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11. S. está convidado a

T

• •

msüar as

LL
l/fIIIII'

(30ES
dos carros e caminhões

OPEL • BLITZ e

Bl.. ITZ

L SM

NA Casa do Anf'ericano V. S.

encontrará, pela primeira vez em

BLUMENAU, uma agencia moderna,
um posto de serviço dos mais perfeitos.
Esta é a casa do automobilista. E' a

sua casa. Encontrará,
.

nella, os novos

e magnificos modelos para 1937 dos

carros; e caminhões OpeI, Blitz e

Oldsmobile, particularmente o Opel
Kadette,. notavel pelo seu baixo preço
e por sua extraordinária economia. E

terá, acima de tudo, amigos dedicados,
interessados em bem servi-lo e em colla
borar para que o seu carro possa pres
tar-lhe sempre o serviço inteiramente
satisfactorio que V. S. deseja e merece.

Casa do
AME I A O

JOHN L. FRESIIEL

BLUMENAU

o imposto do c insumo em 1936 As modernas íustalaçõ es do

BILE

CAMINHÕES OLDSMOBILE

I,causou alvoroço emlRul-dosI Londres
I. LONDRES, 17 Cau-

I
sou verdadeiro alvoroço a

noticia. publicada por um

diário de Berlim de que os

estadistas inglezes esta.vaIP
estudando os meios de de
vo} ver colonias á Allema
nha.

RI III III

RIO, 16 - A arrecadação l!'eraJ Dístríeto Federal- 165.'H7:1�9$500
do imposto de consumo em ]936

• R. G. lo Sul - 44.100:789$900;
JoÍ de 693.770:017$000 contril..... Rio de Janeiro - 37.459:789$600;
flfJ6.430:689$300 em 1935. Pernambuco - 29.190:õ58$800;
Houve, portanto, o anno passado, Minas Geraes - 23.56G:31OS200;

o augmento de 8,51 O/Ona arreca-! Bahia - 15.478:725$300;
dação desse .Imposto. E os demais Estados com cifras
Em ordem dec-escente por. Esta- IDPDt re-. .

dos \) imposto de consumo rendeu: São Paulo teve o augmento de ISão Paulo �!34 671.266$900; 9,91·/. e o Dístrícto Federal de 6;38 '1·

r=��;··;-=-�;;�·�"··�d;;;.;:·l O-N-Oln"'--O-'-dO-f1-ut'--llr-o-�-,r e-3-id-e-nte
�,�..:' �- Fabricação allemã �::.{l RIO, 17 Correm insistentes noticias de qne den-

\
tro de. alguns dias será citado na. Camara dos Depu-

�: � tados o nome do futuro presidente da Republica. Esse
g � �� candidato .seria apoiado pelas maiores correntes politi-
g :� I

cas do paiz.

li � O-n-as-cim-en-to-d-o-h-ard-eir"_"_od-o-thr-ono-it-ali-ano
,: B NA�O�E.S

- O �asc!:nen!.o r nacional em toda 3 Itália e

':: :� rio prrncrpe her-deiro e mou- possessões.
i;

:tl
vo de jubilo em toda a Ita-

,-

�� � Uaporam disparados em �o-
g.. :�) ma cem tiros de canhão no

í : ID9n'e J>\niculo.
. �:
): !� A's 15 horas do dia 1 I era

}� �{ h isteada a fldmula banca
. =, no Palaeio Real afim de imo

f� :{ nuncrar, de accordo com a

[: �S tradição, que a success.ão da

i� ;1 co "Ô'l estava g-aranti la.
f; H 9 !lOVO

. pri�cipe, !ilho da

}: I prmcesa Mana Jose .:3 do

�:.' .. nríucípe Humber 0, chamai'-
( . :) tie á Victor Manoel e lhe foi

t�
V

.

P'
' b····· �4r ·C� �S ��t���n:pril�!tUlO oe prtncí- FI�'i��;;�i�'3 di�f����e" q�:

-f� íctor '. f() rst .U(.' . 'la_ l�
.u NO,s.· di.as n.· H e �5 a Ita- pelo Governo do E:,tado foi

í:
.

.... .... ·:S .. Iia iuteira se eníeítou de nomeado advogado da E.
f: Distribuidores B bamleirfls' para .

festejar
.

.l

� :i uasclmeu'o Jo herdeiro O dia F. S. C. o sr. dr. Ivo de
�
�:;.:::;.::.c.._-::;:".:;.:::.:;.:;. ...:;.:;..:.:,�����'� :.::�. 15 foi cunsiderado feriadú á.qnino.

...

são a garantia de pureza e superior qualidade de
suas farinhas

,

".

Mõinho [oinvllle

Moinho joinville, filial
Caixa postal. 89

Cl/m vereador pauiista,
-U ha alguns annos. pro

poz que a Camara uunicí
pol declarasse guerra ao ba
rulho.

O ruido, attirmara o edil
impressionado com a leitura
fie revistas estrangeiras, o

ruido é a causa da infelici
dade de um povo. O bara
lho neurastheniza o ambien
te. O flOVO enervado, com os

t.ympànos estraçalhados pelos
ruidos da rua, leva uma 'I)i
da aspera de entrechoques,
de irritações que lhe amar

guram a triste ezisteneia
E tuncoe então um baru

lhão na Camara para discu
tir se se âetna ou não ma

tar li barulho ...
Afinal resolveram que não.

Uma cidade sem barulho não
é ciatuie. um povo educado
é utopia.

E o barulho ficou,
.

Fizeram bem. Aaora o 'dr.
Xmeiine. medico norte' ame

ricano, descobriu que o' rui
do é dynamogenico. O baru
lho ê uma necessidade vital.
O perigo não é o ruído, ê
o silencio.

O silencio das noites quan
Retiraram os representantes? do os terrores hereditarios

sombreiam a alma. Quando
LONDRES, lR - As ultí- a angu.stia da solidão amar

mas noticias a�:irm'im que gura o espirita. Deprime o
os governos fia Itália e da organismo. .

Allemanha ret'raram seus Façamos pois barulho. Fi
representantes da Rumania vamos entre gritos e malu
em virtude dos termos do quices. Endeusemos o ruído.
discurso do sr. 'I'ítulesko em Adoremos a barulheira in
relerencia ás díctaduras Ias- temal.
cistas. Berlim, porem, des- Façamos politica.
roente esta no'icia. F. N.

Blumenau
EBd. tel. SII0S

OMS
o MELHOR E MAIS MODER
NO SY'3TEMA. DE FOSSAS
00 MUNDO.

Aduogado
da E. f. 5. C·

A situação na

Hespanha
Avila 16 ..... Noticia-se que

as forcas rebeldes esperam
reforços para proseguírem
o avanço sobr» Madrid. soh
o commando do CeI. Yague.
Sevilha, 16 - Os speakers

de radio vão promover uma

homenagem ao gul, Franco
que desde o inicio da cam

panha tem estado seguida
mente ante o mícrophuue.
Burgos. 16 - Correm no

uclae que fortes encontros
estão se verificando no sec
tor de Malaga,
Inror.nações de Paris di

zem que a Russia abandona
rá O governo cie Madrid, em
virtude de diversas dtver
genclos políticas.

Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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51 Banco Sul do &1 do interior
m Brasil I
.1

Capital: 4.000:0QO$OOO m·SMe: RIO DE JA:iErRO
Sueeursal em Blumenau - Caixa Postal N. 5

Dl PAGA�Of·I.E�oCR��-CORRENTE, $31$3Recebe em "Depositos Populares" desde a

qU8.U ti�� de 20$í)íJO até 10:000$000 pu'
gando jures de

.

CAPITALIZADOS SEMESTRALMENTE
•

·!xBZêil1miíMllm[ie
EDITAL

Colectoria Estadual
de Blumenau

Uma ntilissima publioação sOÍsntifiua da DivisãO de Amparo I t de Industrías e .p. roofissõesá Materãidade fi á Infancia m pOS O II ll ..."}

I semestre

De ordem do sr. Coletor de Rendas Estaduís nesta clda-
de, torno publico, para o conhecimento de todos os ínte
ressados que, durante o corrente mês de Feverelro.em to- .•
dos os dias utels, se arrecada nesta Coletozía e em touas

:

as Coletorias de Rendas Estaduals do Municipio,-' o pri
meiro semestre do Imposte de Indusrrlas e Profissões re
lativo ao corre nte exercício.

Os srs. contribuintes qUE' deixarem de satisfazer (J

pagamento de suas ccutrtbuíções dentro do prazo acima
determínado, poderão fazei o DOS meses de março E' abril
com ns multas de 5 e lO'!. respetivameute.

Excedídos estes praso s, serão extraulrta s as oertid fie;..,
1e Divida-Ativa e remeti dI s á Promotoria Publica da Co
marca. afim de ser iniciada a cobrança executiva lh· acor
co com as leis em vigor.

Coletoria LI€' Rendas Estadua!s de Blnm e ns u. 3 df:
fevereiro de 19'17 .

OSNY MELLO
Escrivao

o DOUTOR JOAO DR LUNA FREIRE, JUIZ DE DI
RHTO DA COMARCA OE BLUMENAU, ESTADO DE SAN
TA C.t.TAIUNA, NA FORTht\ DA LEI, etc ...

FAZ saber aos que ° presente (-'ditaI virem, íuteres
Bar possa ou dele noticia tiverem. que, por este Juizo se

processa uma açao ordína-la de uso cap íão, cuja petição
iniclEiI é do teor seguinte:

"Exmo. Sr.· Dr. Juiz; de Direito da Comarca de RIu
msuau. Antonio José Soares, nrasnetro, ora residente DO

muulcípío de. Itaja!, por SPU procurador (doc. n. 1) expõe
e requer a V. Excia, respeitcsamente o seguinte: 1') qu
o supllcante não' (\ proprtetar!o urbano ou rural, e ooupi
Je8Qe 1:) de abt il de 1918, por si e prepostos seus, St'D

oposição ou reconheeimento de domíuto alheio, quando ti

Jo=é Francisco de Oliveira adquiriu á respedtíva posse E'

beJIlfE,jtori�6 (doc. n' 2), um terreno situado no !úgar Po

(;inhú, município de Oa'i!p:_.l', na
.

Oomarc13, c(!m cento f

trinta.,(130) IDet:Oi'!, de frente, mais ou menos. com o ri<

}ti1jai, trpzentns e cincoenta (350) metros de Yundos, mai�
ou mencs até o Riheirão dlis Minas, limitando-se a lestr
com tel'l'US de Pedro CasteIem e, e oéste com tiS de LeL

. poldo Zimmp.rmano, tt'neno onde se t'ocontra uma cas'

de moradaj coberta dc 1t:Jhas (> asnalhada: 2') que f'ultiv
o imovel acima aludido; 3') qu� na forma co ar1. 1 �5 di

CONSTITUIÇÃO FEDERAL rreencile o Supllcante as CI []

diçõps exigidas para aquisição- do domínio do só lo qUt
oCllpa por si e prepost(ls FH U;., 10a ::r.ais de. df'Z {lO) I1D01-::

se!' brasiieiro; baver tnr.llado prc,dutivo (l imovel, po" ce
anos r.onlinuoB; ausencia oe oposição ou reo.::ohl:'cimentl
de domínIo ;;.lhpio de tI'eChD de terras até déz (10) hel'
tares; ter oe18 a sua mOI'ada e DHfl ser p�oprietHlil) urha
no ou rural. Assim rpspeit; s1:lmef!te, requl'l' fi V. Exci

. que deleTida e auluada �8ta com 08 dnis nOCllmentus quo
RcomplwhHlll, se àjgne mapd!-Ir eitar, Dl,S term(s dfl6 ai tF
1025 e 1.026 do Coo. JuJfciar\l; do Estado. os interessa

dos, presentBs OH HlISea!� s, ce rIns. (lU 1 nceI'toR. po r f' ditr; I
com o P' azo de trinta diaS, publicado, por ti'es vt'zes, e"II

jornal Ioc,tI, p'ua. :lO prazo dI.! déz (lO) dias, que C(iI'fl'ré
da audieneia de acu'!ã) da Cltl1yão, cootcsttuem o pedi
do. ÍntÍm3ndr;> o repreSE'l,taJlte. do Ministerio Publico (i 'i

Comarca para tuUV$ os termo" e átos do pr'OC?�S(l, {. rão
sendo a açã( c(lIJtestad:!. P' OVIHla a pOFS�', delltr·o t e MP�f'A�,,�"'i("-;'lj;-�WI<�:'r"'i>iW��I!.�3t����f'lofl'lit��.:.:lt���*��$$� �

UUl decenío, sf'ja a CaUR,1 j�lgad" ror FWU!cnQa que (e

C .�.II '''!1!f''
...A.... r"'!fu��Q�T� A �,.OIl""l>A 1.'clare, do suplicl1r.te. o d,illliüÍo do i_wàvel CODS�aQte du 1 � � !�� ���.a _. 51"��,* Ilf!i. ;P, tudo consoante 8 lei. �

Dando a esta o valor· de q,;iobeLtuS mil réis (500$(00 I Compra-se uma, nova ou le pUUGO uso !
para efeito fisCál, P, P'·(JI€stand.'. em caso dê- litigiC', peiü i- �

depOimentpo pess�aJ, penaR] de ccnlesso�, dJOS COllh�bta�tP8 I Offertas á Ca ixa Postal, 53 �
.

I
da ação. . Defemnento.·

.

Uffi(DÜ!.l. 25 de bDt'iro Ilt3 J:;il7 � ; SoffreDdo 11urrlvehr.ente õe
(ass.) P. P. 'Fr·anciscc:_I de Olivei!'a e Silva. (Sobre uma e� F:81 $! IheulllatibillO syphiIitico, es-

t'lmpilha estadoal de 2$000 maís o� selo::, daR tr.xas dp ed
.

umen a.U .... tando um homem inutilislico
e sande publjca; --, ,IodoR deviclAffieote inu'jJj�Fld(1R). t�t�f""�*otIt+tl>��M�UI!HiiJ>!!4iH!+!i>t-l$C.fU!,*t!'I'fit$Ei�H,*m�.:! p.ara o serviçn,. e sem p:oder
"DESPACHO: A. á conclusão depois de paga a t8xa judíd slQuer aoda. Vlsto hJ' Iicado
aria_ Blumen8u, 25. 1 937 (ass.): L. k Lobato." Cite SI" j'

__ mm &;. I ..
. . I iodo elllre\ adu sem dar um

intime se na forma requerida, BIumenan, l' - 2 - 193'; I I f)(jsso, n solvi pt r CilURlédbn
(a8s.)Jo&0 de Lunr.. Freire"-EM VIRTUDE DO QUE o f'�C1 i <ie alguus coUeg-'1s tomar o

vão respectivo passou o presente edital, com o teôr elo i seu poderoso d{,pufativo. Es-
qual chamo, cito e 'hei por citadas as pesooas ausentes.

