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O Oilnar dD5 observadores extrangeiros l I
��kI 0, 1� - (D: N. P.) .: AgI irai», cujas nossibtudades eco.

::npu;ssoes .

sobre o

!l:asill nomicas veio apreciar .o fama;1:>ue tra�sm��tem os uisiuin- so homem de negocias: já de, !ies ma_zs illustres servem finiu em lermos uerdodeiru.i

!J.fl.r� . llllfst.rar, .

'

atra.dZ de m.ente enthu.siaSl?:cos (JS moi I. 7_(Jmf'lCat'lVos exemplos, a ores emprebendsmenro« doi-rotunda transformação de nosso trabalho. Como era na
.i=nectos que o nosso paiz turai, as suas attenções se

::·;�:�.;.senta ao olhar. dos ob dirigiram de preterencio prt- CHAKGAI, 12 - Pelo me á morte por Inanição se não
"-' {)a�ore� IJxtrangetros. ra a glande laroure alçodo. nos dois milbô>s de pessoas lhes forem íornecrdos so eor-
Ant'lgamente, quasi todas eira a cujos interesses está morrera,n, na Chi!13., durante ros Immedlato s".

,as palavras de enthueiasmo ligado pelo impressionante a fome actual, sendo a maí Dizem alguns mtsstonarí is
que a nossc: terra inspirava vulto das suas transações. E

I: '.
or parte constituída por mu que as informações são

aos que vinham. conhecei-a os resultados da sua obser- 'm
í lheres e crianças como só e talvez exageradas mas, Sé-

iradusiara apenas o extase vuçãú são altament} lisonqei I acontecer, TambeLC, assim gundo n ltichs por eües pro-deslumbrtuio, Q maravilha' 'ros. Murauilhado com as la, pensam os mtssíouarlos aqui p r i o recebldas, a escas-
menio da visão âiante dos uoui as [à existentes e com U111'PDS dnpOSI"tart·os ··Bln BIIllnOl1311 I domicnlados, que tem muito sez de generos é verdadeí-
soberbos espeetaculos da nos as 'possibilidades que ainda

. lu
-:

� • l :
/ anúos de '�xperiencia dos n e- ramente aguda em conse-

s!l natureza. Dizia se muito se rasaam para o seu pro gocios da China, quencia da seeca.
aos panoramas e falava-se çreeso, o sr Wiuian ctauton. R.]·. :=;fê;.. 111 b. 1· A,,'Jt..e I' &..

. .•. Ge��t'l'X"TI-cki Centenas de Iamlllas offe- Na província de Hcnam fo-
oent p�uco do homem, Via reconhece que o esforço bra- 0 _

'l'I
. � n '\._ recem raparigas á venda par ram registados diversos tu,

. ..,e rn,a�� o scenario do que o sileiro e uma das 11'wiú1'es· qualquer preç v Em certas multes, quando la vradores
tirasileiro que dentro delle reaüzoeões que o labor de um i regiões ha paes que preíe- invadiram os celleiros dos
representava a epopéa âo povo moderno poderia lcuar V d

j

d
·

t rem matar seus f.Ihos, . a grandes Iatítundartos, Quatro
�. esforço para arrancar a effeito, no plano da eco- e n'" . a s a' c re. .) .0 vel-es víctímas da inanição morreram e m.iítos outros
'(iali Se_ll:,'J� u_!'J'W grar._de e nomia . .Após visitar ascul-!

I
ameaçadora, ficaram feridos em Chumin

"ova ciuiiizaçãe; turas o,lgodooiras do nor- O numero de famintos re RODam, onde dois mil reru-

Contudo, tão grande é a deste e as grandes e prospe. I! íugiados somente na proviu. gíaaos entraram em luta. cr-m
rdfirm.:.ção do nosso traba- ras plantações paulistas, to- Torne irrfarmaçcrBs sem GOmprornlssa do plano Bspeoial I cia de Sze-Chuan, é avaliado «s soldados.'
lho, .

tão evidente é a con- das as suas imo, essões se em mais de nove milhões, Os mtssíouarios manifestaram
quista da nossa capectâade harmonizam para. ezalior o

'1:,1 que temos para VBlldas a creditD j� sendo noventa por cento dos a crença da existencia de
de crear e produzir, que capacidade ereaâora da rzos- t fi habitantes attingidos per mi, cereal em quantidade suüt-
pouco a pouco se foi ope s,! gente e applaudir a po, __;0,;;;;- ;;;;;;; ;.;;;;;;;;;;;;;;.;;0;;". ;.;;;--' � seria atroz. ciente para o abastecimento
rando uma invprsrio nos l'lUea traçada pel'l su.a ad

_.
A situação em Honam é da China desde que seja

motivos de respeito e de ministração, no serd�d:J de i . .

d [.
ainda peor. d!:;tribuido ad(_·quadamente,

{auvor inspirados pela nossa proteger e dp e.f!timular es.�a li pnmelra' recepção
.

os "ConJunto A Oõmissão de AssiEtencia Deploram elles G preço dos
patria� Atenuam·se as rere nova e preciosa f_jrça de en· L

'

I V d' aos famintos annuncia qu cpreaes, que permitte aos

renc:.,ins exaltadas ao explen- l'iquechnento nacional. :uunsnos mo ezes er e' quatro milhões e meio de proprietarios agricolas e
dor das paisagen.s, mas pessoas estão "colldemnados n::ercadores angariarem sol-
crescem e se. avigoram as t1 P h

Londres 12' - O rei Jorge OuçAm a formiiavpl irra_ ,jados regulares tlarR a prú-
,'xpress(]es de admiraç'ío pe � spa recoo ecerá o novn e a rainha Elisabeth oftere- di:1çilo Que este Conjunto Ia

Gol." Uaf";,\os teeção dos celleiros locaes,
lo labor do P01JO O Brasil ceram hontem a tarde, a pri. rá na prox'ma segunda feira· ti m 1 U

que os observadores estran iml1Drizt ,'t II' nO m�ir.a recepção .de seu,. rei� apre�entand() o apreciago Kr.).'lld·a'l"'",(jeiros vêm agora não '(!' sÕ . -".;�;'" ;;,�1' Fil IV�� ,a,: 3n "

'n·âão.� O�, 'scibeI'a'lios ..

reéebe- cantor José Marijl, .... u u
o Brasil dos grande.o; rios ram no palacio de Buckin- Neste programa serão ir-
das immensas extenções,ter- Cidade do Vaticano, 12 _. gham os embaixadores e mi fat1iad&.s mais treiR optimas I

