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da Vendidos Gümo ferro valho I Os

I
o couraçado Floriano e o Importante entrevista do embaixador Oswaldo

cruzador Barroso'
,

WASHINGTON - Em entrevista

I
dê melhorar a nossa posição ""

" RIO, 18 (Ag. Nacional) - Foram concedida á «Uníted Press- o dr. boas l'elaçõus entre o .Ih�a�ite ;��
vendidos a uma firma ingleza, corno Oswaldo Aranha, embaixador do

o.. ��'an�i®: �Orjl'1fenç�O p�rUdaria de ho�e em MiHa5 "' .. A U. D.. S. inü.. ferro velho, o couraçado Flo rlar o Brasil, disse que, entre outros

:1S-je o cruzador Barroso, que ha tres sumptos, o Ministro da F'azenda tio

,d��á hoj� a propagiU'9da ArnUli1't@@ SaUes .... Varãas
'

annos deram baixa do serviço da Blasil, sr. Souza Costa, dL;cutirií e 1
Armada. ° couraçado Floriano, que estudará com as autoridades ame-

'I'foi construido na Inglaterra em rícanas os seguintes itens:

Convençã,? �ituacionista I 1B95, seguiu hontem já rebocado Problemas commercises e fi·

lll1neUa por um o argueíro íngtez e o cm nanceiros: melhoramento dos servi-
zador Barroso da mesma form llrii !}OS de navegação entre os Estados
dentro de breve, ambos com uestí Unidos e o Brasil; estudo do S\-t-l

no a Liverpool. tema bancaria da "Reserva FeJe·
Estas duas velhas unidades- al- ral»; ampliação do mercado de café

eançaram O elevado preço de e melhoramento das communícaçóes ]
1.100 contos de réis, cuja imnor- aereas entre os dois paízes.
tancía será aplicada na renovação O embaixador do governo do TIb
da nossa esquadra. ele Janeiro disse textualmente: c' Es

tamos promptos a discutir todas
as questões e a esclarecer o maior

(ia. AHíança da Bahia numero possivel de assuuiptos, afim

RIO, Ia U\g. Nacional) - En
trem especial seguÜ'ão ét noite
pora Bello Horizonte "deputados
e senadores da: bcnccda de M:_
nas afim da po:rticipal.'E'm da con
vencâo que ali so l:'ea1iza ermcr
nhõ para el�ger a commissdo
executívé do novo pariido, que
apoia o qoverno e homologar a'
escolha: do nome do S1'". José
Ame!'Íco de AImeida á futura
prs!!idenda da: Republica, aoro"
.vandc ossím 03 eretos prat'1.códos
pelo sr, Benedicto Vallada;:as na:

pol;tica federal. Inlozmcrm que
mais; de 20n prefeitos de muni
cípíos nrineíroa eaicrr5.c presentes
<is solemnâdcrdas,
No mesmo trem seguem os

mlnístroa Odilon. B\'a-;ra e Gusta
vo Capa:nema. ah;ffi do sr. Pedro
P..Ieíxo presidente da Camara I
dos Deputados. e di lrer30S jorna
listas entre os q!laeS os srs, Ho
rcrcío Cartie1'. -Rorado Ccrrvnlho,
Maciel Filho. Rodolpho Carvalho
Mario Magalhães, Georgino Ii\velíno, Oswald() Grlco, Mozart,
Lago, CypriqnO Lage, Abner IMourão e João Duarte Filho, e'
tombem o $1'. Lourival Fontes,
director do Departamento de
:Propaganda.
:Aman�ã:, ,POí'" via .aarea, segui

.rcc o sr, SOS,= Amenco acompa
nhado pelos 8r5, João Neves da
Fontoura. sanado!' Costa Rego,
Ftcurcio 'for:ss, Figueiredo Ro
dligues, . Abelardo Ma..>inho, Cid
Prado e dep:ufado Negr.:io Lima
como representcmte do sr- Bene-
dicto Valladco:es.

'

Inicia-se a campanha
RIO,CiS - A campanha: - ,da

UJ.".ião Democraiica Brasileira te
:ó: i,licio a:manhã ás fi horas, pe
la radio TUPlr, sendo o 1" orador
o ;u·. Octavio M-:tngabeira. Outros
tribunos no�aveis lho succede
rão ao microphone. Toclas as 40'S.
e sabbados fala:rã:o figuras emi
nentes da: politica no:cional (J; fa
VOl" da: candidatura Arm'J:udo
Salles.
1?lO. IS - Com a: viagem de

hOJe do sr. José Americo inicia
se prati�ament,: a campanha da

, successao preSIdencial. '

Em. agosto proximo o S1'. Ar
mando SaIles irá ao Norte do
pa:iz em propcrgal1da de suo:
ccmdJ.datura.

Comido democratico
RECIFE, 18 - RecrlíZou-se hoje

PrC(Uf\Salie uma bõa
f!1J1pregach. fi l18 saiba co

�,inh(lr. lnforma.c, í8S nesta,
.

