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Mussolini está. em Sicilia Grave desastre cm Curi- N!io será preiraenchid.,a
ty'ba !

ROMA, 13 - o sr: Benit0l ta no dia, 20 em Cat8lafani.j, ' '. ,! RIO, 13 - Com o íallecímenro do gcn=ra! Arnald«

íVtusso}irü."encrsotru.se em Si- região em que, CIn maío de Morreram 7 soldados e nu nlerosos fendos I Souza Paes de .Anrírade abriu 88 uma vaga po �ualj['() ue

ctlta, aotHle visitará a illiu 18,6,Q1 tra"vou-se. a famosa. ba-"I
,

" I g,eneraes, U qual não será, pO,.rem,. PI't'lwllC,hlda, reverte.n.
tallui entre <taríbéddinos e I J ,

'

,

- IT " • co ao quadro o gener:d de ntvísão José Fernandes Lcíte

tropas do rei de Napnles
No tre�ho ctt', coustrução I cuçao, pubtíco Q seguinte: de, Castro, agregado ern 21' de novembro de HlJó, da ae-

T 'd dQ " �- ". " I da rodovia Curltyba-Capella 2a. parte - I - Desastre gm Gordo com a leí dos dféctivos do trX,,'rcito,reze Cl a _8 tier�o VISl· I da Bibeíra em um desas.retadas pelo (�Du_cf\)). E,? cada

II de camíanao, pereceram 7 Barro Vermelho
I ,�ma,del,las. far'a .�m dlsp-ur,so soldudos da 2a. Cia. B,' S. 1';0, ::',,'Sá oase,rna encheu-se
1.,obre?1:l lI�tereS13es. locaes. com quartel em Ourítyba, ontem de luto e: de t.rilSteZd.,No ultimo dta �a revista, �n· Os referidos soldados que I E!ll cousequcccia dn irnpces
tretanto, e?pera-se um IlD- estavam trabalhando ellllSlOnaute desastre ocorrido ás
portante d18CO.I',�ú como, c-is- eonstrucção desta rodovia, 17 horas, mais ou menos, com
tuma prenunciar o cbe�e do na tarde de quarta feira ultl- um caminhão da za, Cia. IW
governo ao errc,e.�·I'al· as ma

lma, (jUandO, r,egl"essavam, ao íocat dcuomí,u,a,llo Barro Ver-
nobras a que assiste. quartel, no camíuhão que con- melho, a 8 klms, do �.eampa'

"

'

, I duzla 33 homens, v cnautíeur rnento da refenda ela. em

DeI� "R; ,O" d perdeu a díreçao em alta ve- Pêdra, Preta,
, X0U O lO ri\n e locídade, ocustouaudo o gra- .'

Ouando regressava do ser-

uma dívísão da ve desastre. viço urna turma :ln 33 pra9:Js . _

.'

-X,- empl'egadt: na macadamisa.

esquadra ção da. ronovta Curüíba-Ca, Dia doPor, ?cCaslão dOS íuneraes pela da Ríbeíra, lameutavel
PORTO ALE·'GRE, 13 _ .1<. das vítlmus tio desastre da "imprevisto acluente ocasío . _

C1 R'L' f 1 rda' ít rio
v

,
' • �

I Festi jou-se nonr-m em to
divisão, naval que ha t,empos '

luelr", to ,I no cem e nado pela perda de .direeão ]: ".. t'd 1 D'da Agua Verde a seguinte ,

.' " .

I
do o terrttorío es a ua o la

se encontrava uo porto do d d d:' do \'eH��lOt velO. ceifar a VI do Chll.uUeur. Nesta cidade a
-, ,'., Mussolini Ri@ Grande, acaba de partir ar, gm o

d 18d 10 B t lhã ,da preclOsa de sete dos !los, data tran''1correu com gr".mde
rlurante\<a,s 'gr,andes maDO- dêlí, d

,( �m8� O O

Q' t r
o

11308 camaradas, ?rOdUZ1l1do 1 rego!'lijc daquella nobre elas-
Estiveram a bordo da� uni

e T�pa �[esd ,�ar � edill em mUl[()t,l Outros varíos feI'i·
se q�e ás 4 horas renlizo'l

.' bras."
.

dades de guerra alt(lS ôuto- Cm'l 1 a, e gos o ,e mentoS' algu"s dos quai.:. de "
.

