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nobras politicas
.

,0'llínte:
"0 P. C. continúa ma

lipbramlo controlado pele
:-1'. Aruiando de Sanes. cu

,i L serenidade é e será' uma
-Ias poucas armas efficazc
com que se cruzará adis
plicencia mussulmanica d(
S1". Getulio Vargas.

O '(deixa como está para
ver como fica" que o sr.

Odilon Braga, de uma feita
discursando, erigru em

mandamento politico, con
t.inúa sendo a bussola ge
tuliana nos dias que C01'
rem. Não ha floresta pOI
mais escura que a pacien
cia do sr. Getulio Vargas
Dilo váre em todos os seno

tid os, surprehenclendo, nas

suas tócas, os tigres rnai.
temíveis. O segredo do exi
to político do presidente
reside, principalmente, na

sua excepcional pacíencía
que dá, a quem o observa, �

uma sensação extranha de
eternidade. Elle não é, co

1110 o cornmum (los mortaes,
dono ele uma vida transi
toria, um segundo na infl
nita cadeia dos seeulos.
1)e11e, mais tarde, q llan�10
arrefecerem as paiX'}8S, se

dirá o que Hugo disse, uma
yez, de MaTat: "E' VELHO
CO�10 . ..'1.. HU:JIANANl
DADE, r:CKàJ SEIS· \HL
ANNOS ... '(Quem vem de
tão longe, 8 claro que não

poue ser medido pela cra

veira commum. Dispondo
do tempo, como dispõe, não
c llsta a o sr. (letulío Va1'-

13em..

.

Essa é a grande arma

do presidente. arma que o

povo, na �;ua sabedoria,
;JriUllda dos instincto1:l, de
finiu naquelle DEIXA CO
}\10 ES11A_' PARA VBR
CO_\fU FLG..<\.
Ha, i-igora, porém, en

frentando-a el1t�'e outras a1'-1llla�. a sel'ojLJldacle do sr.

A n;_�allc1o de Salles. Bem
Habelllos que o sr. Getulio
Vurgas não perde de vista
() dono de tão excepcional
virtllde. O::;, St:LlS lllr'nOl'es

ge;:;tos transitam 80 b o ,i
!lI'O de a,ugmento da (lbsel

\:IIÇi10 e da experiencia des
se pagé míllena.rio. O sr.

Vic8nt':3 Háo que pregou o

S8ll assa�sinato, foi, duran
te mais de dois anUGa, um

brinqueelo de criança nas

�mas mãos experimentadas.
j [a pouco fez-lhe () mais
bonito enterro qüe. jamais
teve um ministro de Esta,

j

Senhor comerciante!

ESCRIVANIA DE PAZ

R�dolph(j Radtke - GERENTE IN UnE R O 311;

Os bras.leiros foram
sagrados vice-campeões

Continuará a tolerancia do I Gel' Hypolito Boiteux
Esteve em nossa redacça.

decreto nr 72 mantendo comnosco agrada-
Na sua secção politica, 10. O caixão em q_ue acom- Getulio Vargas. O P. C.,.

.

II vel e interessante palestra, o
"A_ Nora." divulga o se- I

..

h d fi I di t
-

t 1 sr. CeI. Hypolito Boitex,
moc ou o corpm. o o 0- pe o seu rree ano cen ra

U T
-

bid T U C prestígiosa figura de Nova
rentíno sacrificado era pe- desautorisaria tal affírma- m teleoramma rece I O pela níão Offl- Trento e nosso . prezado
lueno e branco como dos tiva. Ainda agora o sr. An- merda! ç Industrial de Blmnenau amigo.
que se vão na madrugada tonío Mendonça que foi Agradecemos a gentileza.

d.a vida: JiJ foi com esq�e- portador de uma carta ao Sobre a momentosa questãO que está preoGcupando o •

SIta delicadeza que lhe JO- sr. Flores da Cunha, ad- 'I'· b li'- G
.

1 I d Conferencia de 3
gou, na cova raza, a pá de mittiu a possibilidade de GO�rnB�mO na1harmenSB ana a a lll�O ommerma e II US-
cal de sua infinita corníse- uma candidatura extranha ' trial ue Blumsll8u de rmmber o segUInte telegramma, da Fe

a São Paulo e ao liio Gl'a,�� I deração Gommervial de Florianopolis:de, contando com o apoio liÁ b .' tt· tde Minas. Assim o eandi- na aillos GOnfBrenmar Governo prome eu contmuar 0-
� dato seria um nO�le extra-í larancia decreto 72".
nho. á politica

_

de grande Consegue assim o Gommsraio um armistício em que se-
projecção nacional, O sr. _

lh d d d
I _

t dJosé Américo, por exem-I
rao ill8_ IOr est�. ar a! �o as as queS1u.es e ser BnG�n ra a

•

plo. o sr, Antonio

Mendon-.1j Ufia SOlUÇãO satlsfacltorla a todos os mteresses em Jogo. Â arte de Jogarà�' �:n��f�s, d: l�:� !;��:�� C
.. ...

t I A I
do. habí�i�l:íi.mo .com �ub.·ti}e- ampeona O U' me- no "bl'nhonzas luciferinas ... Nao tez .

� 'v J, i �� U

referencias ao sr. JoséAme-I" d f t b Irico, mas já começou, ele, I I�.� tl01'
. (.l! ti e. . o

t
longe- e de vagar, puchan- �Vii>!§. \v '

'. do o caboclo do norte pa·
ra a fogueira.. onde, a estas
horas, estão ardendo alguns
candidatos e candidatos a

candidatos ... O que é cer

to é que a viagem do sr.

Antonio Mendonça ao sul
Sr. Getulio Vargas começa a produzir os seus

ração. "Que a cal te sej� resultados. Já o sr. Pil�
leve, ó Báo! com o Cuba-I p,assou telegraIr:ma� exqm
tão por eima e os 400 an-

slLs ao sr. Jo�o Neves. A

.A ordem aO'ora e afastar senos do lean tara Ma cha':1o . b
' -, .

do Cattete.pelos arredores ... " Resta,
porém, o sr. Armando de
Salles. Este tem todas as

\Tirtuc1es do gato. Anda se111-
w

pre prompto para o bot"l,
mas, caLlteloso como é, traz
r:;ermanelltemente as unhas
eneobertas. Não é faeH pe
gaI-o_ E' difficilimo surpr8-
henclel-o. O discurso de São
José do Rio Pardo é uma

gas cruzar os bracos, .em- 'plataf'o a. A' . rm . sua renun-
tILlanto, ao sel: lado, aS am- 'da do governo de São Pau
bic,'ões e os mteresses se... lo é uma attitude que im-
({gitanl, prucurando, apres- plica num lançamento de
:-lados e inquietos dentro da candidatura. En tretan to,viela (lHe se escoa, uma .

d h 1 dmnguem po e c ama -o
.

e
forma em que se crystali- candidato á successão do sr.

