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l nstrucções da «G eob ra )}

á pô:ãte 50bf� O rrBC) Hajahy. Em p�efia ad§vi��da
constru(cão do lunneB

Gentilmente convidados, pelo
Si. d�.· Leo Frederico Glas,
comi>�tente engenheiro civil que
dirír.; .: as construccões da Cia.
Geré:/ de Obras e Construccões
S. �\ Geobra,' em nosso muni-Í:
cipi', e para a E. F. S, C, 'fk
zem <3 iígeira visita as obras de
vul.o que estão sendo construi'
das para dirigir os trilhos da
nossa rodovia até Gaspar.
Acompanhados ,attenciosa-

mente pelo. dr, Frederico Glas
tivemos occasião êe presenciar
a todos os serviços que estão
sendo realizados dia e noite ."

..

colhendo dessa visita algún�"
dados que passaremos a publi
car afim de melhor informar lOS
nossos prezados leitores.'

.

por um viaduto de cim ento ar- marteletas que
.

substituem as

Quem não conhece a ponte rnado de 115 metros de exten- picaretas; lambem d(a ventila

sobre. o rio ltajahy fica deslurn- S3?, com 5 pilares duplos, ter� ção para o inferior arejando o

brado com a sua mazestosa minando na entrada d? t�lmel ar e retirando o pó e a fumaca
ímponenda. Quasi invisivel da que perfura o morro ah existen- das explosões de dynamíte.

•

.)ti-; cidade, esca,nd1da por frondos.os I
te.
..

'a � :., _

Na outra saída do tunnel o
, ./ eucalyptos, ergl=e-se a grandio- ,

_

Este U�lm? �acc�s"o a ...da es trabalho já foi iniciado, devendo
,

sa ponte metal,hca com 200 me- ta para terminar, tra�alha�do na :e installar �re,,:e�ente a
.

mOI1-

tros de comprimento; assentan- obra 4 t�rmas que se revezam ragern de machirrismos afim de
do-se sobre dois enormes píla- no; arrebItamento, �as peças me-j

reforçar �nav�nço:
res, O acesso do lado direito tahc�s .que compietam a pont8i ,O tunnel e feito para uma

do rÍO acha-se concluído, neces- Em baIXO elabora-se cuidado- b!tola, sendo sua 'entrada e sa

sitando-se para isso o aterro sa obra d� defesa contra .as en- hida ornamentadas por enor

de uma larga extensão de ter- �hentes af�m de proteger o po:�- rr:es �!oco� trabalhado� de gra�
rena que prolonga-se até perto 10. de apoio d� ponte, é �onsd- OIto provemente de SUb:da ..O b�o.
da cervejaria Berner, Do lado t�lda por pedras de. gr�ntto .

e �o central �ue traz a indicação
esquerdo o acesso é constituído C1:nento fOImando um ,P,ano .m- 1938» e E. F. S. C,> pesa uma

.
.

. clínado da margem ate os pila· íortellada.
.

.

res rnarginaes. Ao lado) para O atrazo do
.

malariaJ, cém

o'"M S. Icanalisar
as agu�s, fO!, construi-jPeç�s :ne!alicas e,?Ynnmite,.t.e�. .. da uma valleta oe cImento ar- pre!Udl�ado o rapldo andamen-

.....
.

mado. to das obras. Entretanto em
..

. ".,. 9 tunn�1 tem inicio logo I Noyembro deverão e:star can-
O MELH9R E MAIS 110DER apos o vl�ducto, devendo te� c1Uldos todt?s �s .

servlços�
NO SYSTli'M� .DE FOSS·.S.,.um comJ'�llnentotota� de85 me Ao terrnlJ:a!mos �5.ta· nola

. . . ...:... li • d; .

tros. Inicia-se em lmhâ recta queremos deixar aqUI nossos
DO AfUNDO. até .40 melros e em seguida faz agradec'mentos ao sr. dr, Fre·

uma curva para a direita. Está derico Glas que nãO poupou a-

•• actualmente com 40 metr0s - de mabilidades e gen�jlezas atim de

'gravlssimO extensão, dos quaes J6 já se por-nos em cont�cto directo
.

