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o sr. José Àmericó na Bahia Não
, .\

�,

..

SIEMENS
Auto-aspiração perfeita, mesmo
com o tubo de sucção vazio.

Grande segurança, de serviço.
Montagem simples.

,

I
I
I

, ,'Ii_",ViCTOR PROBST & (IA. '

BI.UMENAU

Agentes, e Distribuidores!

levante no l". fi. 1.!Novo titular da Agricultura
I RtO 27 - Por acto do sr. presídeute da Republíca,

O :> a foi desi��a(10 o sr, Gilberto Porto, chere do gabinete do
armamento desltilada a b. ,afharilla -- i ministro" Odilon Brnga, para titular interino da Agrtcultura

íI7 �Il" . I n ,j;. .1urante a ausenc.ia do eUectivo, que 'se encontra viajando
.J éota a"usa

--

L/OIl/ erenotas pelo norte do pUIZ.

�ouve

Inrormam-nos da nassa

broadcasting P R C 4; que.
em virtude do grande auxilio
emprestado pela lndustria e

Commercío de Itajahv ao

(lOSSO desenvolvimento em

que se em penha. para refor
çar seu ralo de acção e me
lhor aperrei(,!oamento, essa

estação transmíssora dedica
rá em sígual de agradeci
mento uma semana de , irra
diações ãquelle muulcípío,
iníctando-se essas i rradia
ções especlaes depois de a

manhá, segunda-feira.

(arteira prediai
Instituto dos
Bancarios

do

RIO. 28 - No dia 24 de
outubro proximo, deverá ser
aberta nesta capital e nas

prtnctpaes do paíz, a Carteí
ra Predial elo Instítutr de
Apoeentxdortas e Pensões
dos Bancarias,
Inicia lmente serão empr«

zados cerca de 20 mil contos
na aquisição do casas para
DS bancarios.

Conrerencias A maior regata já rea
lizada no BíasilRIO, 27 - Conferenciaram

com o ministro da Guerra os

generaêS Raymuudo Barbosa,
Xavier de Barros, Góes Mon
teiro e Almerlo Moura.

RIO, 28 - Os meios espor
tivos estão ás vésperas tia
maior re�ata até hoje reali
zada. no Brasil.
Assim póne ser classifica

da, sem sombra de .duvlda, a
grande reunião que o Fla
mengo 'Promoverá nas aguas
Ja Lagôa Rodrigo de Freitas
amanhã, sob o patrocinio da
Liga Carioca de Remo.
o clube rubro-negro não

'em poupado esforços para
que a regata alcance o ma
xímo brilho.
Além de tílmada, 8. grande

regata de amanhã será tatn
bem irradiada.
O Fíamengc oollocara alto

falantes na rua, Iactlltando.
assim. a divulgação dos de
talhes (j.a prova.

Guerra tem Y(lfnezido mate
ria} ás ut1idlifi'6 do Exercito

Spnhor comerciante!
ADOPTADO OFFICIAUv:NTE

NO EXERCITO
Sua Ireguezía ficará satisfeita se v. s. lhe torne

cer sempre as superíorea farinhas do ELIXIR "914"
Moinho [oinvllle

I
Caixa Postal, 89 � FILIAL BLUIdENAU' End. Tel S;LOS

Com o seu uso, nota-se em

poucos dias:
'

l' - ° aangue límpo.de.ím
purezas e bem estar geral.
2' - Desappareeímento de

Espinhas, Eczemas, Erupções,
Furunculoa, Coceiras, Feridas
bravas, Bõba, etc.
3'- Desapparecímento com

pleto de RHEUMATISMO, dô-
ras nos ossos

� dôres de "fi." ,

beça. f
4' - Desaparecimento das fmanifestações sypuíltttcas e

de todos os íncommodos de t I �TE' QUiJ' SE MORM X LISE a*fundo syphílítlca. li u R."5' - O apparelho gastro-
indestinal perfeito, pois, () SITUAÇAO«ELIXIR 9li» não ataca o cs-

tomago e não contêm íodu- RIO. 27 - O sr. Armando
reto. de SaUe8 Oliveira, segundoE' o uníco Depurativo que tlmas ! f Õtem attestados dosHospttaes, as ul im as 10 ormaç es, de-
de especialistas dos Olhos e morar-se-á em São Paulo. até

