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Uma linda Festa

Esportiva

Esta folha não circulou
quarta-feira ultima por moti
vos de ordem interna.

o M s

Rua 15 de NC}\t,ern,bf\;)J 987
NO'lJ1'octio jUl.lt{)�p,,:igrej:1; t:ath"l!cii. dCrrl)il�i; no Hotel i,ÚO ,}{18(\

R.epr�!H!ntacões:: .'

..' �.

Alllança COfluueteial de Ailiiinas tida" '

$ê�çao ,de Pr�dtu:;tgs Chimicos ,_:, R�º
.'

.' (1.', G.· F(trfielliJ�tl1,{.�b'ie .:I1�/ieny�",ell.'i,:ll!f.t't, Fr(lnkji:H' (I; lI.)

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



� .

;. �

�.... I;' I '.�

'.� "'W'"

'j;.. --.

•

Dilllcureo D!.'oferido pela Senhor!- "Cantos dos Ermos I!i da. s!)udpdc".
ta Mercedes Azevedo Trilha. alum- Num sitio de um. amigo,.o.poéta,
na do CoUegio Sag'rada Famílía. passou longas hora.Q no. B810 das

Exmo. Snr, Major matas errando eome l1ID selvagem,

E._1wl0. Snr. Prefeito - Dignissi� Foi 'neBias horas, que escreven.

mas autoridades. os lindos e rormóBoS. ve��oS .�e SUl!:

Cansstmas Irmãs, ! óbra prima - "Ancllleta ou Evan·

Distluctlls professoras. I' gelho
nas Selvas",

ti rsts
Colegas! Certa vez. e foi no ano e 1. v.

Eis-me aqui boje para desempe-] num» testa familiar, (} poéta recitou

nher li missão de que fui. Incumbl- I 4) seu derradeiro J)llcroa, tloIDoven
dll. '! te por sua síngelesu, '::!lciO de g!a.
E não fora a ímpotenela da. mi- tídão e aro zaüe. ).<, no üm desta res

nha vontade perante a vossa exe-I ta, quando Va.r{'l!t já se preparava
cíva bondade eu aqui não estaria I para voltar Acusa. dCliieucade-oll.St;.

porque sendo a arte da palavra a

I
tremendo t,cmpestade. .

mais expressiva e bela, e por isso Acostumado a e'Jfrental' as for

mesmo ao mais dUicil, a situação do I ças brutas da natureza, pela SUa

orador torna-se embaraçosa. E :1S- constante vida solitaria nas selvas

11m compreendendo t:lI. situação I brasileiras, o poeta desprezouN�1J
nem me passou pela. mente vir aqui bons conselhos dos presentes. ,,:0
como oradora, mais �OIllO interprete I podia,

e não queria ele desmentIr
da amizade e eolsguísmo que nos o que escrevera sobre a tormenta

une para jUbilando convosco exal- no seu poema: "Eu amo a notte",

tar aqueles que o merecem, E saiu; aírontou a. tormenta. A \J!Uii

Enfim chegou o momento por nos ea mudança da temperatura do am-

eneíesemente esperado. blente, foi causa de uma congest.ão
Dlgníssímas autoridades! cerebral que o prostrou no leito

Muito honrais o coíeaío Sagrada da estrada.
Familia com vossa apl;�cif\dis6ima. Apez!U' dos esfórçoa medicas, pa
visita! Bem quízera expressar em ra pô-to fora de perigo, este ata

frases lapídáres, ou ao menos em que tornou-se fatal. pondo têr':ll0 á

frases bem burüadas, o jubilo que ...ida do insigne e venerado poêtal. ..
nos vai n'alma, ' . , a alegria tmen- Foi isso no di!). 28 de FevereU'o
sa que irrompe de DOSSO intimo. " de 1875,
E como é justificavel tanto jubilo! E"ta.vu. terminada a perégrlnaçllo

Sim. estão entre nós aqueles que agitada e cheia de vicissitudes dei

trabalham pelo engrandecimento de te gênio, tão senslvel á vóz divina
nossa Putria,estremecida. .

da natureza, cujo som fazia·lhe vi

Senhor MaJor e de maís autorída- brar a alma e rixava nos poemM
dei, que o imortalizaram! ..•
Aceitai 06 n08808 votos de boas Agóra. minhas queridas colégas.

vindas! Que a vossa permanencia ao despedir-me d'aquí, uma pala
entre nós seía perpassada toda em vrlnha a vós: - imitai a Varéla,
imensa satisfação, deliciando as docuras do nosso i�

Colegas. . I díoma; cultivai a·lingu�portuguestJ,;
Não nos deíxeznos acalentar por trabalhai sempre para que eUa se

I pr0!lle88�8, risonhas talves, para �s propague por todo o nosso terríto

a.ntl.patrlOta� mas que nada mais rio e penétr e em todos os lares e

almejam a nae ser o desmoronamen- sela ai aznsde, tambem por aquelas
to. da ordem, base de toda �uItura, que ainda não 11 conhecem.

a!lCel'Ce profundo tIe uma VIda 80. Caras colégee.
eíal e f�Uz, .'

Uma dupla e sagrada. missão Cá-

Com lp.tere8a� ma.l� VIVi) e atua- be-rros cumprir,
ção mais pratíea, tsmbremos em Menin�.s, que somos hoje, deve

proclamar a nobreza da nossa Ié. mos ensinar nossos irmãosinbos a

LIVONIUS & CIA. Com ardor sempr� mais�recente, amar li nossa querida Patria e gabá-

_ ,

obstemos a ínílueueía maleH.ca da- la. em SeU bêlo idioma,

! q�eI65 Ilue pela suas !altlas ídeolo- Mães brasileiras de amanhã, edu-

.Notl'cl'a.S ..:.da U'a.spa·r
(orrespondencia de Hamonia Blumenau t gtaS, preterem 'o avütamento da quemos nossos HlIlOS para que os

__....,."..;............-=_�.__"""'_�=�'"""""__
!Patrla.. .,

seus corações sejam iguaee aOS Ci)-

I CODlp�ovemo6 o ,a�o"r protundo e rações dos Heróis de outr'ora, pe-

Para "Cidade de Blumenau' Nilo esqueçam o vpa- ., verd�dell'amente filial. ao torrae lo civismo, pela coragem e pelo

Tiradentes _ Foi festiva- gameuto das mensnüda- bendlt�. que nos I'!e:rvlll, d�! berç�. amor pátrio. .
.

mente' comemorado o dia 21 O "Cremio Olavo BHaC"J! programa
variado que muito des! Em caso de mwr, pelo a�eto �o lfOBSO tra!Ju,h�, da Ei:.'t;l, é a. n06�!t sagrada IDl!JSilU.

de abril em homenage'ro a rundado nesta cidade em S agradou ii plateia. Music""" l'upp:ão, l'ellabill'tem l'm-
nO>3sa Intellge.!1Cla, de tot!as a::. U05- T�nhi) ditoo'

d d
-

ae y sas forças, para. conserval·o gLande .----..

