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.4..NXO XIII I Dr. áchílles Balsini-DIRECíOR ,_

Intervenção federall�11
�-""

em São Paulo I
Por ser extremamente im- tual governador bandeirante,!

;, «sslonnn.e transcrevemos o presidente da Assernhléa i
t, r , legraruma abaixo, ainda Paulista uão poderá assumir i

� .. mez passado: o governo de São Paulo.j
"tUo, 28 - O "Diario de porque é o chefe do Poder'

Noticias" volta a aIfirmar, que teria fraudado a dita
hoje, qU8 o sr. Oswaldo Ara- eleição. .:

.'
.

nha, apoiado pelo P. R. P., é Criado o "impasse" neSse IIo candidato do Cattete, sentido e como o governo i IDiz, ainda, que s .!ni, annul de oão Paulo não póde ficar!
'

1.'.'1Iada a eleição do governa- acephalo, seria decretada a!
dor Cardoso de Mello Netto, intervenção federal,' e, na li

..
I

porque o Cattete ass m o vlgencia
.

des.a, soo a com

I'ql�;: opinião do nosso em re��ã�'O��ui����:e��% �a�'1 Unicos depositarios eU1 Bhunenau:
'".\baíxador nos Estados Unidos, tagern, os Campos Elyaeos''. Iannullada. a eleição do ac

I •
".

•
.

N b b.....·d· ....
fi governo francez nacionalizou ',./ RIS�11hicter & Gest,vielci:!ovo om ar elo

o maiurtrust de armamentos
d M d ·d i ' o Tel1Jli" Club' Blumccau rulo de CalfloC'ão do Esta-to,ae 'a ri

.

da Europa IiiV d C redi to 'hr-á l'eallzar, n,,;� dia ... 1,2 (' -erá ofiereeic1 t uma riquisenas a 3 de Maio vindouro, em suas ",�rua taça, be rn assim n(lm!)

m' 0:3 insm:recto8 bombar- Paris, 16

'-.' Prosseguind.o 0/.1" quidros, o C'impeonato arnts- i08 victorlosos das simples
" dearam mais uma vez Ma- plano �e n8cional�s�ção das tr t sr, de Tennis, iip 19'37. !p homens e de S,'OhUI"8i;. 0;-:

drid, sendo empregados Industrtas de munrço es e ar- I: m 'f -

dI' 1 Haverá, por o oasiã» desse lÍt.-!1lHÜ, viCtO!"Í080S, sejam das
d mamentos, ú governo publi. I; lome lLGrmaQG8S sem GOmTlrOIDlSSO o TI ano espama' importante Cam pvonatu, hll partidas ün aes ou serni-ü-essa vez obuzes de g'rosso I �1'

1 deou um decreto que naeíoaa- I rneuagens, premios e um c ... naes, I'eCi�berão in as me '<1calibre' que cahíram no ríza as fabricas Schneider ó 11>1 que temos ppra Vandas a credito If lossal bldle a r gor, nos sa lhas, como re�ul'.jação (Lt
centro da cidade damnífi- Creuzot, Que InrmRID o lIHIi· ,\ , Iões da Sucierlate dOQ Atira- Campeonato amistoso de 1937,
cendo vários edíficíoa e or trust de armamentos da :..;,...,__, ---- -

dores, gentilmente cedi.los em Santa Cathartna.
causando ainda outros gran- Europa, com um capital de pela Dlr-ecto ela. Fica aqui, á todos os teu-
d' C6m milhões de francos subs. li t d 1

D b d D Todos os Clubs do Estad" I niS!88 do ES[êldl), o appell.o!:JS prejuízos, críptos por duzentas familias. sgressaram O�
.

as li anuss eSfUl1 arua or r. serão convi la O� para to .ío "Tennis Club Blurnenau "

brasilsiros da AU.s,.manha GIll"lhll me Abl'Y
mar parte ne- se formidavel para que se insere-ya� no

FH�ENnIA PARA UM PROJtlGTO AN'CO E' o I"NA'D 1 () nrélí« o Drimeir'�J neste pS'jrlo ma10r .,erlameo teamstlco naUll!!1 lJ· '. � .' 11 FR [ T RII-\ ÃúS h O RJ0, 16 - ChegoU. aqt:i a �ue s� realizará em Santtl Ca vid;i espol'tiva catharütencw!
UM Á CCnRD3 COM A urma de acaderniccis paulis RpaHzar·se·á hoje no sa harins. A Ctimmissão Drganizado-RIO. 16 - Foi pedida, na .

ALLEMANH A ;,f"., que visiton a Allemanha Jão elo Club Joinville, da- Av Club que couber o ti· l'a dos l'estej.\s qu" secl.w?a-Cawara dos DepUtados, ur· li. à convite da Sociedade Al. queJla cidade, o jantar qut' '·ã.o essa campeonato, oHe-gencia para a discussão do N.9ya YOl'k .,- . .os agentps lemã de E�tudantf\s, df'cla� 0S amigos e admirafl.ores do
_ f'ecerá ás delegaçÕes dos d'�

projecto sobre a divisão de do governo Hespanhn! lIue laodo o profel'sor RpynaJdo exmo. sr. dr. Guilherme Lu:z Os assumptos " qus levamo fi versos Clubs, !lOS. salõ�s �,caI'torios, existindo a respei- acabam de cheJ;lar dpclaram MHI'C0UdpS que voltaram to- Abry Ibe offerecerão por mo- ! Sociedade dos AtIradores, a{to uma .:::mérrd-l de autoria qU{' o general Franco havia jna mHravilhaflos com o tra- tivo de sua nomeacão para sr. Burges de i�ad8irns ao sul 2t horas do dia 2, um mo-do sr. Bandera Vaugham, assignado com a AlIemanba taml-'nto. A víagf'tU rci de .1 a!to cargo de membro d/-l nument!il baile, para o qualtrfltando da aposentadoria um acncrdo, segundo o qual f uito Vi Ior para os alum- Côrte de Appelação do Es-
Porto Alegre, 16 __ Logo enviará convites e que. eou·dos serventuarios da Justiça. devia fornecer ao R-:ich ... !lUS. túdo. forme nos foi adeantado; é

300.000 t(>nelada� de ferro depois da sua chegada t!
de se esperar fique anima-annuaimente durante 25 aLl- Porto Alegre, o sr. Borges dissimo, pois que será ab i-

no nos ("fi tro:la de material de Pão c�lseir(_)! de Medeiros tratará de 1'ea·
lllantado por dtis Jazz Band,

guerra. lizar o Congresso <to Partido
dotados de v::.riadissimos re-Em:1rpg' :'If:: no ::ieu 11i'el)íJfO as c1famadas farinhas Republicano Riogrpodense["' Y r L Q "

pertorios..e, uzdro (50-;.) para tratar do cumprimento Ao Commercin, em todo o
do seu programma bem co-

Estado a IDPsma Commissão
mo do problema da sueces- dirigiu' pediclos de premios,são presidencial. os quaes serão PXp�St08, em

data determinada, com os

respectiVOS cartões do� oHer
tantes. Em breve daremos a

relação dos premios oUere
cidos, Até então, diversas
firmas têm.se mostrado in

O MELHOR E MAlS :MODER teressadas, procurando des·
tacar-se entre os demais oI

NO SYSTEMA DE FOSSAS
!ertantes.
Attenção, pois. tennistas e

enthusíastas do fidalgo es

porte, em Saatb. Catharina!!!

