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POLITICA NACIONALIII.
Um tB�lJg�amma do. senador .� 1cedo Soares - A Parahyba I,'

,

apOIara o candidato da sItuação - O sr. Armando
Salles na opiniãO de prestigioso politiao gauGha

-

-'0--" .IIIII!I· ,Foi de�igna�� fi dia 14 de Março pa�l� a pos�� do
1 fi_OVO

! I Prefmto e lllstallaºão da Gamara Mummpal - A lllstallaçaa

I I da muniaipio - as dadas affiaÍaes da a�nraºão
( Por decreto de honte:I� I nicípio .,(.�e Rod� 10 e pL����)e
I do governo do Estado fOI do prefeito eleito, sr. i':)}l
I designado aproximo ele- via Scoz.

I mingo, dia 14, ás 1,1 horas, O sr, Juiz Eleitoral da

para a installacao elo mu- :2!J' zona. Dr. Alves Pedro-
I

-

"11"sa, convocara para a.queua
mesma da ta e hora, os Vere
adores eleitos, afim de ser iD8'

tallada a Camara Municipal,
perante a qual o Plef;itopnô'
tará seu compromisso.

Os diplomas aos eleitos
serão entregues pelo sr. dr,
Alves Pedrosa.

(1. ,e) 'lii t.Jresultado officia.l
eleicões eui Rocleio

'"
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RIO - Os [ornaes �Yul'
fiam, com grande

. destaque
um tellegramma que o sena:
dor .Macedo Soares enviou
ao general Flo7'PS da Cunha
felicitando 9 pelo seu bri'
Ihanie discurso, pronunciado
na c�1.ade r(-e Oamias, por
oecasuio da tnauçuração da

, Festa da Uva.
RIO, 9 - A imprensa di.

- vUl.qa a úpinião de um "lea
der" do Partido Libertador
da cidade de Pelotas, no Ri�
Grande do Sul, o sr. Fran
cisco �lmões Lopes, dizendo
que so o nome do sr, Arman
do de Saltes Oliveira é ea

paz de isueçror a corrente
aemoeraüeà Adeanie diz
que o paiz no momento não

,
.....�.

comporta ezperieneias e que
p o nome. do €x-governado-:

. paulista é uma att'irmaçâo.
RIO 9 - Tomou parte nos

trib-ühos da sessão de h j
do Senado, o sr, Duarte 1.J(,

ma, que esteve ausente desta
capital.
Abordado pelo "Correio da

Noite", sobre as nocidades
que trazia da tua terra, de
onde acaba de reçressar, o
senador porulurbosu: resnon
deu dizendo que na Paratu].
oa iuao »ae bem. ln 'erroçt
do qU(i.ll�O ao probtemu da

successão presidencial, o 81'.;
Duarte Lima disse o ,'U'gu'in-I
te: "Relativamente a succes-I
são presidencial, devo dizer i
que nós prestigiaremos o-i
candidato do governo fede-I
rai"

.

II
I I

Resultou favoravel II
o inquérito á admi- I'
nistração Gutíerrez

o augmento das
tarras araveisllníees depositarlos Bill BlullHlnau:

Itischbictor & Gest-vvicl{l
!\Iedida acauteladora

do Reich
RIO, 9 - o vespertino

"O Globo" diz que colheu
informações autorizadas,
podendo affirmar que o re

sultcedo do inquerito que a

Commissão Especial proce
deu· na administração do
sr, Alexandre Gutierrez co
mo superintendente da Rê
de de Viação Paraná-Santa
Caiharina é fcrvoravel á
mesma crdministrcrcdo.
Os engenheiros designa

dos pelo Mínísterío da: Via
ção para constituírem a

quella commissão já re

gressaram a esta capital e
em' breve deverão apresen
tar um relataria ao titular
daquella pasta.
Esse Inquorito, como é

sobejamente sob do, foI se.Ii
citado pelo p:oprio sr, Ale
xandre Gutierrez, em face
das crccuscccõea formuladas
pelo deputado Plínio Tou
rinho.

BERLIM, 9 - O D2pa.ta
me.l.to de PropC''J.:mdü do
Mbiste�o da r»: Jricultura
contínúcr ocon ,elh::mdo aos

ccmpcnezes a augme'1.ta
rem as s las terras craveís.
aproveitando os campos
ncrturrras, cr..Ln de ser crsse

gurado o reab::rstecimento
de cerecres e materias pti
mas ols:xginosas. Para esse
fim foi crberto um importan
te cred to agricola, cujo
montcmte aind.a não publi
cado ofíícícdmente, parece
atüngir a vnrics milhões
de marcos. Esse credite
será reourtído entre os 10:
vradorês em f6rma de sub
venção, á 'l"azão de cem

marcos pena dois hecjcrres
de campos arados até o

dia primeiro de abril de
1938.

Dl\IDüS a seguir o resulta
do oWcial das eleições rea

lizadas em Rodeio, segundo
dados colhidos com a dtgnis
sima Junta Apuradora do 3'
Circulo Eleitor 1.

PARA PREFEITO

Vendas credito]
du plm espllflial II
a creditD If

a
• r> _

ltl0rmaçrss sem GOmp-OIDls80

que tamos para Vendas 1003
7.87

Sylvio Scoz
Arcangelo Tomelin
Para Vereadores

Partido Liberal Calha!'.

991
408
30B
lS3
57
35

Para aCGslerar os trabalhos da apuraçãO
das proximas eleições geraes

o ministro JOãO Cabral propõe o adopQãO De duas urnas,
sendo uma para os votos' do presidente da Republica e .Imposto da Yen�as 8

outra para 08 deputados
RIO, 9 - "A Noite diz: "O pretessor João Cabral es

tá preparando as instiucções qu � depois de di�cutid3s E'

<Ipprovadas, serão expt>didas p�lo Tribunãl Superior de

,Justiça Eleit11I·al. para as proximas eleições conjunt IS, de
Jre�idente da Republica, deputados e sem.dore"l, marca

das já para o dia 3 de Janeiro de 1938. Afim de evitar o

8trazo na apuração da eleição presidencüd. propõe a a

iopção de duas urnas, em todas as secções eleitorae� do
paiz, devendo uma receber os suUragios para presidente
,� outra para OS suffragios para 08 membros do podtlf le
gislativo".

