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valor approximado
producção nacional

em 1936

"". Os ultimes jogos do turno do campeona
to da ASVI

o ESTADO NOVO E O
SENTIDO TOTAL DÁ
DEMOCRACIA

Pelos O· Brasil na Feira
Campionarla

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

AMAZONA:') x I Brusque, entre as equipes do

BH.USQUENSE h'YEUldú, d'Hj'Hdla lucalída-
.

.'. I de, ':ô do Cip, de Itajahy.
H,!:l�Jizar-lw.� domi?go, no I·. E:sü:'3. d.ois �!ubs vem, des

estadto do ,·,mazona;-" DO. de o uucro tIO oamuennato,
Garcia, um embate de lute-' disuútando .renhidamente a

ból entre as uluípes d::.�te de�dera!tç::l)) e no momento
cIub e uo Brusquense. dá vi- et-tâo cmpa tados [la ponta
zínna cidade de Brusque. da t"bdia com 11 pontos ga-
Este jogo será o ultimo do nnos.

turno do campeonato da I O vencedor d.iste jugo será
�\_SVl a ser disputado nesta 1 campeão invicto do turno.
cIdade., I �)ois até a presente. data ne-

Por tratar se de um jogo nhum dos dois disputantes
entre duís quadros que pIJS� soüreu derruta no presente
,imem bôas credenciaes em campeonato.

)'IDO.SS�
meio

esporot.iv.'0,
é de

I Que,m veneerá.? .(JUttl
sera

..

:

prever-se uma numeros- as o campeão invíoto?
sistencia no campo do Ama' _ • __ - �

�;��'ETIVO BRASIL II FABR�CA DE RAQUETTES
.

.. . Precísa-se de um replcrsen·
X LAURO MULLER tante relacionado no Ineio

tenntstíco. Cartas á Pernam
buco & Hardy, Ltda. - Rio
de JanE:'i' o.

.
Seguirá smanhã para Ira

j<i.hy o quadro. principal do
Recreativo Brasil, que 'irá
ãquella cidade disputar com
o Lauro Mliller, uma partida
do campeonato da ASVI'
O quadro "brasílelro", que

DO turno do campeonato 9h
teve uma coltocação muito
abaixo de seu verdadei!'ú va

lor, irá a Itajahy disposto a

terminar o turno com uma

partida brilhante.
E' o que desejamos.

o MELHOR E AfAIS MODER
NO SYSTEMA DE FOSS;:l.S
DO MUNDO·.

TEM F A M A MUNDIAL

§
SIEMEt,tS

�1alientcu. '.

OS
..

merit�s O.
.

do novo agente do go-
.

"erno brasileiro
.

liAVHE (l..... N.) - o dlarlo (Resenha da Agencia Nacional)

local «Havre-B'claír», notí- LONDRES (A. N.) - Em reunião, recentemente rea,
cíando a cheguda a esta cí- lizada. dos delegados dos Governos da �rge::JtinlL do

uru-jríade 110 SI'. OSOI'io Dutra, guay e do Brasil, foi estudada a possibilidade de ser aug
Cousul do Brasil, salientou .mentada a exportação brasileira de carnes congeladas de
os merltos do. novo Agente uma quantidade acima da quota que até aqui tem cabido Ido Governo brasíletro, antigo fi esse paíz, tendo em vista o excedente l";gistrado nas

director do", Serviços de Co- remessas dqs outros paizes sulaurerlcanos no anuo passa
operação íntellectual do Mi- do.
nisterio das Relações Exte
ríor es no Rio de Ianeíro. jar
nallstn, esor+ptor e. poeta.

exterior

MOT�ORES SIEMENS

no
Mantemos variado "stock"d.

motores par-<:l todos os fins,
transformadores, dynamos,
bombas para agua, etc., etc.

o mais sensacional [ogo
do turno do campeonato do

Valle do It[fjaby será, sem

duvida. .alguma. o que 80 rca

Iízará amanhã, domingo, em

o delegado brasileiro, Consul :AHredo Polzín, obte
ve esse augmento 'grnç!:is á boa vontade dos seus coilegas
e tambem devido ás amplas Justificativas que" apresentou.

MATEltlAl MIUDO PARA INSTALLAÇÕES lM�

.! •

I A.gentes e Distribuidore. r

I VICTOR PROBST & (IA.
, BI..UMEr-;AU

PAYSANDU' X CIP

----------.-.-.
.,,-.- __...:.._----

Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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Viação 9rusquens p I

linhas �!�:s entre I
Brusqus 9 Blnmouan I V--''''''"==�='�;:�;�;d;='"'==ll

Caminhões tnteíremente li ��
novos para passageiros f�.: HEMORRHOIDAS - sua cura radical sem operação e sem dor �:•• ,�'e cargas

( DOENÇAS ANO-RECTAES COUTES e DIARRHÉAS - rebeldes

Aftan' ......l!ias.. � I' }}� . sua cura pelo tratamento directo do intestino

.:.:137 -- Contr acto de Emprestíruo Porto Alegre 4:240$000 Saldo ":J 'lI!oI>1I -

" Varizes e Ulceras da perna - sua cura garantida Sem o erações,
334 _ Noely Silva Carvalho Porto Alegre 15:612$000 Parte Brusque: Vva. Fiseher Te]. n

I�
i� Estomago - Fígado - Intestinos' :)

��� _ ��i�VT�!�:o JM��q;:valho �i� �� �:�::;� �����tggg I�:�� RlUnlêI;:::Jr�::::rri.
2f3

'

fl n-, Atendes Araujo �I
184 - Tobias de Macedo Curityba 2:618$000 Saldo garantido cdt$n.ciOEf,} '.

i S� '
.. ,..: , f

258 - Francisco Stunítz Ponta Grossa 2:300$000 Parte �����'-
- .

" t= Com Iong� pratH�a só n� e�et<vJ.�,};dade :1
101 -, EmiJy van Beauvaís Blumenau 1:302$OO:J !;Parte ,.: Al'. Joao Pessoa, D8 3

Restituições de ancorao com o art. 5 da circular 358
'

�A��V�mestn8daa'n'OestaCRreUdZe!rO" I L�.��������!.�.�" _ ,.[�
HIO GRANDE DO SUL - lJontractos: 308 (saldo), 915, 951. 949, 950, 968, 1038 (parte) acçao t

...................... ....., - �' '"......._._.

RIO DE JANEIRO - Coutractoe: 1069 (saldo), 713, 379, 1289, 175, 1174, 253. 971, '

917 (parte) �i����S��EC'�Efr!�gP.tF«���f?:�7:-\·!> ::<:;'U';;.(::-�l;::;;<\"'�_)jiÇ��
PARAl�A' __ Contractos: 129 (Saldo) 122 (Parte) ;:(..J

,�� - ��, ;.x_;�.__ ü � c, -�'J'_-,,�_,_._,�-» ,
",

�f)A�TA CATHARINA - Contractos. 94 (Saldo) 103 (Parte) . I?�,
<

:J

A

p.rese.l1te distribuição foi assistida

e. approvada pelO.
Fiscal Federal competente I'� �

��� I:�d�::a��_:���COmRC!A1 LIVOlilfi8 LTDA. ; �
� fabti·ca···

..

d·s·
..

··Petfü·m�r·ias····· ;�A·m�iüniai; . �l PREClSA_ �;'
ii!!

tíi!

�.::: �.,.ll DI,nUBO, S�18n é um p s e
â

a e t o de �

t SCHNEIDEA & CIA. -,' Blumenau � �

lt'" �

};'.!.' ll
Nl.o fac;:o��:........ 1

��I,,' ��_ Si o sr; ou cr SICI. aprecia um extracto fino suave e delicado. � -.ao."., \,�

escolha «Diz-me que sim" -- "Sonho Azul» - "Jasmim.» e I-&"I d
{?�."_..

"Noite de Bagdad», que são as creações da nova fabrica

�.} 1 ELIXIR DE � q u a I a a e
�de pem.llnariCltys de Blumlhenau, qdue sEntre �lles vv. oSSo en� ...... ' ......_- _

contrara um po que e agra e..
.

xpenmente, pOlS, uma •

. 1(-,::.:
di.�stas novidades.

