!, venbcrm va-r p!.'i� l�ô meíruraente os r(.!{;;en�c':legados ultimas modelos der h
}� COLU.NffiIA, "Vi'1(a Tonal". :?
;# -r
\: -� .J
, \Ta-n oC1fll18!lam' _

Casa ,\Y11.1 Y �11,:V8n:r!" ca"" t,rde Y 8. )
,: 1h ti UI)'1L• '! " C,('1ll1>l·" tOd·)4 A l'ill;II'ính,,". l"·)':n�. "lnv'.>,;.s. ;�
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Tintas e Vernizes. r�1ater�3e5 p:'2 ra

pinturas em ge ral

Paulo
BhuueUâU

"florado "Condor"
BDa Saúde... Vida longa•••

Obtêm'" �andu G

ELIXIR DE N06UEIRA
"Condor-Luíthansa
a rartir de 7 de Dezembro

de 1936

f.I1\'HA PARA O NORTE
'ecllamento das mal�s em BIUlnenau:
;e}' unda-feira até Rio de Janeiro
Quarta-feixa até BeJem, com liga
çtj.Q para Europa.
Quinta-feira até Rio de Juneíl'o.
Sexta·feira. até Rio de Janeiro e
R.ecUe.

L'NBA PARA O SUL

feebtimentodas malas em Blmnenau
Sa bado até Porto Alegre, B\wn ;)�

Ayres e Santiago.
Quarta feira até Porto Alegre.

D. "". çb"
J040 d. Sllva SUvell'1l

Emproe"cio oom rui i'anhl.gem
no. ....uint•• cuo.!

RJtOh1t1.mo.,
IlheQlIlatt.mo em rel'\1ll,
Corrimento do. ouvido".
laflalll......9Ge. do otona.
Affec06.,. do �aQ••
l�·hnl()ft•• ",..uo.
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Pilufas DI'.
Hill naldo
Machado
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�' 'l)i;(A�· IM<lll � suoceas�'"
.ao omellitlr I'e.,}lnne para

pre:fertr JUY?lNTUDE
ALEXANDRE pll% tn·
tu fi embellolal' OI! oal:>ri-
loa. Ext:ingue a caspa, o.J;<'

Ia a quóda doa cabtllos.
'

evitando a. calvície. Fu
voltar , 06r narurâl QQ

tabelioa brancos.
dando---lhea vigor
e mocidade, Nilo

A,.J..:w.1Jl. eontérn saes de
pra ta e U88�$O

_....-.�
oorno loçl-o.

YItIrt" .... _ ....
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E,_lç5el; ás '1Uar1ll.S-Yeír!Js
l> (lOS sabbados
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-

Gerente
RODOLFO n ADTr\'!.'..

F edaccão e oHiCit'l'18,
Travessa 4. de Fevereh'.' U'
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-
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S$ono
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� dírecção de "CI<1adt- dr:
B mil!mll' não assume re!,;

pl.lls,\bilidade petfJ,$ t�pI'e;:Ia·
ÇÔ{'s enwHldds em nof.lL:; o:.;

artigos 3ssigll<HJ�)i;

Andreza Campos da Luz
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olectoria Estadual
de Blumenau

Imposto de Pa:ieDt� por venda de
Bebidas e fumo

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

publico e para o conhectmento dos Interessados, que du
rante o eorreute mez, em todos os dias uteís, arrecada-se
nesta repartição e em todas as demais deste município, o
1', semestre do imposto acima, relativamente ao corrente

�,o, Os srs, contribuintes que deixarem satisfazer o paga
mente no corrente mez, poderão Iazel o nos mezes de Fe
vereiro e Março acrescidos da multa de 50/0 e tOoío respe
uvamente.

Findo estes prazos, a eobrança será feita jndicialmen Ite, pôr íntermedío da Promotoria Publica desta comarr H, I
de acordo com as Leis em vigor. 'IBlumenau, em I: de

.

[aneirode 1937
(ass.) OSNY �1ELLO, escrrvãc. '

icador
P ofi

.; ENfRAQUECEU-SI! '1

A.inda tem to.... cf6r "••
coat.a e hO peito l'

u.) • poderoso .nico

VINHO CREOSOTADO

-

f."Ut CiiII MI·
I _ II" Il'Iftlliu •

1Ifm1'll1_1I9'"
TOfilCO B06ERUO
008 P'UlIiÕI"!

.Sofre de frequenles àore," 10m·
bares. ponladrrd n·_ regiôo renai que
lhe tiram o pro"",. de viver? O amí<;!o
esfá necessHiindo
de PILULAS DE
FOSTER.
Para luis pode·
cimentes elas
dão ali .rio quas!
in�lanfaneo e cura

rapida. Devido á sua

fo'>"ie acedo diuretica as

PiLULAS DE F'OSTER
expélem da arganis·n!{rmrr!!'i'�!.I:kr!.
mo C- éXCe".i50 do J

acido uric� cau:;O-
'

dor dI!> r-::·\nno,fismc. ( .

irl'egylaridod eli
.\

urinanas e de fanlos \\
oulros sofrimento!'.. :�

Redactor: DEMETRIO SCliEAD
.
"CIDADE DE BLUMENAU", 30 DE JANEIRO DE 1937 .

