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proceres políticos fbi pro
curado hoje o general FIo-
res da Cunha no 8�U l'1ppnr- Para estuda a localização de r.occ famílias
tamento,. na rua Rlaehuelo'l' .. der .

Ali .estiveram pela ma-: imigrantes sutssos

nha os 81'S. João Carlos I

Machado José Amer ico I Curltyba, .�3 - Resolvida bilídartes
A '.,...

l

'de contormínade com os de- igricula qAdolpho Konder, e os de- sejas da. emigração helvetí
putados 'I'hompson .Flores, ca destinada ao ualz a ques

. Dario Crespo) Adalberto tão suscitada nc Mtulsterío

Correia, Victor HUSSOllla110 das Relações Exteriores, de

Raul },Iachado e Gastão Vi: sernha�caram na Cap�td F-e-
.

..

deral, lllumel'as tamlltas SUlS�
dígal, sas, mil das quaes se destl.
A todos o governador nam ao nosso Estado

gancho attendeu rapídamen- O nosso clynamiC'o gover

te, excepção feita ao �T.
nador visando o ííerecer aoe

emigrantes' sutssos um melo
José Arneríco e deputados suüíeíente, para que essel',
João Carlos Machado e A- reconheeedores dos místere S

.

Sr. José Americo
... dalbe:'to Correia, que se da agricultura, exercitem no

.

i mantiveram em prolongada cultivo da gleba paranaenae,

RIO, 1.1 - Por varíos I conferencia com o general, suas actividades, segui:, h��
tem, para o muníclpto \J{

Castro. ITratará o sr. Manoel Ri bas
com uma i:-:specção "in loco" . nado pelo labor de nosso.s

da Iocalísação das mil Iami- IutUl'OS colonos.

lias sutssas naquella prospe
ra localidade,

.

Com sua ll"uga visão d�
administrador o che íe do e

xecutívo estudará as possl-

Conferencia :Manoel Ribas Não será 'eleito
seguiu para Castro

.., ." . ' ,.

�lO, 1" - (')ntllllH\lU I corno (.lil futuru pr02'_;i[len(.'�;{
na nuprensa, (18 pulpiL\:'" el1ll'

an. i.�,,:..tl).arH
,di):'; :l.).. e�).nt<d'-)-'.A pOlItIca sttuactouista [H:,J".

E S l' A' na moda, m"!1t.='.CI'-\ UH atitude de �jU�
Agora é tujo assim. lo C;lrg-o, sendo de confian

Em .toda a, Pjl:tt·. E' tl�l I ca ((<l. maiurin só n.:\do ser'
dll','tlo. O estrillo é 11- '. .

..

'. .l

vri'. E a. gt év e entáo exercido por Llt�t m.en.;.1.n'ü
virou moela. da buncada situucronistn

Anügame nte havia mineira. t{o1']o assim CO))!'l

pouco"! estylos de gré o sr, Antonio Carlos 8B E'IJ-

ve, Quando sacco e

Vanznní restauraram a

gréve da fome roi um
suocesso. O mundo to
do delirou .-:1-,:> eutnuslas
mo seguíuuo com lou
cura os pormenores da
loucura. Porque muito
antes, gréve era não ir

pa-a o trabalho. tia uma
lei universal chamada o

direito do trabalho. O
trabalho é livre. Logo,
todo sujeito tem tum
bem o direito de não
trabalhar. A gré ve é um

direito universal. De
vez em quando, então
milhares de operuríos
resolviam paralysar Q

serviço. Era li Gréve.
Muito prejuízo. Muttas
reivíndi cacões. .Muita
meltiol'ia. A gt'eve era

um grande Ut:'gocio,
Talvez por i.�30 ago·

ra muita gente que não
é operarh� resolvp,u fa
zer gl'tlve. Ha um pro
vI:,lI'1J10 Ínfiuitameote Sd-

. bio que pl'ecetúa: "quem
não chora não mamu",
Muita gente anda eho ..

rando a!ü p<:;}o mundo.
.

Mas � gréve dd. Ióme
têiri vari�s ínconveJJien·
tes desngradaveis de

cor.isequencitts possivel
mente desastl'osi:lS

.

Então sUJ'giram outf3.S
forml:!s. Os padres de
um convento asiatico,
por exemplo, HZtlrllill a

gréve d& .'. reza, em

Kignal de protc!5tú con

tra a ntlmeacão àe um

n(Jvo abba.:le...
A gréve mais interes·

8antB, porem, destes ul
timas t.:mpos é a "do
asspnto' O sí'ento, pro
pried·ade p'� tOcular ... de
cada i::1diviliuü e como

tal gozando das prero
gatjvas todas de eou·

juncto P�ySi00 humano,
tem sido usado como

meio de greve. Assim,
por exemplo, os Enjei
tos se sentam á partd

.

do eE criptoriu commer·

cial que lhes negu. ::\ug-
mpntu de ordenado. lJia
e noite. LeYam-lhes co

mida allL EllBs jt,gam.
cantam !iseutem. Tudo
aUi semaúos.

.

O univ:' meio de re

mover eC" ! ob,taoulo
tem sido, ;: heje, nc·

cerier á itens �n dos

grevistas.
E' o q� se 1'1ILUla

ganbar dirudro seu.atIo.
A gréve mais curiosa,

todavia, que 8e coohe-
ce nesse genero é a do
sr. Harold Ruben que
6e sentou num corred.ol'
em frente 8S apparta
mento da noiva q\l(> o

re-peliJ's € ••• donde não
sal irá selU que a deusa
volte atraz com a 'ne-

g!ltiva amorosa...
.

A populaçã.o "yankee"
acompanha :}om o ma.is
vivo inte-resse las pe!'Í
pecias nessa gréve ori·

ginal havendO mesmo

apostas VUltuOSBs em

torno do C8.80_

Teu amor... é uma

cadeirat eis o proverbio
mais moderno do mun

do.

no Edificio Victor O
".',:

sr,

-vírnento
.ro pulsio

12 Hegressou
8 h01'<J'1 pel.á Con
seu Estado, o go-

Sr...llanoel Ribas

o NOV� VrCE'CONSUL
".

I Regressou o sr.

�'.'
URUuUAYO DE JAGUn.RÁO . Flores da Cunha

,

l\lO�TEYfDE:U, 13 - D sr, RIO
'I'eophllo AgUla", ex-consui

..
·." .,'

em MadrjJ. e. i.rm.ãp ....

d
...
as

..

[o I
hoje

..

as

vens cujo Iuztlam ecto na {H· .dor ao

pitaI hepa��ola Iuí
..

·

arnple,
..1Inf;ute rwtlclado, a c a b:l�

d e ser nomeado vice
con8ul em Jagmirtio, Ri li
Gra!I\1e du Sul.

R"a1j>HlSl� amfi.r,hã a pr!-
.

mPira. t'xtração da Loteria rio
HIO, 13�. Os in1egrêllistas I que determinara f�)sse feito I<�sta lo de Santa CR'harina.

l'euniram·se ante honte!ll, nelS- em todos os nucleoH do oaiz 'le ql1e são (�On(!eb�,i(,n8tios

TUO, 12 -'- Embarcou ho- ta capital sob a o!'esidancia um pl'3slJic;to 8Iim de �que. 08 sr:::. An�t'lo La l-'üfla &

.), para os Estados Unidos,
do sr. Plinio SaIK\d->, afim brevemente os "camisas ver· Cia., em' Floriaol}p llÍS. O pre·

. de
.

ouvirem a lIalana "o

I
des"· esc�lhess€m um nome mio maio:" dpsta importautt'leln aviãO, o Bmbaíxador Os:' chef� nb.clo�l!I, s:lbre a .s�c- q!le seria l�.Gçado cor�lO ca::.:- _l:oter'ia d(! Dos,:,n Estado é dE'·

wa1do Aranha. cessa0 preSidenCial d'eflUlu, I dIdato oU,cHlI do partido. ;JO:OC{)$I1OO ..
gm virtude do embarque d.O, �s. ''3.im, a attitUdf'.... do

inte! _0 di� d') PI.e&bicito ainda Ebtão (j_u::Jsi c lMluid.os cs

e.;;;teve hontt;H1 em despedi� grahsmo em boe aesse }1ro- nao 101 marJa10. trabulb,.lS da AgenCIa em

1 1>. ç blema politico. .