Tirad.entes, reunindo,se todas .

e março o corrente ano, elassieas, bailados, canç.ões mediatamente os seus e nobre.
----�

as escolas e' reaHzam�.o-se Já representa uma as:�ol)laç;jo I recit"tivos e declamações, nu: titulos. E' sufficiente pa Seleta assistencia!

1
.,,:_�

.. 't:,.

um grande destile, Na pr�H��a perfeitamente cons<:lldada e n:�ero pelos escoteiFosJ come· gal' UMA MENSALIDADg
Vosso comparecimento a l101!51i _.�

Dr, qetulio Vargt's, foi iia8te� que por uerto, se�vriá di! .e· tlIas e numeros ca.Ipiras, de· para revigorar o mesmo �a."�:�: á�s��:;Íf��l�Os�I�C�:�a�t� .' 'D.'frfi f'r ���. i �."c:
ada ti. bandeira nacional ao I xõemPlio

as demalds IlI!iSOCla� raro alguma$ horas de prazer e evitar a perda do di· repleto de prazer,
. r � �'( '( .� �� 'fli,'iJ;j

som do hino da bandeira. ç �s (e n08SO esta 0, em ma- ,i popUlaçã.o desta cidade' reito sobre o sorteio e Recebei portantonolSl!oB respof:itc- ",,,
.

Diversas creaDf;as do Grupo I terl� .

de esporte. diversões O festival foi encerrado salvar as 8UdS econo,! 1808 agradecimentos. í:::

e ri? Çelegio fizeram bons S�)cliUS. CUltU!R! arte e jJrin. com f) Hino Nacional, cantad.o mias. I I Orução feita por occaaÍão dos

renltatIvos alusivos H datH, CIp�lmente CIVIsmo. - A di· por todos os presentes, antesj I festejos "Prõ·Lingll&. NaciQl1�!" pc�

A banda musical acompauhou recao desta .novel associa- lIo que, o Aspirante Antonio -lIa Iliumna Orla �ilian,
as festivIdades exeC'ltando! Cã.o está sah"f.azendo muito Carlos Nllscim'mto da óa

&0= 2 • h

I �xmo. Sr. Malo�
� .. bem f l"d d'

."

.,.'
= ., Exmo SI' PrefeIto

com al'do, o hino nacional.'
as ma 1 a es a ql}-e se uOIllJ?Bnhta d� Hamonia. pro"P' Dignas oüvilltes

ENLACE � Realizc&u-se em
propoz o mesmo, no dIa da l1UnClOU um VIbrante discurso orta ria '1 69 Caros ouvintes! '

São Joquim da Cosia d S �

sua f�DdaQão. .
. que mereceu grandes aplau j . .: FAGUNl?ES VA�{ELA 1

ra O enlace mat'
� 1

el' ASSllll ê que, no dla 30 de! sos Jose FerreIra da SIlva Pre Em nossa "GalerIa de Gl'andes

sr� Sebastião cos���o���p�� de abr!l p. findD. _ comemt?ran.,1 H'amonia, t· de maio de 1939

I
feito do Município de Bium�. �g.ft:n:���f������db:a�lcii�' um

tente Agente Postal Telegra-
do o 1 centsJ?srw do aUlver· Do Cúrrespolldente, fl�U. no uso das sua! ah'JbUl- ° seu constanto vaguear entre

fico desta cidade oom"
,S6l'10 do naSCImento do gran- _�_ çoes; as n08sas matas verdes, deu-lhe

nhOrité.. Maria Il'� p
a ,�e, de Mare�ha,i Floriano Peixoto,

AIR F
I CONCEDE: €i professora Ho uma a.lroa. poética. sonha.d.ora. el

f'lho. do L'
fi. ereLfa O Grenuo Olavo Bilae por RAN('E 1'8ci Linhares Schmitt vinte a!llante. J?esae pe�uell(), :V,areIa de-,

1 ..
.

sr. nelO R. Costa. d" ,I'(
" .I ..

;. dlCOU-SC a prod.uçao poebc�, exer'-'

Testemunhou ü ato eivil J( r
sua IrecçQ.O. promov.eu graD- dl�8 de llcença, a partir de citando-se tambem na prôsa, e, não I

parte do noivo o sr. en�e- d�s restas,. qu� mUltI) bem
CORDEIO A.EDLCIi

hOje, para tratamento de sau· Toi, com? �e cuide, UI') sim[Jles p�é Inheiro Edmund �'l
.

d
dIsseram do mteresse que I KL fIA &.L; '1 de. ta .. ,_FOI �1I: um dos nossos maiO·

_,
O t!l velra e tem em I'ozer e I p \'.. M'

.

'11 d Bl res poetas lmco:>,

Souza, e por parte da noiva
c ....... com qu 081' fECHAMENTO DAS MliLAS r!:lleHur� umc�p," e U Luiz Nicolau i'agundes Varela,

O sr. Viterbo Florencio Pe.
seus assoCIados. e o povo em. PARA menau, la de Abril de de 1939 avistou a luz do mundo, no dia 171

1'e1ra e seoh 't J' " : geral de Hamoma, ctJ.mpreen· j .

. 1 José Ferreira da Silva de Agosto de 1841. na Fazenda de!

TbohIaz devL'
Orl a ,ouquiua dam e '1onheçam mais de I Norte (Norte - Brl-lsll.l Prefeito Santa. f!ita, nO .Mu�.icipio de

RiO"OI lIDa, perto. as cousas e os fatos Europa L\irica A si"" Q

, Olu!o, ;:)eUB paes, lllt�esbararo.si,}

F t H II d h· t
.

� I';; ,- .

' ..."

Pt'
mUlto por sua educaçae; e no ano

ou • a
a nvs�a ISO�H!.. Oceama.· O r a rl'a n 7O de 1862, matriculou so- VureIa ua

No dla referIdO, esta Clda�

I
" '

" Acad.emia de São PilldQ, cnjo curso

EscurSionou domingo a esta de �eve a oportunidade de as· Sexta-feIra: José Ferreira da Silva, Pre. frelj:l!entou dois anua.
.

,. .

cidade o esquadrão IH"ncl·hal
sistlr testas que nos propor Agenda, 14 hOfttS feitü do Municipio de Blume· IA lEI!e�Pl,eI'adi! morte de1h8CUdhll);,

•

. • y' ci' 'I '1' ,< ...' -

!'
_'

TI la 'mI lano. arrancou· le ti al- ,. . --"'-'._'

do �raBll de 1'ij�cas, que jO-' y�u 1 li eglla e euucaçlW (orrslO 15 H uau, DO uso da& SUtiS atribui. �a 0, !?e!,ebre poemtl. "Cantico do PrllcAito'('
.,

gnu uma partIda amÍstül,i3 ClVlca_ . Para o Sul buiçõcs; (alVal'IO ,
. II IÃI 0/ raCiOnaIS

com o 21 de Abril. O (l�ad�:�,1 A festa ds tarde, imPllrtou! S -'. _

' .

" .
CONCEDE, a partir ue hoje, .