SOLUCÕES

I ii f. o prfllilma ar. 3;) (A1cin
d '1): I o-s.
Do problema r.r. 34 (Fats)"
Cc4
Resolvidos correctamente

.. � ,'"l)��* �-®��(;'!Hj�_� ����4+I!>,*,��w,���� por .Io ão Aõ'Cllry, <João COI'
'-.

'�»d;; "/%.'7& '%'f;};1{}I' '1

f'
... rr-ia. o G. FllL,; (IH', 33)., �}ii f!i�"" [it;� �@g ri{i;1i' 8::

D E' -[I., 1t...1! fi ;�: � tit& �J.A fri;*ª r:%;�m,(; . r,o i..

.. r.,'2.. ��fi.s IVie::i.ro ::1 ':: Dr. Ara-o Rabellc ::�. Míranda, Fr-anclsen Runze, �Ç.:�':' ��/7q.;; � =+ f
. }'''' H i'%.r::?:' W*",;;- S ,. �. 7\uVOG1PO Camtl!o Musvi, Ow:aldo . «u W0!,% ii3.1J.;:<'�" =i>f; "-. !.

.

'..
'.' :J t': .

� »»:

"��"''''''''''''§�'':tJ'W��i"'-, -' _:l: - Advogoóo - w si [Và dlnhn). nr. Franctsco � lf%i� *ffi�C;J ��. S2
.....•.

l.HIlS<!1i erveis, commereraes :/. : 't. L) I ( H'» W(!?;3: ,'';;;;;?%.

%?*:':�I'-·�,..•.. ,.o.0.:· e crimlnaes .:) �:. Escriptoriot ! rcauge r., .) -

?Y%fi .s
Ó �&Á> wr� l?l��t'

1 } " M�'l! ,. &'1i: i@#� � ·5-

Alameda Rio Branco :.�: Alameda Rio Branco: RECTIFICACAo )';'@z"W",�("'k «{{;'W'� 0:\i:X0�>;;r.":%r�Y/.l• ?: � �flr: �A wl� �:I: 4';::�"�1>IP����������'" �<&fi>�����<!$t"ll+3<<t>a�� NR :,;,'cção anterior. appa )%:'l.' �'hY/.",////%<'7/.'�';m'/,_,/M. 'í3i!N/_///Y."",�i 01', Oliveira e Silva- �t f� DR. AJ'iT'1&�uYÕSTOS DE i ��I��I�;Ç�ISd���;a�I:)I;.l�� ��'O(.;�t� 1·-.fijift:;•.�..%�.·��'j.�if@.•.���!Z�t.. :',;:, ....4.C/Vfl:-,ll'l1dá ••�} ç:. A�..JVOGA""O iI;' A�' e � ta na flfff%j ftffffi: �f{* ?ff.&;;·
:-:

.� .) "
,J � fia", - ngura qu."

?Wi'!f f12i'% �ffi w.%%'. .) � 4 casa fj 1 é um B p rrto (e não t�fi t}r:{'\< �/'" W'W?-t; Alurned« Rio ll�a'lcq. '(J :)!< C'lUsas criminacs, civels e � "W';;3� 1r0:;;i% ·1

t,.: =l �'� commercíaes, Inventados 4 ur-mco) e a pPÇ.l de h7 e-a' b c d e f g h
,r., BIIlTl/e/lRU =. ,: INDAYAL _ STA, CATHARINA : um C branco (e não prptn;. V�rejo e por atacado

i Brancas 4
:.**,���e+eo�H�����':" ��������0!9��� ron PREÇOS BARATISSIMOS SO' NA�

'l {. :< Mate em 1 lance
�,' flR. APHíLIR0 BlLsnn 1 g '2', Tahellião NOBREGJi :i I!" .4 �.A lA E'IT 'I:Rw 111. fi ,j. I '..1 ,J '1' HH : !'

_ :Edifício da: Prefeitura. _ :) I -0-

I'''''
� a v r .L .Il.i

! Advogado �� f� Eseríptura, contracto!', procu- ;i
I Solução do exerccio nr. 1 � Rua 15 cip N�vembro Nr 45 "'I�; Travessa: 4 de Fevereiro ll, 'l �) .I1 rações, protestos de letra, :� (Zimm�J'): II" '- v· J..

•

i� 'R"""DA-r:C··A-O)' :): ComrJra e venda de immoveis. :�

1·I-._mg&$,,*,"&#��ZP"'."'.M""i#� lIIIiI!I!IIi!II

"

!., \ C. .." �): cOIlfifsões .Ilê jivida, etc. :�
_ ,_ 1 Dhl RxP --,---�- ,-- ------

'"' .
:1 : :5 '

<i"3Io�x::::l�����'��'L'l&�����WP��e+t��"*�
.