I.

"+. Ha 14 8UUi)S que' o sr. ·Be. 1937. - Pura conhecimento i:w.tu"",da r a;e
-

um gra�ue u�jrtçJo pea .n08

nito Mussolini não visitava aridades civla e militar8S, a do Baia.lhlío e devida exe- A f tal � de t d
sa ar'terla prmclpal A esta

Sicilia. Pela primei-rtl vez' t\8 presentando suas despedidas .

. .

�11 1 a em e5�éS c�· l:::.ora ° nosso commercio fe Os norte-americanos. estão
gran�es rn nubras militares aos oUiciaes. pflchos torpe.!:>: fi, al'�grla rl- chou suaS portas solida,:,izan- interessados ...
'serão re�lizadas na ilha. e

No caos viam-se muitas fa· OMS
sonha de h:tJe tram;r(�rmada I do-se assim CO.� �s comma·

se Pl'oJoJ,lgarão até o dia 18 milias. Na occasião em que
,,' bruscamente na".dor e uH sau· .mOl'uções dmglda$ pela RIG, 13 - O rninisterio da

uv correilte. se afastava do caes o torpe .....' 'dade; de amanha Esse.s n0!l
I

União Beneficiente dos Viação recebeu perguntas de
Ha.verá uma grande revis- deiro Rio Grande do Norte a I sms Jovens companheIros ue ChauHeurs de Sta. üatharina. importante companhias nor-

reepeotiva tripulaç.ão fOfmll.- O MELHOR E MAIS MODER· tra�alho em prol do e�gran- Por esta Ioi servida umh te-americanas, relativamente
aa deu tres VIVI1S ao Rio.. deCIIDcoto do nosso palz, sob gl'�Dd('l churrascada no salão á qualidade de g&Z helium

O S'·r Souz'a Cost'a Grande d!) Sul. Essa expon-
NO SYSTEMA DE FOSSAS o m��mo cre�o sublime de Kirsten que transcorreu cum eXJB�ente no Brasil. Esses d'l-'

.' ,

.. ', "

"

,,' ,', tanes. manifestação foi calo· DO MUNDO.' sacl'lhcar a VIda p�la. gra�- afande en.husiasmo. cumentos foram remettiJos
será O dirsctor do BaRca CentrâI roSaIllente correspondida pp- " dez:'!' da Dossa plltrla, Jamals I:>

�
ao ministerlo da Agricultura

,

,', ,

"

'. ' lo povo que 'Se apinhava fIG

m-Ilha-o",
!,oderia31 imaginar que eBse

, _

lUO, 13 - S�guodo anmUí� cses. A"enas um sacrifício supremo, imposto Destechados 4 tiros Morreu a fl'lha d,Q,eÍl) UJ11 vespertino., em �eve� I' moralmente ao envergarem Uu Luil
l'eiro 'proximó, deverá' estar FL'STA DE NOSSA StlNIJOR D V p f't n

• , sohre os bornbr06 a farda 00
h"!lo ... tin$tal1âdo. comeyando logo, a' 1) ,,' "ti".lJ 1 A e e a. re el utc.. carIoca Exercito Naciunal, lhes fusse no c efe In,egr� IS a Carlos Prestesl'unl.lClonar,' () Banco Gedtí'ál

"

. DE AZAMBUJA' ! RIO, 13 _' Entrevistado pe' exigida assim, tão inespera-, de .arsgua
'

Ú8. R�Pllblica. ,,' lo tDial'io da Noite» O verea
dameote!...