�cgl1iu �le:}n,::�8 t,f'�'üe P?l'<; J�� !
• . . . ,

dó BI'RSH 'lu .'
1
rl'd 'em gl.'andes provas Qsportvas eguncta relld" ao fiscal d.í! 4il, zona, Eurico

CIte. QuaSl Ja. lllltl,na fi .cre'l.'llú i Ate a medlCH1<l casem.l '>I)t-eu
e "elO p1'OCCul Dl d � f 't h

.'1 'l.Q'eIC·a 14l -r �
!l!!odeFa(lulrll1de,lj!landu]!lf.}chC�1 ll' r i·r drf", ;o'C< 1.1

de grande fama. nito corres.
eva.tll:5 a eelo.por asn orl'!',>:::> _,I -r

luraS Zwicker, quinze dias de ré gouallflt!cia. do PB!lSiJlUen!.o delU lmamen.'_, mo ucaçao ,)(.:nSl·

pondeu a espetativa, pois, foj
tas fja n.o�sa SOCiedade, lapa CorreIO 11J II rias reI(:Irentes ao ano de sua amada e ínel!qll�(.\ívele!lpusa,!•. : vel. no;:; seus. processos. Já não

d€;l'rotado pela flevad! {'on
zes e nlllltsl'es. 1938. Abandonou, 8ntao. oS llvfo8 de Dl I mãl:S G"e praticam os abusos de

tagem de 5 a 1
t,

'-1
A' noite no salão Wlo"h BJumenau�Europ� er-,<"I Comunique�se reito_e jnterl'omp�� fi sua bFl�h�,.nte dar mi! purl1artivo de pratic-r

I '

'
".'

.; ';.I • I C!!.rrelra tão alIsplclOsamente !lln.uada I
.
to ,j •

-
<�

.====�_�_:____'. tev� ogar um l.estlval com
3 d;as e me,'o

Prefeitura Municipal de Biu O poéta, recordando-se de umR u:na �angna ou (le aphc�r um

c menau, 22 de •.).brÍl de 1 y39 dolfJrõsa e eterna separação da. 9.- smaplsml:! a to�o P�'OI)OSlto! CO

I B d hill' (I
, i

. mada espos!I>, pa.sso..!!Js dias, cotuo I mo sefazHl outrora. fanto o l}\.H·

m casos a syp lo, mam" I'
.10sé Ferreira da Silva um demente uo sel'taQ,

BSC!'eVGn,! gath'o,
a sangria. como o "-im-!-

f t tb 't· Inforl lUCO-ps p] PreI(dto do, do !un.uo de sua alma, O:: ve!'� '�I • t'
� -

.•

�"'= as anões ar rI lOas B asom. . _I '

..�. e - ape -

I fOI; tão singelos e tê:o sentidos dos Pt"-!10' ;-:on m�am, p�r ,certo pre-
ii

h 1! I avião, na Agencia do,� p t
� ,.

- ��----
comz.aaüs pEla. n:edJcma, mas

p tL08aS-
I Correios

e cQm o A0en- O r a ri a n" 71, �_"'''''''''''-'-'7'F"'"'
110S casos de

.. mdtcaçã? e não "\'1

Siebert &, Cia.. di��' (r;?d�o��i:rY��d;�-'�fe�1 te da AIR FRAN6� I, �bsé !'?er!'e!r�'�a siiva, Pr� I
FRACOS E ANEMICOSl ����u �a��;::� P?;�!a"l�;��:

R.. EXrlnterno da Santa Casa de Roberto Grossenlbaclul"
feIto do MunlCIIHo de Blt�me.. TO!JEM.: , ter ao velho pre�el!o; «primei-

QWlftos M�roi:!aYeis e(;o:siRt.;� l\fisericordia do Rio de:' Ja- R 15 A N
.I

n�u, no uso das euas �trlblU. nl.�O "RfOfIIIII Iro p.u�'gar, dep<;Hs sangr::tp' .. \.

de primeIra orderu .' neiro' ,ua ue ovembrú. çoes. V li li L UI) medlcma de hOje obedece.a o'e-

Att�sto que tenho empre-
'._-

. ..

. DESION� os �rs, T�eodo. ceitas. racionais. Nã<: se propina
gadQ com muito proveito-o P t t d L Imdo. PereIra, �ecre,tarJO da

De Joio d. S!ln 5th,.,,. sangna. nem purgativo, senão '.�
"Elixh' de N01{ueira", elo uHn rac OS e 0- I Prerelt�.Ira, Dr. FraU?ISCO Trcs O MELHOR TONlCO f r;xcepclOnalt�ente.. E� rdaçiio

l'hal'maceuUco
.

c Chimico -

d C
ka Jumo:r, .ellg�lDbelro e HeI-I

�s perturbac;oes II1h.:sttn�js. co-

.. _� .. ,_
Jõão da Silva Silveira, em Caça0 e asa mnth .H�dhch, mdus�rla_{ para C6il1bílle as: rlSlei, muns. por exe;nplo, � pril1�cir.a
casos de ayphiEs. manifesta0 I. .

�on8t,ttU!rem a úOllllssao de B h
cousa a fazer e o regime lurln-

cões arthritieas e escrôphu-
I E:ac9ntl!'am�se a v�nda nesta que t�ata o art. 4' «o Decre-

ro.c iiI', co durante algumas horas, Para
.

.

'. '. . l'edaçao card.ernata8 da contraio 10 LeI D 33 de 31 d O Catbrrl' combat' d
- -

l'
.

lOSUs.., O. referldo. e yerdade de locação de' casas. c.tco:m.pa" I; .. .. , ·

'.

fi e·
p

.

er as cleçoes lqurdii�r
que afrIrlllO --:_ um ride me.· nhados de 12 recihos.. • I zen;blO �o ano fIndo, .Wmeu.res, cheiaS de muco, obtcm·se Tap'·

diü1."..'
.

Não l2lugu.e sua c:�ga. sem tc!": I
(,omul1lque-õe Dôr nas testa.

. Idos resultatos com os comprimi-

I pgSQUELHa, Pel'l1lJ,lllbuco;. ili:er wncontraC!to de 19cckI;:â:o, q�Q .• Prefeitura Municipal de Blu. " e 110 peito I dos de Eldoformio da Casa

I (Ass.) Dr.. Lydio Parabyba ���d:e�heCK�tezno: parQ:

l'O:°I·meuau,
26. de Abril fIe 1939,:

! B�yc�, ,_,�m:, ::�' 11:;uca !Cl'npo,.

