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Pio XI Na pro.cima terça-feira, dui 16, transcorrerá O an

nicereario tuitalicio do er. dr..Adolplio Konder,
Catharinense dos mais ii ustres. devotado inteira

mente aos intcreeses da collectioidade elo Estado, Adol-o IS'" annivers2-rio da ascensão ao throno de S. S.

,'UO. n (U. B. l.) - Com
:!Ii.orou.·se hoje, tom bri

I 'rantismo estraorrünarto o
l/j' annioersario da rtsce�são
1il) lhrona de S. 8. O papa
)'i.o sr.
E' curiosa a vida trium

phul de Pio XI, cuja carrei.
ra de padre e administrador
é um modelo no seio da !t.
ureja. Até o mometüo de ser
pleito Papa, jamais contiece.,
/'(1, elle a politica. Sem âuoi
da, não umorasa esse trre
lado que o Catholieisma era
o Christianismo potiticamen.
t� organizada, Mas, por ins·

,
tincto e mesmo por educa-

'('!f.'c r,;q.o, suas aitiiude« em su.
Iâo, em Roma e em Varso.
nia se caracterizaram sempre
por um tal ou qual alheia
mento de tudo quanto eni:
den��iasse competições e pro
pr; ritos de mandar. Esse
elude cspirttuat de 234 mi A verdade porem, é quelh.ões de éatholicos na Euro· 1
pa e de 150 muhões de cu. Núncio Apostolico na Polo- não ta potenuiq eú�onial da
tholicos nos outros continen- nia, onde chegou em. 1918. Europ� que hOJ3 �(lO careça
tes nunca pensou que uni dia Mes.mo as.sim,

mesmo com.o I
da mn1zqde .

do � epo.; cujo. t

liaveria de governal os. E, o homem de Estado, Acõiltes extrqorduw.TZa o.bra de l'e�r- };

(file é mais siüniticatiro: ço- Ratti emprehendeú corajosa-í gc:mzado� � (JUW das �lS I
'.

uernal.os COm sabedoria e
'. ". I soes Iieiiuiosas na Mrica, !<li�

't I I • J
na A�ia, i.ia ,?ceania e n,a Ierc o, este e aquetla indiscu N t E t A -

f 7 !G d 7tireis I O a spor iVa!l.��r�C;; e'zoa.vez, seu maior p.IO .

on e.r é um nome que tem, iermameciâo c�leio ae

NaS(;f311 a 31 de marco de .' I
u. .. o e g ona.

I diqnidade
e nobreza na espltera da politica baTnga-ver-1 ADOPTADO O:=FIC1AU,/NTE1857; em Desio. Filho de um Õ "OPER1UUO .. DE JÔINVILLE. .�...' de. Occupando os mais altos postos na aâministraçao

NO EXEFCITOneaociunte pobre. ]i'lonsenhor D:WJI�Tgll8p:°h.t� � -BTh�I-1 OMS e.8..:tadnal
S. S. ooube ímpôr-se at.é aos pr?phos advel'�a-�e_rrari, arcebispo de Milão, MENAUENSE

_ ..._ rws, deSC/'fvendo e;n toda sua Vida publwa 'I.una tnuec- I ELIXIR "'914"�, tOl quern o descobriu. Deu lhe
.""0 domI'ogo de

carna�7all
.

torfa h,·ilha
..
nte de Cl'�te}'iot d.e justiça e de .ope'l'osidaric.," , nmo parochia. Fvrmou-o 1'1, ,

-

professo:' de Rhe:hol'tca e encontraram-se na VellLa, Ot'l O ',tELHOR E MAiS MODER A-"isocwndo-nos as ma1u{estaçõés de amlzade que lhei
Fhilosophw no seminario quadr08 do "Opera rio", de NO SY -:iTEM A. D;� FO::hAS 81"1'((0 prestadas, elwiamo8 ao dzstincto cl'inigo nossa:)' CCl- i

IfJcu,l. Em 1912, AChilles iint� JoinvilIe e o Victoria, destalo(} :vll N/)( i. IloJ'osns teliGltacões.
U ainda leccionava, quando cidade. •

, .J' t"d O encontro revestiu-se de Ise ViU ({u:,mgu'l, o com o ------------------------ _

cargo de director da farno- im1:>Ofta.ncia attrab.iodo nu
-

.-;(l· BibUotneca Amb1'Osiàna. m.er6sa assistencia. No final
Publicou obras nolu'l'eis. Af- dos tempos !'egulamentares
tirmou se um grande huma. sahiu vencedor o Vic.;toria
nisVl. HJ.,storiarior ecclesias, pela signHicativ& contugPID
tico, por euellenc;a. Refia- de 4 x O.
bititou aR dautores da Egre- as tentos foram cúnsf'gui
)(1, mal vistos ou 'Í.gnomdos dos por Nena (3) e JuvenaL

P(/" n�u :'0.., pensadores (,'0 ,x x x
seculu XVIII. Seus ensaios Amanhã haverá um aDi
srJ€}!"e a architectura mys/icú mado treino no campo da Idu Lombardia tiveram con Gymnasticd, devendo tornar

K"- saJv�f,��d�m;:O�:�:�vador da �����en�udeO:se��p��a�rt�!j��
HiMíotneca ao Vatieanú Pio :;el'á s{-rvido abundante ch�Jpp
X nuvâfestou lhe a 1�aior aos jvgado:-es.

rarinhss de inoiscutiveI superiorida::!e capazes de
(:\)[1) fJetir con.l q ualq 'Ier sim ilar

MOinho loinviile filial 6hlm�nau : Serio incioente entre
Caixa lotal • .,9

•

EnG. tel.

SI"�S ! ,oliciaase integralistas
Maternlda:de Maria' A cidade foi theatro,t "'"

. l J .

quinta-feira 1Í noite, de um

A
Q

I- d
serio incidente entre ele· Chuva

U \lI
.

Ja
.

o ra l1lel,�n� .

dGL p(l!�cia local e

If' \ partldanos do SIgma.
rt •

I
. -

d t
As sédes <::108 nncleos dE:

,
\,on! l!lVli gill' Sle,C<'SSO re \ rplUguraça') qUE' vem o

ar1· I I • ,. 1" S,- P 1 Fortalp.l8, 12 - Abundante
�il.lil.,'tJ-s" dlJllti ign ultimo. p:n/l'IJo:l f3reslau de um es!ab�· t�11.1�a\a,. {U,L �o au o

chuva cahiu no interio! do
.\ova H1' dau, ii. !ila1,ig:1 aça.I.! !et:ldle ,to em q�e. tod�s, '8S e ,]esta cldade, llu momeD-

Estado fazendo desanUVIar o
,Y"l'"lllf](� ld \1 te,:1hla.úe :\Ia s.,-nh, ró.s, Sfim dlstlOcçao de t(� em qw:'. se aeh�vam reu- espirito dos que previam

melos os lfltegl'allstas, fo- que a. secca desse anno se·

ram invadidas pelos poli- ria mais terrível que a de

ciaes do de"taeamentu ]0- 1932.
cal e di:-lsolvidHS RS reuniões. -�------

Neste momento, principal
me!Jt� 11a séde da rlla S
Paulo, veri;'icon-t"e violento
atti'icto do qnal sahiram fe-

d Malaga 12 - Depois ti '\,
ridos, alguus C0111 serie a-

tomada dessa cidade os na'
ele. dRz('mas (le p;utidarios cionalistas instituíram 3 cor·

do sr, Plinjo Salgado. Dos tes mal'ciaes que hontem
policiacs dois ti.,-eram feri· julgara.m 36 pLssoas; destas

I men tos sem gra vidade. 2.7 guardas CiV,is' foram
COfi·

Hontem ao ll'eio dir.)8 de.m!lados á morte e' 4 j
..osso feridos Íl1tegralil'ltas foram I pru:ao perpetua.

conduzidos pal'a Floriano

poiis, perante o Juiz Fede
ral, afim dA por esta auto
ridade ser aberto o respec-
tivo inquerito.

.

O sr. Paulo Gro:'semba
ehe1', delegado de Policia,
viajou sexta-feira pela ma

nhã para Florianopolis, de
vendo regressar hoje á tar
de.

admiração. .sctiules
entretanto, continuava
ferente aos problemas
ticos.
Foi Benedicto XV quem o

{'( Z diplomata. Nomeou a

saiu,
indit
poli.

Pn.:l U' 'Q: eL Y;..... ' V camaras de ar

Fabr�c"Jlcão
,

aflemJ

,.
,.

t:
ç:
,:

mente a reeonstrucçõo da
universidade de varsoota.
Foi tuna obra coroada de
applausos.
Em. 1921, era elevado á

purpura cardinulicia. Obteve
o urcebispado de .lIfilão, Ma»
não foi cardeal senão oito
mezes, pois em 6 de feverei
ro de 1922, cincoenta e tre«
dos seus colieças o elegeram
Papa.
Ahi, então, o estadista 1'6·

velou se. Ref'oirmador enerçi 1\co e corajoso. Abriu as salas
as [anello.s do Vaticano, cs

panejoú tudo e deixou en
trar a cinilieação, Ale esta
ÇÕJS radiophmieas c ferro
uiarias existem na cidade de
S. Pedro. Feriu de morte os
"Cametots du Roi" em Fran
ça e assiçnou a concordata
com o Fascismo.

Cl'uzeiro
Suroreza

ee, �, \,.� 'e-

,

Boa Vista

'I N�ULTAS ,
ENCARREGA-
SE DA� DEFE-

i'
•

- ZAS PERANTE
I o FISCO O AD-

i
VOGADO DB.ACHILLESBAL-.
SINI, COM ESCRIPTORIO AN- \

NEXO A' REOACCAO DESTE
I'i JORNAL. I

Uma vista de n03sa Mate...ntd:rde que vam prestando ao

i povo . os muts a:slgnalados serviços.

I ria A,:!xiliaifo81, com o c.)� classes, terão uma ·assis'en
i oareClmb1110 de S. EXi;la. ci'l, sDcial e moral daI' mais

(' Rvdma' D, Pio de FreItas, beneHcas.

preclaro Bispo Dioc'3g'LDo .Ficam pois, aqui .18 nossas! Tanto a recepção como as congratulações ao povo de
'c"{'imonias religil)8a� � fi Nova Breslau, esp'!;cidImen-
l{e.rmesse revestiram·se de te ao Rvdmo. P. Franz Eig
grande enthuzillS:110, notan: mann que á h'ente da União
do-se a presença de quasl Popular conseguiu l"'var a
toda a população. termo, com succeSSI), esta
Não será preciso encare- empl'ehendimentú humanita

CCI' a imp,)rtancia dessa i· rio.

Recebemos communícacão
da Sul América Capitalização,
de que foi entregue ao sr.

