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A politica sensacional Gaz no Brasil ! posse do novohdium
.t' Ânnunciitpofs�� que o sr. Benedicto Valladares, IJma inestimavel riqueza que jaz no nosso

O elamsnto inexplosivo que tBm de ser

nos dirigiveis

sub-solo ..

-

empregadoem defesa do regímen, teria rompido
com o sr. Getulio Vargas .

RIO, 18 - Realízoü-sejneral Manuel Rabello in
hontem Da Directoria de En- numeras collegas e amigos

,

t genharia a posse do gene- de s. excia., que lhe ap:!.'0-níta, COUi alta percentagem .�

de radíum e, ha tempos pp; ral Manuel Rabello do car- sentaram cumprimentos.
íntermedío do embaíxado go de director daguelle
brasilcre em Paiís, fora, Departamento elo Exercito.
enviadas amostras a madame Transmíttiu as referidas
Ouríé, para os suas celebre, ruucões o coronel Luiz ele
exnerieucías. :-lá 'Fonseca, que o vinha

Vantagen$ di!) h�lium exercendo interinamente.

'no) 18(A� 13.) Ás!os Estados do Rio Grande
n: mias horas, começaram a do Sul e S. Paulo, numa

c.. cular rumores annuneían- alliança em defesa do regi
li) urna occurrencía sensa· men.

cional, que provocou verda- Ainda não são conheci
deiro paníeo nos meios po- dos os detalhes, entretanto

adianta-se que os trabalhos
de coordenação para a con

venção do dia 23 do cor

rente prosseguirão agora
. com a colaboração de to
dos os Estados, inclusive

Sr. Benedicto Valiadares

líticos com o inesperado re
gresso do governador Be
nedicto Valladares á Bello
Horizonte.

Essa noticia, que a aesJ1peito de haver sido colhida
cm boa fonte, transmitimos

I<?'com 'as devidas reservas
,. ..,

anuuncia o rbmpimeIlto en-
tre os S'l:'8, Benedicto Valla
dares e Getulio VarO'as em:
virtude do qual o Estado
de Minas passaria. a apoiar

Permanece ainda viva no

espirita publico iii. eatastrophe
do "Hinnenburg",

O diríglvel, já tão. familiar
entre o povo brasileiro, em
poucos minutos ficou redu";
zido ás SUtiS armações de
aço dentre as quaes jaz iam
carbonizados muitos' dos pas
sageíros. As nossíínlídades da explo.
Cem este lamentavel accn- ração' da euxeníta, no Brasil,

tecimento, que consternou o são ímmedtatas e rendosíssí
mundo inteiro, volta á baila

mas, por isso que basta as
a necessídsde em .que se eu signalar ser o helium, para a
centram as ernprezus esplo Allernanha que tanto o ne
radoras de transportes aéreos cessíta, trezentas vezes mais
em dh igívels, de abandona-

caro do que n hidIOgE\!1i() ou
reír , de uma vez por iodas, o oxygenío
o emprego do hídrogento, gaz Accusa ainda a .enorme
fortemente ínílamavel e ao vantagem de que, com a ex-,

qual se deve a parda de di- plora cão da exenita, teríamos
versos dirigíveis. A utilização a do i·adium, que corno at!::.:i
d·'. 'ga"Z helium V.'.' I'.� trazer I I' d

.

" - tam ana yses .rea iza as, exis
cova phase de segue-nça te-m, no Paraná. nas proxírní.
completa aos dn-íglveís, pols dades dos lugares chamados
que, como se sabe, este gaz Caclroeírtnha e Matuca.

.

.. ão se inflama nem explane. No Mínísterio da Agrícultu-
Lntretantc, a Aliernanha ra encontra-se substancioso

vem luctando com grande trabalho do Dr Jayme. Gui
embaraços para empregar marães, daquella secretaria
nos seus dírigtvers. o gaz 00:;: onue Hão' oomptetarnente
helium, devido a .ínexisteucia esclareeídc s todos os ímtor-
no seu solo, do minerai que, mes, referentes á existencía b I.

t t ! ;., O general TIa, el (I, rece-converuen emente ra ano, ::0 nosso solo, desse preclo- �

produz esse precioso ele- 80 mineral. bendo o nervo cargo, inau-
mento. Adquire-o dos Estados O Brasil deve aproveitar .gurou o retrato ele Benja
Unidos e do Canadá. Agora, essa enorme riqueza, que min Constant no seu gabi
dean e dessa trlstissima oc jaz, abandonada no 'seu sub- r:.ete, pronunciando um dis-
currencia, terá li' ernprezi 8'0·.10,' a' qual. pode vir a prc- Cf' d t t'.

curso, (llZen o, en 1'0 ou
.

ra.s"ZeppeHia" de proceder (30- ponderar na sua balança
mente ao emprego je g.az. commerci1!l. cousas, o seguinte.
Surge, porem um grande (dõ "O JORN��L") "E' sob sua proteçãomO-Iobstaculo: Os Estadus Unidos raI, procurando inspirar-me Ipela palavra óo seu presi-

I P 'n
em sua acção puhli:;a em

d�nt':l .sr. Fr.ank1in,.H.OOSf.Velt'.1 A €t�;��,n no,··' �rtl�!n favor do ,Exercito, que pa.u-nao se mostram 0l8i)OStos }l'" '@UI��eI U. li �U

�
permíttir a espor-tação desse [

R bP
tarei meus actos, pedindo.

OS' gaz, que é tambem de custo �.·nU.·1 llf:�I"ii\ ,n''toe'ssteroeumSoIlclaeillntétoI,'adallsomqe·n�ae_,"

elevado e UiHicil a!':or:dicio �fU I Ilha ali
namenw. . 't

.

1 dI 18 São sem gelem a pa na, e evan .0Fpo is. .
-

.. , os COl'acUes até a memorw,
fundamento as notICIaS VIn·

d· :. d· .. i d.... B
das da Capital, sob o titu- . ess.8 gc1an vl-êl cItca dO- en-

Pare3e contudo, .que ao )alllln 0118 au - que se-
.

lo "A scisão do Partido.... w

Brasil se. �preseilt6. uma �oa ."
.

d. _ .
ra o nosso patrono. Sendo

oppcrtumàacle econOilllCa RepublIcano, nas rver-. d·'.'
com a exportação da cuxe-. gencia8

.

da escolha do can-l
aSSIm, POa eren�o�)� prever

nita mineral que, depoIs de

I didato pa,ra Pl'esic1encia da o� gran e� ,_se�: 1,,03 �ue
eerto tratamento, produz, eu R bl" vos, meus l(l,Li1a,rwlas, ples-
tre olltros elementos, o pre- epu} Icael· P .t·:t . R . tareis á 1l0S.3a heroi.ca e

• ,.. �. t' :-l.C lan o-se o aI 10.0 . e- '.

