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Presidente Roosevelt

--ne Paz e ele R€'sl1rgimento
Cornmercíal, mas ÜiZ obser
var que o presidente só

adoptará uma decisão nes

se sentido quando tiver a

segurança de que �s poten
cias européas cooperarão
entre eUas, afun de garan
tirem a paz na Europa,
concluindo aceordos taes
como o projectado couve

nío de limitação dos arma

mentos, e dando solucão a

problemas políticos da ím

pürtancia do das colonias
allemãs,
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Fabricação
camaras de

allemã

Victor
Distribuidores$:
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novamente a prorogação do estado
.

De guerra
Debates na Camara dos Deputados

RIO, 2 - Foi lida hoje lvos que acompanham �
na Camara dos Dt>putados mensagem acham-se consr

a mensagem elo sr. Presi- derações dos membros do

dente da Republica solici- 'I'ribunal de Segurança Na

tando ao poder legislativo cíonal e uma explanação
geral dos motivos feita pe
lo ministro interino da pas�
ta ela·Justíça,
Logo após a leitura to ..

mou a palavra o sr. Octa
vío Mangabeira que eOD1-

bateu. o pedido, originando
se seríos elebates entre os

parlamentares.

Pe�idaresurg.imentod·dIO!lfcommercro mun Ia. I
I

Afim da afastar o psrigo de uma - guerra, que 8starfa'i.im-l'
mirante, o presidente Roosevelt pensa em rromover I

uma nova Gonferenn: a de paz

vV��S�{INGTON, 2 - S.e-\gton,. es.'tão _ .c.onv.encidos d;
gundo informa o .sr, WIl- que o sr. Roosevelt esta I

liam Philíps Simms, redac- decidido a dar esse passo)
tor de assumptos interna- pelos seguintes motivos: I
cíonaes da empresa jorna- 1·, .._. Porque a politica
Estica "Scripps-Howard", o dos Estados Unidos, a .res

presidente. Roosevelt dese- peito de armamentos, de
ja vivamente convocar uma pende das disposições (lue
eonferencia mundial de Li- a esse respeito adoptarem'
mitação elos Armamentos, os outros paizes e na con-

vicçãO de que a União A
mericana, C01110 os outros Iestados, p-de empregar seus
niilhões de dollares em ou

tros emprehendimentos mais
lucrativo .., e conven entes,
que o material bellico.

2'. - Porque o program
ma I aval dos Estados Uni
dos estabelece paridade
como o da Grã-Bretanha;
e, se cornecar a corrida e a

Inglaterra 'for obrigada a

aúgmentar suas. coloss�es As comm6moranõHs do primeiro
I defesas navaes, seguido pelo . .

�

d f·d ,-

JOr:ão, ?s .EstaIos Unid�s anmversarlO a,' un a�ao
serao forcados a construir do ImperlO
navios de guerra que por
outra forma não deseja.
nem precisa."

3·. - �ó a corrida arma

mentista não ÍDr· detida
dentro dp pouco tempo, al
guma da!" grandes _ poten
cias soL'rerá. grave collapso
economico ou se encotrará
a braços com uma revolu-

----------------------------------------

cão que, eventualmente, po- r
derá eonduzir á guerra com I
os Estados Unidos, á. des
peito da lei ele neutralidade.

4·· - Um dos príncípaes
objectivos da politica ame

ricana é o resurgimento do
commercio uniyersal.

6'. - Muitas nações eu

ropéas acreditam que a guer
O sr. Philips affirma que ra não pode tardar e o'

o,; observa.dores da política ERtados Unídos pódem sal
internacional em, vVashin- var a causa da paz.

Unicos del]ns�tarios eUl Blumenau:

I Risc11bictor & Gestwicki

Vendas a c rcdito I
Tome informações sem oompromis3o do .plano especial I guerra.

que temos para Vendas a credito
__II Na exposição dos

------.�------�----------------------------------�--

Sr. Getulio Vargas

a. prorogação elo estado ele

moti-

s eleicões
,

em

RO-MA. 2 - o enrnversa

rio da funda ção do Imp-río
italiano será commemo: ado
a 9 de maio com uma gran
de revista, em que tr marão

parte todos os destacamentos
que combateram na Ethíopia.
Durante a revista serão en

tregues as eundeeurações
aOB regimentos vencedores.

Nlj domingo, dentro da
maior ordem e sem que se

tlvess e a registrar o menor

Incidente, eIfectuaram·se no

novo muuicípin de Rodeio,
pertencente á 2!Ja. Zo a Elei
toral, as eleições para o

preencnimento dos cargos de
Prererto e Vereadores.

Dr. Adão
Bernardes

Encontre-se nesta cidade,
desde segunda feira, o

Exmo. Snr, Dr. Adão Ber
nardes, integro Juiz de Di
reito da comarca de Rio do
Sul. S. Excia.. que é uma

das figuras prestigiosas da
magistratura ccdhorínense,
veio f-:xzer parte da Junta
Apuradora do 30. Circulo
Eleitoral. com séde nesta
cidade,

o
•
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Os resúltados da apuração das quatro prlmairo s urnas

Senhor comerciante!
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$ Atten(lendo a uma SOliGita-\ gllra experimentada e cu'ta,
.

..::.�
elo de nossa parte o sr. conheceúor profundo de to.

g'lgo Aglo. Sotero Angt'lo, dos os pro.blemas qla� s� 1'e-

:)
qu,} dirige a. dependencia do terem 80 Fomento ela Pro

;:{ Serviço de Fomento da Pro ducção Animal e que vem

) ducção Animâl de Jaraguá, pr8stando ao Ministerio da
!

..:..l
amavelment3 aquiesceu em Al!:,icultura os mais l'flevan
manter nas eolumnas de "Ci. tes e patrioticos serviços, es· U

::.:.�
dada de Blumenau", com tamos certos que a secção m cruzador japonez
callaborações semanaes, uma sob o titulo aeima receberá Irá á Inglaterrasecção sob Q titulo Prable de nossos prezados leitores

P ·b t & C·
- li> mas Da NQssa E,)onomia a melhor da'3 attenções. TOKIO, 2 Iuformr ·3e of·.

ro
. s ..

. ... ····la_ �� Rural. ,A primeira collaboração ficialmente _que por occaslão

�S Tratan�o se, cQmu. e d� 1I- do sr. Eng' Agr. Sotero An- ?fI. cm'oaçao de J;)rge VI

:� I
ma questao que m�ltl) IDt€'-j gelo sae pUblicada hoje em. lra á Inglatera �m das cru-

:� ressa aos :lOSSOS crIadores.e nossa segunda pagina. I zad�res tia marIDha de guer-
� '".::..:;.:.. I tendo COJlO redactor uma fl- , Ira ]aponeza.

Ç"Ul fregueziaAicará satísêeita se v. s. lhe forne
cer se.npre 31'l sUl-"I:J/iorp.s iarlu nas do

A1oinho [oínville
Caixa Postal, 89 - FILIAL BLUMENAU - End. Tel. SILOS

da Gamara! prorogação do mandato
dos Deputados

RIO, 2 - A annunci�da riam contra. Isto quer dizer
emenda supprimiodo um pa· quP a emeIida não será ap
ragrapho da Constituiçãü, di- provada na presente legisla
latando em cOil8equencia por tura. EUa já conta porém
mais um anno II mandato da com cerca de no assignatu
actual Camara, niio se sabe I raso Se conseguir 151 votos,
1uan10 será apresentada. Pt'· poderá ser submetida a nova

ra approvação da emenda da votação na legi:ilatura que.
'3.c�ualle,;i3Iatura seriam ne- se inicia em maio.
cessarios n) mínimo dlizen- Se conseguir mais de 15)
tos votos. votos, noticia o "Globo", €'8

Sdbe se que dos 300 depu. �a.rá aprova1a a prol'ogação
-ados, pelo menos 130 "/ota- do oianG.ato da Camara.

PJ'obhlluas da nossa econonlia rural

Já na r-egunda feira a tal'
de teve inicio a appuração
los votos contidos Das urnas

pe» Junta Apuradora do 3
Circulo Eleitoral, com série
em nossa cidade e composta
pelos Exmos. SI'�. Drs, Luna
Freire. Alv s Pedrosa e Anão
Bernardes, juizes de Direito
respectivamente das comar

eas de Blumenau, Indayal e

Rio do Sul, com a assístencla
.ío dr. José de Carvalho, dís
tincto Promotor Publico da
Comarca e .Prucurador da

Justiça Eleítoral,
A apuração foi iniciada em

ordem das secções, sem

sorteio, verifícaude-e e os re

sultados seguintes:
la. Secção - SÉDE

Pare; PREFEITO Votos
1"3 Nota: 1 voto :em branco e 1

Sylvio Scoz (P L C) "Z 11
Arcangelo Tomelin (Integr.) 33 nu o.