Eduardo Neitzel toda a co

brança nesta cidade dos tí
tulos dessa importante com

panhia.
O sr, C. A. Lübke foi no-

! meado Represeutaute - Via·
jante.

Gymnasio Diocesano
Da reitoria do Gymnasío

Diocesano de Lages recebe
mos um exemplar do "E'cos

I do Gymnasio Diocesano", que
i se publica todo Iim de anno.

Lendo.o com interesse nos

en!huziasmamos pelo cres

cente desenvolvimento desse:
modelar estabelecimento de

I Easino que honra a rer.i.ãOserr-ana.

Agradecemos a gentileza.

Brindes
Os srs, Carlos Hcepcke

S/A., ft'preseDtal1tes nesta

praça do Syndicato Condor,
iíver am a genlileza de en

viar DOR uma artistica Iolhí
nha nara 1937 e diversos li

te is rmappas demenstrativos
da róta das aeronaves da

qnetla imp:lrtante companhia
-íe navegaeão aerea,

Ficamos gratos.

Com n s;eu uso, nota·se em

poucos dihS:
.

l' - O sang lC limpo, dt! 1m
purez'ls e bem estfl!' gerlJl.

2· - Desapparecimento de

F:�pinlHis, fcz(·mas. Erupções.
Flll'UnCu!t);:, Coeeil'o:3, FBndus
bravas, BôlJa, etc.

.

3'- Desappare'.".imento con�
p!eto de RHEUMATISi\IO, do·

res nos ossos e dÓl'BS ctt! ca·

beça.
. .

4' - De�ap'ireCm1E'nto d'.s

manifestações syplliliticas e

de todos os incClmmudos de
fundo syphiliticà.

5· - O appariJho g�qtro
indestinal I,el'feito, [lOIS, (l

«ELlxm 1)1.'" não H!-<;ca .0 Cf.

toma"go e lIão contem lodu

reto.
.

E' () nnico Dep;lratrvo. qlle
tem attestadús dos HOSplÍ1i'��.
de especialistas d??,qlllOs e

da iJyspepbb SypmutlCa.

no

Ceará

Funcionam as

cortes mOlrCÊaes

Doação aos

nacionalista :)

Gibraltar, 12 - O gener,;l
Qu€ipo dé Llano irradiou õ",
Sevilha que o conde de Ro·
mànones doou á caUda ·iU·

cionalista um decimo da sua

fortuna, ou seja 33 milhões
'Íe pcsBtas.

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

S.Ã..
Iadayel

'" Balanço geral em 3l' de Dezembro de 19:::6

Activo
Mercadorias
Consignação conta proprta
Diversas contas correntes
Filial Rio do Sul
Filial Timbó
Fecularía Sehroeder & Cia.
Hypotheoas
Acções

" Caixa
Machinismo
Vehíeulos
>Moveis & UtensHios
Immoveís
Semoventes
Acções Caucionadas

Ltda.

Passivo
Capital
"Fundo de depreciação
Fundo de previdência
Diversas contas correntes
Credores accionistas
Caução da Directoria
Dívíãende

,

Quota, de previdencia

CarDos, Schroeder
Director-Presidente

Parecer

<Germano Schroeder Alvim Hardt
,

,

Assembléa Geral Ordinaria
, São convidados 0.6 Snrs. Accionistas desta Sociedade

Anonyma, afim de comparecerem: á assembléa geral ordi
naria á realizar-se em 13 de. Março de 1937, ás 16 horas,
!lO escriptorin da mesma Sociedade em Illdayal.
�.

' ,

Ordem do Dia
,: 10. - Apresentação e approvação do balllnço e de

mais contas relativas ao exercício findo em 31 de Dezem
, 11'0" de 1936,' e parecer do conselho fiscal.

20. -- EleíçãD da directoria para os exercícios ãe
1937 a 1939.

3Q• - Eleição do Conselho Fiscal para o exercicio
de 1937.'

"

" 4°. -- Assuoptos geraes.

INDAYAL, EM 11 DE PEVEREIRO DE 1937

CARLOS SOHROEDER
Director Presidente'

�....

•
DEPOSITARIOS!

DIWGA�lAS BRASllElRA�
RUA DDS �RAOA,� ,;)I-i'>'

�.
,

Exij,tm

-, . �
'l'dIIta - lliUlOll � lUeceaao
do o melhor tet.lame_p'sra
preferir JUVENTUDE
ALEXANDRE para tra·
tar e embelleur 0.' cabe>,
_ Extingue a caspa, ()..,j.'
Ia a qutSda dos cabeUOB,
evitando a calvície. Faz �
TOltar , OÔr naturâJ 08

eabellos braDtOll.
cland�IhM 'Vigo!'
e mocidade. NIo
contém 118M de

........�1IIIt
prata eu......

Eto-_wt

cxnn�';:Ji""'_ ... ··"·i
,. carnII. ••• '

"
.

oap.'<Cu&AI.....
1!I--_1tI .,..,...... 161 • .,. �

rm ..

,'�

Colectoria, Estadual
de Blumenau

I semestre

HOTEL BOLETZ

Imposto de lndustrias e Profissões

De ordem do sr. Coletor de Rendas Estaduis nesta cida
de, torno publico, para o conhecime nto de todos os ínte
ressados que, durante o corrente mês de Pevere íro.em to
dos os dias uteis, se arrecada nesta Cotetorta e em todas
as Coletorias de Rendas Estaduais do Municipio, o pri
meiro semestre do Imposto de Indusrrtas e Proüssõ es re

lativo ao corre nte exercício,
Os srs. contribuintes que deixarem de satisfàzer (j

pagamento de suas contrthuiçõcs dentro do prazo acima
determinado, poderão fazei o DOS meses de março e- ahri]
com as multas de 5 e 10'1. respetívarnente.

Excedidos estes praso s. serão extrahidas BS certldõcs
de Divida-Ativa e remetidas á Promotoria Publica da Co
marca, afim de ser iniciada a cobrança executiva de acor

co com as leis em vigor.
Coletoria til" Rendas Estaduais de Blumcneu, 8 de

fevereiro de 19'17.Centro �e preparação Militar e Naval

,�.

I �'-"'-"---"'-" ......-.-....-��-.,......-...-.......,._,---,....,... -__.............----,,-.._..
• � 9 " ,,·.� ' ,

j ilI fi !I
t:

H se realisé1 fazendo uso

fi
II
li
t�
t� Que limpa, conserva

��
��

!! pharmaCÍa
f� BLUMENAU

l' fi!"
meihores caies

Brasil

403:518$930
28:801$600
709:567$070
628:842$020
277:147$660
42:00:'>$000
30:000$000
10.000$000" .

d A d
25:084$100 Orgamsa.do por officíaes do Exercito e a rma a

if::fro�g Director Cap. Adroaldo Costa

m&lI9&1f���itEJ&l[B5:386$500 Snr. Redactor I Os interessados residentes
146:787$900 Saudaçõ: s no Districto Federal ou Nic-

B S I d9:000$000 O Centro de Preparação [theroy deverão pedir iüfnr-I a nco, U o50.000$000 !vHiitar e Naval instituição mações pessoalmente na sé- I ,2.479:518$780 que ViS5 diffundir pelo Bra- de á rua Lucídlo Lago, 88-
si! o interesse pelos assumo-

tel. 292.341

Dl B ra5 1-'los relacionados com a avia Os pedidos de informações
devem ser dirigidos ao Tte.

ção e C��'feira militar ped� Secretarío dt!. Centro de Pre- -

$1.100:000$000 com.;.. muno empenho a publí- paração MilitaI' e Naval

-I
Capital: 4..000:000, 'DoO

200:000$000 c�çao do presen.te ?ommu- Caixa Postal, 2793 _ Rio dI" Sóde: RIO DE JA�ErRO
95:340$000 �lca.do de .1I�medlht� ínteres I Janeiro. [untauo envellope Succursal em Blumenau - Caixa Postal N. 5
491:682$980 se da mocidade local. l.subscript<l e senado pura

Dl
PAGA JUROS. EM CONTA-GORRENTE.

A7?:273$800 COLLEGIO MILiTAR resposta. ATE 7 -t. AO ANNO
5t 1:000$000 Para menores de 13 annos Sem mais para o momento

Recebe em "Deposítos Populares" dt-stie a66:<JOO$OOO aproveito o ensejo para iir-
quantía de 2()$OOO até 10:000$000 pa222$000 O exame de admissão é mar-me

li]�.479:518$780 realtsado DO proprío Culle- Attenoíosameute gando jures de

gio Militar onde 08 mesmos
(a) Tte. j. MellO! 6° Jftl''''edo $chroeder podem ficar internados.

.II'iII • Secretarto

Dl
'

utrector-Gerente AVIAÇ.�O NAVAL O
Para jovens sadios e com

IP! • II ..... I CAPITAUZADOS SEMESTRAIlvIENrE

do Conselho Fiscal curso gymuasíal completo. PARA.

fi.rl(�O
Faz todas operações Bancarias

Curso de officialato com Jr'S f'l���f�.,�,�.]�f:.j��
,

.' O Conselho Fiscal da CARLOS SGHROEDER S/A., todas as vantageus da car

EUU r:
' �(í�t� S����

tendo examinado o balanço, livros e demais documentos reíra de oíltetaes da Marí ri DEPUoRAR.que se reterem a,o exercido findo em 31 ,de Dezembro de nha de Guerra, depois de
,

bô d d rapido curso.
1936, e encontrando-os .exaetos e em oa or em, é e opi-

Au'Urnião que sejam approvados pela assembléa geral ordi- AVIAÇÃO MILITAR Ii'IIIV iIõ

naría.

"Indaya]; 11 de Fevereiro de 1937, Sargentos aviadores. Todos
. os moços brasileiros, soltei.

AIf ed H H dt ros ou viuvos sem filhl)s,r o . ar,
que tenham de 16 a. 24 an

;:IOS de idade e queiram se

guir a carret-a de aviação
no Exercito onde avós 14
mezes de curso, na Escola
de Aviacào, percebem 800$
mensaes como 3' sargento.
O !VI. da Guerra fornece pas
Se para o exame de adm:s
ShO e os alumnos tem ven

cimentos e subeistencia com

pleta durante (\ cUrso.

Idade minima 16 armos e

maxima 22 anuos. Depois de
admittid0 o cadé'te percébe
100$'000 me'!1saes no l' anno Situado no melhor ponto
e subsistencia completa, fi- da cí.dadp
cando imernado na Escola.
Concluido o curso o alum- R. S�ebert & CEa.

no é declarado aspirante of-
QU!irtos <,onfortaveis e cosinhalicial e os vencimentos se- de primeira ordem

rão de Rs. 750$000 mensae,s_
O aspirante aviador percebe
Us; 1:350$000 measaes. Aos
ealldidatos á Escola Militar
exigem se o curso gymnasiaJ Blu.'iiienaU - Bta. CJtharina

c"Jmrleto e bom physico. AI,
tura minima) 1,58.