-

:=::,lJ �OIDPh.b·fJ�(JhI' JsoloycJ&p8ila.....8ftLftIba.·s
..

EXTRACTO - LOÇÃO - BRILHANTINA e lIu ulli
�Hi®B�i.�WIBB�1tíS�;R!;:;t,SE\t;�Ec; ;;';h?-A,�X:::/�

CREMES de TOUCADOR

r
' =1

mi TODOS ce PDIUODM;

G b
o

AVISO �U::�
Laoplndu,
Fwnla.,

TEM o 1111 lmITDt
II fOZ 10 ",e I

Utae.

t UI 101 1lIIlUI,

Faça
sempre

•

a.sarm

Quando. levar uma quéda., um susto ou tiver raivas, todas as

vezes quemolhar os pés, sempre que se sentir nervosa, triste, zangada
e roal disposta, quando receber uma noticia roá, que cause tristeza e

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

Faça sempre assim, que evitará muitas doenças.perigosas.
Use Regulador Gesteira

Regulador Gesteira evita e trata as inflamações internas, desde o

começo.

Regula:dor Gesteira evita e trata também as complicações internas,
que são ainda mais perigosas do que as inflamações.

Comece hoje mesmo

à,usarReguladorGesteira

Resultado da ar. distribuição de capitaes do

aro RecIp rec e
Feita eU1 30 de Junho de 1938 I

De accordo com o art. 1: nr. 2 tlo Dcar, 24.503 e art. 13, atinea 1 da Oircular 35B

Conrr. 19 �- Cezar Lopes Porto Alegre
24 _- Lysandro .Xavier SUares Porto Alegre
10 - Demostcnes de Oliveira Dias Rio de Janeiro
9 -- Altíno de Oliveira Floriancpolis

.

13 - Paulo 'de Souza Castro Ourityba

6:990$000
2:436$000
10:200$000

651$000
2:459$000

Saldo
Parte
Saldo
Parte
Parte

De accordo com o. art. 1, do decr. 24.503 e art. l..'J, alínea 3 da Circular .158:
> .�

Centr, 1155 é.:.... Contracto de Emprestltuc Porto Alegre
1151 - Beatriz Mariante Costa l'orto Alegre
:334 - Noeíy Silva Carvalho Porto Alegre
192 - Alvaro Amaral Rio de Janeiro
519 �c.. Alexandre M. de Gcuvêa Petropolís

:1�>47 -- Alayde Goulart Cunha Rio de Janeiro
674 r-- Boaventura ,J. Carvalho ruo de Janeiro
675 -- Boaventura J. Carvalho Rio de Janeiro
270 - Saturníno Truvisaní Curityba
184 ---'- 'I'obías de Macedo Cnrítyba
101 - EmUY van Beauvaís Blumenau

28:672$000
18:928$000
17:382$000
10:960$000
!5:150$000
l�:OOO$OOO
20:0UO$000
6:290$000
14:831$000
2:382$000
4:557$000

"!_--:(,:1r

Parte]
18aldo'

Parte
SalJo
Parte
Parta

De uccordo com v art. 4 aiinea 3 do decr. 24.50.1 e art. 13 atinea 2 da Circo 358

Contr,

De Ord(;ill do sr. Prefeito, faço pUblico aos interes.
gados, possuidores de . apoUcas municipais,. á comparace·
rem Dl:'sta tesouraria até· o dia 31 QO corrente mês, afim

de receberem DS juros vencidos em 30 de junho das Leis.
ma; 106. 144, 250 e do decreto m. 4 (Ponte {{io do SuD.

Tesouraria Mu.aiClpal de Blumenau, em l° de jUlho
de 1938.

ALFREDO KAESTNER
Tesoureiro

I':, "!3

A maior Descoberta
PARA A MULHER

Pluxo-SBdatina
o Regulador Vi,�ira

A MULHER NAo SOFFRE
RA' MAIS DORES

Allivia es colliells uterine s
�m ! horas.
Empr�gil.se com vantagem

parll combater as flor�s Bran
cas, CoUicas Ut�finas, Mens-
truaes, após o parto, Hemorrha- ji,gias e deres nos ovarios.

E' poderoso Calmante e Re- i

guiador pór excelleneie. I
FLUXO-SEDATINA, pela sua '

ccoosm.provada
eHicacia é receita-

I'I!I.da por mais de 10.000 medi-

FLUXO-SEDATINA encontre-

I II'$11: em toda parte.

M. ktid� -:�ões} ecze-

-

li'.1lbS, espint-dS C f\d hygiene
intima das se- I

!MordS (contra '

corrimentos, I
flõrt:s brencas, 1:1',etc.)
GYSA

As !lenhoras são vietimas em de.
terminadas épocas de enxaquecas,
abatimento e nevralgias, A Ca
fiaspirina faz, nestes casos, verda
deiros milagres, alliviando as

dores e reanimando o

doente em poucos mi.
nuros, Por isso as se

nhoras devem ter Canas
pirina sempre ii ruãQ.

Em Cttt'1lets 1142
Est_jos tÜ 20 ,

CS1xSS tÚ 50 '."'j'l'imidlls

i:. s.6nto remi?·

dio.

Pedidos d

HO{jAíUA SUL AMERI{ANA
WúO �E S. fiAN(t5(O - IUO

contra DORES e RESFRIADOS

1-

1

Sem appeute e triste se. motivo

PREÇOS

!

I
I
I
I Bom pClllra todos
1_.�,_.- �__�=- � �__��-J

Cu,dado! Comece, hoje me_o, a forilliau:
se com o Tonice Bayer, Fortüica e 01'�
mo, enriquecendo " sangue.

T NICO IAVER

e

hico
lumenau"

TEll,!�S (I pr"ze� de,C(lmlllU;' i car á no,,,, d istlllcta cli,', '.
co, le na presente

.,!.
dab estabelecemJs ]unt(�J d nos_",a redacl;.::Hl 11m gabu1ete typugraptlf'o, en

coatrand9-se este: �PPâ:elhadu pDm a execuç50 de qualquer serviço, como:

Cart��s de VISItas, íactUl as,. papel parJ. ca.rt�s. guias de registro de
bebldas, enveloppes, gUlas para LlCqUiS1Ç'ào de sellüs, rotulos"
programmas, estatutos ele sociedades, J(:.'Ís Ol\:arnentaóas, notas_
memoranduns, cadernetas commerciaes e d�;méHs

.

serviços adequados {l arte

Trabalhos ii cores """"""'" Impr(�;;i:i§ã� li.'litida

EXf,fPtIONAES!

rmen
Assucar de Baul"lil

Droductos de Qualidade. Indispensaveis r.a preparacão de;;

Laboratorio Medej,l"os - Blu.menau
pastelarkl

i'<l!iii:&

Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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. o.���������de . noviàades ao 'mais fino gosto em tecidos de lã ""�ê.'=�:>"":

tem' esrylce noves e lneõltos. Innumercs varieàaàes àe
--�

�� icôree e nuonçce
1A casa que mais barato vende em todo °1 .

Blumenau
Ao lado da Igreja Matriz

5
·

d d d S· .,1 ). I 'Ganhe 12$ diarios fOCI e a e ··e � v I "",.: Em sua propría casn, llil� .horasl.:.
.

i Vllr!'ilS, na mais rendosa. OI'Il!IlLlI e I .

.

.

. artistíoa índustrlu domesríca. Facít J.;'

t . d P I para ambos os sexos. In t"rIlla-Se

Cen e e a U a gratís. �esejando.ge amostras e ea- "

.' talogns illustrndos do trabalho a exe-
. cutar, remetta 3$, mesmo em sellos

a F. Marínelll - Rua 15 de Novembro,
.'

i:l1:J - Caixa Postal, - 2436 S. Paulo
, Completa mais um anniversario de sua fundação,\\\. no dia 19, terça-feira. a benemerita Sociedade de São Ví
� cente de Paula, que íunumeravéís serviços vem prestan

do, nesta cidade, ás elasses deeíavorecídus da fortuna.
Durante o perípdo . de 19 de [ulbo de 1937 até a presente
data, a caritativa assocíaeão; Sem cstentação, sem alarde,

Infallível em poucosY dias somente comcom o verdadeiro espirito de Caridade de seu santo patro- as afamadasno, sooeorreu a desoito familia s, com um tutal de 63 mem

-I 13lS€'bros, dístrlhulndo a estas, geueros alímentíclos, roupas 0j P,'ll1las Dr ..soccorros espírttuaes. '. .,
Para scíencta e oríentação dos bemíeltcre s

destall R aldpia associação, publicamos abaixo o balancete relativo, ao,
. 6}:n O

,anno de 1937 a 1938. 11 MachadoRECEITA ','.

