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Bem sabem os mediemo. que os mais perigosos sofrimentos das mulheres
são sempre causados pelas inflamações de importantes orgãos internos.

O!! sofrimentos, ás vezes. são tão graves quemuitas mulheres têm medo
de enlouquecer !
A vida assim é um inferno !
Para evitar e tratar as inflamações internas, e todos estes terríveis

sofrimentos, use Regulador Gesteira.
Regulado! Gesteira evita e trata as inflamações internas, desde o

começo.
Regulador GesteirA evita e trata tambem as complicações internas,

que são ainda mais perigosas do que as inflamações.
. �

Comece hoje mesmo

a usar Regulador Gesteil'a
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I]&JIBül!lllBlllfJ&JEJ Collectoria Estat'ual �e 81umenau I. . ;',' S. S. PAPA �IC XI

I B S I d Dl ! mS1SÜ'>:lC13, as �üI·l.'ente(, de atheísmn que erC${'em de mo,

anco U o Imposto de natente. .por venda de bebidas í do allll:�Hmte. hrn. H:J24. 9UfHHlo aT �rl�sfio �e-... SoeOrí'O ,da
• , (' li I Santu Se voltava d{1� pUIZf'K da L10laO Sovíettca, Q Pal)fJ

.

B· -1·1
e fumo 111:10 deixou de pronunctar. contm o commuotsmo, uma

I
. ..

r·aS I I
1 f:!oeH�"ão espeetal, que se í.iirigifl ao mundo Inteiro, e.i nas

. E d I t a I 1 Ol_nco _ eneyctH:,a� �u�HeqUt:'nt�s .. de 1924 ti 1937,levilntou -se

..
.

.�........ I (,�Hltrt: as. persegurçoes :WR. ners__ !��1_ f!,IlSS1fi e na H<:spanb�.
Un....: . Capdal: 4.000:000$00.0 &1 r�e. ordt m 10 81'. Ooílector Estadual desta cidade. tor r.. �ft �ua. rgeent.é .<'fltY1:l:ca :l.lIyml H(>d.0InpÍi.riSlI, }.;11OI .8éde: RIO DE JA:SEfRO

. nopublíeo e para o conhecimento do� ínteeessados.que du íXI,� d:poJS de a�n,���Ul' �HJu.(,\:Ogam.NHe
I} _communiamo

· Succurssl em BIum e au _ C
.

� P t 1 N 5
rante o corr.ente mez, em todos 08 dias uteís, arrecada-se I destmídor da religião .. da íamília e dU3 relações nonuses

."...
·

.

n aixa 08a. nesta repartlção e em todas as demais deste município, o ; entre os homens, explica como esse veneno ponde pene-, ..,

.
•••••.••

PAGAMOf..,EM}lOCfNJã-CORRENTE. $3� 10 semestre do Imposto acima, ·relativamente ao corrente tr.ar nus massas operarias. <'E' preciso recordar-se, diz

1_-
..

II
anuo. PiO XI, que os trabalhadores já estavam preparados para

Recebe em "Deposítos Populares" desde 11 . ()s SU. eontrlbuintes que deixarem de satisfazer o essa prrif!aganda pelo abandono moral e re!igit so em que

quantia de 20$000 até lO.OOO$GOO pR-' .: . pagam�nto no corrente ID:ez, poderão razeí-e nos mezes de foram deíxarlos pela economia liberal. O svsthema l;lu@
gando juros de eeee reveretto � março aceesoídos das multas marcadas em lei. emprezas de trabalho nem mesmo Ines dBSIl 'nmpn para

I'" I
Fin lo estes prazos, a CObl'fHIÇa, será feita. judicial I cumprir

seus deveres f8iigiüBOS mais ,Impurtautes3 nus dias

6°1 .

mente.. por íntermedío da Promotoria Publica desta coma!'. de r�st!l; nao se teve (I cuidado de construir !grejm� na

· ca, ds aeeordo com as Leis em vigor. proxiuudade dos usinas. -iem ele Iaeilltar ii tarefa do pa-

I
.

Blumenac, 1 de .Janeiro de 1935 I dre: ao contrario, tem-se ravorccíco o laicismo e· contlnua-

CAPITAIJZADOS SEM�TRA.l.MENTE I (ass.) OSNY MELLO, esorívao I
do sua 01.1'3\), R.e1ioniu,

e.ntrro_!
a herança dos erros ajltigos

F t d
-

B
. que favoreceram a �l'o��gaçao do erro ccmmunístaz. E' no

,�eriiiiiiiiiEiiiEl Syndicat� dos made�reir.�s de Rio do Sul'
,

_ (C<I�e1�e
na 4�, pagina) i

h· .

. Pubh�'!lmos, por �nteIl11e(h0 des�e que ?aVer�l ,DI(lO� JiliJlllUIl.í"'ifi81 I Aug. W. Berndf
� I uma reuruao assernbléa Geral, no lha 8 de feverei- IUUJ e C RIUJ1fl \lU I

�. ,P.I H
- r�! ás 10 horas d.a manhã, no salão do hotel Bratigg •

TOlUEJl-j: .! c0T.�:!::::p�:c:!:�:�' �

: au o erlng I Rl? �o �Lll, :�l�nd�mos rodes os socios e rnadei- Vinho Creo8otado I
..

e .pal'quet
reiros e interessados para essa reunião. .DeórO.:!.ODASU.JVASILVEma jBLtMENAU .. Sta.Cathi.iriua

Bluluunau Santa Catharina PAULbnc�S�Jj�JIHO 8 MELHOR 110NICO! I
Rua do Velhu, 112 .- Tel. nr, 3l

I Fu todos trc:bolhQ$ qUi?: pe,h:nr:tm

I ii esta ilrh:[ c:omll nivellfr, 6"I.ifi4lt,
enc:elafet"f, 1i1Spiir, Il:I1CCraT, !:!'I'I'lIrnl·
i,.'Ir e olear sot;Iho$ novos, yt:lhé5 "