.

l"càacçi1(J.

o

Sr, Benedicto

um grau.de comido popular na

praça da Independenda em que
discursaram diversos oradores
em favor da3 duas candidaturas
á presidencio: da Republica. En-

V dum terreno
eH e ....se com casa de

morada, em A l'eal 20 mia. de

Gaspar, proprio para afl 0-

zeiral'. Ir.formações cum o

lH'fl prietario .

lIem·rque Penzlin I

RELATORIO ANNUAL O, h I G· A e

�

I 'Temil.s em mão um exempI!Ir da nOUuO na arxa ngnGOzfi
11,alatorlO annual da Companhie Al-/l�ança da Bahia, a Importante em- Na noite' passnda verificou-se um

preza de seguros marit'imos e Ter-l roubo no edifício da Caixa Agrieola,
restres que emprega suas actívlíu- que felizmente, graças á imperícia cIG
des em todo o nosso paiz. seus auctores, não ravestiu-se de

,

Pela aualyse deste relatório co- vulto.
nhecemos da esplendida situação Os meliantes penetraram na Caixa
éeonomíco-ãnanceíra desta tradrc- Agrícola por uma das janellas tmzei-I,éiolla� companhia de seguros, ex- ras, tendo para isso desaparafusado

Iprt:ssando assim a optima sítuaçao os caixilhos superiores ue uma das

de seus interesses e, Igualmente, li janellas. Uma vez no interior, muni-
\
Estados Unidos",

confiança que lhe depositam 08 <los de phosphoros e uma. vela, tenta- í'b d
.

,

meios seguradores. ram forçar a resistente caixa-forte do I -' ega a DOS Estados Unídos
No anno passado a companhia banco, não o conseguindo, entretanto; W/.SHINGTON, 18 Viaj,lnd<1

arrecadou de premios a quantia de forçaram então uma gaveta da caixa de :l"IÍ:lO chegou ao aeroporto lo

'14.368:080$819, tendo pago sínístros de telegrammas, retirando cerca de cal o ministro Souza Costa, 'ill'�
maritímos no valor de 1,929:203$,1�5 100$ em dinheiro e 200$ em senos, foi recebido pelo sr, Oswaldo Ara-

� 'terrestres no valor de Apossaram-se ainda de um relogio 'Ilha, membros da embaixada e <,ll-

2.808:202$265. «Lewis» com as gravações «J. W.», toridades yankees.
,

uma machina de calcular «Olympia O sr. ministro será hospede da
'I'hales», modelo C. E. R. do valor de embaixada brasileira.
d contos de reis, e aiuda de um re-

volver marca Escudo, cal. 32.
Em seguida, talvez devidv ao insu

cesso, pa8�aram ao andar superior du

predio e forçaram a fechadura da por
ta do escriptorio do sr. Werner Pril

hnann, representante da Cia. Anilinas

DE FOSSAS e Productos Chimicos do Brt'sil. lu"ú
remexeram. ,('..fi. todas as, ,gavet.as e,
tentaram forçar outras_ Deixaram um

pedaço de vela, e retiraram-se IeV�llÚO
uma caixa de fini8simos charutos
Pook e nma machina de SSCI'avel'

FaUeceu O sr. Doumergue portatil «Continental«, que, ent.retnu- �� O i €!a E s P lO !!' t i V a

to, abandonaram no in�.erjor do ba,nco.
Os indicios indicam que eram pelo

minimo dois 013 laralJÍús e que vis! r.Jll

pelo rio, de canôa.
O 81'. d legado Ca.valheiro 1Ifen,ks

compareceu ao local e <""tA tomando
as provideucias inllnediatas {Jtlr'i a

captura doa lUeli[tl) t,-s.

ôbjectivos do

n

OMS

Valladares

joanin.a:.

o' MELHOR E MAIS MODER·

NO SYSTEMA

DO MUNDO.

PARIS, 18 - Falleceu repdntina
mente, victimado por um colapso
cardíaco, o sr. Gastão Doumergue,
ex-presidente da França.
O sr. Gaf'tão Doumel'gue terá fu

neraes uacionaes, á expensas do
Estado.

A

51'. Oswaldo Aranha

Festa no Garcia
Terá lugar amanhã DO estadio .h,

Gtil'cia, campo de esportes do Ama
zonas, a festa annual em beneficio
da Maternidade do Garcia, admi
nistrada peJa «J�vangelischer Fr311-
enverein Bbmenau», fundada em

1932.

R-:creativ{' X Fluminense
Amanhã ás tres boras da wrile

;;e verificara no c:lmpo do Fiumi
nense, 110 Vorstadt, um encont,·()
amisío8o entre os (ijuadros pl'inci
paes do Rec!'eativo Bra�il e Flu
minense.

dansante
ire O':ltros falou Cf fervor da can

didatura: Armando Sall�s o sr.

