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LONDRES. 2;"1 - Parece Je
finiiivamente assentado que
os ex-negas <ia Ethiopia Hão Por acto do gDvernador do
mandará delegação &0 iusu- Estado f<li mancado. ante
tuto de Genebra, pois teme honteru para Secretano d�
que não sejam reconheci.íos Estadú da F azenda e ��;l.
·;'8 poderes de seus eventu H�B �ultura o SJ·

..H,Ol��d,�ho • H.Z� l
....

�nnísfieleg'!ldHs, por não rei_} 'e- I mam, dep.utauo Estadual e 2 I �, ii..

t
. dentp da A�sem-lS.8U arem um governo dL�'_;-IVJ�� ]Jrú�l .

�

tIVO. -. bléa LegIslativa. \

CluD
Blumenau OMS

Realiza se sabbado: no 'I'en
nís Club Blumenau o cam

pecnato Intermuntclpal de
'I'eunis, Ti:"I'il início as 2 ho-

.

ras dn tarde, continuando no

-I domingo 03 jogos.
. Esse eumpeouatc qUG ficou

-

f proI'ogn.do do dia l
' do cor-

I rente revestir-se ii. de grau'
de brHl1antismL'�

o MELHOR E J\'L!\.JS MODER·
.

NO SYSTEIvIA DE FOSSAS

MUNDO.

Um grande melhoramento nos Cor ...

reios e Telegraphos do Estado

Andreza Campos da Luz
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Uma quéda é sempre um perigo, um grande perigo paraas mulheres.
Ao levar uma.quéda. à mulher, seja velha, moça ou menina.Jevanta-se

quasi sempre rindo!
Não deve rir, porquea quéda abalamuito todos os orgãos internos das

mulheres, justamente osmais importantes, e pode ser o começo degrave
inflamacão interna"
Por isso, quando levar .uma quéda, um susto ou tiver raivas.: todas as

vezes que molhar os pés, sempre que se sentir nervosa, triste, zangada
e mal disposta, quando receber uma noticia má, que cause tristeza e

aborrecimento, tome uma colher (das de chá) de Regulador Gesteira
e logo em cima meio copo-de agua.

Evitará assimmuitas doenças graves.

.

.

Use Regulador Gesteira
...

Convem lembrar sempre: Regulador Gesteira é orêmedio usado por
mulheres nos mais impo:-tantes paizes do mundo'[.

Trate-se

Use Regulador Gesteira
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Suecursal em Blumenau .� Caixa Postal N. 5

PAGATUROS, EIIJI CONTkCORRENTE.
ATE 7"/. AOANNO

HOSPITAL SANTA CATHA
RINA

Recebe em "Deposttos Populares" desde
quantia de 20$000 até 10:000$000 pa

gando jures de Attesto que emprego
com opíímos resultados os

cachets de Apyretina, neste

hospital,
Ass. Dr. H&!ner

"APYRETINA"? -- Um op
timo remedio contra dor de

cabeça e uevrajgías,
(2)
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DURYEA
o nome l\fAIZENA está de tal forma acreditado no mercado mun

dial, que o nosso producto assim denominado tem enorme preferencia.
.

Tal essa preferencia que os nossos'concorrentes, afim de dar um

impulso na venda de seus prodnctos, habilme1).te aproveitam-se do nome

:MAIZENA sinão impresso nos pac:Jtes, pelo menw oralmente, annun-
eÍi,indo-os como ::MAIZENA.

.. .

Esse procedimento teve como consequ�Íleia.; chegar o publico a crer

que o nome MAIZENA é uma palavra generiql, quando é nossa MAR
CA REGISTRADA e pe.i"tenee-nos exclusivamente.

.

E' por estarem' oS,fabricantes. de outros productos congenere scien

te:'! dease facto, e de ser a mal�ca MAIZENA PHOTEGIDA PELA LEI,
que 08 consumidore� não encontram o nome MAIZENA. impresso nos

pacotes de concorrelites. Os 'Íabricantes apenas dizp-m ou annunciam
..

oral

mente, qrie, 08 seus pr()dtlCLoS são "ivlA.1ZEN"A" ou iguaes á�'MAIZENA".
Chamamos pois a attel1ção do respeitavel publico para esses factos

e mais que a 1íAIZENA DURYEA s}mente é aceondicionada nos pa
cotes amarellos de 200 e 400 grammas, . bem conp_ecidos per todos,

..

Qualquer outro produ_9to que for offerecido
.

em outros pacotes ou

em saquinhos de papel NÁl\_ü�E' :MAIZENA.

�, ii h O
. , , BraziJ Sa-

-

AI
(Unico!" DistribuIdores)

razil s. ft
São Paulo

De ordem do SI'. Diretor do Tesouro do C:-;ta;j;" fflÇ('
publico que, em cumprimeut» ao decreto n. 8, dt� 6 de ja
neiro de 1937 se proceda nesta coletr ria o hrnçnmectH d1\
Taxa ele serciço de conseruuçiio e mellunia de estrados
de rodaoem e de serviço de reçistr o e tiscalizucüo (Ü' rei
eulos. para o vigente exerci cio pelo que são convidados
QS contribuintes da referída taxa a apresentarem as de-
clarações exigidas pelo art. 15 do citado d<>cI'eio u. S, até As PILULAS. DE FOSTER lj,mPCL"n
o dia 31 de mujo p. uindouro, nos termos uo de creto JJ. e for!alecem aos.rins.