. _

S. PAULO, 13 - Os jor-Ness� (,lCCliSião, segun(lo ,Cp.lebru-se amanhã em dor Alceu de Carvalho ata Conformemo-Dos. portanto, Por mottvo que nao está

I nal!stus procuraram o miois-
esse mesmo 'jorna� o sr. Ar- Brusque a tradiccional feeta cou vivamente a administra �om eESa ,crueldade do D�B, tt.inda �veriguado o sr. Dele- fro da. JustIça. a proposito da
tnUl' de Souza Vosta deixará de. Nossa SenhOf!1. tia Azam· ção do sr. Henrique Doda- tmo A coulormemo-D!lS ctlm gado de Polie.ia (te

J8rB.g�ál· carta que o advogado yana'pastil da Fazenda. pare bUJa.,
"

,
'

,worth. de�lar8ndo que o iu- o exemplo que nos fICa des- d�sIechGu 4 tiros no sr. RIC. kee Levison teria dirigido ao
exercer a lIrestdeneia' (do A_R tniss,.as do .dia. (te fes�a terveutor está promettendo s�s desventurados irmãos �rueuwêllut, cbere do Integ�8.: ministro pedindo para com
novoestnbetecimento de C1'0•. õerao ás Õ) e meIa, 7 f! meIa urna seria de melhoramentos d.al'mllS que tombaram s�m llS�(J, f,m J,aragUã. Este

fOllmunio�r á Luiz C,arlos Preso
dito.

,
.' � ás 10 horas, senjo �sta uI que: �ã() .pode realisar, por ;'lda no desempe.uho t'atrlO- a.rtlogido apeD'al:1 por I dos tes () �aHeclmento de sua fi-

TambND berâ feIta a .np: tlma �a capeUa �a gruta. defIclenma ab:wluta de verba..1CO de �m 8e�vlço para ( pl'Oje�tis (l qual o feriu gravt:l lha na Allemanha. O mioÍ8-
meaç�() do sr., �r�ando Vllle! Serao os festeIros este ao· Enumerou varios aspectos qual havl.am SldQ sorteados. m�l]te. vindo a fallecer han· tro Macedo Soare's declarou
la_ ?,ara SU�,stttul,r ,u actual 1110 o sr. Aiolpho. Vlalen.dows- da adillinlst,raçãv, que clas tem ás 14 horas. que nada havia. recebíl.1o.
mInIstro da !1ttzenda.. ky e a sra. EUrlda Freltas� sificou de "enos clamoro$o6}) Esteve nesta redaccão o sr. mas tinha. conbecimento da

terminaado pvr dizer que a Antenor Leal, de Ponta firos·
O 6 I c,\ ,\ carta. atra'fés os jornaes. En-

Prefeitura deve mais de um. as, que enco�tra-se nesta ci- a. I. JnUroUe trets.nto, julgava que de fac-
milhão de contos de réis, dade em visita aos amigos. n,nues

to já devia ser do seu co·

� uhecimento.

r"

rORNAL DO POVO LIVRE

E INDEPENDENTE

·

..D

Ha H annos que,o .,Duce'; não visitava, a ilha j

flQMBAS HYDRAULlCAS-

SIEMENS
Avto ..aspiraçõ,? perfeito, mesmo
�om o tubo de sucçõo VQzio.

.Grande segurança de. serviço.
Montqgem simples.

••

�gentes e Di5tribuidores;

VICTOR PROBST & (IA.
BLUMENAU

·sUeiro:
encontrarás pessõa ldonea_ que se

LUM
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_- 'Sabbado,

A vaga do g,eneral Paes de Andrade

,------ ------�-------------

Assistirá as manobras !CordereindQu com o
,

,d Exercit
,

Sfg BOiá AmerieQ
. O i.xerCI O .

RIO. 12 - o sr. Nereu
HaJ!lOS, govarnador de :Saata
Catharfua. esteve honrem ua
residencla do míctstro J.-.sé
Amerlco, em demorada cca

rerencia.