-

I da llyspepsiu. 8yphilitica. que se normalise a situação
Santos -.-...:--------- agitada pelos boatos,

Inspeccionando

argentina CONSTRUCÇAO DO PORTO DE i
S. FRANCISCO I

BUENOS AYRES, 28 - Se· RIO, 27 - Ao Minislerio. da
rá Iniciada amanhã a ultima Fazenda, o titulf1p 0(\ Viação
viagem pelltíca dos candída- solicitou provídenc.us para fi

tos do Partidu da CO�\Jor' abertura de um creJíto espe
danela, srs, Roberto Ortiz e clal equtvaleute a rs, - . .

Ramon Castlllo, que deverão 2.782:712$692, afim do atten- '

percorrer toda -a província d€r á construção do porto de

de Entre Rios, regredsando São Francisco, em Santa Ca
para esta capital no dia :')1 tharína
do corrente.

��--------� eugenia dos
JOAO G. Fl)RNANDESCEL. Festeja amanhã sua data nu

talicla a professora Eugenia
dos Santos, dileeta filha do
S1'. �rosé dos Bantos.
.'\ srta. Eugenia que gaza

largo circulo ri.e amizades
em nossa sociedade, será
por isso muito cumprimentada.

sua RegiãoEncontra-se nesta o sr CeL
,João,Oanzo Fernandes, di
rector proprletarto da na.
'I'eléphontca Catharinense e
elemento dB destaque na po
I1Uca catbul'im"'!"'.e.

PORTO ALEGRE, 27 - O gal. Daltro Filho prossegue
na sua viagem de Inspecção pelo interior do Estado, de ..

clarando-se bem impressionado com o que tem observado
nas unt tades do exercíto aquarteladas em diversas cída
::!U.i riograndenses.

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



In day ali
(DO CORRESPONDENTE)

Conforme . havíamos notí
ciado,

.

rOÍ le?ado a effeito
(Hlmingo· P;. p. 3 inauguração

'. 'de.Devo predio. da e80018

ptlbHca Estadoãl. {{Estrada
Oa8 Areias:;. E como femoto
destinguido corri um gentil
cr-nvíte, assign.a.do I?elos pro
motores dsquella testa, <:lI

comparecemos e fomos 1'f',

cebído com carinho lh"ill' ,O�

tratfõ pela população local.
Lcgc após a chegaria. das

autoridades, deu-se' ínícín ao

'pl'ogramma, com o hastea
meuto do pavilhão Nacional,
66 som das vozes infantis
que cantaram cheih.s de en

·

thúslasmo o Hymno á Ban
aeíra, tim seguidà, devido h

chuva impertinente que ca

hía, todos os presentes re::1J

lheram-se 1:10 predio escolar
· onde maís urna vez os esco

Iares cantaram com o me ..

IDO garbo e sentimento de
brasíltdade o nosso magesto
so Hymno Naeíónul, que foi

· ouvido com toda a. emoção
e respeito pela enorme mas
sa de povo que se cumpri·

mia ali naquelle recinto.
trermlultdo o Hymno, l�SOH

da palavra, o habí] e com

petente jornalista Raul Ou.
tra, que-num bello ímprovlso
e, vibrando de enthusiasmo,
disse o porque daqueIle es

petaeulo grandioso que s?
eetava admirando no mornen-
10. Congratulou-Ele

.

ccom 08

presentes, pela linda e pa-
· tríotíca ft:lsta. que o dedicado
professor, e seus pequenos
aluillnôs acubavam de pro
porcionar. Alteeeudo ('8 sen
timentos de verdaqeiro amor
a: Patria. que' aqueHe�' ho
meus '. ct� Hillanhã '''.siavam
demüns!rnnrlo, pelàs canções
que aCllbav8m de cantar. A'f
suas ultimas palavl'as foram
abaf8das .por Uma ,enorme Ie ensurdecedora «chuva) de A falIa do saude a

P'a1m S I forna: desanimada eL a..
.