39 de 7 do corrente mês:
Incumbe essa obngação:
I - Aos proprtetnrlcs individuais, empresas, socieda.

des ou S(l�;s.lirepostús, di'l veículos que se unlizarern das
estradas de rodagem estaduals como tais consideradas pelo
plano rouovíario do Esta-to e nas quais existam turmas

permanentes de conservação. fT:"'�;:�������:'iII -'- Aos proprietarios de terrenos marginais áquelas se quereis err-ar V�SS(lS �
estradas, até urna proíuadldade de 5 kílometros, desde : l'i:l:op fortes e rr-bustns :�
que sejam elas pavimeníadas cem macadam, revestimento 5:.: Iazei uso da

•.:Jsillco-urgiloso, ou outro destinado á consolidar-lhe a 8U- �
)

perflcle natural ou exigiam IJ construção de obras de arte f; Ifarü]na de TI3.mr�fir..a g
de valor superior a 50:000$, estando nesse caso sujeitos ; SOIi!lii.iJ!l?t Jsómeute os terrenos até uma distancia de 50 quilómetros :

.'

de cada lado da construção pelo eixo das estradas que a f: Marca Clu.ves H
ela ecnvergirem. H Falnicautcs: :')

Ill Pelas pessôas naturais ou [uridicas, nacionais {: i{
ou extraugelras, de ambos os SeXt18, maiores de 21 ftnos,! {: Jlot1@ C�1é'.'::nie5 :)

r,�:�;:�;re�'���:�:i�::�!:�it��p��[j;:��:::::�i��:2 t!..�����S..: ...·� ..�!r.rr.�1�� ..

11
Ierlcres a 2:/100$ anuais.

.........,._,..�...,...,.__._..�-_ .. � .............. ._.____ ....

Os cou.nbulntes que não apresentarem. dentro do
��""""""

prazo, essas declaracões serão Iançadcs á revelia, pele
exator, ficando sujeitos ás finitas de que tratam as letras
a e 'b do art. 31 do decrete n. 8.

.

As declarações que apresentarem fraur.e ou negação
sujeitam aos contríbulntes á multa de 20$000 a 100$000.

Nesta exatoría obterão os srs. contribuintes informes
sobre as declarações de que trata o presente edital.

Coretoda Estadual de Blumenau. 15 de abril fie 10:;7.
N. SCHEEFFER - Coletor
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i DESPERTE A BIUS ...

, DO SEU fiCADO SEM �.

I .�
� GAlOMELANOS

r r� E S:dtará da Cama Disposto
! I' :�� Para Tudo

1 o fi�.-ido deve derramar, diariamente, no
estom"bo. um litro de bilis. Se " bHis n2.o

: corre livremente, os .alimentos· não são
; digerido" e apodrecem. Os gazes incham o

I e3tnmago. Sobrevem a prisão de ventre.
I Você sente-se abatido e "COmo cnvenenado�

.
Tudo é amargo e a vida é um Illarty:d�.

� Sáes,. óleos min_eraes_,. laxa.'"ltes ou pu!'...
.

gan.te3,.(!._:, nada._valem� Uma. simples: eva··
cuação não tocará s. cn.U9a. Nada ha ('tomo

as famo3a.· Pillulas CARTERS para o

Fígado, psra uma :lc.ão certa. Fazem
correr livremente esse litro de bUm, e voe;'!"
sente-se disposto para tudo." Não caU5am

damno i são suaves e contudo são maravi
lhosas para fazer a bi1is correr Ih·'Temente.

Peca as PiIlulas CAR'l'ERS para o Fígadc.
Nã� i1cceitQ imitações. Preç:o :1$000.. P

....

·l Edital
/:�

,,��!
" � �� nas cosIas conlinue

:0. e� sem trcrlcrrnerrto � expór-
0% � se Cl uma doenç� gra-'...e.:

rEia
denola fraqueza

\ .enal" deve ser com.
\ batida por meio d os

PILULAS DE. FOSTER.
Dores reumalicas nos

rn u s cu l o s e i un
í

c s ,

ccmsesco, vertigens, lalla de animo.·
irregularidades urinarias resultam,'
j;;cqupnlemente de mau funciona
me:aJô elos rins.

l' •

f�"nOusBrvagão . B ill31D.Jrl1 .1:1

fisnaliz3.}1G de YBÍGulGS

Lanaamentn da Taxa da
�

e registro a

"

Cirurgia
Partos

Consultas diariamente
no hospital

o

Attende-se chamados

para interior

Ser bonita e predilecta

se realisa fazendo uso

Creme
DO

vitanninoso

t
I
I

PrOc11tol
Que limpas conserva

e rejuvenesce a cutis

Vende-se na

·pharmacÍa rI0n

AVISO
�o�

pEDHvl0S aos �t]SSOS
p;ezados asslgnan

tes de no� scientificarem
de todas e quaisquer ir
regularidades que OCCO!,.
l'e;rem

.

com a entrega
dest.a folhli.:

A GeT(!/1cia

Fermento de Oualidade--..

