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\VASHINGTON, 22 - 'ri- o gGvemo fBuei'al retiroIl fi urdaill de pOliGi2m81lti;

.

:sJ' ! Venl111 WH:1C hoje as nego,
ciaçoes (la iuissno Souza pourro ALEG rn� _._ O guvC:l'nador Fll)n-s di', .-

Costa no ediíicío dH, embai- una díngíu LV):,; guv(�['nt\dOl'ljB dos E::;tadc'$ o t'{:�'(�"'f.'
xada do B1'(1..si1. Fícou de- telegl'amma:

S(� p reclpitara a 11,"ç' "(,I.',' havia :r j'T "'�G J' 1 'Ir '!�" .. .. 1A ,.�, cidido lJIUC O primeiro t.he- ..uv' , ao con !(",;J!)Ji"lltO (i;:. 1' •.�'.,:,�dH, f.,l'.1'-',um peuse.mento de salva la, . �Apô'l ". 1 I
- ii '1- , "-

.,1.1.1
..

<.1,. ','1. �,';('.'.I.- l"'>'''.'u1'I'l'(·.1.(,J, 1'1.',' r·.. I·,I"l'
'" , ... (O mun stro (el. ;i lL�l'-em ,um grande I:'btorço cule c ....,>.. •.1 �

HVt>, do decllve em QUO res- y,i) fIe uma scruana. i:H31U, c' ra, meu g'(H'(;l'l}o fui in-
valava.

.
-

estudo das r(-lhll�.lH:� corn- formado, l�d,.. ('(lH)m;H�do
Esse ,Dobre pénsumentc nierciaes entre i) Brasil e

da Ba. R.(�gi'�\i) :\Iiiit,::u-, de
I �.I'if;:4Hzou.s� em uma. torrnu- "I�

,

1'''' 1 1 que o poll,-·'i_;:lrll(�,.t'Jt'.,:,' cl ,'. I ".\,.':..
-

I ,)8.,' ;,:-:;tüllOs .. ,! UÜ,OS, J,tsea. '1 ,1_
'ht Que se !Jout.:'l'ia tra.duztr '}1'

',

l' r ..»: .

'1 dos ("111 darlos e O·,'<,';-1,".'L"1",:ti(:;.'.s. ::lGlnJ�0a· .Jegl""latl,-a (k·\:c,nesta síuthez e: ontem na e.d <, -, "

l'á eontiuuar (1 ser f'.:i�L'()'mtutstruçao. �_..."".,..-----,,�
r� II

.

1
.

por f(!"l'(,�", 1·""·t1(,\ 1'..,1."J:� ortug:1 venceu a bata- 'Q'
.

I. � Cl '- _I.

lha, talvez-umator e a rnuís
.... ue rn ac nOU!' Nuo me conformn.n-Io

penosa da nua hll<tc)rlaj por,!' '..' . .

com a n)üelida'1 que oonsi-
q�e organlzou a sua eCOD\) • ? sr, LrwHl Schn�lJer]U. dero francamente (,t1i.'nsiva
rUla; robusteceu as SU8S tt- f01ffiOU-:n,f.lS que seu �llbo peJ' / . J. . , t ,

- "'."-

nnnçus e pôde reconuuistar deu uma maleta conténdo un: I'� all�OnOj)JJd do ,L::itiLtl\:
ao mundo uma sing:rJlil' ��i. ter::!o,:l.e cesemtra no tr-echo �SOIVl re(:,orn,ll� a Curte

t�,l(�à? (te pl'e8tigío il1t..:rna-l de .BlHm.{,IJ�U � rome.r()�l;e :::;�!pl'emt', anm ue <]Itfj 8(�

CIOUtll. '.

.

. pedíndo paI llOISSO ínterrned:o IHI,O consume, S�Hn protes-
, 'I'udo �s.tl), afW'ma-o agor», á pessou que, 8.

.

eucontrou to do ineu g·overno. mais

"
0:JPI Ieg

... llltu.
a FU. ran.ía, o

eh.efe entregal-a nesta redacção,
<-!s.'te atten

..

tã.do Cl)utr�l, a;lo OnblUete, Df, S31az�,r, tü- "·'0' �.". '

'"I' 1,� 1

II :;�ü (���� 1�7�foui;;��(;Ú d�a���� Reserva�se in tei ra Ii- C[�,n�l,ltUlç ... () c o. lepllb�i-
tida o' saneamento iímlocelro. berdade RIO, 0::> - Il!Ú)l·m�l.'Be

O l'umo tI'ay�-Ido em 1928 que o pl'e8idénto (h\ Re�
l'8t:l��i ce:�oJ r!gOl'08an:'�,nte I BEIlLIlL 22, - Em vi�- pl.lbliea HJ.H.utlotl retirar a
c!.:'Il,} hada SIdo malc3ct0ta (l( f'l"IC'lL'R() (,.,1'< COll"el'· 1 1 1-''. .' 'I.t -' ", c"",. ,,'" 1 or( erH (e f)O 1('.1 'unento IJrn'por· WllO aguda. e r:; tluctú.V\$ "

t" 4·
.' ,', '.,...., '.

vi:o:ão de estadista.,.· saçoes e,H,lEl d,,"· .,:_pot�nClRS tropa todera.l da ASS8U)·
E a' c()üfinlüda.de nesse ru, do C_OlUlte dd NHO lllt�r-! bléa Legislattv.,:: elo R:o

I mo. explieil o tHunfo. al��aD'1
vel

...K.(ê;1,O, cO_.l",,l'e 1Jo:'1 llleIOS GnuH1,� do SuL

I CI.100.
e 'IS .1U. Ul'os. CUlh.'d.OS., offi.(;,H1GS .

qne (I. i\J]
..

,BQ1::l-nha ..__ .._.....

Bdla e opro1'tuna lição, Ú' se reservul'á conmleü\ Ubel>

Ide POI'tu. g<11, H.OS. p�n'o�. que .d.oc.le c1ü ttceão D� C<\!:iO I;()- O· i��")[e..)r·(· )�l" tc', c-IO Brb�l.Sl"l;:.;e ô.lf\}i-nJ} na ver!'Jutllidade '.' , �..L'
'
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: dtis expel'j�ocias nunca LiCit- cante ao InCldente ('.ou::. o

ba0!.18 e qempr€J l'ecu:neçadag-, crvzaâor "Lc-lipsig".
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liVICTOR PROBST & (IA.
SlUMENAU

------.�----------------------------

Aufo�aspjraçãb perfeito, mesmo
com o Í'vbo de sucção yc::do.

Grqnde segurança de serviço.
Montagem simples.