.

O Centro
.

de preparacão
__�_� ..._��_��M«-+U!�9J+..\(t�iM�

IMilitar e Naval presta infor- ! CAI,XA REGISTRADORA;/mes sobre qualquer Escola. ...

dC' Exercito ou Armada taes ! Gompra�Sfl uma, nova ou' da pouco uso !como: - Escola de Veteri- w: '"
naria do Exercit(>. Ebcola S Oft t

'

C· P t I 53 tNaval, Esco}a de Saude' do �
, er as a a Ixa os a, "

!Exe�cito, etc., _outrossim 80- � ""f""'"'Jl.= •
bre mcor'poraçao como vo-" .L;;;;;) um,_na.u 'i

Iuntarios nas forças armadas ! '

,
S I �����:daC�W. _���M M�_�M�_��������� «

ESCOLA MIL!TAR
{curso fundamentt\Jj

Absoluta mOtalidade b

maximo asseio

OSNY MELLO
Escrivao

o sonho de todas as

:mulheres

Ser bonita e predilecta

DO

Creme vitaminose
Procutol

e rejuvenesce a cutis

Vende-se na

Orion
'1,

j(
.

��
B
.,

joi
:i .

CAfE'

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



Congresso Eucharistico
de' Manilha

Manilha, _ ÇlQ"() membros
Cardeal Eacclli do clero phllíptno e :io es

n-angeíro ouv.ratu o sermão
assistem á sessão Inaugural do monsenhor H yle n, bi.sp«
do congrpsEO.' , de Namur. que falou sobreprdu[H:J,ament� commovido 0& deveres dos s'&ce,·dotps.
com a bomen:'1gem eHectuo" Falou tambom o oVúu1<JI'
sa e a'st�licitude manifesta- José Maria Delegado, oresí
da por todos os qu= parfici -ieute da Acção Cath .Ilca
pam do congresso, a ben- Archídio cesana, atacando
ção paternal e apostolica e .

lent t o CO'!' rnu isv 10 L , ameI! e I I (1-

fngo, á graça divina que co-
mo, referindo-se particularrôe de exito

.

vossos traba- mente a Lenine, Stªlin, e

TBleg�amma du,: lbos".' Mauue l' AZa]Hl, rax-nu "o'

d 1 P 11'1 O DI'a da' Infn,nnl'a" de jJen:if g uidurr s lia Igreja.

Manilha. _Caro&a l'\:'ng�rGeGs�s(l .)

r U .

EnGS:rlillento�U _v Manilha - O dia 6, que �,

recebeu o seguinte telegram I surgiu magnifico dep.ois. de

nois de uma chuva ínsísteu- M:HI�H:a. 7 -:- �h�garmn 8

te foi !iedicad(J ás er.ianças esta cidade ulllbélrw:' de no

Registro de firmas e 'tev� o compal'e1cillit'! to de V,(iH. pt:',f'f'gnn(:s gue vem as
,

,

' 60000' ss a" eutre adultos I
'lStIr a pff'l!lf-HiO .IJe mna

A Junta Comercial do Estado .de '. 'i'e� o "'r nhã e a apothp.ose á tucll'JSanta CaU.ll"iÍla autorizou o Súr. doa, e Cflanças, ,ristia E-;:Iwra-se quo e�t'l ceQuim de Sales a trlJtar do REGIS- , A maior parte, das Cnlm I' '. .',;'
,

.... ( ,

'.f'�w p� FIRMAS COM.�RCIAES e çàs estavam vestidf:ls de rm:o:ll:a. flDal l'€UJUl. ?er.ca de
lNpUS_l RIAIS, p.a�a facilltar o cum- branco e agruOl:lntlll se por

I 200 m II pessoa".
rrrmento da LeI Federal n. 187,

'I
-:.. I'd.61corrente ano. esco as e reg Ot·S.

,

Portanto todos os est>'belecimpn- Durante él missa prpgoll -----------
tos. f&bricas, ofLcinas engenhos etc. monsenhor Francif., F� \'1'. hESPERTE A BILlS ..

que mnda não estiVfrt:;n: .regu!ari que fez.�.um :sefIJjã(J :ilubivl I( ..

zados, Des�e, e nús mUDlclplo�_VISjn- ;
• �W' D'O SEU ,FIGADO SEM1Jos, poderao faze-lo desde la, por

üItermedt6 do Snr. JoaquimdeStilrs. IM"OI1Inonto 110',S (l'!l_ CALOMELANOSRua Dr. Amadeu da Luz" D. 16 l}',. i,,) u ' vU
BLUMENAU

S',O'S'" d,R,' �l1Í1h'I�ló'S' _____:..f
v II).J ii - E Saltará da Cama Disposto

I ' Para TudoaUIl [ a I o figado deve derramar, diariamente, no
estomago, 'Um litro de bílis; Se a bilis ná..
corre Iivremente� os alimentos Dão são
digeridos e a.podrecem .. Os gazes incham ()

estomago. Sobre\'em a prisão de ventre.
Noeê sente-se abatido e como envenenado ..

Tu�o é ama.l'gO e a vida ê um martyrio.
Sáes ... óleos·mineraes, laxa,tés ou pur..

gantes, de nada valem. Uma simples eva..

cuação não tocará '9._ causa .. Nada ha PlJmo

as famosas' Pillulas CARTERS para o

Fi�ado.. para uma acção cert3.4 Fazem
correr livremente esse litro de bilis, e você
sente-se disposto para tudo. Não causanl

damno; são suaves e contudo são maravi ...
lhosas para fazer a bilis correr liv"remente.
Peça as Pillulas CARTEItS para o Figadc_
Não acceite imitações. Preço '3$000. r

'1
";

...
�_,__. �

Manilha - Ih�8-'enrolam-sp
com extremo brBhaIl)ismo e

concorrenoía admíravef as

solemnídades duO'. Cóngresso
Euoharístico Iurernacional
que se realiza' nesta' ·ciÓade.
o dia;''!.J:t�déste mez foí de

dicado ás il!ulh�.-Ao nas

cer o sol estavam apinhadas
no parque ":..M.l1nsta cerca de
10.000 senhoras, para rece

ber a sagrada communhão.
O pregador, -mousenhor Reys

b,'�"S,P"o, ,'â,0, Cebú

(PhilirinaS),j{Tàloll sobre os deveres da
niulfier, «orno mãe ele íamí
H:a e educadora, e condem
nou ó 'systema segundo o

qual as crianças não per
tene-m aos paes.
1-

� "Gonferenuias
Manilha, _ Os d,elegadl)s

das 34 nações representadas
reunir-se-üo segundo as SU(:iS

línguas. '

Doze mil padres, bispos Co

arcebispos de 15 acb-nalí
dades, reuniram se na Da
thedral e conferenciaram
demeradamente acerca ti da
"unidade da Igreja e da ce
rímonia Eucharistica".

VM
CAL�CE

AS

1<EfEIÇÕES
, DA' 5AÚDE,

'REGULARCSA,
EVl;rA50ffRIMENT0!1
COM8A:TE AS t-10LESTlAS

DO llTERO
� OVARlOS

ma do cardeal Paeellt.
"Sinto enorme satisfação

com o magnifico tríumpho
tributado ao Christo Rei pe
los bispos, clero e fiéis que

á impouen.tet..e'e-l'imonia. 'E8ta
foi organizada com especí
t' P.S cuidados. Os escote: ros
serviram de gtli(:iS 80S' gru
pos de qrl{l.qças e em mUÍ
tos p('nf�s foram ínstallados
postos santtaríos.
As crlàziças entoaram cano

tleos em Inglez e em hespa
nhol, Depois da cnmunhã
geral, adrrífnistFada por 30(1
sacerdotes, 'Ó ôUicta:nte mon
senhor Bantiago Sanche coo

sagrou á�Sdnt'i Virgem as

crianças' ,p,resentes, f'LJjo�
paes se conservaram ajue
Ihados. A todas as cr-ianças
foi servido frtrto Iancue após
o acto religioso,

Atacando o nnmmunismo

" ,

O Dr, ldalino José Ama-
doPo Medico pE-la :Faculdadp
de I'v1-edic:na da Bahia e ex

lente de Pr{lp�\lyl(lxÍa da E&,
colli de Medicil!.a do Hio dE
Ja[ieiI'll:
Attrstô in fidl:> gradus mei

que tf'n!I(l i:lppli,cado, com ex

eelll"ntes resuit(l(los, na mi
Ilha clir.icil particular e Jws
oita!ar, ü "Eiixit' de NOgUli
raC' do. Ph. e Ch, Joi'io da
Silvá Silveira, m'ormeute IlO�

casos de· s1"philis aguda, tacs
ulceras, �feridas CiillCeI'0Si:l�,
purulenta�, v1'feeções cuta
neas e ell1pções gI'i:1ves, não

trepidando em Ilcl]!)selh",f I D, , t
.

aos que soHrerem �esse ter ,l ramo afia
rivel mal.
. Íforto Velho - Victoria -

Esp, Santo
\
Dr. Idalino José Amador
, , {Firma recl.inhecida)

do 12.000,000'
chevrolet

Montagem carro

, "

o 12.000,COOo Che-vroIet produzido nos Estados Unidos,
ao sair da linha de montagem, em 5 de Agosto do

ailUO p8ssado

I

: [\ direcção- ele "Cidade de

{"BI meuaus não assume ['I'S" I
,'_ .

pr.nsabilidade pelas aprecia-
ções emettídas r-m nnt'lS 011 I

artigos [lSSjgllad�.__J I
!

"São Paulo" ,IL L.

Mer:sarlo em" rõtogravura f I'
E' ti melhor revistn. em '1'1rotogravura do psrz I

"Assignalnra annual :OSDOO I
Com direito aos numeros atrazados '

.

Agente para: todo o Valle do

liIt.:Ljahy: RODOLPHO RADTKE'
Red. «Cidade d,e Blumencru».

Caixa Postal. 57. _

ClDAVE
DE BLUMEN'AU

Biss emanarlo de absoluta
índependeucia

Edç"ie'il ás quartas-teiras
'E. aos sabbados

ni'?ector:
DR. ACHlLLES B \.LSIN'

Gerente
RODOLFO RADTKt

F educçâ'o� e offtcinas.
'I'rnvcssa 4. de Fevereiro U'

Caixa Postai - ;)7
3LUMENAIJ
Santa Oatharíue
--

\SSlGNATURAS
Ar 10 • , •• , •• d$OOO
Se J.e-,,'tre" : . .' 8$000
l'\l n. avulso. . $200
Nu.n, atrazado. $400

IMPORTA:.JTF

f!
!