I
. nossa cidade, que se ach&

( a
.

C6rn o minü;tro Marques Na reunião de borll '11 fo- 'I· A
.

d
iostalitda nd antigct Casa. Rer-dos Reil:l. .

ram Edos os setos qU( :riam na�saºãO do mandato o
I stoack a Rua 15 de Nt v.::m.

��m�ut�ril��:: G�)�e \l.���:�B�1 Conego Olympio da Mallo
bro.

Ia cdmpi:lnha eleitD�; d do
O.S gm .

. RW, 13 ,- O vereador Cfl- sr 'Ima
,

...
. 80 Ma�alhães. que substituiu .• LI I

O sr. PtlUIO Salgado fez C· 114;· .

,. C·' I (' ..

I
.

t"· r7.
u'u discurso 00 qual analy

nf). amaI,a. Ll>UIl,Cl{Jcl! o o· lOUa can I no r\lo
BOtl a situação polilica do n�g� O'Yf� pIO de :rv;�llo, p�
pa!z, e dep')is de faZt)f um d1!l ao Tllbun�l l""Reol�ilal E
estudo j .... situu"ão Pro que

leltoral a. .céissaçao do ma.o-._.
. dato df' mterv':ntor DO DIõ

se euccntr& o palz, declarou trieta FpderaJ, por motivo de
������������������������ havi'\1' RCCeito es!e cargo.

Será abu::uJante a sa
fra a�Jodoeit'a

NA1'i\L, 13 - Noticicl.s pro
cedentes do �ertão, .faz.�tH I
p.rever que. sera !-l.b.. U.U.d.aotlR ,....SItUa. a guira algodoeIra·· do ..
Estado. As. plantações alJre
seutain excellonte· 8.specto,

..J..;.... . ..:.. .

.

...

j No <Senado
RTO, 13 - :\.1 . sessão do

Senado, ag6s telarem OiS SI s.

Waldemar Falcão, MOl'l!eS
Barros e Waidcomíro ;' �aga
l�ãe8, Iol apprüvado um Vl)to
de pezar pelo fallecimcnto
do SI', Almeida

... Camargo; e
bem assim, que se .e:lViasse
teI�grammu.s de condo 1 eu cia�
ao governo de Sâo i Paulo e

ao ministro Laudo de Camar- O
go. Em �(lguida foUevantada
a óbssdo. .

.

ft'"'..
Embaixador Oswaldo

Aranha

Em visita a Veneza
ROMA., 13 - Acompanhada

fie suas filhas senhoritas
.J:inríyrd c Alzira. 'lsta. Dar
cy Vargas deixem a capital
i ilHana, Bfim 'de visitar a
1 'giã.t.I dos Largos da. Vell.e
z \,

Eases elementos que com

partilharão cornuosco dos fa
vores prodtgaltsados por uma
natureza privilegiada, deixa
ram st-u palz de origem com

o peculio neC't:lssario para 8

Associação .Amazo. compra d.a terra � respecti.
, .

.

vo materlal para fi lavuura.

nense de Im�reflsa São j)õl'tamo, emigrant�s ca-

pazes pOI' recursos pecuoia.
MAJÇA'US, 13 - Por jni rios e qualidades outrf.lS de

ciativa do jornal "A Tarde", trabalho e que multg cootl'i

I roi funda.da a ASSÜ'.üiIlÇãU buirão em prol do progresso
I\mazcnen�e de Imprensa, O ÍinanceÍrG do Estado.

governador do Estado �stElve Com a visitu do sr. Manoc;!
presente ao acto de funda . , .•

ção, comparecendo Íllmbem ,RIbas
à Castro sera s{lIuCl�-

repI;esentante8 dh t(jdos os nado o prtJblema da locall

jornal s, j sação dos CGlonos suissos.

�,urpreza (50-f.)
e o resultad 'I lhes satisftn á plenamente.

(

l-...-i P�10 C;1S("'j rol

Em�mf>g:..1e nn seu pi·eparo
Cruzei ro (50 I.) IIli

!
, I

________,----------------�--------�
I,

deI

as (.!amadas iarinl1Cis

Gal, Flores. da CUri.ha

vernador gancho gal. Fio-
1'<:\8 da Cunha, tendo antes
as :istido o embarque do S1'.

Os'\valdo Aranha.

rv1O i n hO JO Í riviIIe, F ti ia I B lumenau
Caixa postul, 89 End. te}. SlJ,O�

Partido Integraíisia promoverá um ples� Loteria do Estado'
bicHo para a escolha. do seu candidato S�a. Catharitl3

á presidencia da Republica

RiO, 12 - A bordo dI
"Higlanri Patriot" chego!! ho
je aqui o govel'olHlor de rer�
'lfltnGUCO, sr. Lima C valcan
'i, qlll-', abordado p�la im·

D"en$B, d ·�e}arou O segu;nte:
- "�ão tratarei de politica
Vim 1.l�H:·ni;,s assisti" ao c�sa
m�ntú de minha filha".

Cescoberto na Suissa importante ira...
.

1-
..

d·
Desastre

..

ICO e armas para a Hespanha
de

aviação
PARIS, 13 ,- o corre�pondente do "Matiu" em Gene,

bra dá curso á versão de qUd, em Zurich, foi descvbel't9
um caso de trafico de armas para a H"8paoha governa
mental, que parecia o mais impurtante já registrado desde
o inicio das hcstilidades ... naquelle palz� O montante das
compras de armas elevar-se ia a 50.000.000 de francos
rI'!Hl�ezes.

.

Fói eUectuadó a prisão prev�n!iva df� tLdvogado Ro
i'ebau!l, que teria. servido de intermediado nar; transa c

,'ões. Em poder do advogado teria. sido enc.:mtrada a som
iUI. de um míihiio lie frullCvs qae, f jra sequestrada

RIO. 12 - Quauclo fazia
evoluções hontem fHn Man �estabdecida a paz industrial
guinhos, um .... avião de pro nos Estados Unidos
priedadb do Clube Albatro
zes, soUretl �ma panne ca- Dt:TROIT. 13 - A p3Z jD
hin'lo dE' grallde. altura. 1ustdal f(li (·e.sUlbelecid�l, com
Fallecel'ttm instautlmeamen- a volta dos operar:os 80 tra·

te Guido Colet, presidente do oalh"l. AS fubrh:as Chl y ·ler
AlbatroZes, e o mnhaoico �OJ';Hn l't·abe:'tH.". Esp�ra·se 8

�ichqrd. runcciouariv ua I ")r00;J,('.;çfi? qO COI'I'8n�e mez

LoOll do I'. 1 l' ;)) I II);J i\U'CmÔVcto.. P. N.

contra em opos.cai com u

goremo daquelle E,;tatl'J:
Dilo po.lerá contar com;'

voto da, l'épre:�01!t(lÇ'fl..CI, TU

: Caruara di) 11l88J1lO g .veru».

Parece, conitudo, i.d�\:-:;Ut-
11;;" a 11 ipote3e tb eleição Ü I

"I', João Neves da Fonton-
ra C(1l110 succesor do velho
.à. udradu .. O novo presiden
te:' da Camara sairá. ela, pro,·
pria bancada mineira,

_._-. .:;.__ ......_--

S'U!ccessüo
Pf"esidenc:ia�
RiP, 13 -- Os meios bem

nr 'muJos udlilutam que a

�.)H v·t'[!��:lO par.i a escolha do
I.L.l.uJIJulU ii tiuccessão presi-

Sr. Getulio Yargas
lencial das rorça., chamada!
conservadoras, será em ju
n:to ou agosto . .A convenção
não será de g.)Venladores.
nem municipes, mas reunirá
(I maior numero de oIgaai
sações partidarias de todo o

paiz .