E.CoIO$O gaz ileüUffi. ,·,&.e mme- �. . . ,.'

.

nobre classe: o xerClto na-

ral abunda ·.em alO"uns muni· puhhcano alnda fume e co·.
1 "b'

•

. Clona.
cipios de Mioús. Tecont s e heso. Ac:s:' +. , á posse do bO'e-Pombo. no Piauhy. na Para- , .s.Juam

bybfi e em aIgumt..s
.

re�iões I .

I -

.

h d d
-------

do Paraná, conforme decla ,VIOlenta exp osao a ar o e

OMSrações aos "Diario� Associa-
um navio que nondnzia immi-

.

,.

.

.

dos;' pelo sr� Jose Wltzar, .'

., _

e!!genheiro allemão. especia' grantes
lizado em mineralogia, o

qun.l percorre, ha mais de
20 annos o nosso extenso
territorio eftectuantIo pesqui
Za.8 aqui e acola, como. l'ie
pode ver pelos diversos do·
cumentos or\'íeÍaes que apre
sento\!o Em Minas Geraes,
segundo o dr. WitzaI�, exi�te

jazidas magnificas de eux�-

I
I

81'. Gclu!.io Vargas
São Paulo e lUa Grande
do Sul.

.

O Espirifo· Santo na Socieuade
Atiradores �e Blamenau

Trnuscorreram cum o bri
lhantismo e,;;perado os tm
rlil'cÍonaes festejos do hspi
rito Santo. Em todos os re
cantos do municiplo realiza.
ram-se bailes populares nos
dois dias de resb.

O Club Nautico Arnerica
abriu .Seus salões á socieda-

,
d� no" sabbado. Maior bri·
lhantismo, porem, oIfereceu Almoço dos atil'aaOTeS
ti. sy.:nPéithiM Sociedade dos O almoço de gala dos &ti.
Atiradores de Blumenau rea- radores, aCbmpanhados de
IiZll[1dp

.

um programma de suas exmas da.mas, transcorfestas com um cU;;ho nitida- reu com significativo brí.
mente ti·adicional. Sabbado lhantismo. No agaoe usaram
ÜS 2() :horas" esta Soeiedáde da 'Jalavra o sr. Fritz Ezeli,
l:vo� a tfIelto uma l1wl'Jha qUt� fez a oração omcial; sr.

'. �.�am.pea.u.' ... C!u..
€}. perco�reu to.� IFelix Hering, Presidente. da

,

na � .r:na I? até a sede .d.u Sociedade; sr. dr. Freihs Mel
SOCI.�d,:?�, com um.

.

magmh- ro advogado em no.'1so 1oro;
c�� e!r:h� d�s tochas. �sta dr� J'osé d e Carvalho, Ir. d,
l?��rcha.� mfelizmente, SOIl'reu Promotor Publico, que, real;
b�ot��lL

.

c.or:: & �orte . c:..rga. çou o car:lct2f da testa e a
d :gl�a C,a�l�:", .. �:-.melltos de� !e'3seucia dó sentimento dos
P 'lS de HlICla� -se. !'

.

� t ..
'

s. cel Pedr'"
.

. pre",en es, f. .•. "

DOlningo,. ás
'.' 9<hílras da C. Feudersen, sr. Curt_He

manhã; os atiradOj'cs da. 80:" ring' e sr. I1erm:{[lu Sacntl.:-
0iedade, com o traje car'ac� ben que encerrou com a pa
tel'istico, tendo á frente uma lavra o agape pedindo um

ban;ia de musica, os
....
esfan- minuto d�. silencio para os

dartes eto' ciuge,; o Rei de velhos atiradoff'S desappare
1936, sr. di': AChHles Halsini; eid,)s.
o Rei do eassarÓde 1936, sr� Rei. do PassU1'oHermann Weege, seguidos. . '.

dos ca v,�lbeirGs st·s•. B:Je.lUD. DomingQ- á,'hoíte rea�izou�
e Otte Jur., marcharam côm seo grânde bane de gala
gra.nde ImpoHencÍa péla nOs- ém homeuagern ao TlOVO R,.ei,
sa via principdI. até áSo- bailt> este que' transcorreu sr. dr. Achilles Balsini. Pejas Escolasdedade. onde em; seguidaicoul grande au'imação e bri- Em homenagem ao Rei do
teve inIcio a prova lie tÍr�i lhe.uta .aprese�t,:çãü de lin· Passar'o l'ealiz;ou.se ar.imada
,jJa'ra a escolha do novo He! dus t!'RJ�S remmlo.os. "soirée'; que sa prolongou A 12 do corrente foi no.

quefoj prociarnado .quasi .ás I A pl'oclamaçãô .10 Rei do das 19 ás 23 horas, quando meada Anna, SoUza Soal'es
J:i! ...h.ora.8: Goube o tltUlo, de,' passa.1'0 rea.l.Í.Z..O.)l's..e '. seg.u....

nda- se deu por encerrado o bri- para exercer interinamente
novo ReI ao se. Max Scnle. feira ás 18 horas tendo con- lhaDt� programm::- .

de festa
o cargo de professora emrel e de 1·. e 2'. Cd.valheiros,I quietado o titulj) 'o ar.. Ohris- orgamzado pela dlshncta So
_

.

r' •

T'.espectivamente, a os s1's. til1DO Gude. A conquista da ciedade dos Atiradores de ':)ubhla Central. uo mumcipio
Herm�im \Veege e Otte JOt. eUilíh 110 íJassaro coube ao Blumeu3u. ,de Indny::.L

A, ;.-{'

Hoje ás 13,40 horas, perdeu
a vid:.;, harrorosamente, par
tindo a cabeça em 2 partes
e licandu completamente
fraturado o braço direito, o

jovem operario da Olari/l do

3r. EI'win Schneider. com ,?
k\)me de Antonio Gomes "\tr
eíra.
A victima COlIÜl.Va 18 a:1OOS

de idadE' de cor preta e era

filho do �r. Juvencio G!)mç-s

'ilieirl1, cego, tambem rie cor

e morador a Ru!:!. S. Paulo.
Con�orme informações ob

tidas pelo cUI!hado da victi

ma, este er,� o' uoÍco. que
süstenta va o velho rue cégo·
O accidrnte occàsiúllOU na

machi:aa de amassar o barro

entrando cõm à cabeça e

braço nas engT.'ena�en�, onde
trabalhaya apenas D dI8S.

Compareceu ao loca.l {'} sr.