N(IS jogos de ssbbado e I propositalmente desde o ini
segunda I-Ira os brasileiros cio, soííreudo agressões co

que disputaram o 12- csmpeo- vardes a todo momento atê
nato sul americano de lute- por parte da polida portenna
bol soHreram as suas prí- e sob a actuação de um ar

meiras e ultimas derrotas. bitro parcialissirno, os nos·

Pr..r um triz, com terrível so loram coagidos a baquear
sorte adversa, os nossos 1'e- aos 120 minutos de jogo, I1U

presentantes não renovam as ma lucta ingloria par� a Ar
perfornances de 1918 e 1922 gentina.
em que galllardamente COD-I Mas as luclas desse ca!ll

qüistaram a Taça AmeriGIl. peoIlato representaram um

O que foi o jogo de se· esforço tiÍ':\n�c� desse pugil
Para a serventia interina gUl1ua feira todos (l sabem lo de brasIleIros que em

do úfficio de escrivão de pois milhões de brasileiros campo adverso, sem o aleo
Faz da <:iomarca de ;Hammo- acompanharam a irradiação to de um in.centiv.o P?r :pa.r
Dia foi nomeado o sr. AHre- m3ravilhusa do spiker Ga- te da asslstenma lllCI'IVIl
do Woguf>r' gliano Netto' machucados mente malcriada, é uma gran
___________________

'

__.___
de prova que não poderá
ncar sem os parabens de to
dos os que reconhecem' o
que elles fizeram pe�o bom
nome do Brasil esportivo.

I .

Na capital br:=tsileira, ini
ClOu·se um mOVIme::::to gran
dioso no sentido de empres
tar á recepção qu.e se fará
aos craks vice-campeões,
pm aspecto que reflicta fiel-
'mente todo o enthuziasmo e

toda a gratidão da alma bra
- sBeira.

Pagamento de Buenos Ayres, 2 - Em-
Impostos com barcaram hoje pelo Augus-
Trabalho I tus, com destino dO Rio, on·

de chegarão dia 6, l,:,s cam·

ponentes da representacção
brasileira ao certame sul·
americano de futebol.
Buenos Ayres, 2 - A Ar

gentina foi sagrada hoje C!1m·

peã do futebol sul america
n:>, para o anno de 1937.

Sua freguezia ficará satisfeita se v. s. lhe forne
Ger sempre a� superiores farinhas do

Moinho joinville

i
Caixa Postal, 89 - FILIAL BLUMENAU' End. Tel. SILOS
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SIEMENS

MOTORES
l-RI PHASICOS

Para estudarem
eUI· Manguinhos I'

Victor Probst & Cía_1La Paz. 2 - O gover::I? b�o-
.

REPRESENTANTES E DEPOSITARIOS DA
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f
Quando a mais alta au

torllJade de Rock Island
C"untry, Illinois, offere
ceu tr<tbalho E'm suas es
tradus aos homens que
se achavam desempre·
gados, muitos delles não
acceittlram o ')IIereci
mento.
Os empregos foram

oHerecidos, en ão, aos
homens que não vodiam
I)f!gar os seus impostes.
E�tes acceitaram, ga
nhando quatro dollares
por dia; um em dinheiro
e os tI'�S restantes 'jm
bilhetes de credito .::>ara
amortizar os imposto que
deviam'
Esse plano, além de

praticidade, deu ao con·
dado 18 m!lhas de novas

estradas de concreto, ha
bilitou 1 830 proprietari
os para que pudessem
pagar seus impos1os e
mais o tributo addiccio
nal ajudando eutros a

reduzir o montante de
suas dividas. AS dividas
de agua e gaz tambem
[luderam ser saldadas
por meio de trabalho nas

estrada!!'. Afinal, fei sup·
nrimido o !ivro de de·
vdeores de i;:npo&tos, na

importancia total de
86.000 doHares.

o MELHOR E MAIS MODER

NO SYSTEMA DE FOSSAS
DO MUNDO.

VAMOS CANTAR!

Lig-Lig-Lig-Lé
MARCHA CHINEZA

Oswaldo Santiago e P:lulo Barbosa

Lá vem o china
i'ia ponta do pé
Lig-lig·lig-lig-lig-lé!!!
Dez tostões, vinte pratos,
Banana e café
Lig-llg-lig lig-lig-Ié

[Bis)

Chinez
Come sómente uma vez

Por mês!
Não vai
Mais a Shangai
Buscar a "Baterflay"!
Aqui com a morena faz a sua fé!
Lig-lig·lig·lé

(Bis)

OMS

potencias fascistas
Roma,2 - Os governos ib

.l llemau na, Portugal t-J Italía
resolveram prornoverluma con
ferencia ern que será discuti
da a situação creeda com a

guerra civil da Hespanha,

Desde tempos imme
moríaes, o homem em

presta ao sonho virtudes
sobreuaturaes. José, o

casto José que recusou

a mulher d o Putiphar,
viu, no celebre sonho
das vaccas gordas e ma

gras, a prophecla de u
ma phase de prosperida
de para o Egyptc, a que
se seguiria um periodo
de miseria. As coslnheí
ras ue hoje e muita gen
te de collarinho e gl'a�
vata, faz a sua "rezinha"
no "hicllO", em conse·

quencifi. de um sonho
cuidadusamente inter
pretado.

O maIs interessante
de tudo isso está, justa
filente, nus interpreta
ções que se faz�m em

tom) dos sonJ.os, para
a dedução tio classico
"palpite".
Todos conhecem a his

torja. daquella cJzinhei
ra qut', tendo sonhado
�OD1 um gato, nu dia se

guinte não esqueceu de
arriscar uns tostões no

"grupo" e na "dezena"
do velho inimigo do cão.
Logo á tarde, foi sur

prehendida com a noti
cia de que tinha "dado"
O burro. E não se con

formou, enquanto não
deu com a caJ.sa de
seu "peso". Sonhára com
um gato, sim. Mas o bi
chano cahira de um te
lhado ... Bolas! Um ga
to que cahe do telhado
é ... burro. E bstimou
se, por não ter sabido
interpretar o seu sonho-
Ha djas, coisa mais ou

menos parecida liconte
cen com uma das mais
a1 tEiS auctoridades do
ensino paulista. Sonhou
com um collega. Nã.::.
hesitou. Foi 80 "bichei
ro" da esquina e prepa
rou o jogo. Dois mil
reis no hurra. Um mil
reis numa das dezenas
do tão calumniado bicho
que, afinal de contas, é
menos burro que a maio
ria dos m()rtaes.
A' tarde ... DesiHusão.

Déra o cavallo! O illus
tre mestre não se con
teve.
- Diabo! Eu sou mes·

mo uma "b'3sta".
'

E a uma indagação
minha, explicou:
- Imagine que sonhei

com o Riccotti e joguei
no burro. E, Rgora deu
o cavallo. Poderia ter
ganho na certa. Como
'você sabe, elle tem uma

orelha partida. Ora, bur
ro que tem orelha cor

tada é cavaJlo ...

Silveira Peixoto

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



Recebe em ('l)('pOlsilds Popllla rflS" di'i'H.Íe a
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gando

j,,:�;
de
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o I: lt"d :� Fevel'eil'O" lllSCl'Ipc;ao p'.ifa este eX<ime nos t1lUS l' a 14

CAPITALIZADOS SEI\olESTRALMENTE 1 g 8. �� de fevereIro.
'"
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Faz teclas operac,ões Bancarias f: :1 Exames de segunda epoca, no dia 10 de Março; jascripção
d linhas diarias entre :i pina estes eX::lmes de l' a 9 de ;\Ia ..çn.