OMS
o MELHOR E MAIS MODER·
NO SYS'rEMA DE FOSclAS
DO MUNDO.

Desembargador
Henriaue Fontes

•

Seguiu ante bontem para a

Capital Federal (} desembar
gador Henrique da Silva
Fontes, membro da Côrte de

Appellaçilo do Estado e pre
sid.ente do Instituto Historie')
e Geogrliphico de Santa Ca
tharina.

o vvl�nte Lehrfeld
. 6

vÍrá
RIO, 13 O conhecido

ind�etrial Angel(} Sabbado,
que nf) armo pa.ssado custeou
8. viagem de Pintacuda e .Md
rinoai, resolveu fazer o mes·

mo no corrente anno, com ')

volante p( rtuguez Lehrfeld,
rle maneira que possa parti
cipar {lO Circuito da Gav8J.

.Iem 1937.

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

CeIheu mais uma primavf"
ra, dia 7 do corrente o iate
T't'ss8nte menlOo AI'ilto�, ex

trpmeeído fi\binho do sr. Pro·
't(.geoes !?ilva. correcto coI
I ctor Estad aI df's a Villa .

de Oanco Por t's e motiv() fllaam muito
, C\"'I,n rrimp.ntados, o· anoiver-

For"<:ce-se gran-
. �

.

-

de quantidade.
. arl!, D e, uem como seus pro,

l Pedidos com offerta de preço para ge U1 to rRS.

i Elmonide BaJsini .- Tubarão - Santa' Dia 4 do corrent� mez

I C�lharina. (Citar esta Folha). i. cnmplt>tou mais um anno d�
-_,,--

.

.

pxistencia o cnmp,.,tente pro-

/.) IR FRANCE fessor \V. Douwer, que tendo

Ir LOTERIA DO ESTADO DE SANTA GnHARIN!
I . Em beneficio do HORPI'l'AL PSYCHOPATHA do Est.a<lo

LEIS 772 de 1908 - 1115 de 1915 e 131 de 1935

Ordem de extracções
"'.

,.
Mezes de Abril e Maio de 1937

Ordem Extracção Premio Maior I Valor com Imposto Decimos

1 15 de A,bril 50:000�OOO 13$000 1$300
2 22 " �.

.
50:000$000 13$000 1$300

.� 29 a " 50:000$000 13$OÜO .. 1$300;:J

4 6 de Maio 50:00( 1$000 13$000 1$3ll0
5 13 " " 50:000$000 13$000 1$300
6 20 " " 50:000$ono 13$OnO 1$3CO
7 27 " " 5U:000$000 13$000 1$300

J'"ogam apenas �6-000 bilb.etes

A Administração da LOTERIA DO ESTADO DE SANTA CATHARINA contí
núa na sua tradição de conservar os seus planos, jogando com poucos milhares
e maior numero de' bilhetes sorteados.

.

PLANO A

1 premio de 50:00{)$OOO
1 " " 4:000$000
1 rt " 2:500$Wl
2premios" 1:(100$000 2:000$000
5 " " 500$000 2:500$000

20 " "
. 2Ú{)$OOO 4:000$000

40 " " 100$000 4:Í)(o{)$OflO
120 " " 50$000 6:OüO$vO[)

1.250 " " 30$000 37:500$000
450 " 2U. A dos S

primeiros premias �1 SO$fJDO 13:500$000
1.890 premios no total de 126:000$000

ao numero immediatamente auperior- •

Do premio maior se detuzirà 5 'I, para pa�R'
mento dos numeres, anterior p posrerior.

�

Os prsrnios prescrevem G mezes da data da
extracção.
A Administração. não attl'nile reolainação al

ma por perda, adulteracão de bilhetes ou qual
quer outro incidente allegado

Os bilhetes inutilizados com a palavra PAGO
não têm valor algum; 'Porquanto o referido ca-

rimbo pertence á administração.
�

Não serão pagos bilhetes defeituosos

Extracção às 15 horasOs bilhetes são divididos em decirnos de 1$200.
Havendo repetição nos 2 ultimos algariemcs

d·" qualquer dos :-I primeiros bremjos passarão os

premios destinados aJ" dois Ulti1l108 algul'lE'!IloS

Os pedidos acompanhados das resp:>ctivas Ímporla:H'ia,:; e mais 1 $1)00 �ara o

porte serão attendidos com toda bl·eviJadt'.

BILHETES EM CUSTODIA

Para €'vitar extravios e illHior segurar:ça de remessa, os pedidos df' bilhett>1< pa·
ra o intt>rior, podem ser tambem httnndidvs por ffi'-!io de p.ertificlidos nowJI!aps

corrE'sponclentes ai)S bilhetes pedidos e Cl)in o.,; n]Psmos direitos dos bilhetes orj·

ginaes, que ficam ('m custodií'l. U& séde da LOTERIA, á uispnsiçào dos que os

pedirem.

'II ANGELO LA PORTA ®.. elA.
..., PRAÇA 15 DE NOVEMBftO" - o EdHicin LA PORTA'

. Endeco Telegl'aphíco: LAPORTA Caixa Postal D. Si) - Pho 'p ! "i i7

II. f,stado de Santa (atharina' FLORIANOPOIL�
.

_

Tiro de Guerra n. 2871 Viação Brusqume
ltd.Dando cumprimento ao determinado pela Inspec

t:or;a H.eg'ional de '.riros de Guerra desta Região aviso

aos interessa.dos que se acham abertas as inscr:íp�ões
para. matricula neste 1'iro de Guerra, encerrando-se al'

.. ' l).es:mas no. dia 30 do corrente mez. Só poderão seI'

matriculados os cidadãos na'lcidos nos annos de 1917.

1918, 1919. Hl20 e 1921, sendo osda classse de 1917

�üujcido" depois de 1 de :Maio e os da classe de 1921

antes de 1 de Maio. Deverão apresentar ao insinh tro I
à certidão de edade e consentimento de pae, mãe ou I

I
I

linhas diaria" entre

BrusquB 9 Blumenm
CatlJinhõei inteir! l1wnte
novos para pi1s<:hgt'in�s

e cargas

Agencias:
BrLlsqUf': Vva. Fisehf'r Tl"l :'lI
Blumenau: Hotel S, José '1',,1. 2.3

tutor. Serviço rapido,
garantido atiencioso

Illdayal, 2 de .Abril de. 1937

.Josãos NoUé�o Noscimento
.

2" SARGENTOJNST. Pennas
Àrminho1A� ·,,'u ina!s diariamente I'oderão ganhar .ém $ua pr�pria casa, quan

.

.U� do dedicarem �UilS horas vagas.ii origin.al, AirÜStica e· rendosa

'ildustr;a '''M. A, N. I. S." .Para. inFormações,' :escrever.iI NM. A. N. I. S.",
R. do Passeio, 5{> .. -;- Sala 141 - Rio de Janeiro. RzceSerá um folheto grat,s
explicativo. Sz desejar amostra do trabalho ii executar, bastá remetter Rs.

3$000, mesmo em s dIas do correio.· O ma;s e.xtenso e variado sortimento

e calcomdniai, industrja�s e artisticas, Catalogos gra!is,
.

."1··....
'

..

,

:; \
.

·ei�Tj1&l
Banco Sul

Brasil
Capital: 4.000:000$000

Sf:de: RIO' DE JA�EfRO

Succurs�l em Bluiueuhu - Caixa Postal N.
PAGA JUROS,. ·.EM CONTÀ�CO:RRENTE,

..

'

lUE 7 "{. AO ANNO

RecEiDE:' em "Dépasitos PÓPU1UI""'S"
quanU::: (le 20$')00 até 10:001)$ mo

gant10 jures de

COR��tO AEREO

FECHAMENTO DAS MALAS

PAR..l\.