'1
2 Ce2!

3 P d de grande utilidade da moderna
-r.. /r- d- ����._...,....,_., repara" os "c"hl'm· 'l'ca Veterl'nal'.l·a fta]!'ana"

�
..

'p·lt:':"!S.:f .��ç,.,����ç::,.>=:� ���R::1�'""4�����[;".. r�::·'·'···'A'···u··t'''o·····'''"···'··') �i :r5����} Bel xx. Si RxC;
"Salferrol"

1

,,�
. l a a l: :�_.'

:J, Dr. medo H. Pape d dOr. Alfred Hoess a .�� •

h
- -:1 ECHOS

I

"s paI'Fa a. S�ude.,de seus animaes.

1 Clinico geral. Especialista d � MéfJ;to do Hospital ,)'ta, lzabel d p camln ao �l Segun 10 Koltanowskl, ano- fieira

0, e���:e�:�d����fho:a. d 1 o P E RA ç () n 0 (t l1 Massaranduba �� ��sm��:�;�iP��S �es�':�:co�� "Lini�U����jC;:f�����·.�C'Íeir&" do» animaes,

,1 Blumenau - Rua Piauhy (:_ <1 LlilllCa. C;"ral ii p Terças qual'tas B sab-:� I xadrl-'z são estas:

'...... _

ti �
, _

;� d bHdD� �ahída de Massa- l�! Alekine tem a mallia di-' Cura toda doença de animal (Tvrceduras, ovaeR, etc).,:='""4"<::::)::<0::<0r<ó���ç::,.>�r;::»> �'- r;::..,.v">J<'0<'0::<0R::1r<ó::<0�� : ra[ldl1ba de A Niíz as :' i jur,s��oosulto (advogado); Cu - MUITO UTIL PAR,;, CAVALLOS DE CORRIDA -

", Doutor Piragihe Araujo li �
O A t

·

II f··
� �1 5,30 horas. ' �� i pab'a?cu, () seu "!raco" é

.�. -:- dar. n ORlO na ner {5. f� Sahida d,e Rl?menal1 l� Alekhllle;, L�8I.�er, e. doent� Os analgesieos componen-,1 Doenças do Coração, Pulmões, i!. a ii h do Hotel Boa VIsta as ;. por premlOS, L 101 h" go�ta .��, j P d G tas de "APYRETINA", estão
? Fígado, Esto ma�o, Rins, ln· a a �J r 1 fI 't I a. F 1.30 horas, =, voar; Stollz, de cdcktllIl, ennas e anço dosados optimamente, de 1I1a-
;:i testinos e NJI'vosas, d (l

• e( ICO (O O�Pl a :! f� Acceita ta.mbem via· �J
Lilieníhal 3:p�ecia as lua de ArmÍnho _ Fornece.se, grano neira que a energia especi-� Partos, rnolestias de Senho- �) Santa latharma �: gf'DS espaciaes de c&sa- � �el; BogolJuoow tem a ma·

I
Pedidos com offert:ede�r���d::;; fica dos orgãcs lião é attiD-t.;> raH e Crianças, (.\, (.\,

" . .

(1 ': meutos etc, : ma do xadrez; Morshal, a ta-

.Elmonide
Balsini - Tubarão _ Santa' f

.

1 RU . .l, J5 DE NOVEMBRO n' 82 Á � CIrUl'glCI. Partos, ClimcCI em A

t:. ARNOLDO NITZ :" t>a Haml·'t"d-Oussel', c::.pl·el- glda por e feitos secundarw8,
,

T I L 255
(.\, U.

G aI
(.\, .

I
Y i J li. ... C'ltharina. (Citar esta folha). mesmo quando trois cachets7,;.

e epnone or. ,1 � er • 'i) ,',: : mann, é cahido por um copo'"" li /I sQ.J'am ingeridos símultanea"f>.J�ç".;,ç,.;.�<"Ót"Óç,.,Ç>.ç::,.>�<"Ó L�����R::1�����""Ó! :;..::;.:;:;�::.:..:.����.:;.:;.:;.:; de cerveJ'a de Munich', Tar mente. Em outras palavras,takower, ::lelicia·se na apre· não deprime o coração, nãJ
ciação de variantf s correctas; diminue o perystaHsmo -gas-Resewensky, gosta de bater , tro.intóstinal, nem hyper-pingUf� pongue (mesa de tell- acidifiea o estümago.nis); Winter, tira. uma sOQ.�.eà
por "sUou" com whiske -té (Ass) Dr, Oswaldo Espindula
claro), RLla 15 de Novembro, m,
Iniciou se o to!'neio allnuiil 84 -A - Blumenau,