I'Sdldo anterior 258$000 í
��-_......._. .,.,��.--------

8��:���s nas seHsões 4���g�� !j�1 Jt)gt��«:IE··���:����������-��·�--�����-'�-�-'-�'�-��'���-������B���������h��Doaaüvcs do Corouet Cyro VidaI iO�OOO!
O C:;'llzei'ro 1J

Cl'"nema US'c�dem dde llIDhViceuzt!oo ded' S·i Paulo 30$000 [CORREIO AERE
venda nesta Redacção. " 'Idem a sen ora iemen or 12$000

Productç de uma sessão do Cinema 47H$200 : FECHAMENTO DASDonativo de um anonymo 3$900 í PARA
Bernluitores ou subscríptores 786$000 i Norte (Norte _ Brasil,Somma :�;o7I$ÓÕO EUi"Ul>í.1, Aírica, }\siuI'·e�l·cl·t· verítícado 50Il'OC)('H � u.l ... 'I' •

Oceania.Somma .

2: 1 :!i$õfji;
� DESPESA::> I Somente malas paraAuxilio a uma snccorrfda 10$UOO I norte
Icoupas, idem ! 0$000 j'.

.

Despesas com. impressos 62$000 I :\s. 1.l1al(l� íecham-sc sex
. Idem com bilhetes de, cínoma ,).()�?$OO(O)O ia-feira as to. horas nu
Soccorros em generos alirnenticius .........')$ O

I'
correio

'

Somma '7:TIliàõô �

..

.. A Suciedade �e. S. Vicente de Pll:uI(� muito' agra Blumenau-Europ a em� decé a tudos os bsmíeítores desta. assúcleçao, subseriptc I
• •

I
.

res, commereíautes; industriaes e phrti.culareõ que auxiHa-1 3 dias e meio I
.

ram a. rel:il'B do Natal d;JS Pobres, no dia 24 de Dezembro I __,��
� de 1937. Agr,adece ainda ao sr. Frederico Bu ..sch, pela 13€8·

..
_

. são de Cinema que reallzúu em beueüoio da A ssociaçâo. Iníorrnacões e Papel-
Deus recompensará, certamente, a .ão carhtosos bemíel- avião, nn Agencia elos
tores, Correios e com o Agen-Blumenau, 16 d,' julho de 1938

te da Al1\ !.,'Jl,'\NCl�Pharmaceutico João NledeirCls _,_ Presid ente IConrado Balsiní - Vlce.Presiucnte ! Robedo Gro§§en1lbacherHorácio ,-,unha - Eecreial'ic I
Jose M. Fl esch - 'I'h=soureiro 1 nua 1�) fie Nnvembro,
Dr, Francisco de Souza Mellu I

"
�. """""C,,<"=

,

�!���t:�se���s, i, O Presidente Roosevelt �1arte ·11{�je '�ai'a li.,. Guilherme Gonçalves � l�
�' _

_'_ ".�nz Q- I encontrar-se C,OIlI I) Pl'esidente '

I

Companhia Paul S. A..I Cardenas
I mam q�V!E;I��8{lJle�� ��rd�n!: eUltifo��ev�?ttic�a:!jo��;���
I
I
I

I
i
!

»1
'9,'

Blumenau

Balancete
em 30 de junho . de 1938

Activo:

lmcJveis
Moveís, maquillus e utensílios

, Embal'c3?ões
mdtos
Caixa
M'-'rcadorIa�
Divcrs(,i) j)evedures '

DiverbaS conta,<o
Ações �a.uciHxadas

f'ó6:r,Bfi$4fJO
g86:46 3$�Jt)(I
150:UOo$OOO
11:;:;00$000
19:004$500

1 .fj54:9b2$fl,4Q
1,:j::JB:3ücl$8t10

i) I :2;-;9�900
HÚ:OOO$OO

-4�·"--;JS--5-:-4fõ$5Sõ

Passivo:

Capital em ações
Fundo de reserva

Debentures em circulação'
Diversos credores
çre�6rBs especlaes
Letras descontarias
Diversas; contas
Títulos a pagar
Cauçãü da Diretoria

2.000:000$000
60:83 i$l(iO
168:000$000
249:552$32()
62:871$100

655:Í:l47$800
467:934$400
(j60:3Z7$800
30:000$000

•

4.355A'fo$5s0

S. E. &. O.

HIumenau, 15 de julho de 1938

A Diretoria

.

I'
I
!

. I
I

� I

� cii'í7ãdas
Sezões

rr e u nr
CAPITAL - THERESINA

SUPERF!ClE:
245.582 km2,

POPULAÇÃO:
83;.737 habitantes.

PRODUCÇÃO:
Gado, carnaúba, algodão,

bobossú. abacaxi,
milho, fibras,

"'�:�Io:::t Underb�rg
Na sua lida diodo por montes e vales,
o vaqueiro tem no UNDERBERG o

seu melhor amigo para lhe dar saude e

vigor; em caso de perturbação de
dige:;iõo, UNDERBERG é excellente.

s atuie e alegria.

TiRA A
DOM LOCAL

: se ão na proxima t<emanti e juntos farão um cuze!l'o.

lloc<.'ano Plicifico.
Altos funccionarios não coní'il'maQ1, nem desillentem

as noti�ias.

1 . SAN DIEGO, 15 (A. N.) - Está marcado para o dia
16 do corrente a partida do P!'esict�nte :Roosevelt

Sahbado - dia 16 - ás g horas c

Domíng» - dia 17 -- ás 8 horas

Uma [ola Cínematographicu da <Melrn»!
I Norma Shearer .:.__ Fredric Malch - Chnrles Lauqhion -

Maureen. O'8nlN7'H'lZ e Ralph FUTbes em

� A
��
f ai'�t aml18

I! BarreH
15 �tM$<I+t

B E' um mm

B que encante

=l Tanto � bel·

:1
lo O roman

: ce onde H4

� baseia ' �:lm
:1 q li a n t o as

n Imagens que
:� o contam.

�l Como COlho

�� plemento:
:' Um

�� Ufa-
.

�i Jornal
Entrada do Costume DomIngo á noite Poltronas num-

Domingo - ás 5 horas da tal'de
HOB 8'l'EELE no scnsacional rUm

quadril�a sinistra
Film ele aven1uras Far-West

Entradas: 2$000 - 1 $000 e 600 rs.

J

r='--
........."""--,......·""'''''_......� ,

I· 'Salão
I

I 8abúadü, í6 de ju.lh(J
!

I Abrilhantado pelo

I
,J, z-Band

, Para o qual, c017l!ida () POI'O em geral e as exmas,
! familias
í
!

Brüc��eimer Velha

GILLVDE BAILE'

Guarany

90{/OIpft_(1

I
I
I

pelo!
,i

Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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E t· �.
Paraná avançam pelas terras da Cía. Terras Norte do Pu.!

S a O raná, esta vae fundando novas cidades. Agora é Ibíporã, I

como hontem foi londrina, Nova Dautzíg, Arapongas, Ro-
" landia, Nova Lovat, Apucarana ...