SUL (Sul-bras!! e Rf'publi
cas Platinas) cada TERÇA

FErRA as 10,00
NORTE (Norte,Brasil, Ail'i
ca. Europa, Asia) Cadlt SAB.

BA.DO ás 10,00

Blumenau-Europa. em 3 dias B

IDmo

HOSPITAL SANT.\
.Já SfI E'l1eOJltra nestf.l, o RINA

Circo 9 Irmãos, que traha-
lhou com grande pxito D.H A.t.teslo Que er'lprf'go
Cidi1de de Blumenau cujs com O�llmos re�uItados O�

extl'éa será hoje.
'

cach.ets de Apyretina, neste
Podemos g;uantil a popu. ho;,;pltal. �

Jação dt'sta Vina que o tra_ Ass. Dr. HHfner
balho do elephante "8ebi' ,"APYRETI�A"? -- Um op·
compensa qualquer s8c,ifirÍ(J amo remedio contra dor de
feito para vel·o no llicaneirú cabeça e nevralgias.
realmente e

l:1m.Qstradic.
imo o

j'collo8so pachiderme.
CORRESPONDENTES NenhumJ

l"Actualldades
de Indavalc,;

'Ensaios iiterarios
I

liillReveIClCaO!�
..

.

Hon'en. ! .

Em li cu. vi a redempçãu '<;1.{ÚNm� da mi'lf,'ul?!1fl, sot'

"reça dum. sincero amor; no contorno eneun 'a 10r do {PI

orpinho subtit e angelical, na tuu cabec« loura como,

'f·igueú-f.<l maduro, em teus olhos perer/rl:1Os qual azo

transparentes de borboletas l1ZIlf8, (.1.1. sordl"i o souht: dr;

7I.(,e adormecem sorrinâo po ro a tel icidaria (; a ceetu v(}

ruuia. 110 divágar sem fim ao 1'(>/:/]0 maqico rins prince
?! IS encantados e no tronsporte brusco ao [ardini üorido
las.milagrosos fudas ! ! ! .. ,

Hoje!. ,

QUE a mim retorna a impressão primetra rio teu sei

querido, já posso sentir, ligeiro, o pulsar ertranho de
meu coroção telie; () teu betjc: quente, promessa muda d,

um eterno amor. me trours á olmo o fenifiilO auousto: qur
� o pospor risonho dos que uiueni u um ar e são tambem
nmados I ! ! . , .

Amm-h. '1! , ..

? ? ? ...
";1 RPA"

Indaual, 6 de Abril de 19�7.

Dr. João Sclilemni <lrío muito vi vitarlo por seu

inurneros am 'gos.

Eci.o; do "Baiic
Paschoalino"

Transterto sua r=sldencta
1e ��. Franctsco, pL ra esta

villa, o d if· tineto e fi balisad«
medico, Dr. ,J{,ão Schlemm.
Estamos certos rlP que S. S. Foi muito alem de especta
com o tra cto Ldalgal que lhe Uva geral, (J

, Baile Paschos
é pecultar, bem corno pela líno" levado a eHeito uest

sua competeocía prufieslone l villa no segundo dia de íes

amplament� c iTIílpcir!a em te de Pascbna.
tl1do este Estado. c(lnqU!Sl9.rá ,O salão Hardt aehIlVH-f.1

a svmpathia dI) povo t'rn O'e- IlDdamente orUllmentaflo. ,h'

al.
o

coração feit.a pf'lo sr. RylvÍI
.

I Burig(i, que comprovou a fil

(ir'upo Escolar "Rau.lmo I ma que lhe'3 pr.�cedia. .

I/orn" S<'glindo Op10l3,) geral, J
mais hou\'e um baile tão EH

tecto, prolongando-se a ani
cnada festa alé altas ho!'a'
da 'madrugada, 'lempre cheL
da maior Mlt'g:-ia de todos os

quo tiveram prazer de asshs
tJJ a.

Já se fala ql e a mesma

comissãn, preler:de para í)

mez de jurho ;:toximo, fazeI
_uma ft's!1j lypic:a ")oalJoina"
Pejo que podemos colher'
p'omctte maior bril.3o e ani,
mação do da pri!!::eIra .

Cz'rco .9 Irmãos

A Gel'euf'ia

As obraR de constru(,;ão ()(,
!lOVO edif c o do GI'UpO Esco
lar "Ra uli110 Horn" dF sta vii
ia, estão llm vias de cOflclu
são. Rt-'alidade de iIlCOi.rteEta
vel importaocia, o DOVO Dre·

rio flaquelle Erlucant�af'io tem
seus moldes em ba I 1rttJUÜl
com os mais modernos co·

nhccimtnio8 em archtt, ClUr
escolar, A mocidade promís·
.;;ora de Indnyal, que 31nflo
labuta nos baí)co� da fFcolH,
em breve terá o cOGf,.rto iI]
rjil'-pensL: vel pa r8 �r(lssegnil
entlJusiasmada, no 8("U pre
paro intellec;ua1.

j
i Edgar da Luz da Pel'::i-ra

<Tá se encontra pnhe nÓR
f) t sti:1iado jov(�m Edgar dt!
LU?; Pereira. qnE', por mútiv(l

t I� fériilR, ach�.lVa-Re afastado

I' :leRta v�lla, onde é comp'::Íen
te funccllloario da Agencia

I Telegrê:lficll.
! .4 nniversarios

AVISO
-0-

nEDIMOS aos n08:::08
k....

p�ezados assignan
tes de no� 8cientificarem
de .todas e quaisquer ir
regularidadel:i que occor·

rerem com a entrega
dest.ll folha.

p A R A o seu gua.rda - roupa, armarios,
bíbHothecas nse sô o estojo de

{(Carbolina»
Poderoso desinfectante e

enel'gico insecticida

Comuate
traças,

sem treguas,
baratas, etc.

Chcípéos duraveis

l () ,-\ J J E
DE BLUi\iFP;At:

Di::;; �mHnul'io de alholula
illdependellci>t

Eu, 'it'�. á.,; qual'!Il!; lêiraf
lo ,H S :sahbadoh

Di'e "O:
OH. ,·\CI,ILI.ES H \LS1�'

Gerente
r:ol)OLFO RADTq

F cdl.lcç,fjo e oHicioHS
Travessa 4 de Fev ereiro II' 7

Caixa P,,;;tal - :;7

3 L . U !\1 Ii: i\' A t
8.111[11 cattiaf'illlt
-

� :--;�rC!\ :\','C',< ,\ S

15$:\(1(1
S;,j;!: (I

$200
$lHO

Ar 10 , . _ ••. ,

8f 12' tre. . ,

Nl n. avulso. ,

Nt n. atrazado _

T�ilpnr�T.\�TE
direcção fIe <Cidade de

B menau» não assume "€,8'

p( usatiílidude. peius : precla
ções emcttidas em nolas Oll

artigos assgnados

........�----��·�3

BOa Saúde... Vida longa...
Obtêm-.. lIundíl o

ELiXIR DE NOGUEIRA
� I"h. Clt•

Jo&o da SUva Silveira

Bmprecatic com real ifanli'a-eUl
aoa l41JUintu cuen:

Ilachitlamo.
IIhe•••Uamo em gel'lll.
Ccnilllellto dos ouvldo,,_
IDflamm,.çhtI do IIIterel,
Aftft0Q6811 do figada,
M"'"Cft.... ,..,nll.

ae.errb....
H.pblla.....
Su_..
Ulcenlll.
E.Cl1'9pà__
DarthrH.
I'istlll...
C-cru.
!l.uba.,
Roubo...
D&1'I911 lliO pette.
Carbanculos, etc.