Para Vereadores 7a. Secção-Benedicto Novo
l\.ntonio Furlani (PLC ) 135
Jo:xquim Rigo (Integr. ) 32
rercilio L:mgo (P L C ) 6
Felido Gotlardi ( P L C ) 3
Julio Preti ( Integr. ) 2
Willy Hoffmann ( P L C ) 1

2a. Secção - SÉDE
Para PREFEITO

Sylvio Scoz
Arcangelo Tomelin
Para Vereadores

Antonio Furlani
Joaquim Rigo -

Tereilio Longo
Felicio Gottardi
Julio Preli

Votos
142
38

Dr. Alves
Pedrosa

Acha-se entre noso Exmo.
Sr. Dr. Alves Pedrosa. pres
tigioso Juiz de direito da co

marca de IndayaL onde se

vê constantemente cercado
de aHenções por parte de
todos que o conhecem e a'

dmiram. S. Excia. veio for
mar parte da Junta Apura
dora do 3' Circulo Eleitoral
que processa nesse momen
to as eleições eftectuadas
no municipio de Rodeio.

3a. Secção - SÉDE
Para PREFEITO Votos

3ylvio Scoz 148
A'·congelo Tomelin 38
Para Vereadores

Antonio Furlani 139
JoaqUim Rigo 37
fuUo Preti 4
Tercilio Longo 2
Felido Gottardi 2
Nota: 5 votos em branco e 1

nullo

4a. Secção -Séde (Dícmcnte)

Para PREFEITO Votos

Arcangelo Tomelin SI
Sylvio Scoz . 62
Para Vereadores

Luiz Bonesi ( Integr. )
Willy Hoffmann
Joaquim Riga
Julio Preti
-rercilio Longo
Felicio Gottardi
Antonio Furlani

82
54
2
1
1
1
1

Foi interposto recurso para: a

annulação desta secção sendo a

decisão convertida em dilligen-
cla.
Na tarde de hoje prosseguirá a

apuração. que deverá estar finda
provavelmenie na 5a. feira á tar�
de.

OMS131
35
5
4
1
o MELHOR E MAIS MODER·

NO SYSTEMA DE FOSSAS

DO MUNDO.

A festa da Uva
Cavias,2 - Encerrou-se hoJe

com grande brühantismo a Fes
ta da Uva, fica�do eztabe!ecido
que a festa do 'proximc anno se

ja: realizada: (la: Capital Federal.

ReuniãO do Grande
Fascista

Conselho

Roma. 2 - Na reunião do
Gri'nde Conselho Fa&cista ri
cou estabelecido a chamada
obrigatoria de todos os ho
mens validos de 18 à ü6 au

uos, para nns de treinamen
to.
Resolveu-se tambem a in

tensificação dos Slrmament.o.;.
Com essa. resolução o

exercito italiano contará com

9 milhões de homens .

Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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Aug. W. Berndt

Faz' todos trabalhos que pertenc:em

enc:alafetar, raspar, encerar, enverni,

$ar e olear soalhos novos, velhos e

estragados. Accceita limpeza geral de

moveis.
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Problemas da nossa economia rural Na região nazal

CLASSE

Sistemas propicias á en
gorda dos bovinos

(Especial para o 'jornal "CIDADE DE BLUMENAU")
POR S O T E R O A N G E L O

(Eng. Agr. Teehnico do Ministé1'io da Agricultura)

Comumente, na pratica pa
ra se conseguir engordar os

bovinos, se há recorrido a

tres métodos difereutes:
a) � O método íntensívo,

onde 08 animais são alimen
tados á -galpãc durante todo
o período da engórda, emprn
gando.ee vârias forragens e

fazendo-se entrar nas rações
uma bôa parte de concentra
dos. E' o método usado por
excelencía, para animais H
nc s de pedigree. Em nos-

so país, sob o ponte de vis
ta economico, é ímpratí
cavel.
Os gastos com o cus'eío

dos animais, não compensa
riam as vendas eíeiuadas
de vacas e novilhos alímen-

,

tados pelo sistema que vem
Competente Encerador e de ser preconisado.

Lustl'ador dé Soalho Nos Estados Unidos, ou na
e Parquet Europa, OI:! animais atínjem

,la preços muito elevados.
}lua da Velha TeI. Nr. 13

1 sendo possível Ievar se a efeí.
to o método acima descríto
h) __ O sisteme. do pl1sto

iJ esta arte, c:omo nivelar, aplainar_ reio ao ar Ih re', ulil zando-Ee
como. alimento (iS forragens na

ívas, que CI e cem exr on allP8-
mente no sóIo cu !linda nos

prad( B artíliciais, - formados
salas partic:ulares e t:ommerciaes, co de plantas forrageiras, de
mo tambem limpa, lustra e envernisa poder nutr:tívo tfici'J::lte, �

conlormA se vem ]'ealizando
com a aUafa na Argentina e

a aveia no Uruguai.
c) -- O sisteIPa mixfo, em

que se empregam ô método
do pasto:!'eio nos campos na

tívos administrando ao gado,

I ali.
·mentos c.oneen.trados, c.

oml

sejam: grãos de milho, tórta
de linhaça, Iarélo de trigo e

algl)dão.
Póde ser cr',nsiderado anti.

economico pari:. o nosso país
tal método, porque elevantlo
o custo de produção SOmen·

te uma grande alta nos pre
ços dos bôvinos de cõrte,

Paulo
Blnmenau

Hering
Santa Gatharina

Tintas· e Vernizes. Matedaes para

,pinturas em geral
Tintas em bisaagas para artistas

"'l&��Mf�_��������e+I'/t����������

; Fazendeiros e Sitiantes i
I MEL E GEnA DE ABELHA t
g S
t Compra-se qualquer quantidade e_ TrafaT ;>or caria ou pes- t
� soalm�nte com IRMAOS ChviINO o;>

t Rua lVhtjol' Di<'go n. ti85 S
$ ,c. ,.;;::; ""': -p -= , r-- �
i

'W'oI_ ......=-.,1..:1. ... '-'
S

���G+i' !+ll>��m��'l+l)��<&I!I>�$I9����'f:mt��� ...

de convocacao
,

sorteados

anímaría aos criadores a pra
tica deste sistema levado a

efeito nos Estados Unidos
com muito sucesso. Ali a

pngõrda do gado se combina
lançando-se mão de pasta
gens naüvas com urna ali
mentação de milho, uestri
buído aos animais, juntamen
te com a palha.
As espigas não são des

granadas, de maneira que,
ao mesmo tempo, os suínos
se alímentam dos restos do
milho não digerido pelo gado
vacum.

No Estado dé Santa Cata
rlna, hoje em dta, tendo-se
como prínclpal objetivo, a

engorda dos bovinos para o

eórte, é claro que os criado
res sómente poderão recor

rer ao sistema dos PéS:)
reíos nos campos nativos,
por que qualquer outro sis
tema preconisado, que venha
aumentar o custo de pr. du
ção, trará serios embaraços
em face da desvalortsaçãn
atual do ga io de cÓ!"te. O
que o cria. O' Ca ali lenSe
deve. vis, r, é o nH�io de
chegar econ')m;camente"! a

obter a engcrda do St li ga·
do, mais rapidamente possi
vel, para aproveitar as vezes

as boa3 c0ndições do mero

cado.
Quanto mais tempo demo

rar o animal em atinjír o es

tado de gordura éuficiente
ás exigencias do mercado.
tantJ mais se perde inulll
mente, a pBrfe da ração de

manutenção e de produç10
capaz de ser utilisRda pele
maquina animal, - tl'ai1sl'or
mando-a em carne e gordu
ta, tudo iseo. pela deficien
eia :da materia prima repre
sent\;l.da, pela natureza dos
pasto9 nativos.
E' o que se vl?riIica nos

campos do Estado, com ra

ras exceções.
E' sabido que o f:l�imal ne-

ce6sita de uma ração diaria

I para viver e manter-se em

• bom estado, lliesmo se.:n pro-

I dU.Zir
trabalho algum, nem

leite, a essa ração dá se o

nome de ração de manu

tenção.
Para que possa engordar

I
de

..

verá receber uma. quanti
dcide maior de aJimeIlt(', a

qual se tranlormaodo no 'f

I ganisillo empresta !1.(J animuI i _

Attesto que s{,ffrendo ha
mais de d. i& annos, de um

dartàro syphilitlco de máo
caraeer. na rr g ão ;:f- ze l
lado direito, traieí me com

tiversos medlcos. sern que.
apesar dos estorcos da sei
encía, pudesse conseguir me
lhoras.
Por ínieiativa pror+ts , fiz

uso do "Elixir d e Nouu-Ira'
10 Pharrnaceutic I e Chtmtco
João da Silva Sllveri. e, d�·
pois de haver tomado oito
vidros, acheí me re dicalmen
te curado. E por s 'I' verda
de passo o presente que as

slgno.
c Sebastião do Alto, E. do

Wi! ...

