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MENAU

-III A favor da candidatura Oswaldo Aranha

IHU Bhuuenau:

(j-est,viclci I Os

HIC'COJTendo aos amigos do ex-presidente
Heso}vf>mos entiio recorrer aos amigos do ar. Was-

11· r1gto n. O S:. Carvalho de Britto seria uma valiosa fonte
"� 1 OltJrml1 çõ S. No entanto. o antigo chefe politico minei
r. fi iviet �mt)dl cado para Bello Hortzoute. Esta noticia nos

(Conelue nu ultima pagina)
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RIO 26 - A situação dos
entendimentos modificou-se,
na noite de hoje, com fi ae

centuação das tendencias do
gen. Flores da Cunha e dos

representantes do P. R. P"
Sl'S. 8ylvio de Campos e Ma
rio Tavares, em favor da
Candidatura do sr. Oswaldo
Aranha.

Assim, o jantar dos quatro
não rtli urna simples obr-a do
acaso. Para commemorar es

sa união de vistas o sr. Os
waldo Aranha fez o convite.

í Heuniram-se na Rotísserie,
1 mas quem pagou o jantar tcí
o gen. Flores da CU[Jha.

r.... ·-)'··""'· ....

l .,

vermelhos multipli�
os ataquescam

OM·S
o MELHOR E MAIS MODER·

NO SYSTEMA DE FOSSAS

DA �:IUNDO.·

rOS5

Roma, 2'6 - Um eornuulca
do oficial anuncia que, 8j)Og
raplda luta. as tr.opás ita.Ha
nas desbarataram as forças
G'I rAS Desta, que foi pl'eS')
e logo em seguida luzilad'),

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



de Aposentadoria e Pensões dos Empregados
-Ernpreza Força e buz Santa Catharina-

BLUMENAU

�
Nenhuma nova aposeutadoria foi concedida durante o exercicio de 193(;;- coa-Registramos, com pezar, os fallec imentes de dois associados, sendo o do Sr. tínuando tID vigor as duas aposentadorias por ínvali íez concedidas em 1933.Alfredo Blaesing occorrído em 23 de Janeiro de 19R6 em virtude de accídente de traba

lho e do Sr. Vicente Erthal, em 26 de Junho do mesmo aano. Pensões

Durante o anno de 1 �3ô foram concedidas duas pensões a herIeíros de asso

ciados Iallecidos, existindo, actualmente, 13 pensionistas, conforme o qued-o seguinte:Pela Junta Administrativa Ioram deferidos os pedidos de canc ellamento
'

de
inscripçAoe resti�ição das cGntrib�ções dos sr& OUo Rohkohl e MaxScbleret� ba- ����������������__���__���������������

seando-se na jurisprudencia firmada pejo Egregio Oonselho Nacional ao Trabalho, em
accordão sob numero "Recurso 1.450/35" (Dia rio Official de 15-2· 36).

Dessa sua decisão a Junta interpoz "recurso" voluutarío para o 00nselho Na
cionaI do Trabalho e está ainda aguardando a confirmação do acto.

-

Empreza Força e Luz Santa Catharina

Caixa

.. �

Relatorio
Exercicio

Snrs. Contribuintes

Obedecendo ao disposto no artigo 49 do Decreto nr. 20.465, vem a Junta Admi
nistrativa desta Caixa apresentar-vos o relatorio do exercícto de 1936,

Junta Administrativa
41.

Tendo apresentado a sua renuncia 80 cargu.de Presidente desta Junta Admi
nistrativa, o sr, Qtto Rohkohl, roi eleito para preencher a vaga, o sr, Gustavo Stamm,
cuja posse veríãcou-se em 19 de Junho do anno transácto.

No decurso do anno em relato, a Junta realizou 12 sessões ordínarías � duas
especiaes para eleição e posse do novo Presidente,

Contribuintes

No quad-o dos assocíàdos houve um augmento de 15. verificando se o seguiu
te movimento:

Associados exístentes (.em 31·12-35
Fullecidos durante o anno. de J936

.

Sahidos durante o anne de 1936
Entrados durante o anno de 1936

80
2
6 8 72

23
Total dos activos em 31-1236
Associados aposentados

95
2

97'I'ctal gera!
Deste totalachavam-se Inscríptcs, ao findar o exercício, 95 associados e 205

beneííelaríos, assim distribuídos:

�--------��--�----------�--------��---------------------------------------

Beneficiarios

Secções Associados
Esposas r Filhos I Filhas 1 Total

·1 Administração 18 9 7 6 22
Installações e concertos 3B 28 26 30 84
Usina Hydro-Electrica 5 4 s 6

.e-

13
Otíícína mechaníca 8 5 I 4 10
Conservação econstrucções 24 15 20 26 51

- -- - --

I
-

.

Activos 93 6l 57 72 1!:J0
Aposentados 2 2 - -- 2
Pensíonístas -- 4 4 5 13

-- -- -- --

Total geral 95 67 61 77 :2"05
-

Cancellamento de Inscripção

As relações com a Empreza Força e Luz Santa Catharina continuaram u ser
as melhores possívets, demonstrando a Empreza o maior empenho para cooperar, em

tudo, e na medida do possivel, para o completo successo desta Caixa.

Conselho Nacional do Trabalho 3

Continuaram as mais cordeaes as relações desta Junta com o Conselho Nac!o- 4
nal do Trabalho. Foram zemettídos pontualmente, durante o anno, como de costume, os
relatoríos e demais ínformações em attenção ás disposições .legaes.

Inspectoria de Previdencia

Durante o exercício em relato não foi esta Caixa visitada pelo Sr. Inspector
de Prevídeneía desta ZO�8, deixando de ser procedida a inspecção geral e tomada de
contas.

Fusão de pequenas Caixas

Em sessão do Coi.selho Nacional do Trabalho de 17 de Dezembro de 1936 fi
cou definitiva.mente assentado o plano de fusão de pequenas Caixas (Publicado no "Dia
rio Oífíeíal" de 26 do mesmo mez), em virtude do qual serão fundidas, sob a denomina
ção de "Caixa de Aposentadoria e Pensões dos Serviços Publicos Urbanos por Conces
são", com séde em Blumenau.

as Caixas de Aposentadoria e Pensões
1) da Empreza Força e Luz Santa Cathartna;
2) da Cia. 'I'elephoníca C.atharinense;
3)doS Serviços de Electricidade dos Municipios de Florianopolis, São -Iosé, Bi

guassú e Palhoça;
4) da Empreza Sul Brasileira de EleCtricidade.

da

Nr. 6
de 1936

Anno

Eis o quadro comparativo das verbas da receita:

Oonrríbui- Contribui- Contribui- Rendas Pa- Receitas
ção dosEm, ção da ção dos Em- Total Ipregados União pregadores

trlmoníaes Diversas

1-;;6:757$61"13:751$800 23:408$410 18:099$020 1:498$380 -$-
14:941$200 25:039$500 19:360$200 4:497$800 40$300 63:879$000
16:999$500 27:504$800 21:266$400 6:853$900 2:126$000 74:750$600
16:050$[.00 30:820$800 23:83(l$OOO 10:791$500 231$600 81:724$400
10:971$500 10:977$500 10:977$500 14:425$000 4:334$300 51:691$800

1932
1933
1934
1935
]936

A despeza realizada attínglu 8 somma de Rs: 17:875$900, houve, assim, um

augmento de RH. 494$300, comparando-e com li. do exercicio anterícr, O augmento na

verba de "Beneficios Regulamentares" provêm da concessão de duas pensões e maiores
despezaa com o serviço medico hospitalar; em compensação conseguimos reduzir con

sideravelmente as "Despezas Admir.istrativas".
Apresentamos o seginte quadro comparativo das verbas de "despezas' dós

exercícios de 1932 a 1936:

Beneficios Despezas Depreciações Saldo da Be. .�"'- --

Anno Regulamen- Administra- e Inutiliza- Total ceita sobre a

tares Uvas ções Despeza

1932 5:302$700 7:202$100 329$600 12:834$400 43:923$210
lH33 6:409$100 7:319$QOO 329$600 14:057$700 49:821 $300
1934 7:558$800 7:180$510 3:36$400 15:075$710 59:674$890
1935 9:665$900 7:383$500 332$200 17:t8!$600 64:342.$800
1936 13:432$f!OO 4:110$900 332$�00 17:875$900 33:815$900

O saldo do exercicio attingiu a quantia de Rs: 33:815$900 (66,06 o/f) da receita)
e as R iservas Constituídas que representam o patrímonio desta Caíxa, ficaram eleva
das a Rs. 265: 122$200.