I Doutor .. pela: FB�u.ldade àe. n:.
.

d
. ..... t· d

. José' Fet'r�ll'a. d'" '"�l'lv
I

Não çon:�t.::!i1' - Pe� IlÓ I!�t!,,�fI, 3m (.lllnp!et��.!lf'U!ç R'" �

'�""'d:�Mi0�flàr��d{) Rio de .Janeim.. vi����o;m r2;:�2$�OO. ,u(ts .... .' Prefeito'" lU J11 ... VIN.HO CREOS�!.,A�" l��rI��f�����.31íUil'ª, rW!!!1,�llf;:Hdu

�
f''>

o trcrnipo�te pode ter uma infll.i.éncttc ded;:;i.va no

custo da suas colheitC16. Não an:'i,<;:,q'l1.G, }loi,s, Q {l..o:

bcdho de 'um longo ano, com uma: escolh.o: SUP!3:X

licial. Faça: uma experiência com g i.1Q>l'O cm-.::nb{l.Q
Ford v-a para: 1939. Observe COD:\Ç> ·Ha é extruordí-
:n,à:ria:mente possante$ resistente, veloz e� sobreh;do,
econômico. Quctlquar Agente Ford terá pl"o;:;sr

em lhe proporcionar uma: del1J.ol1struçQ;Q prática.

P R'O C U R E O" AGENTE_rORD

E CARRUS DE ENTREGA

Absoluta mOI alidfi.Ôe b

COMPANHIA lNTJSRNA·
CIONAL DE CAPI�

TALIZACAO
Amortização

ABRIL
No sorteio realizado em

31 de Março de 1939
foram sorteadas as se�
guintes combi nações:

fNA

QLK
DRT

oTA.

UUM EUO

QGVOEZ
Os portadores de títu

los em vígor contempla
dos são convidados a re
oeber o reembolso garan
tido, na sede da Com
panhia.

Agentes gemes:
'

Ainda a inauguração do retrato de
ragnndes Varela

de

l' �';�_ �\... '" ": ''''�r·'.. �" :"!'"":. f �--

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



, >, -
'

•
-

, ." ••,; l.1d �. �-
-

, • -<.....

��2cy�sg�::�;V-1t.:tM:h:':'í4·";( {�i;"\���\$��;'5-�..:i;,{i,-.';:wJ$'�T��� ��:;,'P'Á·�;;�§;'';.._-'i�;('-0�1\( :··��·.;.;j;;;Ó=�,,""',,,,,,:-,�...ã, ....i -; .....,""._>..,._• -..w-'..,.-�-."",,:•. ..;_,,,,,,S... -::"",-;',","',,,"";;",��=\;• .;.,,...�.-;0,.6_=","'",,_��,,_ __;-,.__.__ ��...�......;,. ...... ..._� _""...:� -

,. �. , .:....��.:;_��.:.:.::� . .:.......;;:.;,;.... ....,:..;.__.;_._ :_ '_':':," '-:;,�_:��- �_�.:;-.__ �:_.::..: .

...!J_," ...... _--;_ ;'�_.-:"_i_;..;;-..::o;,:,,__: •• _;: .� _,:,:",;:�.:,._:;':__ .. 1. �-:"_'; ;_._-;: �-:L':.. �·>:'

I
35;060$600 I31:935$139 !

66:995$7391
l---'-�=�------

1= BaflCO
_

�I
2:297$5001 ra5 II

l_�

o Doutor João de Luna Freire, Juiz de Direito da
Comarca de Blumenau, Estado de Santa Catarina, na forma
da Lei. etc.

FAço saber a08 que o presente e.dital de praç�, c�m
o prazo de 30 dias virem, que o porteiro dos audttortos
deste Juizo, ou quem Stl8.S vezes fizer, ha de trazer a pu
blico pregão de venda e arrematação fi quem mais der e

maio� lanço oferecer, alem da respectiva avaliação aos 29
3 $ NOVO hO ra r;o C·on dor para fe de maio dI) corrente ano, pelas dez horas, na porta prín,o 000. ..... .

.

m -

cípal do edítíoto 'do Foram desta cidade, os sej-ulutes bens

h t d I t ímoveis: Um terreno de cultura, parte do lote de terras

874$800 C amen OS as ma as pos aes: 0.3 - margem direita do Rio,ItajaI A�sú - no IogarSal-
....ar!!'!> - Il'uil to Weissbach contend·, 25 gelras, �maIS ou m.enos, ou se-

30:213$700 II"' u - ói1i1i!C1:
ja csrca de 60.500 m2. extremando na frente com o Rio36:782$039 SABRADOS - para Uruguuy, Argentina, Paraguay () Cbile. 'A' f d t B de LUl' 1<' k tFechamento das malas malas na Agencia as 11 horas DO Correio as Itajai ssu, nós un os çom erra

.

z rIao, en re
66:995$739 15 horas. terras de Adolfo Schmalz e um caminho publico, com as

�ERÇ:\-FEIRA - para o estado do Rio Grande do Sul, Uruguay seguintes edificações: Uma grande casa de moradia, cons,
1rge,ntma, Paraguayr. e �hile.. _

_

'

truida de pedra, madeira e cal, coberta com telhas; outra,} echamento das_.malus nas Agencias as 14 ho_ras" no CorreIO 9.8 lil horas." dita "onstruida da tiJ'olos madeIra e c 3.1 coberta com te-I. QUINTA-I! EIRA -- para o estado do RIO Grande do Sul. ' ..... '

'
,

·d t· '.
'

i fechamento das malas nas Agencias as H horas, no Correio as 15 horas lhas, 6, um grande rancho,. feIto e lJoloB 0. cal, tamàem

I' Para o Norte • coberto com telhas, tudo, Já velho e em mao estado de
.

- SABBADOS - para Santos; mo de Janeiro. conservação, avaliado, terreno •. casas e rancho, juntos por

3:477,$850 II.Fectamento da�� mn}a nas :,\gencias as 1-1 horas,no CiJrreÍo as 15 horas 30:00('$000 (trinta con�oz!l de réIS), bens estes, !-erte3cente�
3 477::$:":!8:-::5:---�3-:.4-7"';7$�·8__;;' .. � QUAR�A-L1EH:� --:-, li;te na

..E�I��pa. ,

.

.' _
a Richard Hill8Ch, resIdente nest� comarca, hIpotecados a.: .'

. o 50 Fehamr:mto das malas nas agenC!�l:) as 14 !wras. no C�neIo as 1;)� 11'Jras Caixa Agricola de Blumenau hOJe Banco Agricola e Co-
Prefeitura Municipal de Timbó, J8 de abril de 1939 l'iImbá����!b��IEãApaz %Llin�.lll'!tYba, Sao Paulo, RIO de JaneIrQ, Co- �€rciaJ de Blumenau, e, peDÍto.rad�s para pagamento da

V i s t o Fechalllentodas malas nas agencias ás 11 horas, no Correio as 15 horas quantiil de rs. 16:262$100 e ma.IS custas que acrecerem,
Mario L. Scnuster Malter MueUer na Anão Exeoutiva, que contra Richard Hinsch que acre·

Tesoureiro-Contador P f
. cerem. na Ação Executiva, que contra Richard Hinsch

_-----:----:-__
� ..._--'-----:"---'-__...____......;.. r_e_e_lt_()__.._ mOVb a Fdzenda Nacional, no Juizo dos Feítos da. Fazen-

I da Nacional da comarca de' FlorlanopoUs, Capital dest2
'Latado. E para que"chegue ao con?-ec�mento de todos"
mandou. expedir o presente, qae sera afIxado e publicad.o
na forma da lei. Dado c pasMão nesta cidade. de Blume
nau, aOB 17 de abril de 1939. Eu, Frederico KiUan - es�

cl'ivão, o escrevi. (as) João de Luna I"reire, Juiz; de. Di
reito. - Está conforme o· origiual.