[[anda sem trabalbu ha ul-
incertas, interessadas e JescoDhecid�tR, para, na primeirD g�os :mezes,. Hchuva-me ,��r!l
audiencia, depois de decorrido o prazo de tri'1!a (:30) dias, .

dwhelfo para comprar (l Eli-
a contar da datH da publicação deste, virem 8seiat:r á .• � I xir de �ogueiru", do Pbarlll.
propositura da ação ordinaria de uso capiâo de acordo 'l'dnta .•tmOl d-e �eceno e Chim. João da Silva Silvei·
com fi petição acima trans0ripta, sob pena de se pl'O�'?- do o melhol' fetJam8 para 1'a, fei enW.o que com muita
guir na mesma a sua revelia, na form'l da Lei, Outrosim, preferir JUV?lNTU.DE I diHiculdat1e e auxiliado p0I'
ficam cientes de que as audieocias dest J Juizo se reali· ALEXANDRE para tro- limas mcletas sani e fui pos
s.am ao!:! sabados, ou no dia anterior, q'.lando aquele� ca- tu e embeUezu oe oabtlr 18ms. Britto & Fernandes, Hr-
irem em feI'iados ou estiver"Hu impedidos, ás dez horas, loe. Extingue a caspa, ctJI.o

.

ma muito caí'Íu'Jsn nesta ci
no edifielo da Prefeitura Municipal, Des�a cid lide. E, para �

1ft a quéda dos caboDoo. datIe, chPgando lá infol'md
que chegue ao conhecimento de todos, se passou este e D ;;;:;

rw � ��nd4 ��::�i{: lhes minha situação. e o que
dital, que será publicadO na imprensu e afixado no Jogar VELOS CABE:'o3 de pl'emp!o me deHlln seis
do costume pelO oficial de justiça deste Juízo QU6d.ge la)s. J .

Sedosos, fl6I1náAn.�.tJ ���lli!:;;!' vidz·os do "Elixir do NvogUsei):iim o haver cumprido lavrará fi competente certi ao. a-
e mocidade. Nlo I'a". E hoje é o que v. � s,

do e passado nestá cidade de Blumenau, aos quatrc dias UVENTUDE
�.....� contém '$SeS de vêm; dou lhes éste attE'E'tado. Tertuliano Ferrfira

do ,mez \Ie :fevereiro de mil novecentos e trinta e sete' AL.EXAND�E prata 1!! u8a ..ú, o qual acho digno e dH bom
T ,.,

Eu, João Gomes da NOIll'ega, Eecrivão, o escrevi. Blume·
. .9Jz teS.IUd quétÚ i'i'-_'ltI COmo t""'......1,�',�1 merecimeJlto porquanto o

1 estet·munha,s: bl1berto L'�-j.

nau, em4 de fevereiro de 1937. (a.) Jllão de Luna Freh'e.
M dos (3.be/os e�.íl:liJ.es ��. vosso depUl'�tivo reli {I unien va caD e, Jose J\.Jas(,hrel]hr�:�.

, Juiz .de Direito. (Sobre ostampilhas estaduais nO vaior de '" \.O C II 10A....g li: Yl!b 11 ...:i . que dep01 is de �lafjto, sortre_r 1 ���: Aragão, Britto & Fer·

quatro mil reis mais os ·selos das taxas de ed. e saude

�.,,:-�.�JI
.

.... � ••:� me poz )C,lli e .LUrt. ,-,e

peI'i-lpublica; todos devidamente inutilisn.dos). 0� "'! '_.1IÇ8IIIA� go. Portanto, pOdem fazer Atte�to a veracidade de>:-
Confel'ecomoorjginal. do que dou fé· O Escrivão do ;nz • II a_h • 1:!:-o�1I'f 0Inid.... U8� ... 'Go (leste o uso que illlllJ�r 1hesltB

- Dr. J. F. AvilaNahuru.
Civel: (a.) João Gom€s da NObrega.

.

........,._. == 1:==::======= convier, pois o que V V. SS (Firmas recollllecié3 ;

Um dos aspectos que. tor·1 Secção de Cooperação .Esta.Da mais bello o exerelcío da dual oa D, A. M. 1., sendo
medicina no íntertor é fi ne- i que até agora já toram pe
cessidade que têm os medi- didos 20;5. sendo 1.365 de
cos de fazerem varias clini- medicos do interior e 650 de
MS e estarem sempre ao par medicas da própria Capital
dos progressos da medicina, Federal,inleressl1.dissimf s que
quer na eliulca, quer na cí. estavam no assumnto e no

rurg!a. valor scíeutificn do' referido
O medico do ínterlor pre trabalho.

cisa "faze.r tUdo''.. e ahí está Os módicos deste Estado
o S€'�l maior .

heroísmo
.. �Ue que se Interessarem por tal

precisa conhece,: � cllnica publicação devem pedil-a
geral e �s �specI!lh9ades, o escrevendo claramente o no.
que .dá _

a sua rmssuo urna me e o endereço, á Rua Ria.
nradlação enorme, ampla. ChCPIO 121 - Rio
total, Mas ha uma difficulda

' .

1€: os livros cada vez mais E' ínutíl encarecer maí«

caros, 8S diniculdades de esse trabalho da Dtvisão dt

transporte e acqutsíção ne Amp 1'0 á Materuidade e 6
. obras sclenuíteas extranguí. Intaucra As suas acttvklades
ras são consideraveis. Pea estão forçando o Brastl a

sendo nisso, resolveu a Di olhar rapa a criança COU!

ví-r o de Amparo fl. Mate rní euthuzíasmo e dreejo de am

Jade f>o á Iufunciu pubtícar paral a. E obra muis meríto
uma scríe de pequenos livro-

rir. não pode ser feita em

selentlüeos, svnre assumptos nosso pa'z, qual a de servil
la especialidade. Assim, os

á criança brasileira com to

'nedicos terão, gratuitamente, da a probidade e com tod

;)equenus obras escrlutas pOI"
a flHicieu{!ia.

espe.clallstas, sobre pedlatr ia, Dirigindo se ás classes pro
o0dnHio. com íssc, ern lque rtuetorss t· populares (para
cer de 1I1uilO a sua cultura a falldação de Lactartos ('
� servir, de accorrío com os Associações de Protecção ti
methudos e processos mo- Iníane!a), ora á classe medí
Jeruoe, á cliníca das cr ían ca (publicações scientifteas)
(;88. ora aos governos estaduaes,
O P. trababho nesta g=ue- etc. 8 Campanha Naelnnal

ro, €>scr:pto por um dos pe pela Alimentaçüo dft Crhwca.
iiatras mais distiot(\S da D.A. qlHl está sendo rea1izo:>r!a pr
\1. !., o dr damastt!,f' BCI r ho la Divjpão dA Amparo á Ma
;fI, é "i\S PERTURBAÇÕES tf'rniJftli�' p á Tnfl'locia soh (I
GASTiW INTE�'r�NAl:S DA direcção do rminpnte Prof
Ia. INFANCIA E SEU THA- Olinto fie OliVt'ir a. é sem ou
TAMFNTO", e acaba de Bp-! vida. um movimento que me-
1)�neCl:r. ES1á sf-'ndo uist.; lI' 'Cf> lodo ilpdo do povo
buíndo grei U·l"ID nte rell'brasileiro.