�'."

Tentativa subversiva
Estado dú Rio

RIO. 16 -- o sr. Julio B�- derogação 10 perlo lo não é
rata, em artigo na "A Bata-I inventar sophismas. ou la
lha" coudernando a ídéa da brlcar emendas capCIOSaS.
pro;ogação do mandado pre- Vá se a solução r&dic�1.
sidencial declara: "Seja-nos Proclame-se o sr, Getulio
licito propor aos que ach'1m

I'
Vargas imperador. E' ruais

J.lI� sr. Getulio Vargas um stmples. E', talvez, o novo
homem super necessario 110 D. Pedro. "para o bem do

\ B. rastl, a solu cão do bom povo e felicidade geral da
. - - f' ,,,

! senso, que serra a nao pro naçaO .... lquC .. ,

,rOgaçãO
do mandato, mas a o _0_O �

10 maior campeonato ua Tacnis, ata
k I P J' [t I

nOje rB811ZêuO no • Sí800

,
t

mo, 16 - A Secção de
Segurança Politica E: Súcial,
�",tá realizando impclrtantes
diiigencias no interior do
Estad.) do Rio, dirigidas pes
soalmente pelo respectivo
chefe, sr; EmHio Ro;nann.
Varias pessoas já foram de·
tidas quando se encontra
vam reuni::Iap, combi:'::'':1ndo
I1H:didas subversivas.

Dr.Otto
,

Feurschuette i
Encontra·se nesta cidade idesde ha dias, o mustre' IV1oinho JOÍnvilIe Filial Blumenau

clinico e prestigiosa figura , .Cclixa po�ttd, tm
'

do sul catharinense sr. dr. I
Otto Feurschuette. -

n?!�:A��t��mdo: f�li;' �st��It\s forças aereas na Europadla em nosso melO.
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·P·i"Ü··L "i ·s T A D E S E G TI R O S �
�� Fundada em 1906 ��H

�1�: :
;Ê Seguros Maritimos, Terrestes e A�cij 3,t93 :

�: Capital Rea�i8ado Rs. 3.000:000$000 ��Novas submissões na g Patrimonío Social, mais de Rs. 12.000:000$000
�_.�Abi8synia �� Sede:. Rua São Bento, 231 São Paulo -- Caixa Postal, 709 �;

ROMA,16 - Communicam \' f�
•

�ide AddiS. �_!Jeba que 0.
S .�.he. �; A "Companhia Paulista de Seguros" desejando installa.r uma Agencia Geral �.)res da reglao de Ba!e _ flze-. f� na praça de BLU1vfENAU, procura firma ou pessoa idonea, conhecedora do :lr�� o 8;to de �U:�lS;:O va� \ �� ramo. Entendimentos directos com a Séde. ou com a �gencia de Flo-

:.::t.�i:��e�t�:a�and: ind:genas }� rianopo1is� Caixa Postal, 94 - AOS INTERESSADOS' GARANTESE 5
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): Di�tribuidores
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Su 'preza (50·/.)
e n resllltHL�J lhes satishu á plen::lmeme.

450 PESCADORES
DESAPPARRGIDOS

Em!. te!. cilL� O�1S

DO MUNDO.tares de CPçq e bombardeio.
Arürma que as i\-rças aE'reae: I:la Europa se elevam pre·.
seotemente li 25.0')0 aeropla I
nos. assim dividido�:

Rus�ía -----' 7.500; AlIemanha Gibraltar, 16 - Quatr')
- 5500; França - 4000; Itft soldados legalistas, que de·
lia - 5.500; lngiaterra- 3.500. sertaram das fileiras verme- TOKIO. 16 - Telegrammas de
O reldtorÍo menciona parti- lhas, relataram que se virli_m Sidney, Australia. annunciam
cularmeute a eXpa.esã.o no obrigados a tugir, por nao que 210 pe�cadores japonezes
Reieh onde seguf,do caiculn suportarem a Ialta de vive· e 180 australianos d,:sapoarec:.e-
b'

•
.

" d <' •

t· t Ih ram, em consequencla de VIO'tra alham na lOdu�trla
.

ii res e O mao ya. o que �s lenta temp'estade. suppondo-se

3.,eronauHca 58.0UO operari&s I ioIligiam
OS oj'hClae!?� que sao

que todos tenham mllrrido (0,10-
e t{'�bnicos;

.

fia maioria estrangeIros. gados.

W.IBhington, 16 - O sr.

William Bnyart, secretario
da Associação Nacional pelo
desenvolvimento da aviação
de regresso. d3 sua longa. es

tada na Eúropa. publicou Jffi

relatorio, no qual declai'a
que, durante '9'37 deverão
s,w construidos na Europa
cerca de 20 mil aviões miU-

fugiram

18.000 prisioneiros
soltos

VALENCIA, 16 - Em con

sequencia de um decreto
b3Í-xa.do pelo ministro Largo
Caballero, mandando pôr em

Lb 3rdade diversos cri:nino
sos, afim "(Ie serem alistados
nas ilostes governistas, cal
cula-se que foram libertados
miis de 18.000 presos com-

fiuns.

Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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.&I&J&lt�mJB&iG1E1 Problemªs da nossa economia rural

UM. B. .

..•
. S. I d

. Dl [S.o"o á cm.o do Tárnico do Múúat""o da Agri<U!tQra)

Dl . enco
. �. O

t:I Necesslc1ade de abrigos para o

&1 . Brasil.!! campos do Estado

5)
Capital: 4.000:000$000 Dl

.

Séde: RIO DE JA�mRO
Succursal em Bíumenau ! Caixa Postal N. 5

I.
PAGA. JU'ROS., EM .CONTA-CORRENTE. $3�

. ATE 7 -t, AO ANNQ
.

I·Recebe em "Depositos Populaees" déscie li

quantia de 20$0uO até 10:000$000 pa

I gundo jn'e. de

&1
M 6°t ,-1·······.1:1 CAPITALIZADOS SEMESTRALMENTE

.

IR;êilBlí[iíi&iSS

J �
� L'tinia o.lmOI de· 1U000SB0
40 Q melhor tetlame para

preferir JUVENTUDE
ALEXANDRE para tn·
t.at e embelle�ar 011 oabe\-
108. Ext-\n�e a caspa, e, ...

JlI. a quéda dOIS caOOU08,
evitando • eelvíeíe. FIll
voltar � úÔr uaturnl em

tabelioa brwt�,
dandó-lbes vigor
e mocidade. Não
oon têm 8.&e.II de

�...-",,*,
prata e U1!846.

.,..._-=
como loç�

14 i -Mt_� " . _ •••

•

0] f!!lo.!:tmf8.. _ ••

��."CiUli"i�

�:;;;;�====��
0,..101.0'. li!. Jhu >."

