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Passaram por Flori anopoHsl'A Representação

OS 81'S, Flores da. Cunha, Oswaldo A rauha e J 08.0
8<i1'10:'3 Machado

mo, 2 - Huj,', quando 8e

encontrava no seu gabíue.re .

no Minísterlo da Justiça, em.

conferenda com o cup. Fe
Unto Müller e o sr.

_
Israel

�.,"".
).

ROM.\, � � Os corrPEpnn�
Sr. Agamemnon J.l:fagal1u7es' denks dn& .jni'naes romano�

.

.' Oêl r(�giã,) fie Bilbáo, noti,
Souto, o ministrq Agamem chm Que os D8cicualistaR
UfJn Magalhães foi chamado tomar'alll hontem a oHensin
pplo telep�()np official do e e.sta sf'l'á decisiva.
palacío Riú Negro. As 19 h(!� AdeaTlÜim a.s mePffi'lS noU
r3s, o ministro Jeixou o Reu cias que o avanço da& t!'f)�
g.lbiJ...ete, rJffiO á c;dade ser· i pas do genf'l'al F!'aoco jà
1'8;18, afim qe conferenciar' vae além de qu dro kilome
rVHl1 o presidente da Repa-, tr'}�'l desde o inicio da nOVL�
blica. i of.rensiva.
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iN� cerimunias da cproa

I Qao do novo Rei da

I Inglaterra
I Berlim, 2 - o sr.

I Adolf Hit18f nomeou

'o marechal RIom b�-3rg
para chefiar a l'epre
sentação alleruã nas

ceremonias da coroa-

lç,f(,o do 1'lÜ da Irigla-

I t.,.e.. f,mt
'

..

faz.sendo,.. igt.la.l-.mente, parte da dele-

. gaçao o almirante
OUo 8ühutz e o ma i

(11' g'í�nel'al da aviação
81'. Stumpf.'

·�9.;..$-·• .'·:"'.

itG� li 'i:.��

Realiza-Sé DI) d i:l 18loutr;iS diversões.
p r o x i m o vindouro, em As 4 heras, U'J! ç10 do Sau-
Guarlcanas a tradirf oual fes-I tlsstmo.
ta de Silo J'o::..é. padroeiro da 1 A igl'ejf1 que foi toda rE'lW
Igreja. madu, corno lambem o altar.
As 7 horas missa e com sl'r:l0 tamhem ínaz ra i s ;C':l

munhão das Criança .... as 81/2 to c.un as 4 inwgeus.
horas benção das 4 novas I Por nosso íutermedlo ped·�
magens, recém adquiridas nos fi. sociedade, para todos
ppja ::jociedade sendo em se- levarem ou enviarem pres'.''}

. guida, Iurmuda uma prcctssão tes, para tombola em beliefl�
.

em que serão levados para a cio da Igreja.
Igreja.

..:is 10 horas missa solenne
cantada pelo côr o do Colle
gio Dom 130 'co.
A tarde c',otinuação da res

ta em que haverá no local
churres .o, bebidas e muitas

Ftorlanopotís, 2 - A bOl'dü
do aviãlJ da "Condor' que Iamerísou ante hnntem �as 1:2
horas, na Praia de Fõra,
passaram por esta .capítal r
pr.ocede.ntes de Porto .Alegre Ie destinando-se ao Rio, os

sr, geueraI Flores da Cunha, I
embaixador Dswal do Aranha I
e deputado João Carlos Ma
chado.

S. S� Exeitl. foi cornprtmen
t-ido pelo general Dr. BUICão!Vranua, que coorerbnciou a
bordo do "Condor" por lou.!
go tempo.

S. excía. irá ao Rio ouvir
as correntes poIWcas do
paíz,
Conforme telegramas vb·

dos do Rio, o governador quI. Flores da Cunhn .

g ucho chegou ante hontem ti noíte na capital do paiz. ;
FaUeceu o marechal I O ?anquete annu�l do

-----.......-------
.

I Iz:zet.Pachá .. Instítuto IberoAmcrtcanc
U

,.

+ d J
,.

h
I Rio, 2 - Um matutino in-

..- illllllSlJfO' a 11stma G' am&*
I

D" Danl'01 Ho t1m'
- STA!.\1BUL, 2 - Comu ída- BERLIM, 2 - o ernba ixa formado, diz que o geúer-<J!•.

I

i
.

_ U S ·1 I de de 73 ennos, Ialfeceu o dor do Brasíl sr. Muniz Al'a Goering, míuístro presideute
do "palo ohafa da

..
Nação ! marechal Izzet Pachá, um gão assisti á, a dez do ecr- da I'russta é commaudants

.

! dos grandes chefes d0 exer- re[l�e, an banquete �r.nu l do em chpfe da Aviação alemã
T};nn!J(;nr�'e�l fronf:r:m. rt , cito '�rco durante a gue,'r'� I rnstlt�;í�'T Ibero-Amerf cuno, til' visitará em breve o Brasu,

data 1l�/tafzcw a.. illustrc I mundial. Hatubur ,,0. ���j.iindo a bordo do "Zepel-
sacerdote conterraneo D, _. ....._�=_=_..".".._....�����_-..__-__�

Daniel H08tilu7 bi.':ijJo da l
di()('f/se de Lar/f.'i. .�
PigUl'(l de ,q1'onde relel'() �

pda.o; suas vírtudeB, tem i j
813ft nome li(jddo ([ VI 'rias I.!

,

•
. , l

eiUP)'(3�en.dlme'lÜ}.8...d:: :)(.!l{)f lino Estado, «(. ('Iun frrmte

Iest.,.d 0. Uyni7l(Udo. Diocesano I.
de Lrrff(:.')· I"qidade

.

d.e fJrllmrnrm.", j
embora' ta.1'dr, eJlein a 8.,

;,,_s _

E:rc.'CUl. Hv(mo. 08 seus ek·u-. '1f' ...... ?t; ,.

c· do I8'\'08 pm:abeli8, I i �(ile agra �.:1
Ii

..110'
--

pelo Duce
ataque será

decisivo ROil'lA O sr. T1pnito
Mns;-,o]ini referendou G dp.
ereto rfi;'al ele\'anclo a com

Continuam os protestas liGS
sanadore� do Dlstrinto contra

a intervenção
Rio, 2 Occuparam,

hontem, a tribuna do Sena-----�----------

o gale Goering
virá ao Brasil:

Far-jnlH!. de Trigo? Unicamente

IV1inh JOLNine

iusupel'aveis

Biumenau
End tt'1. SILOS

meD\�Iador da Onl(:HD d I

001'0:'1. da lt dia (l tir. Ma·
nuel ele 'rem�. Estia. é a

r,erceira vey; que o governo
ibüiallo eonf.:�re titulos ho
:loriúce's ao eol.) hecido

I wmobilü,ta brasileiro.
I

ClIl'

fdarGos Kondel1
SI lGUR:'Í de Te(�l _e

mej'(;(:/(lo prestl!/w
JI.O E,tf/(lo n no.') mais

importantes ái'cuí(!<; do

paiz, o sr. J.llaJ'('o8 liun
der, illust'l'e "leadcr" da
opposÜ;(lo na AlSsem
bléa, do E'3tado, -::(;'.ní

pas8ar, 110 dia /5 do
c,)i'�'ellte, seu annioel·'·
sarlo nataticio. Essa
auspiciosa dma do CIl/i
nente cath/lfiuensé dd
nos eJu)�jo de 1"ealçaT
aos olhos de to(lo::; as

S'/ws nunca de8m.e9lti
elas viTtudr.'.'; de homem

pubUco qltt3 tem como

Iii de o/lido u7n des

prendimento nunca ul

frajJ((SNado e um per
(eito cunldxi1nell to d08

grrmcles O'7lCei08 e ver

dwlei'i'os in8teres.'1e8 da
nossa collectividade.

Antecipamos (/0 81'.

J.l1arcos }(onder os n 08·

SO.'3 parabens e votos te
lici88WW8

Vicente Ráô
Europa

a

8àO Paulo, 2- O sr. Vi.
eetIte Háo seguirá para a

'10 FederaL os 8rs. .Jones
I:? ocha e CE'zario de. Mello,
que se occnparam e1a me

(Lda int,erVelJciol1ista decre
tflda pelo sr. Getulio Var"

gas,
�--�

Será lanGada dia 15 a

candidatura Armando SallBS
S P::1ul(:l, 2 - Alguns com

menlal1oI'os politicas dizem

que (J :'1', Armando Sa!les foi
descançnl' em Poços de Cal
das, sabendo dos graudes
trabalhos que terá �om o

r I !a.[}çamcn�c de, sua c<ludida
(la

tura urenfleocIal o qlwl co*

re-I li o é Stl bí à0, lSfl rá la nçada
até quinze dn currente IDez.

Europa, no proximo
I ::;eis ele abril, devendo

I gressar em agostO.

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

!
5
ti,
7

13 .,

20 "

27 "

Premio Maio!" Deciuios

.,

&o:ooo�ooo
50:00�"\$OOO
5WJOO$OOO
5(J:\iO( \$000
5O:0rO$000
50:(_\.iO$O�)O
5I.i:(.' iÜ$üOO

1$300
1�300

.

�$;ni)
1$:"}' "J
l$l:,U
1$31'0
1$3P0

1}3$OOO
l:'$OUO
J3$OuO

.

33$000
13$000
]3�Uno
13$000

"

J"ogam a.pens.,� :1.6.000 biLh..etes
A Administração da LOTERIA DO EST.\DO DE SANTA Ct\.THARINA conti

nüa na SU1.t tradição de conservar os seus planos, jflgaudu enOl pIlUf'OS milbari-'S
e maior numero de bil hete s sorteudus.