Assis Chateaub:riand, e o prof.
fose? Góes e outros a favor do
sr. José Amarico.
O comicio decorreu na maior

calma e s�m qnebra:s d8 ethi.ca.
apresentando um exemplo da
sã dem.oct'aci� ..

o CIub N"autico l\:rnerica fará
realizar na: noite de São 105:0,
em sua séde social, uma sairás
dansante. animada: por optima
musica.
Sabemos reina.r o mais franco

enthuziasr.a.o por esta noitada

dos generaes
o S. T. ],f. não tomou conhecimento do pedido de "ha

beas-0orpus" impetrado pelo gal. Waldomiro Lima

Continua o inquerito policial-militar

As .modernas instalações do

1\\oinbo JoinviUe
purezf1 e

§
SIEMENS

MOTORES SIEMENS
TEM F·AMA MUN'DIAL

Mantemos variado Ustock" de

motores para todos os fins,

trctnsfonljadores, dynamos,
bombas para aguai etc., etc.

MATERfAl !AlUDO PARA INSTAU.AÇÕES EM GERAL

..

R PR BST
BLUMENAU

Agentes e Diisfribuidcnes:

são 13 garsntia de
suas fiJ'i�àas

Cale ElitedoA Inauguração
li nota elegante da noita da hoje

A nota elegante de hoje a noite sala ,para son-et.e, outra para jantar,
constituirá, certamente, a inaugura- e U111 moderno bar.

ção festiva do Café Elite, installado Nos anelares superiori's existem

agora em um magestoso edificio 30 quartos modernos para pensio
que embelleza a nossa rua 15. O nlstas
Cafê Elite �om suas novas installa- O mnplo edlfiejo foi construido Gal. Gaspar Du,tra
ções e compartimentos appropria- por seu p�r;priet'lrio, o sr. \�a1trl" 1 ,

dos, executados com o melbor gos- yos'�, am:zltado com .1erermmuda impetrou uma ordem de «haoeas-

to e arte, se colloca galhardamente nnportauCla pela Auxilwdora Pro-
corpUl.'''.

'

entre os principaes predios conge- dia!.
. . Ouvido pela reportagem no quartel

neres do Estado sendo, talvez. o Contt!bmram c,o'l.u seus trabalh(ls da. Brigada de Infantrria onde se cn

mais elegant.e, p�is apresenta, como

I
espe�,ialJ.zados as fumas e p�"son.s contra preso o galo '\Valdomiro Lima

I o Lid�, do Rio, uma sala de dausa.. seg�lJ1tes: Ham:. L:l�ll�erS (l,l}unll- declarou qu� apenas apresentara uma

no melO das mezas e reservados. nagao)•.Jorge ZIppeJ el (mobwa) d� denuncia e aguardava os resultados.
a edifício foi conptruido depois Rio NE'grinho, repre!'entado aqUI ,

do aterro do canal que necessitou I por Elllilió
ROASmul'k, Franz Beclrcr

I
Não tomou conheciIIieLto

cerca de 12 mil metros quadrados e Niemanr (encllnaIl1e�nto), Sclm:ert-
..

de terra. Sua construcção esteve a feger e �oc•.Uaderclra (m3rl.�l1'a), RIO, IS - A'e tree horas compare·
cru'O'o do architccto Gll::itavo Bleikc Otto GidJC!geJt e. RodnlpllO I3nrgflr ceu ao Superior Tribunal Militar o

da firma Bl'ueeice.imer & Irmãos, (marccnanas), Ola. Gropp (portas). J
gal. Waldomiro Lima acompanhado

empregando-se 250.000 tijolos e 6.0QO __.-. __•• ; pelo'galo Firmino Borba, afim de fa.

metros. de madeira. No lado do Rio
Eecr� torio da C;a.

I zer a sua defesa ora�.
o predlO a,present�-se com 4 anda- .,p

A1Hanea da Bahia! O relator do pe��o. de «habeas-
res e com 2 no Jaao da rua 15. .. corpus» achou, de lUIClO, que o mi�

O andar reservado para o Café Sob a cômpetonte gerel1cia do

I
nistro da Guerra se excsdera quando

f apresenta amplo salão, com mobili- sr. João '1'ertul�ano Pereil'�.. I?i mandou prende�· ° �equere�te. �Ias
, ario moderno e commodo, sendo montado nesta cluude, no er:niIcH> I uma vez que Isto tmha 811!0 feIto.

! (lue no meio está o eSP9:ço rese�- da Oaix� /,�ric�ll\ ,�le BI.umena�, achava que � Tribunal nã? deveria

vado as .dauf'a!'; possue aII��a dOlS IJm �scnp .. OI"W ati. ela.•\l1W{l(;H. (la. j tomar conhecnnento do :p�dH�o.
compartllneni.o� para l'ílUUlOnS, uma r Bahia, ", Por 4. votos contra 1 101 o «habeas-

A. substituição do Tribunal
de Segurança Nacional

RIO, 18 (Ag. Nacional) - Conti
nua ganhando terreno a ideia da
su&stituiçãú do T. S. N. pela creu

ção de cinco varas fedcraes con:

iÓN privado no Districto Federal,
Rio Grande do Sul. Pernambuco.
Bahia e Pará, de�tinadas a conhe
cer e iulg�r os crimes politicas
dentro do regime legal.