,�,
..

�".

'. . .

li'inta . ãIlDOl '" IUC00880
do omelhor 1'etlame para

preferir JUVENTUDE
ALEXANDRE para tn·
tu e embelleaar os cli.bd-
los. Extingue a c:aspa, oJ·
Ia • quéda . dos cabello8,
evitando • 08.1vioie. Fu
voltar � 061' naturâl os

eabeHo8 branCOlt,
$ dando..lhea vigor
ti mocidade. N40

A.,&.��
contém saes de
pra ta ii usa-se

Eo--...,..9f como loç4.0. .i'<�
-

t' -,=,\,YI*t _ ..

,. rarnII. ••••,

'\ . o.p.''CuaAIaaMfr
N--'l!H 0aTId.... UI �...,.

-

�

aumento de carne, graxa ou

leite, e é chamada ração de
produção.
Nos campos de pastagem

urdinaria, isto é, cujo valor
nutritivo das forragens seja
deficiente, o animal alem de
não conseguir engordar, ain
da gasta as reservas organi
eas para se manter. Exem
plüíquenos:
Se um aotma, cons ome

diariamente 25 quilos de pss
tos para se maiter e se pé •

de além disso, digerir' outrr S
25 quilos, que se transformam
em g< r It ra, - suppondo se

.

quo necessita. esse animal'
2.590 quilos. para chegar a«

estado de engorda desejado
bastar lhe-ia 100 dias de in
vernada.
Mas, cousiderando-se que

o campo não oferece a quan.
ti<1ade ce pasto indicada e
somente alcança comer ú

animal, apenas, 40 quilos
d aríamente, é clar o que só
destina 15 quUos diarió8 para
formação de sua gordur I,
necessitando deste medo, ] 70
d as para alcánça!' o mjsmo
estado de gordura. Assim, se

perdtm 70 dias, para que o

animal atinja á e[lg'Jrda, ou

sejam uma pprda 70 x 25
quilos, - que represfn:a a

ração diaria de manutençãf',
- no total de 1.750 quilo&
de pasto por animal.
Sendo o animal {-conomi

camenle um cl:lpital, deve-�e
calcular a a�ürtjztlção pelo:
riscos de mórte_
Resumindo: a er.goJ da para

bovinos que se destiLam aú

mercado do CóI"ÍP, d' verá
ser feih o mais rapidameL te
possinel, eCt·nom S: ndo se o

valor Jas forcélgens de ma

'lutenção, bas<lada no valo}
de arrendamento do campo
nativo, levando em conta o

cus'o das forragens cultiva

das, no ("aso de se 11lJçar
mão deste siótema e caleu
Jando ainda o Y�ll)l'" que re

presentam os 81!imais e SU'l

pôssiveis perdas, dma�te o

regíme dI:') �Ú gorda_

Ed ita I

Rio.

jesuino Porro
(Advogado prov síonado)

. DESPERTE A BIUS -

DO SEU fiCADO SEM
CAtOMELANOS

E Saltará da Cama Disposto
Para Tudo

o figado deve derramar. di-ar-iamente, no
es.tornag'o, um l:üo de bi1is. Se a bil is não

corre livremente. os alimentos não são

digeridos e apodrecem, Os guzes incham o

estomago. Sobrevem a. prisão de ventre.
Você sente-se abatido e como envenenado,
Tudo é amargo e a vida é u:n mar-tvr-io,

Sáes, óleos mineracs, laxa ,tcs ou pnr

gantes. l·,; nada valem. Uma simples -vu

eunçüc não tocará a caUS:.L Nada hu I ·�'r.10

as famosas Pillulas CARTERS paru o

F'Igudo, pur-a uma ac.:ão certa, Fazem
correr lívremeute esse litro de b li!s, e você

sente-se d!suosto para tudo. N.lo ca'Js-aTI�

camna: são' SU3'Ves e contudo Sã0 rr:�ruvi
Ihosas pa!"a fazer a b�1is �;.·rr�r Hv:-e-:;e:ltc

P�a as Píllulas CARTE!�.S para o !j'igadc
Não acceitei:nita.-:ões. Pre�o 3:;UOO ..

Servico
,

CIDADE
DE BLUMENAU

Bissemanario de absoluta
índependenota

ELições ás quartaS-feiras
t. aos saubados

Dl rector:
DR. ACHILI.ES BALS[N'

Gerente
RODOLFO RADTKt

Pedaceão e ofricinas.
Travessa 4 de Fe vereiro rr 7

Caixa Postal - D7
BLUMENAl'
Santa CatlHlrina
._

. ,.r-IGN'Aol'LTrl!\ c;-\�.':'l -<1 ' \'.1-\,.

Ar 10 ...•..

Se ae-tre .. _ ,

Nr n. avulso ..

NL n. atrazado .

!;;$ono
ssooo
$2í10
$.tOO

IMP()RTA\TTE
\ direcção de «Cidade de IBI menau> não assume res-

pcusabilidade peras aprecia- j'.ções emettídas em notas ou

artigos assignados

§�.;eMH .p"

AVISO
-0-

nFDIMOS a todos (IS
.ia. '"nússos assiunante s

de nos sctennücarem
de to das as ifTf'gulari
d.uí es que occorrerern

com a entrega desta
Io.ha.

A Gerencio

MIlitar
U�O.'v

(Classes de 1915
Robel"to Gross8nbache!' da JL:uta de Albtamentú Mili·

lar, faz sabei' que foram sorteados para o serviço do Exer
cito, no primeiro domiúg() do mez de Març0 do anno de
'1935 e 1936, na Capital do Estudo de Santa Catlwrina, sé·
dp. da lQa. Circumscripção de Recrutamen�o Militar, os ci
dadã< s constantes da relação abaixo transcrlpta, os quaes
se devf'fão !lpresentar entre os dbs H> a i30 de A BRIL do
corrente anno (lg37); e os que não o fizerem, fic11l'ão su

jeitos as penas estabelecidas nos regulamentos militares �,

Codigo Penal do Exercito. Os referidos sorteados, para ob
terem os meios de transporte, 1everão se dirigir á ju�til
de Alistamento Militar em Blumenau, no edificio da Pre
feitura Municipal. Chama a�tenção dos sorteados abaixo
relacionados, para procurarem no correio das Zonas onde
::138Cer<tm, as cartas de notificação. E, para constar la
Vfou-se, o presente edital. que será affixadú á porta prin
cipal da Prefeitura, nas sédes dos districtos e publicado
pela imprensa.

Séde da 6a. Zona do SIR. em Blumenau; 1 - 3 - 1937.
ROBERTO U110SSENBACHER - PresLjt:'Dte.

3 Pedro, f, de Maria Benta; 5 Julio Krug, f. de- Martin
e Maria; 6 Balduino Valtricb. 1. de Egidio e Phelomena; 7
Richard Hiskowsky, f. de OUo e Augusta; 10 Augusk
�chwartz, f. de Leopoldo e Emma; 11 WilIy Uecker, t de
Alberto e Bertha; !2 Henrique Gieland, f. de HernHtnll te

Emma; 17 Herbert Nitz. f. de Maria Nitz: 22 Henrique Krei
tl(lW, f. de Ricardo e Augustá; 24 Jacob. FrõJhlicb, f. de
RermanD e Luiza; 25 Anselmo, f_ de José Victorino e Ber
nadina; 28 Roberto Kalvelage, f. de Ludc.vico e CaroliDE':
29 Octavio Tafne!', f. de ·Wilhelrn e Celia; 31 Walter ESf:iO'
f. de João e Thekla; 34 Arthur, r. de Jusé Domingos N;;:
vaes e Sebastiana; 35 Rodolpho Bublitz, f. de João e BUda.
37 Edmundo Uesler, f. de Carlos e Emma; 38 OswalJ Ri
chard SChirmer, f. deRichard e Anna; 39 Alberto Volk
manIl) L de Hermann e Anna; 40 Alberto Westpbai, f. V��i
lhelm e Hedwig; 41 Wim Gaulke, f. d� HermanD. e Bt'fttla;

(Conclue no proximo numero)

de Ganco
,

For"ece'se gran
-

de quantidade.
Pedidos com oHerta de preço para f
Elmonide Balsini Tubarão - Santa I

Cnharina� (Citar esta folha),
'