� --_
---

.....�.,.----"""'.-._�::._;=�

o sonho de todas as

mulheres

Ser bonita e predilecta
fazendo uso

DO

Creme vitaminoso
ProcutolI

j
I
!
!
i

limpa, conserva
__---

e' rejuvenesce a cutis

Vende-se na

pharmacía Or10n
BLUMENAU

DESPERTE A BIUS .-,

DO· SEU fiCADO. SEM
CAlQMElANOS

•E Saltará da Cama Disposto
Para Tudo

� O'_'flgadfi-_dcVB derramar, rliariamen'te, no.
e��tQ!11ag{1J mn litro <1e biUs. Se a bili.5 não

'CL'ttre :1iv_remente, -�e alimentos nã.o são
a{�el-,id.05 oe· i\Polltec�m. 0:.0 g37..P.3 incham ()

e.�.:.tÜll1a�{)� _&lbl'ev�in -.;;t prisãO' de ventre.

Yoc:��ente-!ie_.a.batr:do.' e como _euY�nena.do ..

'ludo é. ;U)la<gO e a vida é um martyriQ.
Sá"cE,. -i$lcos' min:eraos, la:>:a'rlú.'S_ ou JlUl'ot

Y.nntes,:' �'J b.ad_� 'Ualem. ,Uma. simllles '3v;;i..

eu:..dio l)ãrl tocará a caU6!>. Nada ha. c';)m<>

ll'ó f'UllOJ;áS 1'1llulM CARTERS i>ara "

, j/1gado ..
--- r�a:r-s,

-

tuna u.c,çau. -certa.� Flt"t.elll

ii;J:rr�_livren19nte-e5se lttl:O ac-hilis. e você
.

80l1te-se d'"lXlSto pa.ra tudo. Não co.Utiam

daulno:' Sã_C1� S-i,:3Ye5_ -e contudo :silO :II'Ja.�vi ...

lhm::r..s lJ_ár::1,.-Ja'ter a lJilis cf.'rrer li'V_lcmfiluter
PeL:u RB PUltíla9 -CARTER2 pcU.TFI o -_Fi'.fa.d�
Nii" "elle'te i!Jllt..,i)p..;;. I'wç(> 3$000. •

pm--------����.��
80a Saúda.;. Vida Longa... J

OI!têm-S8 !IUlld'\) IJ �
ELiXIR DE NOGUEIRA:

D. "n. en.

Joio d.a Silva 3ilveicu

gado (los

A maior Descoberta
PARA A MULHER

fluxo Sedatina

Emp'�Il(iCJ coro leal v8Ilt ..ge",
Do.. 198'!tintu c••o.:

Rilcldt1arn.,
BhOllllu.tlaln9 em geral,
C9niauilllto doa o�vidoa,;.
lDnaiDlIIM,ç6elll do Ilte;rir.l.

MI.fl"'ÇÚOl'-. d.. fi(a;.le,JIf' "Tlchaa tl:a�.

Q®Jil<l;rrh.�
S.plllbu.
S1U'UM8,
Uk;ent-.
.�lIIcr9pftw....
Olll'thi"'!!e..

o Regulador Vieira

A mulher não soffrerá
dores

Alivia as coítcas uterinas
em 2 horas.
Emprega-se com vantagem

para combater !lsFlores Bl'au
caso Coíícas Uterinas, Mens
truaes, após o parto. Hemor
rhagías e dores nos ovaríos.
E' poderoso Caim ante e

Regulador por exceleneía.
FLUXO-SEDATINA. pela sua

comprovada emeucia é re·

ceítada por mais de ro.ooo
medícos.
FI UXO·SEDATINA enc au-

para os bebedouros, ()U ele- tra-�e em toda a parte.
mar mareaçães prejudicam

Igrandemente 8('8 organismos, .

na 4p'OCá hibernal. ! Qualquer que seja a
Os bebedouros no caso de i

Id de «
I

serem em arroios e riachos, a e o u sexo:
convem estivá-los com ma- Dr. Bouítaelo Ferreira de
Jeira, erguendo até certa Carvalho, Director da S�ude
altura uma grade, em que Publica do Estado e do H s
apenas deixe passar livre-

pttal da �anta Casa de Míse
mente a cabeça do animal, ricordia:ficando cada um de per si iS(I· Ãttesto que tenho em pregaa lo. A estíva traz a vanta-

po na minha clinica clvrl e
gem dos anímals lião suja- hosuitalav o' E i ir de Nogu-í-rem a agua. a grade de ma- ra"

-

preparado da invençãodeira, separa-os, um a um, do' pnarmaceutíco João da
evitando as aglomerações Bilva Silveira, obtendo E.fIl1-
prejudietaís em que os aní.

pre maravilhosos re-sultados
mais se escornam mutue-

em todos os C>tsos em quemente.
.

. s(;'j& preciso regeoer�r o �ao'As Invernadas, nesta esta zue qualquer que seja a ída-
ção, são percorridas perio I de �u SPxo. Por suas excele n
dicamente, para atender aos tes cu li 11 des tornei-me um dos
,;a80':; urgentes, em que os 1 seus maiores propagandistas.
antmr ia em regime extenst-l 'I'hereztnha, Píauhy ,

VD, carecem constantemente. I Dr. Boniíacío Ferrelr a
Os abrigos aconselhaveis ele Carvalho

para os campos do Estado
de Santa Catarina, em

virh�-I MULTAS' ENCARREGA-de de. serem mars econonn- SE DAS DEFE-
cos, são os naturars, que po .. ZAS PERAIDE
dem os criadores recorrer ás O FISCO O AD-

o" r tat II
VOGADO DR. ACHILLESBAL-

espeul�s v ege aIS, ,comt1 a SOO, COM ESCRIPTORIO AN-
bracatínga, (I bambú, o eu- NEXO A' REDACCAO DESTE

c.alíPtus. e outras tantas já II JORNAL.
adaptadas em nosso meio. --------------
Dessa Iõrrue, os fazendei' r----------...,

roo eathariuenses terão re I
[solvido um dos prol-lemas I

I
mais simples, que evitará
perdas cousecutivas dos re
banhos durante o inverno.

Por José $oterG Angelo

simplesmente deplorável.
Ocorre. entretanto, obser

VaI' q.ie, o gado no período
hibernal, consome toda gor
dura de reserva transíor
mando-a em calorias.
Se acontece chegar ao mês

riõ maio mal nutrido. é qua
si certo que a mísería tísío

logtca o atlnjirá, não resls
tindo as infIUE'nciê\s nocivas
do meio. O criador para eví
tal' as perdas resultantes do
inverno, dividirá o se n cam-

0(1, em invernarias de 200 a

'300 mórgos. procurando man

·er os animais bem nutridos.
-ité o c 1IDi Ç) da estação, não
�obrl.'carrt'g:mdo os campos
com excessos de boviuos.
Em sf'j?uida edificará abri

aos 6J,tjjíCÍl1is, construldo
te barre cões toscos c:.bertoE
le capim. Fv cha rá 08 oítões.
e possível, en!Oe'l rá os CÕ
'{OS para dlstrrbolçüo de sal
ao gado, debaixo rle�'es a

nrtgcs, port-ndo tarnh. m nu

rir (IS auirn ais' com um pJU
co de fCDO.