Âpplieação de fundos dispoui veis
Na acquisição de Títulos Federaes foi applicada a Importancla de Rs: . ,

45:355$000, elevando o total applicado a Rs: 234:034$700, representado por 29U apolíces
Iederaes, ao portador, de diversas emissões, no valor nominal de Rs: 1:000$000 cada
uma, vencendo o juro annual de 5 '/.'

Aposentadorias

1
2

----·1----------------

Serviços medico-hospítalares
As despezas para asslstencla medica e assístencía hospitalar attinglram du

rante o exercido de 1936 a Rs: 2:575$200 e 2:374$100, respectivamente, constando l· mo

vimento dos seguintes dados:

Pessoas attendidas 77
114 Exames de raios "X"
224 Exames gyne eologicoa"
6{) Exames de laboratorio
3 Applicações e inj icções
5 Alta cirurgia
1 Pequena cirurgia

6 Hospítalizações com 72 díarlas

Como nos annos anteriores, tambem neste anno a Empreza tem prestado au

xilio aos seus empregados, díspendendo a quantia de Rs: 1:234$800 em despezas meul
co-hospttalares, que, por diversos motivos, não puderam ser attendidos por esta Caixa.

Consultas
Visitas hospitaIa res
Visitas domiciliares
Curativos
Attestados de vaccina
Attestado de ohlto

2
2
10
58
3
7 �

Movimento Economíoo-Pínanooíro

A receita do exercicio de 1936 montou a Rs: 51:691$800, encontrando-se deta
lhada no annexo nr, 1; comparando-a com a do exercício anterior verifica-se uma dUfe
rença para menus de Rs: 30:032$600.

.

Esta reducção tem a sua origem em dispositivo contido 11a Oonstítuteão Bra- Desde 1'. de Janeiro do corrente anno está novamente em vigor o desconto
síleíra (artigo 121, lett_ra "h") e no Decreto Federal nr, 159 de 30-12 35) que determina para "Indemnizações" (Decreto 20.465, art. 43) ao qual estão sujeitos aquE'Hes associa
sejam iguaes as contrIbuições dos. E�pregadoe, dos Empregadores e da União. dos que se inscreveram com tempo de serviço prestado antes a sua inscripção nesta

Deante do quadr.o compàratIvo da� verbas da receita dos exercicios de 1932 Caixa. A este respeito cumprimos o grato dever de levar ao conhecimento dos srs, liR
a 1936, q.:u� dam?s 8. ��gUlr,.é �e� de aval��r,�e ?S effeitos 9ue está produzindo aquel- 'sociados que a Empreza l'eso!veu assumir esse encargo, dispensando, assim, os seus
la dispOSI9a_!}, pOIS, a. ContrlbUlçao da Umao fl�OU. reduzIda por Rs. 19:843$300 e a emnregadoa do ];agamento daquellE' des�onto.
"ContribUlçao do Emprp.gador" soffreu um decresmmo de Rs: 15:852$500. perfazendo um

-

C 1-total de Rs: 32:695$800.
. .

onc usao

Na verba"Contribuição dos Empregados" houve tambem um decrescÍmo de São estíis as principaes occurrencias do anno proÁimo findo e. em fflloexo
Rs: 5:073$000, isto,. porque a maioria dos associados ha"lia terminado o pagamento· de
"Joia inicial" e-mfms de 1935.

. (Conclue na pagina seguinte)

Cobrança de indemnização

Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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Cai�a dade Aposentadoria e Pensões
-Empreza Força e Luz

dos Empregados
Catharina-

(Conclusão da pagina anterior)

apresentamos a vossa bpreciação diversos quadro sobre a vida ecnnomlea-tínancelra
desta Caixa, no decurso do exercicio de 1936.

Blumenau, 23 de Fe-vereiro de 1937.

G ustavo Stamm - Presidente
Oswaldo A. Gleích - Secretario
Ernesto KnaeseJ
Peter Ziemendorff
Erich Weise

J.
A.n�'":l..e::x:c nr_ �

conSUIDI)

Diversas despezas
Baixas patrirnoniaes

Depreciações e ínutílíeações
Reservas con,r.,titHidas

Resultado Ilquido deste exercício
Rs:

CREDITO

Contribuição dos empreçados
8:381$700
2:039$000
556$800

Mensalidades
-Iolas
Indemnizações

Ccmirünüção
Contribuição da Empreza
Contribuição da Caixa

Oorüribuiçüo da União

Quota. de Previdencia aquíval.
Contr. Empreza 10:949$300

Contribuição da União a realizar 28:5200

Rendas Patrunoniaes
14:000$OQO

425$000
Receitas diversas

dos ('ITlp1'egadores
10:949$300

28$2()O

Jures de titules
Juros bancarias

Iõldemnizações ne apose�ta(�os e
pensíoutrtas

.J01<!8 "de aposentados e pensionistas
ludemnização de accideQt� do

trabalho

98$300
3ó$üCO

4:200$000

4:110$900

332$200

3H:815$900
51:691$800

IO:97í$500

10:977$500

J 4:4::5$000

51:G9f$800
Blumenau 23 de Fevereiro de 1937

Gusta1:o Stamrn' Oswaldo A. Gleicl;

(Preé'idente da Junta (Stcretario da Junta)
. Ricardo Hedler

(Encarregado da Secret&ria)

r

Caixa
Banco do Brúsil

Creditos dive1'sos

Empreza Força � Luz' Santa
Catharma

Juros a receber
Ministerio Trac. Ind, Commerc.

contr. União

6:629$600
7:250$000

28$200

Conta de compensação
Banco do Baasil cl custodia

PASSIVO
Debites diversos

Pensões a. .pagar 831600

Outras contas a pagar. .. .
1�2$OOO

Conta. de compensaçao
T eulos em custodia .

. ..l!fj Reservas constuu'ldas

Resu1tad� do exerc�c�o de 1931 1�:544$100
Resultado do exerCICl0 de 1932 4<>,923,$'21{)
Re uHado do exercicio de 1933 49:821$300
R

S
uHado do exercício de 1934 59:674$890

Res Uado do exercicio de 1935 64:342$800

ReSUltado do exercicio de 1936 33:815$900
esu .

235:702$600

15.727$400

11. & • •

Santa

Chhnina Ba}er de Waskott & Cia
Deu nos o ihcje o prazer de uma visita o Ser. Guilhe r

me BU8Ch, maaten+o connosCO amável palestra �. llll str.m
.ro-noe as instalações do Carro Sonoro da Bayer, que é

.;
1
�r=�"��:>""'l; :

Caixa de Aposentadoria e Pensões .�� .

';1 0_
. ��

dos Empregados da "Empreza (� caminhão �l
S C th ."

t. Massaranduba J
força e Luz ta. a anua í�1::: :,::.;�51Terças, quartas e sab.

bados sahida de Massa-
RESULTADO. DO EXEROICIO, em 31-12-36

t,::.:
randuba de A Nitz as .

B I T O 5,30 horas.
D �;

Sabírla de Blumenau
Beneficios regulamen!a�'es �.:,1 do Hotel Bôa Vista as �:,;l.A.posentadvria por invalidez 4:680$000 f 1.30 horas. l

3:803'"5\,0 }.::.
.

Accelta também via-
',:{Pensões a herdeiros oi?

2:575$200 gens especiaes de casa-
'.(Serviços meâícos

ServiçOS bospitalares 2:374$100 13:432$800 }: meatos etc.