Blumenali 17 de abril de .lS3g�
... c.,. º f:Í&�t!;l(ci:� f�'P'lt4�!Çº_�:t.l11i.}L .

Prefeitura Municipal
'I'imbó

Balancete da Receita e Despesa relativo
ao mês de março de 1939

/II.Receita-

.�.

1 Imposto de licença 5:526$000
4, imposto sobre diversões publicas 70$000
8 Imposto sobre indústrias e profissões

(ínelusive patente por venda de
bebidas e fumo) 27:905$300

10 Taxa de serviços publícos 15$000
12 Emolumentos 213$000
15 Divida ativa. .. 940$500
16 Multas e rendas eventuais 390$800

Saldo do rnes de fevereiro
..-

Soma Rs.

'" Despesa-
Verba 2a.. Adminisffação e ., fiscalização:

,1 Subsidio ao Prefeito 60(\�000
2 Representação 66$600
3 Puncionalisrns:

.

a} Efetivos:
1. Tesoureiro-Contador 450$000
1 Auxiliar de Escrita 180$000
1 fiscal Geral 4�0$ooo
1 fiscal Lançador 300$000
b) . Comissionados e contrata

dos:
Limpesa dos edificios muni

cipais
fl.J Agentes arrecadadores:
1 Agente Arrecadador a 5'/. 645$800

4: Diárias e transporte de fun-
cionarlos 65$000

Verba 3a.o Expediente e Despesas diversas:
1 Material de Consumo e de expe

diente da Prefeitura e das reparti-
ções a ela. subordinadas 1:425$500

2 Aquisição de maquinas de
escrever, moveis e outro qualquer
material permanente 872$000

Verba 4a. Viação e obras publicas:
1 Reconstrução e reparo das vias

publicas e obras dê arte' 7:941$100
2 Conservação e reparo das

ruas da cidade e da vila 524$500
4 Aquisição de veículos, animais,

cernbustível, forraçem, ferra-
mentas, etc. 1:808$100

Verba 5a. Obras novas e Desapropriaçoes:
4 . Construção de um trecho da

estrada Rua, Palmeiras 281$200
5 Construção da ponte sobre o

. Rio Palmito 500$000
8 Abertura de uma pedreira em

.

.

Pomeranos 477$000
Verba 6a-. Serviços de Utilidade publica:

2 Iluminação.publica
Verba 7a. Fomento agricola ê pastoril:

1 Assistencía e íemeuto á la-
voura e pecuaria 2:199$700

2 Aquisil,}ão de sementes,
reprodutores, etc. 5:216$500

Verba sa. Educação, �tura e PubÜciaade:
1 Vencimeatos de professores

a 180$000 720$000
2 Vencimentos de professores

a 130$OaO.
··3 Vencimento de professores

a 100$000
5 Serviço .de publicidade do.

Municlpío 700$000
Verba 9a. Higiene e Assistencia social:

2 Socorros pubHc05
Verba ,tOa. Contribuições e Auxilios:

,.

7 Auxilio ao Hospital Timbó 500$000
Verba 11 a· Divida Passiva:

3 Pagamento da divida flutuante
inscrita

.

1:000$000
4 Pagamento. de contas de

.

exercicios findos . 30$000
Verba l2a. Despesas policiais e judiciarias:

1 Transporte e outras despe-
sas com.o serviço policial
e iudtciarío

Verba 15a. Despesas eventuais:
1 Para pequenas despesas não

previstas .

Soma
Saldo ,que passa para o mes de abril

Soma.Rs.

1.030$000

105$000

2:862$400

10:273$700

1:258$200

379$600

7:416$200

836$300

I
3:246$300 I,

45$000

999$000

Deposito de div6s�s origens:
Entrada:

Saida:
Saldo do mes de fevereiro 3:477$850

Saldo quP passa _para o mes
de·abril

Soma Rs.

ISocied�deDepoftiva BlulllenaUenseIP·r··efelBtur..a M''., unicipalI CimettoS��le:e��e s�::(}�lV3e!���ein���:::�i��:, a�u�on��I, d'
,

B I
.,
.:

Assembléa Gerid,lévada a efeito no dia 20 de r:..bril do!
.'

e um'enau'
,

corrente ano, foi eleita e empossada a nova Diretoria que '.

deverá dirigir as destinos desta Sociedade durante o perto-
I do de 1939·1941, que tícou assim coustítuída:

.
.

Presidente: auo Abry
Vice-Presidente: Walter lHsyer !_-10 Secretario: Benjamin Marge.dda JunioI.' j
2' Secretario: Manoel Parern- da Silva Junior !

I: Tesoureiro: Frederico Kretzohmar I" 15"12' Tesoureiro: RaIr Schadrack ,

Díret, Erportíva: Hnd.olfo Natal, Carlos Wernerj UI, Il'ich Koenig. ..
159

Comissão FisC111: Hehnuth Hacklander, Mathías Fa-
. bían, WiHy Belz, Henrique Rísch 160

_ bleter, Arthur Jaehríg.
Organísudcr do Infantil: Nilo Silva
Capitão do r- Quadro Wiily Pawlcwsky
Capitão do 2- Quadro; Oswaldo Boos
Gu&rda. Espol'tivO: Nilo Si! v a

Requerimentos Despachados
Mes de Abril

Capital: 4 ..000:000$000
Séde: RIO DE JA::JEfRO

João José de Souza, pede contagem de tempo d� S91'

viço para fins de aposentadoria: Em face da íntor
mação, não ha o que deferir,
Leopoldo Babe pede licença para raeonstaulr: Defe
rido.
Nicolau Loeven, pede licença para construir: Defe ..

ridoc
_

162 Juracy Olínger, pede 15 dias de licença para trata
mento de saúde: Deferido.

163 Alíredo Frehsel, (casa dó Americano) licença para
construir: Deferido,

1165 Edmundo Pellenz, pede licença para construir: Deíe-
----

rido
166 Eurico Zwicker, pede 15 dias de Ierias regulamenta

res: Deferido
168 Llvonius & Ciso pede redução de impostos: Iddeferid�'

O imposto foi cobrado de conformidade com a Ieí,
Os requerentes, querão pleítíarem, junto aos poderes

! cemperentes a anulaçãe pessa lei si acharem, como

I dizenn injusta.
169 Rodolfo Hsrmberg, pede exoneração do cargo de pro.

Ieasor municipal: Deferido
170 Horacy Línhares Schmídt, pede 20 dias de licença

vara tratamento: Deferido-
171 Alfr�do Greul, pede licença para construir; Deferido.