.�gpriaes, .

daa riquezas la O P a p_a Jlres�nteme!lte Distros plenipotenciarios, a parotiias' !� tentes e amda não explora está occu_ralio na redacção companhados de suas espo- SyntDnise seu aparelho pa
das. O Brasil que elles mais de duas mensagens, uma des. 8as. ra a F, R. C, 4

J'vêm, é o Brasil construido tinada ao NUDI:ÍO Ap0stolicopelo brasileiro; obra do seu junto ao Quirinal e outra á

Iespirito de iniciativa" da 'sua rainha da ItaJia. As modernas instalações do
f1;eção 1!�ati!Ja, do seu érnpe Ambas as mensagens de-
II.ho VZCLorwso _para �rans- vêrãu ser Ijda� na occasião lU •

h J. -lJform,ar en,z r_ealldades HlCOJ'- I e!ll que o NUDCío Apostolico
' rnOln·· O

. OlnVI e
Doradas a vzda

•.
os theznuros entregará á rainha da Italia

que antes dormwrn esquec�, e imperatr-iz da Ethiupia a
dos na opulencia do solo. Rosa de Ouro com (lue aca-
Um e:J;emplo característico ba de ser condecorada pelo

pode sn apresentado actual- Pap�. , Moinho joirfvilJe filialmente, ôtravez das declara O facto importante a as-I' .
.

�

ções tra�srnittidas á iml?re.n- signalar a proposito é. que.
Calxll postal. 89 -

..

R(l paulIsta pelo sr. . W'lllian as referidas menSélgen� con2-

Cla:}t01J:, conhecido no mun tituem o primeiro reconhed -
------..._--

do intei'rn como '(o rei do al� mento flificial e solenne do

rodão", Em visita ao no,l:So novo Imperio pelo Papa, aefOrmaUD

Outros quatro e meio milhjes da habitantes estãO GondeJl
nados á morte por inaniçãDt se não lhes fDrem fornBcidos

sonorros immediatos

�uer a RIO, 12 - Escreve um ma

U r o MELHOR E MAlS M0DER tutino que o P!'esidente Ge-
tulio Vargat!i contiuua a ser

NO SYSTEMA DE FOSSAS um med<::llo de discl'eção, Re
cebe amavelmente os jornu
listas e conV2!'S8 á vontade,
mas d;z pouqu'ssimo.
Aliás - prossegue o mes

mo comentario - uma das
características essf:nciaes da

CAIRO - O governo au, estrategia do sr, Getulio Var
túrizou uma despeze de um gas é, como se sabe, a im
milhão e cem mil libras es penf'lrabilidade dos seus de·

GENEBRA - O secrétario t�rlinas, para o corrente ai1- sigdos e planos, que conti'
Ia 8. D, N. recebeu o pedido I no, destinada ao rearmamec- nu�m inintelel!iveis para o

offici&.l de ingresso do Egypto., to do exercito. I maIS comum dos mortaes.

são a garantia de pureza e superior qualidade de
suas farinhas

Blumenau
EBd. te1. 'SI105

o ex - Ministro da
mente o gal. J"ão Gomes,
ex miüistru da guerra,
O decreto st:l'á ilssignadu

no proximo desp C'lO do gal.
Eurico Dutra, com o sr. Ge
tulio V<H'gas,

I Solíciton ingresso na S. D. N.

Esteve nesta cidade. em

breve visita a seus innu
meros ami;ros, o sr. ceI.
Murcos Konder, deputado
estadual e "leader" da op
posição ca!hariuense.
O sr, CeI. Marcos Kon

der acaba de Iegressar da
Europa, onde percorreu os

.principaes paizes, dos qua
es trouxe as me�hores re

cordações. que prometh

I
transmittir a seus amigos e

'admiradores po!:' interme
.-',

dio de livros e conferen
cias.
Apresentamos nos sos

cumprimentos ao illust:e
,conterraneo.

OMS

Da MUNDO.

o rearmamento do
exercito egypcio

Ãnnuladas as t:leÍções
em 21 municípios

mIneIros

BELLO HORIZONTE, 12 -

.são em numero de 21 os mu

nicípios mineiros que vão
ter annUlados os respectivos
pleitos eleitoraes para pre
feito e respectivas mesa�. Em
obediencia á nova jurispru
denc:a do Superior Tribunal

I Eleitoral, para tüdcs esses

municipios, que ficaram ace

falos, o governo nomeará b-
tel'venforeil até que se pro
cedem as ;lovas eleições.

As impenetraveis int8nçD88 do
sr. Getnliô Vargas

{-

Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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FAMOSO MOTOR V-I Di
85 HP" APER�E'ÇQJ.UJÓ
S cavallos maia 1)03IIlUIte, .c novo motor VoS
apreaenta avançad03 caracteristicoe : pistõéa de
uma nova líp <Se aço, que augmenta a sua

vida e cffk:iencia. diminuindQ. eoosidenwcl
mente, o coo.umo de g8�lina • tampa doo
cytimlroa CO� .ahida para �ua no centro •

bambu de qua, com lubrificação permanente
• ventilador pro�do por um dispositivo espe
daI, que proporciona melhor cireulaçâo de M,
.tr_V" do radiador e ecrreia dupla, no venti
lador. que off�C». maior duração e camisas
d'AiUA ettHOOa a extensão dos cy1indros lO .pare
dea do cyliQdro polidas como e,spelho • pontas
de contacto do diIItribuido., de maior duração,

NOVO DIFFERENCIALe
PROPRIO PARA AS
CONDiÇÕES DO BV�5U.
o pinhão de propulsão � apoiado entre rola
mentos. uma lubrificação positiva é assegu
fada ao duplo .rolament.o tubular cónico

�. � cl,lapa.Ae encosto, de bronze, sustenta

,a corôa, �ssegurando pleno entrosamento com

.' .

O pinhão.propulso; � o dirfere:.l.t.ial é supporta
"do por grandeS. rolamentos, tubulares oon:c'')$,'
sobre ós quaéa li carga S� di3tribue· unif;:;r=

.

mente - ao capa do diffei'endal é pro1l'i;l� in-

rato.

HOTEL HOLETZ .,
Situado DO malbQr· �ont" I.da cidade �

�. Siebert & Cia"l
Ousrtoe . contortavels e cosínb« I

.

.

de' primeira ordem I
... .

. u
Absoluta moraíídaüe t I

maxímo asseio. f
Blumenau. - sta. Oaüiarinu i

.

I

. , Gerente- .

RODOLFO fu\O'fKf
....._..
.._...