Os abrigos de preterencta,
serem ínstallaríos nas ime
diações das aguadas, para
08 animais não fazerem gran
des caminhadas, por que os
deslocamentos á dístancia

o. ENFRAQUECEU·SI! 1

Os analgesicos componen
tas de "APYRETINA", estão
dosados optimamente, de ma
neIra que a energia especi,
fica dos orgãcs lião é attilJ
gida por effeitos secundarioG,
mesmo quando dois cachets
sejam ingeridos simultanea· --------�----------------

I mente; Em outras palavras,
não deprime o coraçao, não)
díminue o perystalismo 536-
iro.intestina], nem llyper
acidifica o estoillllgú,

(Ass.) Di.. Oswaldo Espindula
Rtl.a 15 de Novembro, .ur.

84 - A - BlumeDau.

�'APYRETINA"? - Um op
Hm o reme<iio contra dor ctt'

I ca'jeçao e nevralgias.
1

(Engo, Agro. Técnico do sünssterio da .Agricultura)

F1atll1a..
CIUl�
H_uhAIa,
!hnd,ro....
i)ôr-efl DU veN.,
Cvbu.!1C\Iloll. eh.. IPQP",,!I!!01llO. i

Af.:Tt-SYPI1H.ITfCO j:

ANTJ-flt!�vr";i.�T!f.;O I
... fJ 1'" 1- i:5CRGPihJ!..OSE;i �

IMPORTANTE
0\ direcção de <Cidade de

BI.lmanaUl> não assume ree

pcr.sabilidade pelas aprecia
ções emettida.s em notas ou

artigos assignados

Ainda t.m to.... d6r ".5
coat... ''0 peito?

Ue, o podaroao tonlco

VINHO CREOSOTADO

un�:.. r�u Dll::R�'!� nra: dtt.if1t::i CE HtDt r!t1.U:,
5 o.'.fIt.JJ1l.,' P-J "'4hlut . � '!!1(;:-:'�U.. .e..I' d� (l4ft!.

fiR�,!HlE D[PUifAIIVO DO SM-lljlJt

l�.�
.

Zl m=irx_"""'�

Paulo
Blamanau

C1DADE
DE BLUMENAU

Bíssemanarto de absoluta
índependencía
-

EI..Içôes: ás quartas-feiras
e. a.os sabbadoB

Director:
DR. ACHILLES BALSIN'

Gerente
RODOLFO RADTKt

Redacção e oüícmes
Travessa 4 de Fevereiro rr 7

Caixa Postal - :)7
BLUMENAU
Santa C�thariJ.la
-

\SSIGNATURAS
AlUo. , ..... 15$000
Se ne".tre. . .. 8$000
NLll. avulso . . $200
Nllll. atl'azado . $400

rco;R;;;':�:l
(: - tencellte ao :�
��. 'IThoater�nnd Musikverein l�

� Prohsinnrl i�
H Sito á Alameda Dr. BJumenau l�
g (rua das Palmeiras) para :5ç;. ser demolj(lo. h
tl Pede-se entregar as offertas ��
f=:.:. até o dia 31 de Março do

:::'�anHO corrente Cln mãos
.

de R. KAULICH, Predio

I'�:. ·:.·.iCaixa Agrícola, l' �1lldal'
�

: que dará t u In b e In
:.1

}�
informações,

3xI :

������

.. ,.._�dda.

.ú II lU" Hatlll!

Hering
Santa Gatharina

Tintas e Vernizes. Materiaes para

pinturas em geral
Tintas Bill bisilagas para artistas

1
.

II, Pennas de Ganco I
D.. rn1 Ín ho _

Forr.�c'!'·se g:an.

,.
1 de quantuüde.!

Pedidos cem oHerta de preço para I.'·Eimonide Salsini Tuh,..ão - Santa
I C "harina. (Cit�r esta folha).

I •

I

-

élR",,_ DI. ....
c.... 1111 IfttlIIIla •

_",1"""'11
TOnICO aoUWlO
008 PUlMOES

I' p A R A O seu guarrla - roupa, anuorios, I

I {{Co;;sbs�ul i�t; :: I. III1,1 I' Poden,,:;o üesinfectallte e

I .

t'lWl"og:Ü"ü insecticida �

!1�,:.• II"_' Combate sem tl'eguas,
i

�

tra\'"" barat"s, etc. II

������-���-������_.�����

! Fazendeiros e Sitiantes !
t �

; ::\lI�L J::; CEnA DE ABELHA i
. � Compra-se qualquer quantidade e Tratm "OOl' car�a ou pe.s- !
� soaImenta com IRMAos ClMINO i .

� Hua M,!jor Diego ll. G8S �

; r ãc Paulc �
� !�'t�e+&.;;��<e����:i�t)fl!f_��_��·..._��<II+lt__

CAfE' «
'--
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e rias t' ele outr- s estab electê!
meatos de eustn-, r ubtic .:;; l

p':l!'ticulare8 de cada muni
eípio.

Nn nobre intuito de inten I do, em cada municipio, CODS ,As ,dil·e.�tor�,f!� ,�?C�l�S" des�,e SR"I;;. s� incuu.bs rlp f'l1sill"lf

si i a- t! r I; habeuzacão e fi ütuído de pessoas gradas () gl Up10 ser a C .. [j8.1tUl�:a" pe- com zelos e rl8dicHÇã .. ,

II � ducuçãoa da ur-ssa gente, a '�rceiro gfll po de 1,500
I

PS'II�S, dlrecto!:es � pr()rl'ss:'r� TI-'T'á, pois. c-arla di rect .. r:a
.

I
CN� está, stnda agora, en colas será fundado pelas cri- das) e.6c��a.., p: Irna�,!lo� .e t s�.:- muníctpa], d" Rr�g'jral' (lp�>nHS

vídando os maís ingentes es anças e jovens escolares de: belr cuueutos de eusiuo ,XiS· 600$OlO ou 700S00n, (iHI uqJ·

torços para execução de um todos os estabelecimentos de \' fent.e!'l., .

. "
mente, para �)1igar a pr- f··

Frederico Hardt. Pr('Fidenfe da Junta de Alistamento grande plano commemoratt ansíno exísteates no municio Elf1, uhl �(:�1� o a: ,?rTl7,.!do, ssoru (Ie sua eFCiJ!A.