Desmentido do líder
da maÍOrIa

RIIJ, 18 lAgo Nacional) - ° de
putado Carlos Luz, lider da maio
ria, em disCUl'EO pronunciado 110:,
te!ll afihmOll á Camara não serem
authenticos 06 discursos attrlbuidf,'j
ao presidente Getulio Vargas e ml
nistro Macedo Soares por occasíão
de receberem a visita de uma com
missão de integralistas que lhes
foi communicar a escoIha do sr.

PUnio Salgado para candidato eh
Sigma á presidencia da R.epublic:l.
O sr. Carlos Luz concluiu decb.,
rando que por isso se IDdnifestav",
contrario á insel'são no;:; annae.�

da Camara dos referidos d!scursos,
como requereu o deputado Bul'
reto, Pintu.

Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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19 de Junho
i nauqüracâo. do

/.

A maior Descoberta
PARA A MULHER

fluxo Sudatina
o Regulador Vieira

mulher não soffrerá
dores

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

paracombater asFlores Bran
caso Colleas Uterinas, Mens
truaes, após o parto, Hemor
rhagias e dores nos ovarias.
E' poderoso Calmante e.

Regulador por excelencia.
FLUXO-SEDATINA, pela sua

comprovada effieada é re

ceítada por mais de 10.000
medíeos,
FLUXO·SEDATINA encon

tra-se em toda li parte.

Informações e Papel-avi:"
ão, na Agencia dos Correi
os e com o Agente da AIR

FHANOE

Roberto Grossenbac'her
Rua 15 de Novembro,85

novo SUL (Sul-IH'1l8�1 e R(>íJUb!í
cas Platinas) cada TERÇA

FEIRA as 10,00
. I

NORTE (Norte-Brasil, Afri-Ica•. Europa, Asta) Cada SAB
BADO ás 10,00

BlumsIlB.ll-Emopa RIU 3 dias fi

..

,..

',o
.

àbzílhantado com .um óptimo jazz.
..

para O qual. convida todos os

amigos .� fregueses

.

melO

grandes divertimentos,
ab-rill),&ntado pelo
me$:m_o Jazz-Band IIDTfL BOtETZ I

�..��

Situado no melhor ponto l
da cidade '

(
i R. S�ebert & ela.I'i QU9.rtos ccnfortaveis e cosínha

Ij
de primeira ordem

Absoluta mctalldade (;,

maximo asseto

1 Blumenau - Bta. Calhurina
, .

1.

'" ENfRAQUECEU-SI \) ':1AlMa tem \oNO. é6, Ma
ccst.. .. a. p.itO '1

\hI!) e�d.ltI" tGmco

liNHO CREOSOiADO
.... ,a-._-....

.BAn.n�

...

_�...
Voss e Senhora.�

liJe
.

�

-

E.� CM'"
�-�..

COMIt�
TO!i® IImE'IWm
00$ M�6f.s.....v-.;--,...... �-..............� -....."_.,,..,

;:
, ;'

g se quereis Cre31' vossos .'

(. fi!hos fortes e robustos ::
i;
Çf fazei USu da ;:
>: :<

�í Farinha dtf� Banana :�
;; §cIalilge :.·i.:?:

.f�>·. Marca Chaves ;�
� Fabrican tes: :,

': Ht Joao Chv.!'l,es :}

n TlJUCAS - 'S CATH!RINA �j
h .

�
�.:�..!�.:.!�!:..-�.�.::...:�.

� •

..:.r�. ".... �.!:�_•.�.!.!�!..!;';

Attestado co dr. Geo.g
Richtel', !ll{'dic<) formado na

Allemsnha e 'ôl'llsil. chefe
do Hospital São J082 - Ja
raguá � sta. CatharIna:

APYRETINA, Ei� ausge.
zeícbnetes Praeparat besun
ders in Ivllgraenel'i:i1;en.

�Ass.) Dr. Hic}lt�r
(Trad.: APYHETINA, um

remédio if'dicadissimo na

dor de cabeça].

4,.wA� ..�....;,.. .t.'....._.No#'f4'i".-IffU�.'I&'�.�F�J:.oJ)�...�

JJ
-

.(

rasil
e�p;�a�;: 4..000:000$000

Sf.;dQ: HIO DE JA:.JE!RO
S.UCCUJ·�,tl em B1ÚiUfH!H.U - Cab:n Pústal N. 5

PAGA ·rURO%•. Ei.;.:r CüNTII..-CORRENTE.
Tl..TE "1'1.> AO J��HO

Recebe em "Depnsltos Po;ntlm'("s" di�sfie

quant�3 c!ü 2{)$i)uO uté 10:000$UDO pa'
gac.Jo jUl:CS ;le

.;,

i

\
I

_.,.._
..wz:a;>I_..._I;._.._. ...�� ......�....'"