' tris!e? Uma dOI ín-
• USuU tambem da pàlavra o cessaII.!" lhe mag';'a

.
Iilustre professor Gevael'd, as cosIas? Sente

dores de cabeccr.·

. que pediu a todos deBculpas� verliqens e falia de

por si e pelos 8�US euucao- sôno?

dos, d!ls f:iltas q_ue tivôssem Seu organismo precisa
de ser expu>"gado do acido

· _comettido DO decorrer dos mico e Qultos 'Il'enenOti acumula.dos
numeros apresentados. Dau- pelo deficiente lrabalho dos riu!!.

,do Como inaugurado o novo Tome quanto antes as PILULAS
- DE FOSTER.

prediC't autol'isava a assisten- AbCllldone o désanimo. poi$, milba
ela a occupal-o para RS c}an res de pe�50as. enfermas do mesmo

�'as que se 1'1'1'"
'.. mal. leom recuperado a soude.'y�.' .

"

....m 10lCJal'. usando as PILULAS DE f'OSTER.
· T�DdO �errama,10 sua peroIa. l'ome o Pl'imeiro vidrQ e obse:nr�
çao. O Jazz «td�al\' de Brus os reswlados. .

que, rompeu uma lioda

(DIU"II ;rJ �� i�+NIlcha, convidativa e o SalãO�.�� .a: It
encheu se de pares dançan = =�,."J�.;§;
teso

Festa escolar

R.HEUMATISMO
Ha mais de 4G "11""$ l'!ue AS Pihdu De ...VIU

ano ,rendidas sob a if::J.f:1 . .ntia de um remeülu
s�guro e .,;ertQ para o rheumaüemo, dores Il;ll

costas, dores nas a,dicula'rõe�, debilidade d.a.
be2:.igott, affect:.t'i�o nos rins, etc. Mllha.re5 de
easos chroníccs foram curados, GunnHmus Q.ue
COl viute ti Quatro horws $f; obterá resultadO&. A
venda em todas a.� pha..-1I1iL.i<\1ô.

o novo predío que se bau
gurou, mede oito por ojl

Imetros, te!lo um peqli, no pa
CO ao fundo clt! saia, su.. l
construcção é wd,i. de alv ... :
nsrla de tijolLs e revestiria'
suas paredes internas e . HX

ternas, de algamaça de cal I

areia, 13:' todo brl'ad() de pIe
abo e suas jaup.llas e avidr«
çadas, Seu aspecto é beBu
tem conforto f:' é hygienicü
Ao terminar est.. nota cum

pre salientar o trabalha, ii"

temente patrlonco de nacl.
naHzaçãn, (ora em f�co (ló

Congresso Naeíonal) que ven
B. 17 .annos. ínlatígavetmente
como verdadeiro níoneí I'(!
introduzindo naquslla zons

cem Intelígencla e denodo, I

sr, Luiz Gevaerd, que, l\gllfi'
vê coroado tão efficientemen
te o seu ideal, que é I) I!OlS

so; digno por isso de todos ."_ _-- .

os louvores, por parte da al
ta admlnístração. O mesmo

quando penetrou nesta zona II
ella era hi.bítada na quasí to- li
talulade, por COlOD08 polacos
e aílemães, que não Ialavam
a nossa lingu'Il., e, hoje. ella
ali é falada cem relativa fa-

,I

cllida!:!e, mesmo peles mais

lantigos.

cau.l'lou multo boa ímpres
são, (,\S numeres apresenta-
dos pelos seus aluirmos, qU""1 ;;;;;

iiíiiiiiiiiiiiiiíiiiii_iiiíiiiiiiiiíiiiii -.;.,
cantaram e recitaram línnas
composições dos lWhSOS u.e- ;-m-��.-------� 'm', h IR FRANCE
lhol'es 'homens de letras, Q(JID ha búth,... Vhll. i..ungilL., �
muito garbo e enthuslasmo. O�m--H lI.tiIldIJ o �
Terminando, egradecemos ELiXIR DE NO{�UEIR

>
•

o 1ülalgo acoíhímeuto, a nós
.'

I . tU· 5<

dispensadu pelos :;1'S. Lu z

Gevaerd e José Keilim, res
pectivamente protesssr e

Presideute da Cummunidaue ........ COla J'tIIIIl <rlUlti1iem
1IMI"!o ,..-ui.t.. CIIH8:

Esnolar da «Estrt1dn. dús
:\reias».