•

____.__...._-_.:.-ImP'�'��

Gal. Flores da Cunha
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ravelagõB3 �d um inquerito realizauu palas
dadas rnilitarss nurtB-am8riGana�

I WASHINGTON - o Bra'l cas fn:nericauas ttill, presen-de Isil possue prp::;entcwente o! tementt" tomados em con-

\ Il_Iaio l'. e:.=('.r(�itl.'� dI: Hem.is.P!l(�'I! )·.u.. ut.�.. ;, quil1!:leuto8 .mi! .hOlll.
ens

lr!o
O

C.(}I(i:n,tuI. 0x('lml]lIs?� d�

.Ior.çati.- regulares em

tc.mT.!..stactoB Dmd,)s, ;'!iaguedn f()l po de paz. Comparadas II
revelado pGr um il;quel'itn. esse total as força0:; da União
que �f;alJa,m {�� realis8.!' as II J.i.lS R. eI?llb.' licas Sociz:dL3tUf;
ti utcll'ldadt's rr.� 'j(ElI'CS norte, dos Snvlets dispõe de mn

ca nd -I d a·. .s.lO S amel'iCtlflB8, e cujos �esuita \ cxereitu regular veidadeil'h'
dos TOram. da:.los .á PUblír'.,i.j' rne.nte sstrorJoruiC(I, tendo
daàe. CULO uma força ,-U'OHIo nad:ot menos d� um milhão e

PARA A OBTENCÃO DE CERTIFICADOS DE RADIO TELEGRA- da em tempo ce paz que qUinhentGs e qua1'Cmta (' cIU-
'.

PHIS1·AS DE la. E 2a. CLASSES ..' abrangê). Ulll tgtal. de sessenta l co mil homens, oom exclu
e E,eis mU homens, a nação I são das reservas treinadas.

A esta l'eda�ção foi ende

I
tarão pontos que se acham bra<;il€ira só c'3de (J pi'imeil'o I que abrangem dezeoove mil

reçado o seguInte telegram- traDscl'iptos em cUitaI aIíxa· lagar ,a _republicá do uürte, 1 � IIOy\?,centos e quarenta. homa:' ,do ca portaria desta DiI'ee- que dISPO. e de cento .e se. ten- i msns. A ItaBa, que com as
FPOLIS; Z3 - Com (l fim I toria. Os cauuidat0B que dei· ta e cinco mil homens. I reservas �l'm3(b.s, occupa ()

de sei' divulgMlo U8StLl. IOCR- xlirem d� resp<}uder lá cha- De accord(l com o mesmo í segundo Iogar, depois da

llidade c{)tnm
..
unico se acha lllada se!:l (}uusa jusUficada computo o segundo Jogar I Russia, conta sómf.'nte em

aberta ne-sta' Directoria até perderão {) direito de ias entre as potencias militures 1 IOfQas regulares, com 11m
30 do corrente e. in.;cripçã!) cripção. A relaç(io dns can- d!,! A�erica Latina cabe .in·1 milhão e trezentos e trinta e
de candidatos para a obten. didatos chamados para preso dIscutIvelmente ao �íexlCo um mil home!IS. Os EstadoS
ção de ctlrtificados de radio. tar exa�e será publicada. pe- com os seus cincoenta e sete! Unidos com um total de Qua
telegraphistas de ia· e 2a'!10 Diario Qtncíal, mil e trezcat.os h.C�.t-nG. em! tr?ceGtos e seter:.ta e. ('inco
cla.ftses cujas CONdições es- Saudações: Paulo Dalle tempo de paz, e o tt'l'0eU'O ti unI homens, em que lOc.lUtlm
tão reguladas pela. 1.)Ortaria 14fflalo, D.

irec
..

'to1· Regional. RepUblica Argentina, com � aiém da;:; ítlIças regule.:reB,í34 de 5 de junhO de 1933. __ celca de trinta e sete mil I as reservas treinad.{�s e.'t
Os intéreSsE.dos deverão ins·

D ·d I
-

h homenl), ,Segu,=,rn-s,e em 01'- li gua.ráa nacional. figura l.:.{l
truil." as petiçõos dirigidas a etr OS em taJa y dera. de ImportanC!9 o' Perú, decimo·nol.lo logar, eatre as
Directoria com prova de na- Os autmcs do roubo na Caixa com quinze mil e duzentos e quarenta e oito potencias
cionalidade brasileiro, CE-rti- Ag

...
, ricola

.

Il>etent.
a; Cuba, com

qUi.nze militares de maior importau�
dãJ de idade entre 16 a 40

, _ mil; A Cc.lombia., com qU�Il- ela no mundo.

') anuos, a.ttestad.o de habUi.·tlS- Sega�do
.

lllfOlma','.Oes colhldas TI?> ze mil o Chile com ouatr)l'
1 Delegaclll aOl1UemQS qUtl foram detl- .

'
,

'
.

'

! 1
- '

ção, pessoa Monca ou eSCOla dOf3 em ltajahy.os Iarltpioa qu<.J prati- ze rol! e qUln.hento�, o

Ul'�'1 D .• finu curso em que haja estu- caJ.'am '? roubo na Oaixa Agl'icol:l. guay, com OIto rol!. e qm· neOl""aUIZa' fi Odado C0ill declaração exvres· desta CIdade,
. nhentos; O _E'Illadol', com s�te

I
t. .!:J

SR de que tem pratica BUm- lJnl dos larl1]MB e um E!X-8àrg�nto mil e qujohec.tos' a VeIle·
. &.. t f ;'.ciente no Tilanejo dos appa- �� ���v'G;:��li�oe s�i�ro é ncttura] zueln, com SGI!il �il; a ?OU·I gailllle e rancez

velhos, e caderneta de ser· Oe ladrões depois (lo roubo aqui via e o Pe,l'uguay, ClHll ClllCO

!
.

\111;0 militar. Os candidatos v.rl1tieado J:uIDl1rmn. para .Bl'1.l.�qlle on- mil cada um, de aMordo })AHIS ')') O" Ü'
devem instruir DO requel'i- de .1f:l�·a;t'al\1, (I �bQ outr� roubo se- com OS termos do al'lhistiClo; .

.. - ._, ",.t.J - SI: .;L"

mento qual o exame que de. ��llndo a segUIr para It'\l:-"by. O �ele- {, Salvador com tres ruil e nnle Ohautemps conVIdado
,.,I\odQ d.e Brusque persegUiU'OS ate h\

R b'- D ',. f'· .
'

1
-

t-sejam ser suomettidos nas logt'ótudo prcndeJ-OB. F.m seu ]Joder trezentos; A epu .lea o' pala .ormal. novo ga )!ne e

provas de radio-telegraphieta �oram encontt'.l.do: ql\o.f;'l todos os
.

oh- minicana, com tr�s mi}; a Ni· ministerial. apreoento1.l hojo
de la. ou segunda classes, Jactos rüub�doe, ll).clUBlVe Il. valIosa cara'''ua com dOlS nui e se� ·'d t L b' '1'machina. de calculu.r i>m:upiada à. (Jai-

<

E>t f
� t' fi

- ao preell en e e l'\lll. a. lf)�
escriptas e praticas; sobre x:a Ag:ricola

' tece0 os e ClnCGen a, o aI·
ta dos nOlues u -

dez questoes sorteadas cons. De-qido a ·fa.lt:.\ de informa�ões mais ti, com 2.100 e Houduras, .
•

.