,Legenda
Antonio Furlani
Tercilio Lango
Felicio 30ttcrrdi
Willy Hafemann
Emílio Hein

lntegralismc!
Legenda 794
Jorge Schuetz jr, 349
Julio Pretti 203
Joaquim Rigo 107
L.uíz Bonezzi 85
Alberto Buzzi 44

•
- O total dos votos spurados

consfgnaçoes foi de 1811, donde resultou o

I quocierrte
eleitoral de 362,

FPOLIS., 8 - A Co1ec- visto Ser€ill 5 08 lugar€s êi

t·· E t d I bI' pre:lCher.Ol1a s a na pu wou o
Feitas as operações do

seguinte: art. 92 do Codigo Eleitoral
"Torna-se publico, para verificou-se que cabiam 2

conhecimento dos intmes- lugares para a legenda "Par
sados que, em conformida- tido Liberal Catharinense" e

d d· D 2 lugares para a legendae com o ISposto no e-
"Integralismo." Alcançou o

ereto n. 85, de l' do cor- quociente eleitoral o candi
rente, ficam isentos de mul- daLo Antonio Furlani e, se

ta os comerciant.es que até gundo a ordem de conoca-

31, tambem do corrente ção da votação alcançaram
A

t o quocieIite partidario os
mes, apresen arem a esta

candidatos TercHio Longo,Coletoria" para a devida Jorge Schuetz Jr. e julio
autent{fícaçáo, o livro «Re- Fretti
gistro de Compras»; bem Feita a .operação do art,

como dilatado fica, até a- 94 do Codigo verificou se

(lueIa data o prazo para a qne o 5' lugar de yereador':1.' . tleverá �er preenchIdo peloconclusão do processo de candidato Felicio Gottardi.
inscricão definitiva. '" * '"

Fíu'do o referido prazo, Caso o Tribunal Regional
aplicar se-ão aos infratores cC1nfirme a d?cisãO da junta
as sauyões previstas no Apuradora que anulou a Rec·

ção de Liberdade, terá queCapítulo IV do Decreto n.
ser feita a renovação em

72, de 28 de Dezembro de data \_lreviamente determi-
1936". nadEt.

No Senado Federal
RIO, 8 - o Senado Fe

deral decretou e promulgou
a seguinte resolução:
"Art. l' .-' E' declarado

que constituem bí-tributa
ção o sêlo de .Educação e

Saúde, cTiado pelo decreto
federal n. 21.335, de 29 de Art, 3' - Revogam-se as
Abril de 1932 e o sêlo de disposições em contrario".
Educação e Âssistencia ins-
tituído pelo decreto n. 40,
de 17 de De7Jembro de 1935,
do Estado Rio de Janeiro.
Art. 2· - Fica determi-

na.do que prevalece o �ê�o ° MELHOR'+ E MAIS MODER
tfderal de Educação e Sau- .

de em todos e quai8querl
NO SYSTEMA DE FOSSAS

documento" slljeitos aú sêlo DO MUNDO.

federal. e eple a prevalen
cía cabe ao sêlo estadual
de Educação e Aesistencía
qUAndo se tratar de atos,
titulas, documentos e de
mais. papeis sujeitos ao sêlo
estadual.

OMS
Cruzeiro

Suroreza
Boa Vista

farinhfLs de indiscutível superiorida::!e capazes
c\Jmpetir com qualq�ler similar

de

MOinho JOinviile Filial Blumenau
Caixa Postal, 89 End. tel. SILOS

Com vistas ao publico e ao sr.Di
rector Regional dos Correios

e Telegraphos
O serio incidente que se

\
Esta1TIos (\onvencidos que

le:,Hic.:l. ue:'t� momento e'l- o 6l', Director Regional liOE

t:'e o sar, Raul Osmundo Du· Correil_'lS e Telegl'ê:lphos que
ra, Agentfj interino com IUoc- h"l bem pouco tivemos o er,

�ões de Tllezoureiro e o SI', sej) de louvar, por e�tas
Jose Faraco, AgeJ.te postal inesmas eolumo&s, com JUs
relegl'lphico, na ViUa d� In' to acerto, não sancionará

dayal, está necessitandu uma com 8. res?oúsabilidad,:_ do
mais seria e meticulOSa at seu alto cargo a remoçan do

tmçãIJ do sr. Director Regir. 8[', Ra�l Dutra, sém antes
nai tios Correios e Telegra VeriiicliI' com rigor as ac

phos. cus.ações pelo fif"smO oUe-

I
O caso .merece .um f'xa 1i� reCldas em sua defeza,

muLa malS ettençluSO da DI-
I ectoria Rpg'onal que tem o

E t à .\ 6impres.c'ndiv,-I dever de sus 5 a o ue
.

uerra
centar, mesmo, o funcciona
'io menos graduado quando
este se encontre com a ra

zão e a justiça, defendendo
obretudo, um nítido intc>res·

:;� publico. O contrariCí- S �ria
�erit' os pl'incipiJs fundameE
taes administrativos do nos"

-lO regimern democratico e

'Ião qu�remos ficrediVif seja
i prapria Hutorida.de publica
3. primeira a d.esprestigia los

Alvejado por um vaso de guerra deSCDnheci�u
Londres 9 - Annuncia-se

nos circulos oUiciaes, que o

paquete "Ada", da Compa
nbia Bempster Line, foi aI
vejado por um r.a.vio estran-

geiro, na Bahia de Bys,�aya,
incendiando-se, Quatro tor

pedeiros britanicos partiram
em socorro do "Ada" :

Poi decretada a intervenção federal em

Matto Gross.o
RIO. 9 .; Na sessão da Camara R�O, 9 - Foi lida, na hora 1 tendo sido nomeado para in.

dos Deputados foi requerida ur-
do expediente da sessão de terventor o capitão Ary 8�

gencia pelo lider da maioria. pa- hontem do Senado, 'Uma men- Silva Pires.
ra a votação do requerimsnto do sagem presidenciaL, submet- RIO, 9 - O capitão Ary
Presidente da: Republica pedindo tendo á consideração do Se- da Silva Pires, recem no
a prorr:;,gação do estado de na!\o O decreto de interven. meado interventor federal no
g'ê!�:bateu a proposta o 81'. Oe- ção federal no Estado do Matto Grosso, tomou posse
fervia Mangabeira, usando tam- Matto Grosso. o.aquelle cargo, no Ministerio
bem �a palavra o 81'. A:.dalbe:-to RIO, 9 -:- O governo re- da Justiça, tendo seguido de
Correl':_ Posta em votaçao fOI a solveu decretar a interven- avião com destino a Cuyabáurgencla approvada por 153 vo- _ • _.

1

tO!! contra 32. Iça0 feúeral no Matto Grosso, onde Já assumm seu cargo.

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



Serviço
Edital

Militar
deOde 'convocação

sorteaclos
(Classes de 1915 e 1916)

Roberto Grossenbacher Presidente da Jt.:nta de Alistamento
Militar, faz saber que foram sorteados para o serviço do E
X� rclto; no prímeíro domingo do mez de Março do anno de
1935 e .1936, na Capital do Estado de Santa Oatharína, sé
dA da 1Qa. Círcumeerípção de Recrutamento Militar, os ci
dadãos constantes da relação abaixo transerípta, os quaes
se ueverão apresentar entre os dias 15 a 30 de ABRIL do
corrente anno (1937); e os que não o fizerem, ficarão· su-.
jeitos as penas estabelecidas nos regulamentos militares e

Codigo Penal do Exercito. Os referidos sorteados, para ob
terem os meios de transporte, deverão se dirigir á junta
de Alistamento Militar em Blumenau, no edifício da Pre
feitura Municipal. Chama a.tençãc dos sorteados abaixo
relacionados, para procurarem no correio das Zonas onde
nasceram, as cartas de notífícaeão. E. para constar la
vrou-se o presente edital, que será affixado á porta prín
elpal da Prefeitura, nas sedes dos districtos e publicado
pela imprensa.