!
estragiidos; Ac�ceit" limpu. ferll d!il

I
salas pilttil:ulilFes e !>om mCff;i.cs, CQ-

mo lambem limpai IUitr.. cnvcmin

! moveis.
I
(Vae para toda parte do Estado

Tintas e Vernizes. Materiaes para

pinturas em geral
Tintas em bisnagas para artistas

B I r- r E R rOLAR
Otrerece como novidade; exclusiva. desta marca, um refrigerador

electricQ coniugauo a um fogão electrico,

Procure conhecer esta nova c(Jmbínaçàu
Alfred Gossweiler.p,
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��. De .ordem do sr. Prefeito torno publico, que DO mez
�? de J�nelro. se a1;'J'�·cada nas tesouraI'ias da séde e inten.

deECI8s o 11!lPO$tO de licença sobr� automoveis e cami·
nhoes,. relatiVO ao exercicio corrente,

. �mdo o me2; :acima citado, o imposto só poderá :ser

re�ebjdo com a .multa de 20%• Terminado o prazo legal,
{) llliposto será cobrado judjeÍalmentê.

Tesouraria :Municipal de Blumenau em 15 de Janeiro
de 1938. .

.,

ALFREDO KAESTNER I.

Tesoureiro·
.

Uuioo dibtribuidor e importador de producto8
BITTER POLAR em Bta. Catharina

RUA 15 DE NOVEMBRO NR,·'4

EDITAL

t·
,

Prefeitura MunicipallO
de Blumeoau

Resolução nr. 12

NãO bas�a falar em petroleo, acreditar em

petroleo, discutir petroleo. Nada disiiO fará o

petroleo jorrar do seio da terra. E' nece3sario
formarem-se cOIppanhias que levantem dinhei
ro e perfurem. Só assim teremos pet! o]eG.

A COmp.nhia Mattogrossense appare
ce como a vontade. de petroleo em acção� �e·

cessita do apoio mOJ1f':talio do publicCl. Pede
esse apoio porque sern dinheiro nada é pOSSl·
vel fazer.

Se cada brasileiro amigo de sua terra to·
mar uma pequena quantidade de acções li

Co�pallhi. MaHogrossense forrnará seu

capItal, perfur�rá e enriquecerá o Brasil e 0:-5

�ci?nistas. Mas, se da parte do publico hcuver
"indlfferença, a nova companhia hão levantará
dinhclro, não perfurará e o Brasil ficará como
está - pobre, endividado, desacreditado e a

adquirir no extrangejro mais de meio milhão
de contos por anno de productos �o petroleo. i:,.: I'Está, portanto, na.';l mãos dos brasileiros o
destino do Brasil. It1dependencia economica e

.'íl: Igrande riqueza ou perpetuação da nossa triste
figura. .

. PARA TOMADAS DE ACCOES E OUTROS ESCLARECI- ! I

MENTOS COM o REPRESENTANTE NESTA CIDADE

·Bruno Hildebrand·

O; 811CB . MEIO·' DE TER PETROLEO

FONE 210

OeiDirate UI r€)5 s e s.

Bronchites,
Catharros
Pulmonar�i,

Dôr nas costas
e no peito

lIfIo
.

ccmfuDdir - Peçam I!!Ó

V� CREOSOTADO

o CHAPEO·
DE !

CONfiANÇA I
.

!

Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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Bíssemauarto de ausotuta
índependencía

EI...)çõcl:; ás quartas-relma
e aos saubadaa

AUTORIZADA A FUNCC10NARE i'IS(:AUZADA PJil,.J;l.tiOVEItNO F&nEHAL

SÉDE NO RIO DE JANEIRO
CAPITAL:

..

2:000:QOO$000 REAUZADO: 800:000$1.101'

TITOLOS'CONTEMPLADOS NOS. MEZES DE NOVEMBRO E D�ZEMBRO DE 1937
1. 11, Be

.

� Rua Mac.edQ Sobrinho. 65 - Districto Fedoral
.

.

PilgQU 41 mensalidades, recebeu
Eóilazia: Monteiro da Silva -- Macacú - Estado do Rio

Pagou 32 menscdidádas, recebeu
lbqínatdo José da Silva. p. s, filho Octavio ,� Macacú � E. do RiQ

Pagou 32' mensalíd.<tdes, . receb-eu
.

Haàs t.8numn. p. s. !ilha >- R. Ciadcia D. Avilo:. 14 -- Districto F�d<!ral
Pagol:l.9 mensalldades, receheu

Carlos Wi8Snel' .:_ R. do Commercio, 49 - Sanioa - saCI Pcmlo.

Pàqou 49 mensalidades. recebey.
Maria José, p. s, fino Aristides I. SllRtos
Rua: do Commerdo. 81 --. São Bento - Psmcmbuce

. Pagou 17 mensalidades. recebeu
Alvaro 'p. K, filho Alvaro AlvO$ Rocha

.

AV4mida 15 de Novembroi la - São Bento - PGfllCiUl:!JUCGJ
Pagou 17· mensalidades. recebeu

Ri�ole-ta Cordula - Rua João Pessoa, 592 =, Re{;Ue -r=, Perlltimbueo
. Pagou 4 mensalidad8t}, recebeu
1. F. flautas, p. s, fUba: Ruth ',_ Rua Libero 'Bt;ídar6, 48 - S.:ío P(:i1,l1o

Pagou 42 monsalidades, rac.ebau
.

Francisco Feneira 'Ir, - CatagutlZes - MinCí8
Pagou 21 men8Ctlidil!des, recebeu

GPT1l6S &- Irmãos ,Mercado Cereo:es - Fortalezct ...- C@wrcr
Pagou <I mensalidades; recebeu .'

'

Carlos Mello. R. Branco - Apparec:ida: -. AnlQZOnaB
,

'. Pagou 'I mensalidades. fecebeu
João A. Ohana, R, Pdr, EutychiQ. 146 - BQí16m do Pará
.:

. Pagou 23 mensalidades. recebeu
.