Pennas
ÀrmInho

(ilG1BEili!i:1ElEi Ia

Iii BallCO Sul do Dl
lU Brasil I!l
Dl

Capital: 4.000:000$000 r:t
succursa���: ����:�TA.����a Postal N. 5 �

PAGA JUROS, EM CONTA-CORREJ."iTE. ®®
� ATE 7 'I. AO ANNO

Dl&:I Recebe em "Depositos Populares" déStié a

quanUu de 20$í)UO até 10:000$000 pa'

lU ganUO;:�JS
de

Dl
Dl u =

mli�riiiiiLA:iEi�

e 1916)

1915

Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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Cahiu na lagoa do
Sombrio oplanador.

l'Argentina�'
b

ÀGossado por. violaut,Q temporal rompa,n-se li, cabo ,do reboque
"'\ ',I
.Ha 'pouco mais de uma se-j no levantou vôo no seu ap

mana a população local teve, parelho, procurando Iccalísar
opportunídaríe de presenelar mais ou menos, o ponto ou

nos, eéos blumenauenses as de caíra o. planadon, ,

evoluções do planador "Ar- Após algumas horas de per
gentina' pilotado pelo sr, manencía no ar, o capitão
Hans Otto €' rebocado por Aquino que Bb havia feito
um avião do Bxercíto, cons acompanhar por um mecha
tituindo facto inédito e Inte- i nico, conhectdo pela alou;
ressente. .

nha de HJoão A.lemão", co
Puhlí.samos agora um têle- nhecedor .da zona. onde se

gramma da Capital g:.uclla pardra o cabo de reboque
que mura as perípeeías e o do planador, viu meio sub,
aecídeute Sofrido por este merso na lagoa do Sombrio,

I Pia,
nad. f,'

ao altingid:erritOriO, JOO,
allzado, ao norte, de Tor

gancho: res, o appareího de Hans
Porto, 27 - Rebncado por Otto.

um avião do Exercito,
.

guia- Irnmedíatamente o piloto
do pelo capitão Aquino, par- desceu a nma altura de mais
nu, ha dias, do Rio de .laneí- ou menos vinte metros, para
1'0, com destino a Buene s ver se ccuseguta aterrtsar �
AÜ·fH', o pJanad'br de Hans .prestar socorros a Otto.
Otto. -e Foi constatado, então, que
Acr attingi� o terrttorro ca- .o planador tinha somente to

rhãrtuense, o avião roi obri- ra d'agua. uma das asas e

gado a baixar em Tubarão, parte da Iuzeíegem, estando

I) o.�de permaneceu alguns com a cabine onde, devia es
'11a8. tae o a víador quasi totalmen-

I
,

Sexta feira, o avião do ca- te submersa, o que inquietou
I! pitão Aquino reiniciou ü vôo sobremodo as tripulantes do
trazendo a reboque (J plana- avião ml.ítar, ainda mais
'dor, Ao attíngf r (t fHo Gran- que o local não se prestava
I de do �ul. succed=u encon- para uma aterrissagem.
trar pela. .frelJ;e, Iorte tempo Diante disso, o capitão
ral. AqueHe ,a!Ví�dor militar VOHQll a T0rres, seguin,lo
tentou por tudt S os meios com seus companheiros, nu
vencer a tempe�tade, prof'u ma lducha, até alcançar o

LIVONIUS & Cf J\ I �anào f'�lta: qH? o pl.aol'\dor ponto. onde estava,. o plana-
" . I losse�ttmg�o de chelO. pelo dor, tendo gasto mssú mais

. I tpmporal, vwdo a solfrer /'lI. de qRl.ttro noras dd - viagem,I I gum aeíd::>ate, l) sr, H11.ns Ot-. Chegado;:; ii lagoa, consta-.

II ri) QU9 r,elle vi Ij lva. B"lda taram os tripulantes da
- laD-

�'�__iiiiiiv_-'iiiiii'õiii··;;;;;L_'._�_-,;;,;-;:;;;-�- r!0;;_' íotraWj:t'"os seus :€sforç IS,

I
Chri'd que bqtto se achava df'n-

- : j''''' v�;:- a a,. u "il, qU€.ulOu St' (I, tro.. a ca lne, com agua pe"
cabo do reboque, fIcando ,(, lo pescoço e que si tardas-,

.Attestad.o �do dr. Gep'<,g pl<:Jnartor á mercê da ruria ,;em mdls algumas horas os'
RlChter, IDl.'dlCO formado na do VI:) ,dava!.

,I soccorros, o aviador por ner-,
AIJ.eman�a t'_ Brasil! ""chefe , q avião, contiou�u ,a sua to tef'ia p.::recido, pois se'
do Hospltal San 1082 � Ja Vl'lJem, ate Torí·es. Ali o ca' I acbava impossibilitado dei

rag,
uá

-" S,:ta,'.' CaUi,aI'iI1;'}: ,pitão Aq,uino deu ',cu�l1�ci� \ Sit,ip dR cabine, que pouco 8

.
APYREfiNA. hOC: aU5ge- illoilto, � quem de Id(rl:"lto, do pouco submergia,

zelChoete,s FI.'tlepal"ât beson oecorrido. Iillmediatnmepte I A kneha encostou no pla 11del'S in MjgraeneHU:e_o, foram tomadas medi?_as para I na�or, que fui retiradn, de-
,Ass.) Dr. RlCht'ir ser f'l1crintrado o aVia0 sem pOJa de grande esflJrços do

(Trad.: 'AfYRETfNA,' um mo, to., bem, cn:rio 'o seu

PilO,l! l<;cal ún,
de

C6if,a, se,fldo, as,'remedio indicadissimo na
to;

. ".Im, salvo Hans Otio que fe
dor de clibe ) A�slm que. o tem?� melh�. lIzmente Dada soffrera, ape·ça .

rou, o proprlO capllao AqUI ,·�'8r da queda dÜ'! planador,
___________

' Este, apanhado por um reQ€-
moinho de vento, caifa. a pi";
no submergindo quasi tutal-
mente. . _ .'

.JGN MVI

,.�UK
•

PUY

AI]

COMPANHIA ';IN;�f.iRNA·
GION�L- DE�'CÀP1-

T4LI4J\CAO
Amortfzaçã6 . de

,,,�EVER�IRO,, I
',.'1 • w j

ReaHsou"se h o u t 'e m. I
ns . .. presença d, o Iis� jf cal do 'Governo, o sorteio
de amorijzacões de títulos iI

I desta '�oJnpaQhia, ten�o I'sido' �oitt:�dáiii as seguiu-
tes oito combíuações: I

I

O,ZI, "

HOZ

ZA]
Os:!portadores de titu'

los .em vigur, contempla
dos, são couvídados a.re
cebero reembolso garan
tldo; na sele da Com
panhia.....

ou com os rnspectores:

Bluménau

Festa de S_ José' ++Sao P.aulo". n. �

em fHJABICANAS , .

Mensario em .fotogravura
E' a :melhor revista em

l'otogravura do paiz.
'

AS$ignotura annual 10$000
Cam direito aos, numeros atrazados

Agente' todo'o V'a:1le . ao
It::x.jahy: OLPHO RADTKE'
Réd. « de de Blumena.u».

Caixa. Posta.l. 57.

3", Domingo' depois da
,.- Puschoa..
DIA 18 DE ABRIL

G';rande festa porm1ar,
havendo 110 loca], be
hidas, chl�l;rasco, ,rifas

etc.
"

------------------------

i

J
!

i
,

t
l\
�tt

li
L�
n

Registro de firmas

A Junta Comercial do Estado de
Santa Catarina autorízou o Snr, Joa
quím de Sales a tratar do REGIS
TRO DE FIRMAS COMERClAES e

rnDUS fRIAIS, para facilitar o cum

primento da 'Lei Federal n. 187,
do corrente ano.

Portanto, todos os estsbeleelmsn
tos. ,fabriêas, o!íeinas engenhos etç,
quesamdasnão e):ltiver�� ,9lgU}Ii.fl
zados neste e nosmurucnnoa vism
hos, poderão faze-lo de�de já, por
int�rmedio do .sn1:. Joaq� de Sales.

Rua Dr...Amad�u da
.
Luz, n. 16

:. BLUMENAU

����1f= -r- ,\1," :Jli· ca!f��ã�' , �u'

Massarànduba �II:.�.·,· Terças,' quarta/ e sab
...;:�lt hados sahída, de Massa- 1

. randuba de A �itz as .