Dr. Affonso Rabe, e o d8.1e.
O MELHOR E MAIS MODER· gado sr. Joaquim CavalhAu'o
NO SYSTEMA DE FOSSAS Mendes, abrindo o J asp ct vo

00 MUNDO. I inquerito.

o novo estandarte

'1!'Q, i$"":;;M__'" _'''''-........--------- I

Este armo roi inaugurado
:lOVO estandarte do Club, em

substituição ao velho. O no

vo estandarte é onerta dfaS
exmas. senhoritas filiadas á
Sociedade e é lima obra de
grande valor artistico e cus

tosissima..

LONDRES, 18 - Anm;,ncia
se que oecorreu violenta ex·

oIosão a bordo de um navio

que conduzia immigrantes
Dara a Arneric3. dv Sul. ha
vendo dez Llortos e cerca

de 40 reridos.
Faltam detalhes sobre o

impre!;!sÍonante desastre.

1\I\oinho Joil1vHle
Caixa Postal, 89 - FILIAL BLUMENAU" End. Te!. SILOS

-.-".-'_ :

1
fiBllbO

Ga.!. JIanuel Rabello

II
Vicior

....��x=-e.-ze::_.�í::r.������..::;"1I pz�e$5!!7:!!,,,,,p.r..�A�tC� .�

ti EDICÕES Ás QUARTAS B 5.0S �.

SABBADOS
r:

��� .._�_.

'i I f

UIJ1HG10r

Engenharia
d n. �

.

o tleparta-

�esu��a�o c:ll� �e��ião

no Âmerãl!�

Realizou-se dia 12 do cor

I rente uma Assembléa Geral
extraordínarta no Club Nau
rico América.
Nesta reunião entre outros

assumptos foram deriníüva
mente aprovados os estatu
tris deste Bympatic) club, que
serão em breve publicado
nesta Tulha.
Ainda foi \ apresentado o

balancete da caixa pelo sr.

Thesoureíro,

S. Paulo, 18 - Noticias
de Curitvba, informam que
a Unirro�Hepublicana e o

Partido Liberal do Paraná

ficarão solidarios com a can

didatura ele ...\.rmunc1o Sal

leso

Tragico
desasjre

Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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Para isto, basta .um susto, um
abalo forte, uma quéda, uma raiva,
uma commocão . violenta" molhar os

pés, um' res�friamento ou alguma
imprudencia.

As molestlas mais perigosas das mulheres
começam sempre assim.

'

Justamente os orgãos mais importantes são os

,

,
,

que se inflamam mais depressa, sem que a mulher
, sinta nada no começo da ·inflamação.

'

•
'

Nada sentindo' no começo da infF:mação, a mulh�r não se trata a

tempo de evitar que a doença se agre d ê vá peiorando cada vez mais.
,

Ê esta a causa das moléstias mais 'ê rigosas !
Para evitar e tratar as inflamaçõe. cernas, use RegúlfLâoJ' Gesteira,
'Reguládor Gesteira evita e trat, : s inflamações internas, desde o

começo.

.'

Colloctoria Estanual
Imposto Ferri.oria]

.

BlUnlSli8U' i SANGUE! SANGUE! SANGUE! .,

SANGUEtfOl
(formula Allemã)

E' o unico fortificante no nl
mundo com 8 elementos to-

.:

111COS: Phosphoro, Caleío, AI'- �'
seuíato, Vanadaio etc. .

1.0 - Levantamento geral
das forças e volta ímmedíata
do appetite,
2.0 - Desapparecímento por �,

completo das dures de cabe
ça, ínsomnia e nervosísmo ;
3.0 - Combate radical da

depressão nervosa e do em

magrecímento de ambos se

xos;
4.0 - Augmento de peso va->

riaudo de 1 a 3 kilos,

"APYRETI:'JA"? - Cessa

�""'<immmmãiiii;;;;;;;"""_��_""iiiiiiii_....__;w;o;;;H;;;;;
..�",,,m;;;iOiiiiii_..;t- rap�dàmente a dor de cabe-

cac nevralgtas e não per
tmta a energia especüica
do, organismo.

o SaRguenol ti lIllIa grn�e descoberl3
Cieniif�a. - Oplniãa do Dr. Manoel Soa •

res da Castro.

Paulo Hering
,_. Santa

6

, �=�;��;;�7�J: / '4J '-de machinas de:)
�� «osturas. armas, cadea- ��
g dos, solda a metal, es- g

t!�
tanho e aluminío

�::St G� �1i$bil(h �
��""

'"�

HOTEL STROBEL ��f: , .)
'

.. :- , � t 1 .

""'
'

��..A.,J�""!'��,_._...._..._.._.

Crem.. '·eI �. Mil

DO

vitaminesa .,

Procutol

FECH��MENTO DAS MALAS

PAR.!\

SUL (Sul-bt'8sil e Republi
,

cus Platinas) cada TERÇA
FEIRA as 1 {J,OO

NORTE. (Norte-Brasil, Alri
ea, Europa, Asia) Cada SAB.,

BADO ás 10,00

I Blmnanau.-Europa em 3 mas e

melO

CORREIO AEREO

Vernizes. 't�\atedaes para

pinturas em gera!

limpa, conserva

e rejuvenesce a cutis

o noms illJcUZENÁ está de tal f�JÍ'ma acreditado no mercado mun-

dial, que o nosso prodr..cto assim denominado tem enorme preferencia,:
Tal essa preferencia que os nossos concorrente», afim de dar um

impulso na venda de seus productos, habilmente apr:�veitam-se do nome
. M4,JZENA,sinão impresso nos pacotes, pelo menO��, or?1mente, annun-

cíando-os como MAIZENA.
"

'

,

Bsse procedimento teve (;omo conaequencia, G!legar o publico a crer

que o nome MAIZENA é trtiía palavra genérica, quando é nossa MAR-
DA: REGISTRADA 8" pertence-nos' exclusivamente.

"

"

'

; FI' por estarem os fabricantee de outros prdduct'Ós ;congenere scien
tas ,;dease facto, e de ser a marca ]\1AIZENA PROTEGI::pA PELA LEI,

; q\t��"os consumidores não encontram' o nome 'MAIZENA' iinpresso nos
; ]2acotes de concorrentes. Os fabricantes apenas dizem "óu .anriuncíam oral
ill�It�e, que os .seus prodl1ctos"SãO "MAIZENA" ou jguaes á i'l\:fAIZENA".

v..

,<Jb.amamos pois a attenção, do respeítavel publico para' 'esses f�ctos
; e T11�is que a :rJAIZEN.l'1. DURYl�L� sómente é accondicíóiaads, nos ,pa
cotes amarellos de 200 e 400 grammas, bem conhecidos per iodos.