'175 João Dorval Mueiler, e outros pedem Ilumíuação pu
blica: A'. S. O. Puhücas para que verifique o nume-

ro de tampadas e faça a autorização,

I Blumenau, 28 de Abril de 1939.
I _ ..""-...�,_. _.
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Andreza Campos da Luz
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cerveja de sua prefe�encia
Pl'Odllto' (la Cei'vejaria Paranaense

- Ouritiba.

em Blurnenau:

. .... .'. .

.

.

_._.....--�.._--

Offerecem-se
Moveis de vime, moveis de madeíta
de estilo moderno,' moveis usados e

'. diversos objetos de ocoesíão, Ma�
chinas de costura de mão e pé .

. :'od6.s as inrormaçôes com

Carlos Mueller

l�:�.; HEMORRROlD��ini�:ou,::!:����iSo=..o. sem dor

D.OENÇAS ANO-RECTAt:S COLlTES � mAR.R�AS. "- rebeldes
>: .... . sua cura pelo tratamento directo dO'mtestIno

r V�rizes e Úlceras da perna --

_

sua cura garan�idaBem. o_Jeragões.
.�� ...

,..
. Bstowago .- Flgado �·lntestiDos .

'lJ' Araujo
Com Júnga pratica só na espeeialldade

A"n. soao ressôa, 68

Curityba'

pass'ageiros e Encommendas
Serviço diario entre

. Laguna ... Tubarão .. Florianopo...

liajaby' - Blumenaú � Jara·
g ]oinvUle''';' Ciurifyba

.

:Esfa, ·.·ei�pl'.esa ,dispõe de ()011..fúl·t(wei� .autus·otnt'.i·
bus, e pode. ofterece'r ao,,; srs. passage�TOs pleno

'.

". ..

eonforto e segu1'a'n()a�
.

.

I AGENCIAS EM TODOS OS. LUGARES MENCIONADOS·
�

� �litHn:ena.ll- ',..... ·,Stae'. Catbarina·
.. . -,'. -'.;.. . - ....: _". :.,.� :.

Passou o tempo do calor=- tirar o amtda, A indulltria 10-
também o tempo da bonança cal adianta-se' Ja existem
da vida balneas-ia, da veronu- aqui varias profissões, mas

i����Sl�i..1
da ... Chuva, muita chuva, ainda faltam selletroe, terra-
serraeão de manhã, ehuvís- dor e aerralheteo.

..

...
queíros de tarde - tempo I A escola estadoal de Nova

1 chuvoso de noite � mUital Bremem foi engrandecida. 8

I rgun
na filmosphe ea • na ter- 1101 embe Iezade o !"I'gQ par. re-

I I
11
�

r t

Serviços da primeira
ordem

Avenida RJo Branco,
DO. 2 (entre Kieckbusch
e o Carreto).

A trata! com

A. Lubow

ADOPTADO OFFICIALMENTE

NO f:XERCITO

fLIXIR "914"
Com o seu uso, neta-se em

poucos dias:
r: - O sa.igue limpo, de Ira

purezas e bem estar geral.
2'. - Desappareeímento de

Espínbas. E':Zemall, Erup�ões.
Furunculos, Coceiras, Feridas
bzavas. Bôba, etc,
3' - DesaPEareciment.o ( om

píeto de RHEUMATIS�IO. eo
res nos ossos e dôrc8 de eu-

beça.
'

.4' -;. Desi..pareotmento (h::;
maooestaçõi3s tlyplrlliticlls e

de 'todos os íneoriimodo s' de
nmdo syplúlitica.
õ' - O apparelho ga.�tl'o.

inql:sUna! lHwfeíto, país, o

"ELIXIR 911» não ataca o cs

tomago e não contém ioda
reto..
C' o uníco Depuratívo que

tem attestados dos Hosp;taes,
de especíal'stae dos Olhos e

.' da DysIJepUa S;yphiIHi.cn.

I 'l VIDROS J)UPJ:OS -- .rü. se
encontram ;:j, venda c(intejJ{lo

I j I) dobro do liquido \} CU:llaü-

1,1
110 menos ';,:(}·i. que dois vEros
pequenos,

�
, MaRChU .. ,.111,

Espinhas, DI�íls,

t@lSllIaI. fth�;m!!l�!í'lo,

h�ailhí'J,
berophnln. fisl!lit

TEM o SEU ATTESTAPO

'1.,.
NA' voz. DO' POVO I

USIlI:

.. E' um bom;consa!ho I.
_;., _c __ ..._�_" .

INoticiaBslocass da Nova' Bromen

Uma vista de Nova Bremen

ra - nas ruas, nas estrades, creio. A nossa dístíneta pro
nos caminhos, pantano em Iessora Sra. Hlldegarde Car
aeuudancta. doso é muita aetívs, No en-

Felízuiente a nossa Preíeí- tanto esta escola é preenchi
tura já começou a melhorar da; ainda não se pode matrí
os nossos meios de commu- cular alumnes com menos de
uícacão, os quaes vão par- 8 annos de idade.
cíalmeate n'um estado pauta- Agora neste tempo . de ::111"
[tOSO, principalmente o camí- cíonatísaeãc tcrmeram-ee na
nho que vae para a séde dia- nossea comarca UBS circl'}os
trUal de Rio Soharlech; estas de conversaeão e a população
esrradae são os meios IH..eas- se applieará a ganhar mais
saríos de aprovisionamento pratica em conversa e pr.osa
de nossa vílla com viveres e portuguesa, O estudo da Iín
também 08 meios de condu gu» vemacnla é uma neces-

I ção de produtos coloníaes pa- sídade,
ra as fabricas.

! Nova Bmpreza em grande O nosso digno prefeito Sr·
escala está em marcha: Sr. KoUke, já. decidiu positiva-
Krause vae construir uma. Ia. mente em relação ás petições
bríea de producto de aípím de nossa povoação, que lhe

etc. no terreno perto da pas- agradece m�ito _
por isto, jtl.

sagem onde param Ol!l camí mandou caminhão e turma pa
nhões reerovíarícs da linha la trabalhar e concertar a:iI

Hamonla-Getulío Vargas para I estradas nos arredores
os passageiros de Nova Bre-I Assslm se l.Hifant·l o nosso
mem; pretende tnstallar novo lindo Iogar como ponto de ex-

.

systema de raspar e também oursão de turismo.

f-------
Indicador

·L ........ ,_. :_ .. _

...._' .. '�

Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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... !!ii!i..� tmlependenc.la

i,"", ._,2 _. __.,_,.2 _ _ .. , Li!!O!!l
Edj�.õc", as quartas ç subbudos !

Director: DR. ACHIU ES aALSINl IIiGerente: RODOLP!�O RADTKE ,

Propi', : AFFONSO

BALSIN_,! I. ::;,'::...Bcdacção e o'Iicinlls
. ;Travessa ·1 de Fevereiro .n:

Caixa Posta I 57

BLUMENAU I.':Santa Catlu.rína
-

\\...''""Ir·'·J;\·1 I TIl' ..... .'J,') .,_.,1\ n j '.1 \ I L_,

a .

I Úioian.Ites. .Jtrso .