Paulo 'Her;���g
Santa...iUlhHi3U ;HtUôI'ina

Tintas e Vernizes. Matedaes para

pinturas em geral
fintas e�",�, bis�lag3s para artistas

�WW=���������_.����

O briAPÉO
DE

CONfiANÇA

��.__ �: •• _:....__c - f"'... _

Blumanan·Europa em 3 dias E

mSIO

CORREIO AEREO

FECHAMENTO DAS MALA�

PARA

SUL (Sul-brasil e RpPllbli'
cus Platinas) cada TERÇA

FEIRA as 10,00

NORTE (Norte·Brasil. Afri
ca. Europa, Asia) Cadfl SAB

BADO ás 10,00

o. P'tI, c.. ,

",OÜ da .Si.lva Silveira

...........
_.,'.h...
......."
mo.....
....,.. '4
�

Rua 15 de Nov01nbro, Si>

os e ClIl11 o Agente
FltANOE

.-00.1110-0.

A NTI.'SYPHILITIC O
A NTI-RHl!.'UIAATICO
A N T1-IlSCROPHUI..OSO

lBPl. PU tlfW81 IIIII'ÚhMIIITO& II lIdII ra.su
5 on....,.... ,...,...... -11 ....._ de0-

i BRANDE DEPURATIVO DO UN6U!;'
�,,-------------

Roberto 6rossenbacber

HOTEL HOLETZ
Situado DO melhor ponto

da cid1.l.df'

R. S,ebert & Cla ..

QU:irtos ronfOrÜlVeíf: e cosinha
de primeira ordeul

Absoll}t<l IDoullidadé to

1l18xirno 8&BtJio

Blu.n.enau • Bta, C;J,thaTina
--�'-�--.

larga-meu.
Deixa-me grilar!

DORES

Syndicato Condor
Ltd.

ClD/\UE
DE BLUI\1ENAU

Bísssmanerto de absoluta
(ud ependeneia

•

Et.içOe!'l às <lua rtas- feiras
€: aos sabbados

Dízector:
DR. ACI-IILLES BALSIN'

Novo Horario -para fechamento
das malas em Blumencu

A partir de 2 de Ma.�ço de I

1937 �'
LINHA PARA O NORTE

I'erça-Ieíra ate Rio ce Janeiro
QUHrta�reira até i,atal f' t..Jrop'l

I Õuinta-rei::a
até Riu com ligação

[até P..eclfe

I
Sabbado até Río de Janeiro
UNHA PARA O SUL

I Terça·feira até Buenos Ayres
Quarta-feira até Porto êiJegw
Sabbado ate BueD{lS Ayres

dem " idem e Chile

Gerente
RODOLFO HADTKE.

........
��

Pedacção e orüctuas
Tr<iVeSSH 4 de Fevereiro 11' 7

Calxa Postal - 07
BLUMENAU
Santa Cllt!Hl.r1Ull
-

. -\SSlGNf\TUH.AS
Ar 10 • •• .• _ 15.\5nOO
Se UQDtré , • • 8$000
Nl n, <ivulso ,.. $200
NLn. atrazado. $400

IMPORTANTE
\ direcçao de <Cidade de

Bllffi.maU) não assume res

p( IlsalJilidade peJas. apr�da
ções emettidas em notas ou

artigos Il.ssigllados

Araujo
82

Serviço Militar
I Junta ôe Alistamento àe Blumenau

Séde da 6a. Zona do SIR .,
Relação nominal dos varões alistados da classe de

}\=I19, dUI'!:lIlte ú periodo de 1-15 do corl'ente, de accordo
cum o art. 68 do Regulamento. do Serviço Militar.