1 premio de
1 ti ;,

1 " "

2 preniíos" l;OUn"I)(J()
5 " " f,l 1(I$(J{j(}

20 " " 2(1)�OfH)
40 " u: 100;;;000

1�(I u " 5()�()(lO
1,250 " " 110$000
,150 "2 1], A uos;3

primeiros prémios ';� 30$000
---:l-"'Jl"--"J(7:'-j-premioB no total de

PL..\�O A

51).I� JI\t;[}(;O
,J:r:( Ill�r..'.l'l
2:�)O'J�' 1'0
2:( K)f)�,r»�)
2:5!JU:f:(��)
.j ;(1{J()�I;f � I

4:0rli.lçtXli I
f';( OI)'Í'(JJ IÍl

37:500$000

;Ir.. IlnHle,l'I, imrne.lintamentc ';1.;,)prÍor-
Do p"('niÍo _nul.Íf_}-r -�e di-·-iu ..�i!·;·� ;) '> pnr:.J pnga.

llP'utv dos uum-ros, antr-rior t' ;1I._,:Ht�l lfl)\
O,,; pr ..-iuios },r"sl:rrVpllJ () ll:êZFS du data ela

f'xtr�C\'l1o.
A Arhní rrietraçn» 1

ã

• 'atH."l7l'l .. ntlHllHl('iío III
1ü1t púr jJp.rdaj nc!,üt"l'WUO ,ii, I'JiIlH't,,� ou qual
'im'!' UIlUI) illÓnt'llt" "Ilp� >Ido

O., bilhetes iI",dlizad(,s' com fi p:1lan"L PAr�O
11,5.0 têm valor al;::nln, }lfJI"1I1'mlo (I ref...ritl« cu

rimbo pert -nce (t ,Hlmiui�üa�'ilo. ,;
1:l:5()O$(t{):i I

12e;ijoo�( xí[)

Extracção' às 15 herasOs bilhetes são divididos em décimos de l$Z,J(),
Havendo n'p,·til;,- (> nos '3 ultnno- 'll.,uÓ,,"lOS

de qualquer das ;j primeiros bremios }Ja�\l!Ll'ão os

prémios destinados aos dois UltiU!OB illgunslIlo!i Não serão PU60S bilhetes defeituosos

Os pedlríos acompanhudos das !'pspectiva:;: ímpurL.l:H'hui e llHtis 1 $f)UO !)c,ra o

pnrte sel'úo atten,iÍdos com !pcla hl'evi._:ad ,

BILHETES EM CUSTODIA

Para F·vitar f'xtravios e maior segurar.ça ue rf:'meSS3. os pedidos dI.', hnhelf'� na
rJi f. int,.,rirn·, DU Jem ser tl3mbem I:.tt"n:jí,iú"1 por m'·j,) de nertific',:los IJomil1';('s
cnrrt'spon lentes uos bilb"t,·s :),� li1o"i e c·):n O� '11 .8.nas rjireit�'s Ui)S b Ih:3t('s (,ri.
gin:ieF:, que HCdm "ill custudi�l. no, sé'le da LOTERIA, á tlispllsiçáo dos que os

pedirem. Jndi<Gil Or I ;"-_-iiiiii;GR--A;;;;HíD-E;;;;B&;;;;O�-I;;;f.-cA;;';;Ç;;;;õÃ�\

P'r€);fi§"�j.on··,ali.. AOS ASSI<iHANTES
..itl..

,

�- "'-II"
,

..
I TODOS ..-"'marem ou ......

forrRQrem 5UQ� assignaturas

,! .. J"'Maea • Revista, por i,,
'-rmedio d' "A ECLECTICA",

.....�dvogaeLos i recebera .. , absolllta", ..ntct

I gfQtls • $SM mais despezcu,
CM cada oS5.ignatura, livros q

me+!:l>C*,fl""tIIP.>"',j�*,:l>�'!W "'·)t·'i � �1Q��*,�����lH�V�"'-,"·�·�� .scoIha deyorigda e completa

t
..,l Dr: �I�i-���

'.

Mea;'�
:\' �� Dr. Arão Rabel!o !. i :I::�::.:: ��:d�:�;::

f ... Além m-, 9$ a...iQ'lI.mte.

S
-: AD\ OG,\po: H f·:.�, _ Advog"'do _ t :nd��::::::'�e�:,���'

.� Ca\l�.lf' ciyeis, cnmnwreillfS :í r !.iW • participação ao. >Ot·

f,.'
e el"imlr nt's

,!'i f;.:' Esçriptorio: �.
leio. dCK p<'emilU offurecido.

r I 9 pelcos -.p...... jomoiiJticO$,
\' Almneda Rio B.'onco' Alameda Rio Branco 'I!�: :< !-: •

501ici_ ptWpectOl, c.,nt.n-

���c� 'iltQ>�-eiill' 'il�0!l'i'@<t-t3 <i};;>'.c<", ';.�� ��>�GI*;a��$tEI"��J>��""'��'� :. :"::���:d!': i����,,,�
Ii Dr, O li v e ira e S i I v a !� �� DR. ANTONIO ._BASTOS DE ! fÕef ......iio duau ial.re....

t: ::' I: ARAUJO 'i •

�: Ar!p()!w(/(/ :( .� ADVOGADO t PUI5UClDADf

tl AI.:âll"da Ri" ['hmca, 1(> i�; (:'I11S&S Cl'iminf1E's, civf.>is e l A E ( l E ( T I (A.
�:,: nI'/lfl'''!'''''' H },�, cp:nrH'l'cÍ:lêS, inventario>; ! ASSlGNATUIlAS

Com oetente Encer-adol' � t: ' Uh

:) �. I�m/WL..L - STA, CATHARli\JA $ S. Paulo: llla S. Sol!Ú),l1 - Calx-I,539
1 u �rador de Soalhu '- alo: A,y, RIo Bri)II(O.137 � (alu, 2592

;""���""",,e1>a>�t>i!� �Tit\t���� r"'��'rit';4l1')���!f�tItG'<li+tt�}Yo. Victc\riano Arc�, natu e Pal'quet � { �: : !

111 de· Posadas, MiHiones, i DR. ACHILLI:S BALSINf !) ,; 2�di�Mfi�b:llidãO pNOfB�tEGA � i
{Pp. Argentina, rte 34 afios Rua da Velha Tel. Nr. 13 q. :� t:

-

� elO o YG el urcr -

:�
!e· ed3d, d,:,spllf's de hab€l' ,( .� Ih:hfogado l� ?� Escriptura. contractos, proeu- 1�ufrido Junmte 3 anos de � Travessa 4 de FeverIJiro n.7 : (: f tições, protestos �e letra;; :
'lU rf'.UIDHtísmo, y sín expel'i- fCI}: todos trabalhos que rerten<:ern ! _:� �; Cowpra e venda de imn]{)\'eIS, :í!
'ueL!tal' mavor alivio CDn va- d esta arte, como nivelar, aplainar,

Ibl (REDAÇCAO) H f� conflfsões Úe jjvidu, etc, Ü I
dados tra',�mentos decidi to- :.��� W#�rttE-'���.;:,.�����iJtS>��0�(4$,*I"��C199iit,'encallifetar, raspar, encerar, covern;'
mar pnr indicflúion de nu .

Ductor hrasiJf flo, de la Colo-
sãr e olear 50alo05 1l0V05, velhos e :tvIedicos I

í}ja Foz do Iguassú, et ma- estragados. Accceíta limpe::za geral clt I
ravinoso "E!lxir de Noguei- salas particularo:s e comm",rc:iees, co c;.Ç>,>ç:".,p..o�ç:o,.;��J>.>J>.>ç.,.,ç"., ���"'<J�"'<:;1""'::;��:"d""Óp,., I

I'a", 1t1 FarmHc,-Chim. Juan mo tambem limpa, lustra e envernisa
d H p a a (l

da SUva. Sílveil'B, y l:ll cabo movds. � Dr. me $ • ape a a Dr. Alfred Hoess a
de 6 rraFcos me septi bas·, LO.

í) 'i1 A

aO'.e Dlt']-.orad3 de ruis su _ i 1 ClL'l.ica geral. Eapecialisto (!" r. Mé,iico do JlMpiial Slá. Jz.ibd L'-,1--------...;....;.----

I I 1. emmolesüa� de, garganta, í( 1. O P E R A C. Õ 1:.,' ._'-, a. I,
Sf,dmientoi:i .

habi8udo conse HOTEL HOLETZ ,1 nariz, oUVldos e olhos '4 .t.. __.

P I
tt

guido Cf'n diez frascos una
�__ I � Blumenau - Rua Piauby � � Uil/lca. (,l1ri:L1 � I ao, au ocura radlét 1. Ceando em�e-!' ,SI·t·uado no melhoI' ponto li � do !: 6

zé a t{imar E;'J "Elixir de �o- ��:<:::J""Ó��"'Ó�'Ó�0J�0J� �a",--ç,.;0>.l����('<e'0��d7
-

I da cidudp I Agueira" mi P(>so hera 5 k�- I (!" Doutor Piragibe .Araul·o í) 71 O À t
·

H f íllos v actualmente es 78 kI·' fi S' b t «> C· � (!" � r n on&o li � ruu' (!"

los vf nconLrandome oerfecta fi.. ia er Q Ia. } a a. .
I B 1:' II ,IWI a

Juente.·. sano. COl.no ágI'artec - Qu�rtús l'onfol'taveis e casinha � (!"p Doenças do Coração, Pulmões, � A,' íl
Figauo. Esto mago, Rins, In- (!" 0. 1\1 l' �( -1) 1 IO�I)" l't' 1 {(,

miento de mi CU,!'3, aajunto de primeira ordem ; t t�5tinos e N�rvosas, a t1
1· et IC) (IC -, � d

ami Jot( grafia, &,t;tor:sandol � Absoluta mOlalidade b I,' j Partos, lllo1estias de Senho- iI�' Santa Catharin:t \)
la publicacion, l', TaS e Crianças, � 0. r: Agente para todo o Valle do '

Posad.aF,. Rep. Arge nin? maximo 8sseio � RUA 15 DE NOVEMBRO n' 82 (t a Cirurgia. Partos, Clinica em a J It::xjahy: RODOLPHO RADTKE'
(!" T I h 255 h G 1 Red. "Cidade de Blumenau», iViútori9no Arca Blulhenau _ Sta. CJ.tha1'ina i �

e ep one nr, d ü
era. p 1 '

Caixa PostuI, 51. I(Firma reconhecida) i
ç,.>����c�.<dÇ>.>ç::.,p';C'<Ó<"d \<ó&óç".:�������"Ó� _;

À_NGELO LA FOR'fA ®. elA.