"

.

acham promptos, com a aboba- com todos os serviços e me-

O ESTADO DE SAUDE DO AR- d� de c0;tcreto, Trabalham ahi. thodos qu� a!_i são empregados
CEBISPO DE MACEIO·.. dia e nOIte, 3 turmas que se s?b s1:!.a cntenO!�a e competent:

revezam de 8 em 8 horas. O duecçao,
}\!fACEIO\ 20 - E' gta.- avanço é feito em duas galerias

vissimo O estado de saude Iateraes na média diaria de 90
do arcebispo de Maceió, cmts., de �ada Iado� feitas as

(IUe se encon'Ta aiacado galenas sao con,strwdos .as pa·
l

.

�

. redes de cantana. segumdo-sede endema pulmonar agu- o acabamento da abobada com
do.

. escoramento e a ultima phase
O vigario geral do Ar- que e a concretagem e conrré

cebispado reccommendou to prompto do arco. A. espes:
aos fieis preces pelo res-

sura da abobada do tunnel e

t·: b 1"',' t· d b'
. de 70 cmts. em concreto.

d
.

e e"lmen o o arce l�- foi instalIado um 'apparelho
po, que tem quat�o medl- f.:ompressor que envia ar çom-'J cos a sua cabeceIra. primido para movimentar as

Ponte sobre o rio Itajahy em Hammonia

E'

§
SIEMENS

MOTORES SIEMENS
T E Na

-

.

Montemos variadoUstock"de
. motores para todos os tins.

I transformadores, 'c!ynamos,
..

bombos para agua, ele., etc,

I MATER�t.l N.tUDO PARA INSTAllAÇÕES EM. GERAL
"

,

...

ASientes e D·tstribuidores:

R PROBST & (IA.'
!lUMENAI'J

. :." .

.. : .,"

P�UII..' Seroada de

Im Chegarão a Blumenau na quarta-feira

ri DI .a 21 DE '\lULIIO

3' quatro artistas aHemães do

�. �������� E�:w��:�:la�9 Berlim
. ',,"

a cantora da RadlO-0fflcml do Reich-

II Ingried Brebeck
.

o maestro de piano Claus Billig
artistas de fama inte:naCÍanal mos

. :rando aos Blumenallen�es as moder�
nas danças e canto3 alem;;_es

.

NO OINE�rA BUSOH As 8j30 HORAS
Entradas: rs. t$ooo

3$000
1$500

Convida-se o povo de .Jlumenau para es-

ROMA, 20 ---' C. >mmuni- ao mar em Tristão, no dia II ta sereoada de àrte
cam que o couraçado «Vit- 25 do corrente.

L'
N S D A P - Santa Catarina

A cerimonia terá a prfl- ��
sença do rei Victor Ema- $ #**311i1I1F*ã ::.:am:e _ffttlU�;;;;;o...;;.
nuel e de altas autoridades.
Por decisão do «Duce», Falleceu O senador Guglierlllo Marconi

será.madrinha da nova uni-
, :r.

dadé a senhora Maria Ber- ROMA 20 - Provocou InstItuto NaCIOnal de In'

tuzi, esposa de um opera- profundo 'pezar o fallecimeu- vest�gações, do qual era

rio dos estaleiros navae�, to do sr. Gugliermo Mar- presIdente.
a pouco cOndecurado com coni em todo o mundo, �_......------

a estrelIâ. de merito do O extincto hontem até 1· an.o1ruarsarI1o· da' . rI ....trabalho. certa hora gozava boa sau- Ui .

Ao lànçamento do «Vit- Ide, recebendo sabbéi:do a

I'
N I. ! Itorio }pneto» estará pre- visita do Papa no CasteI VO uçao nBSp'annUlasente a primeira esquadra Grandolfo,

IcompltJta. o corpo de Marconi foi ROMA, 20 - Rememo-
exposto em Capell<l Arden, rando O primeiro mmiver

DIA DO" COLONO te preparada no Palac�o sario do inició da revolu-
Famicinie: . ção hespanhola, todos 0.8

A estação emi-. ..,ma omeial de Marcom nasceu eU1: 24 jornaes italianos dedicam
Rei Victo� Emanuel B�rlirn, transmitirá no proxin:o d", Abril de 1874, tendo longos artigos á Hespa-

t
.

