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Sociedade Anonymal
.. 6a�arense· I

.

{d d 1937··
Não tome qua!quel' reguladcr, sem saber $i é o que

Balanço- Gera. em ·31 e Dezembro e .. lhe convem!
Guarde na memerta! ,

Actt"vo._ Sí a senhora soffre de falta ou de excesso de Regras. não'
pense que core qualquer remeríío ficará curada!

Um só remedlo NAO PODE CURAR duas doenças tão
---

differentes!
-

São NECESSARIOS dois regu{adores DIFF'ElmNTES!
Para a falta ou fluxo in:suniciente das regras existe I

um regulador sctentííico. feito especialmente para eS8U í
molestía, é o «(REGULADOR MEDEIROS Nr_ 1)). IPara o �XC€:S80 €lU prolongamento excessivo das 1'(�.

gras (M�tl'o�;�agia, ,MeDorrh�gia) existe também um Regu
lador sctenütíco, Ieíto e'Speclalmente para

.

essas doenças Itemínínes: E' o «REGULADOR MEDEIROS Nr. 2...
.

Tantõ o «RE-GNLADOR MEDEIROS Nr. 1» como o i«REGULADOR MEDEIROS Nr, 2,), contêm elementos eHi-!
cientes, que fazem desapparecer as eolícas, dores, Indls-j]
posição, .

tonturas. dores de cabeça, perturbações vtsuaes 1
emüm, todo o mal-estar que acomaanha a falta e o exce s-]
lisO das regras.

.

.

. I
Note hem! Para a falta ou insutncieneia das regras, (I!

remedío é untco: !

o Conselho Fiscal da Sociedade Anonyma Gasparense, Para o e�?esgo ou P!ül0!lg�mento excessivo

tendo examtnadoo Balanço GforaI. livros e demais doeu- gras, o remenlo tsmbem e umco:

mentes, que se .réíere ao exereícto findo em 31 de Dez; "Regulador Medeiros N,· 2"do anuo J1P. e encontrando-os exatos e em boa. ordem, e .

_

..
•

de opiniãó que sejam approvadca pela assemblêa geral
orntuaría,

.,. Situado no melhor ponto

ml!B&I�GlIS�eeEJ I R. Si:�:�:d� ela.

I··.' ·

..
Bal]... ··C•.. O. .

S u_ -.1 d 0_· Dl Qu"to�. ��y��:::�:.,:�oslnha

I
·'tl"'O!"lt·, mo alldade r Seil1tl&lll'lfllelanD!:l-"Saltaráti.l1"�lI1!i!i"i. '" "'.\ l '" <O

w. LOHR i e Pal'tluet ..-

.'·1.....

.

...... , .... ·.B..... ···r·.·a_.. 5.1··1 �.......

máximo 'asseio
RUA··15 DE NO"u"�'MDRO I, BLUMEN ..\.l; .- St<1. Cathurlna Oilgad,,�:��::r�:�.��:"-mellw.ll"

Bl 'it rI tI
. ., ... Q e"tomll�", um litro de bili�. St- :;. bUla l!JW.

,U1}�enau. • "a.. . ... :1. I.arma N0 20 I I cerre lin-emente, os aUmr.nws DiW são

I .

. I Rua do V!;lha. 112'- TeI. nr, 31 digerido" � anodrcccm, O; I.la�e;; ill"J:uun o

CapItal• 4 000"000$000 I
- -I ",romago. SQ1JNvero .a pt:i,li." de·'1e.,tTc.

� _)to '.
•

_

_

_ .'
_ i_I Você sent1:-se abatido e como tlI1'vçaeuado.

I
Séde: RIO DE JA�EfRO I 1

Fu todos tr.llb"lhos qUt pcrh:ncem. Tudu ,; ...mar::" e a vida í: um mart,r1o.

PIHU'I{!jUJU" t t
.

I ,. I' S§.('!I. õleos mtneraes, laxantes ou l'lll'.

. .

suec
..

ur

..
sal em BIU.ID e.nau.

_. Caixa Postal N. 5 lUlU li an V Bacharel do Collegio D.I a es d ...r tI como ",wc �r, ti? é\mar.
g.",t"o. de nada valem. Um<> simple, evi.'