:{Jr�: ARNOLDO NITZ ,1.Despezas administrativas (
AdminisirBção � Pessoal 3:100$000 I ���:::.:;:;.:::�:.:;��

AdministraçãO - Material de I155$300
855$600

Caixa de Aposentadoria e Pensões
dos Empregados da "Empreza
força e Luz Sta. Catharina's

"BALANCO GERAL", em 31 - 12 - 50
,

ACTIVO
'�' Valores invertidos
Moveis e utensílios 1:657$900
Títulos da divida publica 2.34:034$700

l"alol'{)s Dlsponiveis
170$200

15:557$200

UNHA PARA O NORTE I Altitude do
fechamento das malas em Blumenau
ssgunda-teíra até Hio ele J urreiI'o .

Qual'ta·feira até Belçfrl, com liga
ção para Europa.
Quinta·feira até ruo de Janeiro. Porto Alegre, :!fJ - Falem
.sexta-feira. até 'IUo de Janeiro e. do aos jontUI}S, O general
Recüe. '

I
Góes .Jlollte�TO ·disse que o Rua da Velha Te!. NII'. 13

LINHA PARA O SUL &re7'ci/o, na sua grun,ie :nai-
Fechamcntodas malas em Blumenau orla, está desconcertandu a I Faz todos trabalh05 oue per'" _;;;�

Sabbl!do até POrto Alegre, Buenos

I'"
' n_ ...

Ayres e Sa�tiago.. é! esta arte, como nh'.cler, apl"illàr.
Quarta fClra ate Porto Alegre, encalaFeta" ,aspa" encerar, <ZlIvzmi"

I sar II; olear soalhos novos, vdros e

i estragados. Accceitd limper3 q<:r.>l d<!
1·

-

! salas parllcuiares e comm<'!rdae., co

I mo ttlmbem limpa, lustra e eIHe�nis�

(7) OS nOSSOs prezados
J1 assiçnantes, desta

cidade e do interior, que
ainda não saldaram as

SItas assiçnaturns na ge
rencia ou com os nossos

representantes autorisaaos
pagando as assignaturas
em atrazo, pedimos que o

façam com brevidade, ti
neza que muito açradece-
mos.

Carro aenôro da "Bayer"

composto de 2 Radiolas 1 receptor de ondas curts s P lon

gas, 2 mtcrophones, 1 usina pIeÍl'ica própria de 3.001) \X'atts
e 12 alto Iallant es.

O Snr. Busch deu uma Iuncção Cíuematographi ca iH) fH

livre em -frente ao Grupo Escolar � marc sndo para ho]«
outra em freote ao Club Nautico Amertca:

Agradecemos a genttlez I da visita.

I HOTEL HOLETZ
. Situado no melhor ponto

da cidade

R. §,ebert &. eia ..
I

QU9.rtoR ('onfortaveis e casinha
de primeira ordem

Absoluta mOlalidade b

maximo asseio

Blwíienau - Sta. Ca!harilla !

3 Preparados de g"ande utilirlade da wI).jernt:: :

"Cníui.c a Vetertuarlu Itulíuuu" I

I "Salferrol"

I para.u s8uda de

IlSana-Frieira"
cura radicalmente a "fri.:ira·' do�

seus anímaes.

anirnaes.

"Linimento ALemão"
Turcedul'us, ovos, sluosite, esYof'l" de;", t"'ndÕt'S, etc

- MUITO UT!L PAR-\ CAVALLOS DE CO!�RlDA --

Pennas de Ganco ,

IÀrn1Ínho _

Fornece se. 9:an- ','de Cjuantld"de.
Pedidos com oflertd de preço para I

Elmonide Bdlsíni - Tubarão - Senta
C1,harina. (Citar e s re folha).

"Hora rio "Condor"

"Conder-Lufthansa
a parür de 7 de Dezembro

de lfl,;õ

Exercito
Em tace da. politica

Relação diaria a que se re-I
fere o § 5 do art. 58 da

Lei Eleitoral
o Escrivão Eleitoral da segunda zona (BIUmenaU)",

faz pubilco que, por despacho do M. M. Dr, .Juiz Eleitoral
foram qualificados eleit@res. por despacho de hoje. os se-

guintes snrs,
'

Blumenau:
Alidia Luetsenbergel'; Conrado Renu; CarIas Uui lherme
Habitz, ElIa Quirand; Emílio FelskY; Elise Korn: Erich Oe·
chsler; Ewald Obrt; Erwín Go11; Erwino Dahlke; Erwin Bar
tIe; Eugen Luetsenberger; Erwin Pie; Fritz Passold; Frede- politica é neto se interessa
rico Roesel Francisco Alves Moreira Jo::; Gertrudes Rose� com, os aconlectmenlos que
mann; Gertrudes SiegeI; Hedwig ening; Herta SiegeI; Hen- fe1'Vent nos basUrlores parti
rique Pontaldi; Hedwig Gre,hI; Hilda Gunther; Hermine darios. A miss{(,ú reservada
Barth9I; Hermann Fritzke; Han.s Kaun; Hartwlg Nass: Hen- das forças militares. é COlll·

r!que Oecl.!sIer; Harry Thomsen; Helmuth Popper; Hcn-,p1'ehendida, corno e;,tlí. sendorlq.ue stevao; pelos elementos, qUe são uma
Cartol'io Eleitoral da Segunda Zona. i força nacional, que afastam

Blum�nau, 24 de Fevereiro de ln37 I deltas a preoccupaçüo bos

Jo(l� G�m!e8 da. Nobl'e[Ja t.!l.l'da. ele .::.<.:e env.?!y.f!'/'em Em
.Escflvao Eleltol'nl f.'{Jmlnt�(!!:u['s j)olttu.:as·

13:907$800
265:337$800

290:0000000
555:337,if)BOU

215vli'600

21)0:000$000

265:122$200
555:337$800

Blumeuau, 23 dp, Fevereiro de 1937

St mn Or;;waldo A. Gleich- H.. Hedler
Gust.avod J w� ) (S�cret, da Junta). (Encaro da Secretaria) ,

(Pres�d. a UlHU

Moderníssimos su1marinús ad
IlÜridcs para a nossa esquadra
Rio. 23 - Nott, ia-Sf- que o

lhasil acaba de e dquir+r ar.s

esra] oiros ítalianr S tres mo

if'rnisiimvs submarinos qu»
deverão SJf jn�orporadus á
e-quadra no dia 11 de junho,
quando se eommvmors rá a

m ,ÉOI' data da nossa armada.

�"f����.q@f��

AViSO
-(1-

nFDIi\10S fi te,dt·S ("

à."'nosso8 é!'''l!..! "'lite�
de nos Fcit'li1lf, ::'!i'Plií
de todas as j;I·!.:dari
rlad es que P('(":IT.·renl

com a entn g a destél
folha.

.A Gerencio

•

'Ponche daSian e p�rc.
a. vida dos Pu\mõ��.
o que o, Pulmões Sai) I

�.
po..rQ, a flOS5'J, VIda. .\

A cura das

Sezões
fnfnUivel eh] pcucos
dias SÓnl('nH' com

as .':Ir lilétuaS
� .._--

Pílulas Dr'"
Rel naldo
lVlachado

COlllpetente Elficera(h�!' e

Lustrado .. (ie Sr.a!hv
e ParqtH.'t

moveí •.

, II I"São Paulo11 I
Mensario em fotogravura l
E' a

Tll.elhor revista I:

..

ill �
rotogravura do pai? �

As.:.dttnqlUl'a al1nual ,{,:;'(·oo iCom Olre1Ío aos nU",el�OS a.1raJ:ad t)s �

Agente paro: fado o V0:11"" de i
Ibjahy: RODOLPHO RADTKE' j
Red. «Cidade de Blumen;::;:u}}, �

Caixa Postal. 57. �
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Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC



anro Sul
·Brasil

C;n�)�ia!� 4 ..000:000$000
Séde: RIO DE JANEfRO

Succursal era Blumenau ,__. Caixa Postal . N.
PAGÀ JUROS, EM co:n8.�CORRENTE,

ATE Z '1. AiO ANNO
.

Hecebe em ,"Depositds Populares" def!;(Jf3 a

quanUa de 20$()(jolaté 1O:00ü$UaO pa
gando jUres, de

Indicador
Profissional

..6..d.vogados
6íf'���� _Gti_�_�$� �e+:!t�_""'�$_���<e+!i

r '{ I" *t� Dr. Freitas Melro �� H Dr. Arão Rabello l
� -: ADVOGADO -:-

:1 t:
�

.. :: - Advogado - i

i Causas cíveís, �ommerciaes � � �
': .e emnmaes

=t. �: .