CUNEO. 13 - S. M. n l'ci
Vitorio Emunuelc III, seguiu
uontem pura a 8icilia, onde
deverá assistir ás grandes
manobras uavaes, que actuo
almente se estão realizando ------------

uli Por unanimidade
Chautteur RIO - o sr. Dr. Lima Ca

valcanti, governador de Per
nambuco, 'accus<1do de ler
purncípado no movlmeuto
extremista de Novembro de
1035, submetido a [utgaruen,
to pelo Tl'ibunul de �egL!I'I:i!1-
ça Nacional, foi absolvido
j.)or unanimidade .

Prontifica-se a dar sua Sossobrou O

colaboráção á commissão
Cruzeiro

Surureza
Boa Vista

··Helonan"

NAPOLES, 13 - Incendi�
ou-se, 8ossobrando o navio
«Heionan:t, unidade hospital
italiallo. As chammas eleva
ram-se tanto quantó as ernp.
ções perlodicas do vesuvio.

RIO, 13 - A proposito da
noticia de tar o general Flo
res da Cunha suggerido ao

ministro def. Guerra a crea

ção de uma commissão com

posta de. repI'eüeotantes do
Rio GraDde e do governo fe·
deral, afim i!e resolver a Motivo do aUentado
questão dos armamentos ce-

didos pela União ao governo CONTRA O SR. GRUENWALDT
gaucho, tendu indicado para 'Já haviam09 "escripto ti, ii-
um dos componentes da mes- .

ma o general Andrade Ne- nhas Q�nma quando c�egou
ves um vespertino ouviu ho� nos 0. Jornal �Ja!agua'>, d",

je. �sse militar, que já. com-, propnedade da vwtlma, .o��
mandou a 3a. R: �. e que I de se D.OS de�arou a nOtlCl:
:leclurou o segumte: que te�!a motl\�ado. o atte.,

, b' t J
tfldo E a segumte.

- «Dto rato, rece 1 o (' e- "ÇOM O DELEGADO DE POLI-
gmmnJi:', do Sl'. Flores da Cu- elA EUCARro DE ALMEIDA
liDa. Nal1il porem posso ade· Fo�os procura�os ezu nossa roa·

antar sobre a materia. Vou daçao por V(lt1a:S pe�oas' qu�
. • "d'

.

d nos apresentaram. quelXCI contraaguardai a chega a aqUI "o a pessoa do Delegado de PoiiclCI,
commandante Cal1abarro CU- Sargento Eucario de Almeida. o
nha. O ql1al trará 11 documen- qual. segundo essas informaçõelh
tação em que se bas�arãQ PO! varias vez�. altas horas dtt

as· deci"ões da CúillIllissão E nOite. te��ou VIolentar .cç;;scu fo-
. .

sas familiares. com o fito de SU1
cunc!ue:

.
.

üsfazer desejos iueomessaveis.
� «Se esta precisar da mi.: Aqui. fica a, reclamação pa1.'!'l

nha colabor,a"fi.o dllr�lhe ei que sejam tomgdas senas medi-
Y

- das de tepressao por cr.:t9m de
prQmptamente; direi.to».

farinhá.s de indiscutivel superioridade capazes de
cúmpetir com qualq'.1er similar

MOinho loinviile Filial Blum6nau
Caixa Postal, 89, En:!. tel. SILOS

Na Assembléa Legislativa
Fpolis., 13 - A' sessão de O sr. Marcos Konder usou

hontem na ASBt!mbléa Legis. da palavra para communicar
lativa compareceram �5 dô· á Casa. que se ia auseutclr

putados. por 15 dias, 80 mesmo iempo
Presidiuca o sr. deputado que 8l;lrf>sentC'u uma declara