. Cidades fundam-se com povo, e este só amue reco-
/!!. CÜfnissão Domea.�� pelo Sr. Inte.rve�tor. Federal nhecendo as vantagens decorrentes de seu deslocamento.

para elaborar o novo projeto do
. quadro te!,l'ItOflal ?� �s Assim succe de com o Norte do Paraná. Legiões im.1rido, nos termos do art. ao do Decreto.Let nr. 86, laICWU mensas lá se teem ínatallado. O clima temperado as Iavo I

os seus ti'ab;iÍhos estudando os elementos já coligidos e rece na ssude 8S terras roxas: fertillssimas oompensam ]
(\�ganiza{�o� pelo 'pepaft�mei1to de Est!1tistica e Publiekla- sobejamente o' seu trabalho, permíttlnd- ,.lhl:_s exportar Pil!3.de, cem mronnaçoes obtídas nas .Preleíturas MUnlmpaes e os mercados consumidores: CAFE' ALGODAO, THIGO, tVII·

,.tl.e !ex�(js dos atos oííôíaes fixando limites de muntcíptos LHO, BATATAS, AVEIA, etc., bem como ma.le iruaern geral.€1 dístritns. A seducção do Norje .ío Paraná exerce-se em todos
Âf; alterações feitas pt ia mesma Comissão obede os sentidos e todos que para lá vão, Iícam. Ficam porque

C8mITl f:OS seguintes prece�tm; críentados pelo art. 2i1• �a ganham e vivem bem.
.'.

·

. Resolucão N. 2 do Dlretorio Central do Conselho Nacío- J.
��ão ha saúva nem oun as parasitas agrícolas, de ma-·

nal de' Geografia:. . _

.
. .... .

neira que o esforço empregado é aproveitado «in- tal um».
.. ArL2° - r'iIiJlxaçao das Iínhas dlvlsorías. íntermu

_ . .
.

.
;

nicípaís e iuterdistrítats, em !;erai, serão observadas as Nao vacílle, () Interesse é seu. Adquira seu lote,
-, ;

.

H'P ln!' } r n: I,_.;: ' ·'iseguintes IH t·m�,s:. . . . .

.

. .
. . ou sitio fazenda, COln facilídade de pagamento, la �&&SeB'iliffi�?;y<ffi:2l::HBffilliffi�;;:f�ffiméBffim�._·a � preterencts sístemãtíca pelas línhas naturais, I i:.gr � 'I

t�.Ci1!:r:en.te.·. re.?('nheCiV�iS, COr:lO, p.oro e.xemplo: a.li1. �inhl;is de Companhia de Terras Norté do Paraná !I� Tfirl. A� J
C

ti
C anella e·· Duta s

$3de reteve. (crístrs nu Iíuhas oe cumíada de elevaçõesace.n-· C:Q) grUhl Ue Bu3 II $3tuad.w·, divis?!'. de águas, dt: �:lrSO� dõ.gua mal'cantes! .etc.) A maior empreza colonizadora da America do SuL
. 1'-{5) li ,.

�I..'
as lmhB:s rne�.!as. �e SUperIlCI€S. dagaa, lacustres, mannmas Representa.�te �eral para o Estado de Shuta Catharr]� C· Ih �e sobretudo fmvIals;.. na, Dr. Waldormlf Lindberg. "�J omj)ram aos me ores ID

b) - Na Impessibllídade de' uma linha natural, uma Solicite informações detalhadas do sub-agente autorí- 9:B �·linh" réta C_ujO.3 e�tremos s�rao 'pORtos natnraes tactlmeu- zado, João Ferrarri, -- Hotel Holetz - nesta. cidade ou E$ precos da praça . E{?3te reconhecíveis (piCOS, pontos singulares, de relevo, aílo- do procurador neste Estado, Max Mayer - RlO do Sul. .'B'" �rações; nascentes e oouíluencías de :cursos ' dagua, casca- As pessoas interessadas ser.ão acompanhadas pelo 'cs;_.AC) BENF IB Ltd cffitas e quédas dágua, etc.), e, na falta deles, pontos outros agente, com sabida desta cidade nos dias 2 e 15 de cada I é..{S1 a. ffidotados das .necessarlas .eondições de fixidez e de Iaeí! re- mez. Passagem f' mudança gratuita de Estrada S. P. P. E$ ID
eonhecímento (marcos, ediIicaç?es,. pün�e5, monumentos, etc);

.

N. B. - Nenhum agente. está autorizado a receber di- �B [nerto da eia Paul) ITOUnAVA SEGGA $3
De acordo c nn este ül'lterlO, foram elaborados os nheíro em nome da Oompanhía. �' , l • r.,oi

J'limites do �íunici'pio de Bhlil1llcmul e seus distritos, que I

�.,.publícamos a seguir, afim de serem ?6vidamente analisad�s ,. S'n$2.'�)1{.RJSí?S,?lro,ÇR>';:_0)cl0mtrntf'lm,g:>jffiÇ1õFV;eQ)mpelos interessados (� conheceocres Ui) local, que poderao "Zf.Jw Q; m J5 (.L m w _ wm mmmmw Lu WqsJID
apresentar, dentro ,io numo!' prazo suas sugestões li essa Paulo HerÍna IComISsão no Departamento !:I.e Estatistica e Publicidade do <:') i [=":'=� ,

Estado, em· FIJl'ianopolis. '"

8Iu·m·enan San·ta 'i;atlllJf1rI3 I·
I' R��EUMATI-S�1f10

1 � 'Limites do Municipo de Blumenau � :1 Ia P"ra rhC\lmatisIIlo chrnni"o. dôrcs nas

Tin tas e Ve rn izes. Mate iraes Jl a ra I �l�!l�i;';:l�(:�"�,,;j�)���;�::����:, ::)��i���:s ';;: ���:;
li fÜ'l.cm dfeiio r;'l:>ido c segmo. Dcntro de 24

pinturas em geral ],OI'as V. S. obterá resultados 1

r .Exila as

Tintas em bisnagas para artistas li Pi!ulas DE \j.\qTT
. 'I !j.;;;�=�.:!_�S __ �� 13_E��:� .. __

Ir--Ái;;";;=--l r;�t;��;��;·;tli
I.� D o A n te? ,�� .... ,JU a

.

�J
: 'S V .. � t; Os grandes lucros do� pc- :l
..

!

-

�S'" i�::.
troleo só cabem aos que �::.1� C t -.... subscreverem accões.Olll toda a cer eza. nan Subscreva enql.lonto é tem-

& tomou o TOl'UeO LO-

�!:
po, 100$00 cada uma :

1$
VbBSO. Se o Ílvesse to- IJ: em prestações :�

� IDado, estaria já de per- S 1 ---- .. -.--- B

I! �!��ft�a��('�nças myste- i �l COMPANHIA MATTO- ��:: riosas difficeis de Curar iii l,.; GROSSENSE DE PETROLEO .�11: des1:1pparecem, geral-! I �:. :.<� m2nte com o USú do.� \ S
l � TOJ.y[r;o LOVERSO. $ i [,j Para tomadas de ac· ��: ilI:

E
.

t· \'1' _
11i I:: ções e outros esclareci- :

• -_;; <,xpenmen.e 80 um 'ii ., •.

!
-,

!�: mentos com o represen- :i$. dro e nttO se arrepen- ®: � tante nesta ci'dade �
1.§ derá. !! I • :

1'; Dest:'ja ter sande?, Tome i!1 ��� João Leopoldino. de Souza �i_........_ fi!. TONJGO LOVERSú �: Rua Bahia.64 :•••••••• q,. "" " •

i � !1 V811d2. f m todas 'JS � ��.:.�;:.:;.:.:.:; .. ".:'.'-:'::':�:;'''.'x;.

1:1 pharm.'lcias !ii< I

I ;�iil�� 7if.;itJ'$!JiIiHií>'F�"i!i'!>����
f33ffia I

i
! .. _· __ ·�_=c=.��_�=, --�

I �� � Il T i �;j
! 4."�"""Y;:;::!- tf�� l� a I 1\ €i���"�I;l+!\
� Ddicio:;;a btbüia - Ap- �

Cond01� i 11,Y(�)riUVG tl dig'_'é'��íHI L:Nl- i, .

,

.

,_:. 1.1,,-t g'enürn. -..,uppr·lmt�
<:n1 Ô nii (lUtos [I s pertur.
bH{J�{)e8 dip:estI\!aS e tIS �
Hmeg(,��!S de indigestão. i
i4� ea lHl e�rnf os gazé' s. S
RestHlI'_, () 8p[H:tHf. t

;,_J.
V ei1d�-sc em

I
ca!ia� �e molh3d.,s !

fil e :t�larmaal.as �
0' :ii
.,.t.'+�,,,��. ;:,';.:' ";��. �;��,� ���"��iJit���� �{�1tt'"

CiDADE DE tiLU1VJbNAU

�'t-iii!QitleIbMi�

LIMPE ôEUS PULlv\O[S
UõQnDO

Çom O munlclplq de ]aragtIá:
. Começa no ponto em que o divisor das aguas dos
rios dü. Testa· e dos Cedros encontra H divisor das aguas..