Laias e pacotinbos

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



C E! r:kl:t8. E' o z-emedie infal·
1�,re1éi q:.te !":;.!io queima a

li:r-,guc nem as gengiv"as.
E:", t�� C5 phe.�� e d�

Cirtl-'...tr"..:Ill!l."'l; {:::!ze;. n�f'C"�·.or.r.,. Cn!.= w· .Hio-

PAP� obter :C::::::2X:::.1.C

nncr, segi::;:G:�.ça 0

co:minhã:o FCl:d "\7-8.

ca:pacÍ(�adel' econo
cfHc:end.o.:. escolha
IDt:hn.a: pclavra: do

ccerosseríc, ca:,i�:..c: dê eco com vidros cls

ssgurança, sc!e!1tl!ico: C:istriI:;u.ição de p&zo.
eíxo trazeiro ínteírcmsnte flucit7.e:::lte, ccc-construído pa:a t:abcr

sob quao8-
de l:1cr:cl.....(!1 c r2.O""1TO cccní-

rrl..ll'ador flJ7. freies mGChCr.l2CO� de supez

scgurcu.'?ça. Ezper�mc·!J.t0-0. cd.l'ldc: hoje:

C1DADE
DE BLUMENAU

Bissemannrlo de absoluta
índependencía
�

ELiç5e;: <1.5 quartas-feiras
e. :lOS sabbados

Gerente
IlOD(]l.FO R.\.OTKE.

ponto de c�::tGcto

aur2.vcl o; Cê.r:.-iS2S
a-.�::::.�. erl� tecia a e:.;.:tz:r:.G�:; dos cj"E:1drGs.

Director:
DIL ACIPLLES BJ,LSI\i'

..�.

RCf!acção e ofi�cin�� s

'I'ravessa ·1 de Fevereiro u� 7
Caixa PflfUl1 - a7
B J.; T] �t' B i� 1'\ Ü
San tu Ctl tharinu

!!.O::��

\_S�SIG:< �,�\ �l�fjI\i\ S
Anro , . . . . .. 15$800
Se ne":.tre ... p' • õ�Un()
;'7'r. D. avulso .. �.::no
N r; .n. [�tr.1;::';.;J;). .$4d}

-r '\ �"'I '""I' '\ -a,"rL'le,ll-' \ 11\ . -, �
..� ir,

.'\. díreccão de l[Cidade de
B! l,Ir:enaÚ? não assume res

pcusabílldade peras aprecia
çõcs emettídas em notas

artigos assígnades

S/A

lnentc3 @ re:::1"eito e '
'

11 (í:"SS.2r11ênto,
entre a C-'ô-' . '-v.' -" e o pnnGo o Ciffc!"en-
s'..;PP:):-t�cb pJr rr,.� __

•

='" --1C· �",,,,\,,,,,'_iJI lv�2:-",,:e!1_

t�bu.=�:�cs Cc:úcos.
�'S&GêW���� ••

li 8Da S�uida... Vida l!m�a. ••
Càtêm-ifl us�m!õ 9

ELiXIR DE N06UEIRA

tes

Do Pã. eh.

Jc�@ da Silve. Silveli'a'

EmpJ:0gs.do -com rem} ifnn�ElGm
noa �ml1te3 CUOi!:

CD'ompanrua Gropp

&luméu.
B�.
S�·
�,
E.��
D�
Fmtmu,
�
Bdn"i1u,..
&u�
D@ielJ mo�t
CarbnnaU.os, etc.

Estado de Sta. Catharína Brasil (g��I ndustrlo de Madeiras . hhH
Enà. telegr. "6RO!?!?" Caixa Postal

fabricacã.o de
.SJ

adei-

I
;.i(!i>'Ç= b ''-;;iiy.i\2)1':),���l�f.?��;:-5'is;.-;j.c:;�T;:�·:�(....,;.......::.._,.� ->..)':'.:J'-l�LJ ..� õ)i!"j.._) �--..,...���u_, -_/c_.

..._-�"l'aS�

'$;i

COinpenS&l.«ia.s
chapas �ara P@!1'��$:

:ras

Republí
Platinas) cada TERÇA·
FEIRA as 10,00

Typos de luxo folheados com

Imbuia do aranã ou Canell a
escolhida,
portas de Cedro compensado
para pintura a oIeo.

.

portas com almofadas, folhea
das com Imbuia ou Oanella.

Chapas compensadas de Cedro e Pinho

brícação de Moveis etc.

IJJJR
t������������

FECHAMENTO DAS

PARA

de toebs as marca s 1"

system.1s concertam-s«
".. .