Luiza Dantas. Sitio Uruqye ;_ Ceura·
.

'. Pagou 9 mensalidades, rec�bl'/iu
Antonio.Araujo Mgcedo. Cratnetls· - Ceará

Pagou 10 mensalidades. recebeu
Maria P. Oliveira, São Bel:l1ardo RUlisrus - Gtii&lÚ

Pagou lO mensalidades. recebeu
Hermínio Bl'iUo, Cmto - Ceará

Paq_ou 35 mensalldades, l'�cabeu
Maria das Dôres Britto, Crato - Céa-ró:
.... '

.'

Pagou 35 mensalidades, recebeu
Aurelio·Barros"" Sá, funccionarto dó Banco do Bra9il-' B�hiidouro - S, Paulo

P«qou 20 menllalidadss. recebeu
Abel José Avila. Rua Barão de COtegipe. lSS - Bahia

Titulo saldado .'

ManooI Moreira SQhrmho. Rua da Conceição ._ Guandú - Bahia
PttgQU .( mensalidades. recGheu •

.

José Matloso M. Fortes Fo.; Dir. de Fazenda: d('l MQ'rin}�"l -� D. r<td{lr(:ll
.'. PagQu 42 mensalidades, recebeu

Anfonio: Eberlna. Trav.Sta. llita. 24 - Districío Federai
.

Pa.gou 31 mensalidades, recebeu. .

Nilo S. CCU'valho. p. s. f. Maria CeciUa - p, Paitifll'\lhet, São Pl;I:ulo
.

Pagou 9 mensalidades. rocebC:}u
"

Padr� Cictrro Alvm:enga. Taubaté - São Pendo
Pagou. S mensCdidades. recebeu.

.

Mituyoui ',fãkahashi·-'- São PaulQ
Pagou '1 mensalidades. recebeu

Celéidina Alves. Ceoorio Alvim - Patrocitii;;-. - Mihas
Pagou 19 m.ensalidades. recebeu

Abilio Mcu\Ul, 'Jui� de Fóra - MinaS
Pagou 6.mensalidades, rec:ebeu

Pedro Renn6, R. A. de Oliveira. 2Q - Itajubá -_ Mintíá\
.' Pagou H meru;alidctd$s� recebou ....

J086 Werner _. Porto Alegre _;. Rio Gll'andí) d�i �,ht!
�t9't"Ju 40 m6naQ'lidad�!i:j r�c�buu

!
I
, !hI"IJ()1 )"1' \N'l'l"I 1\�,

- .r"._ - 1- -1 : -_ I;,

I, .\ díreccâo di.: <Cidade de

I BlUllltmaÚ� !lEio assume rea-

, .. ,1 c, P(iW':lJ1ilí,d:Hit' fH:.!lfi.� iIP!'í.·d�·
.

1 l;·{;,.�.! \"iile!tld�w f!j'"j\ fHHí�'<: I \Li
,.-

II :.i.rLl�;ú::� ;l��;.H;';'.i-i'i..doi1
I �I:";';"��';;"::w.;;.............-:;.��-=�-
I

IGrande coucurso do
I dO ,ESTADO�{ !

! O ,:E;it!:l.iÍh dl� 13:10 Punlo» IViW distribuir 4fíO coutos em

mag-nHíeo8 premíos nos seus
leitores (. esslgnnntes de 1938.
.Iomal moderno, te chatca e

reductortulmente li altnrn de
nosso vertiginoso progresso,
h'ai ot.; H�'�UH Iettores quotl
diannrueute ao paI' II", todos
OB ncoutcetrueutos do Brasil
e tio estl'ungE'l!'o.
Os sem; couunentarlee po-

Iltico-socíaes são screnos.] Nfio tome qualquer reguladcr, sem saber si é o que
procurando sempre dar uma lhe convem!
tmpressão exacta das occor. Guarde na memoria!
r(\n(,!<{� ruais. Importantes do Si a senhora soüre de falta ou de €xe-eSGO de Regras, não
sceuario naClOll'{l.. pense quo com qualquer remerno neará curada'

.

PO.I' todas essas razões, "O! Um só f{�modiQ NÃO PODF: CUf'!AR rluas doenças tao
EstiJd;))', deye constituir a lei.l d!U\:'.fente@!

!tu. 1'& :liar�:i. P,�·.{·lüd�j�.·. t'laq�iel, I Sfto NE�.;ESS:\.'RIOS do!s J'��lJ�ado.r.'f'8 IHFFf.IjLE.N.'TE��:,les q,te tl_leu am �aD8I'

iJre",
Para a mha ou Buxo m�nm(:lentl" da� rfgras e:üste

I cisítm�_n�t' �[; uHim.'ls noticias um l"3�ola�ó�' ���\i!,ntmeo. _ feito. _enpt:�yüy�ünhl -par? essa
i do illUiH10 todo,

...
I
IUokst18. e {! f;HEGULADOH MEUglRuS 1'"J;' � #.

-I �js 4M Coulos de. pfl.;�r�l�.i)S, \ Para (I !?Xt'N�SO ou pl'f)j{l!lgun:u�n�n exe<�ssi\{t das re-

?n�rr: ta�n�Nil uma mllgnü1C'� I gTa� {M�tl·o�L'.h.:lgil], .l\JeHfH'l'flt:g,ia.l exi&te iambern
.

um Rt:gu
o_pportumdad",: aos seu� aS-lla�tol' SClimtIfwn, íÜlÍi) e;:peelal.mente para ei"8a� d�H'}H:ai:i
EHguan�es l� lertores dp ganhllI' I h.�illin1'nns: E' f) "REGULADOR MEDElHOS Ni', :;:'.
prelnlo8, r:ujos JH:rç08 são \ 'l'antú o r:REGNLAVOfi MEDEIR.OS Nr, 1, cümo \)

I mo ele��ados . q ue, estariam

I'
cREtiULADOR MEDEIROS NI'. 2;;, l',(I!Jtt'm f'lpJllEHitü!5 �·ni'