,.OIJ...OIIIIO,

ANTI-SYPHII.ITICO
A NTI-RHe.UMATICO
A N TI- ESCROPHUl.OSO

lJ�nc. '11 tlfeUUI ürUld!f;!lTOi 81 uélia nBLlCI
5 Orantle. PN!miOI � � M('.dalh.1 de Our-o

\
GRANOE DéPURA TlVO DO SAN6��j

r�
CATHÀ-

(2)

outro preparado poda
levar vrnt2gtIDlhe

Dr. José de Souza Maciel
medico pe!a FHculdade de
\1edicina da Bahia, Ex-Inter
:10 do Hüspital da Santa
Casa de rv1is8rÍcordia do mes
mo F::stado e medico oculista
Ih Santa Casa de i\iisel'icol'
di:! di:l Parabyba do Norte:
Atteslo sob fé do meu gráo,

que tenho emp,regado em mi.
nba ciinica civil e hospHalar
o "EIixia de t'oguei!'8.''. dn
Pharlli. e Chim. João da Sil
va ,Silveira, I?om oe melho
res resu1tarto�: devendo
mesmo dizer que nenhum
outro preparado pode lhA le
var v�nt3gem. ,

Joào Pessoa, Parabyba.
Dr. José de Souza Maciel

HOTEL HOLEIZ i
SitUadO. n'o. melhor ponto Ida cidadE>

R. Siebert & Cia. I
Qu'utos conforta,eis e cosinlla I

de primeira. ordem f
AbsOIut� motalid�de f:. g

maXlillO asseIO I
Bluírt,enau. - Sta. Ciltharina �

._--�

1
Prefira sempre esta Ia.,lhapara fuzer sua prü�

I 1 a_;anrl.a

Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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AUTORIZADA A FUNCCIONAR E FISCALIZADA P'itLQ. CiOVER.NO r4-'lERAL

SÉDE Na RIO DE JANEIRO

CAPITAL: 2.000:000$000 REALIZADO: 800:000$000

Contemplados nos últimos Sorteios
TANCREDO PIO DE,MELLO � Rua: Barão de Cotegioe nr. 143 - Rio. pa-

gou 16 mensalidades e recebeu
•

_

FELISMh'lA M. GONCALVES - Jacobina - Bahia, pagou 11 mensalidades
e recebeu

'

MARIA DA GRAÇA SOUZA -- Caxias, Mal'.:xnhão, pagou 24 mensclidccdes
e n:lcebeu

RUBENS TOFFOLI - Rua Dr. Silva Barros, Taubaté, São Paulo. pagou 25
mensalidades e recebeu '

RICARDO GULLA -- Rua Dr. Winther. 72, Taubaté, São Paulo, pagou 24
mensalidades e recebeu

LUIZ G. Al.MEIDA - São Matheus. Parar.á, pagou 6 mensalidades e re-

cebeu '

ELIAS RUTHOV1SKI - São Matheus, Paraná. pagou 6 mensalidades e

recebeu

II:
fu"\1:1LIO �':IEDICIO - Bagá" Rio Grande do Sul. pagou 5 mensalidades e

I recebeu
A�-1ADEU V. PORTO - Bagá, Rio Grande do Sul. pagou 5 mensalidades e

recebeu
AMALIA ULTRAMAR -- Cachoeira do Itcpemírím, Espirito Santo, pagou 4

menscrlídtrdes e recebeu
HALIM ASlAS � Ríbeirén Claro, São Paulo, pagou 25 mensalidades e re

cebeu
EDGF1-ilD EINSTEIN - Rua Bento Freitas, 60, São Paulo, pagou 22 msnsc

Itdeedes e reoebeu
roxo SILVA. CJ."tlP0S - P5:o Grande, Magé, E. do Rio, pagou 21 mensa

lidades e recebeu
JULIA DE PAULA - Curityba, Pcrrcmó. pagou 6 ,mensalidades e re-

cebeu ,....

IULIA FREITFl.S MORAT,:,) - Rua Ituxy "- Purús, Amazonas. pagou 1 men
saUdade � recebeu

PHILADELP3::I..) AL!'-1EIDA - Itabuna. Bahia, pagou 32 mensalídcd es e

recebeu
FRANCISCO L�M03�,E\. - Porcíunculc, E, do Rio, pagol.l 32 menscrlídcrdas

e recebeu
HENRIQUE MILAN:'::1J pIs fl:'ho K::N3.IQ-JE - Pirajuhy, São Paulo, pa;roU.

18 mensalidcrdes e ;:ecebeu
ANTONIO VENANCIO Sf\.BIA' - Barbab'h.a. C3a:á, pa ]OU 18 mensalida

des e recebeu '

'_
EUNICE SIQUEIRA TRlSTAO - Affo!lsO Clcr'lruo. E::;p!rito Santo, pagou 7

.
mensalidades e recebeu '

JOSE DE IJ,I.1:?;_ FILHO - 1ugá. Para1.lybcr, pcrgou 7 mensalidades e re
cebeu

F.1.ANCrsCO BEtLO DE OLIVEIRA Assú. Rio Gra:.:J.de do Norte, padou 5
mausalid.:tdes e recebeu

5:2oo�ooo
5:ooo�oUO
5:2ooSooo
5:400$000
5:2oD�OOO
f:o �oSOOQ
5:000$000
h' {:I
,J.OOOj!lOOO
5:oooSroo
5:000$000

1 !:800��OilO
5:�no$ooo
5:2roSoco
5:no�&ooo

1'11'0"0(\011060. ' � u

h,:8oo$ooo
5:�oo�,ooo
1 :ilooSroo
r: '?r o�or:ol ,:..l\ ;,d)o..;

l' .rart., onll_1.1 '(! l:U

lr<coc�.[ [O
r 'n of'L.U_ �i,[O

Q_.!o'ilm'!3r!'!fj

nossa economia rural
(Seção ó: cargo do Técnico do Ministerio da Agricultura)

Considerações

Nenhum ramo da atividade

! indllst,I'iclI, por certo, em qual
. qUer dos aspétoe ecouomíeus
! que se (I possa encarar" po

I derá apresentar as possibíli
dades que se "eervam, as

industrtas ag -o.pecuartas em

nosso pais t' suaH correlatas
Os anos se sucedem. os

rebanhos do nosso hínterlann
em murcha ascenctoual, au

mentam e se valorizam Com
eles também se valurlzam os

proprios campos de vastissí
ma a rea onde se criam f'

prosperam,

I O'" produtos de origem aQJ
, mal retribuem de modo sa

H::-ífatorio, com v.UItÓS08 Iu
nos, quaisquer sornas que se

iovertarn, na exploração ra

I I.:Íp,nfll
do seu ccmerclo e lu

dustrír.
Cabe, entretanto, consrguar

en hora de passagem, o de-
senvolvimento qu e atiojiu os

f'eb:lnJl(IS das Republtcas do
\ Pra111 nestes ulttmos anos.
I ,'\ PPS:Lf' dGS vaticlnios pes-
simi�t(\s, exi8tentes entro 08

eriadnl'es da Argentina e U
f'uguay, c mo eotre os DOS

:';08, á respeito na intrGduçã0
d<' I'1:iças finas. â sua. recua
ria aprpSPlltl1 hoje. indi�cuti·

I
ve·lmI-'r:ile, lima superilri!lade

I &(,Ore lodos os J'ebanhos do
1
1

Im�

Agentes Geraes: LIVONIUS 8{ CO. - Blumenau

Ü pl'oximo sorteio rei'tliz:w-se-á em !30 de Abril de 1 !JtH

A Compan!t';:, lrlf)!'17:1Ci()!?,rl� de (Jr{piUllízru;iiJ é a. unit'a ql(,(l {em 80!tl'RJOS PRe.
URE88Ii'OS, UlIgmelltundu se crula aI/no ú vai:!}' do l'[Cll/bol ....'u.

, 1

O CHAPEO !•.
i

DE

�;..":"r:���-:�_�-::.� nos n:-usculos ou m:�
',:. :{ nas Junlos, de �J,;JlJii.se quereis crear' V!i�s(js :� dores de cabeça ,ir

H ri!hos Tnrtf'S e robus�os ij: e uma sensação de pE'!manen!e

>; fazei uso da :� , fadiga. parecem loialrnenle vencidus.