Séde da sa. Zona do SIR. em Blumenau, 1 - 3 . 1937.

ROBERTO GIlOSS&NBACHER . Presidente.

CLASSE 1915
(Continuação do numero anterio-:-i. I

82 Engen Danker, f de Rícardo e Emma; 83 Fritz Go.
rísch, f de Itaníslau e Anna; 84 José doa Santos, f de
Francisco e Rúsdlina; 85 Luiz da Silva, f de Amancio Dlo
go e Donata; 87 Erich Siewert, f de Wilhelm e Bertba; 88
Walter Flentkíewíer, f de Helena; 91 Ary Altamiro da Cu- Inba, I de Alvaro e Maria Joanna; 90 Otto Steinert, f de
Heinrích e Mathilde; 92 Alwin Klotz, f de Augusto e !l.1a.
thilde; ·95 Augusto Hinching, f de Augusto e Hilda; 96 Roma
Pimer, f de Adolfo e Clara; 97 Rodolpho Lüders, f de

Irenrlque e Frfedu; 98 Sebastião Xavier, f de Praneisco
Felícío e Maria Joaquina; 99 Leopoldo Horney, f de Her
mann e Wilhelmine; 100 Paulo Helehlíng, f de Arno e Ida;
102 Wilhelm Hass, f de Adolpho e Emma; J03 Bertholdo
Mueller, f de Oito e Alvine; 106 Carlos Kroning, f de Oar
los e Maria; 107 Peter Ho emke, f de Otto e Joanna; 108
Guilherme Hass, f de Adolpho e Emma; 109 Walter Brueh,
i de Roberto e .Bertha; 110 Ernesto Stein, f de Willy e AI
víne; 113 José Waldricb, f de Fernando t Appnlonía; IH
Fritz Grambow, f de Friedrich e Dorothéa: 115 Emíl Deh
líng, f dp Fl'ii.z e Olare ; 117 Erwín Duuke, f ele Rpinharci f'
Ottilla; 118 Augusto Eíchstãdt, f de fiei trich e Selma; 119
Alfonso, f de Francisco Waneer.

CLASSE 191B
1 GUSt3vo Klntz, f de \1Ç'ilhE:'lm e Anna: 2 Rlchard

JUW8, f de GUStflVO e Anua; 3 Carlos Jung f de Richard
e Erncsuua; 4 ;;eoY'ge Bo-ichardt, f de Her.ua nn e Paultn»;
5 Victor :Klabullde, I de Alber!o o Anna; 6 Adolp]J(J GelL
f de AIbel'!o e Anua; 7 Amoldo Gteland, f de H(-'ruJ>.!.Do fi' i
Emma; 8 Hugo Loth, f de Hugo e Elisa: 9 Hugo '\lasB, f d«
Alberto '3 Míune; 10 MaHIn V ulkmsnn, f de Fritz Volkmann

[Coutiuua no proximo numero)

Paulo
P.!�Hn�n�n_ ! h I t;. u ti 'i,�
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SOMENTE COM UM FORD V-8

poderá participar
DESTE PLANO ECONOMICO! Motor V·8

1:100$000

Carburador 97
97$000

Alnortecedor
62$000

Distribuidor
52$000

� Discos defricção� 30$, 36$,67$,73$*

Bombas de gaso:
Una 45$ e 68$ *

Patins de freio
13$ e 26$*Se após longo e satisfactorio funcciona

mentol o seu Ford necessitar de novas peças
aproveite as vantagens deste liberal

plano de trocas!

t��
t:·-,"""

° L�<;l�I:�-:l :��:���Z���LGf::; :��_c:;- �'·i§ ::i�-,,·,�,.
�'-::.' ... -�"""-,_.".- _",-

Platinado
24$000

* Conforme o typo
AO envez de reformar o motor, troque-o por um

1\.. outro - recondicionado na Companhia Ford, pelos
n �10S methodos de precisão e machinarios emprega
<.}. na fabricação do conjuncto original. A substituição
�,-"a feita em poucas horas, em lagar de se prolongar
por dias e dias. Visite uma agencia Ford e repare neste

serviço de trocas e nos seus preços reduzidos. Além do

motor, as peças illustradas, no quadro ao lado, lhe são

offerecidas economicamente, no plano de trocas Ford!

,
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o sonho de todas as

mulhere§

Ser bonita e predilecta j
se realis» fazendo uso I

i
I

I
!
l-
I DO

do

Capqtal: 4.000:000$000
Sódc: RIO DE .1A�EíRO

Succursal em Blumeuau - Caixa Postal
PAG�'l JUROS. EM CONTA-CORRENTE.

ATE 7 '/. AO ANNO

Recebe em "Depnsltos Populares" desue a

quanüa ele 20$OUO até 10:000$000 pu
ganuo jures de

N. 5

Procutol

CAPITALIZADOS SENiESTRllLMENTE

Faz todas operações Bancarias

(iJ�i ��eitj e1E1

Que limpa, conserva

V'e racãe-se na

t� -

ur1011

Aug. \�. Berndt
Competente Encerado!' e

Lustrador dê SoaBJlI!ll
e Parquet

Rua. da Velna Tel. Nr. 13

Ca minhõe s íuteíremente
novos para passageiros

e cargas

A�encias:

Faz todos trllb�lhoil qu� p;o;r:;>;nceffi
a 2sta arte, como nivel'Jr, apICiin,n.
ençalafctar, raspar, encerar, cnverni

sar 10: olear soalhos novos, velhos e

estragados. Accc<1:ita limpeza ge.�al de
salas particlllare:s e cornmen;iaes, co

mo tambem limpa, It.I�*rdJ ç er;ve .... i1iH

!'a:lveis.

-Carbolina»
BellS/IU!!: YVil. Fi,;('h"r Te]_ m
Blnmenan: HOH,l S .•J0.�" 'Id. :2tl3

Serviço rapido,
garo:rntido aUencioso

II
! i Poderoso desinfectante e

! I cuergico ins(�etiçi(l<L
i i

I I j
I ,J
, iiI I.,, ,

-_�_"",""",",,"li__'_-"" ��_�_��_��__,_._s�_� .... _

f:C-Tl1 tregnas,
banita:-:t, et(�,.