Mihtilr de Indatal, faz saber que foram sorteados para:> vo da data de 13 de Maio pio. espera co�:Soe�U1r :1.. � :llra� Dentre asimul iras maneí-

!õf!fviço do Exercito, n�1 pr'imeiro (jomingu do mez tie Mar-I deste anDO. O segundo grupo será fun- 4:5� escolc� . COI� a Ct op� I'as l'a(;.,is ÚE' l'e consE'guir
ç'j de 1936, �a Capltaol d_? Estado de Santa Oat�:u'i[Ja, K�.! Consistirá elIe na fundeção d?d,o. e mantido, em cada mu- r�çao dgs ;.�

I �Ii->raos n��ll:ICI taes recursos 3. Cruz'ida t'ug·

;j .. ds, 10a, CJ,rcumscnpçuo de RAcrlltamento MUltar, os CI'! de tres escOlas em cada um illClplO, por um nucleo de paes e. ?} ) e,m g,e: êl , gere ao directorio dI) :.::�gt:!l-
<i:Hlãos cüustantes da relpção abaixo transaripta, os ql1aes dos mil e quinhentos muni- cinco pessous d:,s mais re.

Os d('N.C., s tl°d Bl!S1 üddO do grupo uma forme. Bmenll,

d
-

t J' 1- 30 d b'l d
. -

d B OI d' d t' I b al'Upo pt'RRUI.S g:'ê' as; e (1 com COD8t�lllÍrá Da ":·llliZ3Cã.o
se I evel'aO apr�senta.r eo re os (JUt$ tl a e a rI o

I
CIP!OS o raSI, no la a presenta Ivas oeaes, ca en· ?, . (Jr· '1) .';-

.

.

C'HTente ano (1937), e os que não fizerem, iicarlio suj�itos (\ommemoração da lei aUI'ea. do ao Promotor Publlco� que �; c(>��o 1 I��eem liI,I,a�n�ar�o de urna o� dUAS festas SOCla·

as penas estabeleci.das no regulamentos militare:! e Codi· C?mo CQns�guil' o milagre será o Presidente eUf'ctlv.O I e;fjt�����deade; �� ga�:���aSçl� dI, recreativas (lU deRpOl'th as,

go Peu J do �xerclto. .

tltl lOaU&Uruç:ao de 4.500 (8 entende�dc· se <,.om o PreIel- '

'(>' rCCl'e 'VM ab
cujos 1'6sultadús SP, destinu·

-Os releI'Hlos
_ 8ortea�oos,. ,!>ara. obterem .013 meIOS d.e' c?las pnmarH:lS num IlH.'S!ll0 to ,:!uP- e � presIdente Hono· i����'e:tos de ��Si D-� ��t� c: .. "ão exclusivamente aquelle

t�fartSpOl'tP, d�vel'ao se .dolr�g:r a Jtlnt8; de Ah�tamenio Mto dIa p(jr tOd� este va.sto e IID· rlirlO, deSignar quatro pe� \..,a paI.ticularHf, uma sala com
fim,

h.lir em ludalal, no edlIIClct da PrefeItura, afim de serem menso BrusIl? suas que, com elIes, CODstto/ 'dade ara it1f:;taI1acão
O ter?eiro grupo juvenil,

enca.minhados para Lages) (lLde será feita a inspeção de O primeiro grupo de 1500 tuirão a direotoria mnnicipal �:P��a clarse es�oL.H: atê angariara recursos pl'!ra .pa�
6í:1.!uB, escolas será fundado e mano da CNE. I gar a professora respechva,

Chamo a etenção dos abaixo relacionados para. pro- tido pelOS Preteitos tif:l cada A :undação e manutenção! 4008.[��t�;f�1 did _

c 'íco ara
durante � anno Ie('!ivo: pr�-

curarem no cartorio das zonas onde nasceram as cartas um dos munic;ipios: e o se· do terceiro grupo de escolas t d I tld
l .p I cedendo a collecta ue Um MIl

de notificação. E, para constar lavrei o pr9sente edital, gundo grupo de out\'a3 bm" Departamento JuvenH- f!ca- t�m�� a�uc ::s:Sr<> o.s /O�i Ul� Réis eD.tre seus paes. parrn"
que será 8rixaeo á porta principal da Prefeitura e Das sé- tas, por um dírectorio . local rá a cargo da infancia e da �ratuit�mEnte E:'P:I�O �rm dOo tes, amIgos e co�beCldos, no
des dos distritos,. depois de �.�,finadt') pelo.Presidente. da. Cruzada, a ser organiza- juventude das escolas prima. qua.l consisti"ã em cartilhas, dec:Jrrer do proxlffio mez de

Jlmta de AhHtamento Ml..ltax de Inds131, em 18 de taboMa i oat1.ernos e lapis Ab!�l. . . .

Fevereiro de 1937.
• . NIsto que ahi flca �uccm'

(AES) FREDERICO HARDT
José Pedro da Silva; Laudelino, f de Manoel Germano da Re��'o\ esclar �c�r com� se tamente exposto consiste o
Silva; GustavQ, t de HeinrJCh Liermano; Eri.ch,:I de Au- obte.ao oS reoursos pala li singelo plano da CNE paraPresidente gust Klitzk�; SerafiDo, f oe Josué Al�ise;. fielm�th, f de qespesa com o pagamento da inaugurar e ma.nter mais

�I
Augusto .Wltt; S.olan!l? f de Carlos M?hnarl; AI�rled,! de professora. Fara dar .duas ou !.500 por todos 08 municipios(asse 1915 Otto

,KlelOschm;�t; Gmseppe, f de Batlsta Volam; E�WlU, f tre� horas d� aul?- por dia, do B '!:lsil.de 'I heodoro Sel�ert; Edmundo, f de Rosa. Arndt; RiChard, faml será, DO mterIOr, encon.
o

Alfred, t de RudúlÍ StahDke; Gerh31'd, f de W!l�elm I f de Carlos Roepcke; RndoU, I de Hermaun Kurth. 1 trar�se umli patricia que, me· IRadúil; Leopold, f de Carl Brandão; José, f de Fel:cIano . (Continúa .00 proximo numero) diante 60$000 ou 70$0' 'O, men-

.�

t�
A} Camisas d'agua, em toda e extensão dos .',
cyllndros e parte superior do carter , o que'
reduz o calor e I esfria o oleo. ai S..Irida

de agua no centro dos cabeçotes, e novas

bombas d'a.gua na parte inferior do bloco,
._

asseguram mais efficicnte circulação e 81 re·

fecírnento. C) Novos pistões. de uma liga �

de aço especial, que asseguram ajuste mais

perfeito, augmentando, consideraverrnente,
a vida dos cylindros e armeis e reduzindo

o conaurno de olco,

FAMOSO PELA SUA POTENCIA, ECONOMIA E VELOCIDADE

MAIS possante 5 cavallos do que o de 1936. o motor do novo caminhão
Ford supera a todos os outros - em força. economia: e velocidade 1

4.000.000 de automobilistas attestam sua superioridade. ccccentucdcc agora,
com novos e avançados aperfeiçoamentos.
E. além disto, o novo caminhão Ford oííerece nov-o dilierenc:al. com lubrifi
cação positiva: eixo trazefro inteiramente íluctucmter freios mechanicos de
super-segurança; cabina de aço com vidros de segurança: molas transversaes.
com novo systema de lubrificação: scienüfica distribuição de pêso ..• innumeros
caraciensticos que o fazem o melhor caminhão para as estradas do Brasil!