!� 5,3�a�?::S'de Blumenau �;
ti do Hotel '_{3ôa Vistn as. �l
f: 1,3Q horas,

. .::j

I: . Acoeíta. tamhem VW-:1 I

� gpns especíaes de casa- �'
: meatos etc, " :)

f� !RNOLDÇ) NIT� �f
���:.:.:....���

, ,Sofre de frequentes dares lom
bares. pont<xdas n�, região renal que
lhe firam o prezer de viver? O amigo
esló: nfi'cessHando
de PIL ULA S DE
FOSTER.
Para i" i'S pade
cimentes elas
dão ali .rio quas:
ins!anlaneo' e curá'
rapida. Devido ti: sua
fode acção diurefic:a as

PILUlAS DE FOSTEB
expélem do organis
mo c exce$SO do

'

acido unc" cuu:::a
dor di' ti:!uma:!1smo"
i:rreq ulari dqd .. s
urinarias ",.ao femios
ouíros sofrimen1o".

(j) OS :,iosso;<; prezados
.::r/, aSS'l.gnames, desta.'

cidade e do interior, que
ainda n{io saldaram as

Su,us assignaturas na ge
'rencia ou tom os nossos

repre_çentantes autorisodos ,

pagando as assignaluras
em f!trHzo, pedimos que o

'

façam com bnJVid,ode" fi- i
neza ql�e ,muito o�r.adece-
mos.

o sonho de todas as

tnulhere�
S?r Doniía e predilecta

"

se rea'l1sa fazendo uso

'" DO

Creme vitanlin'oso
Procutol

r

Que Hmp'o, conserva,_,. f'
�... .. r

, e réJuvenesce a cutis

Vende�se p.-�'. .

pharmacÍ«l,' v OrÍOD,
BLUMENAU

SUL AMUleA CAPHA LlIAÇA(
Resultado do soeteío fle amortização ele 27 de

Fevereiro de 1937:

C,L·E
. ,

.YTÁ
TA R G';X.. Z
V N H� -í�R.Z

o proximo sorteio de �orüzação será:�ealiza
do em 31 de Março 4��.1!)3"

� �'w � ",\,>,

Publicamos a seguir alguna dados do Relatotió-Balanço
em 31 de Dezembro de ...1936

Capítaes , subscríptos em vigor
atê 31 de Dezembro de 1936 Rs. 1.934.720:000$000
representados por mais de 156,000 títulos

(um milhão novecentos e trio"
ta e quatro mil setecentos e

vinte contos reis)

Reservas mathemeücas representadas
por empregos rlB capítaes de absoluta
segurança . Rs. 107.7ó4:254$300

!(cento e sete mil setecentos e

.sessenta e quatro contos QU
zentos e eíncoenta e quatro
mil e trezentos reis)

.

"\

Pagamentos antecipados por sort�ióg ,

J até Dezembro de 1936, mais de Rs, 36,000:000$000
(trinta e seis mil contos "de réis)

�, ".

J

Pagamentos antecipados por sorteio;
"

só n» ei'ercieio de 1936, mais de 8,000:000$000
(oito mil contos de reis)

J. EISENHAUER: - Rio de .janeir o
Inspecter para o Estado de Santa OatIlarina <

, ,

I·
""

Exija do seu fornecedor
Somente o

-�

Sal "�Ias�a';
"

Refinado cosinha "

para
, � . _' "

I E�té.:r:ilizado para mei3a'"
#'

.

.-

"-� �, -'

Empre'sa Aufo Viação Catharinens9 -:'ltda.
Cargas, passageiros e Encommendas

Serviço díafÍo entre,.. -

Laguna - �ubâ'rão (_o floriànopo ...

!is - Itajahy. oi' Blumenau -;Jªra
�,g�á "; joinvillp.: - Çuri�ybFl

Esta emp'resa ,dispõt; de wnf.ortaveis autos·omni
bus, e pode offerecer aos srs. passageiros pleno

confQrto e segll1'onça.

AGENCIÁ EM TODOS OS LUGARES MENCIONADOS

Sta. Catharina8lumenau' ,

Augmantados OS pra
ços doo - aço, f1 do

� ,'�:'
'

ferroJ

Viação Brusquense
ltd.

linhas djarias entre

Brnsql!� e Blmnenau
',' .'

Caminhões inteirei:nente
no'vos

-

parà p&s�ag.eir�:s
,
e óargas' <

Agencias:
! J;>rusque: Yva. Fischer 'reI. SI

'I' Bl�ll1ell:;:::r:;:�:,Te].
2B3

'garantido a.Uencioso

LONDR.ES, 28 - Em VIsta
do augmento do consumo
de aço, os pfoductores de
aço e ferro projectam a ele
Yação dos mesmos a partir
de r)1 de Maio.
Desconhece se por'enqmm'

to o gráo do aug�ento,
,.li.

.'

ASSIGNEM JORNAES E RWISTAS
� DO PAIZ E DO":;;:MERIOR..

A

.. Dirijam,lIC A ECLEQ'J;C�.para tom&.� ou

reformar 8; assignetw'à: �'jornal ou revista de
!lUa predilecção. . J:. ,

Daremos vaHosos brmdes. além dos Que são oITe
recidos pelas Emprczas Jornallsticas Econumis2

15 C �;�;;"'; �=;._.o.","o m=:� J :'
JAO PAULO, R,"" 560 B<I,,"to, 11 - (;",Ixo, 539 \ t;

RIO t Av_ida RIo .Breuu:,., 137 • Caixa, 2592 I

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



fota pertíve
o Caxias jogará nesta cidade com o

Recreativo Brasil

o 72 Está marcado para o pro
xímo domingo um. sensacio
nal encontro de futeból en.

Notíeías partlculares in�or- do, além de vexato-ío 80
tre as equipes representatt

marn que o governo vae commercíante, é uma arma
vas do Caxias, de -Ioínvílle,

. .

30 día - das .mals pérígosas na ma-o e do Recreatívo Brasil, des-prorogal' . por maIS·
.

1 S li - ...,..

'u· d.

de um funccionarto .víolento. ja C1 a e,
prazo para que o commer- 1...

E· t I·.... '

t.-.

1·
•

it
-

N('IS estamos certos cue o sape '?J�J, como e na 1I-('10 regu ..arrse sua SI uaçao DO ':1 I t'· d t d
em face do derreto nr. 72, governo procurará __ e se rai, es a esper an o o ma.

que institue o imposto sobre quizer, aeherã - um meio
vendas e consignações' Ade- de harmonisal' os . interesses
antani mesmo, que em face do fisco com os do eontri
ria repulsa manifestada pela buínte.
eommercio, esse regulamen 'Do "r;orreio do Povo",
to vae ser esíírpatlo de di- de Jaraguá)
versos pontos julgados· ím-
'J:)raticaveís e vexa to rios para
8 grande classe. Para· esse
rim, lá nas longínquas plagas
do Rio do Sul, Ióra da bísbi
lhotíce da imprensa, reuni
ram se nesta semana, debai
xo da batuta do. snr. Direc
tor do 'I'heséuro, todos' os
inspectores da Iazenda esta
dual, estudando o assum pto.
Dois p rntos ha que merecem

modificação profunda: opa,
gamento do Imposto sobre as

mercadorias compradas a

não commercíantes e o re

gimen especial. Aqnelle, a

lem de Injusto, pois sujeita
merçadoria &. dois impostos,
é quasi Irnpraítcavel na zcua

colonial, pois oceuparía em

pregado especial. O segun-

xímo interesse em nossos
meios espurtívos, Jazendo
prever uma tarde de grande
interesse e sensação no gra
mado da rua das Palmeiras

O forte conjunctu do Ca
xlas é bastante respeitado
em nosso Estado, [ustiücan
do plenamente os severos
treinos a l.l1lP. estão Se entre
gando LS zapazes do Recrea
ti vo.

de

parodias

Gymnasío
Catharinense

MULTAS' ENCARREGA-
SE DAS DEFE

.. ZAS PERANTE
OFISCOOAD-

! VOGADO DR.ACHILLESBAL
í SINI. COM ESCRIPTORIO AN
I NEXO A' RED.t\CCAO DESTE
JORNAL.

.

.

Jo�ann fa�er
Visita

Concurso
Recebemos a gentil visita

do sr. Diomedes Teixeira,
que se encontra de passagem
por esta cidade emserçlço de
propaganda da importante fir
ma Albino Buechner de Cu
rítyba, representante para o

Paraná eSta. Catharína, do
papel para jornal da "Cia
F n'andeza" e dos afamadis
simos Iapís "":Jhann Faber"
Iahrícadt s em São Paulo.
O sr. Diomedes Teixeira

manteve comTJOSCO agrada
vel palestra é á despedida
presentl'lou nos com uma coI
leção dos legitimos la pü
"Johaun Faber", "d')is mar

tellos'" de reconhecida famb
e inconfundível qualidade, a

cuja oUerta ficamos m uitiE
simo gratos

ri Casa Borba, por inter
medio do conjunto verde, es
tá promovendo um concurso
de parodias da marchínhe
csrnavalesea "O palj.aoo que
é ?" As respostas a este in
teressante concurso estão
sendo Irradiadas ás 2as. Ieí
ras pelo "Conjunto Verde' e

deverão ser endereçadas á
Gig1 - Correio.
O concurso deverá termi

nar em maio, dp.ntro de um

mez. e á parodia venced::TR
ca bprá como premio, si seu

actor fôr do St'xo masculino
um optimo charée Cur.i, f

caso contrario uma rIca boI
sa.

