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.Azallac. prisioneiro· de seus proprios
Sevilha, g�tembro;;.. CU; J. B.) • Victima dos proprios que essa praça forte render-se-a, segundo aiUrmaru os

erros, o governo de Madrid vê abrir-se sob seus �pés um chefes rebeldes.

abysmo que o tragará· irre.::nediavelmente. Após o desastre X X X
de San Sebastion, os nacionalistas .encontram-se livres e Em 'I'alavera de La: Reyna os combates succedem-se

desembaraçados em todo ó sector :\o1'te, o que significa <a diariamente com grandes vàntagens para os rebeldes que,

annulação de uma das bases da resístencta legalista, a ma- nos ultímos dias, tem feito ínnumeros prisioneiros, entre
is poderosa, talvez, pois se apoiava na trodíeíonal iídelida- os quaes se encontram menínos.ríe 14 'i 17 anos,

de das Asturias.
.

X X X
Manuel Azar,ã encontra-se irremediavelmente perdido.

No principio da revolução julgou que podéria dominar, Nas frentes de Guipu;I,côa, Malaga e Toledo, o avanço
com o seu prestlgto.. o 'movímente. Apelado na Frente Po- rebelde se faz sentir poderosamente. Na realidade, a uni

pular, esperava afogar a revolução sem eomprehender as ca praça capaz de resístír é Madrid e essa encontra-se

suas verdadeiras i'inalidades. Agora, no seu palaeío de Ma- minada pelas luctas entre os seus chefes.
dríd espia a sua imprudencia. Recentes despachos de Bur- Conforme se previa, os rebeldes romperam, irremedi

gos informam, com detalhes, que o presídente da Republl- avelmente. a resísteneia legalista na frente de Oviedo, u
ca acha-se prisioneiro dos seus proprios partídaríos, os nindo-se Às forças revoltadas da Galicta, oriundas de Tru

quses chegaram a ·feril-o quando ha dias, tentou fugir pa- bia, Isso significa que dentro de um ou dois dias todo o

ra a Franca, por julgar a sitUâção .lnsustentaveí. Basta es- Norte estará em mãos dos insurrectos.
se facto para íllustrar a anarcnía, a desordem e o torro- Em TalavAra de La Reyna, os combates succedem-se

rísmo que reina nas fileiras legalistas. diariamente. Empregando, conjunctamente, a artilharia a

X X X aviação e a infantaria, os rebeldes tem conseguido, nos u�-
Aecentua-se cada-vez mais o cêrco naeionalísta em timos dias, grandes progressos, avançando cerca d� 18 kí

Bílbáo, cujo porto acha; se completamente minado afim de [lometros em _9 dias, na direccão de Madrid.. ..

evitar qualquer surpreza em polar. Será pelos ares. porém, As atroeidades sue cedem se. Qualquef índívlduo sus-

r 'O;. J JORNAL 00 POVO LIVRE I·E INDEPENDENTE
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Malaga, a capital que até agora parecia ínexpugnavel
está com as seus dias contados. 0.3 rebeldes. num vigoro
so avanço apoderaram-se de Ronda, naquella região, seme
ando o pavor e a confusão entre as mílícías que guarne
cem a cidade.

Bílbáo, segundo os ultímos despachos telegraphicos,
está prestes a cair em mãos dos nacionalistas. Reina allí
a maior anarchía. Os commandantes das tropas que guar
necem a cidade, num esforço 1esesperado, tentam um ar

misticio, o qual não será acceíto pelos insurrectos que
f!faças aos couraçados «Espãna» e (Almirante Cervena»,
estão senhores do porto, aguardando apenas as tropas de
Rflp Sebastiau para a arrancada fin�l contra a capital das
Asturías,
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SISSEMANARIO

EDIÇOES AS QUARTAS E 1\08
SABBADOS

A N N O XOI I Dr.Achilies Balsini - DIRECTORr Blumenau - Quarta-feira, 30 de Setembro de 1936 I R1dolplw R;dtk�EREN�, N U li. E R o - 3

Pela libe�rtação'��t��pa����v� AÍn��Í�pÍal
da Hesp.•anhe m';;'t:Ad�g;�tU<'aOdaD;P,·�rB�: Londres. 2Y· -, Dele·

tura.de SãO
.. panl.o prest&.ra.' g.a.Ç.....

ão ettiopica e.nde:éço.u Ino dia I: de outUOI'O, no 'I'ea- ao governo britanico 3

tro

MUnjCiP�I.,. �m espetacu'lcon�ideração de Hailé. S�i-II? d,e opera ln�elramente gra- lassie. de que a Ettiopiatís a população. O id I dr'· r

Será cantado ü GU/H ny,
CCI

.

enta ev Ia per rr:a-j'incumbindo-se Bidú Sayão do necer sob protectorado 111-

p,iocipa!

P.:�. modernas íos::::'es do

__ I O I C T A O U H A S IDep u tado A·Combate Naval
. I E' de Ludwig a observação

be Ia rd o Luz
Moinho [oinvílle de que, na Hlstaría, ás pha- Oecorreu é 28, o anniver-

ses masculinas, durante as rio natalio do distinto con

quaes os povos vivem vida terraneo Dr. Abelardo Luz; .

activa, outras se succedem deputado Federal.
.

que podem chamar-se Iemí- Politico de grande atuação
ninas. e de merecida símpathía no

Naquellas, os povos liber- Estado, nos assooíames ás

tara-se e erguem se. Nestas. Inúmeras Ielicí tacões que .0

clamam por um guia que 09 envolveram pela festiva pas

proteja e qUE' possa extmrí-os sagem natalícia.
de tomar resoluções.
Os pevos fortes não pedem

um díctador; combatem-n'o.
Uma épocha que fala cons

tantemente do «problema di

rigente') reconhece sua im

potencia para dirigir-se.
Examinando bem eS8SS con

ceitos, a.nalysando seu 81can
ce, logo nos convencemos de
sua procp.dencia.
De f-aeto, os dictadores sem

pre surgiram nos periodos
agudos de decadencia de :.Im

povo. lndiv�dualidades ineon·
tedavelmente heroicas apos
sam-oe de cm paiz, com tan·
to maior facilidade,. quanto
mBis p:ofundas lotam as ra

zões de queda collectiva e

de deco::nposíção .