(/ (t?/I;",)] D'll LV?!)

-��
l�
i�
�� se realisa fazendo uso

il
l�
��
t�
f� O_ue limpa, conserva,�� ---�'-

, t e rejuvenesce a cutis

��
i

.� pharmaCÍa
q� BLUMENAU

o sonho de todas as

�U�IN���TZ ,

'oGhz 00/ CUQP'O/

mulheres

Ser bonita e predilecta

DO

Creme vitaminoso
Procutol

Or�on

em homem inuti-:
lizado para o

DESPERTE A BIUS �

DO SEU flGJUlO SEri1
CAtOMElANOS.

serviço
E Saltará da Cam,:} Disposb

Para Tudo
o figndo deve derra.mar-. c.!h::iamenteo, n-"7'

estomago, UDl lirrú de bUis. Se a biliB :1;::'_'
{'vTre livl""eroente� 06 allmento.;; n:!i) �.J'_'"

di.gerido� e apodrecelH. 05 gflze� incham -,;.'

esrornago-. Soorevem u prisão de Yent!'';.�,
Você sente-sc :Abatido e comO envenenac.).
Tudo ê amargo e Ii vida i: um nlU!'t:_T:-:'_

Sães, ·6Jeo5 miner3.es, la:t[l, '1te-li ou pu!'�
:;ant.edJ d·.!; nndll V'Lllr;'m_ Uma :::imp1e6 "')..;�

l·uaçJ.o nà.o tÔl:u:rá -a cans,:,).. N:..ub. hn. f '.mK

"" famosa" PilIulll5 CARTERS pa�" c'

Pi:;Mo, pa:r.J. urna- acção e.erta. r:·a�:.;-!'-.
correr lhrreluente esSe litro de LUb. e '�-; ,i,_,.�
.sente-se dispostu tiu'l'a tnd0. Não C'a\:.:<�_��:

u3nlno; siio ,suaves e conhHlo silo TIH.I.!':.t'.':
HWi_Õj:t_,1. l){'lra fn ..er a bUi:; Cl-n:er livren.\t!7l! ;;

Pl,,\,a ns Pillula� C.\RTEHS l,Hlra {) 1"'ig-a.i.:.
l�iio nccclte imit�{",-��. Pr-lf:') t.:SOOl)_ -

dizem é a pUf.. VI:'r(!aJI< (,

"Elixir de Nogul'il'a" depL:�
o sangue e combate o rhn,.
mathismo e as consequencL ,;

da syphilis,
Al"Ilcajú, Sergipt'

l:;t- -lO o

l.íXfJttm dê seu·

'

..�

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

Conírageu a todos a notí rardi; Cou íe André Matara

da do Ialle clmento, em S. zzo, residente nesta Capital
Paulo, do conde frar.cisco e casado com d. Amalia CiD'
:\htaI'tlzzIJ, occorrldo em sua tra Ferreira; conde Ermelín

resldencia no dia 10 do cor- do Matarazzo; d. 'I'hereztna

rente. Matarazzó, casada com o dr'

E que o nome do íüustre Caetano Comenale; d. }fari.
ancião Je Stj a iuos, estava augela Matarazzo, resídeute

Iigadn 110 progresso de S. Da Italía, conde engenheiro
Paulo e do Braail, grangean- Attllío Matarazzo, residente

.J.; ern todas as camadas nesta capital e casado com

s-icíaes, pela sua constante a condessa Aüele dei Conte
c':Jerosidade, um prestigio que ..

Dall'Astrí Brandolíuí; d. Oar
rvro se costuma observar. I mela, residente na Itália ('

o, Sjt� genro .cl?preh(!ndedor I casada com o commendador
, u.n 1 acttvídade cons- Campostano; d. Lydia Mata.·
Lojlt8 1 varaiu.no a repetidos razzo, residente nesta capl
: 'WC�0'Scii)5 commerclaes e tal e casada com o dr. Juüo

: _J1If:tri�e�, fazendo. com q?e Plguatarí; p�ince2.a Olga Ma

;"0 Industrtas Reumdas Fa- tarazzo, residente nesta ca

u:lCa� .Ylatarazzo se tornasse nítal e casada com (o prluc!
a maior empresa industrial pe Giovaní. AlIiatta üe Monte
da Aruerioa do Sul e um dos Rf'ale e .Vílla Franca; rt. Ide

grandes factores de nosso Matarasac, residente 'I! Ita

pro�ressü, lia e casada com o conde
Por motivo de seu Iólle· Víttor Marcello: prlnceza

cimento todas as classes C!iludia Matarazz�, já talle

prcductor-as de S. Pau'o lhe CHia, e que foi casada com

prestaram siguíticatlva home- o príncipe Francisco Ruspolí;
nage Iunet.re, e o acompa
nh'inlento de SeU feretro

con+e Francísco Matarazzr

._:; Jilstituiu uma das illdÍores Junior, regi iel.lte nesta capi
lJi"WaS de pezar de que tem tal e casado com a condessf

memoria a capitul paillbta. �ariêingela l\h:.tarazzo; conde
hJuardo MatarazZif casadc

TraGOS Biographiaos c.om a .c�lndessa Bi�nca Troi
• 'se.

O conde Francisco Mata· I· i : .

raZZl era fiiho de Costab'Ie
De.xa aInda trI.nt3 e úits

1\ofatarazzl) e de d. !lIariaDlJ'e. t
netos e quatro bIsnetos.

la Jovau9, ambos faHecid�s. I

A origem de SUa fAmíHH
remonta an seculo XIt Já
fiaqueHJ.l éiJoca viveu o dr

�'�an�isco Matarantius,. que .

O �,onde Matarazzo foi. f1is
f.l} Secr'etario da Republica; tmgmdo com as SE:'gulnte�

..

de Perugia e autor de varias hOnras: .1924 - .M�fjalha dt

o1Jras importantes em latim ouro de Bpneruerencia de

Em ]536 o Imperador Carlus Banco de Napoll; 1926 - Ca

Y Lonferiu o :titulo de Caba valleiro da Grande Cruz da I
llerus Arautus ao dr. TiberlO Coroa da Italil:l; 1927 - Me-,
!\'1atarazzJ, reco:llteceurlo aos

dalba de ouro de Beneme·

descen,Jentes o titulo de rei:! cia da Opera !'élcional

NobreS. Balma, acompanhada de uma

��f-Isl2eu o conde Frands. carta fi€:· S. E. Mussolini; 1928

co Matarazzo em Casteiluba- Cavôlhéh'o Magistral da 80

te, proviricia de S!ilel'[\o RéÍ. berana. Ordem Militar';e Mal

110 da ItaBa, em 9 de março ta; - 1331. - Croi.� de Méri

de 1854.
. te Hongrolsc Prernlere 0lassE' I·Deixa viuva a condessa Fi. 1935 - Gr'ande .OfticiaI da

lo;nena Saosivieri, de. cujo Ordem. do Cruzeiro do Sul

�asamento, tp-ve O� st'guintPs
conf<."rldo pel? governo áOI·

IlIhos,: José, conde de Licosa E. U. do BraSil.