Escriptoríc! g
t: Alo:meda Rio Branco ..:: Alameda Rio Brcmco (

?! : :' S
.$$�����_M�fi(f� "��M_"'''''''''4+9$tit

, I�.·Dr
'

OU veir.a.·
..

e Si.lva .��. í� DR. ANTO
.. NI._0..

BASTOS DE !.f:· .. ..

. :� f: .

..

ARAUJO l

�;., Ad/)og[u[o .. �� ti, ADVOGADO �

H
.

'. Alaf/lf·rfa Nio B�anco, :;ó
,.' j� � C'l.usas criminaes, civeis e i

'�.I
..

mumena.u B. g .

comroe�ciaes; 1nventarios

.

f
.. H·.·. .

=< fllNDAYAL - STA: CATHARINA t
�·\l+t�_'4;;;''-:;f!!ro�.Iê����� �j030$oI1Iifo_1I+It..���__M

; DR. 'ACHILLES BkLSINl �� R 2���b:llião
.

NOB�EGA �:
•. ..

. b f: - �dlficlO da PrefeItura - =,
.
v Advogado, :) t: Escriptl1ra, contractos, prQCU- :
S· rravessa 4 de FevereL:o n. 7 .�� t! rações, protestos �e letra;" r

! ..•.... (REDAÇCÃO)
"., �{ II CU:O��l�s��eng: tj;:���r�lS. l'

�t���$��oQ+!lo "oI.G-�MII>$��Si���4+1t�_���'6+I

JNZedicos
...Oç.0.ç.:,.,ç,.;,J>;'Ç>.Jç:0��_ç::;.,�p;.;> c<0«<J��.c0�l"'Ó<'<::::J���.r;::.,

à' Dr. medo H. Pape �. i Dr. Alfred Hoess f
a Clinico gelaI•. EspecialiSta ii � MNlic() do llo,Çfiil{l1 S'la: lzabel a
? emmolesüas degargantOt Ã

...
';l (J. J.J E.'

..

R A f O,'� t ,) 6.1 nariz, ouYidos.· e olhes (J, '4 y

� BlUmeUall ... Rua PiaulJy li,� ClilllClf. Geml �(:e � t.
������������j��������c<0���

t Doutor I'iragíbe. Aralljo t �
..

Ur.. Antonio Hafuar �
'-< Doenças do Coração, Pulmões, !� <.l, u

'2 li'igado, Lsiomago. Rins; lri- .&.... � Medico do l{;,spital �a
-

testinos e N:!l"vosas,. ã. t1
.,...'

{.\,
'4 Plirtos, molestias de 8enho� Santa C",tllarina �J ras e Crian��as. ....

à. a (1

d RUA 15 DE NOVEMBRQ n' S:l 1 a. Cirurgia. Panos, Clinica em a
':) Tch:phone or. 255 d a Geral.

.

}
��_p,;0J��o:c>:::1• .-:::fç,.,�ç,;<"d "<J R:J��;r-;:�������

"

BELOS «.:;ASELO··

J.
Sed.Qsos, a6llnrkn!eJ

UVENTUDI":;
ALEXANDf;'.E

c7Jz ceSJU ii quidi
M. dos atelos e tld.:{hes
, .. ,OC II D.A...Q�

.u

..� ,�
l'lt;!,;b . i�rm.ot'i de succeeso t

..� o melhor f,;,dumG Pi! ra p
preferir JUVENTUDE �
.

Ll"�'" A lt:tr.D1[i .

�

q
4 "" .....ç-U'iy ..."iIolI �ra tra· l\tal' e €;!ilbellesill' 013 cabes- ,J
10ll. Ex1i!'lg'.le a C3epa, e.�. i$1\ r. .. 9uG-da dos CIiOOUQiJ,
evítando a calvtcíe, FlU.

. voltar � oor naturàl 0$
.

.' eabelles br3Z.c,!}�,
dando-lhes vigor
e mocidade, Não

��;.41, contém saes de
pra ta e usa-ao

f.\o-_...u
como !oç40. ','
� ._.- ...�

se realsa fazendo uso
.�-------_.- ..._�

Que limpa, conserva
--�_m=._

e rejuvenesce a cutis

Vende-§e na

pharr11aCÍa rron

'.'"""'\_

( i�2; ��� � .,._� �� ft:1� � _

ILOie(;[Ona
I ele lumenau

lndustrlas e Proãssões
I semestre

De ordem do sr, Coletor de Rendas Estaduís nesta Cida.J
(je, torno publico, para o conhecimento de todos os ínte
ressados qUE', durante o corrente mês de Fevereiro.cm to'
dos os dias uteis, se arrecada nesta Coletoria e em todas
as Coletorias de Rendas Estaduais do Município, o prí
metro semestre do Imposto de Industrías e Profissões re
latívo ao corre nte exerclclo,

Os srs.. .contribuintes que deixarem de satísíazer o

pagamento de suas coutrtbulçõ as dentro do prazo acima
determinado, poderão fazeI o nos meses de março e abril
com as multas de 5 e 10 ./. respetívaruente.

Excedidos estes praso s, serão extrahídas as certidões]
de Dívída-Aüvu e remetidas á Promotoria Publica da Co
marca, afim de ser iuiciada a cobrança executiva de acor-]
co com as leis em vigor.

Coletoria ue Rendas Estaduais de Blnmenau, 3 de.
fevereiro ele 19'i7.

OSNY l\fELLO
Escrivao

o so rsbo de todas as

nll.ulheTes

S2r bonita e predilecta

passagei ;-05 e Encommenda s
8erviço diario entre

Laguna '" Tubarão Florlanopo
lis p ltajahy - Blumenau .. [ara-

guá .. [oinville Curityba
Esta emures« (/i8pti ..: de WI,(oT[rl'Ve;S autos, 0111,11.1-
bus. e ptnle otterecer aos 81'S. passageiros pleno

conforto e sequruuça.

AGENCIA EM TODOS OS LUGARES

BLUMENJ\U

BOI Saúde... Vida l��'" I
Obtêm-1!i6 ulumd� u

ELiXIR DE NOOUEin;�
Do Pn. eh.

Joio da Silva Sllvell'''

Em'"lacio com real il'a.nb'llem
DO. Nguinte. ClllSOS :

Bacbitl8m.,
RlléllDtatiliIJDo om menti,
Corrlllutnio doe oavidoll,
IISn••llwiqOO. do ntme,
Afte006� dó. fila4-o,MocÍIM .. peD$,

&DCllTh'u"
n.,.lohaa.
·Saniu,
tncemll.
E.�ph.u.a.
DutlHoe.
Fs.t�
Vuc:rea.
B4t.b...
S..bona,
D6res DO ,eH.,
Carbnnculo., etc.

P'ODIel'loaol
AHTI.SYPHILITICO .

A IIITI.RHfZUMATICO
A N TI. ESCROPHUl..OSO

umt. m ;ifmUI asrm!l!mlIí> u üjOi fULltl
15 Qmnrlt'!. �mlQ. - 11 J;(edaLb� de Ou.ro

6RAlWE OEPURATlVll DO SAti5UE

a:OSPITAL SANT _-\, CATHA
R.INA
_ Attesto que er>1pr""-go

�oo:i o;,Jítmus resultados Oi'

�achets de ApyreUDil, n�sh

10Spit::t1.
Ass. Dr. H:,foéf

"APYRETfNAf.? "- Um op
timo relue(Ho contra dor dT

cabeç3.�e nevl'argius.

C![)AUE
DE BLU.\IENAU

Bi>'F�manllriü de absoluta
íudcpendeue.a

ELlç5f'''l ás quu rtas tetras
li. aos R:1I,'Jacl!!s

Di�p,�t" 1':
DR. ACI�ILT éS L\ALSIN'

Gerente
RODOLFO RADTKt

Pt'dilCção e oüíclnas.
'I'ravessa 4 de Fevereiro rr 7

Caixa Postal - v7
B L U �1 E N A D
Santa Catharlna
-

-\SSIGNATUI� AS

ArlO .. , .