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

por u'mlCe v

TODO agricultor, criador

I �êa ia b: anca j �n o n cill!!j

.

e propríetarto de ums ras, pl.)Ula:'e", hurtu-, � jl'din;;
vivenda de campo, chacara.: pr<i(i'IS de sport, re s ,1l'rJej,s
ou terra em ger<lI. precisa I!YS1-itaes, quarteís 8 campo- E �altará da Cerna Disposto

Existe em Chicago um clu- tao fi sua (Ii�po'içiio por um; dt: cerca g.ue costumam ser :h' li,v i to! (.'Ü11 uu (1e n.anobrus I Para Tudo
be currosísslmo, que denuu- dia. Não se negarn ás suas! f�ltaB rudllu8nttH'men.te_ ctlm: 40) Vülolhanl0 a PI't'l'l'il.',1 o !1::;ad,o úeve -lcrrnmar, t!iil,io.mc;,te.,,�

Cl.'a".em seu nome, sua pito. eOmp!Wl1e!flls agasalhos d e hos d.e arame e. l11.ou·o.es de I dude de mUlwirH IJ<"r-nl II 1ll/:' I c,'.,'n",'�'o, "m J;ao de bíl ie , So" 1,";, nno

j' r
cerre Jh"rem,!nt(ê, Uí:i t4Hm,,·nt.;,;s n:.;) s:�{)

resca .. ínalidade. O "Clube pelle de mart�, collal'es� de madeira lllo�ta, os quaes !.1p� e constttuírão :JITl pe culto s'! cli(�or!ll"s � auodrecsm. Oi! [!:l""S inl·!;�m. o

. do u.zn (lia milltonaelc" foi pell.e, raros díarnantes. h. se drecl3m rapídamonte e preci guru DI Ill'a (t.s :' lhos, .

est('l1l�[;(), Sobrevem 11 prj,�(l de ventre,

7
� .

- 'o c 4J . VIJI.:G SQut\l-/3C �baUdu e (.�or�"!{l el!.\'t!l;�n�Ü{.l.

..

I fundado pOJ' alguns cidadãos quer ir á Opera não preelsa sam ser sunstttuídos Irequan 50) - EmlFll-::z<lrJo a I fli I Tudu � "lUC"ZO e a ,';d" ',,<.no mar'rvzio,

. de- larga pr J�e
..... ,ç"

-

J temente o qu f b -, e ti f.
-

I I I S:\C::;t ólecs nüneraes, laxartes ü"i.l rJ\lr�

.... � li. cçao para os razer mais que oruenar que . �

,
..

6 causa ra 3- sag m �. a ,.;Sü\l·üo, r e .(Jl!i.r,' 1r'."'�S' c, 1.:'.Il!l "!liam, Uma "Impk� �V"..

I
homens, _que DIInCa tendo gO-I'lhe reservem o znelnor . cu .,bG e deapêza. o espírito p['ugreS;;!SL!, ;�: inl· """ç:ia nâo I,Jr:orr, � C"",,,, Nadn hn '0:""

ZU.do ,os beneüeíos que só 0. mar..ote e, embora Q. este .mt Pois em, llJgal' desse svs- oíattva, a itItL\111'_U'�I.:":i"j. o I as r"nw"", P\liul�3 C,\RTERS j'''-rt1 o

�_... l J _

c; 'L
_ rlJo.;,udo, l)!lr!l V:)�a ac.�;1u �c;-ÜoJ,. I·"a�"r.l1.

dínheiro proporciona, não llionarto por um dia se dê te�a flnü·ecollomioo e prí- amor ao trabalho, e o bom I correr livremente "".0 lltl'rJ de bW"" voe"

,., d 1 1 tautn ril m It1 f
. I d ..

l1iente-�t;
dl!;pCl�;ti) pura tUll\J. N[\!· C:�,un�lm

cessaram.
e son

..
lar com e - auto dínneíro quanto é no

,

.. vo convem orrna

..

r ce

...

rcas gosto .1\ I

.
.l:-OPI'lE'.ttil'loJ

da JII,n,w; s(i<.t o,,""�s (! c'O'nt",ll} .ão "wlr,,�i-

leso Seus membros pagam cessario para manLeI' ooofor- VI vaA com arvores. de pl'ere· terra. 1�""�. !'l\.�:\ i;"cr" lilH" �("'Nl' �ini.�:::te,
uma ·"'omma dete·

.

d t ' 't
.

\l r8flcia b"8sl'!el''''' e
.

60) -::'I"""� d
' 1"", a, Plhl.,,� C,UcTEI,S 1"""" - ,,,,hdt,

.

'"

... .. rruIU.a....
�

..

o·

�!:I..y�tmen e Ull1H GUID.,.. tlI'osa. la. _

" l,a�, q U serVl- -

;.;>'i'.
' H,dO e

e�S.l.:
r

..

l!� I
",a" aoodte !!1líf.��':'C". J'l'"N �$'(O".

dos os annos e, semaaalmen- mllta durante um anno. é 0- rao COmo mOIroes durante !Dento aos EtgTlCulto!'es :nfpll

te, se tira a sorte com o fim brigado a gastar, corno () um seoulo sem Cius�r traba zes çue não s!;\l}"ID leI' os I
-- -_. ---

de prOClalli::lr o homem feliz exige o rêgulame.nto do clu lho, e que proporcionam 08 jO!'IlUÇ:S vplliclllaJI_'res dt::· ..,.;:" tÚ:\�'{f::;l\�T�::0�_j>r--;:�S��2S
que potle então escolher be, a.té o ultimo centavo, 'itO seguintes beneficios muito suggastões ut. iH,

.

"seu'" dia. Durante :vinte e tel'mo da3 vi.nte e quatro 110· grandes: Si desejir saber quo iU'V')- I

quatro horas, o vencedOl' r&s.
.

10) - Em. lugar tiPo caUSar �es bmsileir's8 pfi;é!-;tam-sú'
tem o privJiegio de realizaI'

..

dE'speza fornecerão renda mel!lor á form.ação de uma

seu sonho. Reservallllhe to- Os IDemb;'os dessa ir,sHtui·; allnual. pelas folhaE', frutos boa cerca viva, pl'Oin'ias p,;w.
do UUI and�r do melhor ho· 9iio, auture3 de�c.LlnheCÍll�s, ou ,resinas, alem ,do 1ucI'O �l seu caso ifl(�ivilhlUI, e [l\le., W?jFl':�.lOS I� todos os

de Pirm· as. teI de _ChIcago, concedem- Inventores ambiCiOSOS, ho. t.�rlor pele madeira, permIto quada�:::.o duna e �t)l<) 1,1' �..
-,

I �Isn)�; Hssignantes
lhe o direito de ordenar que mens e mulhel'e::; qUê fnram tllldo recuperar o c;,ipital em- cal, escreva á "REVISTA de 111<; scicntifier.rell1

lhe preparem a s festas talvez repellidos por Holly· pregu.do e juros, DOS S!LVIClJLTORE::;" 'nu ,ju lu ja:5 fio:> irregulal'i-
mais extraordinarias com O)) wood, viv�rn um (Ii� CJnlO 2D) -- Propofeionarão abI'I� São Paulo, C&iXit Posto:.l2403, d Hl!:'tó qlH� OCCOl';'l'Crem
pratos e vi.:::hos mais ()ê\l'US tinham dp,�ej�l.fJo vi <.rer dUl'UIl- go contra sol e -chuva aos juntando 000 reis ern SCaO$ Cf,m a entr'ega .desta
do mundo. Um luxuoso aula. te toda (1 I'\IJP. existe:lciu, po anim�es no pl1.sto, alem de do correio, e ]('go !'8ceberú l'olha,

moveI, com seu motorista ao rem a rei:l i;;lÇâ') m()nH�nttl i:ubll1eo1.a\' ti. capacIdade ali- impl'f:-ssoS ilust, ados com in·. '." .,'

volante, espera suas ortlells nea deste sonhu tem um as- mentadol'a. desse. I formações detalhadas sob:'e A G( r eW:1a

na porta do llOteI, para le- perto sioi.stl'o: ná manhã se 3°) - Sf;fvirão cumo pro- o assumpto e en:siUt1111ent(Js I fM.���4:-,,�.m;m�:i\T;J2.li�
vaIo até onde queira e, se guinte tudo se �1E'sVI:lUt C(>. O I tecçl10 �ontr/), vento, pó, e' proveitosos. ,l!&.�a,hi�7K�'jtJ.1e;t:�
quizer visitar algum parE'nt'� contraste � demasiado lorte, .�___ _ �__nm_''''_ --,-- �__

ou amigo 11 milhares dI-> kilo· e, não ruro, o ruiUio[1ill'io à.
metros de distancia, tem (t um dia é 1lT'rastn(Jo pelo sui
sua disposiçUo um aeroplano. C:�IQ, -: dC"'8yail'f)'! [I EO!' tel