HermcO
Sauta

e Vernizes. l\\aíeriaes para

pinturas em geral
em bisuag3s para arnsras

��-�--�-------,--------------------�----------=----.��

de Primeira Praca
,Edital

o Doutor Juão de Luna poder do deposítazío partí
Freire, Juiz de Direito da oular sr, Anisio Dortas, e

comarca de Blumenau, Esta- que foram penhorados a E
do de Santa Catarina, na waldo Metzzer e sua mulher

- _.
,

forma da lei, etc. na açao executiva cambia-
FAZ saber a05 que o pra- ria que, por este Juizo,

I sente edital, com o praso de lhes móve Leopoldo Blãse.
üéz Oe) dias virem, ínteres- Néssa praça será observado
sal' possa OU dêle notícia ti.. o disposto. no. artigo 1.771,
verem. que, no día vinte e lultima parte, do Codigo Ju
um (21) do corrente mez e díeíarío do Estado. R, para
ano, ás 10 noras, na sala de I que chegue ao conhecímen
audíeucias deste. Juizo, no h; de todos mandei passar o

I edHicio da Prefeitura Muni- presente edital, que será af:

clpal, o porteiro dos audíto- xado no lugar publico do

rios, levará a publico pregão costume e publicado na Iór
da venda e arrematação, a ma da lei. Dado e passado
quem mais dér além do pre- nesta cidade de Blumenau,
ço da avaliação, os seguín- aos onze (l1) de junho de
tes bens: Um terreno, situa-!

1937. Eu, José 'I'avares da
do no logur denominado Ve- Ncbrega, Escrivão substituto.
lha, deste munteípío, eonten- o subscrevi. Blumen.au, 11
do a área de quinze mil me- de junho de 1937 (ass.) João
tros quadrados (f5.000 mtsz). de Luna Freire. Juiz de Dí
'mais ou menos, limitando-se reito. (Sôbre 4 estampilhas
pela frente coma estrada estaduals no valôr de 2$000,
publica, pelos fundos com acompanhadas do sêlo da
térras de Ernesto Ehrhardt, taxa de R3Údf', devidamente
de um lado, com terras do Inutillsados). .Está conformo
mesmo Ernesto Ehrharrl; e o original; dou Ié,
do outro lado, CGm térras
de Teodoro Sehlupp, com

uma casa de murada, cons

truida de madeira, coberta José Tacares da lliobrega
com têlhas de barro, com

uma porta e varanda na

írente, em bom estado de
cooseivação, mais uma casa,
tambem construída de ma

deira G coberta de telhas de
barro, oude funciona uma fa
brica de charutos dos exe-jcutados. com duas. janélas
na frente, em máu estado de 1
conservação e mais um ran

cho com forno e outras ben.
feitorif:ls encravadas no ter
reno aClILa aludido, sendo o

.

terreno avaliad:) por três
COlltos de réis (Rs. 3:000$000)
e 8S casas com o rancho e

demais b2DYeitorias por dOls
contos de réis (RS.2:000$000),
e tudo junto PQf cinco con

tos de réis �Rs.. 5:000$000).
bells esses que se acham em

� ...-
.

_i

o Escrivão Substituto

linhas diarl(ls entre

Brnsque B BlUlliHmm
Cnmirlh�1;rtBi�·rmeI)tf'.
novos para pttssngeí.rüB

Sen..'iço rapi.do.
ga!cmiido Q:I.!�:n.dnstl

I�AffECCÕES RENAES
I

..

Quando ..." costas parecem partirem• .,.

d� d"res. <>$ museu!"$ n= ardentes e

cnspados. ·a.s articulacões endurecidas e

iuila!ru!.das nelo rheunlatlStno,. Impedindo
co trabalhar e_ priVll.ndo de prazer :u
diversões. a tau.:>. é mal dos rins. Nesse
caso. não Se !>Ode fá%er melhor couoa
'Iue com",= immediatamente a taro",. as
Pilolas DeWitt o remedia intcompa,.ave!
para estimular os rins debilitados.

I Pi�ufas IIT
I·(i PARA OS RINS E A BEXiGA.

Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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Do tartaruga. a . riia eorcpcço
E' sabia protecção da natureza.
EmUNDERBERG tem a humano rcçu
Uma excellente, esplenclido defeza;
Pois tomando UNDERBERG cliariclmente
Não ho perigo de ficar-se doente.
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li �iq_ui��Çã� a?.EJ!��} II
f� DAS ��.

fILojasPaulista !ll. ,-. __

'If; Bh.nme�au, Rua 15 de Novembro, fira 51 �f
�! Durante todo o mez de Junho concedemos ��
{� os descontos especíaes de 10 a 25 'I. sobre EJ
: :1

f':.;
todos artigos do grande sortimento em �.:}stock de armarinhos, bíjouterías e -c

fi • :..

ij{� brinquedos. �S

� Lojas. Paulistas·�
::-.��:.:...."'.:.:;.:.;:';.....:����.��.�.:::::;.::.,...;.:;�.��

Syndicato . Condor

Ltd.
Novo Hororio paro: fechamento

das malas em Blutuenau

A partir de 2 de Março dt

1937

LINHA PARA O NORTE

rerca-íetra ate Rio de JaneIro
Quarta-feira até Natate Europa.