()ntrt' os rics Jaraguá e do Testo, conhecido peI,) nome de
morrü da Luz; se1fl1t� pOI' este divisor, passa pelo morro

... de: Seuo e em seguidã pelo divisor' das aguas dos rios
..faraguá e Puta.ngal até o ponto mais alto da linha que
Jig8. as cabeceiras dos rios· Figueirà e JacÚ-Assú.
C0m o município de Joinville

.

•....... C01Leça. no ponto mais a!to da linha que liga as

I.... (�F!beceiras dos rios Fi,gueiras e Jacú Assú, desce por este
.

ultimo até fi Slia fóz no rlo Putanga; pelo Putanga abaixo,
teté sua confluencia no rio Itapocú; desce o ltapocú; I

Cité :1 fóz do ribeirão dt) Salto.
... Com o lÍ.mnicípio de Paraty

.

.... Começa na fóz' do rio do Salta no Hapocú, sobe o
;.rio do Salto até sua nascente; dahi, segue pelo divisor d,IS I
.#gqas dos rios Itaperiú e FreimuTJD, até alcançar o divisor!
,das aguas entre 03 aIluente"! dos rios Itapocú e Lúiz AI-l
::€18, CÓil.llücldO c.v.m

o .

.I;omc.
de 'Morro do ltaperiú.

I·��g�;�:�Com o município de Itajahy �A:=1.i1ga=:JilS�B.

Comr::çll no ponto em qne o divisor das aguas cos! . ...
.

.·Y iOf3

..
Hapí:'l'iú

.'�
Hapocü E�

..
ncontra o divisflr da.s aguas entr:e �� Ba I)·C.O SU IIO� �fluentes dos ri(J<� I.tar.Jo�ú e

.LU.i3 A1v:es, segue por estE> &1.
.

,

.

cjlvuwr c pelo qUE. IlC'l enLre os rIO:; LUIZ Alves e Houpava,

�!� p;,n::�:�:p��o::. �;:;a�a
Carolina.

.

.
..• Bra5 i I

... Começa no peDto maIS alto do :norro da Carolma! r:t
.. !Iio divisor das aguáS dos rios Luiz Alves, e Itoupaya; se-I. Capital: 4 ..000:000$000�tue por este. P. pelo divhor das aguas e::J.ti'e os riosd For- SMe: RIO DE .TASEfROlaleza e Belciüor, até derí'ontal', na margem direita o rio
Haja.!1y AsSú,. a fôz do ribeirão Elesbão; sobe o Elesbãó Succursal em Blum enau - Caixa Postal

·

até sua IlIü;,ceute; dahi, segue pelo divisor de aguaa dos PAGA JUROS, EM CONTA-CORRENTE •

..

. rios GarCiae Gaspar Grande, até a serra do Itajahy. I
ATE '1 .,- JH"" ANNO

Com o município de Brusque .. Recebe em "Depositos Pop!.IlarE"s" desde 3

Começa no poato em que o divisor das aguas dos quanti3. de 20$OUO atê 10.000$(jOO pa·
rios Garcia e Gaspar Grande alcança a serra do Itajahy; � gando jures de
.segue pelos ruais altos pontes desta serra, até encontrar o

Idivisor das aguas entre os rios Encano e Garcia.
Com o município de Indayal

Conn:ça no ponto em que () divisor das aguas dos
rios Encano e Garcia encontra a serra. do Itajaby, segue
pelo dito divisor e pelo que fica entre os rios Encano B

.. da Velha, até alcançar a nascente do ribeirão Passo Man�
so; desce \} lJasso 1\1I'\U80, até a sua fóz no rio Itajaby.
,Ã,ssú; E'lobe o Hajahy·Assú até fi confluencia do ribeirão

.

Keilermann; por este ultimo acima até a sue cabeceira.
Com o município de Timbó

.

Começa ria nascente do ribeirão Kellermann, segue
· 1)810 divhor das aguRs d6S rios do Testo e dos Cedros,
até encont!ar o divisor das aguas entre 08 rios jaraguá e
clt I 'Testo, conhecido pelo nome de morro da Luz.

do

N5

CAPITAIJZADOS SEMESTRALMENTE
Faz todas operações Bancarias

&BEl i

Fechamento das malas enl Blulnenau
Entmu em vigor desde 1 de ,Junho àe 19':8

Registrados somente no Correio�--interdistritais2 ... Limites CORREIO
Simples Registr.

-�

!Q,OO 9,00
15 14
15 14

10,00 000
10,00 9;UO
15 U

15 14
15 14

Simplesde Blumenau e Rio do Testo Para o Sul até Santiago (Chile)
Começa na. nl1f1cente do ribeirão KeIlermann, segue Sabbado

pnr uma linha sêca ate a cabeceira. do ribêirão Luebke; Para o Rio de Janeiro Sabb teladesce po'r tlste até a sua fóz no rio do Testo; desse ponto, Para o �orte até Recife .;'segue por uma linhã sêca até a nascente do RIbeirão Fie- Para o Sul até P. AlegT� Sabbado.' aleI'; da.bi; pelo divisor das aguas dos rios ltoupa e do Tes- Para o Rio de Janeiro Terça.. 'tn� atê alcai::rça.r o divisor das agua& entre oS rios Massa· Para o RuI até Santiago (Chile) Terça� r;andubli e Itoupava. ....

Para o Norte até Natal e Europa2 - Enfre os distritos de Blumenau e Massaranduba .

Qua-rtaComeça nO ponto' em que o divisor das aguas en·· Para o Su! até P. Alegre Quarta
ire DEI j ios ItouJlava e Massaranduba encontra o dívIsur Para o OoIte até Belém e interior

.... :'{jas fi.guas dos' rios do ..Testo e Honpava. segue pelo pri- de Piauhy Quarta. ,l'1leieu, até" alcauyar o> divisor daR· aguas entl'H os rios Para Rio de Janeiro Quinta�MaSEal'anjuba e Luiz Alves.. .

.

t· €' d:j,c Entré os distritos'de Massaranduba e Rio do Testo Syndica O..
·

..,00 or·::> .. Começa no p()ht� -em que o divisor das aguas dos
: :ríDB. !\lassar?nduba e 'Honpava encontra o divisor das aguâs AGENTES:

c:...;..;('JJjtre os riOs doTesto'� Itoupava; segue pelo divisor das Carlos Hoepcke �.(tgUfl.S üos< rios do Te�to e Mal'Ssaranduba, até alcançar o ..

dl'vlsM entre os rio�. Járàguá e
..

do.Testo. Blumenau

9,30
14
14

·g,BO
9,30
14

14
14

I9,00 l

Ltda.1
�

15
10,00

14

A.

QUEIJO

LEITE
MA��TEI(jA

.. �

Aug� w. Berndf
Competente Encerador e

Lustrador dê Soalho
e parquet

BLUMENAU - Sta. Catharina

Rua da Vellia, 112 - TeI. nr. 13

Fax tedos trabalhos Clue perh,ncL!m �
G esta arte, como nivelar,· apl",in.!lr.
·encalafetar, rilspar/ enc;:!':Ir/ cnvcrnj·

Sllr " olear soalhos novos, velhos "

ç;st�agados. Ac:cccitil limpcxa !leral d«

,alas particulares e com merciaes, ce

mo iambem limpa, lustra c envernisr

moveis.

Vae para toda cr parte do Estado

r::1i�f��":����i:��� .��}�:;;<

..-:

!�ii-���

§>i;r\';:�)' lhe ;�tJl, l1(l3 i·ara H'ntir a agradavel
�\;''"�''':i�,�:r�� -..., �.� n::;w�'�(l {lHe' p]]c d,lÍxa na bocca.