Qualque� outro producto que for õfferecido eu! qutrüs pacotes ou

em saquinhos .de papel NAO lil' J.\íAIZENA.

Pharmacia rron Informações e Papel-avi
ao, na Agencia dos Correi

com o Agente da AfR

:H'RANCE

,Vend.e-se na

BLUMENAU
, _I�=----=--.�----------------------�--------��.

RoberÍo Gro5senbacher

RWl lG' de Novembrci,'85'

I Dr.Alvaro Batalha
, MEDICO DO HOSPITAL

MASSARANDUBA

I �

C1,e,',:' �eUhor,a(I,I,: ,

"
'

,
.

e crianças ;;'
,

internas e '

,

tropícaes

'I'Doem',as, da pene
'

Raios X '

'

11 Consultas d iariament,

I:iW hospital '

Atten,de-se chamados:
l)ara interior )',,

'1 I
liSA ..w:.mx;�w�

Véri:c1e-se �;ft:l�fra�,
balcõea.eséreventnhas e ou

trcs IÍlo'Ve'fs para casas COID

mercíaes,
'l ratar CASA HERTWiG.

Rua 15 de Novembro 127.

"I�Y.r'>t- .

iJ��,�:r�1Z:?2:;r�::1::3C:;�:;"'�';':'i:':'2iL:,:;:�:z�g�'::.32E�g:::i���?Z;I:ª"��ª'J;'2tl;':,G'iZ1:;�1m{[�'í;rr;;tI!l'1rl,f;;,··,;, ',m�i��!ZQ�:��:i:::T::riF�1V'Ii,!�;"i'Kilt'h�tMll.\'?wl'���llWl&I",i""JS,,!!:lk.�Jb'l.�:L!:IDtlitlill2;::;;;,:"S;J.,â1.,",�;1�;1!;tZ'iiSi&:�

Latas e pacotínhos

Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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(Especial pará "Cidade de BlU'Y!1enan") ,

Por )osé Sc�er.o An!le;;� ,

Agro. Técnico do Ministério da AgricultuTa)

I
\ ··_·-���------f I

ijl, A,;:,ma1or DeSGotBrta ti
P,.

.<

� li wn' UVn
!

aHü .ii lnllLuDi\ ' !
f 't� � J f i

l iUiXU. llStiBUna 1
I O Regulador Vieira !
j mulher 'não só�frerá" i

1 dores , lj
�. Alivia. as colicas uterinas

',!� em 2 h01'LlS. ; .
,

1 "Emph:>,gn-ge com vantagem.

! para conlbater 8sFlores BLio,il
'

l ca.s. Colícas Uterinas, Mens"

à, truaes, após o parto, Hen�Oi'-
i rhazlas e dores nos ovarios..
i ,,' E? poderoso Calmant�, 'e

i llea:uladol,' pu\' exceienCla.

I
FLUXO-5EDAT1NA, pela sua I
comprovada cHicac.ia é' re-

� !celtnda por mais de 10.000

8

. medícos.

t! tr,!!s��O -';/; "

i

,�<,...,--""',."�'_-=,,,.'j,,,,',,,,,,,�
Bêl Slli�da••• Yi�a lunDll•••.�

&biêm��i'i ummtlll o .:
'. �

ELiXiR DE fi06UEU1A�
,

...

.

.
�

.. ,. Dt> f"h. cs,

JOAo da SUVIll: S.uvelt'1!

�rEga� com real 1ranteil:!tW
)l!.0If Rglllin1ell cnG&!!

Capital: 4�OOO:OOO$OOO
" SMe: RIO, DE JA�EfRO .

'Suceunu.ll em Bhu:Uéhl1U - Caixa. Postal N.
.

PAGA JUROS, .·,EM CÓN'l'A-CORRENrE.:
. A'i'E 1 'I. ,;AO ANNO

.

"De1-l�)sitos Populal-es"
de 20$0uO até 10:000$000
gallúü jures de,'

Tf'1i'êgrap1coL1 n 8���!'?nIHiro I um EtI'(} para os 9.840 r:10-

.

,'\Hl'el)o J. Dlexst de Currtyba tros . quesí 10 kilüIDeil'Cs me
poIi)S!!ll@�Or

J!HTI-SYPHII..ITJCO que trJ.D.SCOlTeu um Coupé dios ou, ga tHse de ::0 litros

AMTC-RH!3.UMJ/l.TICO Ford de GO Cavallo s o esna· em cnnf,:n'midadr;; CGm (I uso

A 1'.1 Tl»ESep.OPJlW.OSO ço 13M Pnulo-Curi\.yDD,. [,02 de calcucular aqui, l!}õ a 200
. ,_' '"'."!'l. ···.n"·t1tm1;;?ii�nll'�u.I'\W,,\ti krns n () hc r' Q g ,,;;f"[j ';'J I-Dl-'O capim gordura, dá ótírr«

......... ....... ..., r' ...i", e '1 " .d Li._, h" ,<1 lu, "l.ti.

semente 52 litros de Gazoü- Consideraudo-se, além dís-
feno pr-ríerido peles auimais, I

na. BD, também a velocídade me-
O seu .rendtmeuto em 101'-

rsgem verde; llti::lge a 30.000 Conflrrna-se, pni6,. eutra Jia obtida de 55.788 metros

qmlús por hectare, rtunda de r-����� vez no Brasil, h :h.rmiclu\'él por �.()ra, este .

consumo �e
a 4 cortes anuaes, ��

GONrn nu IllADR
;� sunerto rldude do novo motor, gilz{li��H!, t

taodico e�1t can.a
li A � B � eOhstruido por Ford para til l'f'�1?eho, orna-se mm o mais

pe�:�l:ues�i�t:n�� b:�Xa;e��l�� ?�� ;L Tau u L u :�.;i cançIH' a IUainr· economia eVl�ente. .

I possível reterente ao consu- 80 aquelles que conhe?emmuito oI:ejlldiciais, c�mtudo, t'::::. ':' mo de ecmbustive!s, visto lt CêÜ·fidtl.. S. PauiQ.paranasa-
I) rrio nao sen.lo multo in- (v b 1 � I ltsdo

1 que' <:r<lsto de zazollna em avanar • .a resuitse: ..

tenso as tr"'cel'ff's C"TIse' ESC:I'l·t·",c«s comerciais, e- =:.i
O) bC" ""c., • , .. ,

dad
-

t' t
,.

.