(Contimulção)
50 Antünio da Cunha, f de Antonio Rlcb.fdo e Jlaria

Francisca; 51 Alberto TheHa(:kel', r de Carl e Agoes; 52
Anton W'alobicb. f de Ferdinand e Appolonia; 53 Arthm
Lippel, f de Frederico e Eelene; 54 Arnoldo Labes, r de

I Julie e Caro}ine; 53 Arthur H,'.mburg f de Alberto e Almn;
5fi AlfrHdo Gnstavo fiolzwarth. f de WoU e Else; 57 AUúns

I WJtrich. f de Gustavo e M.l'lrtha; 58 Arnoldo Voigt, f úe
Gustavó e Martlw: 59 Alex Baer,_ r de Jacob e Ernesttne;
'(iO Alwin Helter, r de Ricardo e EIllma; 61 Alfredo Otto, f
de Oscar e Liua; li2 Alex Freimuud Becker, f (1e Mariano
liuillJel'me e Selma; 03 Allred Krug, f de Hic(1rco e Maria,
64 :\ ruo 13uerger, f de Gustavo e Agnes; ü5 'Alexandre

I pntIel', f ce EwaId I;l Thecla; 66 Arnold BuLteJdol'r. t de

I He.1'UWnn �� Ida; 67 Alex Tarnowski, f de Leopoldo e Frfc'
• (!�!: 08 A}ex, .AI81ebe_n. ,f de Wilh�lm e Em,ilie; ó9 .Arthur

.. .\I Slebêl't, r de Ernst e Fneda; 70 Alfredo SergIO Kraus. f de
Jaeob e Mana; 71 Alrredo Stl'elo'\\", f de Eduardo e. Johan
[IS; 72 Amo Letzow, f de Francisco e EU!!; 73 AlwJ.3 Horn'
burg, r dE' Hermann e Hedwig; i'1 ArDO Wilht>lm, f de ,}o
lwnn e Elisp; 7;') ;. l'o'x Steí:.\U, I de Emi! e He,;wig; 76 Al'
tl:Wl' H;1ullcb. l' de 08eur c Ida: 77 Anton 1'11eis, f dt,: Leo
poldo e Cl<ll'<l; 78 Alwin Henkels, f de Otto (: Alida; 7�) Al"
v.:in l\eiter. f de ]'.Iulhias ti .�r1aI'il;i; 80 Adillbel'tu stilfke, r.

i Amolde e Ólge; 81 Etigen Oer,tI'oen, I de Gust.avn e Ahvi-

I na, 8.2 Erith \Vrdz,:I de Dan!el e Id,�; 8'3 EI'ieh Zils, I de
I .'\íb(,�·t � i',gne8; &4 Erj�h P!1ul Georg. f dE' Erui<t e Agnes;
I ��5 g!'wlU ;-:;_�n.sch�l, f ..�le, P�lUl e I:1�l, 8(,) :çry... in_ Wenzt�,c,r�d(:'
I lltlSWVo e ,]cilámH; 8 i E!.ml Buumunu, f (lU utto (_, .c.mma;
1;38 Ei"id) E.�lpe(,!l. r oe HHmanu o Wílllellll:De: 80 Elnil
I E(��TILe, r ue Anj,.:l)sro e Meta: no E\-"I'f.'liJ ,":;:i��l" r fle \,\'i]belm
I" 'f "1""',' .CJ1 �,'·'�'I·I�."PJ.l' ",1<;'-1-1"" 'I' ,i,,, ;"''''1('/''''-' ',I'''�'.'·D') TTel"tl1lr"...._

.
/ ..... Lr':.. � .f__ ......... �j'-. ....1 ':'.:""�C".... �"'i",,. r.!. � _ 1.1..l Q _ ... l .... '-, ..... _. ..•. � - .•. _

I H�:HeJ:-' r ,i8 hm! e Clara: u:; H�'ü�rith BineàiJI'Il. f de Oll:$.
I t\,:.vo e \Vj:hl��Jl1�i!.te: D4 l-I'��l'i!i.�,i,lill �t.! utz. r de \K'iihe1:n !2 !��� ..

! j't-diUt'; �1;) }1�_�Jrnuib F'r�������f I d� .:\ ugtl�tv :.�:� i\.G.l1G; !]ü Ilt:!"
1 n� u:11. \�:.e g;t.; l ..·l;!l ��e!! t) J d \� 1-t :.' !'!'!_1 :�:"!) íl e .:\�·H1!!_e: .\

(()fJllrfu;_' �>:' �l.
...(!.

Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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1,(:'�� 11.1 E' o uuteo f(ll'üHcant" 110 ';,:�( ,i� mundo com k e!em\:nt.os 10- ,I:U: I' i.l níeos: Ph('",r!Hwo, Caldo. Ar· ::
.