. q O o com�

precisl).'iI d�ixamos p:tm o
l

proximo com 2,000. põe. FIgura C('lmO 1', mi-
numero melhores detv.lltes, O mesmo inquerito conclu.;; nistro o SI'. ChRllterops e

declal'ando que as !,I;putlll- como vice o sr. Leon BluITL
, Na pasta do Exterior- . fe.i

o pugilista. negro �oe L;,ní.s I inc1icado o S1'. �elaJier.
venceu por DOCaU(e te("pm,\ As Camara,f; deverão ap'

Na luotn,. de box r�aliza- co, no 8'
.. rOlllld, o ca.m- provar amanhã, mn voto de

(la e�ta nOIte. eill {llspl�ta. peão mundial James Bl'acl-!, cor::fiallç(1 ao novo minis4
do tItulo maX11110 mundui.ll <.:lock, .

. tel'lO.

111crlOr
:1
(10S1�. OlbJe'lra Salazar

RiO - O �Jut'nal do BI.'asil» malar esrrutulo.
d(- 19 ultimo publicou o se· O gove.rdõ orW;únizon um
guinte editorial que data. ve· pleno de acção cuja condi,
ma transcrevemos: çã.o preliminar Na o Sa00.'l·\� «Não pode pass::rr se-Tll um mento finaneeIro, do

OU!�!!l'egistro, €u:.bora lígei1'0, fi depeude dü'ectarnente a éw
i-;Ot;lU de predosas informa ,c:eneia da admii1is�r8ção em Ijjç0es reunidas no relatOrio d.o tod(ls os S€U8 IlHlltlplos sec-'!
ehefe do Gabinete portlJO'uez tores. E urna vez assentado i
Sr;' OHve:ra Salazar; a bres. esse pta.UQ tratau de exet::u' (peito da siWação' de franco tal. o, co.m �llli::t,.pet'tiuaCí.a t: I
e l!l'ogressivo reel'guilltentl" uma energ:a que causaram Ida su.a patria. '. desue logo a admiração da'1\ igllllS auuoS de program. mundo e quo foi calorosa t__� • _

ma. 1Jaseadc no saneamento mente prestigl:illo pela opi'lUIS iinanças publiea� basta- nião publica.
ram para que aquelJe p>:tiz �las llavHt (} que prestigiur;
ll'ater.ualrnents amiga e.ne!'· não eram prOillt:;\ssas banais
gisse do cáos em que se de� e sediças, lançadas no vento
batia de .lQDga. data. sem convicção, só pelp de-

O exemplo de POl'tugal ver quasi protocolar' de fa
l'.onstitue. assim, um modelo lar ao povo.
do valol' de urna orientação Havia uma orientação, moI
>tf.!coica estudada consdencio dada peh�.s circuostancias do
:mmente e l3plicada com o I proprb desmantello em que

Curiosas

�-

Ct uzeiro
SUfureza

Boa Vista

farinhas de indiscutível superiorIda:�e capuzes
cvmpetir COfil quulq 'ler sim ílar

Mou'Iho ioinviile fiUal 6�timEnSU
Caixa Posta.l, 89 End. te1. SILOS

Inscripção de

1 .. . ..
.

....

IOMS
\

lo MELIiOR li �IAIS MODER·

i NO SYSTE�lA DE FOSSAS

IDO MUNDO.

Joe Louis venceu
Braddock

,.

80
'li

q lle () aOS

Ulliclos

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



Gerente
RODOLFO RADTKE

Uma quéda é sempre um perigo, um glande perigo para as mulheres.
Ao levar uma quéda, amulher, seja velha, moça oumenina, levanta-se

quasi sempre r'indo I.

Não.deve rir, porqu;e aquêda abala muito todos os orgãos internos das
.

mulheres, justamen te osmais importantes, e pode ser o começo de grave
inflamação interna.
Porisso, quando levaruma quéda, um susto ou .tiver raivas, todas as

vezes que molhar os pés, sempre que se sentir nervosa" triste, zangada
e mal disposta, quando receber uma noticia má; .. que cause tristeza e

aborrecimento, tome uma colher (das de chá) de Regulador Gesteira
e logo em cimameio copo de agua.
Evitará assimmuitas doenças graves.

Use Regulador Gesteâxa
Convem lembrar sempre: Regulador Ge5teira éo'remedio usado por

mnlheresncs mais importantes paizes do mundo!

Trate-se

Use Rcgulcdor Gesteira
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�: 8Jumeni!G, Rua ,15 de N(�memlbf@3 Uf:f" 51 i1
r Durante todo.o mez de Junho concedemos ti Para lazer seu -annuncío V.

!.� os descontos espeoiaes de 10 a 23 I sobre �.i)'
. i

�: todos artigos do grande sortimento em :1

n stock de armarinh OS, bíjouterías e �l
Jl brinquedos. �

�"'''''...,_�.'-�Y"�.._�-�.......�,,,,,,",�..
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I, �11.�Hp.t�.·r..::.,:l II:O infra assignado, doutor) "'f:� \\1iJna �1i'�h1.!-1('fi medicina pela Fê1cuW�,de I

. !l.�,.

de Medicina e Cirurgia
.

tiv 1 iiUniverRidade do Rio de .Jú- �_�"""""""'.:9'''.'.''..." ••''r::••'r''''''_''''''''''_

neirQ, diz o SBiZuinte:
� Attesto qu€>

.

prescrevo
com resullad{s 8atisrac.tol'ios
em !odos os casos indicadús
(} producto APYRETINA. do
pD&rmaceutico Carlos Ihm-
l'ique Medeiros, .. .. I
,1-\88. Dr. Piragi])e oe Arauje. l
Rua .15 de Novembro 82 -1Blumenau.

o Dontol' João de Luna Freire, Juiz de Direlto da
coma�ca de I:Humensu, Estado de Santa Catarina, na forma.
da leI, eh;.,.

.

M
.

" }<:,A�. sabe_r aos ,que o presente edital, c!:m o prazo deTIntas e Vernizes. . atenaes para OitO (OI tllas Virem mt"lressar possa ou dele l10ticia tive
rem, que, no dia vinte e nove (29) do mez COl'rente, ás 10

pinturas em geral horas, na sala das audiencias deste Juizo, no Edifício dd.
! Prefeitura MunicilJaJ, o porteiro dos aUditoriOlol, levará a

I Tintas °fn hisHanas _nara artistas publico preguo de venda e arremataçãv, a quem nuns dé!'
. O JJ 15 � e com o abatimento legal de vinte por cento (<;ooío) sobre
__�..._. ...... ...... B_J o preço da avaliação, os seguintes bens: Um terrenô; flÍl()

I co lugar den()mill�do Velha, deste município, contendo b.
área de q:.;inze mii metros quadrados (15,000 mts2 . .l mais·
ou mentis, limitando-se pela frente cem a Estrada publica,

...
peios fU:.1GOS Gúm terrvs de Ernesto EllrhflI'dt, de um lado,
com terias do mesmo Ernesto Erhal'die do eutro lado, com
terras de Teúdcro Schlupp, com llmu casa de r.::orada,
construida, de madeira. coberta com telhas de barro, Cúlh
uma porta e varanda na frente, em bom estado de con

servação; mais uma casa, tambem construjda ele madeira
e cnLeÍ'Ía com telhas de barro, ende iUlleitma uma fabri-
ca de cb:uutos dos executaJos, com duas janélas na frente