Exincies

Da Funtymod (Fundição de
Typos Modernos Ltda.) rece
bemos ftrtistica folhinha para
o dnno de 1937, Agradece
mos a gentileza.

o Juramento
Os pintioh.:s precisam de um trato espeeial.
Alimente-os CíJm,

a Bandeira

TRIGUILHOCom relp.rencia á nota que
publicamos com 11 titulo su

pra recebemos a segllinte
carta:

"Hlm. Srr. Redator da
"Cidade de BIumeua u"

.

. Élumen'iu.
Acabo de ler hoje o spu

acreditado jornâl Cidade de
Blumenuo, o qual notei um

engano, talvez não por SUd.

culpa, mas por quem dignou
dar a nota em comemora ção
ao Juramento da bt:ll1dejra
do Tiro fie. Guerra n. 475
dessa cidade, 11,:)8te- districto
Como sem!Jre fui hOlli;;)m fie

justiça. apêlo a V. S. se dig- Delegania de Policia " ,

ne retificar os nomes das DelegacIa de PohOla de Gasparpessoas. que se s�111enta.ram. da Rio do Sul
para o brilhantismo d!:.'f'l1l fes

I'ta. Pois trata-se d:l pessoa
de Erich KIQtz. qne nada A pedidú foi exonerado. �o
concorreu para a referidal cargo de delegado de Pol�c a

festa, o. que em substituicão I d: Rio do sul o. s�. Bernar

deste, peço lembrar ó nome dmo Thomaz da SIlva.

de Arthur Buerger J!llZ IJ,

Paz c.lf'ste distrito. Quanto as

referencias da minha pes'lO ,

muito àgradeço aqUt Jle quo
assim o qu;z. mas n&o era

necessario elevar-me. por·
quanto é meu costume, fazp!
I,Peja minha Patria farei tu
do até mesmo sacrificar fi

minha v;dá se pI eciso for"
Contando com m1iis estp

apoio seu desde já subscre
vo me de antemão muito
grato.

. Foram nome&dos. respecti
vamente, 1'. e 2'. supplentes
do delegado de Policia de

Gaspar os s!'s. Guido Miguel
da Silva e João Benicio da
T.rind,llde.

e não se arrependerá.
Produto superior do Moinho JOrNVILLE.
Caix� Postal, 89 o FILIAL BLUMENAU'- End. Tel. SILOS

Por de uma faisca electricacausa
INTERROMPIDAS DESDE SEGUNDA-FEIRA AS IRRADIACÕES

DE NOSSA ESTACÃO TRANSMISSORA

dos enórmes estra,;;os occa·

StOml dus :::las pIa ata ções, pro
vocou tam em a paralyzação
tempol'ari1:t dels tr<lnsmissões
rIa P R C 4. Urna faisca elec
trica cahindo no morro do�.
Padres da'l1nifícou seriam-en
te dois grandes isoladores.
Opsde logo foram iniciada&
as reparações qtH', segundo
nos informaram. deverão es

tar concluídas ainda hoje,

O violento temporal qUI>
Wadislau Conslansky deflabou sebre a ci:lade na

tarde de seguLda-feira, fi par

CINEMABUSCH

Oswaldo Theis§

Hoje - Quarta feira __ dia 3
1\1a18 uma vez o celebre film sportivo

�.'P�"E3".&Q�m-
••4��4h�,fo§fo§mB��mm�;�4A�*m.���m�·ªmB�O�j�

t A����ETh����i���to
. Theiss e Leone Bacca, sensibilizados agrade

cem a todos que apresentaram pezames, enviaram_�l.?res e

grinaldas e os auxiliaram e confortaram por occaSlaO do
fallecimento de seu inesquecivel esposo, filho, irmão, genro
e cunhado

Haratbon
Com a linJa Brigitte HeIm

. , .

Am:mhã - Qumta feIra - dIa 4

Donald Cook no sensacional mm Policial

Batalha contra
•

o cnme_
e bem assim aos Integralistas do Sub-Nucleo de 3arcia. e
em especial aos srs. Nicolau Michel e Francisco de Ol1vei
ra, pelas palavras proferidas á beira da sepultura.

Outrosim, convidam aos parentes, amigos e pessoas
de suas relações para assistirem a Missa ?e 7', dia que
mandarão· rezar.

sab.
bado, 6 do corrente, as 7 horas.

:JnaI Igreja Matriz desta cidade.

�

A eterne luct3. da Policia Americana ('ontra os terríveis
. Gangsters.

No mesmo programma ainda UM JORNAL
.

Entradas do Costume.

.������
O sabão

..

eCI lid
..

trgem
de WETZEL &: CIA. �

socíaes

Santo� sonho, oic!a...oocé
1lfuita gente pensa que uocé é apenas cocê '.'
Gente bôba.
Você é muito mais,
Vuee é a Baniu que no altar do Coração, sorri ter

nura, abençôo doçura, povôa de meiguice essa Igreja trio
triste ...

Você é o Sonho que nas noites de luar vem tn incar
de promessa, de esperança, vem, bulir numa ansia de 1'0-

mance com o coração pensador, louco de amor. ,
.

Vdcê ê a Vida que faz latejar. vibrar, cantar, sorrir
e chorar o pensamento meu em busca do pensamento teu .. ,

Você é...
-

Mui�a gente pensa que roce é apenas 1)OC8. •

Genie boba .. ,

Em Friburgo, na Allema
nha, vivia o professor de a

natomia de nome W ... " em

seu tempo muHiesimo conhe
cido e afamado.
Em llT119. das aulas elle dis

!'e aOE O vinles:
"SeúllLlras e cavalheiros.

DU:ls qualidades são indi8�
R8per43utiu com roza" em pecsaveis num scientista detoda a cidade 11 nOllCla do ·�natOl}lja:· o rI'impt�o o domfa'I ciwento, no G�l'cifj, do Er. Je ohsel'vaçã') e perspicap,ia.Oswêlldo Theis. mI Ç) ainda segundo a energia para veI!

e que �ozava da llldE franc/:: ceI' o asco pbysico.pstima _de todos qUbutOS (I O dom da obser-vação de�
ConheçIam_ ve ;á existir por natun:za o
A· f '1· 1 � ,,� ,

ar�� Ia eu l1.a:18 os nos- "egundo pode Sér adquirido
sos seil:ldos pezame�, I por hab!ío'·.

'" '" '" í Tomou umll caneca de vj-
dro, thpja dum liquido turvo
e de asprcto suspPif.o, guar
dada Dl:m armaria, chei:ün
flll mel'õma, mergulhou no ii
quido o dedo iujicador e em

<;,egl!ida cheguu o dedo á lin
gua.
Aprest'!Jtcu a CAneca afl.'

Rlumnos dizenrl(.: "Façam (!

ra\-or de imitHI" isto".
Um depois do outro ven

ceu sua re�istencia interior,
mergulhando o rledo no H
quido e p"'ovflndo o gostl�
com a Iinguíl.
"Bem·' ! exclamou ° pro

fessor n�1 fina! da provl:l'-.
Todos fizerlim bem a prov�1>
mostrando que a podem ven
cer I) así"o.

Sómente cr.m o d0m da ob·
sf'rvução não estilo bem du
fados, senão teriam per�fbi
do que eu mergulhei o dedo
indicador, mas o que b(,tei
na boca foi o dedo médio ... ••

Anniversarios
O menino Newton Laux,

IHho do sr. Arthur Laux, fes
tejou ho ntetn seu dia de an

nos.
- O sr. FeIix Schwartz,

Iíllígente tunccionsr+o da

Inspeçtorla de Vehtculos
commemorou dia I: seu ar.

n versaria.
- Ainda ht.je passa o dia

de annos da srta. Olga Bec
ker, gentil Illha do 1:31'. Gott
fried Becker.

-- O sr. Gustavo Thornsen,
competente gerente da "Cai
xa Agrícola de BJumenau" vê
transcorrer -noíe sua date na

talícía.
- Ainda noj{:' festeja seu

anníversarto a srta. Elsa Dal
tovo, residente .em Ascurra.