.s--..........-.._"""""���....._)Ir'���

80a Saúda... Vida LOhyaH• �.
GMêm-IU! USIWG'J D ,

ELiXIR DE ti06UElRA!

11��.:.:,h.�;:':.�1" Racà!tismo,
• IUI,eumatl.mQ em gerID,
C9I'rlz:acnto dos "uvhh>lf,
hú.1aam."çh� do uten.
AH�õe" ,�'" R,f.c,adG,ll"." iH,)i:la8 ",a p.oul:2,

e�ill0rrt<.ósa.
B�!lti:!Jbiilil.
Sam..:ul"
lIlt:&!'a.15,
E6CTOj)hu!sllt
D.ullU'Qa.
YifitWlilS,
OM�

I
�nÓi!l••

' I�,·.ihnlbl)�a.
flôrel) tiO pe;,H�. ,
Carbu.m:wo!S. ete, t

i"OD�!'lrUgO. f'
AN,TI-$YP#-ULITIC {} ,

A N ,T,I- F N ;: (j MA., 'C C tANTI-E'1CP.OPdULJSO ,

IUCS.I&,'!'II .'If>��il� a�r.U�.!l!H;n.; ;'.'
.'�Hrn\"i :,� (lr.f'1fl� Pr'e(;l}oa � M�e:lh4. de (.hU·o �

GRANOE HEPti:H TU/U U!J SANGU1,
•

'oe ... -=-
-

-

.z._;����.

Atte.stado do Dr.
Carv,ilho, medico
chefe do Horpital
ti ;'f' slu Íl

�ó H formula de .<APYRE
TINA", Já é por si . mesnw
UIll certificado de acçà!) rü
pide: f' ",ffie"z DOS cal; os em

que é jndicarla�
"APYRETINA" � Um rI'.

n eJio j",;'miu/ivel contra a

/'ô1' de Ú<1ot>çc.

Paulo de
operado!',
de Nova

-o lidFicill LA PORTA
Postal u. 50 - PhOilP 1 3(17 I�

_ FI.O;;IANOi>O�.IS:. �

.RIO, 30 - Esteve hontem
no gabinete do ministro i;
terino da Viação, o sr, Bap
tista Luzardo, que manteve
demorada conferencia com o

sr, Agamenon Magalhãês.
O sr, Baptista Luzardo se

guirá para Porto Alegre no'

p oxímo uomíugo,

! '

I

i
I
I

de I,
I

'''1'('

:om o uso de 10
ha�cos augmentou

21 kifos

Aug. V�. 8erndt

Qurnt?s .

moradores desta I abunda, retemperauuo dr-ssa
hcalidaae exístem que des- ,forma as fadigas do Iabutar I

c(mhecem este recanto, que diario da vi Ia ? . . . 'IInu !lyl:ll tem ali! ventura de Ahi está snr, Frederieo
possuir e causaria ínveja á Hardt M D prefeito e demais
mu as Clda Ies do nosso vereadores deste operoso
Estado se o mesmo fosse da- muníclpío a opportuntdace
do ;'0 publico usuíruít-o. I de juntar-se o mil ao agra
Rf·fjl'O'ma ao lindo bosque davel, que imortalizará os I

,le propriedade da sra. víuva vossos honrados nomes á

COMPANHIA INTtRNA
CIONAL OE CAPI

TALIZAÇÃO
Amortização

MARÇO
Realísou-se h o n tem,
n a presença d {l ris.
cal do Governo, o sorteie
de amortízações de W1110s
desta Companh'a, tendo
sido sorteadas as �eg!lin·
tes oito combinações:

VOJ VCK

fiJe roo

SOQ ZYI

tWF "NR
Os portadore-s de títu

los em vigor contempla
dos são convidados a re

ceber o reembolso garan
tido, na sede da Com
panhia,

OU com os Inspectores:
i

LIVONIUS & elA.

Blumenau

YJ 08
_ nossú:'f prezadof:

ass/.gnan�es, destú
cidadr;. e cio ínterio1', que
ah!da ntio S(1/daTorn a

SIHU assígnatutGs na .oe
reneia úU com os nOSS08

representantes rnilorisaâus
pagando as assigna{urus
em a!mzo. pedinws que o

façam, com óTevidadc, fi·
neza que 1ll1.l'ftú (lj;TUlitce
mo.r..',

M Iler. posteridade, Iaze.rdo um te ,\

Estou certo que se aquelle a co lectívdade presente e

ueuaço de encantos n uuraes íucturr-, tornando um factu
fosse entregue ao publico concreto, adquirindo para lo
depois de algumas pequenas grudouro publico a propríe-

,
retormas e r=modeluções em dade de Muller entreg ando-a
seu lágo e suas já delineá- ao acesa I de todos depois de
das avenidas, dando.lhes uma: remou 'Ia,'a.

I�. iluminação adequada e artís- Indaqol, 1lfa1'ço de 1987

"

tíca, seria o melhor Iougra- S. BENTO

ri douro publico de Santa Ca-
tharína,

ti Quantas famílias desta e

li de outras partes, viriam abri
t I gar-se ás tardinhas debaixo
, das frcndozas e ocupadas ar

I vores fugindo dos dias calí

I
dos de sol caustícar.te, sen
ti ndo ali. o aroma sílvestre

I ouvindo o murmurar das ca

I choeíras ao lado e escutar o

"
tríaar da passar a la bu íçoss

I '

e cuustaure que no me.smü

,

II
<;",

t; a" (' "f I" V"'I

ii l�llfl�Jc��Is(.�
['

�/ �

A actividade do sr,

Baptista Luzardo

Mensario em rotogravura
E' a melhor revista em

fotogravura do paiz.
As;;ignatura annu,al tOS(JO(J
Com di�eito aos numeros atrazados

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



-SUL AMERICA CAPITAlllAÇAO Nota Espor-trva
Companhia Nacional para favorecer a

Economia
Autorizada (ii Fiscalizada pelo.Governo Federal

CAP!TAL (Realizado) - 3.000:000$000
Séde �dêtl: Rua Buenos .Ayres, 37 -v-. esq. Quitanda

Caixa Postal Nr. 400 -'- Rio de Janeiro

Subscrever titulos de economia da

Sul America Capitalização
é assegurar a constituição de um capital. mediante pequenas mensa

lidades, tendo probabilidade de recebei-o immediatamente em virtude
dos sorteios mensalmente realizados.

O sorteio de amortização. realizado em 31 DE �ARÇO DE 1937 de
terminou o reembolso antecipado dos títulos em vigor correspondentes
ás seguintes combinações:

VQP
SUy

DPS- NMU

Et+fTBtN
o pl"oximo sorteio de amortização será

realizado er.n 30 de AbyU de 1937

O titulo, depois de pagas e vencidas as mensalidades correspon
dentes a 15 annos, e na hypothese de não ter sido amortizado ante
cípadamente, dá direito a um valor de resgate igual á totaüdade d"s
mensalidades pagas e daui em diante, a valores de resgate superiores
ás ímportaneias pagas, sempre com augmento prngressivo.

No 15'. anno de vigencia os titulos participam dos lucros
da Companhia

A combinação "DPS", acima, contemplou, afém de muitos ou
tNS portadores do Brasil, o titulo Nr, 257.896, pertencente ao sr,

�..
JOÃO S_E L E fv1"E

CANOINHAS,
estabelecido com Loja de tecidos, arrnari nhos, etc.

o Hf'apparEc;mento do Marcitio Dias em Blurr-enau,
enfrentando O forte esquadrão do Blumenauese S. C.

O Amazonas irá a Brusque

o publico esportivo de stn cidade terá amanhã mais
UIDU opportunid! de pe ra as s iet lr uma boa partida de foot

Ibal. .

O taam Itajahypr:�p Marcít!» Dias enfrentará na can-

cha da Gymnastice o forte (''''qlwdt ãn do Blumenauense.
O Blumeuauense surgirá em campo com a mesura

equipe que ha domingos aíraz mediu ['lrça.3 com o V se

de JoioviHe, ganhando a parrid.. POI' d(.j� gO:d'l e ten.r.

agora submeuido estre qua-tro a rig) 'OS;):I t: :.U H.

OS vistrantes como cunsa. pre parurn se p�iI'd l.-var o
loures para aS suas COl"es._

Inieiará com a preliminar de sr-gu.id s quadros.