�& �\ scníuto, Vtllludtüo. etc.
.

i

1.0 - Levantamento geral
(Ias torças e volta Immedíuta
do oppetite: .'

:!.O -lJe!:iapparecilllC'nto por
completo <hlS d'llres ue' cabe
ça, ínsoumtu e nervost-mo:
s.o - Combate l'aclil.ktl da

dCl)!'C'HS:'iO nervosa é do em

m�\�l'eciaJellto de ambos se-

I xos:
,Lo - Augmento de peso YU

i rluudo de l' u � kilos,

I ;)

O San�uenJI IÍ uma grnds dmoberla
I Cientif;ça. - OI!lní50 do �r. Mar.�sl SC�
! res de Castre
I
lo;;

I��
I
I

'II CÊRAf) ,+
!br:olu)j�ja .

1 r��I�..t�!":;m;i*.!'::

.,

. ,

't

\. '!... �:'�.:.'; ;'0'.

(�(��,i[r�fi ·
, \:/�::',\:.'_:.\

\����:��.'> '�\

remCQ10, mas este.

�";/"':':;i�:;:-'
Em 'i�,rmETS de 1� )"" '

.. :

, . :. '," .
-', ":'{i,W [HOm:; de 2C e'

'

:' ;

c�rtº e HllmedUtto:� I (AIXAS de 50 t\)m!lri�iÍlDs
.

•
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-
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Contra
.....,

,I

FllISPiRIM

,I, •

j.;

. a�· �-��=__, � ___

o NOVO

TEX.ACO
MOTOROIL

Far
.Ass'ucar'

Productos de Dualidade. Iridlepertsovels na
.......

Laborato-�io Medeiros

Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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YOL'rA�SE A E:STUDAR O VELHO PROJECTO DE LIGACliO "

,

DA INGLATERRA Á FRANÇA
•

(:E:xclusivldade da LB. R. para Cidade d : Blumenau)
" .":
D

E S D E 1802 que Ima data tel' sido' dada con-I
, '.', " ,�� engenheiros, eeasão oft'icia1. de Napoleão

wglezes e Jran 'UT, para e e:u::.]!.,.n�en1imento.
, ceses se preocupam oüm, a Em 18í\g os eIlgenneiros in.
útertura de um tUDJJel sob o glezes interessaram. se pela
'çanal dlt Mai cha, ligando a empreza. e f'!lnd�l'�m a Üban
Iogl�te,rra e a, .Frkfioa. São nel-Tuuuel C"!.L!;';:t��y,. porem
apenas doze" kílometroe de 8 guerra da França com e
"mar, que poderíam ser Jacíl- Allemanha, � ln 1870 velo dar
.mente subsutuíuos por 12mil fim á tentativa. Em 1875 reor
iiIe_tr:<-s de auto-estraâa ou ganísou-se essa companhia,
ferro,via, com. enorme bara que deu inicio aus trabalhos
teamento .do custo dos trans- prolongados até 1878. Nessa
portes e muito maior rapl occasíão foram abertos dois
dez�" ' poços, em Sangrette, na Fran-
Os Ingleses, até ha poucos ça, e Abbots Cmfm na In

annos, sempre toram decidi- gtaterra, attíngíndo 'a: }.800
damente c�)1)tral'lOS a empre- metros do lado Inglez e 1.600
za. .Delendíuos por uma po- do lado Irances, quando 10-
derosa esquadra, �uidavam ram interrompidos os traba- f
apenas .de IDB;nte! íntocavel lhos, ao que parece por In
o seu «esplendído lsola�ento» Iluencía da Allemanha, que
certo de que a sua lJgação combateu por todas as Ior
com o �o.otinente oonstltuírla mas a ligaCão entre a Ingla
um pengo para a segurança terra e a França.
úaeíonal, muito bem garanti Depois disso não mais se
da pelos navios, emquanto falouna emJ)r�za até o ao-

.