�. :� ; As PILULAS DE FOSTER. entrslanlo,

,;
Farinha de Banõna ::',J

I
as ajudarão a reagir çonlro essas

':: SOlôUfIa � acabrunhadoras enjemüdGcles.
!:

-

:5 Em pouco lempo o orgunismo esiará

.: Marca Chaves "::;�
livre do!' venenos uricos e os rins

I'
': eslarão funcionando no,rnc:hner.ll:'.

i,: Fabricantes: As PILUL1\.S DE F'OSTER �CI(;

,:: ;::l
qaranlía de saude.

, ). João Chaves1\:

'fl TIJITCAS - 'S GATHARIKÂ. ��
;..:;.::..:;. ....."'.... �

� :..:.:z.:.:;.:;..,;..�: �\

Mm dor nas cos!as, de
dores reumalicas

o sonho de todas as

ff.Lulheres

Ser b,)nita e predilecta
-�------

se reaI:sa fazendo uso

DO

1It
...

'\/tl.amlnoso

Que limpa, conserva

e rE juvE nesce a cutis

'\-'"ende-se na

pllarlnaCÍa Or:on
I3 LU 1'1 t:t�AU

sobre a hovinotéeuic« 110

Hrasi]
(l!lspecial para "Oidarie de Blumenau";

Por José Sotero Angelo
(Eng!). Agro. Técnico rio stinietcrio da Agricultura)

continente sul amerí can-i. atual das suas enormes pOS
O CP,DSD Ilum.l:.'rico dos nos- stbttldaues.

50S rebanhos lhe é muito su- F01'H a alia íTIP.:ltil;ilgPlll. 11

períor, mas em qualidade, o selecão, o cruzameut«, cr.m

008;;:0 país lhe iica a dever, reprndutores de roças '-Ie cs

e mesmo nus modelos de 01'- cól, qu e contrlbulraru p !i'li
g'aoÍz5.ção industriais deste LZM quast I) desap'll'ecim'.'H'
genero: to do gado creoulo; a Cous-

Os crta dcre s daqnelvs p i tancla 11(18 prc cossns rae:o
ses, não se jetíverarn empí- Dais no m"llli)J'anh'1Jt,� e rul'
rie -rnente. a ensuiar ruças mação das pastagens pro prta s

'�xotjca!i;, em habitats ímpr» ao ;pfjniuIiPnttl d(}s r'"b:lnh,)s;
prtcs, sem os mais elementa 11. corageru de arrostar com

res couhcctm-ntos da eculo ltS prejutsos decnrr e ntes d,i
gia, alim eutação i cclnnal, �f' e norrne inversão de ellpHaf;;
outrrs Iatores índtspansaveis iniçiais, os métl',f}os lt'1('qua
ao melnoramento de,; rrb a d!lS, que lhes valeu o extt«,
l1h08, como são feítlJ teimo 1,1t'sperla;1'Io lhes a confiança
same nte muitos dos DOSSGl:-; nus resu t. d.is cconorní :O::',qU8
patrlctns. ora estão usutruíudo.
Ire sconhvceudo como 11 Os anímus, "puros Sl�ngllf'"

rnaíur parte dos cr+ado res

J
dos seus I'f'gistr(,s getwaiogi

braslleiros desconht'cen,l, os cos! não tiveram q:1P e spvrar
i1gente� endngeno s e exoge- rI�UIIO t ..-mpo, para se, nadu
nos qne inCw'm Ou ap",rreí-I zue m numa Ioute viva de

eoam enio zootécuico das ra I
recursos inesgntuv«ts, para

ç as, 1'1 C:lp!cidade €'f'peCifí_Cd,' a,i'\ suas íudustrlae Iuudameu
,'e produçao e reprodução, ta s.

c' eando variantes [lUS U('CPS
'

-�----�--

sidaàes genéticaR, �uucionais,
capazes de realizar uma ge,
racão nova de iudividuos sa I

dios, portadores de ioérenc:',
altam.4':'ote produtiva, jamais,
!eriarn 05 Argentinos e Um
gU6yOS alca[lçadú o nlv(::l

DESPERTE A BIUS ...

DO SEU FICADO SEM
CAtOMElANOS

E Saltará da Cama Disposto
Para Tudor ENFRAQUECEU-SE'?�

Ainda tom tone, dOr n811

coatal _ no p.itc 1
U.) O pOGafOao tonieo

o figado deve derramar, díari:::.mente, 110
cstomago, um litro de bilis. Se a. bilis não
corre livremente, os alimentos nã.o são
digeridos e apodrecenl. Os ga�es incham o

estomugo. Sobrevem a. prisão. de ventre...

Você sente-se abatido e como envenenadQ.
Tudo é amargo e a -vida é um mal'tyrio�

Siie.s. óleos mincl'"3.cs, laxil ,tes: ou pur

gantes, C·,;: nada valem. Uma simples eva··

� cuação não tocará ii. causa� Nada na como

as famosas PilIulas CARTERS para o

Figado� para uma acção certa. Fawm
correr livremente esse litro de biJis, e '\-O�(:;

5cnte-se disposto para. tudo. Nü,Q causam

damno: são suaves e contudo. sf�o maroví

lhQsas paTe fazer a bilis ccrrer llvremcnt�

Peça as Pillulas CARTEItS para o Figlldc.
.Nào aeceite imitações. Preço 3�O(;-O. --

VINHO CREOSOTAOO
.. fl'1o"J'I!lI. - <*moo.

.IÚI N SlLU ªfDBl
-

CIII"'fj&1l8 111m IIIKI-

c,," n.. IIntlm!u •

IIfnn'Hçeilvu
nnaco SGSEIWiO
005 PUlMI)ES

Paulo I-IerÍ11g'
Santa ;�atharina

r" t V' s
Jl,fi. ""�el';Qes nQ'-ain as e 'ermze . Bta!...... Vai

·

pinturas efn geral
em ,bisiWij3S para arí istasTe 4

IlhaS

. I ..

�� uitlta IIrrnQe lJe lUooel58o
1

lIâo o melho!' fedam@' para
preferir JUV.2NTUD E
ALEXANDRE para trfl,·

tal e embelleur 01,1 cabe'....
l08, Exttilsue 11 caspa, (). ....

sa a quêda dos CSMUOB,
6vitando a calvicie.' Fu
voltar � CÔr fiatuml oe

cabelloB branCO!tt
dando-lhCl! vigor
e mocidade. Nilo
oontém SHe8 'de
pra ta t! U81i-BaI

oomo loçAo..

VliIn ••• _ •••

hItI CIIIJG(t. • • o

O'p...C....AI�
O'v!der,I.... "

-

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



As rans
•

quenam

Nota Esportiva Chronícas sociaes

o carro ele Martini (este volan6e é brasileirlJ e não. italiano), capotou duas
vez('s. Forlllll dCl:lclassifiça.clos o n, 24, de BOl,si,.· e n. 18, do pRranaen.se J, Mendes

Magalhães, Julio Moraes e Lia Torá chegaram, no 22� ao Rio, O carro n. lO, foi

accideutado em Testo Hega, neste municipio, cujo volante, sr, Oscar l. Malet, acha
va,:se internado 110 Hospítal .

S�,J1ta Iútbel. Apresent.ando melhoras, deixou hontem
o leito e logo següiu para Floriauopolis, acompanhado do sr. Pedro. Oamy, tam- .

beni \l;rucruayo, tomando a�i h�je o a,vião para 1YIonteviçléu, O sr, Silvino Largo,
ajudante ""do

.

volante, tam.bern seguirá hoje para �ãO Fl:a,Il,cisco, onde vae esperar o

vapor que. conduz os ontros volantel:l do RIO a .wlont�vldeu.