E' cprto Que a. historia re

gista luminôsas . benemeren·
cias de fdictadoras excpcio
naes; mas, a fecunda ativjda
de deJ3ses espiritos de eleição
sempre se processou sobre a

natureza femenina das multi
rtÕE>S historÍcal por elIes do
minadas, disciplinadas e con

duzidfi.S. Esses periodos
humanos traduzem uma do
loroba negação do individua
lismo. na sua significação
çãQ moral máis n�bre.
E' comprehensível que se

prefira um governo disericio
nado fecundo em realisações
a uma democracia qne se
d�svirtue em stlas finalida
des.
Mas, na \lerd!:l.de. os perío

dos de didtadura assignalam
uma phase em que um povo

Procegue violenta a guerra
pela. libertação da Hespanha
O ultimo grande feito dos

libertadores foi a tomada de
Toledo. Está em xoque agora
Bilbau que terá o mesmo fim
de Toledo. Afinal viráMadrid
que está cercada e já em

situação .afllcnssíma.

Russos!
.

Toledo, 29 - Entre os mor
tos das t-ropas vermelhas
espanholas" foram encontra
dos 8 capitães e 5 soídado»
russos.

A Tomada de

Toledo
Llsbôa, 29 - No combate

Naval travado hoje entre o

cruzador Almiránte Cracíz,
Legalista e Alm. Serven:1s, re
volucíonarío este poz aquelle
ii pique ás 8.30 horas,Toledo, 29 - Em poder das

tropas rebeldes h cidade vol
tou a calma m 3 s recente em
toda

.. parte a lucta furiosa
havida, corpo a corpo e casa

por. casa.
A oIfensiva revolueionarla

prosegue violenta em todas
os sectores. Bilbau está sen
do ! ombardeada.
VilIa Grega a 18 Kílome

tros desta cidade foi occup
pada.

BombardeameDto

de 'Bilbau

Peças fORO e Chevrolet

Importação directa das melhores fabricas
da Arnerica do Norte

I
I

CASA HERt'W'IG, Rua 15 de

_- Novembro 127 -

BLUMENAU

são a garantia de pureza e superior qualidade de
suas farinhas

se encontra em �itua�ã(; 1e
decadeacta, prei1isado '':1e
um governo Q_e emergencili
e de iorça.

Blumenau

I
Moinho .joinville, filial

Caixa postal 89

----------------

EBd. tel. SILo.s

Ainda osnr.
Toledo. 29 - A aviação re· J.... Mbelde continua bombardeaD-· Oao

-.

an -
do Bilbau apezar na ameaça

ble.gaHsta ue que serão bom- g..a e i r.abardeados os navios rebeldes.

MUlTA·S.l sFf&firh�:U .., ZAS PERANTE
OFISCOOAD

VOGADO DR. ACHILLESBAL
SOO, COM ESCRIPTORIOAN
NEXO A' REDACCAO DESTE
JORNAL.

Rio, - O preeideate da Re
publica sanccÍonou a resolu
ção legislativa que autoriza o

Poder Executivo a abrir, pe
lo Ministerio da Fazenda o

credito e s p e c í a 1 de
45.000:000$, para attender ás
despesas com o abono provi
sorio concedido) acs fuuccio
narios civis da Uniao, no

corrente exercicio.

Para o pagamento
,do abono

Rio, 29 - Para o Supre
IDo Tr ibunal foi impetrado
hole pedido de Habeas-Gor
pus, pelo! sr. João Manga
beira pu;a não ser julgado
pelo Tribunal Especial, crea

do recentt"mente pelo snr.

Rio, 29 � O sf.Pnsidente Presidente da Republica pa
da Repubnca assib'nou de� ra julgamento dos implicados

em attividades extremistas.creto nomeando os mem- o. sr. He1'menegildo. de
Barros não tornou conheci
m�nto do pedido allegando
não pOder o P. Judiciario to
mar couhec�mento, de ac
cordo com o Estado de Gue·
rra. de habeas corpus· por
delicto contra a Segurança
nacional.

Arno
Konder

o Tribunal

o Itamaraty, em recen

te decreto prcrnoveu a

Consul Geral, o distintô
. çorrelígionario Arno Kon-
. dex;
c'�'.sem duvida justa es
tá .d�i;isãó,. que sigmfica
t). acc���t�, de um illustre

c?-tharh��'r1·��.��ao posto ma
Xl�O de."slÍqrSfárreira, pre
mIando ·setV�çQ.s-.· innesti.
maveis prestà�'ó,'$ii�{l paiz.

Especial

Porque o Esta,tlo..
de Guerra•. �

Regulamentando o
Penhor A O rico Ia
Rio, 29 - O sr. Presidente

da Republica enviou á Gam
mara meesagem regulamen�
tando o penhor agriQola'
Foi ad"Jptada a denomina

ção geral de penhor rural e

especializadl:!s de penhor a

grico· e penhor pecIIDmario
dando-se a este fi ci rculaç�o
de titulos.

Lançado
mar

ao

New York _.;, Destinaào ao

sei.'viço da linha sul ameri· .

cana, foi lançado ao mar o

navio- tanqne «Pennsylvania»)
de 15.400 toneladas e per
tercentez á Pan Amel'ican
"Petroleum Company" cons�
truido nos estaleiro de Ches
ter,

lei Marcial MexÍCo-
.. Londres, :!.�. - A

nnun'l RussÍa
Cla-se q.ue fOI. proclama, N Y k·· V

<

d.1 L
.

11.1·
.

I d
ova or, anos sena 0-

ua a' e� lY. arCIa em to a res mexicanos apresentaram
a Pétlestma. um projecto mandando resta

belecer as relações diploma
ticas entte o Mexico e a Rus
sia: U assumpto deverá ser

sujeito á apreciação do pre
sidente Cardenas que é a au
torida,de competente para jul.
gar da conven�eneia de sua.

approvação.

ATTITUDE DARUMANli.A
A União Expol·t.adora da

Rumania pediu ao ge-vel'DO
a susgensão da exportorta.
para os paÍ4if:Js de moeda
desvalozadas.