Andamos nós dois agora a, SeJ' comentados por
I.

d. Alaíde Alwín AcJu�ói Jquasi todos os que tem lido as nossas cartas. Obiéios de Encontra.se nesta. Cidade
uma infinidadfJ de conjeturas, querem todos saber que! em VIsita � seu so?xmho dr,
cireunatanoias tão impresionantes envolvem o nosso 1'0' Oscar Alwín Schmídt, que.se
munce,. ao ponto de fazermos do nosso. a.féto U1n rosario acha enfermo no Hospitalde renuncias. Ninuem. lJode compreender-no S, porém: 8ta .. Izabel,. a EkIDt•. ,8Ia; _doNem uma só pessoa das que tem lido a nossa correspon- Alaíde AlwIUJ Aduec], dIg�a
deneia.,.�fl.e.1YíC.

a

.. p.
a

Z.à.
e

1J.8.ne.t1.>a.1' .0 �e.1.ZUdO
d
.. esse. SOi!.hO. q.ue

-.

con80r�e do sr, Dr.

F.Ul.VlO Ivamos uiuendo e que, entretanto, e toda a nossa oiâa. Aduccí.
.

.. -

l' l
-

umo I fi$Ulllj INinquenl poderá sent�r, como nos seu unus,,, . ao
I

.

Dr. Paulo Dalla Afflalo S'�lc�tre·.-'.·.·· 8$000 ,Igrande encanto no
.. âespr.etuümen to tl

..

o nosso a'f.·.fl.O.. 7.'. B qu« .. . . _.' N
.

II· s :'I.ltl
.

De regrnsco de JOIDVII,' 1 ILU. an 1:;0 • , ' _ Iiuramos 'Um dia, sem que um dissesse ao outro, que asn.
-

.. =; v.'" .

-.

- •.. I NtEl1. atrRzndn. .H(ji) Ida sob Q mais crlUJiante.s?:fiünr,nto, have'J:iam?s fie man l�. e com ,te�tmo, á capItalj Iter sempre a
....
mesma ateiçõo,

•. s?'.n�era.. e SZ{I!!.wwsa:. .... p.assuu po� eB!� CI�a.de. o _,r. h iMPORl ANTE IIE luioeremos de seçuir assim. pela vida atora,. ca",1
Paul? Dana AHl!i1o, �Ulto dI� A direcção d", <CÍ!1a(le ÜCda vez mais identificados pelo COl'açã.o e pela 1.'.0nU1w�a. nO.DIrecto.r Begtonal aos CO.! I Biumenaus não assume na, I

-. ... .....

SILVIA· relOS e Telegraph.os. pousabílídade peias aprud'1.'
. .... .. . ...

.

- De passagem por 8lUme·l_ções_eme�t�t_jMd_a_,'_e_m�n_o_ta...s_(l_U__ I,'.Anniversario5 tha Brueekhelmer,
.

nau paSi�U. para 2.. capítalo artigos t.ssígnados
- A srta. Emma Radke, sr. Dr' Díníz, JUDIor muito

proíessora municipal, em Ta- digno Presidente do Instituto --.--------- i
tutíba m. e filha da Víuve d.u Matte. I.Emma Radtke. Sr. Walter Rawache

Esteve nesta cidade o sr,
Walter Rawache que se eu.
contra actualmente em Porto
Bello procedendo ínmportan.
te organização índustnal.
Sr. Gottbard Kaesemodel
.: - Encontra se nesta cida

de o sr. Gottbard Kaesemo
del importante industrial em

- srta. Ednah de oliveira Joinville e São Paulo,
residente em Curitiba.· A S. S. os cumprirnentosSegunda. feira desta folha.

...._, O sr. Curt Hering, Ulll sr. Domingos Borba Idos ma.iores indusíriaes no
_ Para S. Paulo seguit!í oEstado � pessoa muit(i ben-

sr. Domingos Borba, chefe do ........ . _quista em nosso meio soeia!. importante estabelecimento
.

- srta. �aya FedderN�1!I: "Casa Borba". S. S. viaJli a,f�lha do sr.. � eL Pedro Chllll
companhado de sua Exma.tIano Feddersen. Sra. e filhos.

- d. Laura Pa checo, espo
za do sr. Pedro Pacheco.

A vida ao ar livre, a alimen-Dr. J. Branne fação nutritiva, o repouso perió.
- PassuU por BIume:ulU o dico e os exercidos fisicas são

sr. Dr. J. Bramle, illustl'ado indispensaveis para fortalecer o
Juiz de Direito da Comarca corpo e manter o sistema ner
de Campos Novos, vaso em boas. condições de at

fender á agitação dos temposraSQf!leptos
. I pr�sentes. Nem fada �ente sabe

Reahsa-se, hOJe, o enlace 1 orientar-se, neste sentido, pormatrimonial da simpathica I qUe desconhece, infelizmente, no- encantador brIgão da téla no 8eu mai$ encantadorsenhorinha Ema Froedel, com: ções elementares de higiene, não o mais
fiImo sr. Roberto R&edeI, empl'e-! obstante os livros existentes so-

O· 6 d· B tgado no dommercÍo local. bre o assunto; Não se aprende
ran e ·ru' o·Aos

.
nubentes, os· nossos I higiene por 'intuição mas pelo j .

.

... . ..

uma bicyeleta marca parabens. estuda e pela observação. Há re·
LI graS alimentares, há preceitos EUe gostava de todas. . • Mas preferia as ourasVICTORIA,. ?ara se- O ,8ao/f gerere ! p' ofi�aticos, que devem ser co-

... e uma loura o collocou em grandes apertos.nhoras: quasl nova, por .
.

J.
. nhecldos com certos pormeno- .

I ama desenrolado nllm ankiente depreco de occasião Sub'tto, da'! ent1'anhas de uma
res para serem eficientemente.

. FO!illIdave dr. ... .

filmado' Ha neste FilmlufoI'. com Hu}!o'Radtke (. are.... .=.) Rua i\" Ge'
.

. ,[gruta lJraticados. Em relação ãalimen'l força InspIradora que JamaIS fOI. •�
m euRIla. .LVi. 1 aes

�1"'ompe U'f;?' grzto Tudo l1'e t. ,.

•

.

.

-

� t

','� taçãoJ por exemplo, e �ma ver. Romance e Comedia, Sensa.ções e Lagrlmas.
_......_�,;..,.,.----=......_�..,_,----_"..---

.
[me a escuta. dadeira lastima! A maiOria da po· .

.

IO N· R de "Z�NITH" Outrogrzto, outro mais..E, vo come mas não se alimenta. Um mm tão grande como o seu astro.
.. OVO· a 10 L .

..

(que () lum' ab're ���r�la:se�:. Dai s!!re:n frequentissi!110s os
Entradas do costume. Domingo Poltronas Numeradas." .

sub-alllnentados, os predispostos[vo1'es, um vulto á tuberculose, os nervosos e ir-,torre� corre, levando na ('Cfr- ritaveis por simples carencia nu- ! Domingo _. ás 5 horas da tarde _ Domingo.

.