)
YóI'U da possibi1ida�l� de mui- cientes, que taz�Ul deSílPparl'ee.I'. H.oS ü.oliea!.-i, dores, iílll.1. t'·t(lcl dE\ntH� os adqumrem com posiçilo, tonturas. dores de eaheça, pE"rturb�'tções VtSllaús
los S€Us proventos uorroae.s,! emlim, todo o ma�,('star qm� aCnffi13o.nUl1 ;'i 11\11(1 e I) �xc,es"

U agente do '(O Estado.�! bÜ das regras.
nesta eida$le estti fi, disposi-I Note llem! f'UfR 11 ftlH!\ nu iUElu'ü'icíencla dns r;::gras, o
(:ilo dog intel'essndos não sú I remedio é unicfJ:
p·am tomada e reforma das I
assignatul'as de- lB38, como i.

II tambem para V8IJíHl de map.!
t pa� do Concurso.

. 1 Para o exce650 ou prolongamentu excessívo das re·

I .

(;ad� mappa em ta. 3$000 e \ grM, o l'Nnedlü l;jmbem é unieu:
I devera ser IHe(�llc.IHdo eom i

I! lO ({Cl.1.11POHSl> (lt.1E' Sã1.)
..

Pllbli-1
cados dinrial.tH·nte pelo <;(i I
F,.tadr '

1_"."··
.' /'1,

.
I' ';,..t�i..;\�,:�-:-:-;�s����

.•
, •••• ".>,� •• , •••••���'";<;"�'��';�:::

"di:"Yf(lfifjWrW?1ieSí:iMl7' -tI{ i"b't:·_·W yt= . i55IWIII li I
.... .Q :cl

�������������������."U�����R.E.W•.T.7.-'�-��!�M�'-�F�r�m_'m� J�---�----�---TI� parogy �S§llnO �
I Maciliinas de.i 'I�! .

. .AD���O?�C�,A�:r: g;ral 1 <) � ,,�l
1 c�,)stura. 1

I!�
Rua da QUttnnt1a o. 1 ttUd. S�Hl o Telr>p!1. ..'3.;)2(lt$ p

,

':1 ir: RW DE .JANEIRO d•

·1de todas a� rnHl'('il8 e I
1 � Kl\GARHEGA·SE de: NaturaHsar;ões - Cartas de Chamada·- �).i

.. ,
.

" I li:
i syst011wii C'onCel'tallHif.' ,; Lega.Uo�lI;[o de Documentos - no Ministerio Exterior Prupagan· }

·

II
.

I (: da _;. Dt'partameatCl Induf:1tríu! e CommercÍo -- Hecebedol'ia D. :1'
.'

I WI;:l ()ft'iüinUA l:llE'(,�ilalli· I t: FedeI'í�1, contractos - .\V(,ffJaç,Ões - Prefl�itura - 'l'hesuuro - :);So!re dê ireqw:mtes dores tom- 1· •

1 1 • Registro de l)eplomar.;. no �l. da Eüucação - Processo em re·
.,

,'ih���:!i�1����d;����/Õ�m1�� I I eu,::; êfip0êlÜ ,(.18 ) I' fi pUHiç5e;; Publicas - Giitlinete de {ndeÍnHÍI-:a."ão �,Carnal'a df� �i
d!lérprLtttAi�a1ft: �� II"

'VI" LOHA i g Rut\jnst:lmento EeOllom!co -- Pl'oellJ'atol"iO:3. B
'FOSTER. ti: � 1 �����;�'��..-�!;.:��'l�::;��_;::;!;-:';"�;:J .;,::':;':':�.��"=';":;:;.:�::-:;::��';":;�;'�:';':':�
Para I o: i s pode. �

(
,I I RUA 15 DE NOVEMSnO J

c. imenlcs. ('la.s "-''/,':fA;J,;z,'l!rtJ.1 I
N° 20 1

B'anco N' a··ci·ona··�·1 d·.-Q.' Comme... rcl·o�à:o a1 ivio quasl � .'�7LI"íI/t:!, I . 1tnslanlaneo e curti I :' 1//
,. 'tI _._--

. , _

t'c:tpidu, Devido á sua ,':, '//! ': __...._'mo_'"_ """E"E"T......... ......_

-forte Clcçào diuretica as
'

ti /. ·0:'; .......--,._.......... ' ......�..,..,....,.._........-.-_' -.

PILV1LASdDE FOS.'l'ER 'i!;;í. (;:it;: (: h ••
'
...,."." "

,.:'
ex-pe em o orgam:;- Ui. (:S· 'lmo. o excesso. do ! W"" "'-<)1 . (�, (> t}lH!l'CIS crBtU' VtiSBOS :
acido mico cau;:;a· '(I (: 1"i!hí>8 fortes e robustos :
dor de remnalismc, ( i: Yfizei uso da :1

Pedimos aos nossos eliente {} lavor de apresantaremirregula1'idndes: :
a este Banco as suas CIldel'uetas de conta? (,�orrente," . de�. urinaricxs e de10:n1.os:: � ,;>

cultos sofrlmenloli.

F::.' Farinha de Banana

::::.�
\'edoras,' credoras �� de DeposHos Populaoes, pu!'a serem

f Solange J
laDf;udvS Mi juros ,io semestre findo, na i6rma (o co�tume

p MaI'ca Chaves:!
-.----------, " ...----

f E .

.

_ ; TE:\-iOS 8. honra de convidar os soeiolOl do Club Nau-
1 � Fflhncante8: �'. tico Anwrica e suas exmas. r'1D1iHas pnl'a o baiie

-----'--1' �; .J060 Ch es:;l earnavate,scu ti r.�llliz,ar 80 li 29 do co�'rünteJ nos salões d��
Le:aln", :�111.1-ll.nCl·"',..m e.n� h.