J
.IU', "',

-

� -

} nesta Ionza víazem foi de I '.T�I' aueirameu e pnan asuco,
guem vbge:Ul' no verão. Esta,

t":::·.
vantameuto e abertura

':1'
I:) to' VIsto de se tratar (te uma

gramínea deve Ser utilizada de
.' escritas, balanços, ......._..."...,_ _,�..-..-_�.-.�

\
estrada cbeia de dUEcnlda-

na região do Iítora I Catart- .(.:: :) des CUl'Vb.S estreitas. subida:;
nense, prtncípatmente, onde S;.' penclas, organizaç.�o;J >:.' se quereis Cf03r V:iSSOS ;� eno'l'mes e penosas, nãe so-

.

d l·t· } de sociedades, conlra�.:{ � ""h tort 1 L � .

se erra O ga () el eiro, para ,:
...

' ;) {: ü. os orLes e rüt}us.os :, mente no seu trecho entre o

formar capiueiras e pastos }�':,: tOb, distratas. ,

...

:� �; fazei uso da �� I Capital Paulista
e Soroca��·de excelente quaUciade. _. ';, �: 1'C. i1' .��.. �!fJl Vi'," ,�1. na, lli'18_ sill tambe� �a n.]-

. !. LUCIO, Banharel mn ;' g 1'!.S,l' •.twl8 t.. ...�".�il!lana ?{! beira, süa entre dIv1sa de

-, H:. S'
.

(1 G f'�i1;:;;' :.� �.:. S��üJ!:"';�;k� :.)) São Paulo e Curityba, olllie
i UlSllUlUa OilldiU.:.Ji j I t h 1

, �::'
': 5: Marca Cha.ves :� tI'ar:scor�e u!TIB: mon!ln a 8. •

� ESCRrrORlO: :1 �: =j ta e peI'lgosl8S1ma.

U:R,:u'la' 15 de Novembro, 87, g t(�
Fabricantes:

;�
E tudOl istha foi feUdO num

; ( i: :�
. ! : tempo (e c uvas po erflS8S

h BLUME:NAU
�i � João C�'ilaves! que, em g<:'ral, Lu.st3.ute Ilfi'J-

?: ...•....;: :.. .�: Tl-mf1AS .Q I1AI11HAHílB :t judicam a eSÍI'nda.
_.-.....,... �....,,___...........,._�.._..._.._. \;. úUlili' -

I..J 1J1i1 .fi HHi � (O'r' '\11'
-

S Paulo)l:' . . tarlO M. 'ôrnao, .

f: : 'l'l'aducçáo���,.�-.J<-_''_'''''''_''_�

Gs:1I'I.�l:l&�
��.
8�
t��··
��
D�,.
p��
C��-a.
Bftbe:i»,
tlGu.�� .

mms DG) peHlaI,
Cmirbuncul", eee,

.
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DE BLUMENAU
Biss'2illanartó úe. absoluta

ind'6pendencia
EdW(\� á;-q;:rtas-reiras

E. aGs ".BlllJiJados
-

.
. Director:

DR. ACHItL€S RALSIN' DESPERTE A BUJS �

DO SEU fiG/UlO SE&1
.e!i IA

de todas as marcas e

ijrnfr=r;;fDl,t; I» rri� =�
t' 'J}� Bacllarel em Sciencias Ej'
�� Commercü:.es. aceita �J
�� alum.nos para o ensÍ- :1

f� no das materias a
?� d(Jl:3 cursos com- �?
l'

merciaes :�

f; RUA IS DE NOVE�MBRO, 91 �l: Blumenau :
. .

.
.

��:;
......,:;.:,;�v:;.:;.::,��

caSá

'.. Eedacção e officínail .

Ti'llvessl'l 4 de Fevereiro n:
Càlxa Postal � �7
BLU!\lENAú
Santa 'Cathal'ina
�

-\SSIGNATURAS

Machinas
costu.ra

de

E Saltará da Cama Disposto
Para 'TUllo

. syste�as concertam-se
.

nas officinas mechani�
C·," especial de

'1" RUA'W IS LO�R
l lE NO�VillRO

/{o. 20

:0· !h:ndo deve de:rramart díal"fumen.te� .l?-0
:. es:t;o.lpa.;-:D, um lltro de bilis. Se a. bi1iS não
·corre li'lÍ'en'lC11te, os alimentos não são.
dig.eridos e 3.poo:ceeem .. ·Os gazes ineham· o

. (:>.s"tomago� Snnrevcm a :prizão de ven�e..

'iocê s,sli.te-se abatido e c.onlO en"V"ene"!ls.do ..

TeUí) . é am::rgo e 3. vida é. 1.un. mart�-r�o •

.

. S.á.é_..,._. õleos mineraes,. lax.2. "'l.tes ou -pu:- ...

gant{'s� d,;: nada valem .. Uma si...�ples �;n....

. cuação nEo toeará 3 C$.usa.. J;l.ac1a ha· (·')>110·
.as ···fuDlosas PiUu!as .CARTE�S pa!"� o

ij"Ígado� . pera um.t! :icc:-_ão certa.. F2:�.cm
. cOl'l'er'livl'"cn:ente 0"�e litro <1<2 bi!!s. e você,

s(,:nte....se d.!s"Ooe1;o p.ara tudo.. lHl.o -eausain

c:Jmno; s::;'o- suaves e -contudo 55:0, mnra:v��
lhos.:as pa.!�c. faz.er a. bílis ccrret: li"rcmente�
pe.;ü· ss FIlIp!::Jt; CAR'.rE!tS l,arn. o Figtidc:;
·Não .riéceitel:n:itaeões. Prcr;o :;�non� ......

Revista HAlgodão" Aug•. VV. Berndt
Recebemos o n' 30. corres

pondente_a abril, daREVlST:\
·'ALGODAO". que se publi
ca. no Rio de Janeiro' desde
1934, sob a direcção technÍca
do &r. Alpheu Doreingues.
O prpsente numero insere

entre !,utros trabalhos;. um
'�8tudo snbre a ven.da ue aI·
godão br:lsileü'o á AUeI!'anha
pelo systtJma de marcos com·

pensados compensados,. dt
'. autoria do dr. Manuel Ve110
fiO Borges, um trabalho so

bre Invariantes morphologi
cos applicados á g-enetica,
pelo dr, Honorio Monteiro
Filho, a cultura do algodão
no Rio Grande do Sul� jaris
prudencia dlgodoeíra, alem
do noticiario e conselhos aos

plantadores de algodãO •

Competente Encerador a

Lu.strador dá S6à!hu
e parquet

Rua da, Velba Tel. Nr. t3

Fã:: fades trabalhos qu� p�rt't.l11::em
a esta arte, ,como nivelar, aplainar.
el'lcillaf�íar, raspar, encerar, el1vemi·

sal ,I: oleat soelhos novOSr velhos e

estraged�s. Ac:cc:eita lírnpcxa geral de
;alas .particulares e eom m;r;rciaes, co

mo t..mbem limpa, IlIstra e env2z!!iU

moveis.