H�� :� t: ·m· �.�. Brullnl10 a' BlnmBnan =:'j Matricula no Gym.nasio, de l' it 14 (ie Ma.çr.�·.U�fi.·.� �J i < U'iI,;.U ) Inicio do CUrSf) GJJmnasial, li 15 de .\1arço,�.)

{!: :.') Formu!arÍ:1s para matricula e inscrl'pça-o ros nx:!n1n.s
( C21minhõe;; intei/'rmenW J ,- - cc

>; novos para pbí'>'l:Jgeiros j{ e ('8 rC$pectivos sellos são fornecidos pela Secl'etarid do
ç; e cargaR :.:� Collegio (expediente das 8 I1s 16 horas)_
t� Ao�n�ias.' :� O Director: Frei Ernesto, O. P. 111_ Levo ao conl!pcimenlo dt'

(: ":iI� �

:.�
.. Vv. 58. que soHren\lo dUl'fln-

f: 13nls'.jue; Ym. Fischer T.,l. ;\1
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te um ann@ e llH'ZPS de mar 131umenau: Hote! S. José Tel. 283 •
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garSearnV'tilSd'oo at�aePnicdl-OoS'O :::.'$ Ijit!Ol'!fL�1.. &li:'
"

" ��fb,i:i).":'". �,"
_

to de não irc'balbar CRtiV
.
,. � "..�.•" �.� �� em dive;sos tr:üameLtos"sel::

�����.���. DO SEU Fh.iADO S�::i11 �:, Auto rt'sultado positivo; lendo ai<

C lO'IilIl:'.."L�"jO�
t �.�. diversas curas que doentt:'s

A 1i'I1L RI' � H caminhão .< em ditas c<)odiçóes obtiv<-

�::' ll!.tIII �slC'a"'''''''nduba
ram com o Oepuralivo dil

t.: 1i"1I� i3 5 c;;t 1J Sangue "Elixir de Nogueira".
l

:) do 'Ph. e Ch. João da Silva

f:i Terças, quartas e sab-

;:..{. Silvejra, fiz uso de alg1JDi' vi. ,{ baJols sahida de Massa- ) diros, achando-me H'sl"tW!" -c�

�
..

'.� ��;od���a;e A Niiz as

':.:.:.�
cido.

f Sahida de Blumenau � Pur ser 3 exp;es ... [io J" n·;·

i'::.'. ','
dade J'unto remetto milllli1

do Hotel Bôa Vista as
1.30 horas. .'

photographi1:!, podendü T"ZPJ"

i,'::.
\ cel'ta tambem

' . uso que lhes convier em be-
[I. c . . VIa-

::::� f" d -'c
ue 1;',10 os que sO:Í!rem.

gPDS especiaes de c&sa- Tres Lagõas, I\1atto Gross;.

�'
melltos etc.

F
.

d F'
.

d

,'.:: ARNOLDO NITZ rancls�o e <Jg'liGlre o

,

(Firma reconhecida pelo 1 t·

.. Tabelião Felipe I"�(r.:; j\1"L-
�----...--_..._._......_..._..............,..........._...

teiIoj .

SOL IM ERICA CAPITAUIAÇ10Mexendo
Bernardo Silva Ramos, au

tor das famosas "Inscrlpções
Rupestres da Amertea Pré
Colombiana" provou que as

inscripções da Pedra da Ga
vea são reníctas e querem
dizer ,'Tiro Feoicia Baeztr
Primogenito de Jetbaal"
O "Correio da Manhã" no

seu optimo suplernenrín do
mtnícíal, estampou quatro Io- I
tographias íneditas da. Pedra /'da Gavea, feitas pelo Dteneu
te í\.loisio e o subofielul .Io.
bel. Esses mííitares voaram
sobre a Pedra, por ordem do
coronel Ivo Borges, CtHU'
mandante da Escola de Avia
cão Militar, o qual, assim
procedendo, acedla a um pe
dido do dr . .,Ruy de Castre,
Diz o jornal carioca sobre o

assumpto.
"0 dr. Ruy de Castro não

ha muito, em a-rejada asr en

ção àquela pedra, munido de
excelente bínoculo. flt sco
bríu manchas abaixo da fi
gura que ha muito SI" co·

outros nhece sob a denomiaacão dt�A combinação '"KIN", acima, contemplou, além de muitos Y

portadores do Brasil, o titulo nr. 70.414, pertencente ao sr. Cabeça do Rei, manchas (:'s

sas que lhe [pareceram 1:16-
crip(. Õ9S". OS aviadores, de
pois de voarem sobre a Pe
dra e Iotogralal-a em 1iver
sos rócos, desceram emocio
nados pt-lo que htlviam ob

COMMERCIANTE E REPRESENTANTE �erv�d() _de perto. �ã,' s? at'

mscnpcoes mumer as, la se

O sr, Leopoldo Colín adquiriu o seu titulo em Fevereiro de 1:131, I achavam .�laramente traçada-,
pagando, portanto. 72 mensalidades a 20 mil réis cada uma, para rece- como a figura humana es

ber agora o eap.tal garantido do titulo com culpidu na pedra a ambos
apareceu como nunca nltida
e perfeii8, e de tal b(lr!e que
lOo.", e qiiCllquer idéi de telO
t<:tbia da nU1UI·eza. na forma

'.

Companhia Nacional para favorecer a
EConomia

Autorizada e Fisccdizada: pelo Govemo Federal
.

CAPITAL (Realizado) - 3,000:000$000
Séde Social: Rua Buenos Aires, 37 -

esq. Quitanda
Caixa Postal Nr. 400 - Rio de faneiro

Subscrever Titules de Economia
da

Sul America Capitalização
é assegurar a constituição de um capital mediante pequenas mensalí
dades,.tende probabilidade de recebel-o immediatamente,em virtude J}S
sorteios mensalmente realizados no ultimo dia utíl,

o sorteio de amortízação realizado em 30 DE JANEIR'j DE 1937
determinou o reembolso antecipado dos títulos em vígoi- eorresponden

tas ás seguintes combínacões:

erA HRN

ADY UDt
o proxímo sorteio de amortização será realiza

ao em 27 de fevereiro de 1931

LEOPOLDO COLIN
Rua Bom Retiro, 38 - BLUM:ENAU

Rs. tO:DOO$Ul)O

nas 'costas conqnl'
sem tratamenlo é exp(
se a uma doença gro"

Ela denola fraquez
renal e deve ser con�

balido por meio da'
PlLULA� DE FOS"fEI
Dores reumalicas no

musculos e juntas
cansaço. vertigens. fa!1a de animo
irregul=idades urinarias resultaI:.
n-eq-J?nlewenfe de mau funciona·
,nenl.o dos rins.

As PILULAS, DE FOSTER !;mpam
-e 'fortalecem aos rins.

(dez contos de réis) em moeda correnie do paiz.

TítUlos de economiu que não forem amLrtizlldos serão resgatlldos em
determinado prazo com particiltação dOS lucros da Compâni.da.