Hogerio Vieira, secretariado Qão d� voto sobre o projecto
p�los depmados Sylvio Fer- que reforma o Regimento ln-
raro e Roberto Oliveira. terno.
!Ada a acta lia sessão an- Entrou em discussão o pa-

t'owior, foI a mesma appro· recer .n. 8 e a redacçã'J nual
vada sem discussão. Do ex· do Projecto 11, os quaes fo�

Ipadiente con$tou a leitura de ram approvado8.
diversos ofIi�Ios, da dos pa· Exgolada a ordem do dia o

receres 10 e 11 e<;té- que ap· sr. presjde-nte, decla.rou en

prova as co;rtas prestadt!s cerrada a 8ef?sllo e convocou

pelo 81\ Governsdor á AB- outra para 8111allhã, visto
sembléa Legisla.tiva. hoje ser feriado.

___________________ ....... �...r.. �;.,_�� .___

o Partido Republicano Caíharinense

á Travessa 4: de fevereiro (Red.
encarregará do, serviço gratuitamente.

instalou seu posto í?!e�)·o' :rq. �1
....,� ,L, [,,-ai

"Cidade dt Blumeu au'),

....:.

"

!' ..

Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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Colectoria Estadual'
de Blumenau

W .. LOHR
Imposto de Indústrias e Profissões

II Semestre

Machinas· de
costura

de todas as marcas e

. systeznas concertam-se
nas officirias mechaní

cas especial aA

De ordem do sr, Coletor de Rendas· Estadu8es nesta

6idade, torno publico, para o conhecímento de todos os

interessadas que. durante:o corrente mez de Agosto em

todos 6S dias uteis, se arrvcada nesta Coletoria E:' em' (0- --- ....--;;;,;; ;;.:
das 85 Culetorias de Rendas ElStaduftis do Município c se-

gundo semestre do Imposto de Industríaa e Prohssões r,1?

tanvo ao corrente exercío.

...•.. Os srs. contrrbutntes que deixarem de satisfazer o pa
gamento de suas ccntríbutçües. dentro do prazo acíma de

te'r�inado. poderão fazei-e nos meses de Setembro e Ou
tubro com as multas de 5 e 10°/0 respetívamente.

,

Excedidos estes presos, serão extrabídas 88 certidões

.

de Dívids.;'Ativa e remetidas á Promotorla Publica da Co

m�rt'a. atim de ser iniciada a cobrança executiva de 8COI'·

do com as, leis em vígcr.
,Coletoria de Rendes Estaduais de Blumenau.. 3 dI'

Agosto de 1931;

RUA1SDE NOVEMBRO
NQ.20

BI u menauense s. c.I AFFECCÕES RÉNAES I
� .

Sen�e-se V.S. envelhecido e caosade. quando
devena e3ta.c pleoo do .,italidadc e energia?
Soffre V.S. de dores lUlS custas, rheumattsmo e

desuranjo Da bexilla P V.S. é vieü",.. de u"'"

enfermidade nOll Rins. Comece immedil.tamente
um tratamanto �"m a. PiluJIl.S DeWitt, c remedia
r"!,:ommendiado pUf mUb:a.re$ de pessoas. Compre:
boje IJ1�Smoum frasco e tOll1C"u com "".Alazidade.
�1lP;,tent..... � doro" o dão .......u forças e

I
'fltal!dade.

Pilulas DEWllT I

para OB Rins e a BG.'&'�

De oruem do sr, Prestde nte, chovido os Sl'S. "Iocios.
para %sistll't m á ASs(lwbléa Geral ordluaría deste Clube.

que se reaJ:sarã DH dia J7 rio eorr., ás 20 horas no
.

HOTEL SEIFERT
Com B seguinte ordem do dia

1) Eleícão pala o cargo de um I: secretario;
2) Assumptos de Interesse Geral.

Blumensu, 12 Afloflto de 1937
WAI TEU FRANKE

2' SecretaríoOSNY MELLO
Bsertvão

Usae o afamado

Creme vi!aminoso

Syndicato Condor
Ltd.