'}.
nas OlH,,,l11<l:'1 mecnarn-

e:;pecial de

I
I NORTE (Norte-Brasil, Alri-

I
ca, Europa, Asia) Cada SAB

BADO ás 10,00

I�.
E 3 d'

(umenan- nrn�:ioem las 8

Informacões e Papel-avi
üo, na Agencia dos Correi
os e com ° Agente da AIR

:E'RANOE

-==-

�t;�;d:r.:·.t{?l t1i'>'q,
'1{:!J t:i����gl-O fi

;::.: ;··!�;i r;'l�'-.f;i�·:;j.;';
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! f' t� ti� ff� P��"fH'� ��� )':-z r� Hhv J;.,��:1 � t] �� i tjn� �j rí �sH� i
!j Im�M��í,,,�!�.:Oam!�, r,��t�_{l" 'I :"1!1mb

Íí iH;,

'I'i ti a �,f\l1 VV ao, � -r iii i � v 9 �:i I,1aque1;a n .... r!j�� �'"i��J� a u"p·71r�:.��·:.r���J (.1.-9 "Pcb:�.::hcr c{':!'.�ct' 03
.

�
dois pOlnbi,"ilio� �;'hi1"���; ·c;:::;�:r[ciadf):"':. r:�::lo sopro ameno elo s";mUTIl.
oue se c.lma�lava das i;.t!\.lUé1.1incs ��,as d7 CUr",id?: s�::n. pl�rtE�=e:m.
cio menos no rócio true cchlo quas1 qG� "l:np�rce':':·i';G.I.i �r

roubcndo- ,

lhe;:; des'orte o calor qu� e"1nb:ricf.p:l !2� "vxiillca O� ÇOl'C�06'5 que SG

!
..D· ,'1 or -'0':" (i' ..... sr. Cnllcctor, to", fiG nubllco o p"r".>

o.. eo. amam e Que sonham foiiddcrcle Gtcr3,�cr.

j
� ti, ". u. u. ,,, �

•
t . '.1 - . 1'...cOlnpcrnhel-05 cr pOUCê! dis:a:;:\ô.a e p1.':d.-s E:�:;,Ü')' reconho-

,nheclmBntú dcs íatcressados quo, duruute o ccr'::e:.lt.e ruez. 1" ce -os.;.. I
. .' .-; .� .•

'

-'''''na' dr "�"CI em to.dos os dias l.!t.ei.s, arrecada-se nesta J.'l.'P'il'U C ao e. ns s ,t;Ue, o Duro ccmmercxrnte C.3 a!:.;;:t,a ';:_"'�'_�'.!"'" ::> L< ..... ':'_U

d t I t d I- B1u""";..encu. .... el1a, a herdeircr não..:.ó de !'egu.lcrr :ic�tur.t.a, comod,8IE.aW �Sd3 mUQlC'lplO O 0. semes ee o lmp�s.o ítC1D.W, - ."'-- ""- ""
l .1t:rm.b9m senhora dum grc!ld.·� thesou.ro ae .I.,?:rrnGs·.li'O'.. . ..reiátivo ao corrente armo. Estava zalirdeita; pami sob a luz quasl mo!':::! dum r-o,ne

. �?'
h CHÃ' .esquecido· es- você não está me dizendo Os que deixarem de pagar neste mBZ, porl erao Iaze l illu:tl::Ji'n.a;;:cro publica: e dall'i. os Gsgui a�é qw;.! se perü.eccm:l. no mu-

U
,., .

? O nos mezes de [unao e julho, acrescido das multas de níto dos meus olhos.
.

ft'iava nas taças de por- m�sJma COlS:: t díd 50/0 e 100/0 respectivarucnte, -- Ç};.'ineti't! filé:?'''--celana japonêsa, ao lado d0S .eTVfse sennu a ur 1 o.

d· Findo estes prazos, E\:"l'r.1. a cobrançn fe�ta jl:di3k!. _�_

é!oces·apenas mordidos. Ela, - mas ... mas con.iprcen a
t d

. A�1rO.-_:"l!;.""",,-.�,='�l" ri� muitissim ,'- bOi11�-'í�nge:,é a :�l',J'
D'

... men e e accordo com áS lei}: �m VigOr. __ u: ... � 'iI�.II. ""' .......... _ ......

com os cotovelos apoiados
á

I. ira: e uma COIsa .mespera- D, Marra C. Hc-sc hl, residen-
mesa, o queixo apoiado áSld!1'

O Carlos sempre_ tã01 e�· Blúmenau, 14 de ma ío erl 19;]7 Passou hontern o anníver- h� ern Gaspar, pr:ia passagem
mãos fechadas, ouvíe-o em símesmado, sempre tãn alheto ÜSNY MELLO - Escrivão

'Plrift natalício do sr.Alexan

I
da data natallclu.

silencio, os olhos serm-eer aomundo).. - -��<��� d�'e Andreaní, abastado agrí 'I'amberr assign,da amanhã

:::!:'b!f:�;i;o:;J�e:o� pa:s:�����Ol:i�t;:e ále. ����;�. ::�-�,�!�:q�mE:t�,�;,sc�� I ���iJ'&�,:�(����(j�' :::i.j�l�f0
08 dedos uma verdadeira de- pudesse Vlr a amar a Iza!.... Chapéus d�t1·(l/i.'eis

Erich Karma:n, dentista, e. _ O sr. Erico Df'flnschl,
vastaçãó entre' as' pobres Diva olhou muito tempe as