R<et}aeçãue oltirinas
Tnves'õlet' 4 de Feverei'J'(} n� 7'

.

Caiga Pusütl _;_ ri';
BLUIU E NAU
S3ma. CatltlUmlil
-

-\SSlGNATURAS
Ano 1�
Se ll�tre . . .. f}$OOtl
Nt:.Jl. ai\'U!�& •• " $2{Jf,l

" .

Nun. ,atl1'l}ba� • �4()9

IM:?ORTj\NTE, . I'.:..\ �eçOO de c.Ci1JatIe IItl
Bllma1laW' �� res

pcnSllJ>iiiwde�- .apnela·

Içãe& emei:ti€lttl! em notas 0il

� n_-_g\i'5'_�5&l_·�_·..

:

Lllp-••••
Deixa-ma pHar!

t· O QlC� pars 8

kl5lic e. doença3- do: \>e.<h.
Combate- al!. Ç(l»stlpifÇÇ�
re5Ítiidva.. IÚl "tIclllcllt:"
biODf;bjt� e �t.�ma. .'

O Xarope Sãõ JoâQ,
protegI:' e fOitllka 8' g�J'"

santa, 'li» .bwn�h�& <e. �I:

pulmôca..
. MiJh�(� �(O

Q.tIa6 I.\líaj:.m"J>rO�i'!&i f�

,

----_ ..- �
, ttestado do Dr. NHo sal,!

danha Franco, medico cheL [
d.o Hospital de/riInbó. - i
Attesto que prescrevo em �

minha. elíníca, com optímos
resultados, o preparado
I�APYRETINA", em todos o�

caSQS Indícados.
AbS•. Dr. _ !\Ho .saldanha

Praneo,

'(APYRETl�A"? -- CeSS!:l
rapidamente a" dor de cabe I
ça e 1) evralgtas ..e, . .nao per
turba a energia' espe cííle»
do o r gànísmo.

-- 6

.' _.

se 'realísa Iazerido U$O

o MEtHOR ... .

-
·

.. ""d'.
..

. CAMINHA0
PARA' AS ESTRADAS DO BRASIL!

\
I
i
I
J

i
i
·,1·

i

Especialmente desenhado para o transporte de cargas pesadas,
em quaesquer estradaasob quaesquer condições. o novo caminhão
Ford - por seu eixo traseiro inteiramente fluctuante, por seus

, i."_

freios mechanicos de super-segurança, por sua scíentífíca dis ..

tríbuíção de pêso•.por seu molejo extraordinário - é � caminhão

que corresponde inteiramente ás condições rodovíaríaa do BrasiL

... ;.

<no

.Creme 'vitaminoso
Procutol

o 'sonho de todas as

nl.ulheres . ,

Ser bonita: e predilecta'.

limpo, conserva,
��--------��------�;�

BLUME'N,AU

çutis.

Paulo,
Blumenau'

Herino '.

....
o

Santa 1�8tharina
Tintas e Vernizes. Matedàes para

. pintu ras em geral.
aín 'bisHa03S para arHstaS"Tintas

�__�. . --.:r� ":-r.-·__""'-__�_' _

10� ou mais di�d ..mente poclcr;io ganhar em sua prcpria casa, quan-
� do deui e srem �uas "",ras .,�a5d' ã ôriginal, drti5tica e. rl';hc:losa

índus�rl" /1M. A N. I. S;" Para informi'lções, est:r�ver ii uM. A. N. I. S./I,
R. dQ P�s.,.i"". 56 -. 5alll 141 - Rio cle Janeiro. Receberá ',m folheto griltis
�"<Ffjçati.vo. 5 .. 'des":jàr amostra do trabalho a' exec:utilr,;" basta remetter Rs.
3tO'JO, m<:.mo em s�lIos do correio .. O mais extenso e variado sortimento
de caicomaniasj incl ...stri""s <I arti.Uea •• Ciltlllogos gratls,

ParaIezér seu annuncio
' .. ',: prefira esta folha.
.

r cNt=flA'..qlff:,(!Sll"'$�·;
..

''.\c"-chi ;'��jó.�., CÓ' '''h j
"�"�.'.;... \lltol' ?OltO? ;
��) ,,��d."'Ô.o .�nlt:o t

VIH;J���I
_,.-""_',.:flll",,.�O. �n; _., �

.

ç� • h"· 1:>1"!!õU c!
. _UI'Inl...:�nf.3e :

JONteo soeeãM,4l) f

���-.�.���-�����--������
� . Fazep.deh:·o§ e �itiantes' i '�J#lJ,lWJjWJlW!lliJlIDíIDll"
: l\n�L E CEnA DE ABELHA.. I ��UA.MO .:'

,

'ti Conlpl'tr-se qualquer quunUdada �. Tratar.. '�"r <.:u,rfo: ou pes- � CTA....,El·EN·/6 '.

� ::'Qulmente com 'IRMAOS ·Cl1'J'.JNO· • J ... '. I ...' .'.'. fJtl
, Ruà 1\1<'j.:1' bit go D. '(�S5 i combó,tetod<1s!:\!!. dôr:ê.s. ;

;. '.

r ãç; l?a.u.�o
'. i rmnlT(i.flffimnffljllmM1rrmfJjl1l!iI1ffimm(�

"",,,��"'�"�1l>'�lI>�����,*������4$��M��

.I'

� ..

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



Redactor: DEMETRIO SCHEAD
"CIDADE DE BLUMENAU", 13 DE_ f'JARÇO DE. 1937

R

,! - COMO APRENDER XADREI
j

----4l.. o melhor methodo é o de se resolver pro-
J blemas e reproduzir partidas; porque os primei-J

.. . .. '. " •

I 1'OS desenvolvem a táctica e o raClOClUlOJ - C0111-

� nlemento expontaneo dos que querem jogar xa

* �l�ez, e as part�das mostram os princípios basic.os
f do jogo, essencia fundamental de todo o bom .]0-
� gador de xadrez. Ambos, problemas e partidas,
� constituem a arte supr€'.ma do mestre: -

t «

quP
� não consiste em falar mas em fazer falar."
�

Parada D:", 9

Olympiadas de Munich - 1938

Prof. Beeker (Allemanhal
x Karlie Jõrgensen· (Noruega)
DEFESA FRANCEZA.