\Õulnta-!obt até Rio com lígação
.

.:
.

. [rdê Hecüe
Sabbac.o até Rio de Janeiro
LINHA :PARA O SUL

Terça-feira até Buenos AyI'es
Qu!tl'ta..feira até Porto _alegl'Ó)
Saubado atê Buenos Ayres
idem '. idem e Chile

L' ti rntlhc! para o.

tosse e docnçó\s do pe)�o.
Combate Il:í CQf1itipaíl-Çt"4.
ter;friados. cÚ'.1ueluch�
bro.m::.hit{! e luthma.
O Xarope SãQ JI)[;.o

.;.. P.í. ti.'.tege.c f.Of.tiE.C..�
Q �dr-

....J.. ganta, Q$ Ino,lI;hro-s � o.s

; pr.;:!mões. rv'lilharc& d4
! <mar. al)f,cmbl'Oi:l�a I e
�III.__ '_"'�'II;II.!1ImI�

_m__
,----, .._

�:fach.inas de IIcostura
_

de todas as marcas e

syetemas concertam-se I'nas officínas rnechaní-
cas especial ti e

I
RUA 15 DE NOV-Er�RO �N0. 20

�
'Ur!r=r= IIlWW 2IS'5ICi"6'"ywaAlis:r::tI7,ui:R:i''I''ft'';.m« ......''''

SofÍl'endo tã.Q horrivel
mente! No emtanto. <:I re

media é bem simp�es: Unu!!.

pequena applicaçao local
dQ

.. _":;-,"...., .1·�1���Jf�·�·:'·'1
"'� '0 E R pJ.

., ;�;{,;<>;

���t@4a'
lNf"ALLIVl:L n .. OÔR Qt: DI:NT!!::'

OI!l"flttLl'DOR,1;. CASti. HZRMNJNY. RtO' _ C �� Ln

I
A CUra 'das

Sezões
Iuíallível em poucos
dias somente com

as afamadas
----��------

'Pilulas Dr.
Reynaldo
PAachado

'1

I

�o COIliI na! -vant�trtml
.. lNIpintoo 0fIaM.�

Bafà1tlturHt.
DellRZati� ftIl�
�e dfNI eevidol,
�dü·�
���
�
�b$M,.
�
�..
Bv;�
D�
FJa�
�
�
hAbou,
�.1l0�.
Cmbulli�" otc.

I"OpaROG0. .

ANTI-SYPHILITIC o
AMTE-RHIHIMAT8C:J
AN TI � r:SCIROPffW.OSO

i.IIM,.mMmm t;1l?l!t'I�ll.'l!m��.a itWa r.u.l��,
II C....''''M. 1'.....w-·5 Jr.t<I..._ .s.�

6RANDE OEPUaATIVU DO SA�6U�

Ih 8ílÚdt... V'Hia LinUa. ••
Gtsttm-N Ifunal� 11

ELiXIR DE N06UEIRA
1M PI\, CIa.

JoIO ú. Silva SUvelra

A

Sf,. -

Contra. os res- ''''';
��.

fr(ados e o seu sé. "'k.
qUito de dôres de '1;"

cabeça, dôres no",

corpo e indisposição
.

geral, Cafiaspirina é o
remedio de confiança.

Em (ARMEIS da 2,
ESTOJOS do 20 �

CAIlli do SO comprlmid(!$

1

c rernedio de confianç(i!
contra

r.

DORES e RESFRiADOS

-.-/

Lannarrwnto da Iaxa da GOllserVaDJü 8 illolhnría da BstI3das
o

B rB[!:istro a fisaalizaaao de veiculas
De ordem '0.0 81'. Diretor do" Tesouro do Estado, fi}:çlJ

publico que. em cumprimento a decreto n. 8, de 6 {:e jaM
ueíro de 1937 se procede nesta coletoria o lançamento da
Taxa dq serviço de conservação e melhoria de estradas de
rodagem e de serviço. de reg"Ístl'o e tisaausação de »etculos,
para o vigente exercíclo pelo que são convidadcs os coa-
trttruíntes da reterída taxa a apresentarem as deolaraçoes
exigidas pelo art. 15 do cltarlo decreto n. 8. até o âia 30
de maio p. ouuiouro, nos termos do decreto n. SD de 7
do corrente mês .

Incumbe essa. obrigação:
I - Aos propríetartos tndívídnaís, empresas, aocteda

des IJU seus prepostos, de veículos que se utllízaren; das
estradas de rodagem estadua.is como tais consideradas
pelo plano rodoviario do Estado e nas quais existam
turmas permanentes de conservação .