Se 1c··tre .

Nt li. "VlÜtiO ••

Nl, n, utrazado .

15�(1()()
S$CtI O
:jji2.(Jü
MGO

I�dP()RTANTF,
\ dircc\�ii.o de <Cidade de

n� 'mcnau� não flssume reg·

ptusabilidade pelHs apreci;,.·
ções emt�tidas em notas ou

artigos assignados

IJM
CA\..:CE

AS

'REf ÉI ÇÕES
DA' SAÚDE.
'REGULARLSA. "

EViTA3bFfRtMENTO�
COI�Br"Té. AS MOLES'fiAS

DO fHERO
E OVARIOS

I\1ENCIONADOS

CatharinaSta,

--- GRATIS! _. - -I
En.viaremos immedíotcmente um lindo almanack po;::� I.1937 a todas as pessôa:s que nos devolverem

este coupon devi.damente prehenchiào.
Laboratorio Sicin, - Rua: São Carlos 27 - RIO

NOME

R U A.

CIDADE ou MUNiCIPIO .. ESTADO

í'-;-Hl"P;';�it';��;-E-:;' �
�inOfi ;�tll 1,.QCti.c. u;,� n:l!" i

COil!i..:aa G rol') t-Jllf-r,ll? t
U'l" I) OOOfHoa,;:; '<"·,·çe

'

virmo CkfU30T ;'uH

'... .Cflllt.
t na,

Iln�.mj.�1 ..•IaIIlY.luc�ntu

HiiilCO 'mBt RA"O
: oos PiJLh"Ifs

_.,)

Festa de S_ José
eill GU!RIGANAS

DOMINGO 21 DE

MARÇO
Grande festa pOpU]Bl',
havendo no local, be
lJida3, ehurrasco, l'H'as

etc.

A falta de souclc '"

torna desO:;lhna�C! Q

Iriste? Uma dor ir:·
cessante !hf!' n� ::.�.�:;
a s c o s tas? S e I'

. ,o

dores da cob"c,".
veriigens e ic.i';;I C.é

sõno'(

S�u organismo pr,,<:i�ç
de ser expurgado do aClu�'

urico e outros venenos acur:-.,üotk,
.pelo deficiente trabalho dos "IH.

.Tome quanto ariies as FILULAS
DE FOSTER.

,
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Redacton Dê��tETRIO fiCHEAD·

("I',)e ".t (�"·}ef,.• 1i
�

-
_ .. _\_ ••", "':ol,t'� -�. \.lI Btw Paulo)

RCihs�·�:j 'i1:"��, é:;;d ctdlg'ó peITa:

I
aÍ'';Ifcr. o d!."dstct,"�l:.,f.Ü �qt··l'.1 .tb Buenos Aire.�i Essa, é li poslção dOB jOgCdD-( .. ':'�- caf3\;.;n'J, cltz o seguinte: � O.. res modEll'nos. Esse 6 ô xadrez:

';..��C:j<:;'Ía3 �óYens sõo mUito má:gnifido dê dy'nanilsnid de Bo
, 'l(tlS atl'e'li'idos que' os o:nti�ós, t-Wiru!iki Fine e Alehlne. Não 0:3-t�.:.::lv",!. e;� consaq1.l.encia da fa�ta sim o de Flohr; que é o mcds
�-:'<3 c�1:t�:.;:.. 9axa:d!,istica. ��s'. is' blct$�ico. dos jogadores m.ode:t!lOS rto.os tO.!l·.!:!l p.mg0303 rlvaes. e o mcns estylbctdQI technícc-.� vkto:::lc(nõo é sÓ.:lieuta dos nisnte: de todos elleSó Alecklne'
c:r?::r�':iõS:< m:z.:: �cul1ba.rn. dos dí.l.d::I� ! foi o c.i"ecidoJ:'.e ol'ienta<101' desse jl1:as.

.' escola: eclechco; de í.uctadores
.
O exc9s�Í'.10 respstto pelo po- onXqd�t::tà.

��l' olhei? ,leyO: a: um, I:4cloJ:mec!- '. Mas A!eckine se ani?máVO' no I2�ento da; faculdades combatí- 9(i)U enorm.e tCilento nátural e no-,!'.:ES do hom9:n, como se óhser- seu «tio poder creadol"" difficil'l:J. Xl;0 lll?!ldo_,enx:tdrls�ico. _ . !Ui:tnte eguakido p@los jogadoresSC.Illec,er n·:;!'.:> f� tampeao- do Jovens. De tull módõ qeral osTunda por fU:C:9SS0 de .respeit,? e
. jovens não praticarão nunce GB(::.,g cl."a:..iç(Í nct �crbi.1i.d_�dg ctlh�hi. I se 'xadrez da be1l5i1:(I; ser�:Q.a', de

,
O Xo:d!'8? é, cmtes de tudo, uma fonuds diu'plwncts e éetylYll;adas!�.�t('..( e. co.no tdL 1'1'.H{ús::: capacl" que soube produzir Capa:bktnca.c;::rcle techti'k:.:t e combatividade O mestre cubano fa� do xa-�O:aV'd o ::ta�, rriuita g�nte sup- d;.é1:. umct. verd.dd� de or15tol: as :

!?:,.�, o :x:çt:irez e uma extenuante S!.lrrs parhdus antigas. da precíj reter nervosu; E, pdm f�i\:lml)ht[l". sUo absolutai ercen li>!Judta" deé omo nós :ue;rOCi05t IIluit'Ís ve- beHez;d acaessiV'el.
r:s,;, é preCiso fedla� os 0:'403 e Nunca abusou da "maquiefa"b::l�qr�se-ncr ilventUl'ct de uma enr.ddri.atcts modernos,g��aculc:tçãG i1.lce:tci.

ln� PHENOWF:':N.J rN'rE:a�lÂçlO�
N'AL: Iv1:At. DE 'í.h1A E'PODA

XADREZ DE ,iJA'Z�,. PORE'J';[
, PRATICO

'__.'

, Àcttldlniartte S9 prdtidct um xcdrez de "jaz:?:". Inquieto, torturo-Os iogado:.·�s. tí� c!,.1l'ilidctdg do; cmcíóao,
q;·;!,;rm�ntC!;:a:m. n::r díversos enxc- O rvthmo. dó jogõ é mw� SYhcl:istas em ca:tdi.ç.1o de disputu- c�:;.ado!.. O jàgudor foga da aimts:�i o C!ampeo.la�o mundiál,

_ p!.i,Jcaçao porqUê teme que set",�lt,O e< Cdpabb!1caJ �lsc�'le 1119 fu!t! � vlctal'id nô terreno!3 L.aSirer, se colloca:m Flon:..-, Fwe d;:Is SUO!il\)ZO:3 e faz "tmpiaSSiotio�'Jii.nn1k e R-ai:;[H:!\Tsky. •
,

.

cismo PU'tD". Pensa: que o rivalOi:! }Glgàdpres"de .prin_lei!Cf Plu"l ndu.frdgct!á nct complicação.
ur..,.:. aJ.tas ;ar�fõ. h:J!f: t�lP'1C�l'a:�., Mas. nua .tlOS etiga:l<:(remcis ps"Esle fuc.'o. porem, ncro. !:ng�... lo.ruído depbtddór náIIi p�lnscU a?31'Í?!,;o?,mento de t�chm�a. re1sonpagos e sustentáremos queAq ccr,rarlo, o e'liC:rdl,"LSta: 1Il� 03 joga:;1or<!3, actudas nào se e�v",.Stigdadr qedeu bgdr do eru(a� gUdlán?- ti �!eck'i�e de Sctnnemo.dr��ta: luctadôr.

,
Stelnltz ulndà nua fo� süperaNo :x:ddrezs êomo lid viddi o hõ' dó. Lctsker confiutid mdgnincomem procura antes o ,!tdumpho, nei conquistd de victarias llléS

.

a: vic!:lria. do que o pi"ct�et rã: paradas, groçcts ct SUa' subtilezamantlco dã sdbar.
-

Capcrblancct. dd ép6Cd do entro' IApprende-se .0 necesactriõ peira pai.ra: dlto, muitó dito, Gàmo mo�ve1Jc},�r e nfro pa:rd dis!tcrhir"se. dela perteHCI de donto se &eve�O nol.tümi pratico SUpSfâ ó ide- ria jogãr o xddrea.
) ,} 3' ( .. '

Nr; 1 - Esiudõ
DR. LÀSKER '('?)