BRANCAS PRETAS

Peá
Pd5
oro
PxP
Be7
BxS
Cd7
'0-0
De7
Pg6
Pe5
Bg7
Ph7xP
D�6
DxPa2
Valx
Da4
Dc6
TdS
CxC
PxD

1 Pe4
2 Pd4
3 Cc3
4 bg5
5 CxP
6 BxC
7 Ci3
8 Dd2
9 0-0-0
10 Pg4
11 P.h4
12 PnS
13 Ph5xP
14 Pg5
15 PxP
16 Dc3
17 Rd2
18 Th4
19 Bd3
20 Cf6x
21 DxD
22. PxC

As preta,> abandon::tm.

EXERCIClOS

__�r. ti - Problema

por S. PICKERING
"T W; M N.D.Gazette"-1936.

Pretas � 5

___
-

_liaJa" B _ 7

� '_ fi __:6

1. - • - 5i;WA1
.•� �_-'- ,�

:� --
1"_ fZl I) ,

IB�_ fi _····.11
abcdefgh

�- Brancas - S
Male em·3

N O TA

ii. proposito da noticia que.
d .. lO iS sobre a siml1ltanea

}.g1(hl. pelo càmpeão sul
om�ricano de x ltlrez, em R
pr! uto, informa nos um leitor
as'Xiuo desta secção que o

4inr. Gustavo Líndholm, um

do..: ven.�edoreF, é cathari
n"'u"e, n4scido em Blumenau.

Durante o tempo que residiu
nesta cidade, venceu diver
sos torneíos do ., ,.Jlub der
Sch c.ret.n le"; chegando
também, a disputar o cam

peonato d� Blum enau com ()

detentor do titulo, snr. C. G.
Fats.
Foi um dos prlncipaes Iun

dadores do club de xadrez
acíma menclouado e um dos
primeiros socios do "Blume
nau Schachclub''. um-i das
mais velhas agremiaçõe
dessa zona.

SOLUÇÃO
Do exereicío DL. 'i (Lasker (?):

1 Pc7 Td5 x

2 Rb4 TJ4 x

3 Rb3 Td3 x

4 RC2 Td4
5 Pc8:T Ta4

As brancas não podem p�.
dir U, pcrque TcJ x e ha
empate.

6 Rb3
F. as branciis ganham. Se

as pretas jogam no 4 .. " ou

tro qUhlqaer; 5 Pe8: D.

8tia Saúde.•. Vida lenga... I
Obtêm'$!! 1I:$,1I)(la Q 1-

EliXIR DE tt06UEIRA�
P. Ph. eh. f

João da SBva 3Uve!ra

Emprf'eaá(l com
.

rel!!! 1/anl"is",
noa ÜiUlntea C"'O$:

RacbitbmG,
RheumaUllimo eUl geml,
Ccrrha6ntG dos o«vldoil,
lnilJuli.llJ.'Açõe:il: do lI!tero.
AfitaClÇóei' do "((lutO.
Y''''}chwt •• ,..nca.

�.errh""
E8»J1nhaa.
SarDa,
�Jlcer..a.
eacrophalae"
Darlhraa.
trt.titl.a,
C_�
"0"0"''''
BOJ:bo!la.
i.)6reil no peite,
Carbunculoa. etc,

A 19 T 1- s; YP II I L J TI C O
A N TI- RHEUMATICO
A. IV TI ;..lESCROPHüLOSO í

LfU.�" I'Ill:l&U'l1 2!rmll!r�m Qt �l&i1l1ilm
5 O"..nri .... r-r"'mio. -!: lI."d.tb ... de OllrO

5RANOE iltPUilA nvo 00 SANô!.!!; i

J i 4"

1bi"7'fl".'

18erviço MIlitar

Poderoso desinfectante e

1

I
I
f
I

I'sem tre zuas.
baratas e"-r' ; I

, , L _,

: !
tI

p A R A o seu guarda -roupa, ai'nl;;,lhl.

bíbliothecas use sõ o estojo de

Edital dede convocacao
,

sorteados

(Classes de 1915 e 1916)

«Carbolina-
energico insecticida

Combate
traças,Roberto Grossenbacher Presidente da Ji.nta de Alistamento

Militar, Iaz saber que foram sorteados para o serviço do E
xerclto, no primeiro domír.go do mez de Março do anno dê
1935 e 1936, na Capital do Estado de Santa Oathurlna, sé
de da 10a. Circumscripção de Recrutarueu.o Militar, os ci
dadãos constantes da relação abaixo trauscrípta, os quaes
se deverão apresentar entre os dias 15 a 30 de ABRIL do
corrente anuo (1937); e os que não o fizerem, ficarão su

jeitos as penas estabelecidas nos, regulamentos milita res P

Codigo Penal do Exercito, Os re�eridos sorteados, para ob
terem os meios de transporte, -íeverão se dirigir á junta
de Alistamento Militar em Blumenau, no edíticío da Pre.
feitura Munícípal. Chama a.tenção dos sorteados abaixe
relacionados, para procurarem no correio das Zonas oud.
nasceram, as cartas de notificação. E, para constar la
vrou-se o presente edital, que será aíílxado á porta prín
cipal da Prefeitura, nas sédes dos dístríctos e publicado
pela imprensa.

Séde da 6a. Zona do S/R. em Blumenau, 1 . 3 - 1937.

R.OBERTO GROSSENBACHER - Presidente.
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I O \o.QZ DO/' CUOPC-O/ "\./

rcünso;;:�. '-�A-�-U-;z'�--e-�-a-s-- j
I �:
- tellcellt� ao :�

I í
: . Intallivel eh) poucos 11

I � uTheater-und Musikvereín �1·:
dias somente com t

(C I .,50' •

P b' " as af;I.6l1adasOTI( DiA. 1 : ' ro Sllln ; � _

II Wilhelm Dõger, f de Wilhelm Dõger; 12 Erwin ,:

:1 p I I s DrWa=cbmann, f de Hugo e Bertha; 13 Andréas Klabunde, f �: Sito fi Alameda Dr. Blumenau : ÍlU a· •

je Frederico e Bertha; 14 Waldemar Volkrnann, f de Rei- H [rua das Palmeiras) para � Rej'naldoH f D·t· E
.

}: ser demolido. :}nhold e Anua; 1;> Wa t r
.

enner, de rm n e mma; 16 f: :,Heinrích Morrell, f de Otto e Wilhel::nine; 17 Max Wd· >: Pede-se entregar as off'erras :� Machailonlích, r de Carlos e Anna; 18 Arthur Weber, r de Otto e :: até o dia:31 de Março do

"::;�'
LI

Freida; 19 José Nrebuhr, f de Franz e Agues; 20 Bertholdol-] anno corrente em mãos

Maul, f de Max e 'I'hekla; 21 Odino Balsiní, f de 'I'arquino ] '! de R. KAULICH, Predio

.::."ie Lucia; 22 Dorval, f de José João Theodoro e Izabel Ro ,; Caixa Agricola, I: andar
sa de Jesus; 23 Walter Seíbt, f de José e 'I'nekla; 27 Luiz I: que dará t a m b e 111

Ramos, f de CamiJlo e Maria; 26 A Ious Eskelsen, f de " informações.