I
.� I

7

I
i

",

i
.�

Antonio

EdIta 1
Publica da 'Comarco
Blumenâu'

,
"

annosde
exiro mundtal

. ..Assimfaltou6�tTon{coUnderlbergE..
.. ,', -r. " "....

o avestrU$ come pedra. em protus.ão
E com pedra auxilia a digestão, ,

Mas o mesmo fazer o homem não dever
Tome UNDERBERG que, é gostlOsc e ê leve;
Um calice tomdndo'cé:tda dia, :'

Terá vida feliz, longa e sadia ..
"

,;I��{,_,
Um calicepordJa- dá $�üde li:�f!gria

t :1 ...

CONTRIBUINTES em atl'HZ:C com (O imposto territorla!
do 2' semestre do .ano ,de 1936,1 na Coletoria Estauotll de
Blumer:au:

Alberto 0ustmanri, Alberto Wruck, Alwin OU, Augusto
Behling, Bruno #e!tgbau��, Edmundo Uesenberg. Cl'lieSlO
Karsten, Hel:.marin Stutz, JoaI!a Zimmem�aon, J.lão Pr,pe (Dr.),João Pamplbnli, Jorge Beims, JObé Rulensld Junior, Lf'o.
pOldo H:il.rtmann,.,Luiz K:ieck, .Marsen �, T:ilmann, Murtiühfl
Luiz Mendest� Paula Schmidt, Paula Tretlin, Paulina Grtu ke,
Ricardo Barg, Rica:r,do SChePler, RiGardo�" Schreiber, 1:;::'l:"gfried Ha:ssler, Victor Dittl'ich, Victor ,Pl'lIbst. Rjo do Testo:

,

Edmuedo Ott.,Cidade: Paulo Or/.lsser. multa art. 33 Deu.
nr. 30.'

,

.,

Silvi rio .,' posto em I F

'L��S5me:'Q�" f '-�1

�

liberdade I·· Ihixa·rne grilar!
Cuar ir pr.ra um lugar onde não se

� f!lB em' intsgraEs] 0, i fi l
1 d 'l·t' I hk'��

cOJlill,lunismo, libera - emoGf�la"e po l,�Ga [;' I 'I I '��'
I

" L
lHO -; Ar vista. do pare- RECIFE, 1 t -- Entreviilt?do ,�

C�l' favoravel do Conselho !Je�os -jôrnalistlls, Al:tonio ",,�E.
Ppoitenciariu do Estado de �il\ljno, que vem de ser per
Per.n.allibuc�, e 'atteadendo a doado do restante da pena a

que o sentenciadO MüIJOP] que f;JÍ condemnado, decla
BaptL;ta de lV!oraes, vulgo rou não gosta!' dos jornalis
Antonio Silvino� já cumpl'W tas e accr-escentou que uãü
mais de.2/3 da pena de 30 sabf> para onde vae. Queria
tinoos de � priEão simples fi ir, púrem, "'para um lugar
que roi condemn!1do pelá ondE. não sp fale em iniE'

jueliça do IDesmo Es.ado gralismo, communismo. Hbe-
como incursa no grau maxi- ral-democraúia e política.»
mo dos artigus 294, paragra- Antoni0 S�h'ioo, dllrllnte 11

pho 1'" 303, 304, 356. 357, prisão, d 'dicG\l-se ao e6tudo
359 paragI'üpbo 1'., e 409 do de assumptus blblicos.

codigo penal, o Presidente
da Hepublied. usando das
atribuições quP- lhe confel'e
o artigo 56, numero 3 da

ConsUmiçüo Federal, assig-IDOU um decreto per,loando
ao referido sente!lci'ldo o

resto da menciom:da pena.

- ,

A todos! pois, fica concellIdD o pl'aZ,) de 1)[)' dias, con
tados d<tst� 'data, ,para liquidar'em seus debitos,,:'umigitve!
mente, finoo ,6 que, será iniciada a cobrança judiciülr de
acúrdo com as Leis em vigor,

BIUmenau, 16 de Janeiro de H137.

Júsé Ribeiro t1e 'r.(1r�'(i-lJ,o •

Plo:rnotor Pub!ico da Cornar'ca lle BluIllPnau

3 Preparados
"Salferrol"

de gr-ande utilidade da mndena
"Chimica Vete r!naria Italia 0&"

T•• �. L; ...

para"á saude de seus animaes,

"Sana-F�ier!ra"

"Linimento AHemõo"

;

curtl }adicalmente a "frieira" do� > anjrJ�Bes.:. ".

TUrCenll1'3B, OVf1�, si:Josite, f'STt;rj0 d,;s !t'ndõf's, etc.
- MUITO UTIL PAR.l CAVALLOS DE CORRIDA --

E.' o melho! par; a

tosse oe doenças do t-ei.",
Combate al constlpações.
resfriados. co"!uelw.;he.
brOflchit6 e asthma.

I'
O Xarope São João

, protege e fortifica a g�r-�
ganta, os btonchios c os

, I pulmões. Milhares clt!

II ..._....C\A_lil_"_ê_OS_l'i_Qffib_fO_S_il...S i...
·

......._@""""'"
I·
I
I
I,

�.,---

( (j R A�HH n O iH Fi C\ ; � O
AOS ASSf(i�itdiTfS

o infra 8ssignado, dr'UI!'r
em ntedicíria p-da Facplàl;.!P
de J'lledicina' e Cirurgia;, (la.
'Univer�;dad1! d(: Hiü ae '�J1l
ueiro, diz 'O segLir:tt-:

TODOS que tomorem ou re·

formarem -;:_!OS. assiaf'lcturas
de j()(,'!.oe'S ê Revi�ta5 pOf in- -�

terrn-:c.rio. dJ liA ECl2CT!cr::,\rec�b e rã�. Ob!iO'u�ar.lenta
grotis e seln mais dksp�za51
.. iT1 cada as:;ignoturo. livros a

e�colha de variada ecomplefo
colecção, qve Jóbran.ge- todos
os gellerO.5 e conhecimento,; ..

Além disst)1 05 assignantes
i· �ont�n�a"l,.go5anqo de �odos I .

05 direitos e vGi1tagens, Indu·
sivé a participação aos s'Or"

teio� dos premies ()trerecidos
p_�bs &flJPz:esQs iornaJisticos-_
Solicitem pro:spectos, conft,n·
do a relaç.ão dos livros I.t

dos outros brindes e informa.
çõe5 que sõo de seu int.;"ess•.

.-L. Altesto' qUt' pr('St�If\'i>
com I'{tsu!Jadl S f:atü,;facl0I1io"
ern �Od08 os casos indicadi'�
o pr'odue.o APYRETIN:\. (:;,
phaI'llincéutic'o C3110s 11['0:-

,

ique Medeircs.
"'r

As�, Dr. Pil'agibe fie Arau.:"
Rua 15 de i\c veuJ Ino i)2
BIumeliau.
- APYRE'fIYA'.l - 1"m , ; -

•

PUBLlCJD�DE

A EClECTlCA
ASSIGNATURAS

S. Paulo: Rua S. Bento, 11 - Caixa, 539
Rio; M. Ria �rilll{o. 137 - Caixa, 2592 I

til'! -o remedio na cl6.t llt:
beçe.

l' -

COLEGIO "S. FamiHa"
Reabertura das aulas dus Cursos J.1rdim da", ftll'aDcI&Prelimin3.r no dia 15 de f1wereiro;

,

.
,

,

c-

do Curso Normal Prlmar!o, Pin,tur-3, PiaDO, Bordado. CorteTrabalho. de ngulh,u.,Datliografw n_� �i� !' de março.A m�trIcula �sta .�b�rta, O �ole�nj" 80 -aG�'�<I>�menifn 8.O exame de ,adml__osao !lo Cnr so Normal P.nrrlftI'ín ser<:prestado nos dIas 2;), e 2, de fcverl'#iro. " .

,

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



EDICfAL Indicador
Profissioll.alo DOUTOR JOÃO DE tUNA FREIRE, JUIZ Dr: DI

RMTO DA'COMARCA DE BLUMENAU. ESTADO DE SAN

TA CATABlNA, NA FORMA DA LEI, etc ...
......... FAZ sab�r 80S que o presente edital virem, ínterea-

8

.. a.I' .•...p...
o..•..s..sa.. o.Udel� .. RlJtiC!a. ti.ve.

rem, qu.e. 'por este JUi.ZO �e
I ..e...CLvoO"'..a.d.o'-'processa uma açao ordtnarta de usouaplão, cuja pençao

. I:;;a. ._.

inietaI é do teor seguinte: '. ...,$.�*_'* _��ft4$� �""4H�M�<M__M'lI+Ii
'.

"Exmo. Sr. Dr. Juiz de DIreito da Comarca de Rlu· n Dr_ Freítas Melro :� lÊ D A
-

R b II
f

menau. .Antoníodosé Soares, braSnl�irOt ora resíuente DO H "

ADVOGADO _ :� f: r. rao .a e o .�
mnmclpío de Itajdi, por SPl1 procurador (doe. n. 1) expõe S �,- -,'

H H _ AdVQgt'd& _ i
e

.

requer a v, Exci8, respeitosamente o seguinte: 1') que J Causas eíveís, commercíaes =1 g i
.

o suplicante não (I propríetarlo urbano ou rural, e ocupa ':
: e erlmlnaes

!�. t:
Eacrlptorio= :t

desde 13 de abril de 1918, por si.e prepostos seus, sem (i Alameda Rio Branco ;; Alamada.B.iu Branco :
oposição ou reconhecimento de .domínlo alheio, quando a ú

',. .: : :j

José Francisco de Oliveira adquírlu s respedtíva posse e $l:*)�_�e40"'$_<iI+II>", <8+i'f:'
·_......M'M......�ftI>�

bemtelíorías (doe. n' 2), um terreno situado no logar pi). � Dr. Oliveira e Silva �, ! DR. ANIONIO nASTOS DE !
(linhO, munícíplo de .Oespar, na

.