II - Aos proprletarlos de terrenos marginais ãquelae
estradas, até uma profundidade de 5 kílemetros, desde
que sejam elas pavimentadas com macaãam, revestimento
sílico-argiloso, ou outro destinado á consolídar-Ihe a 6U�

perlícíe natural ou extgíam a construção de obras de arte
de valor superior a 50:000$, estando nesse caso sujeitos
sómente 06 terrenos até uma distancia de 50 quílometros
de cada lado da construção pelo eixo das estradas que a

ela convergirem. .-
III - Pelas pessôas naturais eu jurídicas, nacionais

ou extrangetras, de ambos 09 sexos, maiores de 21. anos,
que exercer no Estado índnstrla ou protíasão, arte, GIício.
ou emprego, ou vivam de seus bens ou rendas, estando
isentas as pessõas cujos vancímeatos ou rendus forem in
rertores a 2:400$ annuaís.

Os contríbuíntes que não apresentarem, dentro do
prazo, f?5MlS declarações, serão Iançados á revelia, pelo
exator, ficando sujeitos ás multas de que tratam as letras
a e b do art. 31 do decreto n' 8.

As declarações que apresentarem fraude ou negação
sujeitam aos contribuintes á multa de 20$000 a 100$000.

Nesta exatorla obterão os srs. contribuintes informes
sobre as declara,ções de que trata o presente edital.

Coletoria Estadufil de BJumenau. 15 �e abril de 1937.
N_ SCHEEFFER � Coletor

Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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'Sab!lado e Domingo ás 8 horas
Uma producçCi:o Grandiosa dct Alliauço

A encantadora: OI' cr Corníccr 00
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cltillada POl." dois notcvela cantores da Opera de Eer'lJm
. CAllLA SPI.ETTER e h"E1GE nos....'AENCE

Entrcrdus do Costume

, •.

-',. '/,: .>"�
��.',.� � ��

'i

j
�f .'

.-e;r��
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COM OS
TRES.�.

e.' ·CAFiW
PEQUENO!,q

G:I o Sr, !"uer comprovar a SllIH.:riQddnllc dos productos
;:, Ath!!!tk'" 51:;11 esta sl1ggestão: durnn te 3 ou. '! rnczes use

em seu carro un icamerrte GazoHnu At!antlé. Atlanti,c Motor

OH e o Serviço Atlantic de Lubrâficação 'Teolmjca, E eornece

logo fi 'HHH":lr os resnltauos. Seu carro se tornará mais pos

sante, vclex, cffidente e eCOUOD:lÍcO. Suas contas de eoncectos

dirllinuii.-ão. fJu<\ sa tisfac!��o augmen tará. Lembre-se que

Coppoü e C.uú venceram o Circuito da Gavca de 1936 - Sem

uma uruca IJ;:u:aJa, sern leu uoico acetdenre - eorren<lo com

os peodueros Athmtic! Estes resultados estilo ao seu alcance,
Ui5C os trcs e verá •

Domingo -- ás 5 horas em Mcr'Jnãe
Um illm.. 'proprío para all crecnccs de tfiJào:a as edades 1

Fremckíe DUl"fO e Jac�io Moore . dois «garotoll de qualida.de'" na.

belio producçõo

Pobres de carinhos

«:... h.':,rnniC"�.� §nd'll
....

�es Encontra-se nesta cidade,
'LU V�jUll"U-::Y U� U em gozo de ferias, o et: Emí-

l\ilachina e material para unI jornal .. ., .. lHO Pederneíras, que está I
. . _ ,AnnlversarlOS reíto do Paraná. ' C�)flC1Ullldo. se� curso gymna-

Vende (.'e nmcrmcchincc de lmpl'êSSaO de pouco Uso, typo C 1 H' Ilt B ít
518,1 em Joíuvílíe,

,,_..... t. _o�._ E��<:do: de }'el'l'o, �p;inrl."ldo sÍlnu!tonaumenie FREI PROTASIO KEEYE _ �

e. JP�O_l o .

oi eux -,

,�-:-.,:,.l:I p::x�m�s, iormcao 19;.lccl �� dl1lsta 101hp" (15JOoxemplore_s pai:' 'Franacorre hoje o anníversa-
J1 esteja i:H�:lan a. rnars um an- Enlaces

,t,.l.l'.v) • .l1.l::o.,.pa:n'b.a :m.utenf!l no 10 e compreto p.artt confecçao de 10 O' f 1 ti
.

d. .F
.

P
no de exístencla o sr. cel.

'o:r::lal. Informtrcôea com «Cidi;de de mumenau». r, n } DaS. co e rei ro- H' pollt B íteux r d '

. taslo Keeve, dignissimo Guar. lp 1 o .
OI

T
,lgura e Realiz8-se hoje o enlace

dião do Colleglo sto Antonio.
desta que em No�� Treuto

. � I rnc.trimonial da senhorita

BJumonau· A Fl'eí Protasic, que goza ��i��tado, e nOSt;O espeCIal Carmem SilveiI's, dílecta

fi-I! t) de graudfl estima entre os
.,-- ti '. _

I lha da Sra. V\'a. D. Clara
nossos fieis e seus nUillero�

- Awda amanha fez annos I Silveira, com o sr. Ulmer
608 hh!mnos, enviamos as fe- a sra. D. Symnova G. Malburg I LaIl'oD. funccÍQnario bancario
Hcitaçõe3 desta folha, dign.a esposa 00 sr. Paulo Desta cidade.