Pretds - 2

Btãrl.éds ....:. 2

fi lJaI1lTJB10 Sul' Àmarinanú
�

818 PaRIa
!4." .•.. � 1 .

lt,_I:;,;15ao te Slllll1 alies, Parada nr, 8
(N'oüiÇão descriptiva)Esteve skHj§ d!ás cm São ',.

Faulo; no Ptiflcipio dó Iili�z, Sllllll.l,t.�llea dI') Club de Xa·
�i;e l·egreS!!.�) de Poços dt: I d, 'éz �ao PBulo·.

�aj(�J.�; o_llde éoo1 su'a._ falllí·l Lnít. R_ Pia.ª�ltli x11a re� Uma e�ta\irro de vera I A . ,'" P "d· "
,

neo� o campMo sUl-atneI'ic'l 1
.

.IJIgO ro", QCUni
tiO dê xadte� Sllr. Luiz TI. Dr�FESA FRANCESA.Pia3t.in_i; j�)gador,: argentino
de proJe ..Y�ãoi.ott'l'naúional.

O Clul) de Xadre·z Silú Pa Ue
lo (!(lU vid�) li O íllUfltr-e e DU'
tavel ellx.�drista iJ·�ra ,diri�il
uma se'1sao de tltlrWIas' t:;j
mlIltaUB<iS em !ma sede' S J.

cial, o <}u'e proporCionou .<lll
noite de 9 do, corrente uh:H.l
I:'nlpolgante festa �Dxad'::'isti
ca.
A sessào, q:�e foi de:32 ta)}[)·

P·SR
f'4f)
C3Bll
B2R
CR2l)
DxB
P·STD
o-O
P.4BD
PoT

)3tROCas
F-l.R

2 �4D
,3 03S0
4 Bse
õ P-5R
fi Bx!3

.. 7 P4B
8 D40

.

B B2D
lO G3B

Pt'etas

.. ;

(' ...�!'! �

\'4 f'��Y;3

.

,

,

reduz

�"'" f'-�J

�/�

P.f!m de reduzir CIO mkn�.
mo o cUliteio do seul> eerres
e caminhões - Ford offere ..

Ce m'll1 plano de ttocas Slj!Je
poupo i'empo e dinheirol

. C« rburador 97
97$G(}f)

'"

ÉjLrnortecec!or
626'(JOOTTl--\nrors G(; rnilhares e milhares de kílometros, se um

. L!/ r: otor V-8 necessitar de reparos; pode ser trocado por
U ,j G(ol j .mcto recondicionado na Companhia Ford a. um.. . ..

cu.to inferior ao cobrado usualmente para taes concertos.
li eti-::e serviço d€ recondícionamerrto é executado segun ..

t.o os methodos de precisão empregados na fabricação
(t .P'Ç��3 e motores �10VOS: Visite Uma agenda para mais
C�;(lrç-Gi nel'itos. Graças la este Vantajoso p1anó Ford,

, t.1:-m dJ motor, poderá trocar, tambem, as pel;':as cons

:b •.Ls d", quadro ao ludo; tconomica e rapidam�nte I

"

li

D' u;lSfrl .

l(idOl'.

.,

52{_;{JOO

,f

f\F� ;�;\�� �,

º' V·St

O r�J j. ( 'r,Ioi' ��"tJi r' j'- �\\ �- OV \di 1J �f

Patlll.<; de frdo
1""'0"'0 ; ..
.,.)�p v

.

e 2(j,%(}O *
r----__;,

.....

,

rCô1TfrrõSTÕ""H11I� Ip. ,�fe.so", !o_ada pela ct",oàlioda Academia Rio çl<",,: �llt: dense de corte e confecçao. de Fcnto Alegrei .ênsmQra :

t: . este moderno é pratico systElma de co,rfc,. habilitando :: suctB ruumnas pctta serem diplomadcts peld Ac.xdeIl'Ütt ttcimtt :J}: referida. Na II1BSma residencia. acceitmtt-se eUBlatas rsobre !}�: qualquer mGdel� .:}no t)'oblp!\l(! m' 39 (An:dl:'rg.,�: . ,,1';.') � - _ :J

SOB}; 1 OIS':. �� Dua.. Alinda'
_

��Do prubléWo, nl:\ 40 (Taliani) ,"

'1I Cc4. ....., �� Rua D ... Amadeu Lu;.?!s' 250. �
,
Do e:ger-cido :r; r. 6 (FiuriJ� j ;� (ANTIGA TELEPHONICA) �. �Td·f) Phó:r 2 1'd2.. et�.. '. \� ��....� ..:.!-'\.."'���" •••����������

t

to' o melho! para a

tout e doenças do pej�o.
Combate ai con$t1paçõe�. /

re&fr�aJoil. coqueluche.
broJ:ldúte e asthma.
O Xarope São João

pr«ege é fortifica e $�
ganta. (lI broõebil:18 Q Os

pulmões. Milhárell d�
curas Ilssombrosas I �

1'lel!'bSl terltlfQ{,U C flU O' ��

I --���y���������������-�������'�'.��.����������������;.�����-gUlIlte resultado; g'4011us 20. 1 � D� r c3Bü J�
I ernPdatadt3S <1 e perdidas li 12 ·P4CR f'xf" L�rO'�·m8·· P 1 I I

....ten o a can�f1,do fi. nltjdio. de 1:3 C:2!�
.

P3B IQ 1:»9 f;Un

a'u O
-

errna84, :3'/- num tempo de:3 ho" 14 Px) ". ex·f) De,·'IIa.m· ft &r',&ar'. ' ... O'. ras e 35 minutos. 15 PãO P4:{. A g 13 I

1 C{)Ds:qUj�a� ga�JJ;;lr: A"f'I'I' i lt) f'x(� Ih t� Bftunena II Santa Uôtharin'âgo Prü:sdo('Iffill LUIZ Cabre.! 17 un' P5:i.riio e Gustavo' Í.tindtlolm: Pro.' 18 UxD tf."':O
pata1'3tli, B�i1no P.Í'(lsdocjmi; 19 Cll;'{f' Cx�
sra. Svuia .tou;gellU e J, B. 20 C�-;,(J Px'HAranha.' �l I xp Txi:'O elemento febJiDiuv que 22 CU.. '1\H�I'et!lJl?nta os 8a�oes do CIub �3 R�n P·I Bde Xadrez São Fatllo! ürmlll- 24 'fDJ SR TxPxdo-o com sua g'l"aça � dando 25 RI!>, Tik,'{lhe um ár in.tlonfundível de 2f1 CHB UxReLeVado I:lXpoellte �uttliral 2'" TR.1 C PõD
barHleinmtej ençolltrou em 2<'5 '1'40 B21'Sonia Tottieati lima. repre
sentante ue alto valor. O seu

Ãa brctn.e':ts IS;Jam fi gànhúID. elllpate Mm o campeão sul.
aU1€I'iêano eVIdencia uma J(I'
gadora de classe.

am Damos a seguir uma das
partidas joga.das nesta si·
ll] ulta.nea.

As brancas <1bJ.odolwfü.'

ECHO�

1\'I'mÜ),(l1l o tn�t1eio de
XJd.i'eZ que se vioha l'eaH
zaudo eUlrB 22 ÚOl1correntes
.la se'te do I:"jS1.Í�!Hú PaUlista
!e C(llllebi'idude, tE-llrlQ le
vant.ldtl o titulo de campeân
interllO. som Det�huma df'J'fO
ttl (} nes;o amigo Luilr;; \)6
bl'eriZo, acti.;al l'edaetoJ' da
St''Cção dE' X'Ját'-ez do '·Col'.
!'eio Pauli-tauo"

" .