I em mau e�tado de conservação e mais GIll rallcl10 COIH
forno e outras bamfeHurias encrllvadas liO terreno acima
aludido, bens esses que S� acbam (o,ob a guardêi do de�(;
foHt'!l'io pa:rHculal' 81". Anisio DOl'!as e que fOl'Hill penhora
dos a Evald Metzzer e sua mulher, na f.ção ('Xteutivh
cambiaria que, por este Juizo, lhes móve LeopDldo BHJ.Et:.,
O t.ludido terreno foi avalíallo por ü'es contos de !'eis (Rs:
3:000$000) e 8S casas, IOl'Dú e demais bemfeit(Jrias nele
Encravadas por dois contos de reis (RS: 2:000$()(!O), e iudü

junto por cinco coutos de TPjS (RS: 5:000$000), imp'l1'tancia
ésta que, feito o abatimento legal, isto é, ae vinte pOI'
.:;entv (20%) fica reduzida a RS: 4:000$000 (qnatro ctJI1tGS '.
de :reis). :z quem os meEll,OS pretender aIT€lUSÜ:Il' deve'
comparecer no dia, hora e local aeima flesignndos, :l'icanüo
tüdos cientes de que 8 arrematação é f�Ha com ilinbei;'o
li vista ou fiador id(lIlBO. E, para que chegue ao conheci
mento de todos os interEssados, fiz expedir o present-2
edital de segunda pr&ça, que será publicado peja impren-
sa e afixado no lug&r pUblIco de costume, pelo pOI'íairo
dos auditorios q'le, de assim haver cumpripo, lavr3l'á a

competente certidão. na forma da lei. Dado e passado nei§-

ta cidade de Bumenau, aos vinte e um dias do mez de

junho de mil e novecentos e tünta e sete. Eu, José Tava�,
res (�I] Ncbrega, Escrivão Substituto, o datilogralei. Blume
nfi'i!. em 21 de junho de 1937. (asa). João de Luna Fretn.",

! Juiz �e D�reit�. (Sobre llillã estampilha cstadqaI .IW",valor
I de dms ml1 reiS, acompanlH1Ja do selG da tax.a. de 0audt:"
I devidr:mente ir:utilisados). Está Cünforme o ongUlal; deu 1ú.

II O Es�rivão substHuto
José Tavares (la· Tiób:re-{}[l

as!»
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SO' HA UM GEITO:
Uma appli..'"ação· ·cla

CÊRA
1)�.�a

-:- ,APYRETINA? --'. Um op
ü::QO I'cmedio na Jôr de ca·

4

\l,p:rhlr�p __s·e.· um tf-rl'e�{lV "�Il#I;.��.....
. com Cfl3il ae

�'JGrada, e:n i� real 20 mino de
fi aepar} i)füprÍo pa r:·! aJ'i o'
ze,ü·af'. Itformações cüm

p'!':rrietario..

Fle1"l'lque

aperfeiçoamento, os prouuc
tos dI. referido estabeíecrEm proseguimento aos ira- mento dominarão os meroabalhos íníctaes em torno <ia dos, mórmente a banha w.construcção de uma ponte horüicadn, rnsrea «IPYLA»,sobre o IUo do Peixe, estive- a qual, apesar de introdl?'!jl.h

rum aqui. ha dias, destaca. ha pouco, em São Paui.. sdos pelo Departamento de Rio já grangeou fama (:';"!'�Estradas de Rodagem, com os congeneres, devido li ;aséde em Cruzeiro, os engs. sUI:eravel qualidade, pos.utdrs, Vaz e Franctsco Busatto, vaca pela enorme aeceítaçãeque escollieram o local, pro que este producto teve eucedendo, em seguida, ao le- tre os consumidores.vantamento do traçado e aos Cogíta-se, tambem, de 01'demais estudos para a ela- gamzar mais outro impor.nas costas con
í i n ue boração das plantas respectí- te estabelecimento desse ra

vaso Reina maxímo enthu- mo, na séde da comarca emsiasmo entre a população das C d"
,

EI d I f oncor la, CUJO avultado ca-a eno a Iaqueza duas marzens que ancíosa- ·t Irenal e deve ser cem- 5 '. _ pr � ser�l formado por capí-
balido PO? meio das mente, aguarda a realísação talistas 1'lJgrr.ndenses, sendo
PILULAS DE FOSTER.I deste. seumais legitimo anhe- certo que constituirá mais

. Dores reumalicas nos l lo. �18 O que prova a espon- Um consideravel facto elemusculos e i u n t er s , taueidade com. que o povo progresso para toda a xossacansaço. vertigens. lalJa: de cmimo, em geral sdheríu ii campa- zor.a.!rregularidodes urinarias r e su ltcrm aha, em bôa hora iniciada

I
�

'!requ';mlemente de mau funcicna- .

menir;) dos rL"1.S. com uma subsoripçãc publí- Hosnít 1(fi cuia 'd t d :"OSpl a
A'i PILULAS, Dl;: rosrm lj,mpam '. ,UJ. quota en ro e I

t> forlalecem aos rins. poucos dias íôra integra li
sada.

CIDADE
DE BLUMENAU

Bissemanario de absoluta
independencia

E''':lçõe!õ! ás Qlmrtas'feiras
.

E. aos sabbados

Director:
DR. ACHILLES BALSIN'

Redacção e oflicinas
Trllvessa 4 de Fevereiro n'

Caixa Postal - ii7
BIJUMENAU
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-

-\SSIGNATURAS
Anne .•.•.. , 15$000
Se:me'ltre. • • 8$000
Nmn. avulso • _ $2[}{)
Nun, atrazado . $400

IMPORTANTE
.\ direcção de <Cidade de
Blumenau> não assume res

ponsabilidade peias aprecia
ções emettídas em notas ou

artigos assígnadós

AI:<lala tGlm tOM�. cl6r fttt3
.

c03taa • IW polto?
UO) Q pOGOl'Oao UI.nWo

VINHO CREOSOTADO
.. pM.I'I!Jh-«Moa.

� M SU!·�uw

E�.dI ÇIf)Il'I ..
C� fIelI 8I\-a�.&I •

Ii&n'lI1ltl�
maca SOOE!W$!l
004 P'JlI!IÔfS

S. deve preferir sempre

est i folha

---�----......----�----------�--'............

Paulo Heríng
Santa �atharinaBhunenau

-n
j I

II De ordem do sr. Inspetor de Veículos comunico aos
interessados que 11 partir de t: de julho far-se-á llf·;:;ta Ins
petoria de Veículos, todos os dias utets, y�storifi8 em auto-
moveis, caminhões e oaíbus.

Outrosín, comunico aínría que a partir da mesma data

I todos os ch�uíere deverão apresentar SWz8 carteiras, udm
de serem Visadas.

.

.