PK'GA JUROS, E·"· ..CONTw..r<ORRL'NTE. &:itSb
-,

U''''''fi
' t'

enclIlah:tar, r,U!Uf, .:nCIlJar, �flvçrni .. I ..:u:.çãu náo locar§. fi C�"B". N:>d:l. 11", ""'IlIK'
.o. 1I.".4.nc;".,i;o :c;::JflFJ iH'P I\.� R O " .. 1,.ÜU"

.

l
I >lo f:ll...1o�as l'illulas CAR'rERS J1U�1i Q

::;:.::.'.;c ..�1'E ., "I. J!.O ANHO

Dl
D!1l1 ·la.� aa.Ru.IJ Pedro II e medico pe a 5llr e: o.lear. so,lIhos_ novo�1 velhos e I Figado, pilra uma "eç"o certa. F1I.7..1l1n

I
-,-Quer livremente esse litro ae bllia, ....."oli!

.

Recebe em "Depositos Popu1arps" desde a· I" Nd.O h�& experiencias! faculdade do Rio! I
estragados. Ac!:ceita limpeza geral de I �.nte-"e disposto .fJa� tudo. N1í.o Cl\1la..llll

t' d 20$f)OO tê 10000$ríQO ,..OV'" -A �alas "'art;�ular�s 8 �om -�r�'I�&S, (:0.11 damn,,; são .unve� e �"ntudo 3áo W..rs.Vi4

quan le e a. J pa. .'. .. r•• �v : • ,.-'� � � � '''� � �� lhOJlt" para fa"tl' U hm� correr li-nemen�

I
gando jUf()OS

de

--I····� ; �.;.-'l·,XIQ >qt. 11.0.rlfEIDI I Attesto que tenho emprega-
mo tllmlaltl I!mplI, lustra � enVerni&il � ��;:. ��C�í�!"li':;��;�,!,:��'::!��(l�:l!'IIlo.

I
� .....U DL R 00 um I do com balitante proveito, nas moveis. I

" .....

S. .

. .

.

·'!·")<.I'I,I!I·.·:I:�,
.•Ch .. ,1"ã<)

'.lA. !!I.ih.'''' SllvekA I'
curas com que se oflerece (Voe para toda parte do Estado I ��:".�}�;::�:.-::i ••• "

r
indicação. HEllixil' de �olluei· I p a

'I
.. o. I

; "',ajg a SYPHILIS ra'" do Pharmaceutico e Chi- -,-_._- .-:,". -"-'--I�� Ibá Goitacazes iI
..
..'

c.APITALI.ZAD05 SEMESTRAI.MBN1'E... .

.

.. .•.
. I EM 'rODOS QS

PERI.ODOIS.:
mico João da Silva Silveira j ( :�

...&1.'.ã.E.:.i ..§�,a.·.i.iJ.:.·..·I.õ.c.anas.&1.. f Fer�l.à,.aMs ..e::ch.. aGi· �r��oa��:tare�s��ac�lej� ���: iI'II,-O-IIl-,n"--;NEUIf'ft81' Il�� dos Reis �J
ij

�....... mula e o escfupulo com que lUl.
\IVO TeO:-"��l '.

111 VU
, �.::: ProVjsi!�� '�

I} r-' ti ê preparado. . ......." Ina. po. e, J;.tJp.'" Ir Ad nas COmnrOliS !

nha., U1c:eru, pouso ALTO, Minas Geraes. .1. Creo8otado H vo�a DE Ê
Eczema� (AS8.) Dr. Virgilio Vieira t�J.�;'lO »A SUJVA SII"'l�lU. : Hammonia, Rio do' E

. Rhêumatiamo,.
I

MBdico pela Faculdade do O IEtROH TGNICO J J t� Sul e.lnd�yal
_. re, i�

Gonorrhéaa, Rio de Janeiro e Bacharel � as: r o s s e I, f:
SI enclU e!l. 3.Não basta falar-em, petroleo, acreditar em

EacropLulu, pelo Colegio D. Pedro n. í� Hammonla �Jpetroleo; diséutir petroleo. Nada disI;O fará o
r"M t ... _ _ ,.__ Bé::hca�rt:!, ������

petroleo· jorrar do seio da terra. E' nece3sario tu....., v..

formarem-se cOml)anhias que levantem dinhei- TEM O SEU InI8TADO· '(laUDE-' fio'RI·
\ �r�n:os::l.....rt:tSa' ft l..".._IIUl_ '''-!Í.�, .-