D) Dupla correia êe ventilador. para maior
durebiltdsde. Novas bombas d'agua, que,
com lubrif'lcação permanente. não exigem
a mínima attenção. E) Dispositivo espe-

�

cial, que proporciona melhor circulação de

ar, atravez do radiador. f) Geredor com

ventilador embutido, que protege o gerador
contra calor excessivo, a ugm e n t ando a

sua effieiencia, G) Erltrada do ar para a

ventilação do cárter,

Agentes Ford nesta cidade:

Carlos Hoepekc . S/A
Mllitar'Demos escolas ao Brasil,. Serviço

commernoraçao
Edital dede convocacao

sorteados
A Cruzada Nacional de Educação

de 13 de Maio

(Classes de 1915 1916)e

la. Chamada

Aug. W. Berndt
Competente Enoeradop e

LU5trador dó So."lho
e parquet

I
R.ua da Velha reI. Nr. 13

Faz todos trabalhos que p�rteltccr:l

I II esta arte, como niv",l,Jf, aplainar.

!
enc"tefetar, rd�p"rs encerar, envcrn;

I .ar e o!cdr soalhQ>s novos, velhos II!

I estras<!dós.
Acccelte limpoeu ger<:i! ;te

I salas p<!ftiClllilres e ecmmerckes, cd·

! mo tllmbem fimp"l !Il�tra e elwen:!u
I
í mal/eis.

(/) OS nossos prezados
J7 aseiçtumtes, deste:

cidade e do interior. qu.e
ainda não saldaram, a.
sitas asstçnaturos na ge
rencia ou com os nossos

representantes autortsaaos
pagando as assumaturas

I em. atrazo, pedimos que o

: façam com brevidade, ti
j neza que m.:lI.;UQ agradeceI

mQS_

í Syndicato Condo r
; Ltda.
i

i KOVO HORARfO
I

! a partir de 2 de Março de

I 1937
J

I oe Flariwwpolls

I para (lo norte

1 Segu�da feira 11,50
! Qmu'ta teíra 8,40
1 Quir;.ta teíra ! 1 ,50
� Sexta fei:r& 8,40

I De Flr[Jríanopolis P{}!,lYl fi evs
�

! Domingo K53

! segunda íetrs .12,50
! Quarta feira 8.50
I Quinta feira 12,50

I De São Francisco
para o So�te

Quarta. feira
Sexta feira

De S. Francisco pfU'(l

SEgunde feira
Quinta feira

9,30
9,30

o Suf.

12, 10
12,10

,Sofre de irequel'J,",s dotes 10m·
berres, ponl<Idos lho região reuel que
lhe tiram o prazer de viver? O amiga
está necess;lando �
de PIL ULA S DE
FOSl'EIl..
Para luis pode
e i m e u t c s elas
dão ali 'ia quasi
instcrn!aneo e cura

rapida. Devido á sua

forte acção díurctíco crs

PILULAS DE FOSTER
expélem do organis- �,_,

........... fI,V-.

mo c exce s so do 11'"ocído urícc cau:;a..

dor de reumuãemo,
f r r e q u l crr

í

d u d e a
.

urimuiqs e de !ardos
outros sofrln,et<1m,.

Gustavo Armbrust
Presidente da CNE
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Conforme foi díuulgado,
realizou-se domingo ultimo,
no €"stadio do Amazonas, no

Garcia, o esperado encontro
entre as equipes do Blume
nauense e do Amazonas.
Presenciado por uma re-

PARIS, 16 - Eutrevtstado, res facilidades 80 governo

[gUIar
asststencíu, o jogú de

eID Valencia, pelo jornalista basco e á Genêralidad da correu num ambiente de per
Jacques Bcerthelet, enviado Cautalunha,

. para a sua ado feita camaradagem, sahindo
especial de "Le Temps", o ministração Interna", vencedor o Blumenauense
sr. Largo [láballero, chefe Alludindo ao caso de Mar. pelo largo escore de 6x2.
do governo da Hespanha, de- rocos, p presidente do Con- Os quadros litigantes esta-
clarou que era excessivo o selho accrescentou: "Podeis vsm 88sfrn constituídos.
caracter das informações dizer que, apezar das de- AMAZONAS: Boosorncck,
yropaladlls no estrangeiro, a cepções que nos causou; não Pera e Mass; Amadto Chiquí
respeito de uma crise no se cogita, de ffianeira· ne to e Wehllluth; Sutier, Leo
seio do governo. Observou nhurna, do abandono do poldo, Nena, Edgar e Noven-
que. de facto, grande parte mandato hespanhel". tu. .

do sua actividade em con-] O chefe do governo ,fpma. BLUMENAUENSE: Koenig,
sagrada, S6m duvide, a pre- tou, CDm estas palavras: <IA Flores e Butschavdt I; Tjgi
gar o bom entendimento e» luta actual não pôde termí- Zenzel e A da; Zoquínha, Ar
tre 08 partidos. visto como nar, senão, pela nvssa vtcto- ualdo, Bubí, Butsohardt li e

poderia haver "certos mo ria completa, ou pela vícto Lauro.
vímentos de :

mau humor", ría dos nossos adversarios No primeiro tempo') Blu.
mas não se deviam tirar Não é possível enteudímento. menauense conseguiu 3 teu
conclusões exaggeradas, de Lutai emos até o fim. 'I'emns tos por lntermedío de 2équi
pequenos ínctdeures peSSOUeS. homens. Só nos faltam ar- 'lha, Altrock, e Butschardt II.

O Mínísterto uã, presente- mas. O eontrcle que, pela enquanto Que o Amsz 1[j�l8

mente, frisou o H. Largo brecha poi tugueza, coutrí ennseguia 2 por Intermedio
Caballero, exemplo de ex buírá, excluslvamente, a Ta de Neua e Bdgur,
cellente C0ht�são, que dese- vor dos rebeldes, pretende No segundo perforio o BIu,
jaria

-

t!ucüntrar por tGda desarmar-nos. Não nos dei· rt1f'llllUflnse· CODSi-lgae mais

parte".. xaremos afogar. Importare. 3 gOl-lls por. in�ermf'{lio de
O pI'esideute do Co�seiho mos todas as armas de que L/Juro (:1.) e BIlt6chi1rdt II. eu

inlo!'lllou que e6titV'1ill eu: DLcussítarmos. Fizemos toda qUi! ntú q L e os I ::li)Hzes do
and8meüto I!egociaçõ�s en sorte de sacriHcios, até o ,.l,W8Z0Das nada mais consa'

tre a Conff>deração· Gera presente, pita evitar o alar- guiram para as suas cores

d0 T�analho e a U:Jiào Ge- gamento do CIJJlfiícto. Mas a Terminou assim o Bnimudo
J'al dos TrHbalha:1ores, para Hespanhn exercerá. () SPU

U.ill ac.t;OrdO ql!e.�ig.nifl.·CllnH direito .de potl:'ncia SObE'ra.·!.o l'eforço do apolO de am- oa. Nào permittiremos 8
bas as orgulliziiçõeE 80 go Ilingllem, as visitas em aao .