O Juvenil e o Infantil do Blnmenaucnse i:ão a Timbó
,

Deverão scgulr umauhã para T'imbó,
r ão os l

'

(-' 2' quadros do 'I'imb er.s e, os

tis do Btumenuu 'Ib<: S, C.

onue t'nY"er;'}j
Juvenis e lnf.!(

O sr. João Sr leme adquiriu o seu titulo em Novernbro de 1936, pa Âm?zonp:s X Ppysandú
gando, p-manto, apenas cinco. mensalid .des de. vinte mil réis cad:'!j .

uma, qara receber agora o capital garantido do título com O 1ort!' conjnnc1o elo azul e branco deverá f.:pg'nir ti

manhã para a víz inha cidade de Brusque. onrle "ufl (�llthJ ii
v fmtt' osquadrão do Paysa ndú,

Nena e Edgar os dois cr-ks do Amazo nas. qu« salteu
taram-se d"m;rgo ultimo no Caxias de J. i vi 'I» POl Cury

'I'ítutos de econornta mensal. que não forem arm.rtízudos serão resga tiba, shb8i ão amanhã tierendE'r bravamente as SUê!S cores.
tados em determinado prazo com participação dos lucros da Comp anhia,

Rs. 10:000$000
(dez contos de réis) em moeda corrente do paiz.

Solicltae
compromisso,

hoje mesmo iníurme cões e Iolhetus,

J. ElSENHAUER ,. Rio de Janeiro

I
"'---

Iudayal, 2 de .Abril de 1.9B7

..JOS!US NoUE'to N�5��mento
2' SARGENTO INST.

Edital de

Bllimenau, 1'. de Abr'iJ flp 1937.
O llibe1ilão: o:rTO ABh..Y

sem

(jFIIISPI I
O remedio de confiança

contra
"-

DORES e RESr-Rli�DOS

TONKO BAYER - precioso au.xÚ;H do
crescimento das creençes e do seu desen

volvimento normal.

Um verdadei
rosupplidoque
a Cafiaspirina al- 'ti >;:

livia rapidamente.
Emquanto o dentis- .

ta não lhe extrâe ou

obturaodente.livre-se
dessa dôr que o marty
riza, tomando um com

primido de Cafiaspirina,
o remedio de confiança.

Em CAIUUTS de 2,
ESTOJOS de 20 e

CAIXAS de 50 cnmprim1do5

I
i
I NO

TONICO HAVER
VIDRO É REMEDIO, '1lAS NO CORPO É SAUIClE

Viütoría X Salto t;fiQ! ou mais diariamente poder.o ganhar em sua propt., CHo, q'H ri:

U'+' do dedicarem suas horas vagas á original, artis .ice " r�l'!Ô( >�

industria "M. A. N. I. S." Para informações, escrever a "M. �, N. I s:' r

R. do Passeio, 56 - Saia 141 - Rio de Janeiro. Receberá um tOineto gratj;
explicativo. Se desejar amostra do tr.sballto ii executar, bas:a ri: .,-' .. c . ,-.

3$0001 mesmo em sellos do correio. O mais extenso e vàr:a:l) s o r u i Z"·.;)

de ealecmaníes, indllstriaes e ertisticas. Catalogas gratis.

No campo do S. C. Victoria na Velha, ruedirã« forças
o Salto F. C� e o Victoria d:\queHe bHin'o.

Tomarão parte os primeiros e se gUUfÜ'S quadros.

T CO
MOTOR OIL

MANTEM JOVEM
O SEU MOTOR

'a!'é) 1· z' r St'U annuciü

píl.�el'eilCia a este

dê

i(or:ri e
I ���������j1rnal

InE'pector para o E�t(jd� de Santa Cathllrina

Registro d e fi rrnas I
T '8 rO d e G·u o rra n ?8'-71 A Junta Comercial do ER�ad() de

..
.

.

. ...�
,

.

.

11 &. ..
HantJ.l Catarina autorizou f) ::-,nr..:_ .lo:,
quim de Sales a tr'itar do Rt:.GIS·

. . Tim DE FIR�IAS COlvrERCI!'d�R e
Dando cumprimento RO r1etermmado pf:'la InFpC'c- l:i\:DUSI'R1AIS, para facilitar (, cum-

toria Regional de rriros de Guerra dE:sta Hegià.) avi80 I pl'imenio da Lei Fcdcl'ill D. 1S-;-'

1:108 interessados que se acham ahE'l'tas as il1scrjpções do corrente ano.

para matricula neste Tiro de Guerra, el1rerrnndo-se ai' Portanto todos os eSipheleeim, n

mesmas no dia vO do CO.IT
..=mte l1KZ.. Só poderi"Lo ser tOt'. í8.brdicas. of{('int:lS e!:g 'nl'oB etc.

. • 1- '1· .

. que am li llaO es i,,�rt'n' regular'i-
lnatnculados os cldaoaos llR'3ClC os DOS anHOS de 1917, �l'tlos, neste e n(Js municipios yj:,iin·

HH8 1U19. Hl20 e 1921· sendo os da cJassse de 1917· gOri, pod�rão I!lze lo de�dl' jÜ. pOI'
.' •..

1
.r. .

! jqtermedw rIo Snr. ]oaqulm de Sales.
llatlCldos depOIS de 1 de j\.;mo e 08 <la cla::-:::;e de 1921

J 111 D Rua Dr . .tImadru da Luz, n. ln·
antes de 1 oe .lI aio. eveí"ão 3['1'( senÍ<-!?' ao inStl'uet()j' .

DLUME.'IAU
a Lertjdão de edade e cOD:,entjmento de pae, lllàe 011

tu tol'.

BI'lt,;qlle: VVil. FisclH'l' Tel. :H
I-slullleU<lll: Hotel S, J(lsé Tel. 283

Serviço rapido,
garantido atlencioso

TEXACO
MOTOR· OIL

MANTEM JOVEM
O SEU··MOTOR

larga-me...
Deixa-me grilar!

__ ..

protes�0.1 Viação 8�USqU3m IOtto r\ bl·Y. primeiro t<:lbJlltao dct Comarca de B ume • l ..o. si. Realiza·se di.a 18 do corrente
.. l.lIna grande ;:;0.1'. !'ida, df'

nau, na fôrma da it'i, etc. I I
FbZ 8HOPf que existe ('flJ seu cartflr!o lii'lIll de ser linhas c1iarias entre I! blCyclelas, organizada reli! conht'Clda cw:::a ,de olcyndi:ltoi

protest"da p0r i'alta dt� pa�a aento uma 11(,ta promisBoriv BrUSn12B 9 Blumenau I! de O�car Rue.1igér Filh!).
.

no 'valor d..; Um C'Juto e qui '!lentus mil reis (H:i. L:5úO$()OO), 'i
"

A salàa está marcada na esquilll' da firma Cadob
emitth!a P l' IUarÍo Wiedei'lu-br' em IêlVt,I' tIO B",nco

SU11 Caminhõe:; inteirrmente
de Brasil e avalisada l'(Jr Grl gurio \\ ít'dHkf hr. é'or Hã· novos para phR�ageiros
ter sidb possível encontrar os I'derives pmit.evte e aVi:l· e cargas
lista, pt-olú presente ed.ilai intimo os p Há puglil' a impol'- A«'IIencias:tancia vencida ou jar fozã,) pc;·rqlH.' uão {) i&ZFm e, ;,0 �

mesmo h'mp"; na l'alta de pag�m('uto 08 DL)Ufieo ri,} com·

pe tefi te p rOLostO.

IIcepc'ke �/A percorJ'endo a rua Koyu, AlmIJeda Rio Bran
C(l, Rlla 15 de NovPD1bro, fazendo esta volta 5 VPZPR.

Forf.m olTerecidns 5 valol'osoR premioR, sendo l' lu·
g8f 1 bícyclcta com 5 medalhns of.l'ere6ü)o por OSCUl' Rue·
uíger' Filb o.

Os outros prE'miOR são:
Uma linda Taça c;n::rpeiJo pO!' Hi,,(�hbil'ter & Gest- I Poderos!! anti sypbiliticú. pn.

\).',..·iCki;.
lIma la.·nte.rna "b::n'.vcli" pUI.· ,!

0.·ão..

·

..

Pl'üsdocjmo &1 ti-rheu::nati�.O .6 .U::lti.-PSCfO.1.17'11.('". " 3 s"p,h";nh9 ,...r.J •• I'�é"� p .. :!",. c. ",,}n b"l·· DO"" n'!'ll]'SC' >;;·G ri P
.

'1
� il.;- �'-, ��� ( I_V' �--'j, i 11�'-( i.:"�",, .• ..._,.._".�- ....... .:.. ... f�"'_-..L "-' u ..U l..i. \_t u..

-4=
; lJ_J (: i_ J Tran ..... eS re-mI08f

i_it:.lht.'íme !'uwluwskL' 5 mednlhas de euro!
.

XAROPE
I�

i�. S. JOÃO
..._ fi

E:' _ melhor para a

tosse., doenças do peito. .