Comarca, com cento
.

e : ;1 ,; ARAUJO "

trinta (130) metros, de frente, mais ou meDOS, com o rio tE Advogado :� }: ADVOGAOO *
Itaja], trezentos e eíncoenta (350) metros de fundos, mais.$ Alameda Hio Brnnco .ti) H�! Cxuaaa crímínaes cíveis e !
ou

m.enos.
até

o.
Ríheírâc das Minas., limoitando se a leste

r. Bl

'

H F commercíaes. In�-entarios t
com te;�88 de Pedro Castelem e, � oéste CO� as de r.eo t� .

umenllu ;� �� INDAYAL - STA_ CATHARINA S
poldo ZImmerma.llo, terreno onde se encontra uma c�sa $1Iti�...���...�... t+9� 4Ht_"' M�...ftt<lltt'li!Xt
de morada, coberta de telhas e asoalhada: 2') que CUltlV3 ! ·:l g :J
o Imcvel ucíma a1udillo;'3') que naforma co art. 125 da $ DR. ACHILLES BALSINI ;� f; 2·, Tabellião NOBREG.A �� 1
C_O�STIT,!I9·�O FEDERA�, .PI.:_eencbe. o 8p�Hcante. as cr n

* Advo ado ii ��
- Edificio da Prefeitura �

��1.-----------,
dlçot;s e){jgl�as para aqmsiçao do d.OIDlOlO do solo que •

9 : : Escriptura, contractos. procu- ;/

I'
OS exercidos nrs, 2 e '1

ocupa por SI e prepostos seus, ha mais de dez (lO) anos: � rravessa 4 deFavereiron.7; : rações. protestos de INI'il�:1 O xadrez educa, íns- me

assustar.am muito; il'H

.•
h.

S2

.

.!' .b.r.aslleíro; .h.8.ve.r. t.o.rnad.
0

.. pro.dU.t.iV.O o imov.eI, pOI' dez I. ...
.

(REDACCÃO). :�. }: Compra � venua de- �m!lW"eis. �� truíndo. Ennobreea o por causa disso, não se (tt-
'anos ocntínuos; auseneía de oposição ou reocnhectmento • . :��: CQ.uHfsoes d� :Hndlt, etc. :j esplrito e desenvolve o ve dessnímar logo. Não é? "

de douitnío alheio de trecho de terras até déz (10) hec- �_c-.fMt_m����.fIIo��_"_eHt�__4ttiJtQ!M>M raciociuio. E' a melhor
tares; ter nele a sua morada e não ser proprtetsrto urba- HEPAROS
00' ou rural. Assim respeítosamente, I equer a V, Excia �\J.J:edicos escola de civismo e é

.
.

'.. 11 d Na phrase do Dr. P. Cala
que deferlda. e autuada esta com os dois documentes que CC�Ç>.>p..:������j7�� "'<5��""Ó�'c6"'Ó����""Óç."_ a me 101' arma

..

e
d

�

acompanham, se digne mandar cítar, nós termos dos arts. ") 6. a � combate aos vicíoa.
o que encabeça a 8f:�ccãn

1025 e 1,026 do Cod. Judiciado do Estado, os interessa- l. Dr. medo H. Pape a;J Dr. Alfred Hoess � Si sabe, melhore
passada de I} findo raHa () t;_

dós, presentt\B ou ausentes, certos ou jneertos, por edlt«l, � " � �
.. II

tulo O alcance educativo.
'.

d t' t d' bI' d' t
.

l\ Clinico geral. Especialista li lt Mé?licc> do llosr;lal (,'Ia. ]zHbd <lI SPU:=; eOl1hedmentol:1; si ·;om que pretendiul.i.10B fii1
com 'o plazo e nD a UiS, pU. lea 0, por r�E-i- vezes, e:n;t emmolestl(ts de garganta. ? ;j X; 1 'd
jornál1ocal, pl-ira.::lO prazo de déz (lO) dias, que correrá l\� nariz, ouvidos e olhos l\ &l\

O P E R A ( Ô.I!. ,) '"&',.1
não sa ,m procure ap- Cl IH O nosso pensamento t·

d· t d' 1
-

n'- onde está "acessos" leia �<7
fia Rudieucia e acusão": da ci &.ção, contestarem ° pe l- Biumenau _ Rua� Piauhy l Cliwca Cl?riil prC-IH el': SI ao apre-
do, inttm8ndo o representante do Minilrteriô Publico da 1? <1 � li eia, fhvoreça sua djf- eXCt!SSOS.

GOID,arca para todús os termo O.s.. e átos. do nrocesso, e •. não ;;:::.o""Ó"":J�C'>::'J<'4�<"Ó<"dç:,.;L�Ç>w ��(;.>.o����rÓ�"Ó��

I f' I Diabruras typograpbicE S 1
t'

d d �
lv..ào.

f;l. enddo.·..
&

.•açã�,con.te.·...8t.ada,.Plrovdada Ij.. posse,. dentro dde Â Doutor Piraaibe Araujo ;J ;J n A t
·

H f � - -:I! EXERCICIOS
um . eceDlO, seja a causa J!.l ga h. por sentença que e, '\ .b (.'. l\ r n ORlO a ne' Q, !
clare, do suplIcante. o domillio do imovel constante do 1 ;,

IJ • c-;-·�- -

p'
_

.. a;J & ,I J: bOLUCOJ�S i Nr. ü - Problema
P, tudo consoa.nte a lei..
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ü DCllças do oraçao, u,moe.. , l\
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. .ao o a es a o va or
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e q:.an eU US nll relS 500 O O, Â tt.'stinos e N;!fVOS(lS. íl
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�

, Do problf'ma nr. 31 (Janet): - - -
,

para efeito fiscal, e, protestando. em caso di:' litigio, pelo {.\ Partos, rnolestias de Se11ho- (1 (\ ��aI1ta Catharina (.\;: 1 Ce5. "Correio Paulistano" --1 U>i
depo-imsllto pessoal, pena de confessos, dos contestaute8 a

.

ras e Crianças, � � a: Do problema nr. 38 (Stubs):
da >ação. P.' Deferimento. Blumenau, 25 de Jant'irú de 1937. ?t RUA 15 DE NOVEMBRO U' 8� d. � Cirurgia. P.:xrt03. Clinica em (1, I' 1 ()x!.) x. Pl'etus --- 4:

(asl3.) P. P. Fra_ucisco de OHvei1'8 e Silva. (8obre uma 88;;:; T"kphonc nr. 255 ,r fi Geral. �I'·
-

Do exercido m. 3 (Zuker�

1 'ff�'fi
.

'07 ',P%_ �' '--'.

t· 'Ih t'd 1 d '2$0 O·' '1 d t d d t:, '" t!.
t ) !1%';� í';i;'{/;, *"1/\' ''ii:. 1

'lomP.l.. a es a o.a.· e
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O maIS os .se o�
.

as fixas e e
'
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d d· t
.

J' )
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e s-iude. publica; �
. to Os eVldaman e inutllslldos . 1 Pg8'. C prato' xx- .ii@'f;$1%"'5'·

.

�);:e do
.,-

"DESPACHO:A. á Cl:lDelnsào depofs de paga a taxa judiei I'
- d 14 d

'" . !�,$�;' fl0. �[ij • 'I 7

aria_ B1umenau. 25.1 937 (ass.): L. A. Lobato" Cite se f' mmloen.e a revo· RiU uO; Djz Duwa. interes&ani� c�r-' • IJ#A,j �;:i s
intime se. na forma requerida, Blumenau, l' - 2 - 1937 ,respondenCls um SOIUOlODIS' ;//';""'h 7.Wk%ir-1<-'êft-;.i;"<;<,z,""
(ass,)João de LUI1& Freire"-EM VIRTUDE DO QUE o escri· exercito vermelbo I ta desta secção:

_
. �'i!!i�A�,I;I;': 5

vão reRpecUvo passoo O presente edital" com o teôr do "Tenho o prazer ae lhe • �(t � 1fW t'$ � 4
qual chamo, cito e hei por citadas as pessoas ausentes. 1f a �..... II'" . remetter as .soluções dos

I 'fff'#Z�J!ii':':;w�rt);;J,;;-;;=;j_L�"J':'%;" :1
incertas, interessadas e �lesconhacidas, pani, na primrira COnlfu ",,-,Io.! n plOblemus nrs. 3�" 36, 37 e l�fi �jw ��; 8 Y.ii!-< 3

audiene1a, depois da decorrido o prazo de trinta (3D) diftEl, 38- r" "W�tf" "W1;i b:_"'Wf}.!////';'
a contar da data. da publicação d�ste, virem aSE'ist!f á! Uma correspondenciu "ara o

Ap:,(weito essa 0PP(lrtuni- lf$f}{k1i;'@j;;;;ilfJjJj;rt�/�$lf!'%t)�
.

I
:!

propos:tmR da ação ordínaria de uso capião de acordo
I r rlade para observal' que cn, -Ji.i$;;, �;'0: Wf.'t0i 1k f/;:;:; ,I

com a petição acima transeripta, sob pena de Se pI'o(>.�-. ....rD.. �l-Iy lIJirro'lI'..'" contrei serias dHficlIldades "'r._...•__ .

_. I e d L' O t
. UI P'1!I .1. a b c d e f g 11

gUlr na mesma a sua revt'lâa, nil �orma li el. U rO!'llffi. 1 �m achar a solução do pro,
tJ('am cientes de que as audlencias dest 3 Juizo se realI- blema m. 36, mesmo depois
Stlm. aO!:� 8abados, oU no dia anterior,

.

q'lando aquelef\ ea.· LONDRES - Interpretando I As dlvergencias f'ntrc os ie ieüu a rectHicação, de.
irem em fer'jados ou. estiverem impedidos, ás dez horas, as noticias snbr-e a Hussia, dois chefes commuIlist<1s BC- "idO a cbave ser bastame
DO edHi.clu da Prefeitura Municipal, oes�a' cídi.:lde. E, para transmHtidll pDr seu corres· ')entuaram se ainda mais subtil e occulta.

que cht>gu e ao conhecimento de todos, se passou este e· poncente em Varsovia, o quando na. dia:s foram presos

ditaI, que será publlcado na imprensa e afixado no logar "Dãily Mirro!'" cOl1sidara imo em Moscou, pQr ordem de

do costume pelo oficial de justiça deste Juizo que de as- mj[}eD�e a revolta do exerci:... stalin, 22 altos oHidae8 do

sim o haver cumprido lavrará fi competente certidão. Da· to veJ'melho contra a dieta- exercito, aecusados de e�·

do e passado nesta cidl1de de Blumenau, aos quatl'c dias dura Je Shlin. pionage!ll.
do m�� \le fevereiro de mil novec�m!os e trintfl: e sete-

Seg;.. lUd,) as referida'" DOti- O corrcsponde:.:te do jOI"
Eu, J<)ao Gomes d�t �ohrega) Escrlvao,_o escreVI; Blur�e, CÍas, as tropES vermelhns, nal em Varsovía uccrehcen

nap, em 4. d� fevereIro de 193�. (a,) Joao d� Luna FreIre.
OI' occasH1o do ultimo des- r

ta que organizações re-volu
JUIZ de I?ltel�O, (S,oure ostamplJhas estaduaIS ;10 valor c1elfle ao I" mal'um vivamente o

i cionarias secretas deram iui

quat�o nal re!;s ma.Is os selo� d�� �xa� de ed, e saude
1 sIr. 'V()r�S�ült>ff, comissario da cio � _uma e.empunha. �e ter.

publIca. todot; deVIdamente IllUtllls,..dos). .