. .... Rio, 29 - Deu entrada

CaJIlara dos Deputados um

·l'équerimente pedindo a pro·

.rpg.ação.da
.

sessão legislati- , •...... ...
.

,

yi}, �lé quando perdure o �8- bros ?O >+rnruIIal Espe(�ial
tad�C'(l� querra, esses dlas para Julgamento dos' accusa- O MELHOR E MAIS MODER
prl):t;9�wdp por mais rrovente dos de attividadel:J extremis- NO SYSTEMA DE FOSSAS

�(.,.?Ut$�· c'<,,' I tas DO MUNDOt

OMS

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



Estrada Ca tharinade Ferro Santa
SECRETARIA

A v I S o
De ordem do Sr. Engenheiro Ajudante, respondendo pelo expediente desta Estrada, faço publico, para conhecimento dos Interessados, que a partir de 10 de outubro prexímo

vindouro, vigorará nesta Estrada o horario publicado abaixo, que ficará alterada na parte que diz respeito ao trecho Rio do Sul. Barra do Trombudo, devido ti não inauguração
desse trecho na data referida.

Secretarla da Estrada de Ferro Santa Catharina, em Blumenau, aos 21 de setembro de 1936.
NIOA CIO HEUSI

Secretario

Estrad de ferro Santa Catbarina
HORARIO DOS TRENS

approvado por Portaria de 4.deste mez, do Sr. Inspector fJderal das EstraJas e a que S� refere o Aviso. da Secretaria, desta data.
-

ASCENDENTES Linha Principal ,., Blumenau a Barra do Trombudo
_,

'11JIIiiiliIiI. liiõIiII -

PonfoskUo- P 1 - diorio P 3 - dÇ>mingos M 1 - diado. excepto aos
Pontos kilo-

Altitudes metrlcos de ESTACÕES
domingos

Altitudes metriccs de ESTACOES
Blumenau

Chegada Parada Partida Chegada Parada Partida Chegada Parada Partida
Blumen-ru

Chegada
-

14.100 0,000 Blumenau - - 15.00 -- - 6.50 - - 6,20 341.000 104.300 Bana do Trombuda -

15.600 2,900 Itoupavlil ;Secca 15.06 1 15.07 6,56 1 . 6,57 6,27 5 6.32 339,000 97,600 Rio do Sul 5,16
26.900 8.700 Salto Weissbach 15,19 1 15,20 7,09 1 7,10 6.46 ,2 6.48 337.000 91,000 Matador 5,33
39.100 16,900 Encano 15.36 1 15.37 '7.26 1 7,27 7,07 Z 7,09 335.000 85,300 Lontr.:xs 5,46
63,700 22,000 Indayal 15.47 2 15.49 7.37 2 7,39 7,22 10 7.32 334.000 8S.400 Riachuelo 5,51
7S.6QO SO,700 Warnow 16.06 :3 16.09 7.56 3 7.59 7.52 10 8.02 l15.600 63.100 Subida 6,47
83,500 41.500 Eng. Pedro Gomes 16,30 1 16,SI 8,20 1 8,21 8.25 2 8.27 86,800 51).100 Aquidaban 7.17
86,800 50.100 Aquidaban 16,48 2 16.50 8,38 1 8,39 8.46 5 8,51 83,500 41.500 Eng. Pedro Gomes '],35
115,600 63;100 Subida 17.18 2 17,20 9.07 2 9.09 9.23 5 9,28 7S.600 30.700 Wamow 7,58
334,000 83.400 Riachuelo 18,15 1 18.16 10.04 1 10.05 10,28 3 10.31 63.700 22,000 Indayal 8,17
335,000 85.300 Lontras 18.20 1 18,21 10.09 1 10.10 10.35 3 10,38 39.700 16,900 Encano 8,29
337.000 9LOOO Matador 18,33 1 18,34 10.22 1 10.23 10,51 2 10.53 26,900 8,700 Salto Welssbach 8,46
339.000 97,600 Rio do Sul 18,47 4 18,51 10,36 4 10AO 11,08 8 11,16 15,1,00 2.900 Itoupava Secca 8.58
341.000 104.300 Barra do Trombudo 19.05 - - 10.54 - - 11.32 - -

I 14,100 0,000 Blumanam 9,05

DESCENDENTES

P 2 - diario P 4 - domingos M 2 - diario, excepto aos

domingos

Parada Partida Chegada Parada Partida Chegada Parada Partida.
-

5,02 14,32 6.06
4 5.20 14,46 4 14,50 6,22 8 6.30
1 5,34 15.03 1 15,04 6.44 2 6,46
1 5,41 15.16 1 15.17 6.59

-

4 7.03
1 5,52 15,21 1 15,22 7.01 ] " 7,11
4 6,51 16.17 S 16.20 8,11 I 6 8,17
1 7,18 16.46 S 16,49 8,50 4 8,54
1 7,36 17,06 1 17,07 9,13 2 9;1$
2 8,00 17,28 1 17.29 9,38 .4 9,42
2 8,19 17,46 2 17.48 10,02 :; 10,07'
1 8,30 11,58 1 17,59 10,20 2 10,22
1 8,47 18,15 1 18,16 10,41 2 10,43
1 8.59 18.27 2 18,39 10.57 5 11,02

18.35 11.09
-

DescendentesAscendentes Ramal Subida a Hammonia

PR 1 - diado P R 3 - domingos MRI diano. ex-
Pontoskilo- cepto aos domingos Pontos leilo-

Altitude metricosde Estaçõ�s - III!!I!!!!!!!!! !!lIl!II Altitude mehicosde Estações
Subida

Chegada Partida Chegada Partida Cheo;rada Partida
Subida

115,600 0,000 Subida 17,22 9,11 9,31 151,100 Ç,900 Hammonia

151,100 9,900 Hammonia 17,44 9,33 9,57 115,600 0,000 Subida

PR 2 - diario PR 4, - domingos M R 2 - diano, ex
capto aos domingos

Chegada Partida Chegada Partida Chegada Partida
I------------------------------·--------------------------------------_.------------------------------------------------------------------

6,20
16,13

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I
Trens Ascendentes Cru�amei.tos Ta'ens Descendente!;

P 2 - Barra do Trombudo a Blumen® a Diario - tem dorrapon�
dencla,

.

em. Subida. com o P R 2 .de Hammonia.
P 1. - Blumenau a Barra do Trombudo - Diario - tem correspon

deRcia. em Subida. com o P R 1 para Hammonia.

l? 3 - Bluíilenau a. Barra do Trombudo - Domingos - tem. corres

po:o:d.Gll.cia, em Subida. com o P R 3 para Hammonia.