.
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BLOCO CASCA-TINHA
."Cida(le de Blumenau j
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·5:4onSooD
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5:Boo�flOO

G:2uuSoon
ln:unoSooo
T{' 'ri
,I; lOO�tll00
5:2ao%iJou
lo:oooSnon
lo:ooo�OOQ
5:2oüSOOD
lo:nonBono
5:o{lo�oOO
5:u!loSoOO
5:4uoSooo
5:4no�ooo
1o:4ooSoon
5:000$000
ln:oooSoao
5:6lJoSoGO
5:600$000
1o:oooSouo
1.o:ooo$uoo
5:ooo$üOü
5:200$uno
lo:oooSuou
5:200$00u
5:6008000

zOi:óÜO$TíITõ
.

Não !nterrJmpam o p-lilg8UIento reguhu d�s Cl18nSltUdfide.s do� seus tHnJüs. No
snrteio-de De.zembrô de 1937 foram contempludog 19 pOI'tndores que <leixaunl! fIe
respeeHvoa premios, por não estaI'em com seus pagamentos em ordem.

O PROXIMO SORTEIO REAUZAR�SE..A' EM 31 DE JANEIRO DE 1938

A CQumauma InternacÍOJ1al de CapUcdização ó ex unica que i�m. SORTEIOS PROGReSSIVOS,, .

augmentanuo.oS-e cada anno o vCllor d() reembolso. .

Alentes 1."••1: LIVONIUS" Co.

Productos

ri. mM 'e-

Blumenao

r�·����'
D Loteria do Est8�O de Santa

I D· .... Catharma ·

I .�. 100:000$000
Para

-

, Dírector:
DIt. ACHILLES BALSIN"

Gerente
J{OJ)OLFO RADTKf.

'ftNltlcç!io e QHidmtS
'l'f;.�VCfJ:.iil 4 de Fevereirü Ir 7

Caixa Postal - .'j'i'
BLUME;'i'AU
Santa Cathariu:!
-

<

i;.'C"I('N·T 'TITR ' ,..�� ..._.��, .. _Ti' _{)._ l.�.· l"'\.::" Quínta-jeiraAnao _ .. ."

Seilll?"tl'l'
NU1Jl, 'liVllil>� '. ,

NUill. Ilü'azallo ,

lf\$O(JO
8�Ü1}O
$':!ÜO
$'IOn

I�eja Senhora!
o seu bem!E' -para

"Regulador l'V\edeiros Nr. 1"

"Regulador Medeiros Nr. �f�

-------_.......

••_._._. •••••_. 11111 m IA- Ü.I1i1i"i"i''I' _rsmnrUE 'II

Fermento Medelro�;-I"�
Assucar de Baul1ilha. Me,deliras•

Blwnenau

Q5Jolquerde Qualidade. lndispensaveis na preparação de

Laboratorio Medei�os -- Blumenau
pastelaria

ln r _.r�._iIiliIiiii_iíil
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; .' •.::., � ':;j
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Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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CIDADE
DE' BLUM-ENAU
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Piiiiiu,!ut. Bamt Bom!
eom rum Nllãuau,
Não, não rebentou ne..

nhumu. reootuçõo.
B o resumo de part« de
palestra que estava ou

vindo hontem; no -, ,Circu4
(o dos Oaauiores, Esta
va com a palavra (e com

as exclamações; mais
com estas do que com

aquella) o celebre Arihur
Pereira Romeiro dos
voue« SIm, do» "Valles".
Denominuna-se "Do Val

le", mas achou que, pa
ra um andarilho celebre
como ate: era mu-ito
pouco, e "pturttteou" a

nome.

Viajou não sei quantas
centenas de tiorae a ual
Ia, nao sei quantas ou·

tras de ba'rco, P, ate. ai·
,r;U'in dia, de aV1ão. Co·
nheoe A_raguaia e o To
cantins como e pal'tna
da mão, Ácha·,-ó)e bem
só no malto, entre as

férias. Falta um P()UCO
empolado, mas é semp're
inte1'essonte ouvil-o.
p.restemos um pouco

de alteru:ão:
«O momento era taci

turno e t1'ascendental. O
suõr caltia em gotünt�
las, ardentes e se-rni-ge
ladas, de m'inha testa.
O mormaço pesava. aca
brunhado e abracadu
branle. Nesse interim, os
simiQs, em sua incons
ciente lrl:rilidade. silva�
'I'mn como locomotivas
esmaimadas de espaço.'

ii!De repente, 'em. um·

8opetão, como um phun
laS'ina C'u.pido e syncro�
nizado, a fe�'a[;issima
féra .se me depara. Seus
olhos ja'iscam magneti-s
mo e phosphorecencia,
sua espinha dorsal tre
me (3 revoluteia cmn, es'

pasmos centripetos e ano

riluzentes. Um t1'emOT
conmtlsoj de rictul!o' aUi·
sanante (j rocambolesco.
agi,tQ,-lhe o focinheiró
pleónastico.
{,A Í'ra, a deiJussidão,

a hypot-Tisia fazem me

treme'!' o pul�o. itlQS es'

tau firme! Sei que o mo,
menta não é paTa que
foladas: trata se de es,

colher entl'e a mm'te
gloriosa ma.'? 'unambu�
lesou, nas garras cet.n1li.
baes do pluT'ifonne mail.";

tTO, e fl 'victoria final. o

triumpho sobre as for)
ças brulas da natureza
desbragada. Sei que o

momento é apocalypti·
co, Sei q'lte., . })

Vamos .suhinàQ, leitor.
Elle está sabido demais
/Jol·taremos daqui a alo
gumas ho?'us, para ou·

vir o resto da conversa.

Mas podemos imaginar
de�de já em que. ê que
da a cousa: olkanda
mais attentamente o· ca
rad01' t.erá verificado
qu,() mIo se tl'ata'llu de
uma onça. parda. Não
era parda, ní11n mesmo,
para sermos minuciosos,
um,a 01Z{3a. Trata�}a·se
do velho cão de fila. que,
esfa-lmado, se havia per.
dido á procura de- ali.
menta, Provavelmente,
terei morrido 1f;?lwlima
do del'er7<.