'resid�nte na Italia e casad�
com conde?sa Anna

NotariS-1teianÍ dei DucChi de S. Gi· I

i
,

Titulos l'onorifiuos

C1D;\vE
DE BLUMENAU

Bissemanario de absoluta
independenc'a

.

ELlç5es às quartas-feira6
e aos sabbado5

861. SI.úds•. , Vida Lung.a... .','.. Obtêm-II llliandj) o

ELiXIR DE N06UEIRA.
Director:

DR. ACHILLES BAL'3!N'

Gerente
.

t ROD0I;.:'��RADTKE

'I.. Pcdacoão e oUicinas.
Travessa 4. de Fevereiro U' 7

Caixa Postal - 117
BLUMENAU
Santa Catharina

o. PII. eh.

Jota dR Silva S�Jveir�

Pennas de Oanço
Arminho _ Farnece;-se. gtan
,

. de quantidade.
Pedidos .eom offerta de preço para
Elmonidc Salsini - Tubarão - Santa
C,th"rina, (Cilar esta folha).

8mprf:l,uíu coro real vanIloi6U1
Doa lIo.guio .". caaoa:

Rw:bltialll.,
RhOllltutUamo em ,era\,
Corrimento d... ouvidóii,
milaPlJD.llv6011 do IIt...o,

AíI8CÇ.6." do ftt:.�a4••!t' ,ciuUI" )'dl�.
O,.,.ol'l'b....
S."llIb.."
Sara...
Uk:era••
Bao..oph....
Darthl'Mt
Flltw.a.
C�
h.aba..
Bo."....

Dtlft'l1 no peite,
c.rbuncwo&. 6tC.

"OP�"O.rO.

.. Ii""- SYPHILITIC O

A N TJ� FHfR·UMATlC"
A FI TI-ESCROPHULOSO

UCIlI'- "'" I!" 11,1; �C�At1 dls.!l1l1t Qt ..cal PR�IU

5 o, eb�U:l. l".P.UJ)Qe . , M�IIlUJ•• ih:'"Oun:·

-

\SSIGNATURAS

AC.IO • . . • • .• 15$000
Se lle<:tre . . .. 8$000
Nro n. avuiso . � $200
NLll. atrazado. $400

IMPORTANT��
. \ direcção de' "Cidade de
BI,lmenau> não assume res·

ponsabilidade pelas aprecia.
ções emettidas em notas ou

artigos assignados

fiRlltü}E OlPijlh BVO 00 SAN6üE

\ ........_
._ •

3 Preparados
de grande utilidade da. moderna
"Chimica Veterina!'ia Italiana"

·'Salferrol"
para a sande de seus animaes,

(aSana-Frieira"
cura radicalmente a "frieira" doe snimaes.

"Linimento Allemão"
Tvrceduras, ovas, siaosite; eSÍof?O dos t�ndões. etc.

7'" MUITO UTIL PARA CAVALLOS im CORRIDA-

Democracia

e selecção

A ESSENOIA da D'3-
mocracia é segu

ramente a selecção em

tocos 08 sentidos. Sob
tal aspecto níuguem p;.
dera negar que. ella
constitue t) regime poli
tico maís bello ou .me

Ihor aquelle que dá a

cada uma partícula de
um povo - que é o in
drvíduo - a plena Bit·

tísíacção de que denen
de tambem delle a' es
colha dos que devem

dirigir o Estado.

Decerto que a influen
cia de cada uma destas
é relativa á noção que
a totslídade faz da sua

obrigação de ínterlerír
na escolha.

Por outras palavras a

selecção será absuluta

quauuo a totalidade Ia

ter ferir no pleito.
Isso occorrerá quando

houver uma educação
cívica completa, Entre
tanto, até que aconteça,
lião se poderá fugir do

ractocínío de qUE' a ma!o

ria, pela
.

sua vontade

expre$� a em votos, é

que deve p;'edominar,
Tambern não é po&sl

vel negar que um I't'gi
me com tal esU'uctlH!l

é o ,quç; V\luet'á haver

d� melhor pS.!U dirigir a

hurnauiJadt-;
Alem do maís, c�;da

uma daqu011ds parncu·
las que I.JI·mani a tOt8-

lid.ide sente em tal ""ys
tema de gOVlH'UO, que

podeLá, pelo 'tl1u1' qua
dernolliStrar, pela E'xpe
ri ...O(�ía de tirmaZel,ar,

t:heg1:L[' um dia a seI' um

úus dll'igentl's.
,Disso resulta um ma

!or icteresse pelu cuisa

publica.
o EmquaDto acontece as·

fim cum a demqÜrlicÍrJ,
o que vemos com uu

trOti rtgimt's?
N'ulls o privilegio de

castãs. noutros a �uda
cia pllysica servilldo de

Urffiil. para. a ascéDQão,
e noutros finalmente a

velhacaria elevada a

situação de factor de

Lleclsão.
:'iestes. como se vê,

não são os attdbutos

nOlmaps do homem que
os elevam, mas sim rc

CUI'SOS á marge;:n do

direito !!aturál de cada
creaturu.

Observe se a Russía,
onàe ha quasl vinte ano

nos alguns aVf'ntureiros
tumaram de assalto o

poder e nelle se man

têm escudados DO tt r

rl;r. Quando Stalin sen

te que na esphera ad
ministrativa alguma fi

gura começa ti .!llçar se
pelo seu valor e amea·

ça empolgar a Syffip'�-
'thia popular, elimina-li
summariameIlte, inven·
tando complots, fanta
siando attentados que
sirvam para justificar a

pena c;upital.
Poderá haver paralle

lo entre tal regime e

esse em que vivemos?
E-ómente um cégo men

tal ou com intelligencia
totalmeIlte embotada pe
lo desejo de argumentar
em contrario, poderá di�
zer que D,a Russis. se
vive melhor do que no

Brasil.

As classes trabalhis
tas e a juventude, que
GOllstituem os sector('!:3
mais visados pela ç.ro·
paganda dos internacio
nalistas a soldo du KIl

mlntern, deverão obser
var com cuidado os

doi�� panoramas politi
cus e sociaes, para Dão
se deixarem emiJair na

SUd bôã fé.

(Da "A �_\çÃ()"
de 11"2-1937)

Genebra. (Communicado réa,

para o serviço de Imprensa Mas para se fazer uma

do Itamarr ty]. - Segundo idéa mais justa da importuno
trabvlhos feitos na Reparti cia dos estrangeiros num

ção Internacional do 'I'raba- paíz é necessarío conslderar

IU0 (B. I T.) havia no muno o numero de estrangeiros
do em j9�10 280000,000 "es. por 1.000 habitantes, Isto é.

trangciros" ou noutras pala- a "taxa dos estrungetros
vras pPI'SOfiS vivendo em ou- A taxa media para. a En-

tro p.riz que não o seu. ropa, excepto a U. R. S. S.