da la, turma do Club de Xa
drez S. Paulo, pa!'-a o qual
se acham inscriptos os co·

nhecidos amadores srs. Emi·
lio Nacif, ex-campeão do ClOb,
Salles Oliveira, campeão Aca
demico. dr, Paulo Duarte,
campeã.o estadoal, dr. José
Pestana, ex-campeão do Club
Bento Queiroz Porto. dr, Mat
tos Filho, dr. PrÍmó Luppi,
Ludovico Hedelberg, Feliz
Xonnenfeld, e devendo t:tinda
tomar parte os srs. Boris
Schneideman, fortissimo ama·
dor rumano re·:;entemente do·
miciliado eHl S. Paulo, Vicen.
te Tullio Romano, 'ex cam·

peão paulista, dr. Alcides
Prestes. Marcel!o Kiss, Gil
be:;:to Larda e outros.
O vencedor d9 torneio dis

putarà o titulo de campeão
do Club de Xadrez São· Pau�
lo, com o sr, H,aul CharHer,
a.ctual detentur do mesmf'.
- Mis Vera Menchick, cam

peã mundial de xadrez, nas
ceu em Praga, de pae russo
mãe ingleza, infancia na

Tchecoslovaquia. Suas prin'
cipaes victorias são os ulti.
mos campeunatos mundiaes

Edital do Jury
O doutor Leonardo Anton1o Lobato, Juiz Substituto da

23. Circumscripçiin, no exe.'cicio do cargo de Juiz de D!
reito d'l Comarca de Blumenau, Estado de Santa Cathari·
na, na forma da Lei, etc.

PROBLEMA i\[�. 38

4 x 7 r,late em 2

EXERCICIOS

Nr, 3 -- Xadrez feeI':Co

(Phantasia)
H, ZUKERTORT

Pretas -1

annosde
e'tito mundial

o leão marinho sente-se bem fõrte
lá nas zonas glaciaes do pelo norte,
Tombem o homem com o frio passa bem
Se, ó mão, um cclice de UNDERBERG tem .

Mas com UNDERBERG em tempo de caiar,
Fez-se tombem refresco superior,

Perfumes, Serpentinas e Coníeuis
A

E' o melhor para a

tosse e doenças do peito.
Combate aa consllpaçôea.
resfriados. coqueluche.
bronchibJ e I1sthma.

O Xarope São João
protege e fortifica a gu

santa. os bronchiot cr 08

pulmôea.. Milharel elA
ewu a;ssombrosRIII e,

Um cslice par dia - dá seude E alegria

��<88ili.tflktf·'§;g.iJ#f.t$M#ifkW$#@�1tAí#d±H*$@ - e E1l.�i
'CARNAVAL

.

CARNAVAL IQ3Jiií§?j±"!ií9P"LQ'4_m

femininús de 193� em Praga,
1933 em F'olkestone e 1935
em Varsovis.
- No campeonato femini·

no de xadrez de Pelotas, Rl
cançaram empatado Ô) l' pos
to as sras. Alsi la Lemos e

Deeia Garcia.

"APYRETINA"? -'- Um op
timo remedio contra dor \ie

cabeça e nevralgias.FAZ SABER auB que o presente edita! virem, inte
ressar possa ou delIe noticia tiverem, que, tendo cesigua
do o dia vinte e dois dõ mez de Fevereiro vindouro, ás
onze horas, para ter inicio a primeira sessão ordinaria do
Tribunal do Jury desta Comarca, procedeu se por isso ao

sorteiu cos vinte e oito (28) jurados que têm de servir
durante a sessão referida, sendo sorteados os seguintes
cidadãos: ()IDADE: Alfred Eimer, Ewaldo K, Mueller, Gui
do r>, Kaestn�r, E,'ich Karmann. Aogusto Pf'obst, Victor
Probst, Ra�t Adolfo Deeke, Heinz SChrader, Walt6!" Puet,
tp.r, Adolfo Sutter, Harry ScheefÍer, Erich KleiDe, Kurt
prayon; -:- GASPAR: Jo<'é Ben�ditt) �peDgler7 José Elias
Soare'!!, Pedro Carlos SChmitt, ,Wigand3 Lbonardo SchmHt,
Vedssimo M!-'lchilides de Amorim, Carlos Wehmuth, João
Luiz Beduschi. Pedro Schmitt Junil)l\ Norberto Klock. -

I MASSARANDUBA: Augusto Dflnkel', Edmundo Kuchenbe·
I cker, Germano Re!nke, Henrique Krueger, João Bramorski.