Solidtae hGje mesmo, sem compromisso, iníol'maçõe�
e folhetGs;

J. EISENHAUER .. Rio de Janeiro
Como Irspector para o Fstado de Santa Catharina.

DilO m��1E1

Banco Sul
,Brasil

Capital: 4"OOO�OOO$OOO
�é.de: RIO ur: cJA.\l�m()

Suceursflt em Rlul1H'óJa II - C!lb\:ct Pno;;tnt N. 5

PAGA JUROS. EM CONTA.-CORRENTE.
ATE 7 '1, AO ANNO

do

' ..�

B;LoseABELO
.J.'.'. .

5

..
�..!JSD.S. 1l6un.tkn!es..... UVENTUDE

ALEXANDFõtE:
..

.

;[Idz ce.uu ii. '1ullÚ
. u d(J� cahe/os ,. tf,i:/lJes
I"'OCIDA.DE

�

.I. J
:'\ l'ri'ilta !lD1l0l õe sueeeS80

lião o melhor I'etlam� para
preferir JUVENTUDE
.ALEXANDRE plUlt tro·
tar e embellezar oa ca�,..
1oa. Extingue li caspa, �.�

sa Ia . auéda dos oal»1108,
evitando ti calvioie. Falo
voltar �. CÔr naturol 08

abeUos hran.tOll.
dando-lhes vigor
e mocidade. Não

kJ-�":"»'
contém tmes de
prata e usa-Bê

&-__044
romo laçA0.

Aug. VV. Berndt·
Competente Encerador e

Lustrador de Soalho
e Parquet

Rua da Velha reI, Nr. 13

Faz todos trabalhos que perteneem
a esta i!rte, como nivelar, aplainar.
enealafetar, raspiJr, encerar, enverni

sar e olear soalhos novos, velhc 5 e

'i'stragados. Accceíta limpeza geral de

sôlas particulares e commerciaes, co

J �o t�mbem limpar lustra II! II!nvernisa

."ovo:ns.

com Pedra da OavealUma torra
I

collossal
a

O maior sucoesso da Iu+u
ra Exposição Internacíonnj
de Paris, a ser ínaugursna
em 1037, vae ser a torre mo

numental, que será erguida
no campo de manobras míli- a

I tares de Issyles Moultneux, .�
I cem a dupla Jntençãn de fi r-
I rojo de engenharia moderna
e da defesa, ao CflSO de um

ataque aereo.
A torre monstruosa, s e rá

de cimento armado {' antu
gírs a uma altura de :2 tiOO
mertos!
Entre a sua �!)SC e o sru

cimo. serão construídas ! I'PS

plataformas nas dis�anciH-; de
1300, 1500 e 1800 metros, «ro
tegidas por tectos recui vos
circulares que impedir ão,
desse, modo, os ataques nos
aviões Inimigos.
A tcrre será servida por

Uma vista da Pedra da GaVH! elevadores ultra-rapidos' e
cão da cabeça do velho que I sclentlficas, acredita que a� t�rá, em toda a .s.u� exter.

a lezenda ao .laí!? declar» rauhurxs s ão
.

ce prichc-s da \ ��o, um po.dero?lsSI�lO ser

ser a de Badzlr, filho de .Ie- uatur-eza (recurso caracte VIÇJ de Illuzninação com

lbfl.��. fo! logo �r�lstada. Até I rísrtco dos faltos de imagi hOlü!Jhote: potentes em cada

estlll�sçoes fc'DICII:lS no Lar cação e impotencia íutele e platar�rn::,
rete ctll1rind(J a (;abeç� da fi.llU;d), ou simples ?rin�arie;ra;

O dlame�ro de�se mon�� •.

gl.:!·a ·;onstataram os Jovens I r<'su!tado, ínevítave lmente. mente sera de lEDO. n,lelrc;'N
aviadores." na mais complicada cDmet1ia na ba�e. e 40 no ápice; sua

Actualment», ha duas car-I trag'ca. hrlncaderra dos in superficte abrangerá urna

rentes na pêi.ieogl·aria brasi digenas, tamctos ou outros.
area de 60.000 metros quu

leiru a respeito na Pedra da No liaal das contas, eu- drados, e os seus tres and�.
Gávea: uma, que ê:lfir,na SE. qumto não houvi-r razões l'�S ,Plata.formas'r> poderão
ru.n !nscr-ipçÕt'S fenicii'R as mais sotidas que as de SiI. a .rll{ar !),ert?, I

ce Ci[Wt tlJllei

l'anhUnllil eXl::;teiltps·· naquela va Ramos e d' utrc,s qUE'
mIl pessoas ...

pedra ('h!·joea. e se bH�.e a Ih!' aOlliam a tlWSI:'. pf;tfl
pm JIlZÕPí' !-'CiPlltific,IR; liutra, p'·ovwio qlh� l1qudas ranhu
que não Se apoio, em I'bZõe:s ras sã,) iu"cripções f ltjCíij.� ......_-----_._.� '.

BOa Saúda... Vida lOflya... i
Obtêm·se Uiill1da o �

ELIXIR DE N06UEiRi\ 1
�

Do Ph. eh. h

Joio da Silva Si]velrli' )

Empmgaáo com real "Vanl"ge"
I

Doa "pinteI CIlIIOIi:

Paulo
Elumenau

HerÍng
Santa llafharina

Tintas e Vernizes. 1\\atedaes para

pinturas em geral
Tintas em bisnagas para artistas

Rachitismo,
Ilheul'Il&tlsmo em geral,
Corrimento €1011 ouvirlUIII,
lnfllu:nmillç6efl do I1tero.
Afiecçtie", do filIado,
JWaDchall ft p�b. .

O$lIu,;lThéaa.
Espbahu.
SiU"Du.
Ulceras.
EscntphwAlil.,
Dmbros.
FlratwAa.
CI1Ull�
Bónbas.
Boubofts.
D6res DO \geNo,
Cl!1.iDUIOCtiloSl. �tc.

POID"'lI'tQ§{lo, IA IV TI- S YPN, i..! r I c o
ANTld'?NE:Jf.<1ArfCO ii
ANTI-E'.'H::llOPífU�050 •

LlCIH:' Pi! 21T!fl3:Jt il:;P,;.�: .j;.F�1b .. i]g �!;�!;ii MiE;'!!;,· i
5 Or.orle. �r"ndoGl �) :rrf·"ct .. lhai! ('� 0\0:"", I

�
GRA?WE 1H PlHi!. Fi'\] Oi) SM;�;l!f !
\.��

ICollegio sto. Antonio
anuo lectivo

Leiam os que Soffrcm!

E Saltará da Cama Disposto
Para Tudo

o figado deve del"ramar� dia!"ianlente. no
est0mago. um litro de bilis. Se a hilis nüo

corre }ívremente, os alimentos não são
digeridos e apodrecem. Os gazes incham o

estomago. Sobrevem a prisão de ventre.
VOC� sente-se abatido e como envenenado •

Tudo é amargo e a vida e um mart:;.-rio ..

Sies. óleos mine.raes. laxantes ou ])urM

gantes, c!._;: nada valem. Uma Simples "!\'a··

cuação-nâo tocará 1l. causa. Nada ha f ':lIDO

as famosas Pillulas CARTERS para o

Figado. pa.ra uma acção cert.:1.. F;_).ze!'n

COTrot' livremente esse litro de bilis, e você

sent�-se disposto para tudo. N5.o cansahl

damno; são suaves e contul'o são maravi
lhosas pa!'"a iüzer n. b.iHs cerrer lh·re�.ente.
Peça as PHlulas CARTEI�S para II Figudc
Nãu acccite imitc.çõcs.- Pl'eço 3S000.