O algilflSinO"'representa 1,6 era de 15,4 por cento.

')01' cento da população total Mas attíugla 186 no Lu

10 mundo, e stimada em 2 x emburgo, 87 na suissa, Ó5

lilhões dr' babitantes. na França, 42 lld. Au�tI'ia, 3;)

Os 1 a z s qLS contam [ia BErgica.
rnaior nUIl1"I'O de estrangei- Intr'e os paizes abaixo dl

i'OS �[io os Estados U� i los media figuravam:
Jom G 30u.Ooo (ou sejam �1,8 Aílemaoha 12 - Bulgaria
pi'I' cento d')s eslrungeirtls 10 - Hungria 9 - Turquia fi

reC"l1sea II s no muadol e a POllugal 5 - Ilhas britani·

Argentina cI,m 2.8110.oGo. cas 4 - Italia e Finl3.[]dia �).

L'lgo depr:is vem a Frun MuJançl!s muih graudes
'.)8 pajz s da Arné['icH Cio Sul ça, Cllm 2.400.000 estrangei sohlevieram no periodo de-

belO Ct'ilJO um tlLg iH'Ol@, ros em 1926 e 20700.000 em pois da guerra.

ilmbem apr'eeiu veJ, !lllS im- 1931; o Brasil com 1.50['.000 Emquànto a AlIemaoha

portações desses puizes. em 192(1; a \1alasia britanica (tt'I'I'itnrh. actual) visa dimi·

As e,... t.tlisticbS revdam que !!om 137.).1)0(,; o Sião com n':lÍr de metade o numero de

() Br3sil, a Arg,'otiIiH, o Chi· U1ll milhão e a Allerna.nha estI'uogeiros a França, que

eh � Colombia e O Uluguay 787.010. contava em 1910, 29 estran

oOJtlveram salJos considera. Os p�lizes em que () ang. geiros P(·l mI habi antes

ve1mentl, ff!vol'aveis em seu mento do nunl!�r'O de estrEln tinha 39 em 1 �21 e 56 em

intel'camhio 00m cS
.

Esta:1os geil'os 101 meis consid .raVel.[193i.Ouidus, mais que o Petú. ali I nutn.a ornem crescente, na A SUíSSR qllE' havia attin-

eootrarjo, fiC(lU deslavoreci EUf!;pa, Iuram: gido em ! 910 a taxa maior

do nas mesma!; transtlcçõ0s.1 Grema, Italiu, F!'8DÇfl e na Ellrt)�a (148 por mil) tE'-

No anno de 1936, o total

1
Paizes Baixos: P, fora da Eu- ve um grande decrescimo,

d,a� expol'taçõ�s dos �8tad,os ropa. Art_ f'nti!l3, Canadá, 104 em H12� e 87 em 1930.

UmdoR, para a A.rgentlna, foi, Hong.Kong, TncHls neerlanrle· O numel'o de europeus no

de 56. 910000 do!lare!':,· ao I zal>, Mala�;ia britar.ica e Cu- .astrangfliro embc1ra ligeirFl-

passo que as importações da mente diminuído de 191ú a

H.epublicJ. A"gentina monta I lç)3{. era de 22.400.0011, JIia:s

ram a í55. 8ü5'( 100 doIlares. do dobro dos asiaUcos.

As t.'xportações para o Bra. O trabalho do B. L T. dOli-

si! foram em um total d.e·... de se extraem essas i!lkr·

42.977.000 doBares liO passo mações é l\ primeira putlli-

qye as importações do Bra- cação Ín!el'llacioual feita com

811 a 101.999000 dollares. ,$Qhe de frequentes dores lom- dados nacÍonlles relativ( s aos

bare_s. pontaclcrs n� .eqião renal que
lhe �lrwn o praz"r de viver? O amigo estrangeiros.
es!a: necessitando E' um eSludo compara ti vo

�Ós�&ULA S DE
�:;;:: o dos recenseament'Js de 1!l1{),

Perra t"is pade- �S: r:; I 1920 e 1930, Jelativos a 141

c �m e 11.i c, s e I Cl s
'(../, 1/1' 'fí.ilJ. t

.

t
.

dera alI qO quas: h/l,I /, y/,/)
el'l'lOI'IOS.

ins�crnlane.o e .cura
'

/ %. l.�') ElIa salienta aliá.s as diffi o

raplda. DeVIdo a sua � iJ% <:uldades de um confl'onto 11\.

forle c:cção diurelica as ", .. �
PILULAS DE FOSTER ./1' 1;% ternucional nessa matEo'l'Í8,
expelem co orqanis- '.'

"
em virtude da ausencia de

mo .; éXCe-;iSO do ,.
I, '

acido uric<, cau:;q-
' compatibilidade das estatisti-

dor clt' ri::umalismc. ca·s uaCl'l)na�s e das diver-
j rrequlc:ri dC(dp.�
urinarias e de tantos geucias exístentes quanto a ()

ouiros- sofrimen1o:..
.
críterio rela tiyO ao ter!; I(}

"estr!luge iro·(.

lln�tir-p�mi_ :nã lti bU Diu
commercial

Com os paizes
americanos

WASHING'1'ON, � o Depar
tamento de Commercio dí
vurgou estatistlcas completas
'1 respeito do Intereambto
commercíál dos Estados Uni
dos com outros paizes, no

decurso do anno de 1936.
Essas estaüstí cas demonstra
ram que se registou um aug
mente nas exportações para

PTes;'Jcn'� Roosevelt

-.---- ..
ENI"R ...QUfCeU-SE 1 !

�'"04 I$m \0811&, dõ, na� J
co"ta... no peito 1 I\.hI' " pod8roso icrtico

VINhO Cf�EOSOTAUC

tmll'.VlIOG �'m _
c...a nu &"!rnJlU •

tiillllll"CIOII'U
10NtCO iOl}[R�ftO I
008 PIiLI;I�'..:.__j

União Beneficiente dos Chauf
feurs de Santa Catharina

Assembléa Geral

sul- De ordem do sr. Presidente convido os S1'S. so ctos

para a Assemb.éa Geral que se realizará no dia 19 d)

c.orl'eo�e mez ás 20 horas no salão da Sociedadê GYJl!lE;',S
tíca aíím de tratai' interesse da União.