- No dia 3 decorre o dia
de annos da sra. Alice Gar
cia, residente em Gc;spal'

- A galante menina Maria
,., lcyna, fil!la do sr. Antonio
Veiga, faz annos na quinta
feira.
- Na sesta feira dpcorre

(I anniversario da galantt'
menina Alcina Campos, f,lhi
nha do sr. Alfredo Campos

Fallecimentos

No dht 27 á tarde, f11lIecer
em sua re:-Hiene!a na Ala
1:1t'da Rio Branco a sra. Vva.
Maria Blomeyer, nata EberL
a veneranj� senhora con{a�'r
89 annos de idt-tde e leccio

BEM-TE-VI

Revistas e pu�licações
CAPTTAC

Temos em mão o nr. de
Janeir'o da exceHente revis
ta "Capptitc", orgão oHieial
da Caixa de Aposentadoria e

Pensões dos Trabalhadt.'res
em Trapiches e Armazens.

SOMBRA E LUZ

Recebemos o nr. 5 ds re

vista "Sombra e Luz", orgão
mensal i!Ius{l''ido de OccuI
tismú e Espiritilalismo Scien
mico. C;;;:ua redacção é á rua

da Misericordia 51, Rio de
Janeiro.

Com prazer visitaram-nos
os exemplares de janeiro e

fever:,üo da esplendida re

vista infantil "Bem Te-Vi",
qUf:. se publica em São Pau
lo ã. Av. Condessa S. Joa
quim, 155.

JOINVILLE ::Uar ca Registrada)

não deve faltar em casa alguma

D. )iIOUEL

nou ror longos annos na Es
cola Allemã. Seu enterro Ici
bastante concorrido demons
trando o pezar que a sua
morte causou a todos que a

conheciam.
A seus parentes apresen

tamos sinceras condolencí is ..

Viajantes
Esteve nesta cidllde, de

morando-se varÍ<i;-<nias entre
nós. o sr. A. J. Nf-Y, Dtrector
da "Pneumatíer.s CI, tine ntal
do Brasil Ltda, c- rn mat iz
no Rio de Janeiro. repre
sentada em nossa praça pela
firma Victor Prubst & Cia.

- De S. Paulo onde Iôra
em viagem de nego çios, l't'

gressou a esta cidade o sr.

Henrique Rischhieter, figura
esiimadissima em nosso meio
socisl é commercial.

COnVeln saberue-

Agencia Bayer
Em principios de Abril vin

douro s �rá inaugurada ;;1"8-
ta cidade, no andar superi('I'
do predio da fir'ma Vie[1 ['

Prob�t, uma agencia ctt: Chi
mica «Bayer" Weskolt & Cia ..

que será dirif!ida pelo SI':
Hl;;rbert Laubmeyer.

-

C.p.BÃO VIP'Cc-.,) ill "'_ '- tt1
iI.V" ,

'

Es PECIALlDADE

Andreza Campos da Luz
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FOLHINHA'DO
MINI,S:TERIO DAÂGRICUlTUA....

-.

PARA 19�7

JAnEIRO
31 dias

5.".1> + G· dlklllap
2 Sabb, S. Isidoro
3 Dom. S. Fíorencíe
4 Seg. S. Telesphoru }
5 Terça S. Slmão
6 Quarta III illtu IlIe
7 Quinta S. :rheodoro
8 Sexta S. Severino
9 Sabb. S. Adriano
I (I [10m. S. Oonçalo
11 Sego S. Hygino
12 Terça S. Bento
13 Quarta S. Hüario •
14 Quinta S. Félix
15 Sexta S. Mauro
lê SablJ. S. Moreelle
17 Dom .. S. Arlao
18 Sego SIa, Prisco
19 Terça S. Can"to ti:
20 Quarta S Seaastíão
21 Q.inla S. E!líphanio
22 Sexta S. Vicente
23 Sabb, S. Ilãefônso
24 Do.... li. Tlmotlteo
25 Sego C. de S. Paulo
26 Terça S. Polycarpo <r,
ZI Quarta SIa. Angela
:28 Quinta S. Floriano
29 Sexta S. Constando
30 Sabb, S. Hipolytô'
31 Dom. S. eyro

fEVEREIRO
28 dias

! Sego S. Ignacio
2 Terça P. deN.SenllOra ,

3 Quarta S. Braz ) :
4 Quinta S. André
5 Sexta SIa, Agueda
6 Sabb. S. Amandio
7 Dom CARNAVAL
8 Sego S. Gadul.
9 Terça S. Cyríllo
10 Quarta S. Amancio CiJm :
11

.

Quinla S. Adolphll •
12 Sexta S. eoudencio :
13 S.bb. S. Benigno
14 Dom. S. ChrlSlina
15 Sego S. Foum.1>
lIi Terça S. Porpbyrío
11 Quarta S. Donato
18 Quinta S. Titeo,tonio :ll
J9 Sexta S. Valerio
20 Sabo. S. Eleulerio

21 Dom. S. Maxlmo

22 Sego S. Rulterlo
23 Terça S. Abillo
24 Quarta S. Mathias
25 Quiula S. Cosario ®
:2ú Sexta S. Peasttnianc
21 Sabh, S. Leandro
:28 Dom. S. Romão

JUb50 AGOSTO
81 dias

I Dom, S. Leoncto
2 Sego 5. Affonso
3 Terça S. Hermeto
4. Quaria S. Eaphrenío
5 Quinta S. Oswaldo
6 Sexta T",lIi,. oe H. Sr. I!P
j Sabb. S. Donato
S D_. S. Cvnaco
9 Seg. S. Ramon
10 Terça. S. Amadeu
; 1 Quarta Sta. Suzana
12 Quinta S. Herculano
13 Sexta S. Cassiano \[
i4 Sabb, S. Calixte
IS Dom. Ass.m�. de N. im.
16 Seg. S. Roque
11 Terça S� Liberato
18 Quarta SIa, Helena
19 Qu!nta S. Luiz
20 Sexta S. Herberto
21 Sabb. SIa, Ioanna e
22 Deu», S. Pabrícíano
23 Sego S. Benicie
24 Terça S. Bartholomeu
25 Quarla S. Luiz
26 Quinla S. Zeferino
ZI Sexta SIa, Euthaíia
28 Sabb, S. Hermes
29 DGm. Sta. Caadida
30 Sego S. Pau!i.o
31 Torça S. Aristides

A terra cansada pode ser melhorada com despesas míni
mas de aração, gradagens e por meio de adubação. Mui
tas plantas, como o "feíjão de porco", a mucuna, os tre
vos, o ealopogonio e outras servem de adubo, quando
enterradas verdes.

81 dias

Qu!ata S. Julio 1)
Visitaç. de N. S.

3 Sabb. S. J actnrhe
4 Dom. S. Laureano
5 Sego S. Fabio
li Terça S. Domingo.
7 Quarta S. Crrillo
8 Quin!. S. Procopio ..
9 Sexta S. vercnlca
H) Sabb. Sta. A ..elía
II Dom. S. Sabino
12 Seg," S.JoloG"alberto
13 Terça S. A.oeleto
14 Quart. S. Beaventura
15 Quint. S. Cam;!!!} <r
! 6 Sexta Pr. da COIISt.
11 Sabb. S. Aleixo
UI Dom. S. Arnaldo
19 Seg. SIa. justa
20 Terça S. jeronymo
21 Quarta S.'.lia
22 Quinta S 'rboopllilo
23 Sexta S. Apollinario®
24 Sabb, S. Diogo
25 Do.... S. Tbiago
26 Seg. Santa Anna,
27 Terça Su. Natalia
28 Quarta S. lnnocen<:io
29 Quinla S. 010\"0
30 Sexta S. Abel J>
31 Sabü, S. fabio

NAO cultive a mesma planta num só logar todos os annos. Faça ro
tação das culturas, para descansar o terreno e augmentar o rendi.
mento da producção. Nos terrenos inclinados, plante na direcção
das linhas que cortam as aguas, Conserve as maltas dos espigões
e corôas de morros. Evite as queimadas.

mAR(JO ABRlb mAIO 3UD50 SETEmBRO OUTUBRO nOVEmBRO
.31 dias ao dias 31 dias 80 dias 30 dias 31 dias 30 dias

1 Sego S. Adrião 1 Quinta S. Maeario 1 Sabb. rUIII. Tnllli, 1 Terça S. Procuro

DIRIJA-SE
• Quarta S. Coessancío 1 Sexta S. vereesteo I Seg. festa ToonsSanlllS2· Dom. S. AlhanasIc2 Terça S. Simplící" 2 Sexta S. Frané!sco 3 Seg. ,.., j,JmiI 1)