Torrado
�h

",r

me!lJ ores cayes

Brasil

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

madas para o 'julgamento
do sr, Pedro Ernesto

t

rê'ÃRNÃVÂ'L CARNÂVi'i11
����

Serpentinas e Coníettis
A

e por aiacado

Perfumes,

Varejo

I
j�r_ 45 I
�......

ditai do· Jury

POR PREÇOS BARA.TISSIYI0S 80' NA

CASA PEITER, ..

; Rua 15 de Novembro
.·�_-M+ii!iff*?mi@êF.�t ms

o

-".

doutor Leonardo A.ntonio Lobato, Juiz SUbstitU.to da IIza. Ctrçumscrípção, I10 exercício do cargo de Juiz de Di,
reito d:l Comarca de Blumenau, Estado de Santa 'Cathart- I
na, na forma da Lei, etc. J

FAZ SABER BuS que o presente edital virem, inte-l
,l'essar possa ou delíe noticia tiverem, que, tendo desigua
do o dia vinte e dois do mez de Fevereiro vindouro, ás
onze horas, para ter inicio a primeira sessão ordínaría do
i!lPmual do Jury desta Comarca, procedeu se por isso ao

sorteio eOR vinte e oito (28) jurados que têm de servir'
duranre a sessão referida, sendo' sorteados os seguintes
cidadãos: CIDADE: Alfred Eímer,

.

Ewaldo K. Mueller, Gui
do !? Kaestnsr, Erich Karmann, .. Augusto Probst, Victcr
Probst, Raul Adolfo Deeke, Heínz Schrader, Walter Puet
ter, Adolfo Sutter, Harry ScheeIfer, Erich Kleine. Kurt

-

Prayon; - GASPAR: José Benedito 8pengler, José Elias
Soares, Pedro Carlos Schrnitt, Wigaoda Leonar-do Schrnitt,
Verissímo Mplchiades de Amorim, .Carlos Wehmuth, João
Luiz Beduschí, Pedro Schmitt Junior, Norberto Klock, -

MASSARANDUR-\: Augusto Danker, Edmundo Kucheob�
cker, Germano Relnke,Henrique Kruegerv.Ioão Bramorski.
R�O DO TE:STO: Ricardo -Iuag. A todos pois, bem com� �
cada um de per si, convida para comparecerem no ed!f�
cio da Prefeitura Municipal, na sala dss seseões do 'I'ri.
bunal do JUl'y, tanto no referido dia 22 de Fevereiro de
1937, ás onze horas, corno nos demais emquanto durar �

bessão, sob as penas da lei. E para que chegue ao conhe·
'cimento de· todos, mandou passar este Edital, que na for
ma da lei, será afixado no logar do costume e publicado

��:iIii.�t� i.mprensa. Dado e p!lssado n�sta cidade de Blu�eflau,� vmte e tres de Janelro de m!l novecentos e trmta e

sete. Eu, Frcdl::rieo Kilian. escrivão, o escrevi. (.I\S8.) LeO
nardo Antonio Lobfito. Juiz Substituto. Está conforme
original. BlulDenau, pm 23 de Janeiro de 1937.
O Escri vão: Frederico Kilian.

o sonho de todas as

mulheres

Ser bonita e predilecta

se realisa faz·endo uso

DO

Crem e vitatninoso

Procutol
Que limpa, conserva

Dê Encruzilhada Fall€ceu �l Xtli� 21 do ror

((Jorrespondeneia especial) tente, �(i hosp�lal sta. ,,!,ia:
.... .•..

.'. oel, em Blume ... au, o sr...•ao
E.;tá de parabens o lar do

'18uetol1engal'da .. Seu fll1ter
sr. Elia .Joi'é e Emma Soar, 1'8rneoto realizou se dia 22,

cnnl. merCian.te .n8.�ta. Ü1ca.IF ...1 ..n.
O c.e.:nHer.. io de N. S. do Ca.

dJd,l, pelo �aSclmento de ravHglo em··
..
Pommeranos

.

,nlll.
!H'lia

.m�l1�.n� .• c. .I ..centra.l... .

<dOÀ�r�tf�er:� ü I��;;16ao��L I 118····.··C.OIO.O··'··.a···� t� �����=
soNo pero nascimento de t!!ni 11 .... J..... c tttS..todas��

.
.

.

n· r, I' '1 n�i lJl8 I
'.' qumtca.:-�el .111lJ.'} mp 100 " .• e �. !.c .

ras o advogado dr. Achilles
b'lptisn1'1i Tec •.'heu () nome II Balsini. . '.'

..

. ti e O rti iv ;1I. I,:.,..·�....;...._--'-,_ ""-.........-:

�"

..,.,""",_._ : I
I
I

I

COMPANHIA ITN�RNÃ·
CIONAL DE CAPJ-

TALIZAÇÃO
Amortização

dANEiRO
.,

Rfalisou-sp 11 o n tem,
n tl pí'e.-:enç'.l d o üs.
(',!) 0('1 (}O\"'f'!1'), o se-teto
de "mor izaç(ips rle titu'os
(1I'SlH �\,mpanhia, . tendo
"ido Sill'lpil'Í!:S /!S sPguin
tH; r.i to cotnbin» cõ es:

JKS TRi\

JP\V UBP

VVX BIP

SAV Gel
Os portadores de titu

hs em vigor contempla
dos são convioAooS a re
ceber o reembolso garan·
tido, na sede da Com
pa:thia,

ou com os Inspectores:

LIVONIUS & elA.

Blumenau

I RIO, - 28 - o procura

I dor Hymalaía Virgolino r�.
i quereu ao presidente do Trt
i bunal dé Segu rança provi.
dp'[Jcias!:lo sentido de lhe
serem presentes todos os

processos admmtstri vos mu

ntclpaes da Prefeitura e um

laudo sobre a capacidade da
Policia Municipal, para ficar
eaclarecido se essa corpo ta
ção militar estaría em coo

dições de ADlrpnt,:r qual
quer força.
Essas nrovtdenctas se re

l a clunam com () processo do
sr, Pedro Ernest».

C1D;\UE
DE BUJl\H;;NAU

Biss ernanarto de absoluta
Indcpenrlencia

ELi(,:)('.:s ás qua rtas-retrus
E. aos subbudos

Oi"eetor:
DR. AClilLLES BALSIN'

Gerente
RODOLFO HADTKt

P t'clilC('iío e oHieinas,
Travessa ·1 de Fevereiro 11' i

Caixa. Postal - ,)(
3LUMENAl�
SJIlta Cathariua.
-

: <...:'� I (� !\] ;'\ 'j'lT',-,) ,'\ S\. h::) _t��L-\ ,\.. ...

Ar lO ..•• , .•

SE'. l�' tre . , ..

Nt 11, avulso ..

Nl n. atrazado .