1:f't5'>:/r �; fj�i; ,�:::.::<��/ ./ "..-, /? __"'."4�'1 ,I ,".!!)l� � "'o. li _.. -0-_, í t::' _- _..--- c,.•

// ,'..... .., .... I· I r� ,>, n, r(. � ��,'l"'i I ,.,.? /'t'Nst=i I / // ,'· ... ':;i1;.j
�

f��' .. :t..� �
. .:��.! l,r:.\. 11!1 :j:v//",;\"",-, ! ��;f' '\;-i',j� �il'_">'>'ê hllfJi'�'; (�"�i:::ll;� �'!!�""r.t. r:�;;:' '�:!}.Y:·:;:F .. i:�i_;·� ..�:,.ij.I_!_t..."".,\.'�}_;;� ,�_�.��..........,��.-...".zy�x��ó" ...·

....J.;:.••,�_.�·.-.'·.�::" �'-�'_'::\ .. '--'.'. -- ' __ ." _-- - �.:.-

H;;�B:S:;',:U?!'!'� 5�U SORR�SO 1Ct1:r.11 K{J.�J�(NO·S I

_,;. h;:.�n:2za e �.1i..1.r:::1(·�.(J d,� urna nlulher de
pendem liwito dii rlelltadura que deve
Stl' sadia a:va e hrilhante.

I\:.üh'l:ps, l':-.iL't :Jllgr!H::l1tando o encanto
de lniihar(:';; de �Htilh(�res, ,le,\r}r]o á sua

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



I
I ELIXlíl "91/�,,·

Com o sei .uso, notá-se em
poucos dias:
t: - O St! 19uelimpo,deím

purezas e b: m estar gerr í.
2' - Desepparéeíménto de

Espinhas;. E .zemas, Erup<. ões,
Furuncutos, .Ooceíras, Felidas
bravas, Bõb.r, etc.

'.

3'.cc,- Desapgareeimellto ( om
pteto. deRB I!;UMATISMO, dô
res DoS OSS\ s e. dôres de ca-
beça; .'.

.Ó ..

.

4' - Des. parecimeuto das
manifestações syphilltic \8 e
de todos os íneommodo. de
fundo syphí ltíea.

5' - O upparelho .ga ltro
índestínal perfeIto, pOi,>, D

«ELIXIR 91 » não ataca o es-.
tomago e n 'io contém

.

odu-
reto.

.

E' o 'uníc. Depurativo que \.tem attesta-íos dosHosp iaes, rde especial atas dos Olhos e
da Dyspeps ia SyphilItica.
VIDROS, >UPI.oS -'- ;Iá se

encontram ,i venda eon endo
o dobro do liquido e c: stan
de menos : 0'/. que dois vl íros
pequenos.

.

t'()� �é Maria
�--------------�

SI �u SOUBJaSS.E ...ADOPTADO OFFICI.';Llv;� rr
NO f XERCITO

FAZ GOSTO, A TUA PII.SEnç�!TENHO o ,ROSTO COMO BPAZA!
VEJA SE 11M GE1TO ME ARRANJ."

bE FAZEI! A BARBA EM CASA
DE MODO 9U€ SEJA CANJA!

ESTÁS IIS;IM POli\lUE IfIUfRESJ
GUARDA Emi Pllilt.SE DE CÓS<'
MAVAlHIl É COMO AS MUUlfrll!'S,
A"OE (AS': É QUE Éh\E!.HQR.

NÃO ME EElJES,I...€U FILHINHO
VAE PR" LONGE DE MIM, VÁ!:,
QUE. PAnECE UM POIICO-BPIi'lfi(.í
A CAlIA DO TEU I'APAE �.

VEM A MEUS BRAÇOS, ÇlUERIDO)
BEIJA, AGORA, TEU PAPAE, i'EU ROSTO TEM NOVO SRllHO,

9UE eSTÁ MUITO /l,!lQ�p::,r.;on)c QUASI ;.,;,;:; FAZ DIFI fREHÇA
E JURA: "WCUTIt/{ tif.o CM; ! OA PELE DO 1Jl)�,SO FllHOl

BARBELlNO
l\. Ffi R M A: Não transmitia c.; seus filhos doenças da pene!

86 a barba feita em casa pôde evitar
o perigo de gravt;S. infecções, tão

fáceis de contrahir através de navalhas

que passam de rosto 3., rosto. Não es

pere V. S. pe�ar uma doença da pclle,
e sentir a tortura que é o receio de
transmittir o mal aos filhos qc.eridos, para
exclamar o classico : "Si cu soubesse ... "

Será melhor acautelar-se! Passe i" fa-

zer a barba em casa. Com Gillette é
tão facil, economico e hygienico, que
não ha razão para V. S. continuar
a expôr-se a infecções repugnantes I

21 Julbo:
.��-','._-�--

,-.;':- \\.iI.A'
.

)1,...·

Larp;:na...
D.b,a-me grif U't

I ·
(,$." 4<� tir

t • � pá:'S Il

f i "'ue e (�� do l,eito:.
Com.b.t:! .. coutipf�
rafri.dC'," .....� 1dM...
bn.chih • ar.thml
O; X.,� ..&0 Joio

�cre e fortifica 8 cu
pn�.QS.� 1:"

�. Milhart.1 de
euro a· aombroaaa I· ..

HOTEL IIOLEfZ Emprasa Auto Viação CatharinenS8 Ltd.·
Situado no melhor

da cidade
ponto Cargas, passageiros e Encornmendas

Serviço diário entre

Laguna - Tubarão .. Florlanopo
tis � ltaiahy � Blumenau .. [ara

guá .. [olnville Curityba

R� Siebert·& Cla.fUCOS e INfMlC08\t�·
l'OME1tl �

Vinto Creosotado
».e rOÃo Dl. SIM"A 3IIN!i:IR.'\

II
QU"l.rtos contortaveís e cnsinb-; I

de primeira ordem I
I Absoluta moralldade t Imaxírno asseto
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BOMiÁs--HY-ÔRAUÚCAS �I C[tua f//orla

ti' Unta anuole suudüde rliora. uo meu coração, to·

1

dos (JS ;-;oiílw'$, que o destino mutau, cm minha vida,:,
Cann.nlu) pelo mundo lIl'pastando o pes,ú da� minhas

I UI',::illIS(('S To-ta« etlas clero, somente. a 'coce, m'lnlm bo-
I '/;('c:a linda, que nunca mo rreu. para 1IIin//(1 recQrdaçl1? ,.

'II I T"I/Iho encontrado, UI( minlut rida; nniita« 'mulheres lia-

d-», mas o que «ole (I (JeUez(( se elia não me truz o so-

I ntio, 11(7.0 me traz. a. e::;pf'j'ailça ... OU/o para () passado e-

I'
{'he{/o a henultzer, oue o üestin» tenha Iançtulo um ponto
Iinol, em nosso romance de amor" Sâ assim, poutle co�

nheeer a f!/01'ÜI.. de sonha r, de sorrrer. de »ioer dos fnell,s
.

I
sonhos para (J<; meu» sanitas, num mundo onde U senti-

No acto da inauguração do I cial outorgada aü povo bra-
retrato do errlueute chefe da I sileiru pelo Illustre Presiden-

mcnio I'II'{J i{jl/Ol'ado,
CYRANO

i'IE:yão, dr. timul,iú yu�!:;aG, I t�� supera a .de. muitas' =:
5 I E E N S (Orígiuai 1. B, R.)

Da la. Collectorín l' aderall (,:oes que ravludioam para 81
. .' :.'� .

nrsla cidade. o sr. tJosé rru· '.� título de maís caltas, 1 ....
,. .. �,...,.��.... -.�-.-

vares de Linw, l.1ig'rJ(J cOllee'l Mas nUJ é somente neste I Anniver5ario5 I' 5arauht, pronunclou Ó 8egllint�� H!etür que se tem 11\1tido as Avto ..�spiroção perfeita. mesmo r Ir
�H:3(jm'so: J t.tten<;õcs vlgllantes do Pl:C: Faz unnos hoje o sr, João I ,O C, N, .Allwric� o rere ce

1"1li.':\lS senhores, ' sideute. No momento, esta com o tubo de sucção vozio, Luopoldíno de Souza, dígnls- ra _aot; S6!lS asS?CWdOB tUna:
Quero, logo de Início. ex- clle empenhado em desen- simo agente nesta eídade da nhã, domingo, ali 20 horas,

press ,i' vus os meus agrada volver as fontes de riqueza Grande segurcmço dE> serviço. Companhia Maíto Grossense u� sara� dansante, em SUII

cimentos pe!::J nímia IHludadr- nacional e em crear ou rles- Mant(lgom simples. I de Petróleo. sede SOCIal.