TO eLlt'�:�:à��i:��tt�������t��l��·pare. NA VOZ· 10 POJOI IiJ�� UV, u: y:":
- -

..
-""'-- ...:: I

ce como a y"ntade de petroleo em acção, lIe- U...e I I �� :no...,_,.. """"..
II"" ....ar

����it:p�io ifoo:�u����:ad��h�?roP����0é to��� E' �íII Bl!!_COmUlO I 1_'=5:: � I VINHO �ÕSOTADO I
�fu� ISe .cada brasileiro amigo de sua terra to, �EtiB���m$����mm�é1§m�rffil�ffiffiffim$0MBmffiffi,ffi$ffitt�mtB3* 1mar uma pequ�na .

quantidade de acções é\ Et?3 �
Companhia Mattolrossense formará sell

: 1_.· PONT
..

O Á.
.

..ZITL (;?....�itlt. � I:,'capitaL perfun:rá e enriquecerá o Brasil e 0;-:; : �

L�
_dnUPIPV G:l'J

acionistas. Mas, se da parte do publico hcuver � 193·8· lA 00 Iindifferença, a nova companhia [ião levantar21 E$
..

... $3
dínheiro, não perfurará e (I. Brasil ficará como�. apresenta· �!está i.-c-. pobre, endividado, desacreditado e a Ç@ ([FJ I
adquirir no extrangejro m:üs de meio mHhão.� O Graride Super 6 W 9 7 �.''l!..de

.

conto.; por anno de productos �o petroleo. � (f}:J

Está. I)Onanto, nas mãos dos brasileiros o � um radio insuperavel � I'1 d rfh de. MAXIMO rendimento a MINIMO preço
�.

�

déstino do Brasl. In· êpendencja economica e CA:t;) ffi3
.

. .

d .:-:tJ. Esçala: sul-americana. ti mundial .

&::l
!

gnmcle riqueza ou perpetunçfío . a nussa tnste � QP

f',
. Pelól prírncír4 vez,

.

�Jgura. .

I • � 2 QUIlOS de garantia incluIDve as 9 valvulas il)-J

PARA TOMADAS DE ACÇÕES. E OUTROS ESCLARECI- ' � �
MENTOS COM O REPRESENTANTE NESTA CIDADE ®

PONTO AZUL • m�r"" .Ue61i da �>(.po5ição mundial Pari� 1937. fi; I

� r.epr�::�t:xnte: Alfr.e.d 0.ossweiler R�z!�r�� .Ji0- . &i IIFONE 210 w -

.
. . $J3

��=--��iõ:::=;;;��==���� ®m?&���m*m���W��,$mmffi�®tX3t��ffiW\�lM���WL?ffiW�

Al'roz
Sàccarias
ImmcveísPredíos

K Terreno
Machinismos
Moveis e Utensíüos
Caixa
Contas Correntes
Total

2:924$100
120$000

34:737$30( 1

11:344$900
32:737$600
2:383$000
2:410$200
5:329$7úO

�--91·:ti86$á(jõ

Passivo:
Capital
Lucros em Reserva
Contas Oorrentes
Toial

Di!ector-Gerente

48:000$00Ü
6:476$100

37:510$700
91:986:800

Alfonso .8ragagnolo

Parecer do tonselho Fiscal

Gaspar, 22de ,Tant:iro de 1938.
AssignRt!os: liFmrique Parnplona" A'l'noldo. KQt;h, João Dorold.

. BrUDO Bildebrand

Leia
E' para

Senhora!
o seu bem]

I Syndicato dos madeireiros de Rio do Sul
I Publicamos. por interrnedio deste que haverá
lima reunião assemhléa Geral, TIO dia 8 de feverei
ro, ás 10 horas da manhã, no salão do hotel Bratigg
Rio do Sul, convidamos rodos {JS socios e madei-
reiros e interessmlos para essa reunião.

.

Presidente:
PAULO CORDNUtO

HeríngPalJlo
BluJuonaU Santa Catharina
Tintas e Vernizes. Materiaes para

pinturas em geral
Tintas lnu lJisuag·as para artistas

EDITAL
Medeiros Nr. 1""Regulador De ordem do sr. Prefeito torno publico, que no mez

d e I
de J�neiro. se arrecade .nas tesourartas dR séd,e e inte�.as r

I deucías (J UnpO!HO de líoença sobre automuvets e esnn
nhões. relativo so exercício corrente,

I Findo o mez aelrna citado, o imposto s6 poderá SeJ'

I recebido com tl multa de 20°!". 'I'ermtnado (I pr.í\70 le\{!\!,
. ! o Imposto será eobrado judletalmente.