DBpois de mais algUlTIub mar. Não des{ jamos 'a guer
considerações, o Fr. Lalgl �'a mundial, porém, se ror
Ctlballero pn;seguiu: ub' di! I mos oL"igados a nos defen
ficíl diz!:'r o que será alIes ! der, defender·nos-emos, qua
panha de a�tlnbã. CclI't�!Deij. I esquer que possam ser a�

te, será maIS do que Ja LI. consequel1cias"
O período t�'�i1sitGrio d.e C'lO

fusã-o, não é 'imyossivel, mas

Dão foleI'areDlGS, jamnis) que
nos impon!1am o bolohevIs
mo, ou a alllifchia, NiDgueill,
aliás, sonha em impôr�nos Temos sobre nOE SEi mesk
um ou outro, O ..confisco 01, de trabalho um fal'cicuJo Dr. Nelson
o eontrol� d�s empl'ezas pri· qu e contem o Reldtorio db
vadas. nao, � senao u� e�- gestão rIo IJlunicípio de Tim

.tado de COIsas dos prlmel- bó no ex!"rcicio Orçamenta I
ros tt;>mp?s. . .. _ I rio de 1936. .

- ,0
...

p�rlOdo de. �xeep.çao Agradecemos a gerti1eza, ,

Por a('�o do govelno, do

pas�ara, e os proprlOs ope-· Estado f(.l D,omeaóo. p�ra o

rarios
..
tambem entl'arão naj cargo de JUIZ de. I?lrelto da

norma". I Pelas Escolas !
Comarca de )cw:rdle, o sr.

!\. pJ'opo8ito da tarefa do'
. I

dr. Ne!son GUlmaraes.
_

futuro �ovel'no o sr. Ca!Jal A 8 do corrente IOI .no' .

A Corte �e Appellaçao .ha-
1er'.0 fiisse: "O governo dirí meada a complementarJsta ,:U\ prgalllzado.a segUinte
girá, economicamente e tech. Euhdi� d(H� Santos para exer [h�ta: dr. JoaqUim GUed�.R
nicamente, a

.
evolução. Po I ceI'. �nterJnam5nte o ca.rgo I· Plnt�; dr. Nelson �uIles GU{:

d€:rá nacionahzar as gralldes I de HdJu!Jta da. esccla llnX(3 maraes e dr. FlaviO Tava

emprazas, municipalizar os I de Itoupava., ]Sorte. res.

s-::rviçoE publicos, ou ent:e·1gar as grarales proprie lades
I

tel'ritoriaes ti orgf!�ism{ s de I
trabalhos conectIVOS. r,.to,
tambem, se faz no f"struu. A 15 do co:rent� . f(l\. nu

gei('o. Mas, a pequpoa pro· meada Eug:nw PI.".llz;Ll pu

prlddarl� agdco1a, COlJJ:ner- ra, na q�illld�de de ajUdante
clal ülI industria I. não senil exercer llltennamente o CI.l1'·

expl'opriad<l. A' Republica g() de escrivão de. Ps.z da

C\)�s�l'vará' pl',üvav�lm':llte. a Sédt:. da, COl,lJurca. dR �IO do
IpO}lt!ca autenol' a revolu� .Sul, dUlante � II!lpe.dlomento,

çãoo Serão
..

corcediui.1S rU ..HO- do ServelltU&rIO v!ta!w;o.

R.alatorio da gesta� �l�amant�a IIde 19S6 do mummplO de Tlmha I
._---

Hontem, ás 8 1/2 da ma

tJhã, quando t1'ansitava a Rua
15 de Novembl'o, na ponte
que paflsa sI"Jore o Ribeirão
Gl3rcia, a limousine 109, dp
FloriulJopolis coiheu uma pt'
qllerruch�l. que contava apro
xima lamente 8 a (lOOS de ida·
de, filha da Sl·a, VVB. Wttlter
DipUtich, r,;,sidente ii Ruô
GIil'UVa,
A pequena que no lllOnH'n-

to S�) achava erHr'e o trec�('

t.
que está t'rn .concerto, ficou
com a perna esquerda total A· pO n tP. 8O b· re O G a· r·C " aI mente fraturada ....,

.! Logo apos do desastre ()

oonductnr da Hmoushe �o.'l- 1r duziu a menillil f>1ll compa' \ Em reparo de�de ha lon-11e t�'ec 10, ..

'nhia da progellitora plira (J

I gos
mezes a ponte sobre 01. .Ja honteIl:l tIvemos fi,

. Com o seu uso, nota·se em (' 1 11·
.

poucos ditls: �(:spitaI. S�ota IZlbe�" o�de ·J'�rci�, que .iga �,nos�a astl�1ar a. prlll1eí,ra victr-··
1� - O sangue limpo, de im- fo�. medIcada pt lo lhllstre, prlllClpal artena, amua nao I ma Junto as mesmas obras.

purezas e bem esbr geral.

I
üla11CO Dr. Hoess,

f.·ol'am terminadas as obras Uma pequena tev.e. a IlE'!:-2' - Desapparecimento de
F,spinJHls, ECZt'DHIS, Erupções,

ft
até hojE'� oom gl ande pre .. na etlqnerda, esmagada por

Fur'Ullculos, Coceíras, Ft:'rictas ii ·c"ner-�os 1 "'42 .

f' lI' lO
-

1bravas. Bôbv., etc, 'I Mn li AU· .""ít .llllZO para o tJ'a ego PU) 1- uma· llllousme que c erra-

3-- Desupj.illreeimeJJ!O C0ffi- ,.. tiiu'os da divida co e, sobretudo, pel'ig� pa- po,u no aceidentl� não tel'-
pletn dlf:J�.lrLEUMATISi'\'10, dõ-

i
I 1"a· 0R. transeuntes, (;o.nbnua· llunado.res Uos ossos e dôres de ca-

[bC,{.;1:_ Desaparecimento d1S
do Estado mente ame.açados pelo in-

Pedimos, pOis,.a atten-.mlH1l'r"stlle,ões s"philitiCils e J tenso tramnto de toda es-
"ã'o dr.o IJcde -e-' '."�.!

FPOI I
'

16 N t '1 l' I 1
'- U'J j ,I l'3 lllUlllOlpae8de todo,; !JS lncolnmodos de I _J "',' ) -- o .pa eo peCle (e Vi' llcn os naque -I' '." f t ..... ,"�

fundo ",yplliliticu. do rala cio d(l Governo, pre pala o ae. o Da eSyCHtl1ç:a
i)- - O appul'elho gastro- sentes o Secretario <la Fa- de que sejam tenninadas,ind\:slimtl lA�l'f{.'ito, pois, ()

Dd'i:L1XIH ql-.1» nfw ataca o cs- zebld.a, sr. Daoi('l.: el Rio,. com a urgencia que requer
lUffiago e nãe. contém iodu- preS1I1entes e aUXIlIares do e f'COnOrnlCOS dos E"tados e O local. 06 servicos ali em
reto, Central Hauover Bank Ad municipios, foram _incinen:\.- execueGo. Assil1i reoner (.E' () \mlco. DepuratIvo que

I
Trust CI mpar.y de Nova dos honfem 1.442 tltuJüs do I, •• � ,..