I"·
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CiDADE
DB BLUMENAU

Bíssatnanerto de absoluta,
íadependencía

Eúl;i)es ás quartas-feiras '

f.. aoa sabbados

Director:
DR. ACHILLES UA{jSl;J'

=_.' 'fi: '; .: ',':::-,:'__ ., _ ;" .•: .:� ..
'

I
I
I

I
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ICalé� COMETA;
I é um p r o d u c t o d e � Tintas e Vernizes. Materiaes para
�

I
-

d d � pinturas em geral
�. II u a .

I a e.
� Tintas em bisuagas para artistas

8i-����9i®EfNtl3�@..E������;:::r�I·-----------------

Gerente
RODOLFO R.ADTKE

Pcdacção e omeltl>;u�
Travessa 4 de Fevereiro Il' 7

Caixa Postal -,- 07
B LU M EN A,U
Santa Cath�!'iua '

-

L\SSIGNATURAS
An::w . .. •.. 15$000
Se ne-ure . . . 8$000
NLn. avulso. . $200
Nu,n, atrasado • MOO,

Contra esta

dôr, minha se

nhora, ha um só
. remédio, mas este,

',certo e immediato.

aFIJlSPL�1 li
O remedio de' co'nfiança

contra
A

DORES e RESFRiADOS
-

ii
II
"

I
I

1_NO VIDRO É RE'''EDIO, MAS NO CORPO É SAUllt_j

TONICO BAYER - estimula o appetit�l
combatendo e.fficazmente a fraquez;a ger",J,

a anemia e a pallidez:.

TONICO- HAYER

Informações e Papel-avi
ão, ua Agencia dos Correi.
os e corn o Agente da AIR

FRANCE

Roberto G"ossenbacller

Rua 15 de Novembro, Sl)

,:::. ttestado do Dr. NHo ::.al
dauha Franco, medico chefe
do Hospital de Timbó.

Attesto que prescrevo em

minha chutes, com optlmos
resultados, o preparado
"APYRETINJ\", em todos os

casos indicados.
Ass, Dr. Nilo saldanha

I Franco.'<APYRETI�A"? - CP-SSfl
rapidamente a dor de cabe-
ça e nevralalas e não per
turba a energia especifica
do organismo,

'.,

i ':-" -

; t.:. _,",

e-
,';"

�

',',-i, ',' '.'-
.

� � '" -. <'_ ••

'.:, ».'....,

ó I i'aJ l:1imIII. • • •

Me. P ......

__�.• ....,_,...._', """'��_"""""":JOU' ... R"

Paulo
Blümenan

Hering
Santa ';atbarina.....

/,' .

,

.,
.. '�.' ;:

ç '.

,

,

..

•
_ :.,'. Ju .,

E.' o melhor para 8

t(Jg)e e doenças de !Jeiu).
Combate as çOEl$Upaçõ�.
resfriados, co'"!ueluch�
brODchitc C asthme,
O Xarope São João

protege e fortifica a gi!l'
ganta, Q6 bronchios c UI

prdmõea. Milharea cLt
�aJ aaacrnbro&asl (t

r;��;B���:1
�: MEDICO DO HOSPIT[!l. ��t� MASSARANDUBA .;
<j Cirurgia :�,( Partos
f� Moh:l$tlas de senhoras e J

I=:.'. . c!lanças :(
Doenças mt�lues e t.('lpicaes :5.Doenças da peU@ ":J

f'
Raios X

'i� CO(lSUlt08 diarIamente no i
: hospital :

}: Attende'se chamados para :�
: interlGf :): ;)
:;...:.:.:.;..r��:;:.;.:::.,:,;��

A cura das
Sezões

Infallivel ClU poucos
dlas somente com

as afamadas

PiluiaS Dr. I
.

__R_6l__·na_ld_o-,_.,'_

Machado
...._

Andreza Campos da Luz
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PEGA-SE ••• COM OS

TRES! "\.

....