..�:.jHelnrieh e Agues; 28 Bertholdo Gnewaek, f '.1e OUo e Vfi t� 3x!
5lhelmíne; 29 Waldemar Farinhas, f de João e Martha; 30 ���.��

Emil Pagel, f de Ri�hard e Emma; 31 Erwiu Reich, r de
Alwin e Martha; 32 Hartwíg Ra{HoU, f de Augusto Radloü;
33 Gustavo Maes, r de Ricardo Maes, 34 Bertholdo Sehroe
der, f de Alberto e Anna; 3fJ Harry Züge, I de Frederico
e Minna; 36 Johann Hafemann, f de Otta e Adele; 37 HeI
mut.!1 Zabel, f de Joh&.nn e Frieda; 38 Herbert SChlei, r de

r�e�r�.:�� �n�t�.i.�; g: N�i�t�fd�e��l�'; �ld�%t���� ����.t�: ?"',� J r�{:���'ciD��si1-�H;
I de José e Carolino; 42 Walter Stein, I de Walter e SeI /�\tr0 � �e:s��l[(:i�-:-r�����
ma; 43 Erwin Ransen, f de Leopoldo e Clara; 44 Luiz Lo- ��,� } clcr.Es ti", c�l?eç('

res, I de Maria Lopes; 45 Harry Schreiber, f de Max e
ff

�V �6���",ns e ;o:lc: C;<

Fried3; 46 João Vanzuita, ! de Antonio e Anton�a; 47 Pet- �� Seu organismo p�ec;sr
ter Federsen, f de Max Federsen,' 48 Bruno Borchardt, i de ser expur<;ado <!r; ceci

urico C outros veneno� CI:-urnllia�cde Augusto e Wilhelmine; 49 Alfredo Guenther, f de CaI' pelo deficienle trabalho dcs =::.�
los e Augusta; 5J 'Hdmuth Bõhringe"', f de Lt'opoldo Tome quanlo cnles as PILULl'_

Bõhriilger, DE FOSTER.
j1...b�done o desanirnoç po_�s. rr·.ü;'�;;-;
res de pessoas, enfenu,as GC :"T�2E'7�.
maL ieem recupe'fo-do Q 5C'�c:.

usando as PILUl.AS DE FOST-'::E.

Tome o primeiro vid;o e 0):·:0"""'.
os resultados.

CLASSE 1916

Syndicato Condor
Ltda.

No TO Horcrrío para fechamenlO
das malas em Blumenau

\ uartír de 2 rie Março de
.

HU7

LI r A PARA o NORTE
ferçit-ICira iitê Hio de .Janeiro
l)u 'l'til-feira até i\iatal f' Europa
Õuinta·fei:a até Rio com ligaçi'io

[até RecU'e
Sabbado até Rio de Janeiro

LINHA PARA O SUL
I'erçü-Ieira até Buenos Ayres
QUlil'!l'-feira até Porto l1.legre
'iabbéldo ate Buenos Ayres
idem 'I idem e Chile

?/ 08 nosso.'> prezados
�7J assignantes, desta.

cidade e do inlerior, que
uiJ!da não saldaram. ar;

s/ws assignaturas na ge
!'el/ela ou com, os nosso..;

I'en resen tantes n:.ttorisa du8
púgando as assigna!ums
em atrazo, pedirrws que ()

façam com fJl'evidade, fi
nrza que rnuito 0bradtCf-
ritOS.

ln icador

Profi ional
?ortes ctc.re3 e

h ':)r:rCICsas..6.éLv�gados
feri ::tasI-fHf'��*_<;$m������ ����������;; ... !*

�1 Dr. Fre'Uí}s Melro �i ti Dr. Arão Rabello! DeC;nfO, C0m !Yluito pr�zc>r
i -: ADVOGADO -:- ::.:�) ��:::', � que soffri de darthros t' l·h.:>-
i - Advog"õo - i llmatismo eyphilitico, ,por es

_� Cau�as �iv:��fnoa��ercjaes EscriptOlio: � paço de 4 au::!os, supporbn-
:: :� f S lo fortes dores e horroro tempé> 3cOll!;plhl) ·OR mem-;

��:::::.:�::��� L�:::::;:=::�J ��� r�!��:�'am:ur�om�rit�i v�r� �;;�i1f�d�'Su��:e l�flff�:��m r:;i�
ç: :� t:· $ sos remédio" que me BCnO· lagros0 medicilm",nto.

�� Dr, Ollveira e Silva h tl DR, ANT'i�Jlt>STOS DE
S selharam todos sem resulta- Muricy, A1agôaFi.

. Ad

·t
'

:t dos. A conselho do meu a ;\1anoel �unes da Silva:� DOglldo :.: ADVOGADO • migr', sr Calmon, fi:;: uso do Agricultor dv Engenho Pra-
,� Alameda Rio E"anco, :lo �; C'lusas crirninaes, civeis e S 'Elixir de Nogueira, do Ph to Ctrande, deste município.�: =1 f= commerciaes. Inventarios 'p eh. João d}) Silva Silveira, Testemunhas: Pedro José
t:: . Blume.nau '.: ',:, INDAYAL - STA. CATHARINA � d P Alil • conseguirldo ficar curddo de Angelo os razeres f!' re-
_$..._ ......._.IO�_�� ����__$�_..._� tão teniveis molestiul'. Em do Pessoa.

I DR. ACHILLES BALSINI �1 t� 2���b.el1ião NOB�EGA
.

�� : :: ��
I Advogado l.� �;. -:

....difiClO dat Pretfeltura
-

:••� EJ tl�H1 B��� � } I::,scríptul'a, con rac os, procu- �
� f �

� Travessa: 4, de Fevereiro n. 7 �
..
!1 rações, protestos �e letra;,> �

B S I dOl -
. :1 t= Compra e venda de InUllOvelS. :j

51 a f\co U,: (REDACCAO) li �j connssões. de divida, etc. ;}
�������_���$m����$������

=M��=0===�:::C�"Ó��>0"Ó"<1��= 5] B ra5 i I
d d d

li]
Capital: 4.000:000$000j Dr. mede H. Pape li ii Dr. Alfred Hoess ii Séde: RIO DE JA�EfRO

�
:! 'il :! Succursal em Blumenau - Caixa Postal N. 5:1 Clinica geral. Especialista ll. t: .�teaico do Hospital Sta. lzabel ll.