Obteve o ;l' }(\gar JO!:lt,Ulm' opto por eqtllpeSI wter·clubs.
R Aranlla. t' o j'hlg r Ülo-It1�lr\a li d_ispulada, Ta'i;a lJa
dornil'o Furqu;n At llddü. Plc,lHba Xadl'(l� Club,

,

.=. Vicente Tulil) H,(lmaDf')
I V�ne(U a prüv&.,o C�ub' d�

ex cnnlpt'ão paulista e jvga- HE'gat��s SaHl�Hlha da Gama_
dúf Í:.l!prnaClt;I'HiL Coullu.ztu Com. 40 poutos,
no dia .{ do .cGI'renb'., na, BE'- SOLUÇÕESde. da A 'so'Clacào dos Ii un·
êionarl(l� Publicas dt� SÜfI

1 Púulo. tInH sessão (h1 t-imui
I arJe.l, obtendo opl1mo resul
i WÚO"

I Hit p' túw [('I>.Jpn efft'c
tuou·s-e em VintU1'la Um lor

Tintas e Vernizes. A\atedaes para

pinturas em gera!
Tintas em bisil3uas para artistas

(f- '7-,-1=" t#ít �_� "�.""_·h...t__......_..=_...'t .... L.U""'4-S t )1' tt a

1
!
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Após uma sen'ída e longa
auzencía, em viagem pela
Europa . Central, regre15sou
dia 23 do mez corrente o sr.

Marcos Konder, nosso brl
lhante e. festigioso conter

raueQ, députado
.

na Assem
blêa Leglslatlvu Estadual,
líder da bancada oppcsicto.
trista e emtnente figura no

scenarío politico. S. S· encon.
trá-se na Capltal do Estado e

sua esperada visita á Blume
nau sará motivos de Intenso

Berbert de Castro, genro do snr, Carvalho de Brito, que, Jubilo para todos os seus in
scíente dos motivos do nOSlW interesse em ia1'1r com o numeres amigos e admira lo
seu sogro, declarou que tambem elle podia fornecer al res. Esta tolha congratula se

guns dados, de vez. que mantinha correspondencía com o com o regresso do Deputado
senhor Washington. Marcos Konder cumprímcn.

- Em dezembro ultimo, por occasião do Natal, disse- tando-o cordialmente.
nos, recebi uma longa carta do chefe do governo passado
acompanhade da sua ultima photographia.

- Sesta carta o sr, Washington mostrava desejos de
voltar ao Brasil - perguntamos.

- Em todas as suas cartas, fp.spondeu.nos, eUe se re

tere com extrp.moso carinho ao Brasil e aos brasileiros,
oontessando a grande saudade que sente de seu paíz, mas
não declara quando pretende regressar. Penso mesm o

que o ex-presídente não virá agora.
- E quanto a ,olitica ? - interrogamos.
- E' outro assumpto de que as soas cartas não co-

gitam. Evita sempre Ialar em politica. O sr. Washington
Luiz, que Lixou residencia no Hotel Vernet, em Paris, alli
vive completamente alheio ao quadro politico brasileiro
concluiu o Sr. Berbert de Castro.

Fala ao GLOBO o primo do sr. Washington
Mais tarde conseguimos f;ncoatrar ° sr, César Pereira

de Souza, primo do ex presidente. Recebeu-nos em seu

escriptorio, promptlficando-se a prestar as necessar.as in-

Iormações. _

Antes de responder ás uossas perguntas, o ex depu.
tado em Santa Catharína relembrou vários epísodíos do
governo do seu primo, esclarecendo factos e attitudcs que
-'- afIirma - definem oe sentimentos de um homem de bem.

r: O GLOBO - accrescentou - foi transigent� ad
versario do governo passado, mas, apezar da virulencia
dos seus artigos de combate, se manteve sempre no seu

papel dp. critica elevada sincera e, :JO':" isso mesmo, sin
to,me á vontade para falar com esta franqueza. Confesso
mesmo que já euviei ao sr. Washington Luiz, em seu exí
lio, varios: artigos de fundo de Globo.

Quando voltará ao Brasil

.\ P.SS21 al�uI"a indagamos qua:ado pr€ltendia o sr. Was-
hington Luiz voltar ao Brasil. I Attesto que :tenbo empre-

Fique certo, respondeu-nos o senhor Pereira de SOU I. gado em mIDha cJinica o co-

zo, <lue lhe sangra o coração por não poder voltar á t-er- Dispenfi'e á alimentação dI-! suas aves cuidados espe- � I nhecidll preparado "Elixir de
ra natal. Não � por teimosia e não é por despeito. Atei ciais, empregando Nogueira", formula do P!:::.er-
mosia que lhe Lt ribuem os que são incapazt s de pene I maceuticõ e Chimico João da
trar·lhe a grandeza excepcional docl1racter e de rom- Farelinho e Triguilho Silva SilvE,Íra, colhendo sem-

prehender o rjjoza c emfibratura de sua alma de patriota pre os melhores resulta los,
é a virtude m!:1xima dos hOlTIena 18 g JVertio que sl:lbem do MOINHO JOINVILLE, productos superiores, e o

II
pelo que co.:::sidvra um me-

querer e querem cumprir o seu ueveriatransigt'ntemente. resultado lhe satisfará plenamente dicamento importante para as
- Teimosos, �ontiouou o Sr. Pereira de 80UJ;él, são M

.

h J
.

'II f"l' I BI aHecçõt:;s syphiliticas.
ps que cultuam a honra e a dignidade. Por isso

mesmo'l
oln O omvl. e, 1 ta umenau Belém P':!.["á.

bemditos esses que, sendo teimosos no culto da patria'.1 Caixa Pos::al, 89 End. tel. S11,OS II D�. Eutichio de Paula Pi
caem :!Iludidos e traídos. i nhelrD .

Attendendo a nossa pergunta, disse·nos ainda:
- __o:----------.....---�--�------

- Poderi1:i

waShingt@nLuizterVOltadoa'JBrasil'M··'.·quando, em 28 de junho de 1934, ralleceu em L'l:tlsanSe, a·

y S te rIO· s· a Ssua dignissirna tSpOS8. Mas, se I?ão voltou, violentando 08 ...•....
...

LÃ
seus proprios sentimentos, deixando de acompanllar os

restos mortaes da esposa, p<:lra inhumal- os no sólo ãben
çoado de Piratininga, ainda foi por um sentimentl> eleva
dissimo de dignidade pessoal que se impoz o treme::tdo sa

crifício. Esperemos que a successão presidancial se )p{'re
em torno de um grande nome nacionaL Só então elle vol
tará 8, certamente, ha de coHah:}rar, com todas a suas

\veras de p.a trio.ia democra!íca, para servi.r quanto possa ao

Brasil. Aguarda, pois que strenem as paixões politicl:ls.
Não cultiva o odio I

AproveItamos o ensejo das ultimas palavras do sr.

Pereira ne SOULa, para perguntar' se o sr. Washingtoil ain
da· se interessava pela politica nacional.

Confirmando as palayras do 81'- Herbert de Castro,
respondeu nos quê o ex presidente evitava. sempre ralar
sobI"e esse assumpto, mas, accrescentou, elle permanece
no estrangeiro, estudando e trabaihando incessantemente
p!'ocurando, por toda forma, enaltecer o Brasil, encantan-

G do a patríci(\s que o procuram, e a estrangeiros que delle
se aproximam.

- Assim, continuou o primo do sr. Was!:J.ington, é na

turaI que não se desinteresse pelo panorama politico na

cion(ll sem, no entanto, nelle intervir. Mas o seu interesse
não se traduz em rejubillar-se com as nossas 3.ctuaes dit
filluldades. Costa Rego, em carta admiravel endereçada ao

sr. J. J. Seabra, escreveu, c�m profundo conhecimeuto do
homem. que Washington Luiz não era capaz de se alegrar
e mu ito menos de rir-se das désg.raças que attingem

.

aI:

Brasil.
.

:._ Não cultivlil eIle o odio. Esquece as oUensas por
que VI ve acima de mesquinharias, ar1'ematou o senhor
Cegar Pereira de Souza.

--'IDA.DE'-* .

DE

Voltará ao Brasil 'o

Washingtol1 Luiz

"....

sr ..

Conclusão da. primeira
Pagina.

Rio, 25 - O mercado de
cambio regulou, ontem, aos Anniversarios
seguintes preços: Cecy sada - esposa do sr.