LOTERIA DO ESTADO DE
SAN1'4. CATHARINA

Realizou-se quínta-Ielra ul
tima mais uma extracção da
Loteria do Estado de Santa
Catharlna, sendo premiados
os seguintes numeros: 5.508,
11.515, 2.836. 9.2Q7, 9365.

RHEUMATISMO'
PEITO!

,

':É:me :grato levar ao eonhe-
cimento de Vv' Ss. que, sof-}

__�-'- _

. frendo de um forte' rheuma-
.

't'

.

tíamono peíto, comecei a ia- Advertencia !
'. zer n8� do vosso 'waravilho-
80 'preparado "Elixlr de .No- . Aviso a todos que não me

gueíra", do Ph, e
: Ch. João responsabilizarei pelas divi

da Silva' Sjlv(;'ira. Minha es- das da minha mulher passa
posá .e uma filha soüríern da' Meta; nata Barou, de
tambem dê flores brancas e Brusque, ou eredítos a ella
hoje aeham.se eompletamén- concedidos.
te curadas com o sau ' pode
roso EliX�r, que o r�imto com
franquêzá e sinceridade um ,;..,....----'-------.---

optim.G 'remedío para essas

molestías, '.
.

. .•
CAMOc:1M, . Ceará

'.

" F,'. Meneseaf-Carnéfrô
.

Reda-stcr-ehete dj «O Rubl-,

o Sr. poderá obter facilmente economia no custeio

de seu carro. Eis o meio; use regulàrmente Atlantic

Motor Oil, Gazolina Atlantic e o Serviço Atlantic de

Lubrificação Tecbzriea, Com os tres, alémde economia.
o Sr. conseguirá tambem mais força, mais veloci

dade, rrraior kilometragem e maior efficiencia com

seu auto. Não se demore a fazer uma experteneía,
para verificar os resultados. Use os tres %

I

I

, t
.�\
l_,..

Hermmann. Goennemann Jor.

PHARMACIA DE PLANTA0 T.�
"

:' ..

Estará .de plantão ramanhã,
domingo. a Pharmacía ,GLO
RIA.

BUSCO
"

Hoje - Sabbâdo, dia 14 � ás 8 horas
". MaI'tha Eggerth

.

cantora európéa no bellissima producção

cio -ClO'
. :;. A conheCida Operetta do afamado ecmposítor Franz Lehar

Entradas do Costume

$��$���çffi��<ffi��cffi�m
AID�Dbã �, Domingo, dia 15. - ás 5 e ás 8 horas

Willy Frítseh - Reli Fíukenzeller e o comíco Paul Kemp
,

.

EM

BOCCaCIO

"

lJorríi�go,
'.

dia 15 de Agosto
....

Grande torneio de Futeból
�€B�� �A�=-!------------�---·----------s-n-a-.-M-ar-i-a-�--�-r-m-o-c-o-s-t-a-d-a-c-o-m-p-a-fi-h-ia-�-Ia-l-b-li-r-g-n-e-.-�

l' ,Salto. Norte F. C. '.' Recreativo Brasil S, C. ! Quer v. s. surerír lucros compensadores com a residente em São: José. cidade.
.

t- Radio Cultura
. Blumenauense S. C. sua criação? � �Tamheru segunda-Ieíra

2: Blumenauense S. C. Ame�ica F. c, Alimente-a COI� passa o natalício do sr. Joa-
". ; Flnmtnense F•. C. F' I2' Ameríca F. C. 2'. G. A. D. (Batalhão) are o quím de Amaral e Silva, fun-

2- Victoriá S. C. Victoria S. C.
.

<, Farelinho I cionario estadual.

T
-

-Ih
- .\ gentil senhorinha Ire.

No campo haverá café, bebidas, ehurraseo, rifas, roda da fortuna, etc, ,a{JUh O
ne Hostim, festeja segunda-

DUrante o dia tocará a «Orchestra Catharinense»

I
conhecidos e insuperaveis produtos do feIra mais uma primavera.