I.Hm :;�. .uonstrestes em acc«- vendar outras, para própor-

.\
_;_ Amanha o sr, Paulo I Viajante5<]",1' [1,0 LlH.'U convite, para as- cionar,nos uma rdativa in" ft> GI'ossembl1clJf.�r, eo�]mer�iall-, t.� ,\'- TER RArT r,HI"EúHr t:, essa sclemuídade. df:pendeueia economíca, pro- ,I

) te e df.g_.t,ar�"t'a ügura em ,I.
vv . L v A,-', :J

A.ge.
ntes c Oi!'

.•tr,�b.lJidof'>"lSI I'
,\" -� \,''''' 1_.

CüW'.i ern todas os demais blerna esse que preoccups}
, IllOSSO meio. i ES{<lTe nesta cltlade, ,tendo

T;3PIHÜÇ(h�s publicas !lo Paiz, hoje =... dia, os .goveruos �u VICTO"ª' DrffJ" ""'�T €) (IA I d d
(, üWGInO lóra df:llas. vem marorra dos povos, O nosso I i;·t\ �9�ttl!t�:) C:t m'.! 1"'- Selfuntla,fein.l a srt.a·ll'egr'es:-:udo ha poucos las C'

, ,

'Í u t erra no I

I
J�osi.tú S�lmlÍdt í:.�, ii m8nin"a I S, Paulo e Rio de Janeiro,

(,C CUJ'!'·.::urlu, temos, hoje, P., parz, ,e rzmen e,
,

enc "

I iH. UM 'E NP.lJ '. -

f.�tH�hÇ'ã(.1
de iuaugura.r, ues

'BCP
solo e sub sólo, ,todoS os ®l

•
, • ! !I1Rna Thereza Andratíe, fI- .�,

te recintn, fi (,lh!ü� do' eIT!!- elementos e l'CqWSltos gá- \,.. �__
lhinlla do sr, Jnnocl.'ncio de!

v •

1 d 't d" um i A!"idrade. fllneeioilal'io da i
n(�nte Chefe da Nação. NãO I'i:lntH ores ü .t.'XIO v

AI t t e n ç ã o !'<� ITAJ-A'I-'-'l'-\-.{:�'-""",--...
'

:�:'rrFe··r.sç.t!1(l:1'pl_,"1j'rH['t.h:'nri(j,113·�_,r, lJíI111""'!7'eprer:;E'lJía ei:'té l{0to um W'S.I tal cT�prdIendllu�nto, ,_
,

..
'"

'Uj \'ulgP't", tIe Sim}lle8 e�;lte f\�8Jní, com ti mauguruç'ao
- z:rt para CllHl (lUCm eo\'?ixa, de !;PU retrato, .rf�Zi.'m08 vo�os . r .

.
,';'" //" (1�1'!l.�_tJ�,l.lf!::,(f!tr:'l��I'�:'l�;:í�"("J,n:�:)'rI"!l,](Jlllt:".'('i!:t',C:'(�i·:lj(�):;na� BUliS nãos, as I'c!leus do l,arü 'lue ú emlOent'� Df, Ge,

-
� : -,.__':: -

,

::urn:'ümo puucr, slnão. ape:1<:ls I
tuBo Vargas se conserve �o Prohibimos a ,entrada em

I

Camplatoll dia 8 " HPli 11I'j-; fl_O .

DirélY'1' Presidente da
t, vléru do p.iuis. () ln'ofundo j)(}(jrf o tempo neeessaflO, nosso terreno, situado sobre melro anuo de :'xisfPilcia (l i.;l,!mp;Hihla ;\!ti]bmg em !ta,

L;:cl)nh��cimento 'de J:iOsst' para levar a bom termt) a o lote nr, 154 A' em �Únllne- nosso collegfl "O llf:jahy�' j;thY; ,0 S!',. R('�'aflldo Skbel't,
C-ünção (�e bra<:feh'os ao grando tarefa que se iP:1P.O,Z, ranos Central c, DilO no� que circula' llü ei,hüe do prOprI8tal'1,O do Hotel HoJelz
I ornem qu:: lãi) gHo [üm SI'.' pura h'In da n(j6sa querwa responsabilizarluo pelo que mesmo nome sob ti direce[lo e O sr. LUIZ Bu1zke, clwl1f-
I;.j[lo f:l'�'r:�') Ü Home. da patria, ,acontecer aos i[lfractores, do sr. 11l1gob�rto Nogueir,l. !uFr.

F:;:�] lJ, dignif lJ'-',idl) a .EUl' Oalcer:rando eS,sas. smgo- "Cidade de BIumenau>, H· A todos
f'�Pi ',,:r;1;.� n.iHJstr.:;;f..ur?, I Ja8 palavras, conVido 08 meus Alberto e Gentil OdOl'izzi

presenta ao pre.:·a;�o contr-a- Ciu[!de de
j'>J'i'l t �F"� '::,;c't-"'� p,<,..ll""� 'os

distinctns amigos a dal' um
',: {Ül, as suas felicítaf:õ,:i> e os tà,

[i>:,:�;� -,";;�"'g'�'��ld": f;;��l{;_':;"<,, viva ao Exmo' Sr, PI'esid0n·

Escolas PII)lJIDcas
melhores votos dE' 'umã lua·

,,-;"'::':,"';:., "",�.,� � UJULvt·'Gtull')V'rg'L. t=' I'Í.'leüIHu vH,rg'i8. VQs tambem "t, e • � a a". ga vida. ._0 0(125 onde e,.;;teve Em tratamento

�H�'f_,nh2üdS tãu bem cúmo

Lotal"ia do E's' ta'do I

.-----

Realizou'se quanu-feira uI· ��vS:c�:��1:;i�Sil��; g'::rael���
U '1 Durante o pl'imeil'o semes, 'aO Globo J1JV"IIH

H lilna na cidude de Gaspar, o FInt0l1igencIa lueÍll'ii e. uma 't d t"
r' 1. b � I da ílial do Banco lndwtl'ia

.

1
.

I Resultado dos premios 1'e e8 e anno, ...oram crea- �
',;, .

ea,tace matrimonial da gentil e ('o"lm"�I'cI'(l de S,allt,·" C·',+.lla-
!�::V:.! g:ir cu tUfa & sBrviço d BIll OR

... . . - � '"

"

_ t' ,maIores da extracção de os em ümenau 2 eaco as O MELH S ,PLEMENTO rU s",nhorinha Lygia Fontes, Ihar'ÍHH, Pill Brusqllé,
(::�:1, bVo� IUC1t:; firr1el'nó e. lml: nuiuta leil a 14 do corrente: publICas, sendo: pelo mHfii, VENIL PAR 1. CRfANCAS prelld�ida filha do sr, Eurico
�) �uur 11\ e em e ,.> "U"'!t (, '1.'

•

13 I E t d 8 F-
- .,..,._--.-�---

;, r, fi ." .!, T iço
.�

r:;'"''.l
�, -'

8392 5) contt!s; 11887 4 CIP,lO e, 1)e o s a 0" A VENDA i onte,;, com o sr. Armando

�; :�'�I�·�(l, �,j�, ,,,tlH ,�?, �t�urc_,. (:OD.to�, 6'H6 2 contos; 7225 1 r_�xlstbrn, a�t�almBnte, 34 e8-
_ • N, LÍma, alto futlüciullHI'io da. MOVIMEN110 DO HOSPITAL

�.� .. i.:�'
,�Z

,ctt. _'. _1.<; U,:S Pbhase.s i contw

'140.70
1 con. to' 7971 colas mantIdas pelo ll1unici- Ne3ta redacçao .:om. RODOLPHO i Fiscaiização do Perto ti!) Rjo

l'InUNICIP;� L DURANTE O 1.'.EZHi?lS I.lg: a�.!ilti tia "11111 raBI
5 '$"(1' h $' 241'>' 5 d>. pio. RA --:r:- : G"'l 'i

. ill. 11 • , lU u

l:m':l, rd.. ás, yhe_:JollJeno l'C. ,0:;, � �ü21 000 ,1 .. OO.J!l, DL�:... l L( 11 e.