I �Ub I b �.-�
... ,

�I
'J{�, pessoa de gra:l?eS amisad':!s I fe3ti.·j.1 [�ma!Jhã m ais um <:Hl-

����:� ���i��!S ��:v:1��� ����S'g����!ed;}���e�J:�!�1;:
,[ _',' e'" ,', I�,!"; .Ó,àZ�>_!i C",\",.,'''l/I.r.?,:;':,':,�",:,.;, r.....,.

en_�c c�í'��O �j�o. mais uma lllVel'���l�; amanhíl faz :m-

tamente, Duma l�ntidão ne1'· r�cem sae�ada. �orriu int.en- f m
_

\ nrimfivera a l:3rta l'iazÍr Olin- annos a mer.ina j;11t1! llel'-
yosa de quem quer desaba· Clo.:1al e dISSP, imalmente.

.

\

�er, prendada filha do sr. nb.ardt, I'c,sidente ('11 Gi-l::par.
lar o mais li<1'eiro possiveI, - Isto. q:1Bl' dizer que de-

Leüpoido Olinger. conector _ Uia 28 marc:"l a d:Jtr; na-
mas tem rec�io de que lhe vo tomar as cc.nsideri1çÕflS �O (lZ 00/ CUQPt:.O/ ", /-/ 1iS) Ei'ederal em JoillviUe. tallcia de,. sr. Gnil:!lW \X, l-:n-
falte (� folego:

. , d� você como u�a declal'a- ',j 'ti A anniversariante goza de suHa, agricultor, reside n:�
- Sim Diva creIa que e çau de amor a mim? !ií;;';"\7m:í���ii���\m��tE'!l���.t.lliJ�..g.r;� crranrle amizode nesta. cidade. em \'Vafnow

pUra verdade � que lhe digo. Arnold sentiu se "gago de�-�....._��-.."".�"'�
i

'"
_ Festeja hoje a passa- _ Ainda àia 28 pa�sa I)

Há mulheres que passam �or nascenç&".
. I gem da data natalícia o sr, anniver!iario co sr�, Pedro

no�sa vida ofertando-nos, sem - Mas... mas eu, mI- O rendimento das suas aves, em ovos e gordura, de-
.

Raul Decke, r.gente da "Ren Gel'tl ano PereirH.
saber (ás v€'z�s, até mesmo, �ha . ami.ga. " eu Porque· pende da alimentação que lhes for pn porcionada. i ner" e nessoa de grande a- _. 'l'ranseone a :28 a d�;ta
sem nos conhecer), uma can- Imaglll3. ISSO?

.
Prefira, portanto, ! mizarle "nesta cidade. natalicia do H. Emilio Alc<d]·

çào ou um sofrimento. � ão - Ora, pJrgue nelas nada
_ Ainda. hoje assignula a tara VHmna, funcÍnnario do

àS nossas inspiradoras ineon- falta para serem uma verda-
fa:>",»�1, iI)\!_,.�,.�.•"�,�,,, T�l";�r�':lw.;���i;� pass3p;em naíalicia do sr. Radio Cultura .do Bll:menfl\!.

cie:'ltes, as nossas amantes deira declaraçãe de amor, 'f!i. .... "'" 'i'Uíl.alil..é..__U e a -"L.lll.:;;:::' -.:i·,;l:!.L.íidJJ.·Q João [Jurval Müller, Secre· _ Festeja mnda sext:l-lel'
anonimas. Passam, ou estão ao Arnold, nem mesmo os desa� � tario da Camara :vlu:ücipal e ra seu anniversal'io oatalicio
�OS8J ladlJ, sem ver, sem foros que sómente GS namo- ótimos produtos do ::\-Ioinho ,JOINVILLE, CUj1S vanta- � Prof Dh Velha. o jovem Ubiratan Lea], phm'-
sentir o desejo silencioso € rados sabem arranjar, com

gens são indiscutiveis. II - �ran�co.rre hoje �a�bem
I
ma�eutico. gozando grandes

dolorido S8.D.grando nos

nOS-I tantu.·.
carinho, para homena- I o aDlllVerSal'lO natahclO do amlzade6 entre nes,

sos olhos sem reparar a gearcill a mulher que amam... """A""_"'�! sr. Dr. Affonso l�abe, n:ed!CO Vi§Í't:&S
nossa ter�ura seo-urando as Mas, que é isso? VOI:e ficou

a Q' •• , ��"" "'" •

direcior do He-spltal frlUnlCl'
Tivemos hOlitem a' visita

pelos bt'aços e ehvolvBUd_O I triste? ... �ã(l, não estou repender-s ..... àa ",ua pp.rllilba·-Iue lf�1$,'��'\,{�I pal. das dU'iS interessantes me.
us num amplexo. Não se dao, zangada, nao! Eu ate acho ção.