Combate u 'ConstIpações.
r-eJriadoa. coqueluche.
brondUte e asthma.
O Xarope São João

ptOtqe e fortifICa a pr
santa. OI bronchi08 IZ OI

, pulmões. Milharea d.
cwu uaombrosaa! G

Nada de experiencias! Preci·
sando depurar o sangue;
tome

"ELIXIR DE NOGUEIRA"

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



Carta da
AlIe nha

(Serviço Espeçial da RDV)

Berlim, -,-- Ma.rço (Via aérea) dísputa em Paris o premio
No começo doséculoXVIII, Deutseh de la Meurthe com

por um bello dia de· SOL, o seu."Sáutos�Dllmont n, 6".
Bartholomeu- Lourenço de Rapaz perseverante, teimoso.
Gusmão, o homem .üa passa. parxunado pe.l0 esporte, elle
rola ou ,o' voador magico, não duvida um untco tnstan
como lhe chamavam. avisou te de que a sua ideia tríum
o povo da Lísbôa de, que no phará por Um, a ideia de
dia seguinte; com a graça que ,�" possivel construir uma
de Deus e para o brilho das machina aeronautica dirigi
scíeneías humanas, se ele- vel, Paris não rala de outra
varia aos céus numa machí- coisa, nesse verão de 190L
na aerostatloa de sua ínven- O premio de 100,000 francos
ção. No pal'icio real as . da- devia ser atrrlbuído ao ae

mas de honor rtàm-se á su- ronauta que pilotando um di
capa do phaatastíeo intento ríglveí désse volta á, Torre
dáquelle jesüíta brasileiro Eiffel, regressando ao .pouto
que queria voar para junto. de de partida, que pra o parque
Deu>; Padre; que vão de uma de Aero Club em Saint-Cloud.
jançlla, dois desembargado- Nas reuniões da soeíedade
res debatiam a eventualída- díseutíam.se acaloradamente
de de uma intervenção in- os prós e 03 centras, A hora
q.rlsitoríal que puzesse ter- do chá. elegantes senhoras
mo 'aos .loucos projectos' de de vestidos apertados e ras
Padre Lourenço; um ,la%Ío tejaates, grandes chapéus,
bprumado fazia a volta ria emplumados, sorriam se á
sala com a bandeja dos do- ideia daquelle estrangeiro
ces; a um canto díscutíam.as que pretendia sobrevoar a

modas, e uma linda condes- torre de -Eílel, quando era
Pti .mostrava a sua nova pa- tão facil e commodo subir a

latma de rendas enfeitandu o torre. de elevador. "Ainda
corpete decotado, emqnanto lhe acontece como aquelle
que a sua amtguínha leVtl.a- !illemão, Lilienthal, que eu-
,tav3 discJ'etame�te a saia biu ao ar com umas azas de
para que as outras vissem os vime e ainda ha quem aCff\

i:iapatinhos de veludo' borda- dita nesses IUnatic!is "a"/iõe:s"
(10, e as novas meias ver- Isto dizia a. esposa de um
oes" da moda, presfls com li- bauqueiro sorrindo para um

gas de seda por baixo dos joven de Iom:o bigode reior

j_'Jelhos. �,umabora depois, cido, que a escutava enleva·
R despedIda, a eondessinlld. da...
pf'rguutava ainda ao filhO elo - Tem razão, Ml:tdame,
desemba"g>idor Bento, o dan- mas Santos Dumont é Íf'imo
dy, pi8a-f�ôTes da côrte. so. Esse "petH-Albert" foi
-- E:ntão, Béntbho, o pa- cah!r outro dia num quarto

dle voara? andar de BoulevarJ Deles·
- �ã(l vôa nãe', Condessa sert ma� não dflsislé.

:Meus pensamenlub e qUe vo A' despedida, a banqueira
am par.a uma 'certa nlcova perguntou·lhe com um lindo Ida ruá dos Far:queiros olhar dOE: seus grandes olhos r
� "Seu" m.áu negt"Os:" 1Ma:s Lourf'nço, voou, sJm -- Cré que 3mtf)s Dumon t

no dia seguinte, €:ltre o in. lará a volta Á. 1"orre EUeI?
t4izivel espanto dos liaboe" � Não creío, IVfademp, eu
1:1s, que já falavam de en.. é que sou capnz de dar a

t,::nr�imentos entr.e o' padre e volta ao mundo, com a se
o dIabo. O ,exito estupendo f1hol'a, no meu automoveI de

,d,a",
sua

"�,ass,a,ro",�a·.',',', resoou,' ',130 ,kiIcme,,tros á', h,,ora.n�8 s'Jmbrws. e S�n!8:r'os ga- - "Seu" máu! Com tantahHletes da. IIlqmslçao, que velocidade, é um perigü!p'Jueo depüls eondemnavi:! a
prisão o iIlustre s'lbio jesui- Paris não acreditava, mas
te. Tirou-o de Já a Compa· Santos Dumont venc�u. 4Pela
llhia de Jesus, mas Lnuren-' primeira. vez na. historia dA
ç,' teve de exhllar se em hnmauírlade, um homem de
Hesp<\!lha, cansado da vidae coragem e de perseverança
das privaç()!:lS que p'lssára guiou para Santos Dumont,
nas lDilsmorrbs, mas,eom u- alma magnanima de vf'rda
ma fé cafla vez mais HJaba deiro e::-pnrtista, distribuíuos
la"!"l na' victoria do SGU ar' toO.OOO francos pelos seus

roJado p:t:jec1o. opearilJS Mas o premio mais
'" * li< grato dO seu coraciio de

S,�cuilJS I11Ms târde de no-
bral-íileiro foi o de 100 cnn

Y(J um bntsHriru assombra o Wt� v_ot8?0 pf>lo güverf'.o do

,mundo.catn os seus 't'd
B ·I!;II parar0campenSHr 08

"<e
'

ae· I'o' �l' 'utica E·' e�,ll tO� j esforços de grande aeronau
, U

.
. !.i ", '.

'

....an 0"

I
tDumont, que tendo cnns "ui-
a,

�

(11; varios baôes '

didgiveis, S. YI.

�':!P'�''il''''�.'''9P9f>''1f'''I.f''�
ii' ,�

l MEDICINA 1
� DR. NELSON �
ir MACHIA.VERNI -tl
� ( Da Clinica \\0 Appa- -il
r.', relho Disrest.lvo da :J

� Santa CaRa <1" )'Ii- �
b sericorrlia de S. 1l
� Pa u 1 I) i

,

; .g
..,J<,_.db� �m�J'�

EQÚENOS conse-P lhos: '- Vamos
transcrever hoje. uma

serte de pequenos e

utilHssimos conselhos:

1') Coner' habitual
mente em hora cor ta ,

pausada e variadamen
te. Os regimens unifor
mes são prejudíciaes.
2') Acostumar-se a co

mel' d� tudo.

3) Beber com pre le.
rencia a agua natural
um pouco de vinho ou

cerveja é permíttído.
Evit&.r outras bebidas al
eooücas.
4') Tomar chá matt€"

ou café trez vezes por
dia.
5' Trabalhar 6 a 7 ho

ras por dia, com inter
vallos, alegria, pacíen
cia e confiança.
6·) Evitar a Icercta; a

i alie tividade expõe o or

ganismo a sérias mo

lestías da nutrição.
T) Os banhos devem

ser frios, ,ie immersão,
,;huveiro ou de mar.

'.

A' agua fria é um to
nico e o p1elhor pre
véntívo contra os resfria
do., ÍaceJs. Devem ser

tomados pela manhã.

S'J OS eXE'f>cicios phy-
8icos, pa"3í'ins e esporo
tes, facilihm enorme

aleote as ti'oe>!!'! oêgani
cas e pro iuzer:1 um bem
estÍ'lr. Os trabalhos ca

flE.>lrOS não pnssuem as

mesmas vantageus,
9') O mf'tl:lodo encer�

rao s2grerto mila!!reso
do trahalho O rythmn
da gotta d'fj gua é um

Ipanrte exem pio da na

tUff'Z8.

10) O curnpl·imeotl)
do dever p, a estra'ia
mais curta para o 1rÍ

umpho.
1r-) Os v"rr!lldeir!)i';

prazerf's humaltos são
os espirituaes.

12·) Devemos f&ze1' o

possível para ecoilomi-
sar a vida, grande ih�'
z0uro, que o E;inbiente
social nos procura rfiU

bar. A v:d::t fm si é

boa, o mal provem d ...s

homens.

\ direcção de <.'.id,.,,!E' de s

II menau> não as-urnc l'CS' !'
pu sabilidude peras Ilpli!cia- �
ções eruetüdas em n,,<as ou �

i------�---�------- I artigos lIS:'i;;:JiH.!'.lS �
lí ------

I
I

'I

I
i

I
! I
, I -P-e-n-n-a-S-d-'e--C-J�-n;�l
I; "'I'n1Íll'h'� rorr:eci:'sc grà"
'-'-\ • U -

de qUdMidade.
I, PedidOS com oFferlã di: p,;;.ço para
l' Ef:nonide Bals,ni - Tubarão - Santa i
i I:" C'",ar;na, t Citar esta folha). t'.i � i [

---

ada

« J
.

�
. l'rillta . aumOlJ dê SU0008S0
do o melhor I'e.u1lm� para
preferir JUV�NTUDE
ALEXANDRE para trm
tar e embellesar oe oabe\..
loa, Extingue li caspa, e, ....
u a quéda dos cabsllos,
mtando a celvioíe, Fu.
voltar á CÔr naturél os

eabello8 branees,
dltndo-lhoo vigor
e mocidade. Não

__��'.àII
contém I!llOO de
prata e UBa-64)

.,.._--�,
como loçãa,

Oop.'·c Alexa,.�
C.....Id "8. V.. Y

""

passageiros e Eucornmendas
8erviço diario entre

Laguna - Tubarão - Ftor.ancpo
Iis ,. ltajahy - Blumenau - jara-

guá .. [oinville Curityha
lista emv/'esa di.'lpõ,; de üonfm'Url'eis autos· mJlni-
bus, e pode ofrerecer (iaS 81'S. pa,'SafjPlTÚS )J1P.llú

conforto e segurança.
'

AGENCIA EM TODOS OS LUG' RES

Sta.

1111 DNCIO�lA" nslllLhl l l' II·

Blunlenau C�+'h
..

tJ.Ü arlna

Circo

.��� ,.�.._...__., ......�"
.. _. _""_,,,�._-.r-��

�
,

JMPOF('L\Yl F

C 1 D _..\ 11 F:
DE BLU::vlEN.'\1.�

Bfssemanarlo de a;_,f-:i}lt,'��l

índependeneíc
E�içõe!;> ás qtH;l'ías·l,"i, !�

e. aos sahí,td,'�
-

Dirento!':
DR. ACHILLES i;AUií",'

Gerente
nODOLFO RAOrJ't

........ "'.
��

Redacção e ul!.-'iL'J:'>
Travessa 4 de Fe-�'e!'��h'J rr 7

Caixa Postal - :17

B L U \f E " ,\ L
Santa CatharillH
-

-\SSlG?\ \Tln,! \::.'