Elt O N' r- E.M (1'(/7/1,0,<': dU(I,I.; pi 880(lS
_

(':l.'trolilJlIk
que ua» se cu».primentamm, ma» hoje 0.'-; 11, ,s

Tl"ve lugar dumingo Ulti-I '<tBlumenau, 8 de Abril dt. S08 olho.'; se [rateruiiuruni em 11111 sorriso boin e tini-
mo no campo do Rt>crHHtiv{l í9S7, mos sendo duas ereuturas di8J.,(J.�f({8 {{ tcut ..n: .'U'IIIl! t u.tr

Bf8.sH o. .esperadO t'nc.on. U.'O I ll.mo. ,.Snr. Redator da ''Ci em commum.
eotre os quadros prlncipaes dado de Blume:nau",' Gostei de voce e 1;0('e uieema me disue, indirecta-deste clube c do J.m,lzUoas,· Nesta
l la Garcla I mente, que gostou di) 'mim,

I
ú

.

-

"

. .
Tenho a honra de cumuní- :l

. A �),lrtlda 101 renhld��e� cal' U V, S. que DO dia 5 do Bem . ..LVc10 deieemos que se quebre o (:1'y.9!a[ lum i-
Cesár Rivel1i te ?u.:pntada desde t) ]�leIOI corrente mês foi eleita � em. noso que as nossas esperanças {armaram.

.

.

d? !lUa�: tendo tanto os b,'n-l possaüa' de acôrdo com os Não me {ale e eu não lhe {a/arei. Coutiuuemo» (r,'-

O leitor conhece com toda I que governasse eíectlvamen- slleiros como aro lZ'lnt"uSe'31 nossos estatutos provlsortos. «im apenas olluntdo-uos de soslao, cada 'um iwog!tw),-
certeza" pois é famóstsaima, te a tamnta dos bstracios. se c!llpenbado com ardor na p�lra reger os destinos deste I 'I 1
r b I

..

d
..

E
.

r
.

j'
peleja C b é

(,0 e oicenc o a seu 7710( o (I nOS80 1'(i'!Uau CC . - ,

8. a U li. as fana que um f a comíssão 01 outra vez ..
". «'o' lu e ioIt 1°, de maio dI:'

bello dia, eançadas de viver á presença de Jupiter, . para
No fmal do ",;cor.trC' � re- 19;18 a seguinte Dlretorü.: LORl' SEl'TE

sem UDt chefe e uesejundo reclamar a abdicação da ta-: SUlts:d,o era de � x J tli,' ora Presidente de Honra, Dr.
arl}eritemente poder obeder boa, JlIpiter, então, resolveu I

veí. ao Recreativo Brasil. Os Antonio Vitorino d'AvUa Fi
a alguem que . exercesse a. pregar urna peça perfida ás te�ltos do ,vl'!nce�1or foram th«; Presidente. Tte. Paulo,Ann'Íversarios
a sua soberania sobre a co ltnpetraures. Retíro u a taboa l feItos por GelterOS�l e o DO,fi Clemeutino Lopes; Vice-dito,
Iectívídade betraeíca, resot mas investiu das Iuncções deito �o Amazona� IOl conq.us- Antonio Carlos Ferreira; lo,
veram pedir a jupíter, Sé Soberano UiD touro: e esre.: tado J>?r LE::OlJO.d?, Secretarlo, ·Joaquim de Sa
nhor do universo, o presente em dois tempos, acabou com .

O lUlz
.•da, partida 8CtU()� les; 2°. Seeretarto Marlo

dum RsÍ. Aprovada a resolu- as raus esmagxnuo-as sob liS com cruerio € tmpercrall Razzínt; 1°. 'I'ezouretrn, Ní-

ção por uaanlmídade, formou. patas robnstas. dane. Meio Heusi; 2', 'I'ezoureíro.
se ume cmníssao incumbida Ha urna slngular afinidáde x x x Teupompo [locha.
de expor ao 'I'orlo- poueroso entre esta rabula e o easo No campo do Victo:'ia. na COMISSAO ESPORTIVA:
os "desíderata" da nobre es- da �::cce8sâo presldenetal no Velha, teve lugar domít go

Artur Laux e João Ubaldo
peeíe zoologíca que alegra Bra�ll1. O papel daI! raus ea- ultimo o er.CQotro entre ar:; Sada,

.

_ Dia 15 - Festeja seu na
COIU a sua presenca 8. me- �eo ao gl'upo de, homens �o_, (!quipes d.o Vidnria e do Tu- L:OMISSAO REC�EA�IV�:. talicio a sra, Gerda Mayr.
lancolia dos panta.nos, Foram ht:

co.
b q�e g.raVtttlffi... '. �m. re.-I

ma.ndar

...

6
..
, 'dU.", Cülló'gio Manto Ubiratan �eaI, CasslO Sllvei- esposa do ST'_ Rodolpho Mayr.

escolhidas pará a difícil ta dor do Gattete: e Juplter, 10- Antnnio.
.

ra e Atall�a Neve8. D
refa, naturalmeL.te, [IS fans gicameate, é o n08W sol'f!_' O resulhoulo Una1, roí lavo- COMISSAO F SCAL: Ed ia 15 - Em companbh:

,
.

II I: f 1 d F G
de suas amiguinhas festl:'jamaIS representativas da épo� dente. siby ino me.isto t:: jcol ravel �...O Victoria que comie. :r:un o os�s, �dolfo

.

Bza
seu !Jatalicio a menina Ama 1-

ea; e entre el1as R mais pre- Get,ullO Vargas. As J'l1DIó:",;, �a I gUi�1 df'rfotar seu advt.' 'sariu llIga e Jo.se Pfell'er.
. din� Balsini, filha do sr. Di-

parada, com toda prúbabili var!Os mezes. es ão ped'nno. peja alta contagem de 5 x L AproveIto o enseje> para no BalsiGi.
dade bacharel em direito, ac insiste(lh::mente. a nomeaçã() &prpsentar 8. V, 8., (: m nome

ceitou o cargo de oradora dum R�i. J1l!)iter, embol'!1 te-
....

x x x do Ro B. S. lJ, os pr()testo� Dia 16 - Transcorre a da-

oficial. nha muita vontade de no- Da Secr�tana do Reuea- de estima e f'levado apreço
ta D:1tallc18 do sr, .I{(,aolpho

meal-o, finge 1110 certo desin, "Iivo Brasil S. O, recebemos Juaquim de Salles Gü.ot1ter, industnal. residente
Jupiterrecebeu a comis- teresse e "dia cOllstaotc:men IO'seguinte omeio: l0. S�cretario"

são, ouviu sem dar demon�- te a hora em que d ve ap
.

W I t t" Brevemente o sr. f:,elrniro
tração de {astio o discurso

parecer dum DOlllt>: mas jil arDer n er113 10 ... Ferreira da C. nha fará 1'('8.-
que lhe. foi dirig:do, e no fim· á ,t l. O··

o

1 '1' dI' I' r t'est pensanuo numa tUuOl:l S cnacores mais Ele I<.�nta IS u.ti lzam, com cs- Izar mn
_

eh !VaJ poe.tiC(I,
como semprE> �côntece DeS·· d' 'i'

.

I C t' h
'

t' fcomo reme 10 pROl ICO, e Dum pccia!iuaut', na ol'pora 1011 umorls leo, e eu eilado de
ses casos, prometteu 1.'apidas touro, como Nrnedio violeDtu, gaIga'hadas, em beneficio do
providencias. Dois· dias de, No jogq hli. porei!.!, alguem Proventorio da Lrpra, para
pois, as runs tinham um Rpl,

que 'linda não foi. consulb�· f A R E L O Enc(lntl'u'se nesta cidade. o qual desdI:' já pf:ode o &tl-
Uma taboa de madeira, . que do. Este R'guem é o povo: ( teoào n()s dado o pr�'z"'r M xilio das peósolls caridosas
em virtude do seu pe-·l), ou

o povo, felizmente, não que!
J

.