Guerra, sem faz"'r a menur rl)�,. �llceDdIao�o fat{.W8S e

Confere com o origíaal. do que dou ré' o Escrivão do referenda ao dictador. Issn edlllcl08 pubho06. ;)Ó em

Civ'el: (a.) João OOIDI:S ria Nobrega. tem} .)l0 momento) especi<:d Moscou esta�aram .

nada me-
.

signifieação, dadas as diver, nos de 150 InCen[Jl(J8, atea-

,gencias nltimamente veriiíca· ti?S p�r ageDte� d�ssa orga�
I das entre Voro�hiloff e Stalin, lllzaçao, num 80 dIa.

j Como foi noticiado o cornis
Bario da Guerra prJtestol1
em termos energicos contra

. \) processo a que foi aubmat
tidoo sr. Putn8, a.ddido mi·
litar sovietictl em Londres, e
tumbem contra as Recusaçõ
es lôvantadas sobre o mare

chal Tichacbevsky. Alem djs
SQ, tomou attitude franca de
impedir o julgamento de di
veJ'sos outros oWciaes, pI'c'
SOB ultimamente por agentes
dlGPU, entre ellf'S o commaD·

dante da guarnição de Kiew,
gaL Smidt.

o. 1'11. eh.

J040 da Silva SilvelJ'a

DOa Saúde... Vida Longa. ••
Obtêm-,. "nnda o

ELiXIR DE N06UEIRA

Emprep� com real -VBn�gltnl
- MfJlIIBtn CUOII:

BacIrltlamo.
RhelOBatlamo em. &em,
Coft'iDl..uo d.. oavtdoll.
Jafla.m� 4e ate:..
Aff.OO6811 d.• lJpH.Mn1!lcluul .. ..,..

0.........
�

=
�
Jl�
�
o..cr...
a.__.,
JlG.ÜOUt
DOre. DO �.,
Carbuoe1úo.,eN.

�açãO Brusquense I
l ltda.
I linhas diarias entre

I BruSq12B á Bl1lll1Bnau

! Caminhões inteirpmente 1111 novos para pbssageil'Os

\, .'. e cargas

l.lA'gencias: I

I Brusque: Vva.. Fis"hel' Te!. ;n
BltwJ.enau: RoteIS. Jo�é '1'é1. 283

IServiço rctpido.
gW'cxuüdo attenciaso

Redactor: DEMETRIO SCHEAD
"CIDADE DE BLUMENAU", 13 DE FEVEREIRO DE ;937

PROBLEMA NR. eH PR,OBLE:MA NH, 40

por G. ANDERSSON

'Ponche deSian é para
(l vida dos Pulmõe�
o que os 'Pulmões são
,*.P-<l.!'<l. a nossa vldu ..

Mate em 3

"tlorario "Condor�'
"Condor ..Lufthansa
a ;;artir de 7 d(3, Dezel.dJ :-"

de J9U6

II I.INHA PARA O NORTE
reclIamento d�s malal5ern 11IUnH�!1'!ll.
Segunda-feira até Rio de J tHH'j r.-,
Quarta-feira até Belem, com li!!:\·
ção para Europa .

QUinta-feira até Rio iJe .]'Hlei!"l";_
Sexta-leit'a, llté Rio de ,I li !lt'Ín· {.

Recife.

LINHA PARA O SUL

FechamenlodilS m�h.ls em lliuIlleu:",
Sabbado até Porto Alegre, Bnt"IJ('�
.o\yrel;: e SUIltiallo_
QU!ll'ta feira ate Porto Alegre>,

Empresa Auto Viação Catnarinens3 lh�a'
Cargas, passageiros e Encotnmendas

Serviço dia rio elltre

Laguna - Tubarão - florianopc·�
!is '" Itajahy - Blumenau .. .Iara ..

guá ... joinville Curiíyba
Esta. em]rresa di.<;piit: de (:oldOrtaN'!::; a/llo,� (dlllli
bus, (' pode arrerece1' a08 srs. pU8iHlgeiJ'os }I/t'Ii(,

eonforto e s(:'gw'ança. .

_

LUGl RES nmNCIONADOS

Sta�
-.,._--------------�-_...... IlIio<'•• "._, •• �

'.'-;

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



U primeiro commentario nfficial ��
Discurso do fuehrer

Palavras do Ministro da
Propaganda do Reich

o RADIA.DOR; UNttlloS IN'I'EIRAMEI'I.TE
NOV

NOVAS
•

fAMOSO MOiOR V-8, APERfEIÇOAllO
•

BOMBAS OE AGUA. DE NOVO SyS'iEMA
•
SUPI\!t-SEGURANÇ/l., DI!

HOVOS ('!lErOS ��OTEGHlOS !'Oi\'. TUBOS
CABOS DE AÇO F�EX\VEIS

o

ç"O "\AIS .1'1'1(.Il:NT'E E 01\ fACIUMO
ollm; �

MANliJO
"

OVO SYS-

l- MOLAS TRANSVERSA!!', C��.-\, .

�t UMA DI! L\.IBRllI'tl;l'.",l'.
fi

INTEIRAf.'l�NtE fi,UCiU-
•

EIXO wA1:ElRO
-

, Ar;:E
OLlO�ADO JUNTO AO

ACCUMULADOR UCGAR ;rM ACCES$IVEI.
h'l.OiOR. EM L

o

CARBURADOR 97

.,
UIÇA-O OE P�sO

S(;I�I'lTlfIGA DISTRill

-�..•. '."�"

BERLIM -_ Em discurso crohíos no ar. O perigo é
Pr'onuncil-1.do em Hamburgo e tanto para a França come
que constitue o primeiro para toda a cultura oeclden
(';Jffimentario omeial das de- tal: Não falo na qualidade dI'
claraçües de janeiro ultimo ministro allemao.znas de bom
d') Fuehrer, o

..
sr. Joseph europeu, porque se

.

falàss(,
O -;ebbels, Micistro da Propa- na qualidade de nacionalista
g: nda aWnnou que _ para allemão ou de patriota fana
u, ',lLer a oruem interna o tíco, diria: Deixai que se tor
11 ,i eh. não tinha necessidade nem tranqulllameute bolehe
à, � r.ecorrer ás ar-mas, vistas, e receberão tal golpe
.

O ministro proseguiu: "Ho- que nem em vínte annos
J" o exercito allemão está de oonsegurrão restabelecer-se."
pé nas fronteiras de oeste a O sr, Goebbels, depois de
l-ste. Rasgamos o tratado de affirmar que se falava dema
\"�r8alhes de que não sub- siado de guerra, accrescen
s ste senão o nome. Escorra- tou que a Allemanha, hoje
c imos da AUemanha o bol- possuidora de DOV() exercito.
cnevísmo. A AHemunha P. o não desejava provocar ne
adversario do bolchevismo nnurn enntlíc:o. IDas mautí
íuternacronat, que todos os nha as suas forças arruadas
E.stados levam a serio nas sorne r-te para ál:fE'Za das
d isc ussões.internaciouaes. Em sua s Irou lei" as, ..
quatro unnus o Réicb voltou I Dtsse ainda que' o partido
ii. ser uma grande potencia, eommuuí sta francês recebe

�(�nq.u. ·MItO..
�o�.. f�,!tem ainda

I orde:ts.' de. MOSClJll.
e que os.certas condlções. bolche vístas nãe teem outrc

..
O sr', Goebbels observa em ç>!ano senão saltar da ReBDa

segui�_a: "O nascímento no nna para a Europa e d;,hi
ccraçao da Europa de uma atacar a propría f!'\:"nte HHé
nuva potencia mllitar onatl- mão
uenral não pode deixar de
=xercer Iníhieucía na mar
cha elo mando. O mHI\gre do
nactoual-scctatrsmo mo üilízou
tOf!OS os elementos subverst.
vos da Europa, que não de.
sejam que se possa repro.
duztr em outros palzes o que
acontecau na Aílemaunà'
Com respeito á situação

fnmcf:'za disse: "A França
envereda pelo caminho em

que 813 achava a Allemunha
quando gritamos - basta,
:ib.be se como isso começa
mas nunca de que modo aca
bará. As evoluções íntelle o

tuaes atravessam as froutei
ras, espalham-se corno mi-

� ..

&:JiE7

litUAD

espectadores

"aM _

tW GRATIS! lRM'

r .ENfRAQUECEU-Sê 7 1! �,"Ci! t�m tau., dôr ".,

I eodu _ �o peito 'l'

I lJe'" pod&fO&O ionloo

VI NHO GREOSOTADO

t�·;:······D·_·�"71
,ifij.

.

'�
,

i.

N0 motor, nos freíos, nos eixos, nas molas .••

em todas as particularidades mechcníccs.

O novo ccmínhõo Ford foi aperfeiçoado. Exa:-

mine-o ainda hoíe, Sensiveis modificações no

typo de parabriza. no estofamento, nas linhas

do radiador, em múltiplos detalhes de cccbc-

mente. nccentucm a: força. a: resístenclc e o

conforto do caminhão' Ford v-a p:::n:a W37.

-",,"'t

.A�;

P Á � A IRA H S P O�]' E MA ISS E ú U RO, MA I S V E l O Z t M A I S E C O ti OM I C O

Puierá I) !dtOf, nssltn, de
repente, f()l m:H� um» IIOÇc1f1
urr cisa dit Io:mid-Jvd ll)aS,,�j

num-ma c-insuttiíua por 111ll;�

agr{lo!U·'!'açr.o ríe SeS13enLt
mil pesc:n1;l:-;'? Eutro tauto. rui.
esse o imp1'essi'í:lante rJlHUI'

['o de viSith!lk8 (J\H:" num s{) .

lia, em Nova Y';f'k, 001'; am-I
pios s3:Õe.,; di) J{,ltAl Astor,

I(.ksfilul'aru <1 iante [! (\ s. fasei
CHHlteS m idetos do Fo J \'-8
para 1937, quan-to eflt'.'13 h-Irum, pt.'l<-l primeir'i vez, apre.
aentauos ao publi c o da grau
dios� metr.ipule uorte-a.me.