Ar 10 • , .•.. -

SE: .:lc' trc ..

Nr n. avulso ..

Nr, D. atrazad o .

1 �'�J�H I'"l
,:�,G'''!
;;2 J
�4[)il

�o-

nEnlMOC; ROR �lI1S OS

k""p-:, Z 1"0;; ii<:'�!'_;:l" .t -

tes de [lU!" seif':'.tifi(_: tt'I;"U
de to-ias e ouaísou- t' j ,' ..

regula i jl'j(l,�s que ')L, 01'·

fê rem com a edU'et>l
dest.<t IOlhti

A (';'erFllria

Der eNfRAQuECEU-S� '1
�

�I"aa te", toue, (lór MiS

co.t•• e no peito"
Ue) o poderollO foRjeo

�aseim f'lito"

..�nniver-lari(ls
VINHO CREOSOTAOO

(Do Correspondente em 31-G-1 �)37.1

.. pa..-.-dDoa,

.til u sn,u mmu
roto.

-

EIII,rOi'adG ctlll __
ce... AU anelllla.' •

b6nYl!I�.u
TOnICO BOBEíWW

DOS PUlMOfS

- Está de parabE'DS o ca-
T:.anscorr,·u no dia 20 dp. BVl JI,ãd Eoua pe:o nasci·

illJrçO fJ!ttisa J i o natalício mellh de ú. i3 lindos me

Io sr. J"êllt Z l"elh, l'eSIUt U-' ninos.
�e em Sã:! Bt'!'UêHlÍU,

I Ré"Hljz;� se no dia 3 de
n lar do sr. al-ril proximo o mutrimonio
cüm o 11'3/0-1 do sr. Fiore!iD Dall'agaol!o
lilHh meni- com a gelltil senhorita Rosa
o nome ::Ie Pau!ettll, prendada iilha dv

sr. Severino Pau!etto, agri
cultor em POllimenH1US Ceil
tr'aI.

..���':'��-::-::..� ... '.�-;-;-;
.,

Nove Irm
Hojp a noite as 8 1/2 h.lfflS o ci:·co n [nni'ins dará mais uma

se no p,'ogn,tmml:t 1'l C,..ia Inrlü;lla,
Vae ser tr;;:nslUr11'i<1'J o picadeiro ,10 (�ircv em um restau:-aute llldiano e o

.�,,,,
-

.. ,�-
:.;�.",'

.

,

,

,\o,�' 'ik,,' :
/�

,,' ;';"4ll.{{1, ,

/ �.i"
�\ "':f'�:":"_,> ,l; /. :

"

�, .�'-'; bi' \.�"'r-� �-
�.fl;'. "r...,�._ f:j 1·�_:··r.... ::�f _t_.�. .;r. .J.. ;--: "

r' ir ·t'''' r ,:"�;'".: -��'. '> 1.:) r) f

���3�t;i��lc;�i «f-;;;;;�,y,�� /-_. :- '. �_. ',0.

l:<�1i�1;� ���.:,r �!",'.
,.d ,',./

'
•• ", ",{'ii �"'1 ."",� .�'> ,,:7'-'V. ";;,,, ..., .... \;j<"1

� 1 t·"",�y>� -.-,_ .,
• ''''''\ó',:.' "', f,' _

i

�,�;Ç ,,;; �'1,··�:r "J}i '\ \ .' ",;'/

iit�}�:\

E.ulace

ele-
D pois dp. longa. t>ofer

midl:lde fallecel: no dia 30
do andaflte em Encruzilhada
a jovem IIma �.'furara, filha
rIo sr. Angelo Mura.':!., O en

terro realizou se no dia 'Sfl

guinte no cemiterio da N. ::;..
da Conceição com gri'lude
aeompunhamento.

I
i

I
I phante Bebi I':�rá mais uma pemoIlstração de sua iníel1ig·�n&i;a. hospedando·se no mesmo

! Ch:dll!:i.llln o g.1'Ç"O e gr,ülfiçando·o c(;m urna gorget3.
'

.

I FioBljs�,!·{t o e"p 'taeulo a C('IlH'día dramatica. "Bandidos: da �erra 1\Iurena".
! Am''ln�}ü :t� ;) 11 )I'as da talde um pnlgramma l::speC'ial na l'vlatiné0 e a noHe a

! nf'3perlida da Comp.l: hirl, com üm s:'n;,;a;:�un,l [H'ng!'Hm't.

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



.'.1' ADOPTADO OFFICLfI,llv;NTE
. . NO EXERCITO

ELIXIR ."914"
Com o seu uso, nota-se em

poucos dias:
.

l' - O sangue limpo, de imo
purezas e bem estar geral.

· 2-
.

- Desa,pparecimeIltô' de
ESPllJ}1as, Eczemas, Erupgi5es,FuruDculos, Coceiras .

Feridas'
bravas. BÔba, ete.

'
-

...•.
-

3: - DeSappllI'eeimento com
pleto de RMEUMATISMO, dô"
res nos ossos e dôres de ca-
beça.

.

4' -r--. De8aparecimeuto das
manüesta�ões syphiliticas e
de todos 1)8 iucommodos' de
lundo syphilitica;
.

fI'
.,

..

;
O

.

apparelho
.
gastro., l.lnde$Ílual '. perieito... pois, . o r{(ELIXIR 914" .não ataca·o cs-

I.· tomago e não contém Iodu-
reto.

.

'

E'. o uníco Depurativo 'que

1.11
tem attestadús dosHospítaes
de especialistàs dos Olhos ê
da l.Jyspep8ia Syphhltica..

Os c«

amigos" constí
tuem, sem duvida

o

um
dos mais serias prob19�
mas. para aquelles que
ascendem aos postos de
commando da roachíue
governamental e admí.
nistrativa de nosso paíz,
Com ei'feito, mal um

de noE.;�OS homens �. in.
vestido em um desses
cargos, os "amigos''; os
correligíonartos, os ea
bos eleítoraes, os adae
rentes de ultima hora

-
. ,

orgamsam desde Iog»,
um verdadeiro C�l.J·CO fi
sua volta.

.

E chovem as solicita
ções. Pedem tudo. Ha
os que solicitam, ape
nas, UP.1_ lugarzinho de

cp�tinuo em uma repar
neso: {Vi os que preten
dem um cargo de el:i:

ct'iptul'ar;o; D<1tros eXÍs'
tem que pleíteam caetu
rtos e forcecimentos H

videntemente renuosos...
Pululam os quo des«

[am pôr em pratica nu
thodos PP.provavets '. qut',
num euphemísmo �ouco I
mais elegante> chamam.

. {le �dvoca('ia. adtninis
reactíva,
São .elle�, �}f� °amigos"

os mais terrtveís .adver

sa_rios de umhomem pu
blICO. Porque lJâ.) se
caaçam d� ceíva] o 'd�
propostas menos bone.,.
tas .. Porque teern sempre
dependuradó tiUS 18&los
um "vueé dá 11m geiió"
que emplica em tr'an�i=
genciils na maioria

.

das
vezes ímmoraes, Porque.
tudo fazem para levilf o
governaot3, ou admüds
.rador. petocamil.\h�) toro
tuo�o de praticas e pro
cedlmentos meuos es-
crupulosos.

.

sãà f'lies, os "amgD>,"
qUE' moita vez liwam- á

de�moral!s{lÇãl) um g»
V I no. $ét; e1íes,

.. q1wsi
5.e.mpr,,�. a causa da Inu

�ill....�ç�o .ca capaciàadtl
· dd'UlUIstrutíva de Uiu
goveroallfe� o

•

(� ..
Ph. n�meno pôde,

mUlto bem ser clüssiH-
.... cado. C'!fllo resulíaGté de
um', Ci'iSe de 0draCt� l' e
de- e�l�rdii!?âo. E ilal�eC\;
que Ja seril:t lempo \!é.
!;l)Uloatelo; {jfiC,sl"VB e
e decididaibenh'. Com
batel-o, pela reRistljUcü.I

.

h�llaZ e hr�dueiivt'liJ1(,ll:
tf', Opposta pelos guY�r'
I!Jrl1es, ás prOpt,bt)1S e·
a<; ::, ,l:clti:1çÔes,!l.Qs -�an:;i-
gDs".

. '·0

SILVEIRA PEIXüTO

I
f

!
1

r .'
t:-;�:-,.� ","

�:(o
fAMOSO MOTÓ� V-.:8 ��,
85 MP,. APERFEiÇOADÓ'
5 cavaUol!: mai� posaante, o novo motor V·g
apresenta avançados característicos : pistõee eh:
uma nova liga de aço, que augmenta a sua

vida e effieiencía, diminuindo, consideravel
mente, o consumo de gasolina " tarnna dos
cylindr08 COm sabida para agua no centro "

bombas de agua com t\lbrific�ção pe'tm!lnet'.te
" ventila.dor protegido por um dispositivo csoe

eial, que proporciona melhor circulação de 'ar,
auavez do radiador " correia dupla, no venti

lador, que offerece rnaíor duração li camisas

d'agua em toda a extensão dos cylíndros .. pare
des do cylictdro polidas como espelho .. pontas
de contacto elo distribuidor, dé maior duraçã.o.

o ELHO oI
PARA AS ESTRADAS DO BRASIL!

Especialmente desenhado para o transporte de cargas pesadas,

em quaesquer estradas, sob quaesquer condições, o novo caminhão

Ford - por seu eixo traseiro inteiramente fluctuante, por seus

freios rneehanicos de super-segurança, por sua scíentífica dis

tribuição de pêso. por seu molejo extraordinário - é o caminhão

que corresponde inteiramente ás condições .rodoviarías do Brasil.