I I uma visíta. o ;;r. Hans GIHtt- que se interecsarem palamelhor da SUd. falt>.t de pestl, Saber de taboa Of>ID de tourl

I
para f'r:g0T\. a (eIS se�s PO�C(\s. h�tr, representante dêl ril'ffi<l flssa causa santa.

fica.va o dia inteiro á flôl' assim como di6P':,nsl sem Fuçá o mesmo, preferinJI), porém o producto �10 I Waroer Iuternalional Corpo I

d'aguà, immoyel e imp�ssj- ..,

J 't
..

"'" /I'" - .,.... - I f t d I
v�L E nada mü.is fazia, alé!D.

CerJmOUli.lS DiJl er e �s l'i1.i1Ro
.•

...,i,.V..L-C �n�..1.0 .J cin,rille r� lOn, preseo ean ü nos e"n� Convem· saber
Elle tambem qlll�r, que Ju / jlversúS amobtras de SUd re·

. ..,.

de receber /iS bomeuag�n8 vi:las!, um Cher". Mal' pr�· _ presentação, c\,mG o Linimen- Cada cinco minutos o mar-
cheias. de cUl'io$idnue das t!'nrle ehcllIlJelo soz.iuho, li- AI· Uma c�Ra

'I·
.

. ---�-.

-I
to de SlOUD, V{'gaüin, Sta, tel10 de ferro de Um graD(lesuas ooVas 8'lbClilfiS. vrement�> c.'onlr.(}l'ffie �s SUi:lB i

.

uga ...se de. m(radia I MUlTA�' l.E::NgfJl�W-��: c()mb e Creme f urificador relogio de Berlim dá nOVB

Mas, ao cabD duma semà sympathlas e os seus

lnlel'eS-1
com uro vasto ja;dim, agua· Q) ... ZAS PBRAWTE Tl'es Flores.

, . panc�das para indicar que
na, reuniram se

.

de O(WO, ,JS SéS.
..,

boa, junto g·!fHgeru. para IlU- OJ.ISÇO O AD- ?<JnlOS gratos o�ela vl�lta e acabam de nascer, em mé.
rans. AqueHp Rei tão ÍlH:'l'tl:' E' el!e· p

..or.taot
..

o qllem dl tOlJlovel a Rua �hnas

Ge-I VOGA.DO
DR, A ...

HIL.LESBAL-I
ofterta

.{�
dps( ]dIDOR ao sr. dia, nove creanças em toda

nao servia, Precisàva outro, d a uiti:na palavr�,..'
.

I ra�'s. 98' (VOl'stUl't) �IribC�,��gX�À�R1&�� Hans Gl,�tt1l8ar urt!ê: tel1z per- a r\Hemanha, durante esse

JORNAL. illl:lnenCi,1, entre nos, tempo. Por sua vez, um gran-

M t
.

d
'

R·
de relog�o de nreia, colloca-

..•. O fl· ·ev I eu -

101 C J ·N E M ABU S C H ��d�OC::g� ��DU�����'l'ag!'�[:
I

cordar ao povo q:..l.e, enqu.an-

O resultado final d a classificação 1 Amaollã ,- Quic:a fdru, (Ha 15 -

..
Ama0 la ��ma��e�aU�d��v�GI���I.!gi��

Um prl'gl'l:i::!1rna Extnwrdi.uurio ,I 11
- O Ico a emaes. . re ogio foi

8yJvia SidnE'y e Fred l.\hfc lVlt;rrpy construido para mostrar a
na mais Hndd h!stol'i'1 de t()d(l� O'i tempvs, em plena mudança eterna que se ope-

PIs. pr? rlidos lI\lreSla primev'a Ta entre a vida e a morte. "

na 8a, plt1pu I Ad' I e Dara impressionar o� alIe-
H m O r e o 10 mães '5f.bre o perigo da dis-
(l

I d' t
simulaçãe da natalidade.

O
Um iilm inteiramente em techoicGlor, {ue!' lzer, odo

'::úlc)rldo x x x

O E os m:JOtanlwzes, a tU!lO resolvidn, defendiam de Ürmt1S Maria Letícia RamoUn(o,O na mão as mlJnt:mhús que gUflrt1avam as ciu:Gas de seus (ambem chamada "�'lãe de
O avós

I) Uma das m()lholes fitas que passou ultimamente na nossa
Monarchas", UHsceu na pe-

t41a quena ilhe de COI'sega. em

10 Entradas du cORtume
!750, nasou-se com Carlos

O Bonaparte, e, dessa união

O
teve treze lindas criançaG,

Cl U be Nautico Am e rl"cr I}uutro das qu,aes vieram a
O i d ser monarchlib e duas tO] .::Ja-
O ram'se l'ainhas, Napoleão,
6 ..A.ssembU:a G'cral Bl't1'uordinaria Reu segundo filho, tomou se

4G impe>radol' da França; J(.sé,
O

la.. ConvocoçJo o mais velho. veio a ser rei

De ordem do Sgr. Presidente, são .convid<ldos todof: da Hespanhr; Jeronymo e

os senbol'es soei'Js quite� com a tesouraria, deste cl:.zbe, Luiz tornaram·se reis da

pflJ'a a ASS,Ei\18LE'A G�RAL .EXTR.AORDINARI� á re�1i- ;�:ps�c���ameenF,d. aD.:rsolfll�l�l�f:lst
sar,se no dia 28 de abril p.:oXIIllO vmdouro, na sede Bvcwl, '" .. I ... ,

com inicio ás 2U horas. Maria AUUUDciata Carolinu
Ordem do dia: v.;io a ser l'aíDha de �&pO-

Retorma d08 ESTATUTOS les, e sua irmã Elisa, rainha

Assuntos diversos
de Toscana. .Luciano e Ma-

Blumenau, 12 ele abril de 1 fl::7
ria Paulina cht'garam a seI'

.lihco A/fiUe]'
Príncipe de CaniDo e Duque
za de Guastalla, respectiva
me.ntE',

que

o Recreatívo Brasrl venceu o Arr.azonus - o Vic
toria derrotou ) Tamandaré - A nova Dire-ctoriu

.

do Ixecreativo Brasll

9iolllaFice úlealDE BLU M EN>AU

um
•

rei

Dia H - f(:'steja seu an
níverserío a sra, Emitia Sal,
gado, esposa do sr. Fetíx
Salgado.

! em Gaspar,
A todos

"Cidade de
cita.

auni versa I'ÍR ntes
Blumenau" fUi.

Fallecimentos
Falleceu hontem ás P.· 5

horas na J'esidPDeia do _I,

Nestor Heusi, a exrna. Hl1.
d. Cori na f{.affius. esposa fi t)
SI' Tranquilino Ramos p so

gra do sr. Nestor Heu��,
Eata dt/lorosa notit;la ca u

sou grande peoar entre to
dos que a conheciam,
O seu enterramento r",aa

zou se hoje 813 7 hora.E DO
(1pmiterío Catbolico, com

grande acümp811hametito,
-

Dia t5 - Completa mais
um anno de Idade o 81': Mario
de Campos Búchle,

Festival

A corrida

Foi o seguinte; o resultado final da classificaçào:
N. de ordem - N. do Garra Volante Pis, perdidos

1', 20 Norberto Jung 426
2', 23 João Picto 450

3', 34 Miguel Frabasile 506
4'0 32 Borrat Fabh:d 524
5', 41 Clemente Rovere - 5tíO
60, 25 Daniel JYIusso' 568

7', 9 Angel Pa8quale 574

S', 2 Olynt.ho Pereira ó78

9', 19 .T. GiglianÍ 793

10', 16 Antonio Pel'eyr.1 801
n·. H Al'tuJ'o·Cruze 902

12'. 36 H, :llDrallda 951
13', 15 JlJ. Kart1110vich 993
14'. 11 li:ngenio Pagtl1. .

1.1HO
15'. 12 Carlos de .Mal'tiní 1.139

l' ;-;ecretario

o sabão

<'Virgem Especialidade»
de' WETZEL &: elA. ,., JOINVILLt: �I\IaJ ca Registrada)

não deve faltar em casa alguma

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