_MMP
-

tV'3MT'M EF iltt' I .

l----'-----·--·��----··--T·! ,!'esouraria :VlunÍcipal de Blumonau, em 15 de ,lnneh'o

i Machh"u.\S de! Id!) 1938.
I : I

I costwea ! I
de todas as marcai} e I \

-��-

I AUg6 W. 8erndt

HOTEL 80LfTZ
i\LFREDO KAESTNER

'I'esourciro

systemas concertam-se
nas offícínas meehaní

caa especial dfl Competente Encerador e

I..ustradol' dé Soalho

DESPERTEA BIUS
DO SEU FIGADO

.....

XAROPE
':, S� JOIO

. �.. ,.,.;<,,�
E: " ...... pua ..

, b* tt� do peito,
Combateu�
mIriAJo.. ��
�..�
O X� Si.o 'J

pro(qt' f fottifiu. a ...
,antA. QJ bro.ttwi ...

•. pU� �.
<

CWu. �hrOlM t •

Fermen"to Madeiro
Assucar de Baunilh·..a

Pr6ductos

Marca Registrada
-...

.
'. ...,

_- ',.� _. �- --, _ ..

de Qualidade. Indispensaveis r,o preparação de cL.olquer pa�t�luria

•
-'

•..•.L_aboratoriO Medei<'os -

.�llUa:a=:'mil5W'i'iWãfiB?IiI"'_jjjili;.CiII' '.lg,..íitt_4I
�•.�

,-
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.. :':,' ,',

1
I

Gerente
RODOLFO lU.DTKe.

I Quanto permanecerão JOVE
....
- ...
-.

CiDADE
DE BLUMENAU

Bissemanario de absoluta
Independenela
-

Et}fções ás qllartas·fetr4l'i
{I, aos sabbadcs
-

Dtreotor;
DR, ACHlLLES BALSIN',

Redam;áo e Orficitll'l&
T1"a'i'essa 4 de Fevereu'o P' 7

.

Caixa· Postal - li7
BLUMENAU
Santa. Cuthlll'infl.
-

�SSIGNATURAE.

POR mais delicada que seja
.

II pelle e resistente que seja
'a barba, sua satisfacção será

completa si usar li Iet,itima

Anno ••• ' • ,. 15$Oflfl
Seme�tre, . . I3$UOO
Num. avulso ,. $'200
Num. atrazado . $40D

; lA,·.M" I.NA�.-,..
,

'..
�

...
,

,.,..
.'1. direcção- de <Cidade di':'

- Blnmanau" não IlfiSUme res·

Ia I) jl� 11
ponssblltdade peidlo!· aprecta-

',' I. II I
.. li

'

.

,I: 1..1·
cões emettidl1,;'; em notas

\�II
..... I

II • LI:
.

aftlgu'l ll.!1SigDdIÍ05
.

MM
-

•.. - .

v=
".

lMPORTANTE

� w I
'...

'

,.
. . " ,.. '

.

. .. , ...!

�."������
loteria 00.· Esta�o de Santa �I

". ....
.

Catharm8
.. t� too:ooo$ooo �

o

Para t
ti
ti
o I

Ouíntafeíra
dia 3 de Fevereiro

joganclo apenas

15 mí.hares A potencia e o funccioncnnento re

gular de seu motor serão mentidos
com o NOVO TEXACO J:-1:0TOR OIL.

As articulações de seu

outomovel se mente
rôo flexíveis esilenciosas com

TEX.ACO, IVIARFAK.
Visite HOTE MES!\ll0 um dos
numerosos POSTOS AUTO-
BISADOS lv1ARFAK.

.

r .L:ÚL�i:/fi:.cv:�'a�:"
!15Jj'tecialúad '

CO"" '

\t

�

TO
o SEU J\AOTOR

�onectoria Estallual de
Imposto de' patente por venda

.'

e fumo

Edital
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Segunda-feira começarão os traba- r
lhos da nova Cadeia Publica !

.

,

.