\7 • dta 25 um programmd especial ult· t t d .' ',.
orla v eneto» primeira um- h r D·· d C _

. lmamen e orna o gran- nha nacJOnalista. ccrn pa-
d d d

em omenagLrl ao Ia o o
d

.

t· ··tr·
-

a e e 35 mil toneladas lono, q;.!1:' selá ouvida as 2315 e 1ll eresse na cons uÇão lavras de enCOIDWS ·80
será lançado solemnemente. hora.; (:tio!'.}, brasildra),

7

de um nuvo edifieio do genewl Franco .

Cruzeiro
Suroreza

Boa Vista

"".'
.

15 o conjhcto
em S_

de domingo
Paulo

O Departamento de Educa-
ção esrã publicando edital no Um estrangeiro provocou sedo tumulto, do qual

.

<Diario Offícíal-, convidando o resultou sua morte e ferimentos em 18 outras
prof. Aquilino Buzzí, da escola
.de São Pedro Novo, município
de Rodeio, a reassumir o cargo
no prazo de 15 dias, sob pena· 1 � 9- ; T. ">7n , ,� n ..� p,.,.. n_de ser exonerado do emprego.] S. Palhu. -.t) - Na ta!-I;,�<cna, 81}l.e�e!!taih� ��.�me"Jde de doinínsro. (mando se' to transfixiante Cl8 oaia no

�� ...

f7 .

.

iniciava o annuncíado eles- pé esquerdo.negres5Du file íntegralísta, na Aveni- .liO contrario do q"_le es·

f? .1
da Paulista, ouviu-se . um tava anunciado, o sr. Pli-

. ao o.rOSi tiro, que foi o signal ela nío Salgado não viajou de
confusão e ele correrias. E, trem, mas sim, por via ma

AYRES, ��o - Rc· do meio da multidão, par- ritima, partindo para 8aE-
gressou ao Brasil, a bor- tiram mais tiros, estabele- tos, de onde se transportou
do do navio "Conte Gran- cendo-se UU1 verdadeiro ti- para a capital bandeirante.

roteia, em consequencia do Seria um atentaâa contra o sr.

que ficaram feridas 18 pes- FHnio Salgadtl?
soas, entre os quaes o ge- RIO, 20 - Supõe.se qr:e
neral reformado do Exerci- o lituano Kalpsthy, v rsava

to, EpaminondasGuimarães. a pessoa do sr. Plínio Sal
Houve um morto que. é gado, quando atirou sobre

o cidadão lituano Irwín ! o autornovel que couduzia

Kalpsthy. o gal. Epaminondas Gnr-
Em virtude dessas gra- marães, ,

ves occurreucias, a policia �4_ respeito foi aberto rr

prohibiu a reunião integra- goroso ínquerito, que corre

lista no 'I'heatro Municípal na delegacia. de Segurança
a qual estava marcada para, Publica.

.

a noite. O sr. Plínio Salgado com-

F
'..

1 i' • � r;' pareceu, á tarde de hoje,erlU.il O ga . r.pamUWll!lâS U'Ui�
aquella delegacia, onde

maraes
prestou declarações, ..

RIO, 20 - Entre os fe- Lincharia
ridos no conflicto intr3gra- S. PáULO) 20 - O li-
liata dtl São Paulo, figv.ra tuano Kalpsthy, logo após

.general Epamincndàs atirar sobre o antamoveI
Teixeira Guimarães. Esse I em que suppunha viajar o

militar, .q:le acompa,�hav�l·sr. Plínio 8a�g�do, foi mor�
o sr. Phmo Salgado, a raI- to pela multldao.

lT-i' • �

pessoas, entre as quaes o ga... ..:..pamlnOlJ.rraS
Guimarães

Sr. Medeiros Netto

de", o sr. Medeiros Netto,
president� do Senado.

A f) embarque compare
ceram numerosos officiaes
e o representante do Bra
sil.

farinhas de indiscutível s.uperioridade capazes
c\}II).petir com qualquer similar

140"'11'10 Joinviile Filial Blumenau
Caixa Postal, 89 End. tel. SILOS

Novo vaso

de

italianoguerra
fi couraçado "Vittoria Veneto" será lançado

proximo dia 25
ao mar nll

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



AIR F'RANCE

As

inflamações
in ternas!