T>AGA JUROS. EM CONTA.J'"lORRENTE.;J emmolestias de garganta, :! íl O PE A r 0- L '- íl

Dl
t" , '"

.

.J. nariz. ouvidos e olhos � a
R L:l. Y . .B Q

a ATE 7 "I. AO ANNO
ii Blumenau - Rua Piauhy Clinzca Gt!ral Recebe em "Depositos Populares" des<ie aL""Ó"'Ó""Ó""Ó""Ó""Ó""Ó""ÓÇ::,J<'<Ó.J t�

Ç::».
�<"Ó<"Ót:"Ó""Ót:"Ó�ç".,j

I'
quan tlu de 20$í)OO atê 1 0:000$000 pa

'

i1 a . i1. gando jures de

1 :�,:: d:::�ç::, ��=:� i � Dr. AntoniO Hatuer i GOl� Figado, Estomago. Rins, ln- 4 � Me.dico d.o. Hos,pital § I O� t�stinos e N�rvosas_
l\ L� l'>

� partos, moJestias de Senho-
a â Santa Cathanna

�
CAPITALIZADOS SEMESTRALMENTE

1. RUA I/�� eNg�����o n' 82 a a Cirurgia. Partos, Clinica em a
Faz toda:s ope:rações: Bancarias

t�����:��:Ç::,J""Ój t����r:;�""Ó<"Ó��� 61&1�i&l��Elt DI

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



DE BLU M ENAU

COI1Vi(Ia(los pelo
(10 -Iapüo

Ch,onicôs

Slrdti

f M· I
Vau estudar em Tokio dois jovens brasileiros, um dos quaes

Pre e itura .... unitipa D llllademicD catharinell88 Mozart Varella

A
.

Receita orçada em 766:727$600 teve no anno de
1936, uma arrecadação de 943:001$620

Á partirla entre. os quadros ·1princípaes terá inicio ás 16,30
1 - ;) . horas, reinando interesse nos

......--

Pela. reso,uçao z;:r.. 2.33,), I meios esportivos pelo resul
ds 6 do currente, fOi exone 'tadú desse encontro.
rado, a pedido, Arth'.lf MuI Iler do cargo de ESt\rivão de. Como partidas preliminares
Paz vitalicio da séde da co- teremos os jogos entre os ti·
mar-ea de Hammonia. mes infantis e 2' quadros
_______'__ desses mesmos clubcR.

Um oWcial apre sentou-se, um
dia, ante o imperador José
II da Áustria, implorando-lIH:"
os S00GrrOS Dt"cessariú6 parfl

E
a substencia de suas mulhp.r

fi dezembro do anno pas -

I Santa Catbarin!! e pelo Bra e filh& deentes. ,,_ Não te.
sado, f(·j adoptado pela n08- si,". ''PI'O "';&llcta Catbarina nhe sir;ão 2:4 soberanos de
Sr! Camara. O egcudo oe ar· t;t B:a�ilía·'. tor traz do lis· OUYt/' _ disse-lhe o impera'" * * mas ::>rganizado pelo dr. A�· tel uma mdi:. dentada de eu dur: _ Si elles VOS bastam

Até a hora de cne r:-er ronso d'J:'scragnolc TaUllay, I gr�'nag€m de ferro, nO natu- eiI cs". "- E' muito! - ob
mos e&ta pdgir.a não tinha- para o n::unicil?io ,de Blum('· Cbi.

. servou immadíatamente ur'i
mos nnt.;Clas sobre os resul ·ll1an, cUJo el1ch� estamça- Exrrime és�a combinação cortezão que se arhava aI>
tadr,s d;/8 "(jemarches" ten· mos 80 laJe. 9ue Blum�l):a�, fundação de· lado - bastariàm ·24 duca
rjpntel' á vinda para eá de I A deEcrip<,;ão desse cscu ll!,�,stre cl�llIzadul' q�e Ih,· dos ,,_ O senhor os teüi?'
um qGarlro it1:ljnhyense, afim do. damos a. Fegllir, rara

i

dt ,o �on.e, ,D_r. HermBnn perguntou· lhe o imperadol'.
de tl!Sf'utaI uma partida com maIOr couhemmento de. to l3:.;um�nu u, ;.?n.a v� [lOS seu81_ O mesuroso cortezão a-
(J FU::ereljtivo Brasil. dos: ,pumelIos (.;1'1�, colonos. 8 I

. pressou se a tiraI-os da boI."Collstam as armal'; de um

I· I
bl'etudí) prOS�laO()S, S3.xomos. I sa

.e aprel:Óeütou os ao mODii. 1'.escudl1
.

redondo portugllt'Z. brivaros. lyrlJ�(:'zes, WU(�I'tem cha. que tom:lndo.os ·unh.u-
Eueimado pela COlôa mill'aJ, _'._ bUf'gUl:'z�so Essas pnceden os aos Ú sobera::os � J

entre.
privativa das municipalída. I c'�s pstao I'pcorrladas .p�·lu O'OH os 30 ofIícial djzend('�'fies, eSljuaJ'telada em seis, ,

ilt ao h'opfllda lo que e de Ih ." A· d
'

. .- ...

COlll um escudete sobreposto mo teOt'ntes a dextrp. o re I B,'ul2swÍck (p,; iria tlO dr. Bla
e. -_ gr3. eça a este 8�.

a 3 e 4. No angulo de uex trat(J do tir, BJumen8u, í e I mentiu) e \'V'uel'tt'mberg, pe!u fhor a 9u�ot1a com que f'1

tra do chefe, em campo de g�!ldo uma pbütographia de, ag-ui» que é da Prussla e do �,contr,bue para soccorre!

goles, um jf>ão leflparoad<J. 18�6, a Senl'str'a um macha-I TYí'lJl, pelo leão que é dêl
o .

No de seoestra. em campo dello armado de macha�o B'lvil.ra e (I eraoeplia que é
de prata, a 3?uia �stetldida spgundo uma photogI'aphiB. da Saxonb, ('oJIoeados nos
de negro, bicada, sauca::la e de c?lono da mesma época qt:.al'teis do chefe e da ponta.