M 1 - Blumenau aBarra do Trombudo - Diario, excepto aos domín
qos - tem correapondencia. em Subida, COJll oMR 1 para
Hammonia.

P 1 - Cruza com P '" em Auqidaban
P 2 :_ Cruzo: com MIem Warnow

P 3 - Cruza com P 2 em Warnow

P 4: ...., Cruza com :I? 1 em Aquidaban
MI - Cruza com P 2 em Warnow

M 2 __,. Cruza com MIem· AqU'idaban

P 4 - :Bar!'a do Trombudo a Blumenau .. Domingos - tem corres

pond.enda, em. Subida. �om O P lt 4 de Hammonl.a.

,
M2..;.. iJ3�ra do Trombudo a Blumep.ull" Diarl�/· excepfo!aos . do-- '

ml�goa .� .em corre.ponclencla. ·em SubiâQ;,·· com ·0 M._· Zde HCIl:n��nl(J. ..
.

.

.
.

.

..

Observações
Os trens P (passageiros) recebem bagagem, encommendas e enl

maes de pequeno porte. cUjô embarque não preju,db
que o horaria.

Os trensM (mixtos) recebem carga, bagagem, encomendas e
animaes.

II
Pedro Pachecti

Blumenau, 21 de! Setembro de 1936. . ,",', '-' . '.,
'.'

,

.,Directôr Engenheiro.Chefe .

í:'E!1'Carreg�qo do Tráfego
.. .,....,.--,.

•

Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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Maior sortimento
em drogas e especialidades na

eíoaees e extrangeiras

Medicamentos AIIopaticos, Homeopaticos
e. Bioebimicos.

Sortimento
. completo

de artefactos de borracha,
Perfumarias. Sabonetes, arti

gos de hygiene etc.

.• enltas A varejo e atacado
IIPportação directa, por isto

Pt'eç( s baratissimos

!,.-

Aug� W. Berndf BOa Wd.... Vida longa...
. 8IIttIHI lIS1nd@ o

ELIXIR DE NOGUEIRA

José Peixoto da Silva

(Firma i.reQo�heCida)

""�AJII'" .

.

,-__ o .....�,_ ... � -·rm>;�..S'"���;n

.

(�lli� ��_--;-,-_-::��IUU __-=ti......

Competente Encerador
Lustrador dé Soalho

e Parquet

Rua da Velha Tel. Nr. 13

De PII. Ctt.

Joio da lU". In"eira

8mplepdo _ relU -vantlilem
BCNI MpbrteI euOI.

BacIaHIaJII.••
D...1IiIaaIo em reraJ.
eo.n...to ·eles oavldol.
1aftaIa cio !Itero.

�.. . .

M8IlCÚII .......
a...nIt.6u,
.....hM.
Iam...

�
B8cnp1a-
�
�
�
B4aü..,
........
»....... peb,
CarInlDca1o.. etc.

Faz todos trabalhos que pertencem
a esta arte, como nivelar, "plainar.
encalafetarI raspar, encerar, enverni

ser e olear soalhos novos, velhos e

estragados. Accccr.ita limpeza geral de
salas particulares e commerciacs, co:

mo tambem limpa, lustra e envernisa

moveis.

_..,....."...-�����

ff"�'�:�;�1����';;�������"'�ii�"�!
t� bustos fazei uso da. �I
it Farinha de bana- �j
H -

na Solanga ��
;.:5 Marca C1zaves.· :.;� roD.ao.O.

l � ANTI.SYPHILITICO

�1 F a _b ri c a n te s ?> ANTI-RHEUMATICO
, ) A N TI- ESCROPHULOSO

�: J O A O OH A V E S �5 ucnc. rtlIlUUns Ut1lfWll'l8& n uni rnLlU

�l TIJUCAS - S. CATHARINA �1 GRoo,�E ÓÊPURÃTIVÕ·ÔÕ SÂNGüE
� :....:.;.:;..:;:.;.:;.:;.:;.�··:·ft·�:.:.:�� .. �::��

Ao .Cemmerclo
A Agencia Geral da '

"SUL AMERICA TERRESTRES. MARITIMOS E ACCIDENTES»

(Companhia de Seguros)
mudou-se para

Rua 15 de NOVEmbro N<'. 115

(Predio do Sr. Raul Deeke - Confecções Renner)

Agente Geral: Eduardo Neítzel

.�
• tinta '.nnOl de IUccesso

.'
1140 o melhor l'etlame ps ra

preferir JUVZl!NTUDE
. ALEXANDRE para tra
tar e embelleaar oe cabft.··
los. E:xHngue a c:aspa. I).J-o.

ta • quéda doa esbeltos,
OYitando a ealvleíe, Falo
voltar � cOr Datum1 08

eàbeUos branCOlll.
dandá-lhes vjgor
e mocidade. NIo

k-'-'...u.::.JA
oontém 88e8 de
prata e usa-••

--�
como laÇA0. ,#-"
- �.

·VItt .. _ ... � ••
f

PIlo wnIt. •.••

Dep..'CuaÁI�
o.m.t_. iii -11M

'

�

Restaurante
·GARCIA

Sabbado 5

Retalhos de folhas de Flandres até 8 cms,
de largura e 70 cms. de comprimento,

Dispõe a Venda

COMPANHIA JENSEN
Itoupava Central

Paulo Herino
SantaBlumenau Catharina

.,

Tintas e Vernizes. Materiaes para

pinturas em geral
Tintas em bisnagas para artistas

RHEUMATISMO
!ia mais de 40 annos que ... Pilnlas De Witt

são vendidas sob a garantia de um remedio
seguro e certe pa.ra o rheumatísmo, dores na..