II

NOVO DIFFERENC!Al,
PROPRIO PARA AS

N

CONDIÇOES DO lUl.ASJl

o pinhão de \)ro\)utsão é apoiado entre rola

mentos • uma lubrificação po2.itiva é assegu
rada ao duplo rolamen to tubular conico

• uma chapa de encosto, de bronze, sustenta

a corôa, e.ssegurando pleno entrosamento com

o pinhão propulsor • o differencial é supporta
do por grandes rolarnentos tubule.!'es o:mic.::s,.
sobre os quses B. carga se dietribue l.mifc'l'me
mente I/IJ a capa do differer.cial é PTc-�'�:b i.l

terna e externamente de fortes n<::;T"u(US

" entre a capa e as engrenagens lateraes do !};ffe

rencial, e tambem entre os pinhões .do díf:e,'en
cial e a capa, foram empregadas arruelas de

encosto, de brcnze lO a cruzeta é provida de ra

nhuras, para melhor lubrificação dos pinbka.

--......._'----------------�.-

�..,.�(.:""'Io."D.;:;<;::����������--���.•

, -_. - - .-

---
--- __ ._-_.-. �- _.- -- _.---------- -

I
i

i t l-'Í)(tf�l'Of:O ile.,h)fpütlilÜ(i e

. 11
enel'gieo ini::it:cticldil

I f COll1bate

! f t tl'Clça�,
I f I

I

I

D.. �-\ H. A o :'lP)/ gn= ['r1a - roupa, arm31'ios;
r 1)jhlioHwcit'-5 use so o estojo Je

I i na})«Car

sem tregL1flS, I.bar» t.a s, eti-.

"iS\'

Hillitar
e..•��
B .' Q I

. aQCo 0UI,

Brasil
do

---------------------------------------------=----

Tintas e Vernizes. oMateriaes para

pinturas em ge-ral
Tinta3 em bis{mgas pEra arHstas

Paulo
BlilU16nau

Hering
Santa

A cura das
Sezões

lufalliveI t!W poucos
días SOllHmtt' com

as afqmadas
�,.-,--�

P" t
. "0LulilS __ f.

He�nardo
��. h �t�HH-:: ti fi �é O

f:

\�a1harina

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



�I
DE BLU MENA.U

D nouo n!h\�I·�t·�O r!n.:

I pa. Uiü úü

Hospital 8ta. babel
ChrOllicas

Floresta de' 8 mi
lhões de bayonetas

UONTEM:. quando os teus olhos v"};d'}s, muito 'Verdes, se de
I i b:uçcrrcrm. numa onda vlvissima de luz. sobre o meu COTe-

Já se encontram t<'rminadáS !JS obras do novo pavi ç.1o. eu compr�hendi, que procuravas intuir o signif!cado da trâs

lhão de ízolamento mandado construir !-leIo Hllsoital Sta. taza infinita de minha alma ...

,'zab.el. E' esta uma obra de grande vulto e com' t .Ias c
e vi, tombem, q�e crttríbuíers, á dôr que eu canto. um sentido

!.:.. • o". 8, prophetico que ena ncro tom •••

exrgencias teeh u: cus I si o meu olhar é triste. si minha voz é triste, e si meu canto

"<"":,:,:,,,,,,,,,,<->:,:,,,«,�:.>;,;.',.,,;-;-:,:,:.:-;,,,,• .,.,,.:,:,;,"""."."c,:';:""':...."" ..

E: higienicas IH- ra a é triste, é porque .�u g�nto _tu!hP.honcrr dentro de �im 05 dramas

�. f�tW{i�;:!J��� 1�;E.t�ª�3���;��::f�t!i��t����t�
'ii go do emoreítelro ar. I· _

... e o clcrmor sobreh.umano e desvairado dos quo a Vida
. illudíu e desenganou •••

Paulo Me íuecke, que E U P R O P R I O
soune adaptar a obra
ás re aes exigenci8s Annive-rsarios
com os l'f'qubitl.s
ne oesau rh S 80 ob

, je ctlvo eolltrnado.
Attendenrlo 9 um

attenckso convite .;0
sr. Meine cke visita-

m

ROMA, 2 - Na qualidade ou seja a parte reservada no
de autor da cuncepçãu orçamento, absorve cerca

"Nação em Armas", o prt- de 25°Ío do mesmo.

metro ministro Benito Musso- Durante o anuo de 1936, o

lini le-vou a t:>fIeito à milita- total dos sete orçamentos e

rízação da Itaüs, a qual at .tevou-se a 20.029000000 de
tingiu uma amplitude sem liras, d3S quaes 4.008.000.000
pi ecedeares na historia.

. para Uús militares. Calcula
A Itália possue hoje a se que t) orçamento geral

maior p-rcentagern de pc pu- do proximo anuo SI': elevará
lação militarmente prep.aI'ada l:t 33 700_0�O.OOO de liras, das

s.up�ral1dO neste P8rtlCulaJ'lquaes .5.DOO.OOO.tLO .para.asOUH1QllPP f\utT'P Nação. Os necessidades milítares.
.

habitantes do sexo masculí- A força aerea

DO pstão sujeitc,s ao serviço Os italianos c'�tão agora

militar que, pri1ticameote, se spelfeiçoH.ndo um novo lyp\
lrolo�ga pr'i' toda vida. de apparelno de bombardeio,
A

-

d
- Tr,:;,t"'-"·",, ..

, o "T_,'i,at "0", dp.·
. ext:ruçao a concepçao � u '" "

"'-I"N."ção em Armas", durantE' grandes propor ções - SI} pés
(1 reginH'D fHScisl'1, propoJ'- de envergaduf'!-l -

Cbrll1.,Z. de,
Caixa postal, 89"'-FILIAL BLUJI\'1ENAU-End. tel. SILOS

cionou á Italiél a milior COli'- voar á 275 milhas hufariasl'!- � �� _

binaçâl' de forças humanas e"m um raio de I:lcção de

!rcinadas. a qmd se eleva a 1.900 milhas, pal'a transpol'
um total de 7.000.000 icclusi' tar 3.õOO kilos d .. , b(,mbas, e

ve o eX:'I'Clto 3ctiv() Cl>Ill de�eDdido por seis metralha
453.000 hompos, tl reservll �lC- dOtaR. Esse gigante dus Ares

tiva com &78000 H ti re f}'va é eonsic1Brado o mais veloz

inactiva eo,u 5.6380.)0. Acre· e poderoso da Eutupa. Alem
(Bta.se que pt lo meom do mais, é equipado com A Cümissão organisadora
5.0UO.OOO de IHJmens f.'slã! dois ml·tores d�\ l.OGO fIP, e dos feRtpjos q1!e sec-:Jodarã,

pr'omptos pará seguir rum, eleva·se á altitude de 21.000 o maior e mais eillpol�<lnte
aos campns de batalho" Addl- pés em 2i minutos. Segundo Campeonato de Tt'I1nis a:e

Cionéind.ü. os jUV0DS..�,
m i.da Cll.nsti:1., o "Fiat 20" é

.

eH �J.8Z I
então rea.

Iiz&.U

o.'..e,nl San.ta
C

..

'H:;
de p

..

ré

mi.I.íttll'
- entr· i8. t

I
de se

..
e."le.

va:r

a..
Bl.OUU pes, that.·ina que, por lDIciatlva d<.'21 aafiOS - ql e IOf'am �ub sem {'arga. "TenDis Club Blumenau" se

mettidos a um "pr"'�fll'O mo

I
. 1! ""''1',,'

.

1:'0 _

desenI'ollará DOS. proximos
r'al .pl-.n���co e .�i!lal''' ..

dt's'lp 1.·liUlJ'S·' sE·.gK��EF�- dias 1', e 3 de MaIO, nas qua'
a meIllDlC"" f;!lffi de Ilearenl

t lilU � n. '" ZAS PERANTE �-

8.ptos a er;trarem !lO Exe:-(:j i
_ OfISCOOAD-.ft IR FRANCEto, tert:mos um total. gera' I ��?�o�D�8�Wg.��Bfti= /Is'

.

de.9.1.6?O...00 pes�uas .dO,. Sex NEXO A' REDACCAO DESTE 'Imasculino; Por ISSO, rV1U<;8f. I JORNAL. CORREIO AEREO
Uni n,-mrm· se em umn ba�H'

IIsolida, quando S!' reI riu á A�u(fa se
U lia c:,f'a

FECHAMENTO DAS MALAS
"lloresta de 8.0IJU o,'yunp I te>." de mprad'8

t81-".

I
com um vasto jardim, aguu

o:"'. d !. boa, junto gar?lgPll1 para ali

LíJ l' iO orçamenLO tomovel, a Rua Minas Ge-

A despeza militi:lr dil'eg.t�l,· raes, 98 (VoI'start)

F a r e 1 1 o

��;'::;:;:::::::;�l Pelas Escolas
b fl!hos f'Jl'tes e robus�os :'. l'

i� fazei uso da ;�
- FOi exonerada'!l �Hd.I : : do, ii profesEI'ra Ahdc:; hr[lfl·

i ; farinba de Banana �, co do ctirgo' de prof!- S8I1'<:

I f: SGlõlUga :) da Escf�la N(JID1;'} PJ iHHlJ ia
h :� e do GruDo E�cúl3r Luiz

g Marca Chaves �� Delfino, de;ta cid .l(Je.
�: Fabrjcantes: :1 _. Em 22 de Março foi re-

f�; :( movido o profeEsor AquiJit:o
� .João Chaves �� I Huzzi ua .Esco.la Mixta dI:
; ;' Sant8 Mana, parll o lugar
fi TIJUGAS - 'S CATHAmNA !!.l Pedro N.·vo, prlmeiro di;tric-
}; ;) t(; (Jú muliicipio 11(:' Rodeio.
:;'::":;":;�:';':;';;'::;��:.;v.:;.:: - FLi nomeada a 19 do

mpz .l'indt a complementa·
l'ista Il)gez Maria da Ve:ga,
para exercer interinamente 0

cargo de professora da escoo
la Normtil Primaria desta
cidade.
- Ainda nelSte mesmo dia

foi noml?ada a profel"sora
Rosalina Cardo:',o de Olini
ra do Grupo Escolar «PoJy
doro Saotiago» para exer

cer o cargo de pl'OfeSSDI'a
interina da Escüla Normal
PrlmaI'ia de Timbó.