1;')$0(\0
8$01,0
$:200
$400

Calcehina
A SAUDE DAS CRIANCAS

ESPECIFICO DA DENTICÃO

Já deu CALCEHINA ao vas

:0 Iilhinh(''?-

POl que nilo exreriment&?
A, CA LCEHI::"IA evita a tu

ber'cu\ose a as iurecções io
testiílaes e Lão pL'rmitte 8

ornliferação jOi3 vermes 110S

intpstinns das ('rianças.
Vende·se em to,las as

pharmacias.
13 x 12

Pennas de Ganço
ÀrmI-nho Fornece·se gran

-

de ouantidade.
Pedidos com offerta de preço para

Elmonide Balsini - Tubarão - Santa
C�\harina. (Citar esta folha).

to- 3 PRODOTTI di grande utüitá della modernft
Veterinaria Italiana

uSalfeTrol'�
Per la salute del suo bestiane

uSana-frieira"
Cura radicalmente a frieira dos aníniaes

Linim.ento Allemão
Cura tutte Ie malatue degli anímalí (Starte,

siti, s�orso del tendime ect.

Di grande utílitá per i cavallí da corsa.

Empresa Auto Viação Catharinense ltda.
Cargas, passageiros e Encommendas

Serviço diario entre

Laguna ... Tubarão .. Florianopo
tis ' ltajahy - Blumenau .. [ara-

guá .. [olnville Curityba
Esta empresa dispõe de cordortavei�. a.uto�. omni-
bus, e pode otterecer aos srs. po.ssagell os pletu:

conforto e seçur.inça.

ÀGENm� EM TODOS OS LUGARES MENCIONADOS

Blumenau os- Sta .. Catharina

simo-

as HOSPITAL SANT.\ CATHA
e RINA

Attesto que ePlprego
com o�iimos resultados o.,

cachets de Apyretina, neste

hospital.
Ass. Dr. Hl1fner

"APYRETINA"? -- Um op·
timo remedio contra dor de

cabeça e nevl'algias.

(7) OS nossos p"ezados
J-j assignantes, desta

cidade e do interio'r, que
aíTIda não saldaram as

Sl.taS assignaturas na ge-
Uma se:Jhora parisiense, I rencia ou com os nossos

l)artindo uma nós' Ror occa· rep1'esentantes autorisados
sião L10 ultimo natal encon- paaando as assignaturas
,rou demr,) della, o sflgninte em� atrazo, pedimos que o
bilhete. "Esta nos foi unlhida façam com brevidade, ri
por mim, por meu Lrabalho I neza que muito agradece
de producção em minha pe- [ mos.
quena fazelida; véndia·a por...

_

tanto o kiloJ. Peço-lhe o favor
de rl.::! inrormar por quanta r__"'- --,

compl"ou. Seguia-se o nome, GRANDE BONIFICAÇÃO
o endereço e ?m. s�llo.p.ara AOS ASSIGHA,HTES
á resposta. A ldeIli e ofigmal
e talvez nos conduza á solu

ção de toda a crise eC�l1omi
ca, que ameaça arrumar o

mUndo inteiro. De facto, o

productor e consumidor são

os dous benemeritos, que sus·

tentam o mundo; mas, entre
um e outro, se colocam os

intermediarios, que encare

cem to�as as mercad( rias,
obrigando o consumidor a

nagar c�nco, seis e até dez
vezes mais do que vale ou

do que pagaram ao produ
ctor. Esse parasitismo mons

truoso talvez pudesse ser co

rrigido, pelo processo que u

fazendeiro !ran\!es está inici
ando - um eIltendimento di
recto entre os dous explora.
dos, isto e, I} prúductor e o

! consumidor .

Da fir'ma ';osé Borges, dp

Curitiba, rEcebeu a Iaspel:'
toria de Vehiculus :ts seguin'
les chapas pal'a serem uH
lizadas no corrente anuo;
Par'a automoveis: 400 60-

brechapas,:';O avulsas € 17

pares; pal'a canos d� alu

guel, 200 chapas, IQdusa'I�I':
300; Lavouras, 2.200 e para
bicvcletas 2200 chupas.
Nésla relaçãO faltam

chapas para llJotocycletas
experiencia.

I�IP()RTA�TF
•

direcção ele <Cidade de
H m enau> não assume res

pl.l!silhilidade peras aprecia
ções emettidas em notas ou

_�_�_lrt_ig_O_Sl_lS_SÍ_gn_a_uo_s , II ns pecto r i a
Vehiculos

InfraGGLBs
.

- Pelo facto de o condu
tOl' guiar sem ce rtflira Ioi
multado I) carro de proprie
dade do sr. Alfredo Goss
weiler: - Por transitar na

rua 15, no trecho prohibid�
çom ca.minhão carregado rUI
actuado o sr. João Prien.

Curiosidades

. ENfRAQUECEU-SE 'I 1-"inda tem to III8, dÔr nu

eo_tu e no peito?
Ue) o pOderoBo ionico

VINHO CREUSOTADO
.. pÃIU'_-c:.bi=.

Ú IA SUl g.RlU

Emprttldo etm I!I(I

ceqe na8 Insmla. •

IIOIIYlI••CIfI�U
TOfoIICO 808ERAMO

DOS PULMÕES
���----------��

TODOS que tomarem ou "".

formarem suas. assignaturos
de Jorl\aes. e Revistas por in
termedio d' "A EClECTlCA",
rece be rii 0, absolutanlente
groti. a sem mais despezas..
� 111 cada assignatura, livros CI

escolha de variada e completa
coJecção, que abrange todos

•• g«nor05 e connecimenlo••

Além dino, 0$ a"ignonles
continuam go,ando lie todos
0$ direitos e vantagens, indu·
�iyé .. l'artidpaçÕQ aos se,·

tei05 dos premias offerecido.

pelas empr...a. jornalísticas.
Soliçitem prospectos, çonten

do a reloção dos livros ..

tios oulTos brind". e inform,,
�e .. que sôo de $eu interessa •

•

PUBLICIDADE

A EClECTICA
ASSIGNATURAS

S. Paulo: Rua S. Bento, 11 - (alJ:a, 539
1110: Av. Rio 9UlI(O, 137 - (alxa, 2592

(2)

\

I
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O CIP E O BRUSQUJ;;NSE VENCEM

BLUMENAUENSES

Rainha do Carnaval c.�:.ed!Ub':m:�::':'o� :s�
.

I perado encontro entre as

Os resultados da sa, apuração Mais um concur- ,eqUiPeS prlnelpaes do CIP,
so para a eleição do Rei MO::J.10 de ltajahy, e do Blumenauen.

se.

A partida desenvolveu-se
num ambiente de completa
cordealída-te esportiva apre
sentanto phases perfeitas e
interessantes. �esultou no fi
nal uma contagem de 3 x 1
íavoravel ao íJIP.

.

Nanga (2) e Lílíto marca
ram os pontos Itajahyenses,
enquanto José fazia o tento
do quadro local.
As· preliminares tiveram os

Evohê ! Evohé ! Evohé !
O Carnaval está cada vez mais perto da gente. =-eeeo elle ilHO \'f'1I!

-----.--.,......"....,. .........._.,...,..........�......,.._.._...,_....."...___..�.............-.� nesmo. Pelo contrario: Vem duas vezes molhado: chuva c álcool. A Iu i

�.�:···I···B··
..

L·····U··
.. ·

M······E
.. · ..

N··
..

·A······U···
..

E····N·
..

···S
...