, i

Pennas de Danço f
Ar'rol-nha _ Fornece-se_ grãO- l

1 . de qllantld ..de. �
Pedídós com. oFferta de preço p,u.(l �
Elmonide Balsini - Tubarão � Sanlil �.
C"ltharioa. (Citar esta folh .. ). �: .'

. "'..,'.

Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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Nota Esportiva I
.

Chronicas soctees

o AmazonaJ vanceu o Grem.iol de Joinville, pur elevada Gon-'Anniversarios I natalí cia.
",'

t O' R" t· d" t B'I
-

"

D-
'" I, A todos annivel'sariantes

O S t
·

"d·
..

P fi l· d IdI: iJagem - .. BOraa IVO erro ou O' umanaUenSB dat����ialicia�l�d�i·�o���ili�' "Cidade de Blumen�u ielici-
.:

Bere arlU:'. a <' re BI tIra
'

,

e n aya 1 Cónlorme havíamos notí- nha déspertaudo eSS2 [ogo, â�0:to��[��ultor no município ia.

h'Ibld 'd"
,',

t' t'
".

d" 'J'
ctado, realizou-se, segunda: numerosa asslstencla aWuiu Dia 14 - Colheu mais urna V,ia,iantes

pro" 1:' I o o B'n 'Par Ilo' flar orlO o' 'UlfJO feira; ultima, no estadio do ao c�mpo do Itecreettvo,
.. primavera o menino Eéiú

"

',' ",',"
",

,

U
,,"

,

'1 ,,' U" ',IJ AIlla:zónas, uc Garcia, G en- O Jogotransc.orreu eqmll' Soar, filho do sr. Elias Soar,
.

. eontro Juteholistíco entre as brado, tendo SIdo o resulta, resideute em Encruzilhada.
Pedptri�n�s a publicação da quel'eu'À Côrte de Apelação equlp�s· representativas do do final de 3 x 1, ra:voraVel) Dia 15 - Transcorreu ii

seguinte noticia: publícàdé uma ordem de "habeas cor- Gremlo Esportivo -Iótnvílle tl ao Beceeatlvo,
.

.

data natallcía da menina Or- Por varres dias foi hospede
em edíção de 15 do corrente pus", para o fim de poder do A!llazon�s, desta. cidade. O prtmeíro tempo termmou

í

la Kilian, filhinha do. sr, }':-ri. desta cidade o sr. Alfredo

pelo jornal "O Semeador" penetrar nos dependencias .....• Q Jogo fOi.pres�nCIado por com a contagem de 1 x O,! tz Kílian.
.

Reunér, importante industrial

que circula no munleípío de do reterído cartorío.
..

r�g111ar assíatencía e trans- Iavoravel ao Recreativo: Dia 16 .- Fizeram annos o no vlztnho Estado do Rio

Radeio:" :•...
'

.' J, Aceitau.do �s. informações co,rreu nu� �mbieDte de per- Na segunda phase o
.

Re- Sr. Ubaldo Sacia e Arthur Grande do Sul. Acompanha-
" .. . '" ' . .ldO dr, Jmz Direíto dacomar- feita, cordíalídade, tendo sa creatívo consegue mars 2 Pauli. r-am S. �. nesta visita ao nos-

Ha días ;passadoS •. ,.."clrcu . ca, dizem as folhas da oapí- hido ". vencedor. o Amazonas tentos, enquanto que o BIu-
. Dia 17 - O menlno Hela- so Estado sua Exma. sra.

lou nest;.t '-'IÜl. � ll0tIda d� tal,
.

a Côrte de Apelação pela elevada contagem de m�n�uense consegue o seu dío Veiga, filho do sr. José Othília de la Rue Renner e

9.ue cer.'LO l?dlVI.dUt, �? Inda .considerou legal a proibição, 8 x. O, . umco goaL ,Veiga.' .

seu filho sr. AlfredO Renner
IaI, haVIa SItiO. l.mpCUldo d� julgando' assim !.'rejudicado o

' O prímeíro período trans- Os quadros adversartos es- Dia Hl - Colhe mais uma Filho, competente techníco
eIltrar no ?�l"t?rI�, .�e que � pedido.

. �orreu mais ou meDDE equi- tav,ulu' assim �on.,stitui�o�.: .1 p'rima� ra o meníno H01'f;t. e,fi Industrias... O,s íllustres vi

��rvfI���;�lU a��!.�ClOe�crfvO:o: Oenforme lOU- !!S ainda sa- llbrado,
.

tendo o Amazonas hi!.CREATn o. Valdlck,

DU-1
iliho c= nrof. Schwartz. sltantea sezuiram hcntem em

AIfredoBlaese.b I.. bedores.;a m�dl�;a a,quenos COn$�g.U1dO o seu primeiro tra e Staedele; Tigi,.cars,- Oia ,J,'-,Dl:. Edgar Da_,viag,em to;rnée até Rio de
. estamos referln< ;.l, 101 tomada po,,nto.

nesta phase. O, segun-l teus e Gen�roso; MarIO. Au- miado. !t'steja .. a passager.1! Janeiro. .

A nova não mereceu maior .am virtude de nãe merecer o do !e.mpo fOI de completo gusto, WaluemaJ', \Vf:llter e '

Ímportancia e por isso dei. secretario da prefeitura. de dOIrrlnlO dus Amazonenses Schürmli[l'n.
-�-�-----'------�---._-

xamos de registra-la. Agora, Indaial ti
.

confiança d(l dr. que. conseguiram marcar mais·l· BLUME�AUENSE: Koenig; D\CC!;\,...,('''to""Nr. 2.. 1.434 _'... de, 2.3:'�,porem, com 'u leitura dos juiy de direito, nem a do es- 7 pontos.' Njetsche e Butsctiardt I; Bu' f] Y

diarios ,<le FlorianOpolis, vi- ,crivão Alfredo Blaese e� tra Os quadws entraram em tschardt II. Flores e Patinho;

mos saber que o individuá tar·se de uma repartição que, campo assim formados: José, Bu tschar::!t rIr, Altrock,
acima citado, foi o sr. Pedro pela importtmcia que tem, GREMI0: Schubert; Cama- Eicke e Laura (depois Bento).
Ferretra. secrztari:)�contador as suas dLpendelJcias 6Ó po,

rão e Pé de Ferro; Pedrinho Os tentos do vencedor 10

.... da Prefeitura de Indaial, o derão ser franqueadas a peso C?sti�ha e Dango I; Chinez: raro marcados por Walde

qual não se ·coriformil�do soas de absoluta CGDI:ança B1!nbmha, Nelsoll, Lotherio msr AuO'usto e Walter, e o

cum a medija proibiliv�, 1'e- do funcionario que a dirige". e D,ango II. gOài do
b

Blumenaue!1se foi

___�__""",,=-,-;.;;....; ........_��

"

_---....
'

__

'

_ ��V..ZONAS: Hoosemeck; c(lnquistado por José.'
""

"

..