! Blu�ena�. 19 de j�nhJ de 1937
AFFONSO FAR1NHAS

7 A:.:.xmar da Inspetoria de Vetcutes

o

lO
•

1 e
(Oot resucndcncia especial;

Ponte

Pa!'R melhor aítender á
crescente frequencia do HosFabrica de Productos Suínos pítal eBoa Esperança» situa-

Acaba de ser dotada de
do em Ipvra, na margem f.lp�

importante melhoramento li pOR�; do rio, e8�e m_odel3:f
fabrica de banha, pertencente mS�l,�t:to, sob a direcção sel

á firma Fl'eitag, Assmanu &
entlhca d� �o!lÍlecldo ope;ra

ela Ltda, com a 3cquisição dor, dr. Vlc�or O. Scbmldt,
e actual montagem de um v�e, dtntro oe pouco, am

possante ÉJl'UpO gerador frio phar os seus. p.aviIh�ês, do

goriHco, especialmente im- �a<>nd�-os de m�LalIaço.e8 mü

pGI'tado para esse fim. Os
Li. 1'::: ..s e confortavels que

sérviços de montagem estão
darao uma ;"u:we sen��_ção

sendo executados com mpi-
de bem. l::stúr e tranqUllnda

IlE-z e pericía pelo technicu d� �os lllnumeros pacientes
cspe ehllista sr. Baiduino Jung I:n�os de todos os pontos da
de' POlio Alegre. N;10 restd i lDna.

duvida que, cum mfds este l (Conclúe na 4a. pag.) .",..
--------,---------_-----

Edital Praçade Segunda

Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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II PARA AS FESTAS DE sAo JOAO !! I

R 1\� offereço um variado sortimente de h
f� fOGOS B

II Ad
da afamada !ab,ica de Ir

. �� ritmo l\1auriGio &. tia Ltda, B
f� R.oberto Grossembacher B

L;6���::�.� ..��.������:.��.. _ _ ii
- ��-._,._,._� �._...._,._,-'

DS· Prefeitos

NC�7'K:! (Norte-Brasil,
ca, Europa, Asla) Cada

BADO ás 1(1,00

PARA

SU�. (Sul.liras!.l e Rerm�;H·
cus Platinas) cada TZRÇA

FEiRA as 10,00:Na sua. ultima reuniao a recouheolmento a tn�](jS os

Dtrectoria .da Cruzada Nacio- prefeHu8 .� presldentes dI:'
nal de Educação, congratn- Gamaras Muaícípaes que,
laudo-se com todos us 1'1'e- como V. Excia., cooperaram
sidentes de Gamaras Municl com a. Cruzada na magna
paes pelo exito alcancedo campanha. demonstrando as

n8S eommemoracões de 13 sim cnrnprcheuúer o alto sen-

de Maio, o dia da alphabetl- tü!o patrtotíco que r-lla
.

sação, com a inauguração cerra e o seu grande amor
de 1.250 escolas, por propos- ao Brasil,
ta do Dr. Gustavo Armbrust. E' esta. agradavel notícta
seu presidente, unanlmemen- que eu tenho a ho nra e o

te approvada, foi deliberado prazer de n-ansmittír a. V.
que se oWciasse 8.0S preteí Excla, em norne da Cruzada
tos e nresídentes de Camaras Nacional de E'íucação e no

Municjpaes que f!zeram íus. meu pessoalmente, como {i

tallar escolas por scllcitação Inequívoco testemunho de
dessa CE'UZac.a para comrue- quanto a CruziiCb apreciou a

moral' essa data, agradeceu- sua valiosa cooperação.
do a collaboração patrioca Ella tü uma contribuição
por elles prestada, a qualtol lnestímavel não só para. li

o que tnaís concorreu para prosperidade futura dv seu
o exíto attíugítlo peh Cl'U· município como ainda a do
zada. seu Estado e a do paíz,

«Exmo, Sr. Prefeito. L'\ obra de combate ao

dA Cruzada Nacional de analpnanetísmo não póJe
Educação na sua obra de solução de continuidade.· A
combtae ao analphabettsmo. Cruzada prusseguiré na sua.

que vis», sem uísunções de campanha pro-instrução e

partidos, de C1'e(108 políticos e.íucaçüo do povo. Os seus

religiosos ou phílosophicos, appellos a todos OH gnvernos
ver o brasileiro Instruído e ti todas as classes, a toda
educado para que o Brasil gente, se renovarão sempre,
seja uma grande nação, na para que st" não esmoreça
sua ultima reunião, numa EU cbra de salvação e eu

homenagem de síncero re- graadectrnento do Brasil.
conhecimento á nobre co «E'. pois, com a mais com

operação por V. Excia. preso movida alegria e o mais sín
tada á «campanha das 4,500 cero reconhecimento que eu.

escolas- lançada por esta apresento a V. Excía, as

I Cruzada, sob o patroctuío da mais alta exnressões de
! Associação Brasiletra de agradecimento e, em nome

I Imprensa, para commemorar da Cruzada Nacional de Edu
i a magna data :!e 13 de Maio, cação, hypoteco-Ihe a nossa

I cue vae assim se tornando o ímmorredoura gratidão,
(:dia da alphahettzação», tem Cordialmente subscrevo-me

I ii subida honra. dR trazer ao de V. Excla,
couaecímento de V. Excía, Patricio, amigo e admtrador
que; na rererida reunião foi
delíherodo, por eutre palmas,
que se ÍnSCi'8Ve"Se em acta Presidente da Cruzada Nacío
um voto de grande louvor e I aal de Educação».

G�]t@.!VMmm.
EiYt.�.
�Gi!l-.
Ul-..le..'"'&.1Z.
&��I:'���
DíIlrt��:.'I;
Fk.'t1l;�
('J�
B(lm�..

!l!�w.�r;w,
ml:"!JI3! ni)·�o.
C�f3=ct!llGm, ete,

Blllmonall-Rum�a eill B DE] 9

mmo

I Informacões e .Panel-avl-
, .I.

RO, Da Agencia dos Correi
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SMe: RIO DE JA�ErRO
Succursal em Bluruenau - Galxll pr,RUd N ..5

PAGA JUROS, mI! CO�ITA-CORRENTE.
ATE 7 oI. AO A�NO

. "Depnsltos Popular-es" desde a

quantia dlJ 20$i}\J{) até 10:0GO$OOO pa
gun.ío jures ue

1
Lanoamentn lla

..

r,,·tn '�;Bj11T'l n� n
ult.UIJ !." u,";) ..... \.I

fisoalizaCão
c

e melhoria da estradas
� • t

[LO VBlGTIlOS

'n ,

rara ue
• I

Ç[ r?rli!�r);(l tiu _"bJ.UU�U

Prefeitura

De ordem do SI', Diretor do Tesouro do Esítldo, faco
;�ublic(.l qUe, em cumprimento a decreto n. 8, de ti de f'.í
neiro

.

de 1037 Be p!'üCed0 nesta coletoria. o lançamento da.