··E········F·····.· ···c·····.····I.·l.i t��!l��;��:!J���� ;�ti;�:1hf��r���:��:������: lFt��r:�(::�:�i�r�:��
� 1

cordões alegres e nem mesmo modinhas do Carnaval, Este outro im-

---------------..,
:. : ponente e magestoso, "banca" o importante porque dispõe de raios doi-

I MULTAS'
ENCARREGA {Ê:. Segunda.feira a de Fevereiro �:.1 rados, tépidos e brilhantes. Não faz mal mal. Se Ulll dia elles descerem

SE AS DEFE� á· terra os foliões de verdade lhes mostrarão que uraço é braço. 1\hli;.:

- zJPERANTE • ainda: quanto podemos quando quéremos um Carnaval cheio de enthu-

O FISCO OAD� �.::::' UHANDE BAILE CARNAVALESCO.::.:.:t síasrno, luzes. alegria, musica, barulho! Não precisamos desses dois a�-

I
VOGADO DR.ACHILLESBAL- II .8. .a.8. tros orgulhosos para que possamos realizar um Carnaval s alru rn (lo

SINI. COM ESCRIPTORIO AN� bandeirismo desta terra de gigantes. E' ali, direitinho como ordena Na-
Pelo Clube Nautieo Ame-

.NEXO Ar. RED:'t'CÇAO DESTE buchodonosor, que veio a S. Paulo predispor os foliões para o fiel eum-
rica foi tambem instituido o .n.

f�::
_. nu -

'.�.� prímento do manifesto de S. M. o Rei :Momo I e Unico. Chunl, chuva l'

concurso para a escolha do !....IO_R_N_A_L_.� _,,; SOC� d d d At- d
muita chuva. Depois a lua e o sol. Agora de novo chuva. 1 udo isso,

. .e a e os Ira ores

!'
reflectindo bem _ tem qualquer coisa de oamavalesco, E' que nem a

t;:.·. ::11· lua e nem o sol gostam de Carnaval, mas o tempo está brhieando com

para O qual se convida todos os 81'S. socios (> elles carnavalescamente. E com muita chuva que é [ustamonto l'(!uillo
exmas. Iamítías qne não falta lá Delas alturas onde o ar está fantasiado de "rarefeito

�:::. .:.:.1 Elles quc "façam" pois o seu Carnaval que nos havemos de urR_
TOCARÃO 2 BANDAS DE MUSICA zer" o I11'SSO. E o nOSS0 será muito melhor do que o delles, Que o (li-

gnm todos quantos não ligam á chuva nem ao sol e nem á lua. 8,'niio ...

f:::. Av·,so· Servirá de ingresso para os socíos I:] vejamos prá fazer um confronto, embora este soja perigoso_ ..

l-o
talão do mez de Janeiro. O socio

I :� LORD CHARUTO

f::.-.
em sua comp�a ;:Ss����!t�:onefs��ecid:d:e�

I �11
(Da "Folha da l\lanllã)

titulo de hospede ou parente. Só é pennittido o ingresso

I �:.:� !a pessoas estranhas ao club, não residentes nesta ci- I guir para ó norte do paiz o

í:
dade. quando acompanhadas do socio e munidas de PARTICIPACÃO DE CON� b�. �r. Vergniaud Wanc e rl ey,

: , convite, Ainda sob pretexto algum terá ingresso o con-
: I TRACTO DE CASAMENTO I distlncto Prefeito de Carupi-:

/.
Vlte.. .

G d�: Pede-se observar este convite para evitar contra- :� no rau e, na Pa rahyba, e

f= ríedcdes, .� Deoctudes Müller que estava em visita á Blu-

�:�.L A Directoria I ::..'�
E menau\li8ji1U hontem para

f J Roeinha Nascimento Flurtauopojts, devendo rv-
=.......��:;..:.;.:.

..:;��.���
. .:;:;.::..::.:;:.;.:;.:;.:.:

.

.;.:;..:_h.�._�:.:.;O":_;
tem o prazer de communi- gressar no proxirno sablJado
em a seus parentas e pes- () sr. PtJ;cy Borha, nOE'S!1

sôas de suas relações. que pn'za-do p.ollega dp redacção.
contractaram nupcias.

- Seguiu para Laguna, ti

s.?rviço. acompanhado de sua

sellDora, o sr. Fritz Kl'ets·
chmar, Thesoureiro do Banco
Nacional do Cümmercio.

.,.'.

Lavando�se com o sabão

«Virge
de WETZEL «: {IA. IW

CIDADE
DE BLUMENAU

Na séde do C. N. America
foi Ieíta hontem, a 3a. apura
ção do concurso instituído
por"'este club para a eleição
da Rainha do Carnaval de
1937 e que teve o resultado
seguinte:
SylVia Eberhardt
ZenyBorba
Waldetrudes Wahle
nse Weise

.

Maria Luizq Balsini
Juracy Olinger
Muchi Michels
Estelina Brandão
Giesela: Riele

Rei Momo que deverá co

rôar a Rainha tio Carnaval.
Na la. apuração, feita hon

tem á noite, foram votados
os seguintes senhores.

Rei Momo

Dr. Leonardo A. Lobato
Fritz Haufe
Augusto Montenegro
Walter Puetter
Sebald OUe

4 votos
2

..

2
2
2

140vofos
121

..

105 ti

14 ti

13
12
8
5
3

xox

Os votos para estes dois
concursos podem ser adqui
ridos com os srs. Erico Mül�
ler e Alfonso Laux.

A seguinte e ultima apu
ração será feita ás 21,30 ho
ras de quinta-feira proxlma,
na sêde do Ameríca.

Clube Nautico America

Carnava1 de 1937

A Diretoria do Clube Nautico Ameríca, reunida

para deliberar fi. respeito do Carnaval de 1937, re
solveu o seguinte:

BAILES; - Realizar se 1'í.O dois bailes á fantltsia,
sendo um no dia 6. de Fevereiro (sabado) e outro 110

dia 9 (terça-feira). 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
no Clube, serão os seguin'PP:

-

Assignaturd para todos os b.ii1t>s 20$000
Mesas avulsas para um baHe 10$000

ÀS assinaturas para (IS dois bailes encontram-se

em poder do .leh'lor do Club.e. e poderão ser arlqui
ridas desde ás ]9 horas do dIa 30 do corrente mez

at� ás 21 heras dn dia 5 de Fevereirtl. Fóra desse

prazo só serão vendidag� mesas avulsas.

Na venda de mesas a Diretoria não ateDderá,
absolutamente solicitações por escrito üu pelo tele·

ione, deVEndo: portanto, os pedidos serem feitos pes
soalmente pelos srs, !:lodos ou pessoas de suas px·

mas 13tnilias (com excepçãt) de criançRR), desde

que exibam o talão da m.ensalidade cor�� spondente
a Janeiro correnta ou o lDgresso respectl Vb que a

Secretaria está. expedin10 par'a os bêtiles de Can;avaL
Cada sócio só poderá adquirir assinatura de

.

uma untca. mesa, devendo o fagamento ser reHo no

áta aa aquisição. .