.se seu capricho lhe

aCOIls.e-j
a rellcldude dUl'ado tao pou

lha um cruzeIro, pode zar co,._

P, I' .. par, commodamente� (só :por• 8. .�1O de, 24 horas), no hiate qUe o es . ..�
.

°r,H:adn:, I pera no �o�to, .seryido.· por I fll.U"t·l· H fi � �,NCA.�RF./!;Ade 1\{),ra. UUla multIdoo de ::mê:idos, que '11 i� 01 i Só D��. �"�'E-
não lhe negarão qualquer'·

I
..

ot,.: ... ZA.8.,... .. _r;;-il.aNTE
P

,

cf
,I. O FL;;;iÇ '-. Q ltD-

prJlzer. o e g0zar li amlza

I
VOGADO DR. ACHILtE:') DAL-

10 f8minina. Os \ e -lUdol; SIm, CO.M �13C.WPToRroF�.:
mais formosos ({'jC' exbibem . NEXO r R.!:,i)A,_,ÇAO DE::iT.c

os mostruarios <las lojas es, ::.,l_JO_R_N_A._'"'_. _

C1D.-'\DE·
DE .BLUMENAU

Bjss,emauario ue abioluta
mdep�:o��ncia ,

� ..

Etlições As qU.!Il'tas,feirae
f, aos sabbedos
-

.. Director:
...

DR, AClilLLES .BALSI,'\'

_.í'

Gerente
. .

..

nODOLfO RADTKE. '

Redacção e oHicinai;;,·
Travessa 4 de Fevereiro. n'

Caixa Postal �. ll'l
BLUME.NAD
Santa Catharhul.

o

-

.., ,', � IG·N' t. 'I'urIY A C"
"\ .').") :d,·\. .. \. ..'i,.W

Ar: lO •••••••. 15$000
Se J�··tre .. '. �,'i>ljI)O
Nr n, avulso , . 1,:;00
NLn, atrazado, $400

JMPORTANTE
.\ direcção de {Cidade de
Bumanau.l- não assume fes
pODs(l.bilidade pejas apr<::da
ções eruettida.s em notas ou

artigos assignados
'

Registro
A Junta Comercial do Estado de

SI:l!lta. Catarina autorizou o Snr; Joa.
qUIll de Sales a tmtar do REGIS·
1'RO DE FIRi\HS COMERCIAES e
n::ous l'RIAIS1 para . .facilitdr o cum

primento da Lei Federal D; 187,
do corrente a;nO;
.Portanto todos os e8t:.>btlle.;:impI:!

to:', fabricas, oficintlS en"enlJos etc,
qu� alDda não estivHel� regulur!

y'f, ):lados, nest� e Il0S municípios viSin
,� �(lS, poderao faze·lo desde já, por
Hltel'Iuedl0 do :5nl'. JoaquIm de Sales.

.

Hua Dr. Ama(.\!.'U da Lut, D, Fi
BLnIB�AU

Attestado do Dr.
CarvalhO, medico
ctlefe do Horpital
Bi'eslau,

. Só a formul'! r!e .iAPYRE
'rINA"., já é por si mesma

um certificado de acç<l'J ('ac

pida e efficaz 110S c ;1808 . em

que é indicada.
.

"APYRETINA" - Um re

medio lormitlav ..ü contra. fi

dOI' de cabeça.

•

,

1 8
._-----'-�-- .

TEXACO
OlOR OIL

DESPE�iTE fi BíLIS -

DO SEU fiCADO SEM
CtlLOMElANOS,

-0-

MANTEM JOVEM
O SEU MOTOR

Chegou a ir para

hospital
o I muitos ,annas de rheumatis

Im:), II umamente atncr.do hor

i.l'ivulnwnte, s�ntl(j IevFIIJo ao

! H()�pihl onde pel'man�ceu

O sicrllatario so1'frpnrlo por i aÍ'pr�)xinPHlam"llt"'· 11'1: ,mez I

"".
.

I
I'm rIgOl'us·, tratamol [I, wfe·

. .. _. ,�... � , ..
l;zrnl'ntt� Sem reliui!.lJ'l po"i I;li"•..()"h>Q'-,·'1l'''·�-·..,.I)',-··y.·'tf·,·::f'.. ,·<1),.,''lP'lt!;

•.
1 Uvo. Ac.híill'!O-f;e ne&ta triSte

'; Pabriaa de raquettas ca �,i emergent�ia ('econt'u ao mU.i 111 to pI,;d"'r'pso e 8�m rival, p}1
" TENNIS <! : f3 p. cura de SI.-'U mal, (1 I

� �.1 "Elixir de l\oglleiru", do

•"
Procura: um representante l. Ph!lT'mac�uti{'(1)

.

f.' Chirnico
r nesta: loca:lida:d'3 qu� esteju .,

� relacionado no espol:te J' Jrdlo da �ilva Silvf'ira, res

. Cartas: á PERNAMBUCO &
i' tubpfecendl) se de tão atroz

f' HARDY, LTDA. á TU"- Re� 4 o;otrr'imeoto,
? publica do Perú n. 45 f I Blnmenau. �a3ta Ca�h,a!'i?a,
r R I o DE J A N E I R o :: i ,lldeloDso rx elx�lr�
lo <! I (FlI'lua l'e conheCIda)
.",Jl,J'''''_"'�-' .o._'�'��'" ����,""L�,.

1.0� ou mais diariamente pod".iio. q'anhar €m sua proj:!,;a cils�a, '1uan.• .::jJ do cl�dic,"rr;m �uas hl>ras vagas á originar, artistica � rendosa
·ndu5tria "M. A, N. I. S." P"ra i"formaço�sT escr�ver a 11M. A. N_ I. 5'"1
R. do Pass<l:io, 56 - Sala 141 - Rio de Janeiro, Recebli!rá um folheto gratis
e'plicativo. Se desejar .. ,nostra do trabalho a eX�ClJtarl basta remeth:r Rs,

3$0001 mesmo "m sellos do corrll:io. O mais extenso � variado �ortimilnto
de calcomanias, industríees � artistica$, Catalogos gratis. .