Taxa, de ser'v;iço de conscn..'ação e rnel!wria 'de estradas de

rodagem e de serviço de regist1'O e fisaaliznçâu rl�, vefcutos,
para o vigente eXl?rcfcltl pelo que são convidados {JS con�

tribuil.1tes dn. l'orerida taxa a apresentarem as declaraç(,13s
exip'idas pelo art. 15 do citado dt-:creto n. 8. até o di:_l 3!}
de 1�wio p. vüu[ouro, nos termos do deocreto n. 89 de 7
do corrente mês.

incumhe essa obrigação:
I ..,-- Aos pJ'oprietarios individuais, empresas, socieda

des !..lU seus prepostos, de vf'Ícuios que se lltilizaj'('p� das
estradas de rodagem estaduais C;}illO tais eonsidel'adôs

pelo plano rodoviario do E�tado e nas qt:ttis existam
turmas permanentes de com;ervação.

II - Aos proprietarios de terre!:os mal'ginaís áquelai'!l
estradas, até uma profundidade de 5 kilometrol'l, desde

qm� sejam �las pavimBntBdas com maca:1arn, revestimento

silico-argiloso, ou outro destinado á cons ...UdH.r·lhe a su·

perficie n8tur��1 ou exigiam a. construção de obras de arte

de valor superior a 50:000$, estando nesse caso sujeitos

J
sómeute 09 terrenos até uma distancia de 50 quilometras
de. cada lado da construção pelo eixu das estradas que a

ela conver��irGm.
IH - Pelas pes5ôas naturais cu juridicas, nacionais

ou exU·angí.'L�asJ de. ambos os sexos, maiores de 21 anns,

que exercer no Estadv industria ou proriGsã.o, arte, eUcio.
ou emprego, (lU vivam de seus bens ou rendas, estando
isentas 8.S pessôal: cujos vencimentos ou l'endt1s Forem in.
feriores a 2:400$ annuais.

Os contribuint�s que não apresentarem, dentro do

prazo, eRSUS ueclarai;õeS, sel'fio lançados á revelia, pelo
exator, ficanda sujeitos ás multns de que trata.m as letras
a e b do art. 31 (�O decreto n' 8.

As declarações que apresentarem fraude ou negação
sujeitam aos contríhuíntes á multa de 20$000 a 100$000.

Nesta exatoria obterão os 81'S. contribuintes infórmes
sobre as declarações de que trata. () presente edital.

Coletoria Estadual de BJumenau, 15 Je abril de 1937.
.

No SCHEEFFER -' Coletor

T\tunicipaI de Blumenau
Ihriso

.
De· ordem do Snr. Prefeito, chama atenção dos inte

resÊ'àdos, que a partir desta data. serão. apreendidos os

Jães soltos nas vias publicas desta cidade e aos quais se
rá dado destino, de ttcôrdo com as posturas Mu::ücipais.

Biumenat:, 17 de junho de 1937 .

PROCOPIO TELLES
Fiscal a.nxiliai'

DESPERTEA BU1JS
DO SEU F�GADO
Sem Ca!amebllos-E Saltam da Cama

illsposío Fara tudo
/0 :figado dc'\�e a:crr�nl::J.r. diari::!,mcntel' no

cst,oma�o:o nm litro de büis:. Se a bílis não
corre livremente:o os climentos não são

cigeridos e. �pod2"ecem. 03 rra�es inch.am o

cstonlngO� Sob!"cv-em a p:!'isão de ventre.
"

...

o-cê sente--st! abat.ido e C01UÓ c::lvencna".o ...

Tudo é am:lrgo e n. vien. ê u:n m&.rtr'rio.

SãC2� iiléOs minc:'1le2" l:-..:xan.tes ou pur

t;:lntes;. êle nada va.1e=-� Uma simples ev2,

(,.Ui:!c.iio nüo tocaci a c�u.'la. Nn.�t::. ha como

mi ;-,ano!J"s Pillulas Cá.RTERS par,,· o

Fk:.ndot 1'2rll uma ncr;i!o ce:rta. Fazem.
cvrrer lhtl"l1!llcnte ��e. lltr-o de bi1iJ;� e você
scrrf.oC-se disposto para. tudo. I.rão causam

(�nmn-o; s:;ío ::':1l3VéS c contudo são m:::u:·a.vi..

lbcsas pBl'a f;�z.e;..·-a liiJis c·o:::-rer livremente.

Pe,a as Pillulas CARTEF!S para () Figado.
:"I<tã.o u::ccite jmiteçQes. PJ:'cçl) jl·$OOO.

Ferm t �n c�e ade �l
I·!I•ILatas e pacotinhos

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



Chronicôs secíees

Quando rocê reio po ra mim de braços abertos. p10-
curaruio enuoiuer-me na aura dr; sua sedução tropical, eu,

não a quiz receber dentro de minha 'vida. Os meus pobres
olhos cansados e doloridos se otuscaram ao cturão tropi.
cal que uoc« irradiava: nesse tempo (ji�tante, poeta vadio
eu preteria a luz suare da lua nas noites trrasüeirae lan
tejouladas de estrelas...

AgOTV, que os meus olhos já se CQ17Sm�flm da luz pa
lida do luar, e eu procuro uoce para a minha comtiem:

plação sentimental, é inntilmente que (cu. estendo as mõos
em prece e suplico a sua presença. "V(.I('ê já enconti O�l.

quem a quisesse, depois que eu a rep�h. .

E' a vida Que passa, a mesma historia de sempre, a
mesma triste ldstoTia de todos os COTações ...

JJ1A[WELLO

I promoverá hoje á noite, em

í seus elegantes salões, uma

Festejou hontem seu � an-; soíré ríausuute em comme

niversario natalícío a gentil i moração da tradicional noite
senhorita Muehi �ichels que de S. ';oão.
por este motivo foi muito Ie- ...
licitada por SIHiS amiguinhas

Nos meIOS soci.aes !!gado8
e conhecidos. I

a este. clube reina m!ensf1
Fazem annos hoje: enthuziasmo por. est� nOlh:; de
_ O sr. 'I'ercílío Murara' dansas que sela ,lib!llhant'ida

que goza em Indayal e em p.el.o conjuneto do Jazz Ame

nosso meio de ínumeras e
rica.

solidas amizades.
...

A lN UGURAC
-

DO �

_ a sra, Joauna Farinhas
� A . AO 11 iI]:;

Klitzke, digna esposa do sr. Como prevíramos, a i; e-u-

Frandsco Kliízke. guração do novo edifício do
- Mario ::Vledeiros, intelli- café Elite contituiu a Düta

gente filho do sr. Medeiros principal da noite de sabba

Filho. �" do. Um numero inconlavej
- Waln;of Zeredo,llilho do de pessoas para ali se dÜ'Í-

ST. Manoel Zei.'edo. giu enchendo literalmente os

Amanhã: amplos salões E:' reservados
o sr. João AlfrEdo Rodri- do Café, ficando entretanto,

gues; um grande numero de ramí·
- o sr. João Farinhas. lias de pé, deVIdo a falta de
A todos os ::mniversarian. mesas e cadeiras desoccupa.

tes bnviamos as felicitações das.
dústa fOlha.