I R!O DO TESTO: Ricardo ,juag, A todos pois, bem como a

cada um de per si, eonvida �ara
.'
comparecerem no ediIí

I cio da Prefeitura Municipal, na sida das sebôões do Tri·
I bunal do Jury, tanto no referido dia 22 de P'evereiro de
11937, ás onze horas, como nos demais emquanfo durar !l

16essão . sob as penas da lei. E para que chegue ao conhe-
cimento de todos, mandou passar H8te Edital, que na for
ma da lei, será afixado no· Jogar do costume e publicado
pela imprensa, Dado e passado nesta cidade de Blumellau,

I
aos vinte e tres de Janeiro de mH novecentos e trinta e

sete. Eu, Fr.cd. I;;ri(�.o.. Kiliit.D. esc.rivão, o escrevi.
. (ASS.). Leonardo Antonio Lobato, Juiz Substituto. Está conforme o

i original. BlUlDenaY� Pro 23 de Janeiro ,de 1937.
) O E�crivãu: Frede1'ico Kilian.

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



.CIDADE
DE BLU<MENAU'

apcstolado de S.' Pq_lllo

.... ,"'.

Cbronicas secíaes

C"'arnaoa/ 6/anzeIlClllC/lSe
Oommemorando a passagem do Reinado de MOIUO, as sõcledades

blnmenauenses farão realizar êm suas sedes sociaes animados. bailes
carnavalescos que, desde já êstão despertando a. maior animação em
DOSSOS meios "folliões".

.

.

As suas respectivas directorias estão se empenhando á fundo I
psra que nesse. anno a passagem do Rei da Folia não seja festl'jada Icom menor realce e aleg ría que nos annos anteriores.

Numerosos blõeos e as phantasías mais divertidas estão em rran
co. organização afim de que os baíles do triduo carnavalesco revistam
se de interesse e animação.

Não menor é o interesse dos clubes nas decorações dos salões
que, serão ineditas e deslumbrantes.

Os filhos dos socíos tarnbem terão o seu dia de alegria com ii

grandiosa domingueira infantil á phantaaia no C. N. Ameríea.

Seu gado leiteiro dará maior rel2dímento sel' róI'
rnentado ccrn

ali"

"F 1 1 oa r e
Do

CINEMA B U se H
HO';!:!: - SABBADO AS 8 1í2 HORAS - HO,JE

AMA�HÃ -- DOMIN;JO AS 5 E AS 8 1/2 HORA':)
Martha Egerth. Ou�tllv Fro hlich, Gl'eU TbelltleJ',

Tibor von Halmuy
EM

Beijo,um

llma '�";eavp.rié'iJI .

.

' �
",",,'�

- ';i �-d' . ':

f1lH npllicuJa <iH /uli<ltlZ, raIa,!) e cantada em
, .

.

allemão
Costume Domingo á noite Polt�:(;nas Num·

não deve faltar em casa algTua

Clube Nautico América
Carnaval de 1937

A Diretoria do Ctube Nautico Amertca, reunida
para deliberar li respeito do

,

Carnaval de
.

1937, re
solveu o seguinte:

BAILES: - Realizar se P..O dois bailes á raatasta.
sendo um no dia 6 de Fovereiro (sábado) e outro 1',0
dia 9 (terea-tetra). No dia 7 (domingo), haverá uma

vesperal infantil, das 15 ás 20 horas.
VENDAS DE MESAS: � Os preços para venda

de mesas numeradas, com direito a ti cadeiras. obe
decendo á disposicão constante da planta exposta

f.no Clube, serão os seguintes:
Assígnatura para todos os bailes 20$000
Mesas avulsas para um baile 10S000 .

As assinaturas para os dois bailes encontram-se
em poder do zelador do Clube e poderão ser auqui
ridas desde ás 19 horas do dia 30 do corrente mez

até ás 21 horas do dia 5 de Fevereiro. Fóra desse
prazo só serão vendidas mesas avulsas.

Na venda de mesas a Diretoria não atendera.
absolutamente, solicitações por escrito I u pelo tel
fone, devendo, portanto, os pedidos serem feitos pt'�
soalmente pelos sre. socios ou pessoas de suas ex
mas Iamílías (com excepção de crianças), desu«
que exibam o talão da mensalldade corv-spondenu
a Janeiro corrente ou o ingresso respectivo que H

secretarta está expedíu ío para os bailes de Carnaval,
Cada socio só poderá adquirir assinatura dl'

uma uníca mesa, devendo o j-agamento ser feito no

ata ca aqutsícão.
INGRESSOS: - A todos os SI'S. se CÍf'S quites

com a 'I'ezcuraría até ú .nez de Janelro corrente,
inclusive, serão entregues r elo zelador ou pelo ri)' ILrador do Clube, convites espeoíaes para os bail es
carnavalescos

IE' obrigatüria a apresêntação de tal :ngTt

SS�"ao porteiro do Club..::. . ...

Os srs. Socios nà{1 podel'ão levar em S'lB Ct IH

panhia pessoas qUe não façam pl:lrre de SUdS Iamiil3s.
CRIAt';ÇAS: -- Nos baIles de 6 e 9 dl', Fev{:J ei

ro, fica expressamente prOibida a entrada de crütncaS,
CONVITES: - Não serão expedidos convite::;

8lém d08 especiaf'!s aos srs. socios, que POdl'lll so·

licitar ingressos para as pessoas de suas relações,·
,em transito.