8!lm�nte por mar fosse' pos- tual projeetô do
'

engenheiro
síveí ent�ar na J.lha. Ago�a Iraneez André Basdevant, que
porem, naó-subsaístem mars propõe a abertura de um tun-

.

as .�8�Ões que ditaram �a oP-1 nel cdnst:rn1do em auto-és
posiçao de 'I'ennyson, Hor- trada, deíxando de Jado a
bert Spencer, Mannll1g e ou- idéa repetiria em' quasí todos
troa grandes homens inglezes os demais projectes de CODS
a íntcíatíva. A avlação já truír uma terrovía sob o Ca-
tornou. vulneravel a ilha" ti- nal.

'

randó-a de seu esplendído MOREL
Isolamento, de modo que lião
haverá inconveniente de mon
ta na abertura do tunael,
"O .prtmeíro projecte. de
tunaeí sob a Mancha ioj " & Declnramos nós abaixo,
presentado a Napoleão'"pelo que' desta data em diante
engenheiro Matnieu. O Corso, não pertencemos mais á Ac

, porém. preoceupada com suas ção Integralísta Brasílelra.
campanhas, não deu impor
táacía ao '!)rojecto. Mais tar
de. em 1846 e 1856 houvé
novas tentativast tambémmo.

iogradas, apesar de na ultí-

Declaração

Belehíor, 27-8�1937
Bernardo Waltrwk
Leopoldo Walirich:

.Al�ysio Waltrleh

. : .

,

"

IiImo� snr, Redac.tor dâ «Oldade de Blu;ner;,all- Nesta
, 'I'euho por meio desta'missiva pedir a V. S. a pu

,blicação desta, pelo facto occorrído no dia 4 do corrente
noJugar Belchior, o seguínte: Tendo perdido um, tleme e

sendo informado pelo sr. Raul Soares que este objecto es.!tava em poder do sr, João Salvador Netto, o ,qüal fiz a

pergunta e este disse-me que não havia aebado, como dr
lf,lcto foi, sendo que a. quem havia dado a denuncia era

Dl�l illforillado, depois de averiguar cncontram'Js a pê�soa
que era possuidor. Neste ,caso' quel'o a publicação para
que todos saibam. que tj sr. João Salvador Netto era iDJ�O-
caule, porque sempre foi � é um .senhor muito honrado.

" ",' Belchio'r, 27 de Agosto de 1937.
Pedro Francisco Gomes

BUSCO
,

','

'

'Sabbado e DomIngo - ás 8 horas
LUPE VELEZ, Walter Hustcn é Conrad Nl::gcI �a sensacio-I'

',,' nal super-producção da «Metl'o-Goldwln}) ,

KONGO
Avelituras eleorizantes nl) of)!'açâo dt) continente �egro
Ainda no mesmo programma €i comedia rla .Metro em 2 aotes

,
,

Barões a$signalados
Preços do cosru�e

'

Domingo' polt,'onas numeradas

Domingo - ás 5 horas da tarde em Matinée'
SYB�L JASON, uma garotinha de 6 amws, fazendo cOUsas

(.!e {(gente grande» na encantadora 11rodueção da Warner

A pequena dictadora
" Um mm para todas as creaoças de 3 a 6(J !lD.oOS.
, , •. ' Entradas do costume

(t:I�§t:RVE SEU
t.s�vo CARRO

USE os PRODUtTOS

ATLANTIC,
QUE FIZERAM
1 ..0.00..000 DE

K'LOMETROS.
EM TOMS ReVER

SEM UM SIMPLES
CONCERTO

NUNCA na historia do automovel foi fcita uma esperiencta
tão sensacional como a de Toms l'Uver: seis carros de serie•

de differentes marcas - usando Atlantie Motor OH, Gazolinll
Atlantic e o Serviço Atlantic de Lubrificação Technica - roda
ram 166.000 kflometeos, cada um, chegando ao fiul da prova
sem um rmíeo corrcerto, sem ..emoção de earvão, sem uma eím

ples troca de peças. O Sr. tambem pode conseguir estes resul
tados com seu carro. Eaça esta expezíencla durante '1- mezes s

procure guiar seu carro com cuidado, use somente Atlantic
Motor OH e Gazolina Atlantic, e, utilize o Serviço Atlantic de

Lubrificação Techníca. Maior economia, melhor funecienamen
to e mais satisfacção - tudo isso o Sr. obterá usando 'Os t.res l

I •

e

;