. I Em certa I'f'sidencia de I cíouada ou talvez ímpensa-

1 Ao assumir o exerctcío do para a. demolição daquetíe 'I campo perto de um modesto I damente moveu os ponteíros

! seu cargo, o sr. Prefeito Muo próprio estadual e edltícação ,povoado se cometteu certa I logo apôs o lacta. Apezar dis-

d [nícípat prometteu que quan- de um prédio moderno para! vez um crime horrendo. Um I 80 rlepcís de te]' o medico

81 to autes resolverta o premeu- o iO.rum: O sr. Dr. �er.eu Rs· !rico razendeíro tí.)i encontra t in. lor�ado (!ue fi :U01'!6 do ia-

1 te problema da cadeia publl- mos,. CUJOS proposítos, com I do morto no centro da sala I zendetro fOI praticada entre

CIl que, pelo seu. peasímo as- reterencia a Blumenau, são i apresentauuo uma íeríua ál as ci'1CO e seis horas da tar

tado de· conservação, pela os melhores pesstvels, atten- bala. nu espádua com orifício I de i poltela conseguiu esta

sua falta absoluta de hygiene, deu promptamente as suges- de sahída no peno. Os detectl. bslecer a hora exacta do cri

constitue, aíem de um pert- tões do sr. Ferreira da Sílva. VêS estabeleceram que o cri- me. O le!tor pede fazer (I

A nossa alta sociedade ."em I va, u�a grande massa ce go constante li população uma Assim é que, na proxíma se- me foi pratícado no momen- mesmo?

aguardallllu com grande tnte- contettís.
. ncdea na estnettoa da cída- gunda-Ielra, começará a dt,· to em que a vtcnma se diri-j (Envie a solução para a

resse o grande baile a tau- E' portanto ali que vai s e de. Dando cumprimento a molição do velho e infecto gía para uma escada qUE' r�d!lcção nesta rolha)
tazia que será realizado Iro- reunir hoje á noíje a socíe- essa promessa, o governador predío que jaz tão má figura oonduzia ao quart i onde se --- __

[e ás 21 horas no Club Nau- dade· blumenauense, que com do município não desca::tçou (ao lado do Paço Municipal. 1 achavam as maentnas que • _. •

tíco Americfi, promovido pelo intensa alegria vao iniciar o eàrquanto não conseguíu do Está Qois de patabens a; forneciam energia ('b�ctrica'l Expos1cao mtl!rnamonal
"Bloeo Casca-ttnha''. carnaval blumenauenss de sr. lnter.ven.tcr....�eder�l do P.oPUI

..

aç
...
ao blum.ena.uense. par.rl ti p.rOPfWd.ade. For.am: ti t' ·

B. J'OS magníficos e amplos 1938. Estad9 a necessana licença _.. .

...
. .. detidas quatl'_O �essoas, que li Ue au ornavels em er 1m

salões do Club Nautico Ame. Os oonhecídos e magníü- '.
.... ...• •• _

em horas diversas, haviam,
rica serão transformados em OOB jazz·bands "Ame.rica"

I Rectlfl.Ca.çao estado D.a casa do crime, na I. R D V. Ser .... iç!? Especial-
um maravilhoso sonho orien- e "Guarany" annunciam um A maiOr lt9sctbelft: I Em � edição de 4a. fei.

quelle dI.a, çs.d� • .um.
a dellas N.es!.e

anno re�hsar.. s.
e-e na

tal, corri Uma rica e bella

de'l
programma rormídavet, DO

ra ao n�lS::mos relação dos ttratou �P
..
_JUBtlIIc�r. o r�e.�. j �,.a.Pltal. germanlrlch de 18 de

CO.IRt>ão) notando-se no céu qual se caatarão, fina e pro- p (lA A MU LBED empo Entu'· a pOLICIO "I evereiro fi 6 e Marco ..

y \ \ fi I engenheiros constructores de '..
V t> ." e 1· 1"

..' ... .

'( ..

do salão u� .grande c?raçã.o íundamente orchestrados, .os. Blumenau em que relatamos
fICOU que era necessano es- ,,"t adtcíonal exposição de au-

que se. abrirá pela mera nOI· I sambas e marchas de maior filIO' Re'.la�l·na que só os' 5 primeiros nomes tabeleeer. a lIora, ex�cta em \ tomoveis e lfi?toc�:clet8tS !Iue
te, cabmdo em forma de chu-I successo dh temporada. u' t It da referida nota, e�tão auto- qu� o crH�� h�Vla S.lO? pra, I será a l!laiOI' ] lmalS realJz�.