A juizo da Directaria, serão fornecidos essps

ingreosut', media'ute pag.1mento hntecipado aos se

guintes prt'ços:
Assina'ma para todos os oliíleJ. por pessoa 30$000
Ingresso avulso para um baile, pr.f pessoa 158000

A veod/i, tanto de mpsas, como ele íngTi sso ás
pessôas extr<lohas 110 qUUd!"i sodal, cess:ieá. ímp"c,
t,'r'lve!meutt', ás 19 hljl'i:1S 11<) dia d<l realização de
cada um dos bailes

'

A Dirt::toria apela para os srs. soeios e visita']
tes, para que acatem, cumpram e façam cumprÍl e l.
resp ::Jiur as !H'eseute� tiÍspíJsiç'ões. .

--tI..
Blumenau, '!7 de .Janeirl) dt3 W37 I

l
J
-'

nosso meio social.
P,do geral inLE:f'eS�e e PU

tbuziasmo que está (H'('VO'
cando é de se espl::'n�r que o

ê:lWpJu salão da trrHliciúnal
suciedtiJp fíqHe t'E'plétn �h'

grüpus H,!lÕtS e tlegres D11

Iloite de hl'je.

DepoiS -de sua conversão, elaadestinamenta, paru não
retirou-se Paulo para a Ará� sucumbir ás ciladas de seus
bis, onde, no silêncio da so- patríeíos- Em Cesaréia e Ro
lldáó, pelo trato intimo com ma esteve preso dois anos.

· Deus, Paulo se preparava Sofreu tôda a sorte de tor
p�ra. as lutas de seu glorio- mentes. Êle mesmo o eonte
so apostolado, que haveriam) saa: Tenho passado trabalhos
bem êle o lobrigava, de ser sem conta, prisões muitissí-
terríveis. Algum tempo de- mas, maus tratos sem medi Anniversarios A todos os euntversartau.
pois, volta a Damasco. E' da, perigos .demorte bem Ire- es as n0SSl:!S Ietícítaçõss.
ali, onde pouco antes fóra quentes' Cinco vezes recebi

.:

DR. FREITAS MELRO
,

.. para aprisionar cristãos, que dos [udeos quarenta açoites Transco-re na data de h- je o Viajantes
.

'ganIo quer encetar sua nova menos um; três vezes íuí.ver- anníversarlo natalício do sr, I

míssão. Entra nas sínagugaargastade com varas, uma vez dr. Freitas Melro, advogado i DR. VIÇTÚR KOND�R
·

e préga, e�f5inando que Je- I aI!edrejad�; trBzes_ vêzes 80- em nosso torum e figura uís-! De. sua vrazem ao Rio de Ja,
·

sus era o tílho de Deus. As- frI nautragto, perdido e alto tinta do nObSO meio social' neiro regressou a esta clda
sombro para todos, Pasma- mar uma norte e um di as blumenanense, onde goza de de o exmo. sr-, dr. Victor
dos diziam os seus patrí jornadas, tenho estado Ire- justa e merecit:ia admiração, Künder. nosso illustre con

cios: «Porventura não é êste quentemente em perigos da "Cidade de Blurnenau" sen- terrao eo e ex ministro da
(1 homem que em Jerusal�m parte de rios, perigos da par- te se satísteíta em cumpri-I Vinçho.persegnia os que invocavam te de salteadores, perigos da mentar-lhe. de s e j a n d o as Na capit�! Federal S. S. foi
êste nome (Jesus)? e

.

não parte de meus patrícios, pe- melhores felicidades 'alvo de c arínhoss homenagem
veio aqui para prendê-los C rígcs da parte dos pagãos; - LEOPOLDO RABE - por parte de .Iíguras repre
Ievá-Ios aos príncípea dos perigos nas cidades, perigos Na proxíma svgunua feira s�utativas da pollrica, .iDdll�
sacerdotes?» (Atos dos Apõs- uos desertos, perígos no mar. commernora sua data o!itaU- tria e commeroru, eVIO':'IlCl

tolos, eap. 9,21). «Sauloi po- perigos da parte de falsos ir- cia o S:'. Leopoldo l{tlbe, dis- ando o grande conc-Ito que
rém, se impunha cada vez, mãos. Tenho Importado traba- tíncta iigu"a do alto com gr'" ngeo.u durante sua p�r
confundindo os judeus de lhos e canseiras, numerosas merei. local. manen.aa na pasta da Via

Damasco. demonstrando que vigílias, fome e sêde. muitos Ao Illustrs annivers: riante ção.
, ,

que g' za de ·g<>'·l:Il esríma em "Cidade de B'umenau'Jesus era o Cristo» (Ibtdem, jf>juos, frio e desuudez. Acre- ,_, q Cf ...