'I' rlcana.A vibraçü') fie f'nthusÍJ1SIDO
I foi de t·1 ordem, á vistn li,

i novo prnducto, que é sifllpl �

1 <icto dI.' cO!ls:atação, dizer'-H
i q ue o Fortl V 8 para 19:5/ 'lf
I viu alvo de vprd8d�j('d apo-
tlH�ose.
Que qU'llid':1des, que carne

tensticas, que liohas t>xte,
ríores, e qlJt' magia pt,ssui
tá esse carro, para, f tu pIE'
no pajz da technica, conse

gurI' elevar a tão alto gráu (l �
en

..

thusíasmo PO.PU!til? E' o I jque o nosso publwo teve
opportunldiH1e de vêr. bii
poucos diõ!s. quanrio o Ford
V-g pal'a 1937 rui lançado , �__�� - __- __......_-------

nos mercados br-asileir(ls,

Enviaremos immediatamenie um lindo almanack po:r�
1937 a todas as pessôus que nos devolverem

_. este coupon devidamente prehenchido.
Laboiatorio Sian. - Rua São Carlos 2.7 - RIO

NO .:vIR

R U A-

CID�\DE ou MUNICIPIO

-A cura das
Sezões

lnfaIIivel eül poucos
dias somente com

as afamadas
�.

� ;;:

,7-

'tr//,�/'"."
A .falia de �a�.cle c

'.
"lV

.•"�.' ...•

? to, na

d.tlSa.ll,m_.dO.
€

1)i,<::'!Iili!íf---c:í
!rl!'lo? Uma (ler in-

Í-LJ�LJ.w(, . cessante lhe ma<;lóa
li\l� nbJ': <:5. ('Q"to"? Senl"

1,.I�.l/__-·r. -'. dores t.l� cai"l'i'cC".
�

t!'.. ver!ígens e 100Ha de
_�)' sôno1
� Seu organismo pwds'=1

de ser expurgado do acid�l
urico e oulros Veneno;; acumulado",
pelo deficíenle lrabalho dos rins_

Tome quanlo anles as PILULAS
DE FOSTER.
Abando:ue o desanimo, pois, milha
res de pessoCls. enfermas c" mesmo

mal. le8m recuperado a saúde
uS(1lldo as Pll.ULAS DE FOSTER_

Tome o j;I:;hi:teiro vidro e o0serve
Ol'- resilllados.

PHutas Dr.
Rej"naldo
Machado

Collegiosto. Antonio
61·' anno lectivo

_("-'- .. -_,.
�

, '"1'

. ,"

CnrslJ pi imarto e Cll.rsO ),llêdi'), 1" a .5' arma preUminar:
l\ttitricula� no dia 15 d,e, Fflv,ú'eiro; jnicio das aulas,

no dia 16. .

...

<

I !J) Q.�,.IWS$OS prezados
#'xame ,de �Ilmi�sa?ao .Gymnaslo, f1iJS dias _�ó e 27 de <,. as::>/,gnantes, desta
Fevereu'o; mscrlpçao, ptll'a, este exame nos tUâS l' a 14 cidade e do inlerio1', que
de feverdro.

.

�.... '. I ainda não saldaram as

Bxantes de segunda iJpvw,·n.o, dia 10 de M\HÇo; inscl'Ípção snas assigna.turas na ge-
uara estes exames de l' a 9 de l\:fa�'ço.· 'I

rencia ou com os nossos

)fatricula no Gymnaszo, de l' <t 14 de- Març�. repre.<;entanles aulorlsados
Ini(.do do GUTSt) GJfmnasial. a 15 de :Março. � pagando as assignatu,ras

Formularias para matricula e luscripcã.o nOS'. exames' em atrHzo. lJedimos que o

�. os rC':lpectívos seBos sã,o f{)ru:cldos.· pela �ecretHl:ia. do façam cOln brevidade, fi
:Col1�gio (ex?edien�e das 8 ás 10 }wras). ncza. q1_/.(! n-mit.o agTa(}ece�
... .... .

O Direc:m'; Fl'ei__E'1'nf!�lo1 O . ...'i'. N. mos;

ESTADO

Calcehina

Tintas e Vernizes. M.atedaes para

pinturas em gerai
Tintas em bisnagas para artist as

II
I

I
II

Paulo
Blumenau

HerÍng
Santa Gafharina

A SAUDE DAS CRIANÇAS

ESPECIFICO DA DENTICÃO de Ganço
Fornece·se gran

-

de qt.l�ntidade.
Pedidos com offert6 dIlO preço para
ElmQnide Balsini - Tubariío - Santa
C,�harjna, (Citar esta folh3),

Pennas
ÀrminhoJtí deu CALCEHINA ao vos

.0 Hlhinhc?
rOl que não e:s.rerimenta?
A CALCEHI�A evita a tu

bercu\ose a as infecções io
testinaes e úãü permUte 8

pro]íferaçllo dos vermes 110S

in testinos das crianças.
Vende-se em todas as

pha.rmacias,

r==-==l
H
..
:

Auto
�:.'}� caminhão �

l� Massarànduba �1
H: TeJ'ças, quartas e sab- ;

..�( badol:i�sahida de Massa-

I'
: ranuuba ue A Nitz as

:

t�. 5,30 boras. ��� Sahi(la de Blumenau

I t-.;. do Hotel Bôa Vista as �:li 1.30 horas. 5
IH:'

-

Acceita tambem via-.::.�� grns especiaes de casa� �d meLltos etc.

.�.1� ARNOLDO NITZ
t�

.

1 I
........ " " � •• "' _., I

������\

1:5 x 15

Aug. W. Berndt
COJllpetente Encerador e

Lustrador de Soalho
e Parquet

Rua da Velha rel. Nr. 1!.3

Faz tod05 trabllfho5 que pertencem

<f esta arte, como nivelar, aplaint;r.
cnl;alllfetar, 'cUPilf, ",ncera" enverni

SeU e olear 50alhos novos, velhos ii

e5traglJdos. Ac:c:c:cita Iimpe:!:iI 'jeral d",

salas particulares � c:ommerciaes, co

mo tamb&m limpai lustra e "nvcrni�e;

moveis_

AVISO
-0-

qFDlMOS a todos os
11,""nossos assigtl antes

de DO� scientiIiearem
lle todas fl.!5 irregulari
dade!;; que OCCOlTerelll
com a entt'cga desta
folba.

i A G"erewia

l_r3P"'AiW_B''''MMYHUl!"JiW
.
W3f([Yí}��.J�:B23

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



No; tres dias ce
C�l'naviil deste an
no 8 cidade Intel.
ru se encheu de
ruído e de alegda
res!ejando enthu
síasueumente o (;l{)

vento do reinado
de Momo.
Dos nossos baí

Do. sr. Engenheiro Agrono- do ponto de vlsta technolo. les sociaes desta

mu Joaquim f. Silveh-a da gíco, para o approveítamen. caram-ee, pela ale

Mota, de Perdizes, neste Es- to industrial dos fructcs não gria e animação, os dois bailes do C. N. Ameríca e o no

tarte, recebemos a seguinte consumidos em especíe: Blume�auense S C., em que todos coutagtararn.se pelas
eommuntcação: 10 - fi organização tnarchínhas deseníreadas e quentes, prolongando as noíta-

"Tenbo o especial agrado da estatísttca vítí.vlnicola e
das ftl_egres ate .altas heras da madrugada.

de communíuar-vos que. em IructicuL!. do Estado; Na terça-letra gorda, apesar da chuva torrenctet Que

virtude do accoruo celebra 11 - a fundação, cahiu á tarde, teve Iogar um corso animado e concorrido
do, a 5 de agoste do anuo com o COnCtlfSO do Go vemo que despertou verdadeü-o enthuzlasmo popular.

.

fiodo, entre o Governo deste do Estado· e das . Pretetturas ...
No sabbado á noite, DO C. N. America, ás 23 horas

Estado � o SERVIÇO DE Municipaes, dB uma ES00LA realizou-se a coroação da Rainha do Carnaval, sendo o

FRUCTICULTURA, do Minis DE V�TICULTURA ENOLO· acto executado pelo Presidente da Sociedade. Saudou a

terio da Agricultura, para o GIA .E. FRUeT.AS. DE CLIMA.l eleita
o sr, dr. ACh. lles Bals!ni, respo.nrlendO a srta. Sylvia

desenvolvlmento e melhora' TEMPEf{ADO
•. em local que

Eherhardt e� ,..calolo82.� e Y] br�ntes plll��ras: ,

mento da vlti vinicultura e for escolhido pelas parte.s
A cOr?!lç(it> de Re� ��omo tambern fOI Ieíta, porem 1:'0

�ructícultUl'o catharmeuses, aecordautes na terça íetra ... Ccnstitut+, entre Q 1tO, um dos motivos da

foJ oreada a ESTAÇÃO EX Este magnHico plano dE' animação do baíle daque.ta nolte. Ao bloco das "Casadas"

PERIMENTAL DE VITICUL- trabalhos, tendentes a Is- deve-se, porem. quasj to do o seu SUCCBSSO.

TURA, ENOLOGIA E FRüC. mentar e valorizar a vltí-ví-
TAS DE

.

CLIMA TEMPERA· nlcultura e a Iructiculturu
DO, que tenho li honra dt' eathartnenses, ja está sendo

dirigir e a qual Incumbe. su- posto em pratica. estacdo já
períntender, no terrtt.uíu CEI. ade.ratados .os trabalhos para
thartuense, os serviços pre Installaçã-i desta Estação Ex
vistos nas clasuías do allu- perírneutal, núcleo central
dído accordo. Jirigêutp de todos os servi-
De conformidade com es ços alludidos.

sas clausulas, a este servíco Fazendo vos esta commu

do Minieterio da grícuuura, nlcação, cuj') te-or vos solí
competem os segulutes tra. cito sejl:t amplamente dívuí- ,balht 13: gado, para ú perfeito conhe-

1 � desenvolver ::: cimento de tOÚl;S os Interes
--

cultura da videira para ex sados restdentes .nessa re

ploração racclonal da pro gíão do Estado, tenho o pra
dIleção (le uvas de mezl:l, zer de, pOI' intermedio desse

passas, vinhos e demais sub orgão, scientificnl' aos sms.

productos, determinauda e agl'icultores, que, esta Esta
multiplicando as nieihores ção Experimental mantem
variedades fructiferas lidap uma "Jecçãl) ,.Le Oonsultas",
taveis ao ambiente �gricolt:l deslinada a respouder, de
do Estadc;

I
maneira jnteJ;auH:nte grs.tui·

ih
2 - tdeterminar os la, to1dha Bf qu:tlquêr' consulta C'I N· E M A<'me. OfN! pOl <1,enxertos pro· que e or idta, I o"Jre O�

prios á lIiultiplIc8Qão dessas lassumptos, díl'ecta ou í:ídí
vadedades. de cOllformidade fi ctamente ,relbci')oodr:s com

.

com or differeutes solos e as su�s E'Rpecifllidadrs.
r&giões; ... ...