C�S?', dores nas artlculações, debilidade da
bexIga. affectação n09 rms, etc. Milhares de
casos cbronicos foram curados, Garantimos que
em vinte e quatro horas se obterá. resultlLdos. A
venda em todas as pharmacías,

Pilulas DE WITT
para os Rins e a Bexiga I

�«i«ê)@f(l)��{f$»{i)

I U. 5. uce a Curityba?
Procure hospedar-se na

e Restaurant Craciosa, situado
da f{ua 15 de Nuvembro.

3erviço primoroso de releicões - Intei. (:;

mente familiar

Avenida Candido de Abreu. 66.
Telephone, 548 - Cu J'llybn

ENFRAQUECEU-Se?
Aindlll tem to.... dôr nas

co.tu • no peito"
U4c • poderoso ionlço

CANCRO SYPHILITICO EGO·

NORRHEA ACOMpANHADA DE

RHEUMATISMO!

VINHO CREUSOTADO
!lesidia na cidade de AJa

goas, sendo chete da estação
da cidade.

Ahi contrahí cancro syphi '·1lítico, gor.orrhea acomP.anhada de. rheumattsmo, c qual
muito me aperreava; depois
deseuvolveu-se forte erupção
nos pernas, resultando arpa
recer pacas nas mesmas e

uma em cima da mão esquer
da. Ccnhecendo as virtudes
curativas de: «Elixir de No
gueira>', de .Páarmaceuttco e

Chimico ,João da Silva Silvei-
ra, resolvi usál e; quando ha- A;
via tomado 2 Irascos, experí- '1�
mentei regulares melhoraL
Animando-me com esse ftl

sultado, cOlltir�uei a ·usal-o e

ao complehir o 6.0 frasco me

achei completamente resta
belecido, não llpparecendo a

té huje cúnsequencias d'aCjue
Ilas lnfecções.

Campina GrÁnd�, ParaDyba

......... -eIdaL

.ú IA 'SlLfA �'ElU
-

EIIIP"fIado com I11III-

c.... III' anemIaI •

IIIl1ValilollCenqlll
TONICO BOBEIWW

DOS PUlMOEll

DESPERTE A BILlS
DO SEU FICADO SEM·

CALOMELANOS
E Saltará da Cama Disposto

Para Tudo
o ngado deve derramar, diariamente, no

estomago, um litro de bilis. Se a bilis não

corre ,livremente,. OS- - alimentos não são

digeridos e apOdrecem. Os gazes incham o

estomago. Sobrevem a prisão de .ventre.
:Você sente-se abatido e como envenenado.
Tudo é amargo e a vida é um. martyrio.
'Sáes,. óleos mineraes, laxantes ou pur

gantl!s, de nada "alem. Uma simples eva

cuaj)ão não tocará a cansa. Nada ha como

as famosas Pillulas CARTERS para o

Figado. pará uma acção certa. Fazem
ccirrer livremente esse litro de bílis, e você
.ente-se disposto para tudo. Não causam

damno; são S\l8.ves e contudo são maravi

lhosas para fazer a bilis eorrer·Jivremente.

Peça as ·Pillulas CARTERS para o Figado.
Não acceite imitações. Preço 3$000. ,.

II' -.----

CIDADE
DE BLUMENAU

Bíssemanario de absoluta
índependencls

Ei.Içães ás quartas-feiras
e, aos sabbedos

""""""_""""_�-'--�_"'_"'l!�··ln��·;i·g�·�·i��···············11 !

UMinancora" �11
.)

H I!:;' B verrnítugo mais �.'i
}1 suave que se .conhece, F j

Dispense purgante ou :jj
�� dieta espe�jaL Efeito ra- �� 1

pido fl seguro. Em 4nil- =J'
mero- (1,2, 3 e 4), con- �5

t :::1't::;�e. Farnlii- i�
:1

(ias e Drogarias. :.:�(; 1
:)

�1
i�

- � '"' �

..__-__._........._._,._�.�

-

Dí-:-ector:
DR. ACHILLfS BALSIN'

Gerente
nODOU=.o RAOYfS:'E,_

Pedacção e orüeínas.
Travessa 4 de Fevereiro U" 7

Caixa Postal - a7
BL U M E NAU
Santa Cathal'illa

\SSIGNATURAS

AL�O _ . .• . .. 15$000
Se .ae-tre , . .. 8$000
Nr. D. avulso .. $200
Neil. atrazado , $4UO

E' um produto dos La

�: boratortos -Mlnancore»

de J(,; ville.
IMPORTANTE

\ direcção de "Cidade de
B meuau> não assume res

pcusabilidade pelas aprecia
ções emettídas em Dotas ou I

artigos assígnados
. �ida�e de Blumenau'

Para Annundos só

esta '_pUla.encontra - se á venda avulsa

na Eng'"'axataTia Martinsnes
ta cidade, na Engraxataria
de A ristides Jfello em Rio
do Sul.

A falia de saude a

torna desanimada e

triste? Uma dor in
cessante lhe magôa
as cosias? Senle
dores de' cabeça.
vertigens e falia de
sôno?

Seu organismo precisa
de ser expurgado do acido

urico e outros venenos acumulados
pelo deficienle Irabalho dos rins.

Tome quanto antes as PILULAS
DE FOSTER.
Abandone o' desanimo. pois. milha
res de pessoas. enfermas do mesmO

maL teem recuperado a soude
usando as Pll.ULAS DE FOSTER.
Tome o primeiro vidro e observe
os resultados.

IlIls .

Torrado dos
melhores cafés do

Brasil

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



Êni nosso numero passado do corrente o bí-semanarto
formulamos os nossos agra- «.Didade de Blumenau», que
deeímentos e a satíslacção apt'Êlsent6u. em edição espe
sentida pelos eancettcs emit- ctal. de vinte e quatro pagí
tidos por motivó da passa- nas, bem impresso e redac
gem de nosso _12o. annlvér- torrado, o que patenteia em «O Rebate» de Brusque,
sarío. ProIúettt'IDos). então, a relevo _ as pennas brilhantes ���:al de AIvino Graf, escre

transcrlpção dosmesmos com que compõe o seu corpo re-
----,- -CIDADE DE BLUME

a primeira folgà' de espaço. dactoríal. Achíllea Batsíuí, Ro- NAU» _ Estão de parabéns os
Alem dos Innumeros eum- dolphu Radtke e Alfonso Bal-

nossos collegas da
_

«Cidade
prímientos que nos -. foram tra- síní, innegaveJrnellI€ empre-

t
'

C d de Blumenau» com a tiragem
z.ídos pessoalmeate ..