vers, 22). Assim era Paulo. sce a tudo isto a afluência nossü meio, ell\'iamos cato apiesl'olu-lh..: votos de boul'

Convencido do êrro f::ID que cotidiana dos visHantes e a rosas felicitaçõea. viuuas.

se achava. tanto que
.

abra solicitnde que tenho por Tô.
- Ainda na 2a. feira ft'S-

çou a cruz de Cristú, com o das as igrt'ja'5. Quem enira. tt>ja seu dia de aonos a gen rBailes e Festas
mesmo ardor com que antes qUf C-', que eu não enfraque. til sprdlOl'Ínha Jngl'borg Hnho,I. '.'

perst'guia igreja de Jésns, ça? Quem se escl:mrlalíz'�, que - Nd, terçu feit·.;, dia:! de A sOCledh.de Tl'utollla fara

·

êle a defende agora. Com o

I {'u não me abl'llse?" (Segua rev( reiro, passu o élnnlve,' re,di.�a{· nllJ, t'm Itoupava
mesmo ardor, não. Escrevo da epísbtas 808 Corin i, s, sario da .S<I'H, D C1Jtharína SPcrli, um gr'i,ndt baIle �i:1r

mal, Com redobrado eutu, caD. 11, verso 23 a 29). Ou LopE'�s muito dig!11i e-,p03l:! lIilV 1 't:.C(J que lllHI'Cilr'à o

síasmo préga êle a doutrinal trôs e�m(Jrec�rlllm ��, meio do sr. Tte. Paulo Lupes. pl'elÚ lio do Cí:lI'1l3V<l1 em

de. Jesus, porque a graça e Jo cammho. Su('�mhJrlélm ar
o Espírito ':--anto. de que êle pêso de tí:tnt� soL lmento
se fez participante, dão Ih€' Desfalecer'iam ao tr'avo d.
novl'lS fôrças} nova coragem, tanta dor. Ma�, S. Paulo, sõ
para desempenhar a missào hre ser um cOfnção rogos",

.. que' Deus lhe eucarregoR E" uma alma nobrf', é um fortt',
que Paulo se armal'a

.

solda- um espirito inqul."brar.tl:lveL
doAe Cristo. E f) bom solda, A graça de DeliS dá lhe for
do de Cristo é tOdo; zêlo. (,las bastante!'! para a luta,
tOOI) uidof; todo e[}tusl�:�O »Tudo posso naqude .f!up. me
pela·· causa de seu dIVIDO confortR" (aos Filippnscs, CRp. MOINHO DE JOINVILLE
Mestre.. _ 4. 1:1). Durant(l míds de trinta I.... �co�eçam as excursoes a-

afiOS f-vangp!izou os pl)V()& Caixa postal, 89-FILIAL BLUMENAU-Encl. teL SILOS
postohcas do g!;;.nde artlu�" êste grande apos�(JI,,), Tocou ..

_...... �------��'----dO; evangelho. �m companhIa }jlfim ao tf'l'mo da jOl'Dada,
-

de. S
.. B.arD,a.b� DP,as�� . pU.� .�ubHando de alf'g�'�», no in;Ch!p�e, Panfltm, L lsídlli; e Ll

t'TI10 de SPU CMflça'), excla
ca_?n!a, �Dnt1anrt� �llcleo.� mava aj, vpr proxil:w o de,
cflstaús (Jm �U.iIoqU1.a (Il<; �enli:lc€,:,j Pf<lpjpí o b'lm c')m
pisídía), em !COlllO, L�s!ra e hate, tf'nnlnE'i a c3rreir;-l.
Derbe. !JPP01S do. COilCl::�O �e guardf'Í 11 fé. No mai�, ('sliÍ·.
J�ruslllem�3 que el� plegl� rce rN;erVa'a_ fi ct\r:lp. ,ip, ju'< jClOU. em[hvt;llcte .Pnulo as. tíça que nliqHfle dIa .m" I'a I·
g?-�da ..g;a.�de yH:l!fe� PI<��/; rá � Seo'hol", .lllf;tO ju;z"{:-;eg
SU'la, Clll�l�, LWI:\?ma! _. eplstol?1. a Timóteo c. 4 7 e 8' .

gia e GalaClfl. Por 1i1sp·r&{;:ao
' ,

dtvina foi li Europa, ptlS.:liiü, Em Ri mfl, Cfll'f)}l SPU gll\
do por Filipes, Tes';.blô ,iCl:l·1 d()�o nnostolHd'l �om (I mil f

Beréia, Atenas � OOrlJlW, 'O, I tido. SU'l cabeçn, ao g-"loe
.. hfvoltou por EIe.:,;() .� Jer:l I da..

nmada, rOIOIl. por
..