2 Quarta S. Erasmo 2 Quinta S. ESicvátl 2 Sabb. S. Thom.. 2 T..rça Filllldo$
3 Quarta S. Marino 3 Sabb. S. RiCllrdo 3 Quinta S. Da vino 3 Sexta S. Ladislau 3 D_. S. Canàido 3 Quarta S. Mal.crú"" e4 Quinta S. Casimiro 4 Dom. S. X.zymo 1)

-I Terça S. FIQri.n� -4 Sexta 5, Quirino " Sabb, S'3. Rosa \'P 4 Seg, S. Edwinc • 4 Quinta S. OUI".
5 Sexta S. Theol'hilo } 5 Sego S. Vicente

5 Quarta S. jevíntano 5 Sabb. S� 1t1ard.l1lO 5 Dom. S. Eudo-xio 5 Terça S. Pt.cida :5 Sexta S. Zac:harias6 Sabb. S. Marciano 6 Terça S. MaI1""l1ino
ti Quinta Ascenso#,) {; Dom. S. Norberto fi Sego SIa, !.ibania S Quarta li. Bruno 6 Sabb, S. Severo

7 Do.... S. Thoma. 1 Quarta S. Oerma""
j Sexta S. JU'''''''I 7 Sego S. Roberto

ao Ministe�io da 7 Terça 1"""'_j,Jmíl 1 .Quinta S. Augusto. 7 Dom. S. Flore.cio8 Sego S. Phil.mon S Quinta S. Amancio
II Sabb. S. Miguel li Terça S. Salusli.no • 8 Quarta !lallld.S.. S Sexta S. Brigida li Seg. S. Goúofl'.d"9 Terça S. Candido !) Sexta S. Christian<>
9 Do.... S (leroncto 9 Quarta S. Prim" 't Quinta S. Graciano li S.bb. S. Dinn10 :,eg. S. Aurefiano • 10 Dom. S. !lellri" I) Terça S. Theodoro10 Quarta S. Cr.esceucio 10 Sabb•. S. Ezequiel 10 Quinta S. EdllUHldo 10 Sext. S, Hilano 10 Quarta S. AvelinoII Quinta S. Constantino I t Dom. S. Leio •
II Terça S Mamede

II s"xta S. Barnabé Agricultura, 11 Sabb. S. Emiliano II Seg. S. Nicacío
II Quinta S. Martinbo fi12 Quarta·S. l'antracío G:12 Sexta S. Gregoria • 12 S. Victor 13 Quinla S. GervasiQ 12 S.hb. S. Adolplto no 12 D_. S.JUVt!:IlC:ÍO Ô

12 Terça ltf. Í>l...n..
12 Sexta S. Renata13 Sabb. S. R�dr,go 13 Sla.lda 14S.xla S.SonUado 13 Do.... SIO. Antonio 13 Seg. S. Amado

13 Quarta S. Eduardo
13 Sabo. S. Eugenio14 Dom. Sta.MaUúlde 14 S.·Tlburcjo 15 Sab!>. S. Mauricio '4 Seg. S. Marciano 14 Terça s.. Comdia

J.( Quinta S. CaH:xto
14 Do.... S. SeUráo15 Seg. S. ãcllarias Rio de Janeiro,

15 Sexl.. S13. Thereza15 ulnla S. LuciD 16 Do.... Penúeostn 15 Ttrça S13 Lydía 15 Quarta S. Albino 16 S.bb. S. ,Martiniano 15 Sego f.... it lopoilialô Ttrça S. HUari" '16 Sexta S. Fmclu_ 11 Seg. S. Bmno G' 16 Quarla S. Benoo 16 Quinta S.Cvprian. 16 Terça S. Valerio17 Quarta S. Palnela 11 Dom 5ta. Edwiges
18 Quinta S. Gabriel

11 S.bb. S. 'Este.a" il:: ],8 Terça' S. Venancio 17 Quinta S. ARflppifio 17 Sexta St.. MareiRA 18 Seg. S. Justo 17 Quarta Sta. Oregorio
18 Dlim. S.Oaldino 19 Quarla S. Emilio 18 Sexl. S.Oerm.nQ IS Sobb. Sl>. Sophia U! Quint. S. !'rediana G>19 Se"la S. José 19 Sanh. s'·prntasio ,

de- 19 Terça S. Aquilíl)O I!:l
20 Sabb. S. Ambroslo Hl Seg. S. Hennogenes 2� Quinta S. Bernardino

20 Do...: s. Sil"eriu OU as suas 19 Dom. S. RO<!rigo 20 Quarta S. j,;ão Caneio 19 Sexta F. da 8al1iÚ:trfl
21 Dom_ S. Ikntn 20 Torça S. Sulpício 2L Sexta S. Secundino 20 Seg. S. Eustacllio 6i) 2L Quinta S. Hif.ri�o 20 Sab!>. S. feli.
22 Sego S. Emygd,o 21 Quarta F. II. 1írodtnfts 22 Sahb. Sta. Helena 21 Sog. S. Albano 21 Terça S. Matheus 22 Sexta 5t3� Co-niula 21 Dom. Demetoo
23 Terça S. Liberal.. 22 Quinta S •. Sotero 23 D ..m. S. Bosírlo 22 TeH;a S. (>aulino

pendencias,
22 Quarta S. Sanrino 23 Sabb. S. C.pis".no 22 Seg. Sta, CecUi.a

23 Sexta S.·Adallterlo 24 s"g. S. Claudio 23 Quarta 5-. Edel hudes. � nos ;13 Quinta S. Lino 24 Dom. S. R.ph.eI 23 T<rça S. Cemente24 Quarta S. Ag.pU" 1",.. 24 Sabb. S•.Alexandre 25 T<!rça S. Boni[acio �"') 24 Quinta Jm 1>p!i<1' 24 Sexta S. üerald<> 25 Seg. S. Chrispim 24 Quarta 513. Flora <r25 Quinta Endotltfos 25 Dom. S. H......lnio (V 26 Q••ita S. Agostinho 2.'i Sexl. Ria. Luci. 25 Sabb. S. Firmino 2& Terça S. E.aristo :ll 25 Quinla SLl. Delfioa26 Sexla sm..t.iIlú pJÜit'j' 26 Sabb. S. VJr�nin
ZI Sabb. SúimN'1IdJi> 25 Seg. S. elelo ZI Qui"1a C. Cllri,ti

Estados.
�6 Dôm. li. Nilo 27 Quarta S. Ele.Mo 26 Sexta S. B.::lmiro

:28 Dom. J,";.,. de i'>Jà.. '1:1 Terça S. T.rtuU.no 28 Sexta S.lu'lo 27 Dom. 5. Fcrnnndl1 27 Ség. C. e Damião l) 28 Quinta S. 5imlo ZI S.bb. S. Aeacio
26 Quarta S. Prude.cio Z9 Sabb. S. Procoplo 28 Sego S. Argcmir,n :28 Terça S. SalarMO 29 Sexta S. NarciSo 28 Dom. S. J.""b29 Sego S. Victor;""
29 Quinta S. Hugo. 30 Dom. S. Feli .. 2') Terç' Pedr{l c P.;tnh. 29 Quarta SI•• Th<resinh. 30 Sabb. DiadosCommtlc.30 Terça S A"",de.
30 Sexta S. Peregrino 31 Sego S. Crescendallo 30 Sego $ta, Lucillõ\ 30 Quinta S: JorO"Yruo 31 Dom. S. Quintino

29 s"g. S. Saturnino
31 Quarta S. Benjamim 30 Terça S.. A"dr.

DEZEmBRO
31 dias

1 Quarta S. E!oy
2 Q"inta Sta, Bibiana
3 5ex1. S. F. Xa.ier
4 S.abb. S. Barbara
5 Dom. S. Chrispim
e Sego S. Mleol.ti
7 Ti!fça S. Ambrosio
8 Quarta! lil1l1I. Coot.1i. S....
9 Quinta Sta. Leocadja
to �;da Sia. EuJalia ii
J I SalJb. S. Damasn
12 Dom. S. Melcl!ias
13 Seg. SIa. L••ia
14 Terça S. F..5pe:ridi�
IS Quarta S!•• CIlristiana
16 Quinla Sto. Alhina
11 Sexta Sia. Venina
18 Saób. S. Graciano
19 Dom. S. Urbano
20 Sego S. Alfrr:do
21 Terça S, Tt.omé
22' Quarta S. Demetrio
2J. Quinta Sta. Vichria
24 Sexta Itd20 • Eva i!f
25 Sabb. Nas,. de N. Sr. 1. C.
2tl Dom. S. Dionvsio
21 Seg. S. JoãO 'E\'an�
28 TerçA SS JnuocelU.e;·
29 Quarta S. M.reello
30 Quinta Sto. Anysia
31 Sexta S. SiI••s!",
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