INGRESSOs: - A todos os srs. snelOS quites
e{)ID a Tezouraria até [' ,nfZ de Janeüo corrente,
inclusive, serão entregues � elo z�jador uu pelo .('u
Lrador do Clube, convites especiaes para ús balles

carnavalescos
E' obrigatúria a apresentação de tal ingresso

ao porteiro do CIub�.
OS 81'S. 50cios-nã(l poderão levar em sua com

-panbia pessoas qUe não façam parte de suas j'amiiia�.
CRIANÇAS: -_ Nos baIles de 6 e 9 de Feverel

ro, Iica expres'3amente proibida a entrada de criancas.

CONV1TBS: _:_ Não serão expedidos convites

além dos espeeiaMl 8US srs. súcios, que podem so

licitar ingressos par& as pessoas de suas relações,
em transito.

..
.

A juizo da Directoria, _serão fo�neci�os esses

ingreõsos, mediante pagamento hnteclpado aos se-

guintes preços: . ,

Assinatura para todos os baile':!, por pessoa 30$000
Ingresso avulso para um baile, por pessoa 15$000
A 'lenda tanto de mesas, como de ingrp.sso ás.

pessõas extr�nhas ao quadro s?cial, ce9s�rá, �mpre. r
terivelmente, ás 19 horas dI) dIa da reahzaçao de?I.cada um dos. bailes.

" . ,.

ADiretoria apela para os srs. SOCIOS e vIslta!}

tes, para que acatem, c�mpr.a� e façam cuínp.rü e

resp �.itar as Ilresentes dlSposlçoes.

BIumenau, 27 de Janeiro da 1937

. .A Dirrcloria

Nota

o Carnaoa/ da Oenzpo

Esportiva CINErv1A B U se H
AMANHÃ - DIA 4 - QUINTA FEIRA

Um programma esplendído

I' PARAMOUNT JORNAL - com as ultimas D(!vidades
munoíaes.

2. TREMAS \1USiCAES MOSCOYITAS - beltlsstme musica

EM CANCHAS

segulntes resultados: 2°. Blu
menauense. 5 x Minas Ge
raes, 2; juvenis do Bluma
nauense, 4 x Bom Retiro, O.

xox

3' WILLiAM BOYD LO Far-West de Luxo
russa

da Paramount

No estadlo do �arcia rea

Iizou-se também no domingo
um jOgf) .

entre os quadros
princípaes fio Brusquense,
de Brusque, e o Amazonas.

Após os 90 minutos regu
lamentares coube li víotorla
aos visitantes pelo escore

de 4, x O.
No jogo entre os 20s. qua

dros do Victoria e Amazonas
houve um empate de 2 x 2.

o Signal de Fogo
A historia de um salteador que foi rei até que
o "mocinho" o desthronou para sempre.

lnlcío ás 8 1/2 horas Entradas do Costuma

Chronicas socíaes

BLUMr::NAU, 3- 2 - 1937

Encontr<l I'e edE·rmo, Dil

residencia da SI'ii. Vva. :\1 a

ria Olinger, o veDf"'anuo !:'ir.
João Baptista Oliugf'r.

Os criadores mells adi(:�ntad lS utilizam, com es

pecialidade,

fARELO ,L\.nniversarios
Enfermos

Fest�ja h:/je seu anuiVN-
sario natallt.:io o joyem Ad!;]·
!lho Mic!-:i�h., filho da s.ru.

VMi. Adelaide Michels.
- Ainda �loje traOé'corrl

ú dia de ilün'JS de Ewaldo
Bl'ücldH'imer. Conveln saber ....
ÀrnICnbã fesleÇa seu anoi'

v('rl'ar�o Ó _ meniúo· Mavro A 700 metros de profulJdj.
til.tde, no fundo de uma rninh

Kreibich. filhinbo do sr. prof. b ndo d d da a na a a regiao -l!
Max Rr ibic_l Rubr, foi ha p"uco, installCl-
ALTINO FLORES - Decor- da uma sala de cill('ma. fi.

re 8l1HiLhii a passagem Da· qual aCOITE'ram até agora,
talicia do sr, i\Hino FlorE-s, mais de 32.000 pessoas. Ig ..

QORSO pre2ado e di-.tincto noram.se as vantagens, afórti
collt'ga, mrectcr do "O Es· a aHracção que exerce cum

t8.d(_I", de Flcrinnopol!s. a curiosidade, que pode �er
- A srta. alga !\1üllE.r fes- um recinto pare! espetaculos

teje::. seu dia de annos na situado no profu;Jào su!:l.sólo
proxima sexta feira. Porém, cómo se trata fie
- Está de párabenE no dia uma originalidade, a eSSt'

5, pefG. passagem de seu nn cinema acorrem mais espec
niversaI'Íu, o jovem Amauri tadores que nos da suptrii
Lopes, fJlho do sr. Tte. Pau- ci!:'. A humanidade é mesmo
lo Lopes. assim.
- A todos os 8nflive�sarían·

tes as fdlcitações de "Cida
de de Blllrnemíll"

..�pnm er:gordJ dús seus pwcos.
Fat,:d o mesmo, preferind'). port'l11, o prod:.Jcto

.l:v.1:c inho J'"cin.�7'ille

\10

de Industrias e Profissões

I sem�stre

Dt; ordem elo sr. Coletor de Ren ltls Estaliui5."U8stll cida
de, tomo publico, para D cnoJecim � nto de t()do� os inte
ret<sàdos <tup, durante o corrente mês de Pevereifo,em to

drJS os dias uteis, se arrecada nesta C ,jfl�ori>l. e em todas
as Coletorias de Rendtls EstiiJU:li.; li'} Municipio, o pri
meiro S"1:Iestr8 do Imposto de LLiu�trja; e Proússõ0S re

lativo ao corre nte êxercicio,

Os 81"8. contribuintes que dejxar�m de satisfazer o

pagamento de suas contribGiçÕ3S dentro do prazo acima

determinadl), pOdffão fazei o nos meses de março e abrii
com tlS multas de 5 elO'/, respetivamente.

OSNY lVIELLO
Escrivàô

xox

Cm dos maiores attractivos
I

da exposição upíversal que
se realizará em Paris, em

HJ37, vae spr uma recons.

trucção oa historia da telTh
desde a nebulosa de La PIa·
ce até os nossos dias. Havp
rá, tambem, nesse grandf

nússus certampn, uma "58 la rio hl
turo" mostrando eOUln f,"r�i
o mundo no ano!) 3.000 e ( li

tra s�Ua repres( nl�1II1o l!ln

globo terrestre' dentro I. l

DR. VERGNL\UD

WAN'j qual
se poderá ter um& im-

DERLEY -- Por ClrCUDstan- pressão exacta d'J que é a

CiB s imperiosas teve que se- stré2tosp!lera_

Noivados
Com a gJ;'ntil senhorinha

Rozinba SasçiJJ1euto con

tratou casamento !) sr. DéO'

clydes Müller.
Apl'eseptamos lhes

votos de felicidades,

Excedido3 estes pra�o�, serão extr-ahítlas as certidões
de Divida-Ativa e remetida, á Promotoria Publica da Co
marca afim de spr iniciada a cobrança executiva de acor

co co� as leis pm vigur.
Co1etoria de RendaS Estadu.ais de BI1lmenau, 3 de Viajantes

fevereiro de 19?'7.

)specialida
JOINVILLE ;ll[aJca Registrada)

economisa�se tempo e dinheiro

Andreza Campos da Luz
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