f) Regulador Vi'�lrt risados a assignul' plantas, na tICtI.do, p<.Ia
< l)O�er apu��r j da. A LIga AllEmã �<!s t:abll:

A n tlher 1Iã<. s�Aiet 1 qual não loi iuclu!da sr. Pau deVIdamente as �esponsablh,! oantes de Automo'�18 .mim-
do 'es lo Meinecke. d8.�:s. Os detectives ('.o.ns�·1 müu agora que em vn·tud�

Alhi4 as c(.lictis uterina,; Tendo-nos procurado o �1'. g�ll�m encontrar, .�m, mdl-! do grande n�m�ro de
..
partI-

em :2 hOJ'1l9. MeiDecke, relatou.nos que lúi
CIO mte.res.sante. pa� a. tal. Por i cipantes na010naes e mterna-

Eru.)rega se com v ult.,gelo I.
o

..
prim<.:>iro e.ngenheiro nuto. luama c.olllCtdenCla .I8.!!Z a ba·

i cionaes não �b�g8rão o.ti.
para é Imbater as 1"}01 es Bran- que matou a vlt:hma de d P vllboes mUDl

r,as, I� ,liCf S U erinas. Mens- flzado a 3.6S1("oar plantas. '. ..'
.

;- 11 gran\ es a.
. . �

truae 13, apig o paI to. HOOl:,0l'
�

. -----11 pOIS da t!'2Jectorla per�orrl- ciP.aes p.ara
essa

'.
exhlblç�C,

rbagi'l"; e 1on:s MS OVI no;.
da atraves do corpo perfurou não obstante que Já Ele 10a

E' I·odeeoso C 11manle e Luci 3 Ruediger lOS ?ois ponteiros de t:m re cluiu o cMaElurenhalle,) um

Regult dor por (lxcelenda.
.

IOglO delXtwdo·os umdos e salão que Ioi elevado pm'
FIJUXO-8E>D.A11Nl\, pela sua _Falleceu ant"-hooter. �a �.ua paI'dOo o relogio. InfeHzmen, .... ... d ultima exposIção
cOIDJ,l'Ovada eEiíc Ida é n· R�o Pado a srta. LUCla Rll�:- te alguilla pesBoa mal inten-I doce"'oa�l�o e aqUi} orterece um

:!��� lO m'\is {le 1 ).0('0
dlger. O enterramento I:eal�-, . i ....çu. ri d tO 000 mctrM

FL'JXO.';ED \TINA e W:H1- ZQu·se houtem uo cemIterlO! ;
espaço u 1 � t" t traba.

tra-s� em todt a ,Hwte. EV8ngelico, com regular: ENLACES I quadrado�. es ar �a COD". �
acomp�nharnento_ j'

lha-se actlvam�nte .

'

, ReaHzar-se-á hoje o enlace trucção de maIS um P8VI�hão
---------------- ..--------

i mf:itrimoniaJ da srta. RuIda que terá a6 mesmasmedidos

6' I N E UABU S 4' H J Hinobiog, filha do sr. Oito i do (,MaSllrenhaUe.,)
.

'" fY.I. ...., I e Salva Hinching, com o SI'. i ---"-"
i Eri�h Liesembel'g commer./

O f ·t M Ii ciario em Houpa,:a Centra1.! . r.. rei as e ro
i -Está marcado p'U'ii hoje o I .

i {lasam.�nto da srta, Helga! A ephemerlde de amanhã

i Nuss filha õ€ Theodoro e \ aeslgnúle a passagem dR �8ta
i Frieàa, eom Q sr. Adolfo! natalicia do 81'. Dr. Fre-I�BB
I Buettchen de Rio do Testo I Melro, figura de me�eCldo
I . . destaque em nosso melO so-

etc.11 Medicamentos brasileiros �;�\e for���nto8o adV�gadO
; , • S. 5, por este aconteClmcn�

: appllcados no extrang6lro to. rece11el'á as maio�es ho.

I
..

. menagen�, dos seus mnUJJe-

Amanhã - Domingo -- dia 30 - ás 8 1/2 horas !.
. .

1 ros parentes e amigos.
Um mm estupendo! J

•

Em novcmLro do auno pro .. i Ao Dr. Melro. comprimen-
M:AURICE CHEVALIER dono de personalidade inconrundi'! Xlmo. passado, o Instituto! tamos e almejamos relicida�

vel e sempre visto c·om prazer na ma 1 Be}�rmg de 'Therapeutica Ex- 'des.
I per'Il1?-€utal Lida. do Rio de

_

i Janeiro, roi ;nformado de ..