.,

1.
@

10 o
Ouant:!oBLU ME·NAU (Corres'Pondencia especial)

Viaj"antes

Atrahição entre OS bandidos
(Conclusão da 2a. pagina) «Bôa Esperança", de lrvra.

. No .agupe que os noívos ot-
Luz eléctrica fereceram no «elu!:> União»

Está funccionando, já ha 'compareceu grande .numero
dias de modo Irrenrehensí- de amigos e admiradores

veJ,' a ínstallação de luz que ali foram levar seus pa
stectríoa nesta vüle devenào rabens, sendo por essa ocea

bem breve ser ligada á rede sião ,?S noivos alvo de ex

geral tambem a povoação de pressrvas homenagens.
Ipyra. C?� esta o�)fa de Viajantesgrande utílidade publíca, for-
neceu mais um Eloquente at.
testado de sua actividade
emprehendedora o sr, Leo
polde Kc. Frcitag, que já.
muito tem feito pelo pro
gresso do logar, Anniversarios

o codigo de honra dos "gangsters" - •. Á odysséa da
mulher que entregou Díllínger á morte

(Reportagem da União Brasileíra de Imp1'ensa)

0- CRIl\J!E nos E�tad?s ��i, mesmo assim, não a cenquís
dos e lima mstítuíção tou, perseguida qu�. vem

organísada, Esta aítírmanve, sendo pelos companheiros
aliás, é desnecessaría. Basta daquelle que foi. em vida, o

que se diga que elle tem mais sangutnarío e audaz
resistido, galhardamente, á. dos facínoras da Norte-Ame
maior organísação techníca rica.

policial do mundo. Os erími- A sombra de Dillluger v-.

ncsos nnrte-arnerteanos têm disse etla certa vez aos re

.suas.Ieís, poderíamos dize!', porteres - está em toda par
seus principias, seu codIgo te para onde me conduzo.
de honra. Recebo cartas ameaçadoras
Quem será, entre osban e sei que, hoje ou amanhã,

dídos, capaz de violal-c? serei abatida. Os crímtnosos
Naturalmente que de quan- de todo mundo acenam-me

do em vez, ha quem o taça, com a" vingança. E' uma es

levando um companheiro de paetatíva de verdadeira "an
«eazzía» á prisão, o que gustia. Uma tragedía, aWr-'

quer dizer á morte. Mas este mou, passou a ser a, minha.
Oesgraçlldo passará a ter vida depois que, querendo
uma exístencla de verdadeíro prestar um serviço á nação,
martyrío, até surprehendel-o entreguei. de certo modo, o

o silve da metralhadora 80 bandido as autoridades, Não
dobrar de ;uma esquina ou sou uma delatora commum.

dentro de seu proprio appar- Denunciei - disse clla - o

tamento. mais perigtJ�o inimigo da
Os trahidores ou SImples nação Norte-aruericanâ, um

delatores diUicilmellte eacho- homem que a. policia mobili
pam á. inexoravel vingança sara am verdadeiro exercito
dos

.
«ga[!g� ters». ElIes não á sua captura. �Merecerei,

perdoam aos que violaram porv.::ntura, a morte, por
o seu chamado �odigo de isto?
honra. O qU!3 é Íntf>ressante em

El1tendem, dentro de sua tudc. isto, é que a policia de

logica, que os criminosos de· todo o ;mundo já, de certa
Vêm ter tambem, digamos, torrea, se considerou incapaz
'sua moral, flcatando-se uns ée garantll.a, de tl.vitar, com

aos outros, respeitando os sF.gurança, um attentado á

principios de sua «artell. . sua vida.
.

Certa vez, nos Estados U' Aclualme'1te parece que a

Inictos, paiz onde tudo é fóra dela.túr.a do famoso bandido
do ceillmulli, dynamico, gi- americano l'f'tá nla França.
gs.ntesco. diriamos melhor, Fugiu dos Est::1dos Unidos e,.
até os dfllinquentes, um dos mesmo at'lsim, não se encon-'

que lá viviam á maig5m d!:l Ira em segurança, vendo, a

lei, profissional do crimn in· túda hora, o e.spcctro d.a
vete.cado e perigoso, denun- morte.

dou o companheiro á poU Ena poderá escapar á vin
cia, pedinde, ao mBsmo tem· gança terriv�l. dos compr:
pú, garanEas -de vida, Os nheiros de Dll1wger, .::na� Vl

«sherlocks» norte-americano,; I verá sempre SGb a túrtura

para evitar um provavel at-I da ameaça tremenda

tentado, por parte de s�us
companheiros, conservafam
o delator pr€so, até que O

facto fosse esquecido. Poi�
bem. Um dos b:mdidos. para
vingar'se, deixou· se

.

pl."p.D.:ler
e. lá dentrD, ajustou contas
com aquelle que. violara o

codigo de honra dos ct'Ími
nOS08.
A mulher que entregou

,nminger ás balas mortifera@
d)s federües dos Estados
Unido�, vive como um Asha·

.

vefUS de saias. :Não tem pau
�n certo. Buscou a tranquil
íUade íóra de sua patriamas,

Estrada de rodagem

Acha-se hospedado nesta
praçe o sr. PeJro Oliveira,
Inspector do Thesouro Esta
dual, em viagem de lnspec
ção.
Igualmente passou por a

qui, ha dias, o sr. Malamud,
sócio da Importante firma

Graças á esclárecida pre- Elias Malamud & Rijos, o

visão do nosso Prefeito, co' qual veio acompanhado do
ronel Gasparino ZOl'ZZi,

.

vse sr, Victor Kurudz, de Rio
sar nberto em breve, um no- Caçador, para tratar de ne

vo traçado que ligará esta gocios de madeira.
Iocalldede , com o visinho Seguiram --para Maratã e

município de Lagoa Verme- Porto Alegre, em viagem de
lha. Creando, assim. um es- recreio, o aballsado indus
coadouro natural para os trlalls ta sr. Leopoldo Ko.
productos daquella eornmuna, Freitag e exma. Sra.
bem Iacil será de aquilatar
o grande beneficio que vae

gosar toda essa vasta zona

que se estende de�de o rio
10 Peixe até os limitroplles
do Rio Grande dõ SaL

Embarqnas de madeira

Após d�moroda. estagnação
no fornecimento de vagões
para trans�orte dJ madeiras,
a Estrada começou nova

mente a servir esta estação.
formando uma compo"ição

Cootrabiu Dupcias com a de dois trens especiaes, que
srta. Herly Aehl'oeder, IiJha foram totalmente cUl'fégac\os
do sr. HodoHo Schroeder, o com pinho, destir!ado a Bue·
sr, Mar'io Silva, provecto nos Ayres, via Porb D. Pe
pharmac€l!tico do Hospital dro II.

Noivado·

O rendimento das suas aves, em ovos I:' gordura, de
pende da alimentação que lhes for proporcionada.

Prefira, portantD,
Acham-se entre nós vindos

de Curitiba em gozo de fe
rias os 81'S. Luiz 8totz e Ar
thur Balsini, respectivamente

.

quarto e terceiro aunistas de
Direito da Faculdade do Pe.
raná.