ANTONIQ TRIPPA

Chronicas socíaes

PREClSANOO'
nmlUUAR fi SANOUE

I
í

til! ajnda muito Que Lazer I tos éntI'I!Yel'� fi estetíca e á!
no sentido de remover mui- salubrkíade da. nossa urbs, l C-)

" .

. .

-� .._--! Ctdade que se desenvolvo I . lOP/luz8 (leIS' LQllarias
1ypos ..

,"
extraordínanameme, sem po- " .. ,- .' . -.

.
. .

..

.

.... .. •

..der. p.
ela. sua. tQPog�aphi&

.

o. . lliurt.? .L.. nl�a ....
T-

iJ.:Jc.e � u. !n. um.
ude

pC.l('.ma...
de

.... np'l'l'7.rua�bedecer a um allnhamento liâade, jiulhe7 teito rlm ... Todos os seus gestos falam

..
O caçador regular, Btumsnau precisa de .o0usa� l�;ldas.. que a penfe gosta dto imagina?', de se-

dos euídado constantes dos nhpr... -"'Ia'na. Luiza, 2'OCC tem o sorriso mais lindo da

seus dirigentes pal's. evitar
mutila n�a". roeé é como Um sol bom f generoso que en.

que pequenos erros inlclaes ch� a pauuge-m ele alegria:" Gosto de 1:e?'você passa1'pela
venham, mais tarde. I}r�o·inal.mtnna rua; quando o sol Joga no espelho negro dn as ..

grandes males,
. �

,rJllalto u;ma onda de tuminosiâaae.: Voeê l1GS,'1a âentra do
Assim

.

tambem ha �uittl seH" �:e,�tldf). brw���o ';0!l!_. romcçcns «sues, qu.e t01'na você

cousas a remover que afeta as nuns tinüa, nuns espn üuat.:

.

.

nos.s�s ruas e p�aças. e que IJ
lU,:NTO LV1Z

.

preCisas de provldenelas da �,-,.-.-'�--._--

Pl'e!eHura. .

. I ANNIYERSARIOS No salão Hardt, no pras
I Ja fora� tom�des �edldas I .

.. . 1 pt':l'O ��unlc�pio J� Inaaya),
para a retirada�mmedlata da Colhe hoje ruais uma prl-I!Oi otftweerdo no domingo
cerca que rodela a praça em lmavt)ra a pequena M;vritFu, i ultimo um Iauteo banquete
qu� se encontra a estátua �� I filhinha do sr. Max kreibieb, I f o sr. Frederleo Hardt pela
Fritz Mu�ller. �8sa cerca 101

_ Festeja hoje a passa refi ',?Onii�mat;�áo dO carg�. ��.
uecessa.r�a -!la epoc.a e?I que natalicla a sta, Lília PnUrpP8 Pretelto daqnelle mumctjuo,
o Prefeito C.urt Herlng a mau,

esforçada professor'! De Rio II por acto tIO Exmo sr. Inter-
dou eonstruír. As aryores e- do Test

."

vetor do Estado Dr.. Nereu
ram pequenas e seriam sem

.. o.. _

I Ramos,
essa protecção facilmente es-

. ABzj�gl,ala am31�ha o

tragaüas pelos anímaes que aLllllv�rsal'io . ?l:l.tHIH;lO da

viviam á solta. Hoje. entre sra. HOfm, .
Phllípps, esposa

tanto, já sllas não precisam do sr. Guilherme Phíllpps. i

de tal cuidado. A cerca, alem - Deflue amanhã a data!
do mau estado de com erva- natalícia do SI', Paulo Gresser, !
ção em que se encon.ra, dá. esforçado agente da Sul I
um pessimo aspecto á pe' America de Capitalização I

queDa praça Fritz Müller. nestg cidade.
.

I ftlllR Df NOGUfmA
Notas eCGnomicas de Sts. Catharina .·.1 é����! ,�YPHiüi
(Comnllluicaoo do Dapartameuto de Estutistiett é Publícidada do Estad,)) I ;

.F,:'! Ll)D'JS os l'ERJODOiI:

(} DepaItameto de Estatis� não demorou e em 1931 sU'I' f F.eridu em G...
tica e Publi'Jidade do Estado bia a 78.000. igualando 8 de I ra},. Maueha. �

InfGta a ttistribuição de 28 j,l em 1932; dahi continuou 1
•

�ommunicl1d?s .quinzenaís á seu rumo ascencionoJ. clie· .11 i
a& pe-Ue, Eapi"

llDplen6� eatharmeusl'7. gando üffi 1936 a 137.000 con· � nUu, Uk.uas,.
Visam ellas trazer ao t )8, A politica posta em pra-I t E

conhecimento publico imfor· tica pelos p&izes extl'angBi"j
I cz.emlll"

mações de interesse para 1'0S visando o seu auto-abas. RhclunatiuQa,
todas as classes, divulgando teeimento, e q ue reduziu Cfin· Gonorrhéu,
elementos da estatistica de siderave}mente o cOIDm8J'cio Esuopht.llM,
santa CatariDa, do Brasil e internaci{lnül, não lhe trouxe 'P>. ...._I_�

do Mundo, elementos estes consegucncias
'

desastrosas, HR-..,

que só uma repartição espe- pois 2/3 dos pI'oduetes catha· TEM O SFUAnm-MIIUcializada pôde obter com rinenses se dirigem para o

I
lIi D MUI"

l'elaliva facilidade e de cujas interior do Paiz. NA VOZ H pt"!
vantagens para o commercio, Em 1936, o quadro de nos· i

'

.