I=------__--------�------�---------------------------------

o mais c'mfortaoql

'�UbINbn�TZ ,

"O·AI 00/ cunpéo./

I· Empresa ·AQto Viação CatnariR8nsB ltda.

�,....".......,.���-...-,........-

r·····
.. ······ .. ·· .. ······ .. ··· "

:�

l[ ca!i�hãO 11
l(:.:.� :� I

.

Massaranduba :� I

Terçast quartas p
.

sa0-
.•::-:,:�)badoti sahida de Milssá-

t·
ran uba de A Nitz as

.IU'...�..__H.. fIoI'�...8_0l9�1!tI...�m<M-etII<�_��
. * !5,30 boras.

t. !fazendeiros e Sitiantes �
Sabirla de Blumenau '" ;w

t.;.· do Hotel Bõa Vista as '5 � MEL ID CERA um ABELHA i
f 1.30 hOl'HS. ��� $ !

�:::
.

AcceHa tambem via- 0' t Compro:�se qualquer quantidCIde f';.. Tratcrr Ilor cartO' ou pe::.- i:
.

d !í ;. soalmente com IRMAOS CIlYllNO i'

�: �E'en:to�s����aes e casa-

�1 ! Rua Major Diogo n. 685 !

t�
ARNOLDO NITZ �5 I .

Fãc :E!'au..1.c i
��:;v:-�:.!�� ..r��{�(�$�.:�4l+tfit_.,.IitMM.I_ttttft.,.9tt����l ...

TEXACO
MOTOR OIL

MANTEM JOVEM
O 'SEU MOTOR

-

t "''I' "(IdO ti:'ll l1li'-

ca..u n.. RI'�:njar f

J:jOII.. IOll�tn�1f
�.' rOhlCO Blli'l!'R.l<l1O

OOS i'tll �I\) o r

Pennas de Ganço
À-h Forlleee·slZ gran

.

rmln o -

ele quantidade.
Pedidos co!n offerta d.!:pl�ço para
Elmonide Balsin-i -- Tubarão - Solnta
C'Ilharina. (Citu elita fQ!ha),Cargas, passagei' os e . Encommendas

Serviço 'diario . entre

Laguna - Tubarão .,. - florianopo
tis ,.. ltajahy,.. Bluluenau .. Jara

guá .. Johlville - Curifyba
'" ENFRAQUECE.U-SE?
Ainda t.m to.... d6r nas

Q04t... " peito?
u.) • poderoao tol\tcO

VINHO, CREU'SOTAOOEsta empresa dispõe de confortaveis autos-omn:i
bus, e pode offeret;er aos srs. passagei'ros'pleno

. conforto e segu,!ança.
.

. ..

AGENCIA EM TODOS OS LUGARES MENCIONADOS

.. pilar... - '*'--

. lá IA 11m lItum

Blumenau Sta. Catharina
- ... '"

...

,..t .- zm , .......,...,5tleFT.c1Hrf."""rJ' l.ot:_�i'

I BOa 5:àúdll... Vi.da longa... I
I Obi�m·u usandu o

[LiXIR DE N06UEIRA
De Ph. eh •

Joio da Silva SHvel.ra.

�U)IUtgllci!) co.n rati -\Ianh."elll
nOIl "eguinje!l CUOB:

n.4;b,ltismo,
Rhc1J.metbm� tini ler"",
f;Q..rim.l'IntÇl dOI ouvido.,
Iatl&rom..�V6ol1 til) atNo.
AUecç6ifl' de fi(.114e.
�"'nchlll j. p4llQ,

fl1}\Il()lTltéM.
Rçlalau,
8�,
tJIeeru.
Es�lIlu.
Dartluoa.
1"i,ct1daa,
CIDCNIao
U.lllba..
Ji�I(bona,
D6rea De pel·�•.

CarbEWlJUlulI, etc.
"<JIIa'o.s!'lO'!l;OI

ANT/�SYPNILITICO
A ;V;n.RH[:(lMArlCO
A N T; - ESCHOPiU.lLOSQ

UÇU( 'I' C,rm:'4 �irlr:1Jt:S�jiJ; ;;Ii a�n nDL!��
fi t'iUIlWol;' J>ff'"llr,•• "! M�ál.libA'. dfl, Our�

I .
6RMWE Oi PU�A'íIVO I)Q 5ANiHJ� i

\. ...�lCl 'm. _
.4�

Para fazer seu annuncio

prefira esta folha.

As pessoa:! o;flígtàas\
de uma constante

dor nas clJsles. de
dores reum<l1icas

nos ttlusculcs ou

nas juntas. de·
dOle:i d<: caheça
e u,ma sen5Qção de permanente
fadiga. parecem tO!<;Ilment� vendd=.
As rItULAS DE FOSTEB, e�Ur",lanl0.

as qjud=ào a reagir contra eSS<lS

!lcahIUnh<:IdoIQ3 enfermidades_
Em pouco lempO' O organismo eslará

livre dos ve.oenos uricos e os rlns
estarão fundol:)crnd.o nonnalmenle•

As PILULAS DE FOSTER são

garantia de 15aude.

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



CIDADE
DE BLUMENAU

Sub-Inspectoria do Serviço oe Defe
sa Sanitaria Animal

Vehemente desmentido sobre a extlnc

ção dessa importante repartição

Amanhã - Quinta feira. oia 11 -. Amanbã
.

Um PI( grau;iua extraNdir ario
l' PARAMOU.:-\T JORNAL
2' BOTINA MAGICA - um bellis�imo mm colorido.
3' Herbert Mar-�hftll é Gf rtrude j\1ichaeJ Dli g�-andiosa Super
producção da Paramount

Amafltes

Nota Esporrlve' Clironicas soctaes

f!),.o(Ja dilli'clt ...

D. MIGUEL

Decorre ain da amanhã
o nat alíeío da sra. D. Luíza
K. Pereira digna esposa do
sr José Alves Pereira, resi
dente em Itajaby.
- A srta, Clotilde Silveira

e o sr. josé .Cassio SHveira
commemeram na sexta feira
seus anníversarícs.

Vé passar mais um anní
versano na sexta-feira o sr.

Arthur Balsini.
- A srta. Elisabeth Gner

t-:� festeja dia 12 seu anni
versarío.