• _ "1. ..

�

tem IlttestadíJs ctosHospltaeF-,
! Yüfk,.sr. AYT'IOll

ACll.
é Pilar, emí)restimo externo de 1922, llltmesse púJ:hco sub (I ':t·

g� �����g�ji:tr�Ye��!i����s e

I' lisslstente da Sfocçao TeC.h. 0.0 valor de 1.308.000 dolla- 1.0 da.s autol'Hlades munic,l·

'�___________
nica dos �Etudos finaceiros res. O governo foi felicitado. paes,

� ;::s:;d:iJ��������V"'�__""""-_

/.. 1;!);"'l\r�";·:"(;<>.t iSH;C:',; «.v··l-r·.0··.e.m· .

. ·S·.p..·. ·e·'..c.. l-all4IPda·det ���;';;?� .

de WETZEL &: CIA. .. JOINVlLLE ;}{I!Ieo RegiS!I'ad�)
ia_;' � íJlf.o1/"�".. t �4

}� N._,":.·_�Lll j. �; erünomlsa-se tempo e dinheh'o_
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CI'DADE
DE BLU MENAU

o que affirma
largo Caballero

nomeação

DOMltJGO DIA 21

grandios:l

Vasco da
enc.ontro entre o

Gama ( .Joiuville)

x
�.

BI'umenauense s. c.
No campo da Gymnastica

Raverá nrelimincr tom ínioiu as 14 horas
�..

Viajantes
Eucontra-se nesta cidade Curso de

ha dias fj sr. Gastão Ookeo, 1
inspector da Companhia Br'a I "h- 1-."
sileíra de Artefactos de Bc,r· I.ac . IgraplllaRecreativo x Cip

Reh]:za se domingc no I
campo da RUf! dR6 Pttlmeira'

I

um (>n(:on1l'o futE'oolistico en
tre o Cip de Haja y e oRe'
creativo dt'� ta cidade.

INota Esportiva
M.agnifica victoria do Blumenauense
sobre o Amazonas _. 6x2 foi o escore

encontro com a elevada co:
tagem de 6x2 tavoravet ao

alvi-rubro.
Actuou o encontro, no ini '

cio, o esportista Leopoldo,
sendo, porem, subetítutdo pe
lo sr, Paulo Frtsobkuecht,
em virtude de sua actuação
um tanto insegura. ° segun
do arbítro foI mais Iellz em

suas decisões.

AS PRELIMINARES
No jogo entre os ínrantís

do Amazonas e do Blume
uauense, sahlu vencedor es

te ultimo pelo escóre de lxO.
- No jogo entre 08 segun

dos quadros sahíu ainda ven
ceder o Blumeuauense pela
contagem de 3xl.

Vasco x Blumenauense
Está annunoíada para do

mingo O encontro entre (I
Vasco da Oam a dii vístnha
cidade de Joínvllte, com (:)

forte conjunto do Blumenau
ense desta: cíIade.
Haverá prellmínar com íní

cio as 14 horas,

farelo para os porcos e animais de traÇa0.

TI igu il ho para as aves

fareIinho
para o gado leifeir'o

Exija, sempre, estes productos, porém, do

Moinhu Joinville, Fílial
Caixa ptlstal, ))9

Blum8nnu
End. te!. SILOS

. A limousine 109 de Floríano
polis aolheu uma menorGuimarães

ADOPTt'lDO OFFICIAU::NTE

NO EXERCITO

ELIXIR "914"

Chronícas soctees

9oetas...
As grandes cmsenclcs, dizeln os poetaa. augmentoln (IS grcm-

des pcdxões, .

Longe dos olhos. dizem outros poetas. longe do coração.
Partir é morrer um pouco. dizem ainda terceiros poetas...
Os poetas entendem muito de amor... Talvel': por isso os

poetas são tristes. Nunca houve um poeta: feliz••_
E' que os poetas entendem muifo de amor•.•

D. MIGUEL

racha do Rio de Janeiro.
-_ Acha-se entre DÓS o sr.

Veronica Míohels - Trans Joaquim Savoía, gerente do
corre boje a data natalíclu Banco do Brasil de Itajahy.
da senhorinha Verouica Mi -- Acha se nesta cidade o

chals, filha do sr, Henrique ,,1', Erlcb Brandt, souio da,
Mlchels. firma Lívonlus & Gla.

�ufz B.ertcli Jor, - Ama Desejamos ao sr, Brantt
nhã assignala a passagem feliz permancncla nesta . e i
natalicia do SI'. Luiz Bertolí Idade.
[r. escrivão em 'I'ayó.
Da. Adelia Medeiros - Sex Bodas de Prata

ta feira passa mats uma pr'i
mavera a D, Adella Medeiros Festejaram h-intem as 8n.
espo sa do Sr. J(lão Medeiros. das de Prata i' S1'. Julio I', g.
José J. Vandal - festeja gau e sua dlguíssírna eSf (.:ia

seu nataltcío sexta feira. Edíth Deggau.
A todos anntversarlantes

"Cidade de Blum eaau" reli Ao feliz casal os nossos

clta. I psrabene.

Anniversarios

AVISO
Esta já fl1ncciol1arrdO regu

larmente o curso de tachl
grap!lia do CoIlegio Santo

I
A.ntonio sob ii direcção do
sr. Carlos Me deiros, prores

I SOl' DEsta cadeira.

I O,;; srs empregados je P.s

I criptorios comm�rCi8e& não

I devem perder a occasião que
. lhes faoilita um conhecimen-
10 Lastante necessario as

suas tuncçõe-s.
Recebem·se instrlicções de

senhores e senhorinhas.

-0-

nEOIMOS ao<; nossos
à.'''' P;'f�{:H;OS assignan

tes de eü"'- scientificarern
de todas e quaisquer il'
regulari lade::; que occor

rerem com a entrega
deS!,l folha.

A Gerem'ia

�

Vingança de familia
Recebemos informação da

I
passado qUflodo um delle fa.

Estrárt� .de Pome�rai..108 de ter zia suas c�mpras no llfgl;civ
se verlllcaao alI um barbaro da fregueSia.
attentado. em que perdeu a O vingador entrando inp.
vida um infeliz cO!I)UO. pinadamente no negocio .sac-

D-uas fumilias de origem ..;OU do schmitt e desfeChou
ítalitma achavam se separa� dois tifOS no antagonista pe
d6S por vindita de sang!ll�. las c06ta�.
E' que o descendénte de Este virou·se para enfrem·

uma rjellH�, IH! varios annos tar o inimigo e recebeu mais
havia I1punhalado o chefe da trt:S descargas dua8, das
()utra. quaes o attiogiram cabindo
AfioAI, lla dias encontra em seguida morto.

ram· se dois jove ns que pro- Praticada a barbara vindi
metteram vingar o passado �a o assassino fugiu e es
na primeira occasiào.

I
tá sendo aindtl procurado

.

B esta chegou no sabbado I pela poliçia.

'--l"

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