. �
.' J!.íl.ã�'iif;,;,;:,'T;\�"; ,L.lsi.' O anniversariant.e que go- ninas, Dirce e Maria Esl1léfconta de que há a espe:rá· ! �s�es des1.l.IoI'o;:: enncatadof!'ls,

. E)a pegoU
..�dS IUVdS e

P�l?-I DO '?'!?'>:'C'D., ';:' "''1;'
za de grand.e est111:a nesta

Z redo IHhinl13s do ;:.r. Ma--
las, no silencio imposto por �eI bem que e uma maneIra ClplOU a,enllú.-las, tranqmla, co ..u,�i:)�ONDEN ...... lcid��le,.por ISSO sera alvo de n�bl Z�J'edo.absur::ias (�onveniencias 1'30- engenllos<i de excepdon�'l.r a

ARGENTINA M.6:'JDO�·,rçA IDUlÍlsSimas hom�nagens: F 1I�� ='- �� �o';'"dais um amor in�eHz que as eriatur<:t visada. Repita.of3:, - Já vou, !Deu amigo, An _ Anniversarw.se hOJe a a.�""·"-.Ch .....�n�"-,,i§ "Iaria: imensamente felizes, E' por favor, .. Mi;ls não estru tes, pore!?:'. devo dizer-lhe Completou mais lrma pri menl::::,a Hild3, filhinha da sra. Faliee:€ll dommgo '101 Rlt.
mie as mu:h.er�s vêm 6ómen- zangada, não. juro-lhe! UJ.la I un)a GoiSa: Wio eXisíe!!l aman- m!l.vera a scnuoI'inhii. Arg-en Olmicinda Bertoli. residente de Janerro o sr, /"belardot� o que as suas vistas aI, mulher inteligente nunca 8.01 tes anonimas uem inBp,il':JGO- tina Mendonça, prdpí'isLT'[! E-lll Rio do Sul.

'

Bezerra. que anLlg�mentü
cançarn - o pahorams, o zanga por ser amarIa, mesmo ras inconci6ntes, sabe'? Toda l\iunicipal I'eSeentfm{'�te :uo- __ Transcorre a 27 o anui- exercia B cago de d_Irector
corpo, �s rev2stimeDt�.s, as qy,mdo IJ;10 o, deva ser ... mulher, quand� Dão vê, sen�e, meada, para a csc()l.l de Wc> versario Onomastico do Frei do Baneo Sul do BraSIl, nes-

fôrmas exteriores, enfIm. O Fmdmente, e s€mpre 11ma Bente (.I amcr lrrcvelado do Mor�o, .

Beda Koch, da Ordem dos ta cidade.
.

rUfido das coisas amedronta- C\oka envaidececlora p�ra olhal que a segue, mesmo .- TamLem a 21 do Ci.r:', Franciscanos. A farnilia enlutada enVIa·

as e -produz.lhes vel:Ugens. lJÓ�: Ím;plrarmos ':t11 amor-! .... I quando o ho�em :;ómeníe, �ent� compleV:il! 11_ hY:il<)S (l AmanhiÍ �será .alvo de mos os nocsos pezames.
Pôr isso não vão alem da h P�'US{)U ti. mao maraVI" olhe para o chao como aC?u.llntellgente mel"HiO delflz, \'j- ��"=_,�' ' __--===-=---_m�""""'__=_�_�_-_�-..-'"'""""

vi!'lão. o'u dos cinco senUdGs, Ihosa no ombro do poeta -I tece com você. Essa maneu's U:1O do sr. ;\r1.hu!' RanH. ---,;o,_ � •"'. , '7 � 1" , I- •
1 " _ d' �.'"

J
J l� rtlvaq_uando muito. Nunca acer· Voce iWGU tI'Is.e, meu uml de "não olIM!' r.ao elxa -·0-. 1"'1� Q4\C"à b, SPO"'".tam por conclnsão lógica. 'Se go, � �eiU razão. ,Para P,['�· d1ivida algt:ma, As mulher�s

.

Güartla o leit'J já alg�ni': "\.,,
. LCt 1_j

.

,�alguillsR v�zes alCfilJçam.u v�r-lne ?� qusDt.U a sua
�
alel- nada. oIe.J'l�lm sem sabe!" ��l ?!8S o. no�so ,'�eUl.O anl1go;

'felicidade foram os dOlS çi:l.O mo "lsúngew, vou lazer· que mtmrado. O que ha, !SliO LLllrt�lIg RlScluw;,;ter empre': O Àmazonas venceu o Recreat..vo por óx2
mais mil�grosos padroeiros llhe U'!Hl pergunta: Quando é homens tOios, t!:rr:idos ou des gado ela C:1sa "Schi'oeder S/�\', I

das mulhere�, o Santo Acuso a mulher qu� ama, sem, que crentes da IellCldade, de�sa desta praça, 1 �o estadio do Amazonas jJhase inicial o score de 5x�.
� fi. Santa Coincidência que o_ho� I'D; ,:r"'18. uem o ,nnla, felicidade qu.e de,s propru,8

.

Ao velho Risllhb\elel' :]08e- S. C., defrontaram-se na taro Neste pllase actuou a p?-r'
fizeram o milagre.. . :UV) mCl(:lr,ao. �l�s 11;:5l>8S colocüm mUlto alto,. TI8: s�· James breve rasttlbelec::men'j de de domiuITo, perante a<;1- tida um juiz jesconilecido.
Ela penso.u um p(lU�o.� Il�e�:n(lS :'l.rd�:I'lfOI'l11adet';" que P(::1'sti2ã� d;: se_r ela matmgl- to.