Lord Cowper, grande coan.

corôada de
. (Juro, com 88 �o lIsteI em campo de blau A parte ceutral do escudo

ceBer da Inglaterra, deRpt •.
asas Hgadas du mesmo, I.t'O- lilereve-se a dlVlsa: "Por foi reservadtl por recordar a

sou (luas mulheres que viv('-

1
ram em perfeita harmonia

do â dextra um sreptl'o e á 'usão tI tlto-br'asileÜ'a, peln na companhia deIle, hhbitall&enestra um gladio. No nan· S
.

O d·· eonjugaçao das peças hera 1- do .., b� ,�.
co de dextra. em campo de ervrç ro OVI ano dicas g€j'manicas, com ou. '.

tlm a.S, a mesma eH,:'!
blau e peça prir.cipal as ;-.1' entre Joinville e Iras pel'tenceult's ás armas

I FOI o lJJe}ho� lar do muna,.

mas nacionaes b asileiras Nu do Bfasil, do J.::�tudo de Sta. �f'guDdo affJJ:mam. O mal.»
flanco de sene .m·a, tambpill Curityba Catharína. mteressante e que f'sse bJ

campo de blsll, uma. "roda O escudete sobreposto ao
g5J.mo Che�?? a escrever tlin

t:tnavalhada de Santa Catha- Trafego mntun entre a Rbda todo, peça capital do brazão, �eQ,ueno hH� �ot.1'e a legí-
r dui,) ", a hIlcora e a chave da Viaoão Paraná-Sta Gatha- constitue as "armas falantes"

tImldade da bIgamia.
I je prata ('.ruz;adas, no escu, de Bjumenau que s!goHica -�
.

Jú do E�tafÍo de Santa Ca- rina e a Auto Vianão "campo de flores", As�im se Installacão do mu--
ibarilll:l. todas estas tres pe- Gatharl'nU11S�' !luta nf'lIe um campo de fIo •

Ç8$ de ·ptata. No �Dgulo de ou [í ees á margem de UUl rio (o nicipio de Rodeiodextra da ponta, em campo it':j,;hYJ e sob o Cruzeim do
hurel1:l.do (h: ouro e sahle Em Ourityba foi assig- Sul. A rt'.da de engrenagem
um cftlcelin de sinople. nado um convenio em ge- !'€Cnrdli a grande industria Conforme o decreto �o gf'.
No angul0 de .:>ellestra de ral, entre a Rede Viação I bluml:?1juel SP qu·.�. tanto aJ Vf>rno �o ES,tad? reahz�.,st:'

pODtl1,_ em campo de prata,! Paraná-Sta Cathari 1a e ; vulti� J� no parque Industria'l ��auha, n? dlstrlCto da se.ch',
um h'ao de blau. No escude-' ...:'

I
_

a braSllel:"U". a lDstalaçao do novo mUU1Cl-
te ,gübrf-posto 8.0 todo em

Auto v laça0 Catharmense pio de Rodeio.
campo dt� bJau, cinco ";strel para o transporte reeipro- F ldrd J Nesse mesmo dia será em

Jas d e_ ouro :simulapdo fi coos co de mercadorias importa..; I
anu (_ e ne Direito úe Sta. pos.sado no cargo de Pr�fe_itl'.

t:'llaçao do GI·u.Z\lro do Sul. das e exportada� pelo Es- Gathal1111'a
eleIto na� .,recentes eJezçoe- ....

um l'àmpÚ d� flOre$ ao na tado do Paraná €f Sta. Ca- i l o sr: �ylvlO Seoz. A C!lm�'
turut e u;n no da prata Co- . . _ o MUlllCJpal tambem sera Ir �

. tharma, VIa J01llVllle. .), .,. .

. . talada amanhã tendo as ",.

Com o nl.VO astro . -----.---- T;t° t b t b 1·
Na sps�ao de quarta-feuoa ultIma V

. .!.
'.

�, .. � 1 Ph' d
_. ..r' lCOU a111 eUl as a a e- o C01'se:ho Nacional Superior de ereadores eleItos SIdo con . {

.
.

.. '.R�OL FLYNN
. . armacla e planta0 I ciclo o servico rodoviario Ensino l'egeitou per unanimid�de, dos pelo sr. dr. Alves Pedr.

� nl,vo 1:1010, R manÍl('(1, Imp1!tuús�., Irreslstl\-el _

.

I > I' t. C °t rl' T' 'lI
o pedido de .re��oQhe�imento da ;;a, distincto juiz Eleitoral (h�

A maIS semwciüu&l aVPi',1ura de corJ.:f1fll'S I.Luta rIé Galeoes!! Esta. ra aberta. 8ml1nhã, �n 1e
.

ItlrI .) )a e t OlllVl e Fae�ldade dI'pn-';Ito de. s.l:lnta Ca- 29" Zo Ele'! 1 J'
O me.lbor mm do AnDo de, HI:3?

.

1 Gomillgo. a phürmacta SÃ- a razão de 110$000 por to- !�af�il�ffi�\a1íI�:;d�ld,�:�' ,,���:���ll�ci de Direi� . Jao��ma�ca u�� .

Eutl'adas do Costume A l.olte PoUr. Num. I NITAS. luellada. kRtado.. I '"

IndayaL
.�

Pelo sr� Prefeito municipal ra eomnosco. Hammonía, ..
já foi mandado Imprimir o H3:300$; 'I'imbó 16:351$; Inda
relatorlo da gestão muaíeí- yal, 12:800$; Rio do Snl ínes
pal durante o. snno de 1936 plícavelmenle e contra dís
do qual c-mseguímos extra positivo expresso do Decr.
hír alguns dados que ínte estado n- 575, de 17-4'34 não
.ressam aos nossos Ieírores. deu conta de seus compro-
A receita municipal, no misses, não tendo entrado

anno que findou foi orçada até agora a mínima quantia
em 766:727$600, sendo entre- para os cofres munícípaes.
tanto arrecadada a elevada Pelos muníclçtos acima foi
somma de 943:001$620. Dl1gn ainda de juros a quan-
O imposto de Lícençaa or- tia de 16:005$000

çadc em 120 contos rendou
14$:442.900; o territorial nr

bano, orçado em lOO conto!'
.deu 110:094$400; o imposto
de Industríaa e pl'úiissões or

çado em 200 contos rendeu,
devidõ fi vprHicação do lar:
çamer to na colleotorla Fe
deral, a Importaacia de , ..

333:630$0' 50 ..

O..., montcíplos creados com

o desmembramento de BIu
menau entraram com as se- No estadio do Garcia de

guíutes verb..s, prestações verão encontrar so amanhã o

annuaes das suas uí vídas pa- Amazonas e o Blumenaueu- \
. se.