J

TIl:!
GAZOllNA LUBRIFICAÇÃO

MOTOR OBL

·Dr. Amadeu Felippe da LuzDispense á alimentação de suas aves cuídados espe
ciais, empregando

3' anníversarío de seu fallecimento

Tuca Luz e fiHws e Antonio Ferreira � fawilia, con
vidam os pessoas arnig&s para assistirem a míf'sa de 3"
anniversario do fal!ecin:;ento de seu sempre qUtrido e

in<;.'squecivel marido, paE'. sDgru e avô Dr. Amadeu Felippe
da Luz, que mandaill rezar Da matriz desta cidad>1 quirHtt
feira ás 7 1/2 huras.

Desde já agradecem a todos que compare('erem.

Forelinho e Triguilho
do MOINHO .JOINVUJLE, productos superiores, e o

resultado lhe satisfará plenamente
Moinho Joinville, filial Blumenal!

Caixa Pos�a!, 89 - End. tel. SILOS

C!zranicas Soeiaes
ANNIVERSARIOS
-'- Transcorre hoje a data

natalicia da srta. Mausi ADt
weBer.

- Amanhã festeja a pas.
sagem de seu aUiliversario a

srta' Onda Balsini, dilecta f!
lha do sr. José Balsini, J'esi
dente em JoinviUe.
- Passa amanhã o ánni·

versf.tl'io da srta, SeJma Ber
nhardt, residente em Gaspar.

- Transcorre amanhã �

dat8. nataiicia do sr. João
dos Sa.otos Areão, Il1spector
da Naoionalização cio Ensino.
_- Dia 31 passa a data na�

taHci9. da sra. d. Maria C�m
dida Andrade, 8!-;p0!5:1 do sr.

Innocencio Andrade.
A todoa os anniversarian-

tes «Cídade de Blumenau>:
cumprimenta.
VIAJANTES

Um molho de chaves
A maior Descoberta

PARA A MULHER

fluxo ,Sedatina

Foi entregue Desta redbC.
ção um mõlho do chav(:-s,
que foi encontrado nas prç.·
ximidades do morro dos Pa.
dres, estanJo li. disposi(,!ão no
proprietario, nesta rtdacção.

- Seguirá segunda - l�ira
para Flol'ia!lopolis, onde vae

fixar residencia o S3'. Sady
Chagas, antigo funccionario
da Casa Hertwig.

•..- Desde hontern se encon
tra nesta cidade a srta. Ca
cil1a Bittencourt Negreiros,
residente em Itajahy.
- Esteve neEta cidade o sr.

Armando Lenzi, elemento re
presentaUvo em Encruzilhada,
- Eucontra-se nesta cida

de o sr. Indio Costa do alto
commercio de Flol'ianopoHs.
- Visitou esta cidade a Exma.
Schwester Lott':' Hegel do

grande e Crl'dellCiadõ, Hospi·
tal Sanatol'io Haui3ahohe de
Hamillonih.

Vende-se ou troca ..se

uma casa
Dona Esthel' HemtUx a.visa

que está á venda a sua casa
em Camboriú, que tem ova·
ior de 65:000$000 (com todo
o mobiliario) por 45:UOO$OQO
ou pretendI" trocaI-a com ou
tra do mesmo valor em BIu
menau.
A tl'ataI' em casa do sr.

Adolpho Stotz, á rlLa Mara
nhão.

o Regulador Vieira

A mulher não soffrerã
dores

Alivia as colicas uterinns
em 2 horag.
Emprega-se com vantagem

para combater asFlores Bran
cas, ColIcas Uterinas, Mens
tl'uaes. após o parto, Hemor
rhaglas e dores nos ovarios.
E' poderoso Calmante e

Regulador PUl'" excelencia.
FLUXO-SEDAT1NA, pela sua.

comprovada eHicacia é Te

ce1twJa por mais de 10.000
medicos.
FLUXO·SEDATINA enCJn·

tra-se em toda a parte.

o sabão

«Virgem. Especialidade �
,

,d.e WETZEL «: (IA... MIl JOINVlLLE :1\!alca Registrada)
,

,_. =='=========

não deve faltar em casa alguma!

.J.:.'
'

Andreza Campos da Luz
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