_. Faz finDOS hoje Affonso Malburg, residente em Gas.. Aos distinotos noivos que dada senhorinha Etelvina Cu�

Schneider, nosso
.

esforçado par. possuem em nosso meio um I nha, filha do sr. IIol'lwio Cu-
auxiliar. - Segunda feira. largo circulo de amizades nha com o S1'. José Sanches

.

- Amanhã commemora f:!:'U I - O Sf.'. Mario Sada, com. apn>8Emtamo6 nossos votos Junior. Iunccionario bancario.
2l'lniversario o sr. Luiz stotz, I petente auxiliar da E. F.S. C. de felicidades. Enviamos-lhe nossas feJi-
;que cursa brilhantemente o I e figura esforç'lda 00 nosso - Tambem TIO dia de hoje citações.
; 4' anno da Faculdade de Di. i esporte. terã lugar o enlace da pren.

Um mm para todus as Cl'�cn:cus,de 3 tI 60 OlmOS
,

.
Entrada: do Costume

.'l17Põ!-.,SIi ..............� p

••• � __ •• __ •• __ ..... �._•• _._ •• · •.• _ •. .• _. • __ .u, •••• � .•••••.•••• ••••• _ .••••. _. ••• __ ,_ •• _-__ ••• _

Fundada em 1870

Séde Bahia

Hs.
Ics.

capital reallzado
Reservas mais de
Resnonsabtlidades assu-

ruidas em 1936
.

Receita em 1936
Bim"tros pagos em 1936
Bens de raiz (prenlos e

; terrenos) RS.!fi 503:893$549
I O?EItA COM AS MAIS MODlC.L�S TAXAS EM TODO O

I rsanrrcmo NACIONAL

(
l

9 .ooeoooscen
5:J�OOO:OOD$OOO

::!.933.949:184$897
2: -42 t545$220
4,737:405$560

SUCCUl"SfÚ DO Uruguay. f{egula.dor�s de avarias
Reprcsentaotes 1lP� nrtncípaes cidades da

;\mt:tica, Europa e. Atríea

Agentl?f; ."m

Flõrie,uoplllis CíllUPOS Lobo & Cia.
EscriptoIlos; l3lum�:::l·:;;:\,'l.. Itajahy e laguna

Bluinenaú: rua 15 de Novembro nr. 50

I .

-,

.

(EDIFICIO CAIXA AGRICOLA)
��,.....,...." _......,.,.. WAW

sobro

*__.J

Prefeitura FlIuuicipal de

1)e ordem do Sur. ,:rrereito, chamo atenção dos inte
reSl'!ad08, que a partir desta data, serão apreendidos os

â.es soltos nas vias publicas desta cidade e aos quais se·

rã dado destiliO, d� clcôrdo com as posturas Municipais"
Bluwenau, 17 de junho de 1937

.

PROCOPIO TELLES
Fiscal úllxiliar

e

Blumensu
End. tel, SILOS

� � .�r � __
- O menino Luiz Brano'cher.ülhinho ào "r. José Bran ------...------.....

cuer, competente professor
em Pomeranos e nosso pre
zado correspondente.
- VICTOR PROBST - De

corre na 2a. feira. o anntver
S9!"ÍO natallcío do sr, Victor
Probst, destacado elemento
de nosso alto commercio.
- Na 3a, feira faz annos a

senhorita Martha L ang.

Viajantes

Triguilho para as aves

Farelinho
ADOPTADO OFFIC1ALIV;NTE

NO EXERCITO
para o gaclo leiteiro

farelo para os porcos e animais de tração. ELIXIR �'914"
Com o seu uso, nota-se em

pGUCOS dias:
l' - O sangue limpo,de íra

purezas e bem estar geral.
2- - Desapparecímento de

Espinhas; Eczemas, Erupções.
Furuneulos, Coceíras, Feridas
bravas, Bôba. etc.
3' - Desapparecímentn COm

pleto de RHEUMATíSMO. dó
res nos ossos e dôres de ea-

Ibeça.
4' - Desaparecimento das

manílestações syphílítíeas e

de todos os íncommodos de

I,.fundo syphilitica.
5' - O appárelho gastro

indestlnl\l perfeito, pois, o

«ELIXIR 914" não ataca o cs

tomago e não contém iodu- ,
..

reto.
E' () unico DepuratiVO que

tem attestados dos Hospitaea, J
de especialistas dos Olhos e I
da DyspcpSi8, SyphilitiGa. i

Exija, sempre, estes productos, porém, do

11 Moinho Joinville, Filial
I Cl.tixa postal, 89

______� ==�-- .....__ i

pecialidade ))
CIA. _ JOINVILLE :MaTca Registrada}

�� �·m
rr JhH"z _!! ..� :--",. -=��h...i:,=.=====

recommenta-se tanto para rOupa fã:;sa como para roupa commum

.a.

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