. [rezr� Iritiva, especialmente de certos I . .a anew de um g7�ande .sentz-! elemento.. indispensayeís ao pr- DIOK FORAN no sensacIOnal fllm de aventuras[mento occu[to.! cranismo. A carencla fosfonca, I •

..

V" d
E' o sacy pe1'e1'é; Oenios da P?r.ex�m.pio, manifesta-se porl Deç"tlno InDa

.

or[maita. dlsturbIOs da esfera nervosa, a I b' O.Vé'ile-o, o cabello vêrde se destacar a falta de memoria,. 01
., .

(desata, d�sa�imo, a. in.quie�açao, as pa�'l com Alma Lloyd e V/l.ham Deamond.
ao vento. Afaga as aTv01'es, pltaçoes. a mcapacldade para e:s-I Entradas: 2$000 _ 1$000 e 600 rs.(enlvça forços prolongados. As vitimas [os troncos, pára e, olhando II destes males devem orientar-se I � �,�"'" r.__._�,...."[a selva. inteü'a,. pelos preceitos da higiene mo-,

....
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, -. .
Bayer, q!H;. e�n pou�o� dias reM
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I A mais importante Co�panhia --.

de CapitalIzação da- -- freJ'ul1nente os súeptu'os temperam as torças nSlcas e�er All1enCa do �ul
S.'do os homens

..ma.i.S .

feli�.:.es I
vasas das vitimas.

! Ca"ital realizado: 3.000:000$000deste mundo. AC'l'éditarn. em --- 50""""

i 1:'
_tudo. sem aCl'erlfta1'mn em

, • f�" �e.., «u- I AmorliziI(ões de Abril de 1939E t' Van'glla·r·da de ··1 anHO so·bre O" ro·nglllle· res coisa algurna. I Ga e$'""tJ:� It R4 trygier.<
'
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V 1 I . apal'f>lhos de 4 a 15 YHlvulas .

and .ow�ft. I I ...
.

a '\TU as. .-
�

.
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.

'. ..... .... . ...
,. I 'r.oortM kôntrd I Todos os portadores dos htuI_?s �m

. vlg�rt
.

so�teadol5 com'?>.A. J.
• maIS de. 50 eSblos

.•. «gabmete, mesa e... '

��rhIICl'!t§H, i.· estas combinações, poderao receber._ iml�ed!ii. t:nmn:te
J:"'Aove. .

lt.,. � _� I' d t
para. pu.r�n�ob . . • .

.

• e./"sCl/JlE.Jfzf08 t.'fil.6"'t br l I o capital gawutluo a que �em [rOI \}� A--_..... _'l[_d.. ;ç.ão: amaIS perfeIta conllemda atê hOJe, co· t. {;
'h........

!
- . II

• nlJecedores e apreciadores de bôa mu� Quando 'Uma /nulhel' cltora, 4!'kJ: Paulo GresserSI.ca, ou PE.�.'''._:so.as.. de. g.rR.nde sencibilida<!_e nunca podemos saber se é I � G V SAlCIH.mntram no desportivo «RADIORGAN» pOl' bem. ou por mal. "'1
'

....... ............. .....,,_......._

a pOBsíbHidnde de· obter o sou da musica }iJ. R. l � "'tf!!,l'.
. de inteiro agradO I. I &ie.. I

AI
..

se
3 vastos aposentos, ,9111

Au.tomatic.o. : DIspositivo d.e �intonízaçãO f.aPida, I

.'
l!tn. a.m....�1' �.S.' h?�n(J!lS �ne,n:ll .. li·· nga.- ótima posi9ão na Rua•

pois lião é neCeSSRI'lO procurar tl {·",ta- tem em gl os, o,
. f\S 1rw.lll,el cs

.

. São Paulo, como mora�
. ção pelo diaL

. ... ..

em detalhe. E. L.
! P�dt� �

I' dia ou escritorio..

Fquiparado" .('om qualqüe.l' maJ'C'f GQ ra·

I r f
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me

Chronicas Sociaes

Quinta-feira.
- O sr. Ewaldo KoscheL
..::__ A menina IsmeliaiFischer,

filhinha de Rolando Fischer.
.- D. Luzia Schramm� re

sidente em Gaspar.
- O sr. Julio Venturi, a

bastado agricultor em Gas
par.
- srta. Amabile Pellizzetti,

tUha -do sr. Emmenbergo Pel
lizzetti, re'sidente em Rio du
Su1.

Fízeram annos quarta-feira
os srs.

---: Francisco Weber, m. d,
gerente do Banco Nacional
do Commeroro nesta cidade.

.

- Emilio Sada, tunctmaeío
da Estrada de Ferro Santa
Catharina.

til'
...... Jaeeb Schmidt, l° Tabe-

" Iíão na comarca. de. Indaíat.
-. .'f. /

- srta, Enniee Balsíní, fi-
lha do sr. Guilherme Balsiní,
residente em Tubarão e ac
tualmente. se acha b. passeio
nest& cidade.

- Transcorre, hoje, a da.
ta nataltcía da Intelllgente
menina Nina Blíesuer, filhi
nha dllecta do sr.· Ricardo
Bltesner proprletarío do "Bar
Café Exprasso" e. applíeada
alumna do ColIegio Sagrada
Famíha.

Amanhã

Terça·feira
O sr. LilldolfoRataI, pino

tor nesta cidade, e membro
Sextu,feira da Sociedade Desportiva BIu·

- sr. Capitão Gentil Bar- mena�{'�;.eJUliO Olinger, co-bato.
... .... . .

. merciario nesta cidade.- ira. D.;·, MedeIrOS FIlho. A todo� anniversariantesFazem annos hoje: «Cidade de BIumenau� feliei,
.

� Exma. sra. Viuva Mar· ta,

'Vende-se

,

,

--�' .. �' ....-
.,_ -_ �-:--.-

-

-_.

...

Fortalecer o corpo para· ter
bons Dervos

.,

1

I
A

dor e

CInema Busch
HOJe - Sabbado e Domingo ás 8 hú:as:

V I C T O R M C. L A G L E N

Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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!A. indnstriapasi(itil·de 1938 Nossos melhores

RIO, 4(AN) O,dir!�c-
tor da Fa�enda, pediu ao

Banco do Brasil providen
cias de ser pOE4tO a dísposi
cão da Fundação Rockfeller
� imp0l'tancia de de . . . •

3 750 000$. Quota essa, de
, ,

1
.

auxilio do governo 1'13 ativo
ao segundosemestl'e de 1939.

Uma baIla iniciativa
No Exercito da Salvaçãu

bOisfribuiàores:

Victor Prubst & Gia.
I ,

'"

, '

iReadmlttldos ,1.200

I trabalhadores
t
i Jun.�) l'liN') ._ (I Pr6�
j feito �i� Districto Federal,
"apos da consulta ao, AIinis-
tro da Justiça, resolveu
rsadmittdr a titulo precario
1.200 'h"lilbalhadores para,'
Iímpesa publica, den:iiÜd,,)s

! e�-n eonsequencia do dis�og.! tívos do Decreto regutartI que regula a aetrvidade dos
I Interventores.

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