I Baile� e festas
---......-------------- ----�---- SOIEE NO AMERICA

o Club Naatico America

farelinho e .Triguilll0
ótimos produtos do :ifoinho JOINVILLE, cujas vanta

gens são indiscutíveis.

Recreativo Brasil s. c.
de bicycletas
Gaspar

r';OTA DA SECRETARIA Corrida

MAGAZINE COMMERCIAL

o SI". Tte. Pau10 Clementino Lopes. Presidente do
RECReATIVO BRASIL S. C., faz publico que os j(lgndores
Walderr.al' Chagas e Nilo Gomas foram excluídos, por io
discíplin:l, do nosso qUádro eSDortivo.

Secretaria do R. B. S. C., am 22 de junho de 1937
Júaqu.hn de Sales

1ü• Sp.cretario

EXONERACÕES
Pela resolução n. 113 foram

exonerados, a pedido, Her
mann Dietrichkeit e Arwin
DUwB dos cargos de l' e 2

suplentes do Delegado de
Policia de Hammonia, res

pe'::tiv3mente.
"

A

oace oeeo

A noite decorreu no meio
de enorme alegria, prol�)n
g&ndo-se RS dansas até de
madruglida.

II E RDEU - S E c bi.
lhete nr. 14,875 da Lo

teria do Estado de Sta Ca
tharlna a ser sorteado n{)

proximo dia 24. Pede-se á
pessoa que o encontrou en

tregaIo á sra. Herta Me.nsur.
Depois de sortaado não tem
mais direito no bilhete.

em

Venceu esta pTova o ciclystq Leopo?do TVehm:uth

Domingo ultimo realizou- vValdemar Bednschi (27,45)
se em Gaspar uma corrida e Le.onardo Schmith (27,50).

• de bicycletas promovida pe- A firma João PTosd.oci-
De Aqludabam )'10 sr. Antonio Schmitz e pa- mo &, Filhos fez a offerta

1'a a qual foram instituídos de um pharol electrico
(CORRESPONDt':NCIA ESt'ECIAL) diversus premias. «::Mó1as Onrata».
Realisou 8'" no d�a 21 do j Ton1aram parte numero

corrente mez de Junho, no
.. .. .' . ..

cartorio d ..:! Paz de Aquida.- so� conconentes .qu� �OIanJ.

ban, o enlace matrimonial do ammados enthuz13i':ücarnen
jovem Conrado Odebrecht. fi- te pela assÍstencia local. O
\ho do sr. �aldemar Ode- trajecto a percorrer éa de
b�echt, negoctl:wte eôtabele· 10 voltas de cercá,. de 1
cldo em Morro-Peludo, deste . ..c •

dü:tricto, com a . srta. Maria km
..
e 200. mts., que 1.01

Verissimo Felix, professora venCIdo bnlh�ntemente por
municipal de Subida, dileta Leopoldo \\' ehmuth em

filha do sr. Antonio Verissi- 25,12 minutos.

��"G�s��:.nte no munictpio Cla8s�fjcaran:-s� a seguir
Par:::bel1s. 08 segumtes CIClIstas: Apo

liDario Souza (25,33), Os
waldo Schmith (27,10),

ESPORTIVANOTA
C!:mD noUciamos tt've lu

gar düming,> á tarde no cam

po do Fluminense um encon

tro am�stogo entre este qua
dro e o Recreativo S. C,
O jogo foi arbitrado pejo

sr. Meni Kilwagen e tltSEn
rolou-se com basta.Gte anima
ção, pabendo a victoria final
aos rapazes do Fluminense
pelo eSCore de 5 x 4.

**�

-

Procura-se uma bôa

empregada que saiba co

sinhar. Informaç,5es nesta

redacção.

BUSCO
Amanhã. - Quinta-feira - ás 8 horas

Grande Sessão Popular
O mesmo W. C FIELDS de s�mpre-, numa Comedia

inteiramente original
Em aviso publicado hoje

nesta folha a Directoria do
Recreativo S. C. notifica a

expulsão de seu quadro dos
jogadores Nilo Gomes e

Ü fO:I!UnCe de uma linda moça que era fiIhll de um ve- Waldemar Chagas. A ('xpul-
lbaco dil'IlJmad{l na arte de HIUfIir o proximo �ã? p�er.de-8e a ��tivos de

Um
..
Hi.m alegre, romJmtico e sentimental, inter�retado por l�dlSClP l�da" por .li:O terem

• .•.

t< dt-; opttmos actores da tela c mpareCl (, TI? JO",o m�rca-um CODJUl1) J
.

.. do com o Flumme.nse dIyer-
.

.w H. iJ"'l. �O· aJtendeu.dI) os innumeros pedidos es!.a 1.··.·.. . .... ..
..

. ..

.

'

fit\t.iaÇu : Emprezfl resolveu dar semanalmente r,..;i.. •.•

,-"Tna Sessão' Pópular peh preço ft:<duzidissimo de _!is. 1�OOO l�!achlna e material para um Jornal
?:. "'ütrada, Não G.,andamos buscar para essas sessoes 111ms
vçé'.I[loS e baraTOS, mas sim, continuaremos oxhibir o� nos· Vende-se uma machina de i:nprE?ss�o de .pouco uso, typo
EV" "il�l � da linl '. �ilrns i-éditos e escolhidos especmJmen- .. Estr':tdo: d.e Feno, lmpnnundo slmultaneamente

.

,.,. (,.'J,:-; e. 1 1", L
.

ti .
. duas pag;ulas. formato Igual ao desta folha, (1500 exemplares por

tf: [iHí'a eJta pl'�ça. hora). Acompanha material novo e. completo para confecção de
Er:.trada 1$000 I jornal. Informações com "Cidade de Blumenau».

A filha do Saltimbanco
sos elemer.tns. Sabemos
da ter havido tambem
casos de suspensão.
mesmos motivos.

ain
dois
pelo Revistas e pubJicações

R�cebemos o nr. oe junho
de «Magazine Commercial»,
a esplendida publicação men

sal que Si:! edita no Rio de
Janeiro, á rua gal. Camarl1,
20-40•

E9

Cl lid e
de WETZEL 6: (JAe - JOINVlLLE 3!arca Registrada)

torna a roupa branquissima'

Com o s€:u uso, nota-se em

poucos dias:
l' - O sangue limpo. de im

purezas e bem estar geral.
2' - Desapparecimento de

IEspinhas, Eczemas. Erupções.

..'Furunculos, Coceiras, Feridas
bravas, Bôba, etc.
3' .,-Desapparecimento com

pleto de RHEUMA'l'ISMO, dõ- .ires nos ossos e dôres de ca- �

beça.
·4' - Desaparecimento d'ls

manifestações syphiliticas e

de todos os incommodos de
fundo syphilitica.
5' - O apparelho gastro

indestinal verfeito. pois. (l

"ELIXIR 914" não ataca o cs

tomago e não contém iodu- �reto. I-E' o unico Depurativo que ,

I
tem attestados dosHospitael.", !
de especialistas dos Olhos· e I

.

da Dyspepsia Syphilitica. (

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