I UDla sel'ia epidemia grassa· i Inanguraçao do novo pre'
va entre o gado da Bolivia,l dto da intendencia. de
causando. enormes prejUízosjl 'do bá pecuarm do paiz amigo.j AqUi. a an

RI'a a Rr.iva a doença qíit I

vietlmava o gado boliviano. I Recebemos do 81'. Frederi"Jo
O reforiõ.o Instituto jmme-! Hardt, dignissime- Ptef{'Ho do

diatamente. attendel.l íW avo! pr(}sper(� umuici.pio de lnda�nl
pel.lo. dOil m!eressados, fnbJ'i'j t�m gentil co.nvne pur� fiSS1S·

ca!ldo um� vucciua apro- tn' �os Ic-;"te.l0s ua
.. 1�IJUguu

pr{ada destmodu a atalhar o! raçao du novo edtticIO da

1 mal,. e tendo em vista' a 110-ll
Iutendellcia d.istl'ietal d<: Aquj�i ceS81dl)de premente dos cl'Ía· da�ao e a pnotograplu!.l do

i dores bolivianos, deliberou o' emInente Interventol' Federal
! mesmo Instituto enviar, pelo I no }i�stado, dr. Nereu Uamos.

II avião lia condor'IJOYd
.. Aere.o I a reaHzar-se no dia 30 do

Boliviano, 2.úOO dt'ises de: corrente ás 10 horas. '\'4"

I va('.eina fabl'icada es!�ecifll.1 . •
.

�--�-

! n:ent� pela sua St'cçüo Vete·i Augusto MontenegroI flOUI·Hl. Outras l'emessas se- �
I guirão nas semanas segt:iu-l Enc'Jntra.se nesta cidt,uh"

I tes} tambem por via aerea, I o sr. Augu.;to Montenegl·o,

i. para soccorrer B.e.ffi demora Ire.dact()f 1.'10. no!'!sa C6Hega
lo gado do paiz amigo. ',A Notietnl' cte ,l')invme.
í

� rr_' �. ,_.

CIDADE
DE BLUMENAU

I 2L ,4;

H
O
M
E

Decifre se puder

Edita f de protesto

Vae ssr um
.'

deslumbramento a batalha
confetli no Amarica hoje á noite

o
I
A

Hoje - Sabbado, dia 29 - Hoje
Mais uma vez a beHüssinla vroducção da (,UFA�

A 9a_ Symphonia de Beethoven
com Willy Birgel e a encantadora Lil Dagover

Entradns do Costume

Amanhã - Domingo, dia XO - ás 5 horas
Um belUssimo Progl'amma variado

2 Comedias em 2 partes - ;romaes - Filma Oulturaes
Entradas 2$000 - 1$000 e $600 r8.

�..

Otto Abry, í}r:meiro tabelIião da Comarca de Btume·
nau, na forma da Lei, etc.

Faz saber, que existem em seu curtorio, afim de Be�

.
::t\. .' ;., 1 frm protestadas por iaJta de pagamento dUM duplicatas.

:Wi.;.:.}:.':, j� ""'��-lÍ i sendo uma no valor de Rs. 550$000 e nutra no de 1'8.
- . ... -. _ .•.

� \566$000, sacadas pela Cusa MoeHmann, n(,Bta� eontra Odilio

Uma COlll,:dia ligeira e divertIda. Boa photographlll e SCp.·IJoão Francisco. Cllmbonu. '!.J
..

'

nas naturaes lindas ! E como o dev��óor resi tf> iÓl'a desta Comarca, pelO"Y"
Situações muito comieas e (} ({doublescns» parisiense es·; presente o intimo do respectivo protesto.

palha uma <lose leve de <lpoivl'e» no e.nredo i Blumenüu, em 28 de �r6Deil'O de 1939.

Entradas do Costume Poltronas NU'ID.eradas \ O tnbellião: UT'1'O ABRY

Prefeitura Municipal �B Blumenau
Rt"soluçao nr. ::>:13 proprietario apresentar novo

.
�

.

. . .
.

,.
plano pafa a edificação .

.

uos� .fi'eIT�I!a da. Silva, Comumque-se.
PrefeIto MUIllClpal de B1�m�-, Pre!eltura MuniCipal de BIu
nau) DO uso de suas. atflbUI- menau, 22 de Janeiro de 1938
ções; ..