DE JUtJHO
lH::xo da!:; .ttgltaço€'s que do. 12/�ó 000$: . "

1

mÍD.tlUJ ü mund!) toc!o, H8St�,.
.

Iodos os num.eros aCl��, Foi o f!eguinte (I lUovimcllb

gu:ntndl) ,� e$'itr.;biHfl.li�re da St:J2e.se• ter;� ,E!dO 3.�qumPo Â EIUpreZ'__' I'llClllStl1l18�l',I (-; a]"(-: '"'t fJ.st'aY -I-j"" 0_
to do Hospitêll 1\íuuieilw! ues-

nOSE� V Hif1. ecorWDllca i:� 3.
do� rOl P,�boO�1S reSlU0D:tes - l.lJ 'L � (. ,

- _) ie, vf (. n, U tu cidr.de, éurunta o HH'Z de

tr�Ílqun.nd.ade social. Pm'a na CIdade do RIO Je Ja!:.cn'o, ..

d f' ]'unho ultimo:

perpetuar seu nr;nw com (,ll
-�

- san' o IJor lll11ê1 ro-�orlll ai ti
Consultas 103; in(cffVHlos

l'i1cte:res de curo JJUS pagi-
.'
.PorrlO[I-SO Ut e:U1,ar. acad�-'

69, dOB quücs 44 entraraw

WtS de, UD8tm historia, busta- lU U.U \). cc
em junho e 25 péu:;saram do

l'a a su,,,. glande obra de le- eoül'o, contendo pouco di- 'l'iven.os hontem a prazer de visitar a Em!lreza Indufitrial Garcia, quo é dirigiU h1ez de muio. Dos internados

gü�lfiçã() fH/c;ai, qUb nito tI·Hue nheil'o c uns documentos {JeÍ(J sr. João Medeiros Junio]'. roram 2U homens, 32 mulhe-

(:ü�,!;j(), CI."m ;1 ct,;1j nl:iço(-�s sem qUlilquer ;valo[' p. ter· Atordamos desde logo ae) H', \l€deir(is, sobre a refonua que está passando ac- res e 8 OreiInças. Diarias de

!lwh; adin)LHl118 do novu p ceito, D[I-�e lJ<la gratificação tualmente ii Empreza. internação 917; inJecções di·

1,1) vflb.;) wuwlu, hH10 i:;u (l ii quem entregur IHI gere ÚCÍ<. Este logo prom�tíficou- versas 2()1: CUI'Ul1V{;1> ü::7,

z;' r', ;\té, qu'.: a }{'I,,(silíyÜO só ! :!esta rolha, se a nossa disposição, (Ii- vaccínas {lontra a varíola 85;
. ��'��.!'!<::�=::=-'1::_-!:"ç:",:,:",'.'::<��,,",,���---

zendo,nos que já €.'stão obito, 1-
em pleno andamento as

c�a1st['[jcç,ões do nlJvo aug- E' X a m I· n a n d omcnto dn fabl'icli,
A E'l'HlT'CZa aCüba '.i e

t'ecd)(',' da EUl'OPL! (iS a politica. commercial
machiuarioEl m[lifol aper- brasUeira
Iciç('fj:los para a fabrica- BUENOS AYRES, (A. N,} -

çCw GU5 nwis iia:Js arti- Examinando a pülitica bra.
gos. f:j!'.:irn di.,iUte (la Bupel pro1
Gúill est.e;;; llH1chi!}urio5, dueção d8 café, «El ChronÍS

está Da altura de fabricar ta Commercíal» historiou as

as 1112livu'es ::;edas pos- (}jvers&s medidas ultimamen
sivcis, jguHl<llHi.o-�e, as te tOInad�13 pelo governo bra
de out!·ü� fabricadas no sHeiro, terminando por dizer
cxtl'i..ing(:,iro, que, (,depois de algum sacri

OS novos vroductos Ia· fi (;io, o paiz irmão resolveu
brie,.Hlos peja Emprez'''l u problenw do café da ma·
í"Õü: m!onaxados tinos. os neil'tl. mais racional e mais

r,,', ','. i'''� 9�lil.��88iio 03 pri�eiros í:�oD1mercial, OU seja, pela
.

uma t?strt do mte/tOl. (la Emplidl IabI'lCUdos no Brasll; co 1'rnda e pela exportação de
IDO: toalhas de' rneza, guardallupos, Jogo completo. deJlominado «Guanabara»; taIltbem as quantidades que, antes, eram
maIS �odel'nas toalhas de banho e rosto no mercado brasileiro, Merece Hinda especial r produzidas para serem cles-

.

W:_"'_"'_ .w,s attençao os atoaJhad<_J8 em seda e algodiío, serIa e linho. linho e algodão. I
truidas�),

E','n....

�.p· reza' I. n.d.·.ustl""a I .Ga.rc,·a No novo predlO que está i:'enl\o 8mpli<tda a Empreza, vão IUDcionar a lli)Va fiH- �-------�----

I I Cão e as officinas mechanicas, '.

, . .... •
_

•.
<

O nov,o predi? da P{)rt�ria já está prompt�, teod.o sido insta,H:Hlo ali um modero
t InlpreSSOr

I)t�\ClS2, para <1 sua SfJCÇUO Armu;!;em, de Hill empregado I no dmbulatOl'lO, archlvo, e serao executadas as lell� SOCHles tl'aballllstas. PHECISA Sl:!.: dE: um rapaz

�ue t�Dha pl'<!tiCH de balcão (' cooheeimenwo de contabi-l'. .

Está pois, do parabéns, a Empreza Induôtriíll Garcia, com mais eR6ét grande d(1 1� -- '6 Hunos uesta re·

lH!ade, ,vIctorIa. dacçao,

UM

,r

Âinda a mauglll'aVão do rôtrato d9 Dr.
Getulio Vargas nas Golloctorias

fsderaBS' ,desta cidade
'

ai111iv!�rBaj iantr s
Blumenau,) feli:i'j

I

f.-

'/'Cl!WS (I 'I!,'azcl' (Ir: ('<ml"ir/m' hrl{Js us ,';(lC'lús· ('

(',;nl.Ú,';, {(UI!':li" /j. '['rua (/.s,;[::;1 in.'1Il uma ,.,()in;e d((//('úlIfe) a
,'{o/:';;:o r SI' !iii {!l'o:ri!i!O tfu,'Ui'irJO di,'!. 17 <is;:(I !toros

. ,.
.

A ])1 li};UI' () lUA.

'. (JltllJ l\",T j •

l'Jautleo 1\ fI] eriCel

.I)�:cl;:['(J, �.,;o1J lj;inhi'� P(d�·JYri� í.��.- lFtnI'[i, não haVeI"
{UO i} (J.'.lr:m qH'H.' (ji.p.l ",-,';j,t, .td.'(,m },O\-_ll; (',� irrnil'I/', RtldoHo
c 03waldo S-chmitz, h(J,,�·�t)!)d 1.lí-gociaI1Lf·S, i;'1!I Uelt hh,l',
(C�\p{�ltlJ as peIF,�;d;; (jU!.: dc:r,Unc.;�li_'aDJ i'it'I' a banllci;-r,l. do
Scciet!ade �GNnüt!ichkeit;) uma twwJei:-a a/ema, bem (;Ümo

nãó ter sido j';'l u' RuteI do Buycott áquela tit'Ula,
.' Estrada da C'jf'Oliné', 17/fíi38

ALFREDO FRANZ

�.�.��������;;..;.;;;;;.;;;,.;..':::;:c:..�� ���. ���'"'

O sabão

Virgem Especi
de WETZEL. & elA. ,. JOINVlLLt:

lidll
Registradal

recotJunenda-se tanto para roupa fina como para ronpa commum
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