P.ssim. é, que e�te estbbe-
3 -- cOlllbilter a pbyl· léciroento Iecebt:l'á e res

loxer1:i e
<

dI:' mais pragas e pO{jd!�rá laeH consultas, com

IDolesttas que atucam [I vi· I
o maximo pra�t'r e interesse.

deira e outr'us utV0res fI uc- b<1stttlld.o p(1ra isso que !JS

tifera>!; inltressabr,s a eHe se d!ri-
4 - melhorar e rac j:JUl, em carta, t'XpoDClo ela·

cionalisar os methor1üs eno·. rll mentl:l '0 que tlesejuID Sd.

�ygi0�s ewpregudofl na viui

I
bt'

..
r e da.ll.d.o os seus .eudere.Hcaçao; çns para 'c, remCScia das res

5 -, a producç�to de. oectivas rtSoO::;la8. Taes car

mudas e t'nx[�rtos de
.

videi·
.

tas podem ser redigidas em

las e Fructus de clima t8m· p()I'tugnez� allemão: ilhlian.,

Ipertido. para a Vend!l ao:- he� pt.lnhoL i, aDteZ ou mgkz
vHícult{}J'es e fructieultores e dpvem SeI' eqdn I çarL,s KO

do Estado. ff'gistrBdos DO I "snr. Director' da ESIf.lç'ã'l Ex
Ministeriu da Agricultura, de 1 pé'l'lrnputal de VJtieullma.
accúrdo com a lübellR dp I Enoll'giH e Fructud 0e ('Im):'·

preços orgauizadh pE'lo Ser. temp€'.l'ado" Perdlzes (Rio dUH

viço de Fructicultura; Pedras) - �e&te Est.·, do.
6 � a instl1Uação ue 01;\00 seja fie i/ltereSSl

cursos praticos de \it'-víni- desse jOl'nal, a divulg<ição I
cultura e fructas de cLma das respostas ,ladas P(H >:stf! I

temperadO, sob a Iorma vo- Estação :iS co' pnltliS oriu {l. I

lante, e outr0s por periodos das clE'Ssa regia;, a exemplo
nunca superioreb a 15

. dias, do qve fa.zem os ofl,;ãos dlJ
a serem ministrados nas ex- imprensa de outras localida

plorações de viti-vinicüHura dE.s, em secção propria, €Stl�

e de fructicultura, estações' direcção poderá fornecer co
experimentaes e c3mpos de pias das mesmas para publi·
cooperação; ..

cação, a pedido dessa redac·
7 -� a inspeção e 9 ção. §t�

fi�ca.lizaç�o d�s pomares e Antecipadamente grato pe
VIveIros fr�ctlColas, so.b o la attenção que dh,pensal'des

< pon�o �e v'tsla p_ornúlogwo e a esta communicação, sirVD

sa'll.�ta.l"l.O
e can. tmas e

a.de-, me do

ensej.o. para
vos l'e.igas so� o ponto de v�sta terar os meus protestos de

enologwo;
. _

alta consideraçilo e disLlneta
8. _;_. a. org.an�zaç�G apreço.

deca:mpos de �ultlphcaçao Saúde e fratemidade"
de plantas fructlColas, com a

côllaboração das Preieituras .. _

•··Municipaes;.. I
PHARMACIA DE PLANTA0

. . ..:
9

.

-- a organização· Esta de planta0 ama.nhã, domiugo
d� ensir:.o pratieo, de baixo a pr arlDa cia Cxt1zeil'o dQ Su.l.

' Domingo a noite r·,.,1 rr. Num.

Realtz.ase domingo proxl Ido ,7ü!'a:nento á Bandelr a drs
ror', nu séde do districto de 34 novos reeervtstas o o 'I'Iro
�io do Testo, a cerímonla de Guerra 475. cue o!p(jeee

á onelJ.fação· df'ótacada (Í;)
sr. SargentD MiHon Moresauf'.

.

Nesta localidade, escolhida
em virtude. dr: maioria. do s
reservistas residirem ali. 1;;
ra lugar grandiosa festa f1

que c?mparecerá toda a po
P!llaç�o, constandu de jng. � .

.

- Fez llTlPOS �(Intem o H. dlvertiznentos, musica c UIll
Raphael Gastaldi, .nosso prc- grande baile ..l nüitf'.

"

zado amigo residente emi Para a cerímonla solerun.
\.8 P )'dl···U

. t:i. " ...u c'
'1.01'1'0 . e)3 o. qu�' tor'" !·niC··i' a'", l' ho·

.•

.� ... i..' U .f. .. � ,jl.C· � "t ' ra,
- A sra. d Cecilia Deggau, toram ronv;rhjt\" '" u" .. t"'·�l·'

ps S d J
-

r
J .• .

- <1", u",-

� PI' a o sr. O�l) ,)eggau, dad""8 e },l."p'eS€Dtal!tes ela
ile Gaspúf, fest.e.ll.U hOllteill imrne.!1sa.
l'eu anoi:ver&ario.

.

- Transcorre hoje o dia

I
de al!O:uS da sra- d. Hildll

B U ·8 C H Sad,.), e"'posa do sr. Emitio
sadH•

I ADOLPH0 SCHl\HLZ -- No

L'. 1 J (1 1'. 1 f' ',::'] I') 1 .. �

.
dia j 6, terça feira pl'Oxima,

':Jd ).>Uu() -- (lh1- .0 - a� t) . � 10la::; passa a dahl natalicia do SI'.

Domingo dia 14 - ás G e á::; 8 1/2 horas
.

Adu!pbo 8chmalz, figura des.!;tacada do n�sso ulto com.
i

A luta d�seRperada dum ea::lal c(,ntra um UllÚH] o de meI'('Ío e Índustr'ia_

inveja e intrigas, 'elll dd'esa da !'lHa fdicidade! - O sr. J.)sé Fornari Fi
lho, 1es:rh'ote em Guarica'
nas. fe:'itt'j d 81:' U anui V8 I'sario
no dia 16.

�-IDADE
DE BLUMENAU

Estacao
,

Experimental
De Yitimlltura, Enologia e Pructas 118 olima tempsrado

lE'chosdo
Carnaval

para os -INentiuz; FARELO reúne tantas vantagens
fl'lirnais como o

Farelo de Trigo
Faça uma experlencta adquirindo o produto do

Moinho Joinville
FILIAL BLUMENAU

Caixa Pélstal, 8D tel, SILOS

Agradecimento
n·a. Badalotti e filhos, consternados pelo fallelJinun

to de seu exêremado 6'<;1'080 p pae licito.. ltadaJotti, a·

gradecem penhorados a lodos que Gcompanlw.ram o fel'e
lro á ultima lnoraatt e er;l'iararn f{(lres e pezame .....

AscwTa, 12 de Fel.'(;Teiro de H)37.

ADOLF WUHLDRUECK
Luise Ullrich e Olga Tschec:howa em

R�::GINA
Um Thema il1édit,:, rle grandes emoções.

A
.
Esposa e tremad') ileffmdendo o seu Im: e a oua .fe

licidade contra a:,; i :.l:..:idias t1a. l'ival mundana apaixo-
Di"la por Aeu luarido.

Uma t>l'Odn<>'êl. I Lindíssima da Cine Alliança .

"_---

TIRO DE GUERRA 475
Juramento á Bandeira �lG.':; l1;}VüS reservistus

Chronicas 80niaBS
Anniversarios

A maior Descoberta
PARA A filULHER

fluxo Sedatina
o Regu.lador \'ieira

A mulher não soffrerá
df.FeS

..�n,·í-.:'4 t\s e(r;H,�-�t.S utE:riUHf2
em 2 h01'<15.
Empreg;.I-se COlE Yimtugem

pül'U comu:t,e, asFlrJffS Bi'an
cus. Colbu; l!tel'll:"s. M.t"llS- í
trU:h?s. 'l.P':'s f) narto. Hem!);,· \

rh;1�ias e dores nos ovarif.'::i. I
E' podl:"rt)so C�,!n1.Ünte e i

Hegllluu<:l' h),' e;>;üelerocLl. I
FLl'XO·SEÚXfl;\ .\. pela SU'i i
com;Jl'O\"i;U:> eH;e::Ua é 1',,;-

I'eeHadtl nür !!.���s üe lo.(.�ou
nlcui(:fJ��
FlXXO·SEDAT::':.t. e).:Ull·

trit-Se e,,) toôü i' p:��'U:·· I

, L
.��_..."

Yiájantes
DR. JO�QUIM BREVES

FILHO - Para a Capital Ft:-!deral, ,o�d\' reside, segl!iu
quarta. fel�a o eXffio. sr. dr I
.JoaqUl111 Breves Filho. que I
e�teve nesta cidade em visi
ta a pessoas de glla Yamilia.

Encontra-se nesta cida.
de, no� tendo dudo o r-fazer
de UIna visita, o sr. Eugenio i B-1 T- 1 P bfLang. aetivo auxiliar da fir., rDLIotneca u

.
!íc2.

ma Albino BuechlJtI', àe Cu do Estado
li;yba. ��

- RegTf?SSI)U a E;sta eida- SYNOPSE DO MOV.lLMENTO 1:0

de a sra. d. Isolete de Gou
ANNO DE 183B

.

vêa lIiüllpl'. distillcta directo. D0 sr. Prd. Fernando Y';'o-
ri'. do C:trúpo Escolar Luíz chado, competente hiblivlLI-'
DE'lfiro. cario (la Biblíothecii l'ulJ.:ii:u
- De S. F'HlDcifCO I't'tor do ÉSiHdo, recebemos ur'J

nOll a esta cidade a srta. ímpl'PEsO da synopse no llil'

Giese!a Riele. vimento dtlqüeHe f'std)('lt'd·
- Encontra-se entre nós mpnto cultura! duranlé (.

novamente, a senbLI'inba Or� I aono de !O;;ó, em que fonw:
landina Marra, üef.tllcada pr!>.

i consultados 19.474 volu IIlt,;'.

fes.sora �o. Grupo Es�olal' I ,.
.

LUlz Delfwo.

I Cervejana Cathari ..
Fallecitnentos . nense Ltda.

_:_ Falléceu TIO começo 1 Coro a retiNHla ('X::'('!"--
deste mez em )\s�urra, onde: !lea e livre d·, sr. C.�H· � "

residia, o sr. Heitor Badalot-I Souto da gereI cia da fil :,l
ti, agricultor �uito estimado

I
da Cf'lvejaria C.8. tll[lrine; ,.��

naquella localIdade. lAda. nesta cidade. foi es(:u
Enviamos nossos pezames lhjdo para substituil o (, 1:1".

á farnilia enlutada.
.

Julio von CzekUB Jor •

.ecialidade'"

;,
.JOINVILLE ;bl!lJ (' a Registrada)

J�sinfecta a sua roupa

s�e,Ã� yll?ce:
:

'" ... t1?
ts PECIALlDADE

.

,

�.F0��th�f�:������g;��iJ�r;,���,}{�":�!
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