-

temos a -s am a « 'i ade de Blumenaus . .

f
. -

.

d' J especial eommemoratlva da
salíentar o.s.seg·uínteadespa- essa eiçao e jornat moder- 10.

, . edição do seu
.

segundo
chos: no característíca dós [orna- aaníversario de existencialistas hodiernos São elles os
�. Prezado Amigo � Oolle- seus directores, são eUes os proficua. sob a direcção de

ga Achlllea Balsint - Pelo 12' seus animadores e são elles Achílles Balsiní,
annlveesarío da «Cidade» en- a mola príucípe l do dynamís- A esses collegas levamos
viu-lhe sinceros. cumprrmen. mo organíco que se distingue os nesses cumprimentos e

tos, de par com votos para no seu,.jcrnaL· A reiCão ma- votos de continua prosperl
que o seu conceituado jornal teríal.icom que se apresenta dade nas lides [ornalístícas.
tenha vida longa e cada vez agora a «Cíuade». está muito
mais utíl a-os interesses de llil';llhof-hda e rarto é o servi-
.nossa conectividade•• Victor ço informativo e noticioso.
Kónder.

.

AO brilhante orgão da im

_

'---"- Redação .
da «Cidade» _ prensa barriga-verde, porta

Nesta. Votos de presr-erída v:oz dasasptrações do labo-

des ' relego Luiz Mell� NOSO povo de Blumenau,
. enviamos as oossas sincera6

-,",- A' «Cid�,de» - Nesta· A'� �eHc�tac{)esaugu.i·ando-lhe um

�llUstra.d.. �· ,r.êd�cçã... o da. �.�'Cida�.I· po.rVlr sbmpre
risonholl.

de» Je�lcltaçoes e votos :Ie. «Alvorada>, orgão oUicia!
p!osperldades - Oswaldo Es· da A. I. B, local, escreveu:
pmdDla. - «CIDADE DB BLUME-
- Achille-s Baisll1Í - Bru- NAU» - No ultimo sabbêitlO

menau (De Curityba) _ Agra co:::nmemorou. com uma mag-
�,.,

d-ecenlÍo b.mabHidadf' me cóm- nHica edição especial, maiô O MOINHO JOINVILLE, FILIAL BLUMENAD, reco-
moveu Jmmensamente queira um auno de vida 1;1. nussa \ uW:ida a todo", os criadores a alimentaçãu de
receber e transmittir a toJos confreira «C.id,&.ue ue BiU.me'l] spus animais com

tio jornaL enusivas congratu- nau�>, �i semaaoriu que vem. l
lações pela data: de- hoje. á luz lia plubüCldaue nestli � Faxelo
Alfonso.·

- cidade'.
�Alvorada» cUillprimeUla Uõ Fa.::reliuho

Os nossos c:ollegas de que trabalham Ua «Ulúal1e� I ." E,emoido
imp..-ensa. a.l.ill.. e.J.'aJ.ld{} ..-.lhesprO�P€ri.t1Ll.ue.b'I:' ICaixa Postal, 89 - BLUMEN.\U - End. tel. SILOS

icRepu"blica)�,. orgão oWcial De «Blumensuer ZeitUlJg" ;

. do Partitlo Liberal Chthari- nosso cdleg<t de irepn:'Ubil ri �<,-,.--'.

.

'

--

nells�} saudoU 8 pllSsagem de local,
CID-ADE Dt: BLUMI:!.

!\_ «(;.'jdach� de dBluD�ena�: I ª��:;�";-:;;_��:.;..:.:.:;.::.�
liõssO naialicio, ,emitfindo a

- « ..
.

I 'tem s,-rvldo com ellO o
"'�; E :i'seguinte nota�

. l'i� U�� - h�t anlãlSslich ÜHe"
CIIUS;"'· i"� ,,- nobI'�s. dos inte-}� ngraxataria 1

,...____ «CIDADE DE ,BLUME- Emmttes

lU. -.�.
a8 13 JahI'.ll1l"e.I:> r'::'''l-I!.'.� '.

colectIvld.-lde do

t� PONTO CHIe:
NAU» " cEm edíção cumme

Bestandes eme F(--'stnum�.e.l; g n -,' 'u ímpIO unde se : e
j.nofd.tiva do seu decimo se- Herausgeg�ben. W�r begruo �ilil;.. : Tunto ao Cafá Ponto Chie :�
g-eundo anniversario de lide:; sen .na..�htl'agjlCh dle K�l1e�1U '\1) t-;·U !

.. Iu.stre di�ector Td�·. �;
A mslhor engraxataria da

;�.

d
.

2' un� wuuschen Weiteret; Ue, õ chilies B lsini, < DIa e NOl : praç,! :lcrllalistica8, ocorrI () a . O
delheu». . -vh um ahraçlJ de con-

�:
Brevemente tera a venda :,do correntel, Cidade de Blu t» t-' I, •.

: JORNAES e REVISTAS em :<
mena'lt, ditig-ida com ril'n esa «A Gazeta», o jorlllii d.,.·'.:: I1lU! çõe:-,» : lingua vernacula e allemã. :�
pelas mâos expel'imeatadas Jairo Callado, da Uapital es. «O Sellll•ndo! )', I) orgão doti ,õ,���...�:.;.:.;.:;.:;.�
do víbrante polelíIista Aquilles creveU: intf'reS!W8 gt'raes da zono co·

B&lsiui, apaiJ'eceu enrequeci· - «CIDADE DE BLUME luniaI dp ltudeio, teve �s se·
�a de abú,nd�nte repurta�em NAU»· .. Domingo ultimo, a guint�s .�xpre�sões gentIs:

IlIUS.frada.lli.dlce d.a n

..