"" ChlqUlto e Pera; Webmuth Actuou o �ncoDtro OS!'.

�1·IIIEll!IItar Amádio e Adalberto; Olym' EuclyJes F' da Rocha:

1'W.I. ,," "

"

"

! PiO"
1 Le"oP{)ldO, N"ena, Edgal'd --. No jogo Bntre os qua

" •• "" e !-I"ove.nta. dros secundarias dos mesmos

_� "" ,""" _
"

" OS,,'goals. do Amazonas Io- eluhs registrou-se um empa-
oe convocaçao de sorteados r�m; con�!llstaj}os por OIym. te de 2 x 2.

'('C',,' I
"

'

d' ,,"")
pIO (4), ..:... ena (2), "Edgara e x x x

"

" asse "e 1916 NOYhnta. Deverá realizar·se no pro·,,"

"

Actuou a partida o sr. Nilo ximo domingo, no grammad{l
�Ç1'1I oharna,él.� Gúmf;s, que ag-iu a contento. do Amazo!1as, 119 Garcia. um

""""
x x x enco:ütro pebólistico entre os

, RulJerto Grossénbach�r, Presidente da Junta de bUs- I ResUzou S� segunda-feira quadros principaes deste

tamento Militar, faz saber que foram sorteados parl:l. o" ser- no grarnmad(," da rua das c�ut e e do Recreativo Bra

viço do Exercitú, no primeiro domingo do mez de março Palmeiras, o annunciado en· sil.

do anno Je 1936, na Capital do Estado de flauta Gathari:' contro· entI-e as equipes do A partida preliminar será

na, séde da 10:1. CircumsC2ripção de Recrutamentu Militar, Recreativo Br!Jsae do BIu' jogada pelos seg�n(los qua-

08 cidadães constantes da re'lnção abaixo transcripta, 08 mtllâÜense. drcls dos mesmos clube,., co-

quaes se d�verão' a,presentaI' entre os dias 15 de MAIO a nado (l interesse que Vl-' meçando ás 14 horas.

10 de JUNHO do corrente anDO (1937); e os que não o fi-
,

zercm, ficarão sujeitos ás penas e.stabelecidas nos regula, J
mentos militares e Codigo Pm:wl do Exercito. Os referidos Nenhum FARELO reúne· tantas vantagens para os

sort�ados, para obterem 08 meios de tl'ansporte. deverão :mimals como o

se dirigir á Junta de Alistamento Militar em Blumenau; no I

edifici'6-'da Prej'eHura MunicipaJ. C!lama .

attenção dos sor-Iteaflos abaixo relaciúDsdos, para procuraram no correio
das zonas onde nasceram, as cartas de nottncação. E, pa
ra constar, lavr011'se o presente edital, que será aHi:x:ad.o
á porta prineipal da frefeitura, nas sédes dos Distl'Í.ctos
il publicado pela im.prensa.
SMe da Sa. Zona <:lo SjR em BIUmf.DaU Hde Maio de 1937

DE
DE"

SR. ALFREDO REN�ER

Classe de 1916

Moinho

(Continuação) ... I p�sHos (fócos potenci8í�) qUB
Art. 50. - Os predios que,

nao estr:er�r'f!l_ co�vf':..m�nt�
est!:..pclO deshabiLactos, não. men",te pIlJte""wos .. �er�o apil'
puderere ser visit.�doR por Cad""!!is d.e.terml�aCOeJ do

se desconhecer o endereço pres_nte �rtlg.?, uesde q�e .',.,
rio depositario das resp€:cti- �s �eterm�n�çoes nú �rt. .l'.
vas cbaves, por demora ou

desle _rebulan:;e!lto nao te·

recusa do mesmo em cedeI-
nhfolID SIdo atendIdas.

as; ou por dificuldadps por. �rt. 9;. - O� pr0c,essos �e
êle creadas. se.ão interdita- mtlma.çdo e ,8utuaçao �era{)
dos, ate que seja facilitada orgamsados ue confor.llndade
a visita.

. com as normas �m .vlgor no

Paragraft) unico - NtÕsses Departii:>me�to l'iaclon<:tl de

casos, proceder.se-â á l:lber:- Saud� I�bhC�.. . ;-

lura do predio, em presença
§ 1 . � .ntlmaçao deve

da autoridade policial, sfim
rá s�r aSSInada por um dos

I de ser feita a jnspeção, de- med��OS do 8e1';lQo. . _

11
vendo a seauir o. preàio ser § �

:
- O aUtO de mft8çao

'novamente ""fechado e inter,
devera se't· lavrad� _PEle em-

1 üitadD. pregado que a verIfIcar.

II Art. 60. - Nenhum "Rabi. § 30
••
- A multa s(l pode

'j
te.se" pode�á. ser concedido rá �:r Imposta lor. um �os

sem que preVIamente tenham
med1Cos do ser"ilçO: .

1 sido cumprIdas todas as de-
Art. 10 - E ?brlgato.lO {)

I te-rrninações do prBsente re.
o fech�IDBnto, a_ prova de

guIamento. mosq�lItos; de touos os reser·

I
Art. 7°. - O morador do

vatoflOS d�· agua .de qua�
predIo em cnj,} interior ou

quer espeCl� que sPJa!ll. .

d,epe.c.dtmcias fôr encontrado § 10. - i:!.SGa pl'Ovlden.cl,a
���..-........_--��=-�=----_..........� lono de m08ql1ito será passi- compete �os resp�nsavels

vel de multa de 5$000 a pelo�o referldos �:PO�ltO�.
50$000, dobradas nas reinci. § � .

- Os .ladroes de

dencia!'!.
. qUf'!quer deposIto de agua

Paragrafo unico _ A dé� sera!)· sempre r rotegidos ,:on
termina ção do presente arti-

tra a passa�e� de mo�qUltos,
go é extensiva a todos o' § 3° . ..,... bera exercIda pe
demais iDeais referidos n� ;ús I?orauol'es rigorotsa yigi
art. ,1 {). d clste regulamento. lancl�, s_?b:re .

ae tornelrá::,
Art. 80. -- Sempre que um cal!ahsaçoe�, bwas, etc., com

empregado do Servjço en-
o fIm de eVItar perda e em

contrai' Mco õe lLosquito, poça�ento �e. 8�U8:..
deverá destruir o respectivo §. 4 .