industria, lavoura. e ii pro' sa exportaçã,o accusou 27, 0..,

P:Ül administraçãa .
publica, pro�uctos c�m vaiores, su-l r UM 8UI &OHSflH t

sao desnecessaarIa� enca· penores a mll eontos. A ma-I r

recer. deira OCCUpOli o 10. posto t -------=.::.-:..-------

Dada �ssa. sua_especial e 130m 19.300 coutos.; segu�ra.m·1192ü o. reb.anho. Elnd�.ya por.exclUSIva mtençao, eale De· se-�he fi hanha com 1 i .900-, 1.457.242 cabeças. tendo ha�

partamento terá muito prazer temdos com 11.500, herY(i'! vido, assim) um' a(.�rescimo�
em receber sugeBtõelS dos

I
mntt(.� com �.QOO) fi::l'OZ com de 74 ()

i).

iateressado8 sobre assumptos �.400, earvao eom '.AOO, etc, O numero de Bztabeleci·

I para communicados.,. bem co· Na producção agI'icola 80· l.nentoB f�b.riS attinglu a. , .

mo qualquer :l'itica sobre bresahe,m. por B?US volumes, 3A18 em I93tj. .

.

este emprehendtmento.
.

a m�,n�lO�a ? m:!�o! ii r:a�na I �. c�J'eulnffto da l'iqu�wt
. :I�1gamos de ?om alvltre rte a.1;;6l�rl1 r, o. j�.J1ao,. ti aHOZ.,. ,'earharmellS€' Rf! faz J.";{}}' , •

l!nC�Hr esse serViço com um LI. .aluíra, �a baram, _li _

uva, ('f 1.186 km. de eatradss de 'IN'

l1geIfO apanhado sobI'e fi si" trJgo. (I Huno, :1 ('Nlljtll, ah�m I 1'0, 23 ..320 km, dI? eBtrf.u:'1il3 de

fuat;i1o. geral da econofl·i� de outI'l::" que, iH' bem th� I rodagem e fi pOHos. pelos
cltharmeuse. produc9lU.l pelj_uu!lu� 88,0 pou· I qUUP8 l'scOa 6{i"<� da t3XpOI'"
O Esittdo de Se.nta Catha- eo cultivados no Brtlf:ll: bVI:ia,! ta(:no lOttlL

'

rina e��á 9itUt�d? enire 25°58' I centeio, ,cevad� e len�ah�s.1 Se �s nunJeros sqU! l:.Ha
e 29011 de Latitude �Ul, ao I

A arca
�

d€" ealtIvo attmgHl,.,1 dos �ao 1€'1 }tiv�mente peque

,sul, �orta�to, do tI'OplC() dOI em 19�J5 a cerca üe 21.0.000 nos quandO (1 comparamos
I Capr!COl'Dlo. he<ítllres_. o que fE'pl'eSema l com ng u", outros E€tados do

II .seu. �erritorio, com �ma um ,aug�ento (te qu.�f4 lÚ'2oir'!!lra.sn, deixa.m. no entretanto.
superfiClB de 94,998 Km2. Bolll e 1920<

_

í l.:mill patente, 8. variedade d08

I f':ompr�h�nde 2 re.g�õ�s C8,
1
0. I:HbanlW c:tlwrine[ií;t3! pl'othwtos t' a &obdez d�.

11'ac_tenshCllwente
<hstmcts8: ����il:a_ e.!Il 19,'3,1 com,., -I COID.fJlGl'Cl.·(.I c.'atbfi.lri.llI.1D&�, fa('·�o Intoral e .0 pl�nalto, Na� "'.Uü'2_;)I)O C�.b���[l:S se!ldO .... , to�"e� (ILU;- tHID garantido ao

.quel!a o clIma e. quente e!680.f)q� bU\1.Uf!l:i,.195.o00 eqm',IIHlbac ile D1'8SHeifoR que

I h.uml(�O: n�sta, iuo "'. se.ccü·I'
nos, 1,f.�OO(j ..

�iSl�U�(lS e nm�. f

ag.ui
'

...·iV�"!, Si1.ltiu. uma. 8!.tUa..li
,

A sltuaçao. eCOilomw3: de re�••..')OO.!JQQ, :,umof:1: 65.��jO Iça0 dt, til:mstança, polcQ lli :;-D(J�

l SanE.a CarllarI';Ul pode dizer-lovmC8 e J 1.1,01) capnrlCts, t',m (i hem estar g'f.'ral.

I
se, e dalôl maIS prosperas e ----,--........m·....-

..........-_...__-=n_....... ..........._--..............

seAgu1,ras. d.
!
.. Participando li mellS honfnnü8 tregnes " tr�.ns"orer"-'l·.' .-to:;

lcerça a na pequena pro-
'

.
. ... ':'� .

,h� ..,'- ... ' 11 ...

prtedade e na policultura q!1e I "Sorveteria Rex"'"
trazem, em

consequenCIa'l· ..

"

uma equitativa distribuição em. Blu�en:m. �U8 15 de Novembro 01'. 29, ao sr. Erich
da riqueza, Santa Catharina! M&J�wskl, peço's,hes d� prestar á meu successor a mesma.

não soft'l'eu, como 'Outras u.ni·100nIia,nç� e prí�r�r�ncHl l.10m que têem IR\liJrtcido semprf;
dades da �ederação, a crise j o meb estaheleeliíwl1to..
que s.e des:�c.adeou sobre o I:

Com .tod� �. \�")Dsidel'6ç.i!omundo em nus da 1929. T"
M!\ROOS SAUi'TLF.BEN

:��i!�:I:�O����:: ·�h��: I
�'p.ro qu. os

!�S�;�eteria Rex" �
reflexo nátur�l da insPiuran· continuarão de ho?rar-me eo� as suas visitas (>: podem
ça que pairava sobre o muu: estar certos de mm.ha attençuo e vigilflDcia f'm servlr.lhes
do: de 86.000 contos em f92�, nem e barato.
ba.ixou 8 83,000 em 29 e 8

71.000 em 30; IDa'!. f.l reacção

Os astroloços e o anno

tie 1938
Estrellas versus estrellas _... O fracasso de
Hoboken- Às espertezas de Mister Wynn

(Exclusividade da L '8, R, pala esta Iolha)