Ja vIto.:lnossaconfr-eIraCidadedeBIU. _ «CIDADE DE BLUl\lE
rIa lDconte�te ,e be� mereCI menau -completou o seu 120 NAU» «Transcorreu a �O �(I
da" em melO a_o� nuI prec�l. de anníversario de proveito· corrente, (} 120

.
anniverl:l�rlO

'ç�s que angustiam o peno sas lides jornalisticas, vividl!ts do conceituado Joroal �Clda
dlsmo-ca�harin�nse. . na imprensa barrIga verde. de de Blumenau» qut'. em'l'e
.. Pf3pv.fJl'tca s&Ud�ndc o �l- A significativa data foi cum- gosijo sehiu �esse dIa, e�

I.retOl' rt°.val�llte bl·semanarlo morada. com um excelente numero espeCial com 24
. �a

P,s dem�ls . polE:'�lls� . 101'm�la numero. especial, contendo gina& cO::ltendo um notiCia
�mc€!ros :votos.:p�la (J�DqUlS- Qtima colocação e, fartamen rio completo, demo?stran�o
}{\.. g� �9YQª, t�!ºnfos�/, te ilustrado. I:1st>im a ('ptima �men!açao

.

D" U·
'.

Id b t .. ..; 'Mosso A Gázéta- cumprimeta a, au- existente em sua redaçao ..
« er

'.
rwa s o e�. -t.�

.'

. gUIaildQ felicidades. Esse- orgão tem como prm-
pr(-zado coUeg'a de.Imprens� .... . oi aI pontFiro administrativo,
lo.cal, teve as Sf'gUIDtesp�la_, São do_ ",Jornal d� Povo�, o inteligente jovem, advogad,o

-evra:.• em. s.ua
..LO

...
kaln

....ach.r.I.ch. de. It�jabr às segurntes ex I dr. A.chilles BaISio.1, conhec.l.. ten..
.

_
.. ..

.

. pressoes: dI) em todo o Est�do pelo

N·AU··· «ClUDADE .. KD.EIl·. B.
..L.UM.-C�· ..

- ,CIDADE DE" BLUME- S011 {espirito combatIVO e ar-
-a - Dsere o eO'lO (l ·1-." d'

- --

d· d ·d· BI
-

....

.,

l' t
_. NAU» � Com UDla e Iça0 es- I'ojadu.

'.
a. e. e um,enau» ..; al�l' e pecial�; esmeradamente coo- . SEMEADOR asso�iand�-se

�r:Bt ��nn�:d 'glt;{b t�t�f��:� feccionada,' commemarou a �lSlllanifestaç.ões de SlmpatH��,e n.. .•...
.

..

. passagem de seu 12 annos dos leitort:s em geral de «�l-Gelegenhel� eme F'es�umm�r de util a proveitosas existen- d d d Blumenam p-nVla
heraua. WIr .. rufen Ihr .el,D ...

-

.. '1"" b' a. e. �
aufrichtiges Glückautt Zu};. ma, no· �la 2q, o .bl'I -'-lante 1- fehclÍaçoer-;:rI.

..

. _. ..' ..

I!.emanano «CIdade de Blume,
São de «A Noticia», o belIo nau», que<:tem nll sua djl'ec· ccO Progresso» de Urübqu·

jornal cathal'inense, os:' se ção a penna vibrante do dr. publicou li seguinte !\ ta:

�guintb;8 cumptimentCiJs; Achilles BalsinL
-

-

� «CIDADE DE BLUME-
•. __: «CID�D"'6 . DE BLUME- Periodico de agradavelfor- NAU» ,. A 20 deste mez tralls-
-;'N�\U})

..

" Commêmorou Ó seu mato, obedecend9. uma. orie!l- {\orreu o decimo segundo an

'_:,12"0 ánn-o da exiij�n�ia$ a 20 ta9�0 serena e"'imparmal n& niversario qe p_ossa confreira

apreciação dos tactes, a sua «Culade de Blumenau», sob!a
actuação na imprensa blu- dIreccuo de nosso eullega
menauense tPID se feito sen- Aehilles Balsínt,
tir, onde vem se impondo ao (Cidade-_: de B.Íu.menau» apa ...conceito publico pela sua nUIJ_- .

ea desmentida índependencía. receu naquelle dia com um

numero especial, commemo

cJornal de Joínvítle», de rativo, de grande atreito,

·OO··S·SO Joinville, escreveu: Aos nossos collegns que.

.

• ..... ..... .. :
..:;.:;.. «CIDADE DE BLUME- lidam na «Cidade de Blume-

NAU,. - «Festejou a passa- nau» OS nOSSOíi melhores vo-
- .. gem de seu !2o annlversarío tos de prosperidade.

aDDIVerSarlo �: ?yc����:�»�:ri:S:e ceoJ{i�
em Blumenau, sob a direcção
do S1'. Acbilles Balsíní.
Apresentamos parabéns ao

seu corpo redactorial, bem
come a todos oue trabalham
pelo seu engrandecímento».

.

E_

1

Amanhã - Quinta feira, dia 1'. - Amanhã.
Um programma esplendidot

PARAMOUNT JORNAL
2 - ESCOLHE ARMAS - Desenhos Animados com o

_ marinheiro Popeye.
3 - ';ohIlny Downs, Betty Burgess e Ja..:k Haley em

Cinorna Buscli

D' do "O Trabalho» de
Mafra, a segninte nota,

CONORADO - A Praia da Alegria
- «CIDADE DE RLUME

NAU>� • O popular bí-sema.
nario que encina estas lin
has entrou para o seu 13'
anuo de exístencía,
Comemorando essa longa

etapa vencida, o jornal que
obedece a direção de Aehil
lesBalsini tendo como redactor
AUonso BaJsini e como gerente
Rodolpho Radtke, appareceu
em edição especial íllustra
da e farta de noticiario, alem
da optima feição material.
Ao brilhante orgão do pü

vo de Blumenau, auguramos
longa vida vida e felicitamos
sínceramos pelos 12 annos
vencidos, -

Flagrantes de uma praia. onde se tomavam principalmente
banhos de amor e de alegria.