- _!..s 1!]I:-açoes deste

receptacuio; ou !lêle derra- art�go ser;:o pJ)l�das com ri

mar a su!Jstancla larvicidA.
mU.ta de D 1l00� -: 50$�OO, do-

usada pelo Sei'viço.
bradas nas rElUcldenClas.

Paragraro untcu - Aos de· (Cúntinúa}

de Maio de 1932
Re��!ame�to do Servico de Pii'ef�aaida da

febre Amarela liDO Brasil

Farelo de·· Trigo
Faça lima experiencla adquÍrindo o proàuto do

Joinvilie -i
FILIAL BLUMENAU

Caixa P0stal, 89 Ep..J. ' te1. SILOS

Roberto Grossenbaeher - Preside;te

51 Roberto,.f dê Augusto GeisIer; 52 Erich, Ide :Au·

gusto Selke; b3 Ericb, f dE' Er'win EmH Schmidt; 54 E.rich,
j de R)chard Wacclwlz; 55 Augusto, f de Leopoldo Herbst;

Do correspondellte de 18-5-1937

56 Mauro, f de Albino Rocha; 57 Alfredo, f de August'll " ! _'" '" " _
• • _

Maas; 58 Heinrich, f de Louis JnI"k; 59 Willy, f de Car�os Dtdt cu J". :sede de fl�,cahzaçao é

KJaubuIld; 61 Albéi't,.Í de Wilhelm Fiscnér; 62 Guilherme, Colheu mais uma nriIDl'lVe-1 a CIdade tie ItaJuhy,
I ?:e,�tlhelm ,e Ida Uhlen�orff; 63 C:arl�s !ulio, Í de Julius ra, o interessante J(;sé, filho J. GOl'les
Vlrgll, 64 ..,ose, � de FerdmaDd. Le:chti pu Ru.do�ph, f de do oU. Protogenes t)i1Vl:l: selei t

•

Theodor Kruger, 66 Alfredo, f oe O:;ca� Bueger, 61 Rodoi- Iectcr Estadoul desta Vllla. . .

A .rez.e de maIO p,_p, an-

pho Paulo H€rtz, f ,de ArnaldO e Pau]llla· Herz; 68 José· I mVi''',Sanou-se o sr. �JtJsé :;.
f de José Klein; 69 Rejnoldo, I de AnIla Klabunde; 7-0 AJe- Vi5ila

. I Cortes, M. D. e I;ompetente
xandre, I de ��nst Oeol'g; 71 ,Alfredo, I doe Albert? VoJk- Estr.ve em visitn, 6 C l' _ ,fjjr'e��or do G{'upo Esc?lal'
mann; 72 WladJslau, f de. Jose Synderskl; 73 ErlCh, f de .,'. . '1 ",.

ao. � lec
I "Raullilo Horn" desta VIHa,

Ernesto Kaefltner; '14 Richard, f de CllflOBl Strelow; 75 Fritz, tOdt �e�er ... i/�1�tall'" Vl1i�á€0 tendo sido cumprimentado
t de En!ili� WE'?muth; 76 Augusto, f ?e Erwin R��chter; 77 �_r.� led[ma,�? t:t t' 1\d1agaA '�por grande numero de arni-

CarlDS Hemz NIlson, f de Oswaldt1 Nllson; 78 VIctor, 1 de 11,8-a }. -��. Ll1 ,0 r? SSU
gaB.

Oswaldo I1adlicb; 79 Gustavo, t de Guilherme I1ârtmann;
car e .n.1eoo., deottl. zona,

80 Max, f de EmH Tallrnann; 82 Edgar, ide Franz Schu
A noite S· s· oU,'lTeceu uma

mecher; 83 Carol, I de Michol Sllwlilski; 84 v,lilJy Gcórg, I'ml"""'��<&:'l'1�}:l>�.f��{��=--=jª
Jauta

mes.
a .de d.oces; em ca-

l de '\VH1y e Ida Ublendorf; 85 Adolpho, r de Ricardo L' I d
.b' I sa do sr. Gustayo Lautb.

Klitzke; 86 Arnoldo, f de Augusto Homburg; 87 Pàulo,. f de ln na .e om US I Ao anniversariante o;; nüs-

Hermanll e Anna Heodorn; 88 Victor, I de Augusto Maas; I DE � 80S parabens.

89 Wi1ly Richard Eduard Schwartz; f de AIbel'to 'SehWflrtz; � ARTHUR LOHSE l NabuchodonosoT Prado
. 90 Alfredo, f de Reinold Dahlke; 91 Ruãolp!lo, I de José t TIl I ii

'

-

T ! I
Francisco Inglat; 92 Alfredo. r do ChristiaDo TobeleI'; 94 �

II umsnau, llt1.9_yal e imbó ii Já assumi0 a!1 funcções de

Carlos, I de Coristan.te Sawulskí; 95 Ruàolpho, f de Stanls- $' � . Agente Fiecal desta circuDs-
1fm e Alvina Domb,eck; 96 St�phen, f de Marian Lademtzld; :: Iíi!RJAt�rJ� i cripção o 6r. Nabuchodono-
97 Rudülpho, f de Augusto Maske; 98 WilIy, f de Augusto � �

501' Prado, a pouco transferi-
e EmHiit ErdmanIl,' 99 HermanD" f de \"\IilheIm Wiergutz', �

p 't d Bl
' �

: ar e e . umenau as ! do de Porto União. S S· .

vem
100 Heinl'il�h Schaldag, f de Aug.· lISto Schaldag.

.

"" 9 h 'U •

, ..
Q< • oras ... substituir' o sr. Raul

da 68. Zon�. d; 'f:.jR em Blumenau, 1 � de Maio de 1937 I�T�mbó ás J5 horas II· que por ,dais anllOS servio

Grossenbachel' - ['residente '��l'l"'ii��,�<!l("'<!»l1�""""_"'" nest/l. Villa.

Se Indayal

BU
Amanhã - Quinta.feira - Amanhã

Um be11issimo Programma
l' Paramount Jornal .

2' Amor em Flor - um beIlo short "colorido"
3' Um mm de intensa acção e de emocionantes Aventuf?s

A Patrulha Aerea
com Frances Farm'?p e ,1o]',n fio,,;) j

Um drama vivido por um grupo de llOmens {Ht' SaCl'iIiCi' '1
a propri'l vida pelo eU21primento do �iiever.

Um �uelo de morte entre contrabandistas: e guardas adt ,[_
neITOS, ao qual serve de campo o espaço Sem limitei:

do céu,· .

Entradás do Gostume·

�Malca Registrada)

, • ft

ii roupa nranqulssnma

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