Nova Yors- Conhecer o fu· Francis terá um anno multo
turo e saber tudo aquíllo feliz e q -ie vera augmentar
que ainda. está por acontecer a sua popularíedade. Muitas
é a grande preocupação dos CGUS8S bõas vão acontecer
homens. Portsso, .todosos ali' a Norma 'I'almadge, AI John
nos uma grande legião de son e a Janneue Max Donald.
videntes e .de- astroíngos' pes- O Iíder John Lewis alcança
quízam .08 ceus em busca de rá grandes ex{tos na sua eam-
astros protectores para 1) no- panha trabalhista. O preslden
vo anno. Quasi sempre as te Roosevelt continuará a

desgraças são em numero gosar de populariedade e de
maior que os momentos Ielí- simpatia. Mister Wynn é muí
ses, A vida é aesím mesmo to cauteloso e não gosta. de
e não se pode contrariar os fazer affirmacões precisas,
acontecimentos em· favor dos mesmo porque seria suma·

individuos. Todos· os come- mente desagradave! se lhe
ços de annoa a

.

turma que acontecesse o algo de seme
sabe o que vae acontecer Ihente do que li Hoboken, um
enche a humanidade com ne- seu collegll de profisão, que
gras ameaças. Este anno de ha dez annos fez Unta serie
1938, é em tudo semelha:lte de predições, que não se rea·

aos demais. Gu.errast terreM lizaram. Entre outras cousas

motos, innundação, chuvas que em absolucto não aCOD

torreneiaes, mortes, casamen· teCfH'am previu a triumpbo
tos etc,._ . Tudo aquiHo que d� AI Smith sobre Hoover e

. aconteceu nos outros annos a victoria de Dempsey sobre
vaes succeder neste, com Gene Tunney. Hoboken Ia
cutras p66soas está claro 1 lhou tristemente. Naturalmen"

Ap�zar· de tudot algo de seno te erros nos calculo� ou os

saclOnaLse espera'apara es- planeta tiveram o cap fOi cho

te. anno e será o casamento de complicar a vida do nosso
de Greta Garbo. O professor heroe.
GustllVO Meyer depois de es-

tUd.R.
r

...

a

..
·

po.8iÇlã.
o

...

das

..
e8.tr.

ellas

I Desoed.·dae .de outros astros acaba de
determlnar com

.

uma segu· .

•

.

'

'

rança rigorosa � ca�amento r Ne�tl)r Scheefter. a senhoru,
da grande e emgmatwa ar- por falta. de tempo. despe.
tista, Chegou mesmo a per-

dem �e de seus amJgos_ e

feição· de dizer o
.

dia. Será pessoaiS de suas. rela.çoest
no dia 4 de JulhO, não· se o!erecenrio sua resldeUÜIa na

sabendo ainda a hora e o Cl.iade. de Lagu,na.
local da cerimonia. Mister 61umenau, 25;1/38.
Wynn que é o astroll}go of,
fieiaI do «News», de Nova R' I

- d·
.

h·
York:, encheu duas paginas· e açao e eogen el ...

do jornal com os seus vaeti. ros constructores
cinios. Elles são numerosos.
A paz do 'mundo, por exem· São· os Aeguintes os enge�
pIo, <t;seguirâ sendo uma illu- nbeiros architeto8 e construc·
são») .. Os mezes de Abril, tores lic8BCiados residentes
Maio, Junho e JUlho serão em Blumenau:

. perniciosos as relações in" Simão Gramlicb, Gustavo
ternaci.onais. Outro .. propheta Blei�ker; Eugenio BruQnel',
mister Pluton acredita que a Fanz von Knoblaucll. PfiU}O
guerra sino.japoneza tem a Garbe, Paulo Meinecke GG.i.

significação de uma grande lherme Manhke, Rieardo
desgraça para um certo paiz. ! KRUUC�, Henrique Brückbei,
Não diz; porem, quem seja o' roer e Henrique Grewsmühl f
desgraçado. WynD, porem, Somente os�cinco primeiros!
continuando a sua serie de estão autorizados a assignar
predições sustenta que Kay plantas.

Não fa�a experienciu!
TO:l.rE iS':' :

o communismo condemnado pela Igreja
(Conclusão da segunda paginfl)

J,lug-mento, no refoh;:o, na dill:itação da ação religiosa que
o Papa vê o meio de conseguü' a victotia sobre esse ml

migo terriveL porqu(' o pNfgo vae crescendo de dia para
dia.

-

Na refe,áda eucyclica •. o Santo Padre compreheldeu
muito bem a.evolução bl1.bil reaJizada pelo commualsmo
russo. A principio. esse êommunismo se mostrou tal qual
era em toda Bua perversidade, mas, bem depressa, elle Be

apercebeu que, desse modo, afastava de!le proprio os

povo; mudou. então, de tactica e hoj.:3 se €sforça para ato
Írahir aij turbas por torta especie de au bustes, dissimulan
do seU$ proprios designio8, sob ideias por si mesmas boas
e attraheotes. E' assim, que, vendo o desejo commum de
paz, ()� chefes do comillUllismo fingem ser 08 mais zelosos
agentes e propagadores do moviment{J pela paz mundl11l.
Mas, âO mesmo tempo, provocam uma lacta de claf.!ses
que faz. correr rios de sangue.

Em cQllsequencia. 1} Papa cunvida v[varoenfe os fieis
a não se deixarem íUudir, �O communismo», conclue o

Santo Padre, <'e tntl'insec3.mente perverso, e nfí-o sP pod.e
adinltttl' sobre nenltiwt íerwjn_o OI 1,'Olabo'l'ação I.101n eUé-, ((.(" pai"
te ele quem queira i;Julcar a, IJiuUi·<w_,r;ij,f) dn·ÜJtfi.»

s�eÃo VltrCI:-fi * . 1,. .....
• '. '�I

Es PECIAlIDA.OE
pois conserva e desiofesta a sua roupa
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