'

.. A's 8 horás da noite no Salão Bruckheimer M O I N H O l O I N V I L L E
_ Segunda feira assígnala

�ntT�ega dos Pft'IDios aos vencedores e,BAILE Fíhul Blumenau a passagem do auníversarío

,:TOdos ao cam.,o do Victoria 1_(_Ja_i_X_6_p_o_s_t8_1_,_8_9 . ...;....E_n_d_._t_el_. _S_I_L_O_S__ •

onomastíco do R.vmo. D.
Joaquim Domingues de Oli
veira, Bispo metropolitano.

- Terça feira anníversa
ria- SI- E sra. ldalína Navarro
Lins, víuva do Desembarga·

Abry, primeiro Tabelião nes- dor Navarro Lins.
tã comarca.

- O sr. Adriano Mosemann

Festeja hoje a passagem � A Dona Eliza Margarida

1
i�s.teja terça-feira seu nata-

da data natalioia o sr. Aato- festeja amanhã seu natakcío hCI(.
.•

nío lteinel't, do nosso com- - Ainda amanhã anníver- . A todos anníversarlantes
mercío.

.

saría.se a sra. Emília Matto «Cidade de Blunrenaus Ielíci-

- Tambem hoje cclhemaís lewtehí, esposa do sr. Ignacío ta.

uma prímavera a sra, Elsa Mattolewitchi. ViSITASBorba Puetter, digna coa- - Domingo transcorre o

sorte do sr, Walte.r Puette�, anD�versar�(' onomasttco do Tivemos a gentileza de

c�ntador da Prefeitura MUnI· �rel Bstanistau S�h�p.tte re uma visita da sra. Maria Can
eípal. sidente �m Petrop�1I6, Esta- dida Hoeselll, que nos veio
- Amanhã festeja seu anni- do do RIO de Jb.neIro.

I tl'l1zer pessoalmente os agre-
versario nataUcio o sr. lujz I

- Ainda llomingo festeja o decimentos pela noticia do

Galotti, procurador da Repu- seu annivf r 'ario oRomastico o !alecilllpnto do sr. José spen-
---------.---

blica. F�ei. Atana�io, residente em gler. _

O Brasil p_recÍsa diminuir os

Colhe âman!Jã mais uma F.orlanopolie. Em companhHt. de Dona analphabetos, para. que os"

primavera a Sft'l. d., Eugenia - Segunda-feira festeja a Mimi esteve nesta re«lacçâo analphabetô8 não diminuam

Abry, consorte do sr. OUo passagem da duta natalicia a o sr. Gustavo Stamm, gerente o Brasil! ,;;.\

Chronicas sociaes

Encontra-se nesta cidade
o sr, Guido Ghiiardi, em ser

viço profissional do Livro Azul
da Cidade de Ourityba, ten
do-nos dado hoatem o prazer
de sua visita.

VIAJANTES

FALLECIMENTOS

, ANNIVERSARIOS

sexta-tetra da semana finda
Ialleceu o sr, Alfredo Heríng ....�

propríetarío da Fabrica de ;l;T�

Gaitas em Itoupava-Secea,
O extíncto gozava de

grandes amizades nesta cida
de, por isso foi znuíto senti
do o seu fallecímen to.
O enterramento realizou-sé

ante-hontem no cemtterío
Protestante comparecendo BC

cortejo fuoebre ínnumercs a

mígos, que foram levar o

corpo do extíucto até a ultr
ma morada.
«Cidade de Blumenau- en

via a familia enlutada os'
seus pezames.

'0 sabão

«(Virgem .. Especialidade
de WETZEL & elA• ., JOINVlLLE, ;l\1aIca RegIstrada)

c. t\'óÃO VII?C'Lo .

;) 1:1'" �A.P
i< .0 ,r,

'. Es PECIAlWADE.
conserva o tecido da roupa; porque lava facilmente e com rapidez,
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