Blumenau,12 1e Fevereiro de 1937.
ELOY d'OLIVEIRA

Secretario

o numero de extrangB�os nos varios
paiZ8S do mundo

o Brasil occupa o 4·. lagar

Reorganização
de esquadra

\ RIO, 16 - o Governo F(-�
deral está dechlidamente iR·

tencionado em iniciar dentro

do menor prazo a reorgani
zação de nossa Esqul1dra

1 de Guerra, tendo já recebido

I diversas propustas nest':: sen

I tido de estaleiros extran-

gf"iros.
�o plano de reorganização

que está sendo estudado em

tOdOS os seus detalhes cons'

ta a construcção de 9 gran·
des unidades navaes, dota

das com a maior poten�i·
bellica. O pleno está, entre

tanto, soUrendo os ultimos

retoques,

Tintas e VernizesG Matedaes para

pinturas em geral

intas em bisuagas para artistas

Paulo
Biulnenau

HerÍng
Santa �atharina

(7)08 nossos prezados
.::17 assi{Jnantes, desta

ciclfJ1.e e do interior, que
ainaa não satdaram a8

Sl.{,as assignat'llras na ge
renda ou tom 09 nossos

representantes autorisadQs
pagando as assignaluras
em atrazo, pedimos que o

façam com brevidade, fi
neza que muito u{Jradeoe.,
mos,

. Cia. de Estudos e Construcções S. A.
Àssembléa Oe ral

São convidodos os srs. accionistas a se rednirem �em
as.sembléa geral ordinaria, no dia 12 de março corrente
ás 14 heras, ã rua Minas Geraes n. 10/2. par3. os fins d�
to�ar conhecimento do l'elatorio e contas da directoria.

ref�r�ntes ao anno de 1936, parecer do conselho fiscal e

elelçao deste e s€'us suplentes.

.

Acham�se á disposição dos Srs. accionistas (IS doeu.
mentos de que trata o artigo 147 do decreto n 434 d""
" de julho de 1891.

. ,�

Blulhenau, 11 de Feverei�'u de 1937
A. Directoria

Ordinaria

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



Não ha familía em que não qU6 hoje admiro.
.

se aponte uma criança geni Elle compr�l'a um plano
al. Mas genial de metter me- para a filha. mais velha.
do. Com seis, sete annos, o Cada vez qU9 a moça ia es

pequeno monstro recíta Ca tudar, o maninho menor, de
mões e Zalinâ Rolln, cheio sete annos, ficava embeve
de gestos, a mão no ar, de- cido, a ouvir. Um dia, ausen
dos unlíos, ao falar no ceu te a irmã,' correu para I) pi
ou nas avôs, a mão espetao- ano. Os dedinhos precoces
do ,o solo. ao mencionar a corriam o teclado. Os sons

terra, buscando os lados, á se combinavam. Formava se.

primeira retereneía ás arvo- uma melodia Inesperada sob
res ou ao �orizonte, e voítan os dedinhos roseos. Nisso eu
do ao peito em momento tra o velho. Contempla, mara
opportuno, ou buscando o vílhado, a revelação. Acom
nariz, dedinho em riste e es- panha a corrida agi! dos de
cavador, nos íntervallos. dos sobre as teclas. E, orgu-
O garoto. prodígio tem as lhoso, matricula o garoto, no

suas especialidades. A mais dia seguinte, numa escola
commum é o recitativo. Mas de dactyíographía ...

ha os qua cantam, os qu :

lêm para 6.S vistas. os que
re-spondem com rapí 'ez ao
"dez vezes cinço?' 'St te
vezes doze" que o estranho I. e autorisado e constrangido
a perguntar, pela admiração!paterna. .

- Vae ser um grande ma
__ themaUco !

- Tem uma grande voca-
. ção para jurnalista! -

OLYMPIO
-- Vae . ser um .grande I
poeta! Apresentam-se noivos \1I1felismen te as prophe-
cias geralmente fré.i:cassam·1 IToda a scintillação precoce Blumenau, 14 - 2 - 37

desapparece. O grande -ma ,---------.---
th6;matico dá um mediocrf' Attestado do Dr. PaullJ de
empregadinho de bàlcão, Carvalho, medico operador,

Isempre embrulhado DO troco. chefe do Horpital de Nova. Caixa
O grande jornalista ma\ Breslau.
apreNde a ler. O grande po Só a formula de "APYRE
eta acabô, mesmo, fazendo TINA"; já é por si !llesma
sonetos. Dolorosp a COi!"3. um certil'icado de acçao ra-

E foi pensando nis '0 qUtl pida e eHicaz nos casos em

eu acabei comprebendendo que é indicada.
a alta sabedoria de Ctrto "APYRETINA" - Um re

"nouveau-riche" Iuzitano, quP medio !ormidavel contra ti

antes me provocdva riso e dôr de cabeça ..

CIDADE'
DE BLU M'ENAU

Precocidade
(Copyright da U. J. B. para este [ornal)

ORI&BNRS LESSA

Policarpo Correia e Se
nhora tem o prazer de par
ticipar aos parentes e pes
soas de sua relação o corr'

. iracto de casamento de sua

filha MaüIde com o Snr,
Olympia Garrozi.

MATILDE

e

União Beneficienfel
Dos Cho:.::Jfeurs de .:3é1nta

Cathmina
Na proxiwa quinla-fei.r9:, á!S

20 horaf:. a l_:nião BenehcH'u·
te dcs ChauHers de S[a..Ca·
thari:::a desta cí lade, í'arâ
.ealiza� uma assembléa ge
l'al no salão da Gymllastíc 1.

11 Giornale DaU'Agricultora.
Recebemos com pr'1zer.

pela primeira vez, um exem

plar ·do «11 Gíorrr .le Dell'A
gricoltore)), brilhaufe serna

nario que sahe á publi ei dao e
em Caxias, Rio Grande dJ
sul.

�$������
�E+fl>��<M���.�

[I ijUARTA FEIRA, DIA 17 DE
� ...

�Th� Assembléa
�<.>;]

[:jfE
Geral

Com a seguinte ORDEM DO DIA

Leitura da ultima Acta;
ApresentaçãO de nóvos �ocios;
PrestaçãO de contas (CaIxa) ,

Eleicão da nóva Directoria;
Div�rsos Assumptos.

Blumenau, 10 de Fevereiro de

Walter Franke

l' Secretario
-

I MULTAS! fl!ll��
OFISCOOAD-

I
VOGADO DR. ACHll.LESBAL
SOO. COM ESCRIPTORIOAN

Acha se em festas o lar NEXO A' REDACCAO DESTE
::E="'a:rElo ! do sr. Antonio Ferreira e de ;;._JO_R_N_A_L_. -.:

Faxelinh.o I �""""_'----"__�I-'.""_""_'----� --..-.

ELUMEN.::��u�i��SjL�
I

�······C··Õ···R··T··E·······t·· ··C···O··S···J"·"UÜ···Ã·l
r; professora formada pela a�reditada Academia Rio Gron-

•.. ��: dense de corte e confecçao. de Porto Alegre. ensinará .)B U S C H t: este moderno e pratico systema de co;:-!e. habilitando :.�• (: suas. dumnas para serem diplomadas pela Academia acima :j�:.' refenda. Na mesma residencia. acceltam-se cosiuras sobre =:),:. qualquer modelo (
,'.

:�:; Dna. Alinda :}
navidw,:es '!

=$ç� , Rua Dr. Amadeu Luz" 25 :}
.� (ANTIGA TELEPHONICA) �1��.�:���.:;...:;..:,;...:..:.::..:.:.:;��:.;.:;.:.;..:,:�

Do sr, José Soterc> Aoge- I

çlió do funcionario técn'co
lo, agroporno da D. N. P. Â. do MINWTERlO DA AG hl
n ct-uemos de darf'guá o se CULTURA, signatario deF.:ls
guinte eomllllll]i cado: engenheiro agroDemo, JOSE'"Tpnho a honra de COillU SOTERO ANGELO, a quem,niear-vos pbfli uS fios conv(:' os interessados deverão :3E''lieutps quP, n MI�ISTERIO dirigir, no intuito de ohter
DA AGR!C'lTLTURfi. l:lt{,lldE'll todas as informações e es.
do aos 'irni", lf1terr&ses da clarecimeulos Dccess8riDs ao
prcUfHia no Br?lsil, e, parti- assunto.