�..niL,
tialém ,para AntloqHla. Na, Ctlm s 'U S:lng'ue 1('1'111'2»' fo

Iterceirà viag�� atravessou t:J torra sáfélra d,� Roma quo' �('

Gal4Cia e Í:'1'lgJa, chegando v�j tornando lv'rçr, dê �1')lr.!':
..

fi gre$ol (lnde est�ve qUclse ;)arn a !1{reja A<:sim fin:!ntl
, tres anos. Passou, ao depois I sun enrl'eira pf.!te gr'ind0
pela

.....
M8ced

.•..

õnb e Acaia

..

ale

I apostOlO.
t1<l.

..

Jgreji' .

Corinto. Ouas vezes estl:'Vé ... ,
.

,.

em Roma, capiLl di! impe!o Em Roma". ergne s;).
.

ex,
· pagão. Quando Jf sus élP { e 'ir? m,u:os", . � magp�toJS l.

.

p

ce.·u.a AH./iL.!8S' em. Demusctl I.SOhe.lb1. b.H�lllÇ
..

1. r1� s. f

.•. lltl?djzendo"lbe -qUE' Iós3e t�'r como homenHg'� ri" ,(grf') I

eoiuSaulo para lhe 11ll;Wr as I ao seu grande Illho, N) cen

mãüs, Vt'(HI00. grtll1de r'eceío I exalt,8 {�.a c.orna. de apostolo
· de AoárúF, qn� ignurtlva o que e marÍ1,I' fi: de nos., . qut' Di,::>

se passara no caminho. ��. Da orgu!hamoR dI" o kr r,:or pa
masco àCl'escentüu: 'Val, pOf droclfO, rec be o flrelto d!'

que ê�te homem ê um jn6�TU a.m'I!', de v(']PfR,çâ'l e !�nt.u.
mento por mim ;:;SCÜHlid,: pa·, s asm'} de nossoq cornçoes,
1'8: :levar o meu nom

..

· e t!llUt�� I.

.

d i' FreLLuiz GJnzart.a Ciista
de pagãos, oe réIS e

. e_ f :10:;

dá Israel. Porque �u lh,� mos

trarer quanta lb.e cumpre Su

ffer par meu nome" (AIOS, 9.
1.5.e {Ô}. GQmo sp realizarQffi.

· Üteral'nlt:ritê, . essas palav fato;'!
.J\,:'vida de' 'B; FaulO fOI um
ma'rt!rio continuo. Mdl come
ça sen apos�oIado em '_ Damos

co; vê se obrigadu a fugir,

I

II
...� Di/'ntoria

:W:lI'�

O C. N. America' dferE:ce
� rá ao seu corpo sucid dois

'I eSPlf'OdidOS. bHHes.. carmo

\,8-1ICt;ens nos diaH 6 e 9 de Fi:"
vt'i'Fit,(: e uma �Plen'SB?iflt
don;inguf'ira infantil. á ph1:ln
fazia, á peií�hda dos SfS. Si,
cí;,s.
Nos mE'ios ligados 3 este

sympa!b co clube é I?p.onr:e
a fi nltlllição por krlos t'ste�

I
festejus a Momo.

***

O BIUillt'U8uer!F-fl S. C. C r', I
Il'Y nos a�nos aitt�rit,rt& .d�'·lra um 3mtlUldo barlf> f}<l c�a

,ts, segunda feira !:lbriJ11;;,ntlld(,
í PO!' do s (pUml S

' }li'"Z bfindS-'1Dada a íillcíeda h' com q iH,
está �!'n{�,ol rguarrladfl P: o�m t
h� reVI B'll" ff> de Qi'kr.d>' !)fllb, ..
cnn�olrenrl() 8i"sírn par'} (

IUl.lÍnf SUC�('sS(J dü Cbioav.rl:

,de
I

.'
.

�/ .I Mil! TAS' ENCARREGA-In I.. ' SE DAS DEf'E-
U1iIij ,.,. Zt\S PERANTE

o FISCO OAD�

I
VOGADO DR. ACaILLESBAL- �
SIN!. COM ESCHIPrORIOAN-

J,'IFrna psp!. II
NEXO A' REO.i\CCAO DESTE [
JORNA.L. � Entrada!' Ij

I

I'
Estará aberta, amanhã, fj('_[IDh,gü, ti lJlulimar:la Ct'rJla�.

Jl)o.� ,�IOSSUS PTtZf1;-I,(!'�'asslgnmdes. ou:t"
cidade e do iIII e1'i01', qUI'
ainda não saldaram (JS

suas assignc;tu:ras na ,q: -

rencia úu tom os 1IOSSU"

representantes (l�t101'isad, ,,!

pagando as as.'·:ignalun ....

on fl !'}'(IZO, pedim08 que '.'

façanz COJJl 1)J'1:'1'idode, I
Ufza que ]i/ufio o[;i'miH'
mos,

Registrada)

,,,..,.

,

t
�_

, <

t ,." t,V'

Andreza Campos da Luz
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