Cambio oHicia.l-o Banco Humberto Sada festejou hon-

do Brasil operou com teu seu natallcto.

a libra a 55$550 para com- Sta. Nadír Borba - testejou
pras, e o dólar a !1$35 ; Cam- honten a data natalicia a Se

bic tine, compras, 79$200 e nhorita Nadir Borba, dih ela f:

16$150; saques. 80S e 16$350. lha do sr. João Manoel de

Cambio á vista: Borba.
Maria do Carmo Negreiros

11)$320 transcorre boje a data nata

$765 Jícia da �ta. Maria do Carmo

3$730 Negreiros, estimada l'ilha de

4$931) D_ Sabina Negreiros e proles-
6$580 sora em Porto Esca lvados

$130 Itajahy.
$865 - Traoscorre amanhã a

9$930 data nate llcía do Sr. Alcides
Coelho, residente em Itaj..hy.
Affonso Gltzzo - faz an

nos amanhã.
Kaethe Koch - festeja a

manhã seu aniversario nata
lício a Sta. Kaethe Kocn. ii·

Por resolução no 2116 de lha do Industrial RodoHo Ko Com a alteração havida na
19 do corrente, foi nomeada eh. Ag. ncla do Banco Sul do
a normalista Maria José Fe- Joaquim Arantes, escrivão Brasil, nesta praç», foi 00-
rreíra da Silva para exercer do Superior Tribunal de Jus- meado para ge re n te da 111fS
o cargo de professora do tiça e Gal. Nestor Passos .í=s- ma o S1'. Frede i ico bu sch
Grupo Escolar "professor Ho· tujam "I. data natallcia dia 29. junior que representa em
racío Miranda" e da Escola D. Olara Zimmernnann -

nosso meio figura destacada
Normal Primaria da Vila de Passa dia lo a data natalicla com uma pe :8onalidade de
Gaspar, á vista da classifica- de D. Clara Zimmernnann. escol, acreditada por um
ção 0?tiàa n,:, concurso a .pilll?a Zer�do - Pas.sa dia 1 a r g o c i r c II I o d e
que Ioí submetida. 'pnmerro maI.s um� prrmave amigos, eonqutsta do pelas

ra �. normalista Dílma Zere-: suas grandes virtudes mora- .

�����-:x':'�y.������� do, Iílha do Sr. Manoel Zeredo, es.
f: SUL AMrDlCA TERREHTRES MARI"'"IMOS E :J A todos Cidade felicita. "Cidade de Blumenau"

f.::�. .

Ln
.

, I· . .�:.} Falleci1ll.entos congrotula-se com o sr, Fre-
� f CCIDfNTES )

derí co Busch e tambem com

f: - g Faleceu dia 23 do corrente a direcção do Banco Sul do

�:. C I ·.'i
em :araguá o Sr. Francisco Brasil com a ínte lligente €S-

-ompan lia nacional de seguros e111 zeral Ih .�. d: - 'b: dp, Oliveira Margaride, que co ii vermca EI.

'�: Acceita seguros de :1 ocupou o cargo de Redac.
� FOGO E! tor na Capital do Estaeio do
: :j HA Regeneração" em 1888, Pharma"l'r do Planta�f1

H:.
MARITLvro :�

U lJ !Ji

t ACCIDENTES PESSOAES:I Estal'á aberta a�anbã, do.

E
ACCIDENTES no TRABALHO 11 Medicamento impor- miogo, a Pharmacia ORION.

Rua quinze ae Novembro N1'. 119· ..

t t fft�. :j an e para as a ec-
S 1 li

.

T�: EDUARDO NEITZEL �� ções syphiliticas!
II
fi

. �BrlCa
- err�stres, Itla-

� ,................ . - :! rltlillos B ACGIUentes"----- ..............._���..J� ..�....."..._,._,�_..._.._..._. ,_

Cambio Chronicas secíaes
o finado foi Deputado es

tadual durante 3 annos e pra

pae do sr. Nestor e Benja
mim Margarida.

.

A Iamilía enlutada envia
mos os nossos sinceros pe
sarnes.

Com a distinta Senhorita
Maria Steierle!n contractou
nupcias o sr. Walter Deggau,
nosso prezado amigo e dís
tiuto competente Iuuccíonarto
da firma Carlos Hoepcke
i");A, desta praça.
Aos dístíntos os nossos fer

vorosos votos de felicidades.

Sr. Frederico
Busch Ir ...Nomeação

A "SGI America Tenes:res
MaritilD(l1; e' Accidentes",
Companhia Nacional de se

guros elil geral, acaba de
crcar Gma InEpectoria
Santa Cathar!na, dirigindo a
mesma o soro Eduardü Neit�
zel, antigo Agente da mpsma

Companhia f'm Blumen3u. A
AgenCÍa de Blumenau conti
nuará á Rua qllÍp.ze de (lO
vembro Dr. 119

.--+
.

Marcos Konder

Dollar
Franco
Franco Suisso
Peso argentino papel
Relchernark
Escudo
Lira
Florin

F lare s Curso Catha' iueIlsB
de Madureza .

cialida
-

trgem
de WETZEL & CIA.. - JOINVILLE

Major Trogiliô
Mello

de

Tendo o sr, :&fajor Trozillo
de Mello visitado esta cidade
foi-lhe oUerecido, por grand e

numero de amigos e admira
dores uma lauta cola nos sa

Iões do Club Náutico Amerí
cu. Saudou o homenageado
o sr. dr. Arão Rsbello, trans
correndo o agupe e:n inten
sa e eUusiva camara.ragem.

RVEY Dando l.wme ao mais

LI L· IAN HA romantico e f'mocio
nante mm da "UFA"

WILLY.. FRITSC:H para 'esta tempcrí1da;
"ROSAS N'E01�AS". -

W· ILLY 81RGEl ROÍe 8abbad<? e ama-
nha - Domwgo - o

. Cinema Busch já poderá aprespntar
(� ao nosso publico (l film pelo qnaJ� v�m allseiando toda a população

blun�enauense - "Rosas Negras" -

da Ufa. Além do titulo mysteríoso E'

rúmantieo, este mm apresentaI á. a

sensação maior da temporada que
é a v{\lta de LiIian Harvey aos stu
dios de Neubabelsberg e a sua Tea'·

parição ao lAdl� de Wil1y Fritsç3 o

correcto galão que a auxiliuu, mim
sem Dumero de mm adoravéis. fi

galar em deháos da populaI"jàade.
Film de acção, com montagem

que arrebata o bom pmprego de
massas em eFfeitas impressionantes
como na SCf'1J8 da noite de S. João
e na interrupção revolucionaria de
um espectaeulo na Opera, Rosas

Acha-se ab�Ito a matricula
do Cursa Catharinen�e íie
Madureza em Florianop{;lis
diariamente das 10 ás 12 t,

das 14 ás 16 horas na SÉ:ue
do Curso a um Padre �ljgut'
linh0. N' 10.

A captura CD
Desta

Negras, ao par do idyli:· que descreve, serve para I:.OS dar a cOlita de mais um grand·�
actor Vlilly ElcgeI o inolvidavel Zurbal'an de ·'Barcarola". Construido para empoigar o

publico de todllS as. atitudes e oHerecendo um "clímax" que rompe com as leis de

previsão do mais atilado espectador; - Rosas Negras -'-- será, sem duvida, um dos
melhores cartazes desta temporada.

Roma 2-6 - Em virtude dcs
ultimos acontecimentos élli

Addis Abeba, os com�:l]andan
tdS das trópas que guarne
CE'm a cidade, rec,�beram or
dens de capturar o IHmos0
�'ras" Desta. um dos ultimüs
partida rios do Neguf1 é.estro
ns.dv.

MULTAS' ENCARREG.i\- 1
SE DAS DEFE- :

- ZAS PERANTE •

OFISÇOOAD-

I
VOGADO DR. ACHILLES BAL
SINI, COM ESCRIPTORIO AN
NEXO A' RED.i\CCAO DESTE
JORNAL. 1

�1\[al ca Registrada)

--

;;�
:-:;::;

.

torna a roupa branquissima

Andreza Campos da Luz
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