NOTA ESPORTIVA
Jogarão amanhã o Amazonas

B o Blumenauansa

COMARCA . DR HAMMONIA

Pela Instruccão
}

- A pedido, foi aX1uera
da do cargo de Professora
da Escola.· Normal P.limari�
de Gaspar� Ambrosína Ma.
cedo.

_;_. Foi nomeada a PrOles
sora Rodolfina da Silva. do
Grupo Esco1<,r

.

"Prol. Hono I

rio de Miranda", Dara exer-I
cl.:'r o cargo de

-

p"oIessofli 1

d.1i Esco.la .Norma! priru. a.l'iUj!da villa de Gaspar.
- foi exonel'<{do, fi pf'di

{lO, o sr. João Widemann do I

c.arg.
o de. adjunto (la {"sculu

Imíxtc:. de ltoupava N,Jlh', .

neste municipio.
.;_ fata ex 'lC r o cargli

dE; professora da Escl ih
Normal PI'lmaria de Indu:\'; I
foi nomenda a UO}'ruall.:"ta!
CathaliIla Coelho, '

AVISO
-0-

nEf);�10q ao,.�ússosli:," p:', z:j o� aSFngoao
tes de no,. scientiIiearem
de todas e quaisquer ü'_
re;;ula i adlji) que OCJor

r<':rem com a entl'cga
dest<i folh5..

A Ge'rencia

CINEMA BUSCH
Sabbado - diFt 13 - ás 8 1/2 horas

.

Lilian H'H'vey
A deusa do RythalO Há betla produccão da "BIP"

Valsa da Felicidade
A Íoimítuv ,1 "SllUbI'ette" surge em Bailatios magistrae-s e

cal]çõ�s deliciosas. Um Romhuce euc:!utador eom muito
luxo e todo musicaáo onde aiê o proprio Napoleão intervem

Ent!'adas do Costume

FinalmE'ute - D:,miDgo ás 5 e ás � 1/2 horas
Um mm extraordInario como só appareee 20 cm 20 armos

da irUIDortal Novella de R�âael Sabatine

tilpitão Blood

Hontem você me disse:
Quando pergunto O que você tem e .você . me responde com um

"nada", vagaroso e triste, nem sei como 'não desúiâãoho todo o .eastel!o
da nossa alegria. Preciso conter-me, para que li minha inaistencia não
magoe ainda mais a você. Mas, sinceramente, não posso acreditar que
você esteja sem tristeza, sem algum aborrecimento, quando se esqueoe
de que estou a seu lado e fica a seismar melancolicamente.

xox

Hoje quero dizer a você:
- Não pense mais nisso. Eu ficava tão silencioso apenas

saber o que yoce faria •.•

Attendendo a um convite I ti�cas, O sr, Luiz Apto ia
do Ministro da Educação do Pimentel destrna-se á Uoi
Japão, deverão embarcar no versídade do Trabalho onde
dia 20; a bordo do "Monte- compietará o seu curso de
víuéo Marú", com destino a Ensino Profissional.
Tokio, em cujas Universida
des estudarão dois anHOS, os
academlcos brasileiros Mo
zart Varella. e Luiz Antonio
Pimentel.
O academlco Mozart Va

rella é catharínense, natu
1'a1 de Laguna, tendo feito
seus estudos secundarloa no

Gymnasio Catharinease. Cur
sava actualmente li Faeutda
dr Fluminense de Medicina
e irá cursar no Imperlo do Sol
Nascente o !dmoso Instuuro de
Alimentação do Prof. Saiki
mundialmente conhecido pe'
las suas ínvestígaçõea seien-

par.i

LOl'i.Y SETTE

Em regosíjo por este acon-

tecímento, devido ao jnstltu Anniversarios
to Cultural Níppo-Brasílelro
e sob cs auspicios do Go Transcorreu {fia 6, o anuí
verno [aponez, será úffereci· versarío natalícío do sr, Sieg
do dia 17,;iO jockey Club, íríed Carlos Wahle, acade
um "cock-taill" de despedida I

mico de Engenharta e filho
aos [ovens patrtcios. . do sr, 0arlos Wahle.

- Faz annos amanhá a
Ao nosso esforçado C?U- galante menina Renilda OHn-

terraneo, Mozfl:rt Varell�, ger Iilha da sra. Vva. lVlaria
collaborador assíduo de "91. 01i�gerodada de Blumenau' envl�a- O sr, Ernesto Dallovo, com
n::os nossos vo�os de

..

boa mercíante residente em Asem.
viagem e um íelíz e. proflcuo ra faz aunos amanhã.
ap�ovei�ll:ment,o no trnportan- _ Festeja seu natalíclo a
te imperío oríental. manhã a srta, Annemaríe

I 'I'echentin,.-
- Fazem anrws na 2a.Nennur, FARELO reúne tantas vantagens para os . Feira:

a-rimais cerno o - A srta. Maria Veiga;

Farelo de Tr,' go
- a srta. Edith Pazes.
- o sr. Wa!demil'o Rocha;
-- a sra. Emma Radtke, di-

gna esposa do sr. Hermann
Radtke:
- o sr. Francisco Stam;
- o sr. Desemb. dr. Hera.

ditu Ribl'iri);

a srta. Juçá P. Heusl,
residente em Itajahy;
- o 8:". dr. Desernb. Hcn->

rique Fontes, resídente em
-.)

Florianopolis.
NA TERÇA. FEIRA:
_ a sra. OUvia Vandai, d:g.

na esposa do sr, José Van
dal, residente em Gaspar.

- o sr. Victor Lucas;
- O sr. Antonio Rarr-os,

industrial de renome e g an

demente prestizlado, resi ;"n
te na viz! [lha cidade de Ira
jahy.

Viajantes
Seguem amanhã para Cu

rityba, onde prossegui, ãIJ
seus estudos, os snrs, A Iron
80 f' Arthur Balstnt.
- Segue amanhã para Jo

u.vítle, de onde prosseguirá
viajem para Curítyba o aca

derníco �e Direito sr. Luiz
Stotz.

Convem saber ••�'

Fa ça uma experiencla adquirindo o produto do

Moinho Joinville
FILIAL BLUMENAU

Caixa Postal, 89 EnJ. tel. SILOS

o escudo de arnlas de Blumenau

Lavando-se cOm o sabão

« irgçm Especialidade))
de _flU. ,. (14. .. JOINVILLt: ;)f�JC8 Registrada)
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