,José Ferl'ei'i'a da Silva
. Exonera, a pedido, (1 sr. Ed Prefeito
mundo Zastrow, dú cargo de
fiscal distrital de Rio dQ Tes- Portaria nr. 2

tOprefeHuraMuniCiPbl de Blu- José Ferreira da Silva.

menau, 24 de Janeiro de 1938 Prefeito Municipal, de Blume�

José Ferreira da Silva nau, no uso de suas atribui·
. . ções,.

Prefeito. Exonera Rodolfo Sirom,
Portaria nr. 1 I das funções de Inspet.or. de

I. . IOammho do iOgai' Rlbenão
José Ferreira da Silva, I

Grewsmuehl (Specktiefe), no
Prefeito Municipal de Bl�mE!� mean�o em subst!tui.ção Pe. I

nau, no UI'JO de suas atrIbUI-1 dro Sllva!1o de OlIVeIra, que
ções, tendo .em ,vista o pare-I exercerá as funpÕes iadepen.
cer dos engenheiros dr. Celso

I
dentemente Je remuneração.

SaUes e Gil Fausto de Souza, Pri:.'feitura MuniCipal de Blu·
eonvíd"ldoB por esta. Prefeitu. I mellüu, 26 de Janeiro de 1939
ra para darl:'w pal'ecersobr: i José Ferreira da 8Ul:a
a planta apresentada em 2t Prefeito
de Outubro de 1937 de uma

__�� .....

construção do Sr. Wmy
Scheeffer na rua 15 de No

vembro, n.esta cidade; consi
derando que a· referida plan
ta não está de acordo. com

o Codigo de Posturas Muni

cipais, revoga o despacho de
26 de Outubro de 1937 desta
Prefeitura que aprovou a re

ferida planta, . devfndo o

Pharmada (\Ie plantão
Está de plautão amanhã a

Pharmaciã CruzeirQ do Sul a
rua 15 de Novembro.

Hammonia paga divi�
consolidada

Por occasião da divisão de
Bll:lnlenau, os novos munici· Opio formados com o antigo
territol'iO hlumenauE'llse assu·

miram o compromisso do· pa
gamento de parte da divida
consolidada. Ao de Hammo
nia

.
coube tambem determi

nada quota <::lue, com os pa·
gamento� já feitos) estava re
duzida a 79:800$000. O pretei.
Rouolpho Koffke, numa nitida

I comprehensão· das suas res·

. ponssbilidades de administra
dor bomadQ, e no proposito
de liquidar quant) antes eS-1Mse compromisso, acaba de

pagar á Prefeitura de BlIme·1
menau, para amortização da!
referida diVida. 4 quantIa .

de
40:000$00. E tim gesto nova- Ovel que bem. retrata. o propo·
sito do sr. Kofike dp. se de� I Odicar, inteiramente, á· defesa
dos interesse� do município ..

cujo administração em boa

hora, lhe foi eonIiado

SANGUE! SANGUE! SANGUE!
. .

SANGUENOL
.

-

--

-

(formula AIJemã)

E' o unico fortificante no

IDll!ldo com 6 elementos to
nicos: PhOsphoro, Caleio. Ar·
seniato, Vanadato etc.

1.0 - Levantamento geral
das Iorças.· e volta. immediata
do appetite.. .'

2.0 - Dssapparecimentopor
. completo das dôres de cabe·
ça, insomnia e nerVOSiF:IDQ;
3.0 - Combate radical da

depressão nervosa e do em

magrecimento. de·· ambos se-

XQS:
-

4.0 - A llgmento de peso vu·
.. fiando de I a 3 kilos.

.
O Singuenol í ..

uma grnda dmobarb
Ci.ntífic•• - Oplniía da Dr. """oal SOl
r.. da Castre .

. .

TE�10S a honra de convidar os socios do Club Nau

tico America e suas exmas. familias para. o baile

carna\'alesco á realizar Sef á 29 do co:-rente, nos salõee d�
mesmo club, atrilhantado pelos Jazz·band, «Gulirany e

Amorica,·.·
.

BLOCO CASCA-TINHA
. Traje carlJaY�tlesco

poupa�se tempo, dinheiro e aborrecimentos

..,
�.
,,", .'11.
.-. "� ,; r

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