Recebemos do sr, Sub-Ins-llição de moral a taes boatei
pector Gheorghe Staíco, 11 1'OS sem escrupulo.
seguinte communícação: Outrosim, communico vos
"I1lmo. SD�. que esta Sul> Inspectoria,
Dírector da "Cidade de com séde á rua Maranhão

Btumenau", nr. 5, nesta cidade, continúa
_ Tendo eu conhecimento de a prestar a qualquer ínte

que individuos sem escrupu ressado (colono, c!iadõr ou

lo espalham, entre os colo- 16.vrado!) os serviços que
nos criadores e lavradores lhe estao aüectos, conforme
desta zona o boate- de que já é de vosso conhecimento
o' Governo' Federal pretende pela circular Dr. 78 de. lO
e .tinguír esta Sub Inspecto de Novembro p ..P: que tíve

ria do Rervico de Defesa Sa a honra de vos diriglr,
nitaria Animal com séue RéS Pelo interesse e bem da
ta cidade, e 'de que, com collecttvídade. peço-vo� a ii
este pretexto. estão apresen- neza de mandar publicar o

tando aos se�hcres colonos presente oüícío, com a brevl
um abalxo-asstgnado dirigido d_aJe .pússivE'l, no. j?r.oal que
ao Exmc. Snr. lVlh:L!stro da tão dignamente dírigis.
Agzícultura, pedindo Q_ ue. Agradecendo-vos mais esta
mantenha

.

o "Posto" nesta Iíneza, prevaleço-me do eu-

·cidade, eommuníco.vos queo st-jo para reit�f'a�-V,iS meus

referido boato é destituldo. protestos da ruais elev rlda
por completo, d� ruudamentc. esH_:na e máxima constue

t:SSPR noatelros têm Inte- ra çao. Iresse absoluto em arranjar Gheorqh» Staico ..

asslgaaturas dos snrs. o«lo Medico Veterinarío; Sub-I
Filíal Blumenau

nos, criadores e hvr·.LdOl't'E Inspector. Calx« postai, 89 End. tel, SILOS Idesta zona pará outro fim, ;._. _

�:s q��r:.!'��",;;. Ú�o!o�l;! Delegacia oe Policia A
·

v::,�; :�)�s S;�:��,�'�O. 03, obte, ;, ,"xta 'mm p..,,'da, pO' "to

.

g08m3 .

Postal Telegrap�ica n8
::'or (;OfiSf'QU;ntl:', por inter do Governo do Estado, foi nomea-

mf'dio elas coluInniis de '(I,. do �ra o cargo de Dillegado Espe· DI80 CU-:1GPitU11(!o'jnrn-1. p,lÇO dtldi3 Polc:a de Blumenauo20·
. umen.'au.

I I I
. Sargen'o sr. Joaquim Cavalheiroaos sarB. CD onG�.. 1-,vra i)res

. .� d 'l
.

N t
Me, dBS. Com prazer recebemos o�, crlfJ:,(Jl'f'S . a _U·I! . "r (> Hoatem tomou posse o norne"dl

cl )�t�� FS'ftiio fJue se ).hF;L(� que é mirtnr prestigiado em nossl! n. dI' janeiro do "Xadrpz
ilhllm dp as i�nar ta! abaixo- Fo�(;a l'ulJlica e de grande. exper�· Por ntIDHl gentileza do sr. iispensaveis a boa msrcha Brasileiro" a optíma revista
assigoado Dois bssim LtZ n- Pllwa no cHrgo para que fI)} esc()lhI Jo"é Luiz da Costa P ..·reiru. los sêrviços. ASfoÍm é que fIe xaclrl'z que se prlita 00

.

.
.

f
.

'o,
..

I
do o·bresentamos-lhe nossos cum- que vem RP. desdobraddo em orçando em 1935 num total de Rio de Jaueir.', á rua Goodó, üe ,�dem .� s us P'o IH'ime ·tos e des1jamoslh.' felicid;- zelos na direc�ão dl1 nJSS8 104:514.700 elevou-se f>m 1936 ça!ves Dias, 46.pries int'3l'esse<5·� dã.o uma' ;1138 em suaS·1l0ViJS fnncQ'cs."" .

.

'.'_.�� Ag-'ncih Postal Telegraphici para 149:626.400, descrimina Com este II' "Xadrez Bra--�--�------�-

colb.emn� alguns dados intp Ia da seguinte maneira: Mo sUeiro entra em seu 6' 81-:no Pela portaria nr. 13 de 27
C·. ... I .N EM..

·· A. B U·· S C·H ressantes sobre o movimento. vimento do j:essoal131:12ó.4c, ; dê existencia, motivo po!' da Fevereiro, foram concedi-
• gt'ral dt s �a repartição no aluguel da casa 12:600.000; I qual enviamos-Ih@ nossas fe- dos trinta dias de licença á

·mDO de 1936. Por elles pode· illumillação 60�.OOO e 300.000 !liCitaçõea. .

Frieda Schüetz. servente do
nos observar a eS1J1endidb ie despez '8 mnrdas. A quem se interessa.r a ad·' Grupo Escolar Poliàorio San-
situação que goza a Agenciô Ao �azer�os Estes com- m;nistração e;Jviará graUs um I tiago, de Timbó.
local elIl todas as suas sec· mentarlo1s n.ao podemos ra- exemplar, cOIltr1i nome e en- Para substitU11 a foi designações,apreseLtand.1. num ver- galear elogios <:lO sr. Agente dereço. I da Deleve Schuetz.
dade!ro (Oltraste com a maio Postal Telegraphico que, vin-
ria das repartições congene. do àe S. Françisco para BIu
res do paiz, o saldo cOflside- menau, preencheu uma lacu
ravel de mais de 63 contos 'la que de na m II I t o se

de rfis. verificava em nossa Agencia.
C<>m eIf�ito, oUerecendo Mere6e tar:Gbem especial

no anno de 1936 uma recei- citação a r 35na do sr. IHS
[a total de 355:988.800, con- )ector P,:Uló Dal1e Amalo,
tra uma despeza rIe .... ' Director Regioml! .:los Cor·

! 149:626.400 o saldo re�ulton- eios e, Tele,graj)!?os
I �e Sta

I
te bem demonstra a Impor CatharID3. 1'uncClOnl1fW ex N,) dia 5 a t...�amara MU:::li-1 - Art. l' - Fica o poder
tancia dessa agencia em Blu-, perimentado com mais de 26 cipal inaugurou a presente executivo municipal autori
menau e dentro da commu I annos de serviç(}s a(·s CnT'- vil!egiôtura com o compare zado a auxiliar com a quan
nidBde catharinense, Em re- rei(_ls e Tel�gri:lphGõ do paiz, cimeilto da maioria dos srs. tia de 10 contos de rl'\is a
laç1i.o com o anUQ de' 19(5 S. S. visitando nossa Agen· Vereadores, se'Jdo reeleita a Sociedade que 8e fundar
ho.uve um augmento de re- cia, exprimiu admir&ção pe ill'"sma I\lesa qlie dirigiu os ilfsta cidade, para construir
ceita de mais dp 45 contos la sua import&ticia dentro dt1 trabalbo;:; em H13ó. e manter um Asylo para cri
de réis. Estado, não reg3teando pa- .Na sess&o de 2a. feira o a�ças desamparadas e velhos
Discriminando, a RE'ceita lavrl-ls do-} co!)!orw a"s q:le ali sr. Prefeitu Municipal leu o de5arrimadoe.

r.q anno que findou foi a se· empl'egam suas actívidudes, relatllrio da gestão dos ne Art. 2' - A essa socifda
guinte: Renda Postal: . . . .. E' notavel, entretaotr>. que gocios municipaes durante o de será tambem, concedida

• 142:633.400, contra 12.3:3245uO a Agencia local V8-S1! a bra- anno de 1936. o Qual será uma suhvençãv mensal de
em 1935; Renda Telegraphi- cos com a àeUictencia de impresfo (' distrilmido aos 1:000$000, lógo qUé init:ie ()
ca 66:426.400 contra ..... _ peswal, faltando em seu qua- srs. Verpad1)re�. Varias re seu funccionamento, de ac ..