UmSuper film da Paramountl ENTRADAS DOGQSTUME

SAlAn HINKEtDEY I Sociaes

«O Liber-tador» de Itajahv
escreveu á seguinte nota:

�

- «C�DADE DE BlIME
NAU - Festejou seu 12' nata
lieio no dia 20 ultimo, a nos

sa brilhante coníreíra «Cida
de Je Blurnenau», que se

publica na vizinha cidade
que lhe dá o nome, sob a

direcção do jovem jornalista
(ir. AchH1es BalBini. Nesse
dia a iinniversariante surprt::
hendeu seus leitores com

uma m�gnHica edição espe
cial

Aquerla eresçêe da natureza,
me fal'ia lembrar,
a Hór Inesqueeide
que a mão da Morte pellide e retesa

�-----------_; fez; um dia crestar
e em pó ser convertida ...

Ue Calon-Ia .. t�: :��t
11 tas todas as

QUintas-fei
ras o advogado dr: Achilles
Balsini.

«Dia e Noite), da Capital,
jornal que se

.

caractherlzou
na campanha pelas verdades
duras, saudou gentilmente
nosso anntversarlo:
- «CIDADE DE BLUME,

NAU» - «Em �dição especial,
de 24 paginas, cireuJou a 20
do corrente commemorando
a passagem do seu deeimo
terceiro anniversario o bri
lhante semanario dirigido pe
la pena moça e corrajosa do
dr. Acbilles Balsini.

Domingueira todos
os domingos.

A bri1hantadn por -optíma
musica.

Herman Rinkeldey
Garcia

glaflz a/bam
Boiando, ao J�Ut no humilde curso de

uma fló, del;cada,
uma mimosa Hôr,
passou .•. Meu coração cheio. de magua,
pela Flõr despresada,
sentiu imenso amor ..•

Estra�a de ferro Santa
Catharina

E uma saudade immenseJJ irreprimível,
todo o meu ser invade •..
Que deliciosa dõrl
Mas esse sentimento lncencebive}, .

essa immensa seudade,
era .apenas amor! ...Pede-DOS a Directoria da

Es!rada je Ferro Santa Ca-
Guardo commigo a Flór que, despresada,tharina que avisemos ao pU- ao evento das aguas,

blico interesado de que os da haste se desprendeu.
trens mixtos· passaram, de Guardo-a, porque essa flôr aFortunad"

accordo çom a nova tabeIla, vae extinguir minhas maguas,
Q' vae tomar o lugar da Hór que feneceu!...

a partir as 6,30 .!loras. _c_, am-
Tosá :Cordeiroda que a paracização do'

trafpgo no trecho Rio �o Sul ÀnnÍversarÍos
a Barra do Trcrnbudo e de

vido a não i�auguração do

Testo Salto

- Oswaldo Pfeifer. passou seu
anniversario a 28.

- LYGlA BALSINI, tilha do sr'
Dino Balsini. festeja hoje seu au
niversario nátaüeio.

mesmo,

I
Testo Salto, �8/9/35 - Do -Sr. Fernando �SchlegeI. dedi

(Correspondente) - Como de cada funeeionario da E. F. S. C.,

I COstUID€' annun.l a Escola agente da Estação de Indayal.
Particular Testo Salto, feste- festeja amanhã seu anniversario

natalicio.
jnu hontem 27 a., -reH1izándo
D 8f�uinte programma: .

- SR. WERNER FRILLMANN,
A's 13,30 em ponto, reUDI- muito distinefo representante no

norte do Estado da «Alliançados todos os alumnos e em Commercial Anilinas Lida.". fes
presença de numerosas ta- teja. tambem. amanhã seu anni
milias foi hasteada a Bnu· versario natalido. Nossos espe

deI'ra, ouvindo-se os Hyml10 ciaes cumprimentos e votos -de
felicidades.

á Bandeira e Iiymnno Nacio-
nal.

- EH:za Radtke. filha do sr.

Em seguI'rla foram recita- Hermann Radtke. festeja sexta
feira seu natalício.

.:1os diversas pOf:sias.
No campo da Escola houve -Cidade de Blumenau" CUIn-

.

d d' primenta a todos os anniversa-rilas, leilões e pren as, JO' dantes desejando-lhes feücida
gos gymnastica" churrasc.o das.
etc. A noite realIzou-se BaI-
le que dec')rreu bastante
animadü.

'." :'

Sem vermifugo não
Verminose

se cura

Res tarall te Pahl
Garcia

.
'.�

," ":

.,

E' a ()pinião do professor ROCHA VAZ
Sucessor de MIGUEL COUTO

na Faculdade de Medicina do kio

INSONIA, MAO DORMIR, INAPETENCIA, ANEMIA
SÃO CAUSADOS PELOS VERMES

o prospero bajz'o da Garcia
inaugu"ou esses dias um bar
restaúrãnts a rigor, E', pois,
mais um ponto der�união obri
gatoria que surge na Cidade .

O novo bar restaurante está
inteiramente preparado para
satisfazer a SUG frequezia,
Bebidl:lS geladas e cosinha

de la ordem é a especialida
de da casa, Não esqueçam
os nOSFlOd leitores de visitar
o novo bar restaurante. Da

Garcia, Sabbado com a gran�
de churrascada que voe 01-
ferecer aos seus frequeses.

AS PEROLAS DE

OXYUROL
o VERMIFUGO DE CONFIANÇA
combatem os vermes sem prejudicar a saude

NAo TEM GOSTO NEM CHEmO
Sem dieta nem purgante. Não contem Thymol

Professora de Corte

GRATIS
Enviaremos amostras qrati8 aos 81'S. me

dicas que s'olieitarem. sendo o pedido
feito em papel de seu receituario - Pe

didos á C. Postal 3226 - Rio
Dist.: - Araujo FreitO's & Cia.

Unica oecasião, no menor pra:
zo. pode-se trabalhar em todas
as modas, terá oceasião 'toda
senhora este mez com a DIPLO":
MAnA professoma AnnaWesse
ley. attende a toda hora do dia.

Rua 15 de Novembro. 86

o Sabão·

irgem . ESpecian�ad�))
de wt:TZJ::L &: (IA. ,. JOINVlLLE .Mal ca RegIstrada)

torna (j> rQupa branqu-issima!

•

)
. I

Andreza Campos da Luz
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