.

cuhll"lnenlp. do ESTADO DE
SANTA C.\TARINA. vem dt'
ereer em CPfilCl6r def�n t vo
com slOde �Ill Jarliguá, UHHl

depf'nrlencia da ln6petoria
RegioDvl do Serviço de Fo

,) mento da Producção Animal,
em Ponta Grossa, do D. N.
P. A. Ministerio da Agrícul
türa-, cuja finalidade, é tratar
do melhoramento zootecnico
elo plantél de animaes leitei
rú, fomentar o e::1sino e pro·

'I pagação dos problemas ru

rais, impulsionar o serviço
nossos d� agrostologi.B, a constru�

çao de banhPlros carl'apatI
cidaG. - ficando a aludida

Co;neç'1râ as 8 1[2 horas REPARTIÇÃO, - SDh a dire-

Tiro de 475Guerra
o Juratnento á Bandeira

Decorreu com verdadeiro
brilhantismo- a cerimonia do
Juramento á Bandeira dos
novos reservistas do Tiro
de Guerra 475.
Como já dissemos o acto

teve lugar na séde do dís
tricto de Rio do Testo, com
inicio ás 14 horas. Nessa oc
casião usaram da palavra,
proferindo eloquentes discur
sos os srs. Francisco Weber
e Wadislau Oonstansky.
Os festejos da tarde e o

baile da noHe tiveram aní.
mada concorrencia e desen
volvo!veram se com o maior
enthuztasruo, c o n c o r r e ndo
bastante para tsso o sr. Erlcb
KIotz, intendente local e o

sr, Wadislau Constansky.

Exposição
Automoveis

Certamente constituirá no

ta elegante de hoje a aber
tura da exposição de auto
moveis que se realizará na

Oasa do Americano ás 17
horas.
Ouidadosamén te organiza

da em salão especial, espa
coso e amplo. fi exposição
attrahirá numerosos assisten
tes que sem distinção, foram
convidados para tal acto.
O sr. dr. Freitas Melro

convidado, acedeu em pro
ferir o discurso oUieiai da

Inauguração.
«Cidade de Blumenau», at

tendendo a gentil convite, se

tará representar.

Na Casa do
Amel'icanoA. J. Renner Bt Cia.

25 ANNOS DE EXISTENCIA

o sr. Raul Deeke, activo

Agente nesta praça de A. J.
Renner & 0ia., teve a gen
tileza de otterter-nos um al
bum allusivo ao 25('. anníver
sarió dessa. importante com

panhia.
Agradecemos II amabllí

dade,

Brindes

Recebemos artistica e íu
teressante Iulhiuha para 1937
corno brinde da So cie-tade
Technica Bremensis Ltda.

o MOINHO JOINVILLE, FILIAL BLUMENAU, reco
meada a t{Jdú"l os criadores a alimentaçãu de,

spus animais úiJffi

P0sta1, 8)

CINEMA
Amanhã - Quinta feira - dia la

Uma Super- Jlaxima-Produ('çào !
l' PARAMOUNT JORNAL - com as ultimas

mundiaes

2' .John Boles o syrnpathíeo ,qaU em com

panlzia da celebre cantam da Opera de
New York Glad!Js Swarthout em

Rosa do Ra-ncho
Um banquete de melod�as, de romance

de aventuras e de e't7WçOeH

Um film qur recommendamos aos

prezados habitués.

Entrada do Costume

o sabão

·«Virgem
de WETZEL «:

-

elA.. ,. JOINVlLLE
ialida

torna a sua roupa b;anquissima

Chronicas socíaes
Anniversarios sua dígnlssíma esposa pelo

nascimento de uma Iluda
criancinha, do sexo feminino
que receberã G ncme de
Mariua..
Auguramos-lhe as melho

res fe:icidade-s.

de

- Passa hoje I) anníversa
rio do sr. Theobaldino Re
bello e de seu filho Osmar,
resídentes em Itajahy,
-- Festeja seu anuíversarío

hoje a sra. d. Edith Laux, Viajantes
esposa do sr. Arthur Laux.
BENEDICTO HOFMANN -

� Para S. Paulo, onde bi
Na quinta feira completa Iniciar estudos, seguiu c sr.

mais um anno de existencía Ralf OUe.
o sr. Benedicto Hoímnnu,

- SEguiu para Curítyba o

Director-Gerente da firma aeademtco ds Engenharia sr.

Carlos Jíoepeke S/A desta siegfried Carlos Wahle.
cidade.

- De São Francisco ff"-

Ao distincto auaíversarlan- gressou a srta. Josephina
te, que por este motivo será Pereira esforçada protessor«

.

d do G. E. Luiz Delííno.muito cumprtmenta () por
_ A srta. Maria de Lour-seus numerosos amigos, eu

viamos nossas felicitações. de s Rel�' activa protesora do

EDUARDO NEITZEL-Tam- nosso orupo .Escoluf, regre 8-

bem na quinta feira trans. 30U a est� cld��e procedeu
corre a data natalicía do sr'l

te de Porto Uníão.
Eduardo Neítzel, do alto com.

- Encontra-se nesta cia;i
mereio local, e que goza e:l:

I
dt' onde permsnecerá r- r

nosso meio de sotíuas e nu- P�)tl�Ü t;"m�o ? sr. Fausto
merosas amizades. �� erneck .Ccrrela e qR8tro.
"Cidade de BIUmeO&U" cum i'Instre Director Presidente

prímenta-o e deseja lhe feli. do Banco Sul do Brasil.
cidades por tão auspíclosa Noivadosdata.
- Renê Garcia. galante

filhinho do sr. Alcides Gar
cia, festeja seu dia de annos
na sexta-feira.

- A mení la Adeigunde
Gebler, gentil Iilhiaha uo sr.
Geraldo Gel·le�, faz annos
no dia 19.
A todos, os nossos para

bens'

Com a senhorinha Matilde
Correia contractoe nuj.cías o
sr. Olymplo Garrnzi. ambos
bastante relactouac..s em
nosso meio.
Auresentamos lhe

felicitações.
nossas

Nascimentos

Serviço oe fomento Da
Inim%�I'li �il ��

Prorluccão
.:.

***

Outrosim, de I:!cordu com a
reforma procedida no M�llis
terio da Agricultura, o fun.
cionario em apreço, com sé.
de erc Jaraguã, fica com 11::
funções d e fiscalização e

instrução abrangendo os se

guintes municípios: Indaial,
'limbó, Gaspar, BrusquF-, B u

menau, Joinville, Parati. J�
raguá, São Bento. São Fri,,'
cis�o, Mafra e Campo Alego ,

passando a denominar,:
AGRONOMO DO D. N. P. :}.
Serviço do Fomento da Pr \;_
duçã.o Animal.
Atencjosas saudações"

e
Registrada)

SP,BÁO VIRes:-iI<& I;..;L.-
.. 9. '7

[5 PECIAlIDADE

Andreza Campos da Luz
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