'r',T n í:' I sistf'TIcia hastante DUm€I:?Sa que pouco antes de terminar
disse, por Ílm, abananuo ti \i0!-8 nos lmlJudl?· vel, tao lnanngJvel que, quan- DOM1l',GAS BUnluO as �quip'2's do Recreanvo P8ta primeira phase foi su-

cabeça deslumbrante:
_

Fez se um, silencio anci,ol;';o �o "Ela" se !h\s .!!presel1ta, C < <>,., 1 .. 'd c1 .df.l Ij13rn"Ü e Amazonas S. C. bSlituido por Paulo Frischk-
V

�

os homens �R', ent"'e os t!o's O'� olhos Gela l4'lc8m ele� boqUIabertos sem úm a ()v�.nçÚ(,a I a"e '-'
.... 1

--: {Ices, .. ,
. <'.l<. ,...,. 1 .1 . o _, (H f-Ba , "'> do Na prova prelUlllD.ar d!í::pu- nelC�L

d
.

us·ld<>(·... de "ma estavam bonh'1do.S da terll11- co.mprehendn� duvldaudo da iI'± annos a �.C(U a;,;:",

I
<

R' Na q}uu;e finsl, os "brasi-e' uma E'g "'''''', u ,
• "':. _

"

•

� J. \01,
c ) ....entR na CI'dade de Tubr. _ tada neJos tearns do I anw �

. m{'nO�onl"> o.le;;:� "'1 FOJ porem tau cor""Jü''''.''' C"n realidade' descrer:tcs e ,oI '-' 1.!. '.
• !al·-_"f',�,."" entr. "J'/:l-lll dI'SposlosmesmIce e •• u. "."'. 1 L,. ". "'" "'u'-' " -

_ 1· h D r.uIU' P. da P"eI""1nrn 1Ju' _" "., u

,t, .. s Im1:igine você e i:::esperada aauela pergl1U- iDdpcisr,� Quando voltam á mo a veneraOQa seu ora o '-'
..

l.ra . [

..

' t" 1. a desmanchA.7'. a dHferpilciaconeeI an�e .' ... co.
.

.

- _,., •

D mi'-'O'as Burizyo mã!'! dq sr. illc'pai VeriIICOll-"e depOIS
a

.

eu marido dic:sp qU3S1 ta que ele Dem teve a "vu· tú>:.a "Ela" já passou·. •. e· "0 b" v,
"

• ',.
r rlue O piacard <�ss;goalava f'quv m "

. , .�.', r
'

. "

.... r.';
,

-",
.' ,

' ,

.

_ S:ylvio Burigo que serve ac- de mOVll.i'ientada peleja i1 '':(

a mesma C{'lSa a IDUlha que- enha de c.cremtar que aq.1e- cldldamente. me� ca_ro aIT.l
t 1 t,..'

.

,:-, victoria do Radio Cultura producto de tem:cidade com

rida ami a !za., la era uma respodú qiw ela go, o mundo esta mUlto b:ID ua m�� � _orno e.scrn:c da
Q � 1),,2 que os defellspres do Re-

Ele e!'�ueJl (,s olh�,s, brUS-)lhe
€sb.lYa, dando._.. E (jue- Jeito. A nossa lum.re du dw �.ol_lec.orIa Federal dv In- pelo ",<:ore de

�:_. .,' 1
cre2tivo:'ie empenharam, V13-

camente espantildo:
' don, parado. ctuvldando, 0- ble opõe·se a retardada pre· a:yal. O €nCoiltro pdnvlpa era rificando-se um jogo todo c-

----:-, D,ig�e.? i .: . E come,

vo,
cê Ihaml0 a par.v11mente, sem., "s.e",n,ç",� de, espírito _e a

r-oman-I"��_�;SI'!H!�"lw.í�{��' 3g�ar���o CO,fi ,g�':�de es� lluílibrudo, tem}:nando esta
'" b? 'saber o qUl:- dizer. tl('a mCOI'lpreensao de vo- I I� pe?tatn�, pOI

.

tlat'H 8e do.� phase ('üill empate de lx1.o
. ...,.ÜUC��O o soube! Que é Quando e19 quís falar: .já cês, E' a nossa salvaç�o!;:- Linha de onibus i dOIS IH'.lOl'eS I'lvass desta CI. Terminndo a prova verm-

que não se sabe, Arnold? éI. encoDtroucomo aTlte� - fna. Ela se levanttJ'Uo - voces � DE 6: d&de.
cnu se li triumphante victoria

Sabe�ge: tudD, principalmente serena, na
� P?sse d� SI rnes I m�s;?os r:03 defondem de