56:641.600 em 1935:
. Assigna. Jro vario::: fUDccionarlcs que queriment[;s foram a seguir corda com a organização ap

tyras de Caixas 3:78IJ.OOO; dariam ::lO serviço postlil te aprlé'spnt"dos, entre os quaes provada por esta Camara ou
venda de chaves 28.000. ;l lêgl'aphico li perfeição e ncr I um [lo "Centro Automobilista pela Prefeitura Municipal ?

emissão de vales renàeu .. mfJlid;-,Je çue lhe é necess<t-! iiel Cruguay", pedindo auxi desde que não seja !Denos
143:121.0(10, contra 127:151.900 rio para. melhor servir 1:10 p11- Po par:1 o premio "5ta. Ca- de 50 o n' de recolhidos ao

l:le
1935. olieo Ao sr. Director Regio- tharina" instituido para o Asylo.

I-niml"gos A Despeza teve em 1936 na! relembramos esta ques· rairJe flutomobilistico Monte· Art. 3' - A planta e Of-
I

.

.

um augmento consideravel ;ãn certos que S. X.-). saberá vid2ü-liio, a realizar-se em ganização do Asylo devtrão
SI�Plr.:Hl,,� D"Joj GtlP!'l'U na noite do Do;vad,), os unis vol- em r�Jação ao am�o d� 1935 i np(lr·sp pelas providencias Ab!'il. ser previamente aPP"ovados
iam.� e:�contnJI' se como inimigD -. ao sETviço das suas em vlrtud� d0 _reajustamento futuras que virão de enCOD- l\'H'rE'ce e�pecial menção o pela Prefeitura Municipal.

PatriiiS dt:s funccIOoarJ0s e a entra- tl'O aGS desej'ls da n�SEa co- seguinte projecto apresenth- Ar!. 4' - Revogam-se as

Cún:e"çarâ ás.8 1/2 horas da de noyo� auxiliares, in- ktividade.
.

do segunda feira; disposições em contrario.

Chovia a cantares, Uma chuva doida, uma ventania chícotoa nte,
Chuva de fita de cinema.

O bonde ia varando a tempestade. Viam-se no carro apenas o mo

torneiro, o eonduetor e o Manoel.
O Manoel era o uníeo passageiro. Sentado, teso, 110 meio do ban

co, O nosso illustre amigo reBebia. immovel, gotta a gotta, a eh uva que
penetrava por uma fresta no tecto do carro.

Tic ... Tia .•• Tio ... O Manoel molhava-se todo. Foi quando
o conductor, espantano com aquilIo, perguntou ao heroee

- "O' chefe, porque é que o S111', não troca de logar?"
O lIanoe] deitou-lhe um olhar furibundo, louco de odio e mostran

dolhe o bonde vasio, respondeu:
- "Trocaire com quem, seu idiota ••• "

o Caxias vencedor por 2 x O - Por 4 x 2
o Minas Geraes venceu o Salto Norte

No campo das Palmeiras lmónotono, sem enthuziasmo,
verificou-se domingo o es Dão reflectindo o valor dos
netado encontro entre o Ca- jogadores. O Caxias por Í:l
xías e O Recreativo Brasil. termedio de Ata p. Leovegíl
Apesar do tempo chuvoso do consegue 2 pontos que
uma regular assietencía com.. lhe garantiu a victoria li
pareceu ao campo para pre- nal,
senetar o embate destes noís Na nreltmlnar coube a víc-
pederosos conjunctos, torta ao juvenil do Recrea-
A partida ínicta-se com tivo contra o do Bom Retiro,

enthuziasmo embora o campo pela contagem de 4 x 2.
não oiIerecesse possibllída. x x x
des de grande techníca por No Vorstadt teve lugar do
'parte dos' elementos em cam- mingo o jogo entre o Minas
po. Um tento a lavor do Bra- Geraes e o Salto Norte. A
sil é aanulado logo no inicio partida foi bastante movi
por um impedimento de Ma- mentada e terminou com o

rio. Sobre este Impedimento escore de 4 x i íavoravel
surgiram numer.-sas duvidas ao '\1tnas Geraes. Janga,
embora o juiz, sr. Sargento Radtke, Hugo e Müller foram
Milton Moresque o tivesse (IS autores dos pontos do
consignado de bôa fé. Entre. quadro vencedor.
tanto estames certos que o x x x

resultado do jogo seria ou No domingo proximo deve-
tro si o ponto não losse in- rá jogar nesta cidade, com

validado. o Recreativo o CIP, o Mar-
O jogo torna !:Oe a seguir cílio ou o Lauro Müller.

Anniversarios
- Transcorre amanhã o

annlversarío da srta, ROI acy
Cunha.
- A sra D. Maria Ramos,

esposa do sr, Antonio Ramos,
industrial residente em Ita
[ahy, festeja seu anuíversa
rio amanhã.

Desemb. Dr.
Guilherme Abry
Entre os magistrados ce

tharinenses acaba de ser
escolhido para desembar
gador da nossa mais alta
Côrte de Justiça - o Supe
rior Tribunal do Estcdo - o
sr, dr. Guilherme Abry. que
vinha exercendo as func
ções de Juiz de Direito da
Comarca de Joinville.
S. Excia. é filho de Blu

menau e uma
.
das figuras

mais salientes e cultas do
Iudiciario do Estado.
A sua escolha veio en

cher de jubilo os seus con
terraneos blumenauenses e
todos mais que o tem no
mais alto conceito e valia.
"Cidade de Blumenau",

se bem que com algum
atrazo. apresenta ao sr. dr.
Guilherme Abry seus in
tensos cumprimentos.

Xadrez Brasileiro

Visitas
Deu-nos o prazer de uma

visita o sr, Osmarn Fonseca.
activo Fiscal de- Agencias
da Caixa de Aposentaduría e

Pensões dos 'I'rabalaadores
em Trapiches e Armazéns
de café, e noseo prezado
amigo.
Agradecemos,

I Grupo Escolar
Delfina

Luiz

sua
Quer v. s. suierír lucros
cr-iação?

Alímente-a COl11

Farelo

compensadores com 11

Pela resoluçã() Df. �.195
foi nomeada a normalli;ta
;Marina dp, Oliveira Ooelcl
fiel' p<.lra exercer o cargo
de Professora do Grupo Es
colar Luiz Delfino, desta cio
dade.

- Foi concedido um mez
de licença á Professora Zau
ra de Sena Pereira, sendo
nomeada para substituil-a,
enquanto durar sua ausen

cia, a srta. Orlaudina Carpes
Mafra.

�e 81umenau
Aprpsentado um projauto auxiliando a Grea�ãO da uma SO�
úadads ce amtaro ás oriancHs e aos vell'os ,lesarrimadrs..l .,

Camara Municipal

farelinho
Triguilho

conhecidos e ínsu peraveis produtos do
MOINHO JOINVILL E
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