HOSPITAL STA. IZABEL

Dia 4 - Passa a duta na

tali ota de. srta. Helena Bon
DE'mal>SOU, filha du fallecid() Viajantes
sr. Jean fciJm in EünUl!llitlSSOU.
Dia 5 - 'I'ra nsuorre mal

um anntversar io da sra. d.
Clara j\!arleiros; esposa do
Sr. João Medeiros Junior.
Via 5 - Festf>ja seu nata

licio o protessor Manoel Luiz
d08 Santos. actualmente r e

sidente em Massaran-iuba, NascimentosDia 5 - 'I'ranscurre n 811

uívvrsario n&tt;li�io da sra I O lar do sr, Cel!w Rila,
d. Itala Sada Ztmmermann. inspector escolar nesta cida
esposa do sr. MRX Zimmer- de, está de parabéns com o
ruann. nascimento de uma robusta
pia fi passa. mais urna criança do 6PXO mascolíuu,

pl'WHivera a llil.'l1lna Carmen, que tc·mou o I!ome àe Oda·
�llhiolla do SI'. José Medeil'_is, viu-RoLerto.
IndUSl dai ne�ta cidade.

Dia ô - A'nda feslf:'ja mE-1S
um natallcio o SI'. Alberto
Lobe.

Os observadores estran

mos o novo pavilhão.
No hospital guicu-nos na visita a Rdvrn a. Irmã Lucia

na que com sua jovialidade aCoJhedÚI a foi uns logo per
guntando se não temíamos (l typho. "Não Irmã" - respou
demos enquanto nos eueunnuhsvamos para o novo pavi
lhão, onde verificamos i{ldo:- 05' rntnuncioeo s requisitos do
pavtlhã». No CuJTeCOI' dos quartos de iznlam ení» Iotnus
impe.rtuos d� avançar. "O typb« já r:lór'H aqui avisou-nos
a Rvda. Irmã Luclana. AcoTl'penhHill(,s o seu gesío dto re

tirada se b em que couvenc.dns de que a imprensa passe.
rta.Incolune até entre o tYJllJo. A' ss lilda apreseutn mus os

nossos agradectmentos á Rvdu. Irmã Luciaua assim como
a DIJSSa sati!ilação de ver' que o Hospu»l Sla. izabi,j upa·
reInava se de moào 1 merecer a mais i�tpjT'a cl'nfiuoça da
nussa poplliBÇão. E [IúS desj)t'üimos das saceadlls acompa·
nhados rt'los tdh!!re� dos d{Jente� em lest"b(·Jeejmento,
uns e outros r�{lbados á morte pelo divino df'svf�Jlo das
Irrnt-ns da Divina Pl'Ovídencia qlh' p"ESSUeUl & tt-'flta do
Hosp.tat (I co:_,ceituado e grande clinico 81'. dr. Hoeí's.

- Encontra-se nesta cida
de o sr, dr, Waldemar Nio
meyer, que deverá seguir
viagem para Porto AlIO).!!'!:'

- Seguiu parH a Allerna
nha o 81'. Engenheiro Ki- t,
em visita á sua velha patrra

!IUSSOLINI

g'piros calculam em mais dt:'
2.000 ú nurr.ero rle aviões de
primeira línha, o que indica
que 'j t'fl\c{ivo t"tll da r.n·
ça é de seis ou 7.000, ínclu
r:: ive reservas. A prtncípal
caracter tstíca, porrm. consis
te na grande pr- porção dr
a, iões conslruidos Dú� ulti
mos dois 3nDOS. o que re,

sultou a formação oe uma

fI'OLr. arrpa superlati'l.'a em

comparação com RS das de
mais potereias eurn;:>éas. A
aviação militar ilalial adis
põe óe uma gl'ande pel'cellta
gem de aviões OI:' b mbar
deia cuja veloc'djd·· mHxi
IDa é tia hpproximl:ldameme,
220 milhas por b"l'fl.

O "Fiat 20"

Seu gado ll'Heiro dará m�ior rendimento ser Iôl'
mentado com

Do

SUl'!.. (Sul-lH'asil e Repub1i
cus Platinas) cada TERÇA·

FEIRA 'as 10,00

NO.RTE (Norte.Brasil, Afri
ca, Europa, Asia) Cadl'}. SAB

BADO ás 10,00

Ponto de paradas
dos onibus

MOINHO DE JOINVILLE

Magnifica demonstracção da synlp"f

pathia dos achniradores de Teunis

C l-N E M A BUSCH Syndcato Condor
Ltda"

Pela Inspectoria de Vehi
cuIas fortim Oi'ganízados no

vos pontos de P3rada� dos
cmnibus. estando colocado
por um fio no me�o da rua
uma placa ({Ponto de Pal'éida"
Os pontoE. são nas seguin

t es alturas: Esq u i na l'tlí! P�w
lo Zimmermann 8. rua São
Paulo; Hoepcke e Guido Ka Pharmacia de plantãoestnpr; Baumgarten t Hotf:l

.

CruZPíro; Rabe e um po&te;! Está amanhã de pléintão H
R a b e e U fi P os te; phar.11ucia Sfinitas de Gút
Castl dos Paúres e \\'ahle; tlieb EHinger a rua 15 de
MigueÍs e Cia. Telephunica; Novembro.
Hotel Gross e Phl'lI'macia
Orion; CI'\Íxa Agrícola.: Café
Benthien e Ponto Chie: João
Prosdocimo e Padaria Allemã;
e na Prereitura
Por estes dias logo quando

terminar o serviço da colla
ção das placas entra em vi
gur os respectivos ponto de
parada, que deverão ser rÍ
gorosamente o�edecidos pe
los conductores de onibus.

o ;ElumengUeIlSe nãO
amanhã

jogará
PARA

dras deste Club, dirígi� ao

COlilmn'cio, Enlhllsbstas é

Pessohs de desll:lque na vidtl
cathul'ineose, pi'didü\ de t'1'I'
mios, afim de f. zelO filCC á�
despesas ot;easiúnadas pUl
esse certam. LI.

.Maravilharla e de"vaneci

d�, 1'''10 modo altaftlente eH

vÍtlb i sco C(�II!. C. ue roi ai
t<::ndwa, hgl"l�dece ::-Íncer& t

dfusivamente a distinção do�
oUertántes e, 'lprt'selltará
hoje, Das vitrines da C&8h
"Ris0hbietef & Gestwicki",
Dun'a confusão de tl0phéub
aparelhos, cristups e muitis
simos outros preu!ios de real
valor, a maior prova de sym
pathia que recebeu o "Teu
[Iis Club Blumenau".

Informações e Papel-avi
ãO, na Agencia dos Oorrei

:'iuper·Fílm Lyrico tia Ufi.l. com um '? )vime�tado f'nredoe!
03 e com ° Agente da AIR

trpchf'lR das seauintes operl.1s: Travwta; :Vime. BUitCI'f}y; FRANCE
Trovador e as"" cançõ '8; Fllniculi-Fl:niculá; Madrigal e

Canção dos Trovados
Uma fé'lta para os olhos e para os ouvidos.

Entr�dli8 do CiJstume Domingo a noite Pultr. Num.

ATTE.NÇÃO: as sessões começarão outra vez as 8,15 horas

Butterfly

Devido ao mau tempo di
cou transferido para o dia
14 o encontro de futeból en�

tre as equipes do MarciHú
Dias, de I1ajahy. e o Blume
nauense, conforme noticia
mos em outro local.

�abbado - dia 3 - á", 8,15
nomi ngo - dia 4 - ás fi e ás 8.15 horas.

Ufa.Art-FUms aprel!'enta o c "�bre t,:,nor da Scala de Mililo
Alessawi 1'0 ZilIani

EM
BlnmBnau-Enropa. em 3 dias e

melO

Novo Horario para fechamento
das malas em Blumenau Recreativo Brasil s. (_

A partir de 2 de Março de
1937

LINHA PARA O NORTE
ferça-feira até Rio de Janeiro
Quarta-feira até i\atal e Europa
Ouinta·feira até Rio com ligação

[atê Recife
Sabbado até Rio de Janeiro
LINHA PARA O SUL

Robedo Gro�!óõf':nbacher Terça-feiJ:a até .Buenos Ayres
""'-' �

t Quarta-feIra
ate Porto l-1le!!re

... T '. ) Sabbado atê Buenos AYl'es'Rua 10 de Novembro, 85 idem" idem e Chile

..t::..ssem"b�éa
SãO cúnvidados os srs. Socios deste Clube, para &..

Assembléa Geral Ordinaria, que se realizará no dia 5 de
abril proximü vindouro, ás 20 horas, no salão do Thea�ro
Fro!::.sinn.

ORDEM DO DIA:
Eleição da !1ova Directori&.;
Assumptés de interesse geral.

Blumenau, 20 de março de 1937
LUIZ REIS - 10. Secretario

o sabão

s
..

e I lidade
i',

f'� ...... '"Iri, i') r
v) •

'.� '<"í/'4/), I; �

�2���;"

de WETZEL & CIA. -- JOINVlLLE ;Marca Registrada)

não deve faltar em casa alguma

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