� ARTHUR LOMSE I Esperava-se que o Recrea- dos bn1vos raptJzf's amazo
(mando

..
as esposas têm o ma, desenlÜSW&Waül1. pOl' a-, voce3, Agrtldeço�]he meu bom �

; Uvo que apresentou seu jo- neuses pela aHa contageIr!
gÔSt9 de possuir amigas sj�� que!lc silencio de incompre- �illigü, � ,generos!dade da sua ! Blnmenau IndayaI B Timbó � go de conjuncto melhorado de Ox2.
ce""as e bonitas. como fi ml- eIlBao. meredulluade cu lnçompreen- ilií

I
:i'li levasse os loures para as Os pO::'l!OS do Amazonasnh� q_uericl.inha' Iza; B os. fts, gl1cbrára-se a ipnase. são, Você, cavalh�iI'o ou tolo, S: DIARIAMENTE ! suas cores IOl'flID COB[iuis1[!.t!os por No-

PtlSOS têm o gosto hOflwel E' qut· o fln�(lr supor,ui ape· sRlvou·me de mIm mesma! 5) IDA E VOL'l'A t1l< Entretanto iniciado o jogo venta os 2 primeir'os; Nena
de usar· cesta�de-papéis ['o' n8ci um sHeI1ClO - e somente Adeuzinho. Ap3re�a lá por ; �. e ll[lssado os prímeirc.s mo- os 2 segnndü3 e MI.l'Hz os 2

.

o-ah;nete .,.
..

.

I deBses renasce o que se faz casa, que Carlos já anda eg· '.. Parte de Blull;,GnaU ás � 1 mentos veriIicou-se q:Je o terceiros.b Êie fico'U ábil:.mado. Não I a deis, qndndtl, de�ois de se tranbaodo a sua ausencia .;. � 9 horas � I Recreati.vn, principalmente a Os pontos do R. Brasil por

UOfi.·..
ia C0nvencer'8e

de. que i ter dItO. tudo ou

.

Ii<:'O.,..
se

t.t'I.'....
.

Nest::tl instante, a

Vitrol.a. iI 1]0 T' b'
.

F h . l� defesa, Jüga�8; com bastantes

I
Augusto,

s.
endo que () primei-

tal coisa 10S88 possive:: J dit� nada, a pa.!!lVI'U_ sente 0:: da Bohboniére guinchou. lã I� iill o as ;) oras m I falhas, p:-rrnltIndc q�e o se� ro tenl') foi cf,ectuado mes.
_: Mas é esp,ant,)sfr o que perIgo das e�pllc:çot>s se,�- num cauto, um samba carns.- �i!-{1!"Zj�4"'k:i!;\:"'li>�'&<!3f3<!:��·;;;;;;;;;;;;;;;� I !idVerSarlO cuDsegu.sse na. mo velo guardIão do Ama.

você me conta, Divfll E' lan· p.re. cruas, li�titel� e aI'�ill- va.lesco, pond'J.um tom�gro�- �.�-�
. ZOI;as que apanhou a pelota,

tantasticcl Innrivel é isso! CWIS, Aquele Flilenmo, porem, tesco naquele .fmal de tete-a� 'Íl.!ll>.� ou mab diarianH:nte poderão ganhar em sua propria casa, quen- mas, estando dent:;:o do goitL
Ela 8'" r�z muito admirada, vinha da dúvida que a suJ'· lêle:

.

.1ll.\llP� do dcd;carcm suas horas vagas á original, artística e rendosa mal'cando O jUiz valir1n esk'-
.

d te" o l'mpr'e�,;:<:to ('or�m ":\Heu bem lea-o· chol' i.
" indu,tria UM. A. !'lo I. S.u Pera informacões, escrever a "M. A. N. I. S.", 'entoEb,.,i"do e.xan-ura amen e .cs Dr Ztl C' V_�;;\'-' �, .,.., '-'

' ( •• ,

P' 5' S I 1'1 P,' d'J .

p. b
- f Ih ..' � •.

, - o.t b�·.· i'.,.. o um' nCUSfll''1c Cf) "I' é qu"" c'ln p.orcebe·u· R. do asseiO, 1) - a a '" - ,10 e anClro.•"'ce l:fa llm o eto Sla'15 Paulo Fr' h htolhos vesuviu.:.:os:
. �ram, com " �." •.

r ;:�� 0�."'" v.c v �

explicativo, Se desejar amostra do. trabalho. a executar, ba�ta remei.ter Rs.
�

lSC ueo Glr��nUNão v.p;o pOl'ClI13 fr.ntástI�o aa IY'aqueza de .su 1 conHS�,_d,} tudo.. ... 3$000, mesmo em sellos do correIo. O maiS ",,,tenso e vartado SorW:H:n (I
I
O enCOllLfO da plws8 final.

netll incrível, AJl'nüld! Ac::ts01 velada, e isso ie'lou,o a �r- Ma� era tal'de. e c<llcomanias, iI\dtlstriaes e artisti;::as. Catalogos sratis. ,com CiCerl.O e iD�parcj,ilidade,

o
(EXClusividade para "Cidade de Blumenan'[)

•

�I
de �/fTZlEL �� CIAo ,. JOINVlLLt:

I�BJl
:111'ar ca Registrada}

.a-= mmiw.....

H��'- ... ! .. •
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pois conserva e (ije6�n cela ã sua roupa
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