Roberto 6rossenbacher

Rua 15 de Novembro,85

CORREIO AEREO

o que TodaMulher deve saber

FECHAMENTO DAS MALAS

PARA

SUL (Sul-Bras!l e Replxbli
cus Platinas) cada TERÇA·

FEIRA as 10)00

NORTE {Norte.BrasH, Afri-l
ca, Europa, Asta) Cada BAR

BADO ás 10,00

BlnmBnall-Europa em 3 dias e
.

melO

Envelhecer antes de tempo e outras alterações graves da sauder certas
tosses, dores no peito, certas coceiras, manchas na pele, dores nas costas,
dores e colícas no ventre, fraqueza geral, pontadas e dores de cabeça,
moleza, cairnbraa e dunnencia nas pernas, frios ou calores súbitos,
tonturas, zumbidos nos ouvidos, congestões, nervos doentes, palpitações,
falta de ar, frio nos pés ou nas mãos, enjôos, arrepios, hemorragias,
anemia, palidez e amarelídão, azia, arrotos frequentes, falta de apetite,
a. asma nervosa, escurecimentos da vista, opressão no peito e no coração,
tristeza, eançaçco, todos estes sofrimentos podem ser causados pelas
inflamações de importantes orgãos internos das mulheres 1

O genio da mulher muda quasl sempre e.ella pensa que está sofrendo
de muitas doenças, sem desconfiar nem se lembrar que todos 06 seus

males são causados pelas inflamações de orgãos internos.
A prova de que tudo é causado por estas 'inflamações é que com um

bom tratamento os sofrimentos desaparecem e a mulher sente-se outra,
como que resuscitada, alegre e contente com a vida, que lhe parecia
durante a molestía um verdadeiro inferno!

Trate-se
Use Regulador Cesteira

Regulador Gesteíra é o melhor rernedío para tratar os, perigosos
sofrimentos e males causados pelas inflamações de importantes orgãoa
internos.

RGg�ürW,Gr CCBtei:ra evita e trata as complicações internas.
Comece hoje mesmo'

a mar Regulador Gestelra

Informações e Papel-avi
ão, na Agencia dos Correi:

os e com o Agente da AIR .<�

FRANOE

Banco Wr{icionã'ri"""":Õ--émiínleréTõ
SUCURSAL El\tl

__.... ....." ..,.�, ,· ..'��I;.";Ir,I�I��u·=�r;,:;J: • .;.�f".I'..,;:;l

Colectoria
BLU�1ENAU

Pedimos aos nossos clientes o tãvor da apresenta
rem a este Banco as suas cardenetas de contas correu
tes devedoras, credoras e de deposítos populares, para
serem lançados os [uros do semestre llmlo, na forma do
costume,

De ordem do sr. COletor Estadual desta cíéade, torno

I
publico e

pa.
ra o conhecímento dos Iuteressados, que uu

l'ailte Ó corrente mez, em todcs os dias utels, arreeada-se
nesta repartição e em todas as demais deste munícípto, o

2' semestre do imposto aoíma, relativamente ao corrente
ano.

Os srs. contribuintes que deíxarern satisfazer o paga
monto DO corrente fi ez, poderão lBzeJ.o nos mezes do A
gosto e Setembro acrescldos da mutta de 5 % e la ('/Q rcs

petívameute.
Fíndo estes prazos. a cobrança serà feita judicialmen

te, por íutermedto da Promotoría Publica desta COmaN!U,
de scordo 'com as Leis em vigor,

Blumenau, em t de Julho de !fJ37

'(ass.) OSNY MELLO, escrivão

.

li'Ttíd:', ou msls clié!rjam"":�� po�crao ganhar CM �\liI propl<l "!l�"J 9"':11'
1U'.;j:iJ elo d2éil::arem 511<1:; horas vaS6i 1í original, ar'<btica c rendas"

indu.tríe "M. A. N. I. S/' Par.:! iní;..rmllçó;;:s, escrever <) ";.,.t A. N. L S_" T

fL do Passelc; 56 - Soll" 141 - Hio de J.mc;:iro. R&lÕeberii tI;n fofh"fo gl'e�is 1
eitplil;ativCl. Se dc§cjar arnQstra do trQb�H�o ii c::li:cl.I�.::r, basta r<lm�l',:lr Rs.[
3$000, mern:o c� �el1�s do co:!cic. O

..m;.!is ex�'!n�? e VQriCJo .:c:air."!cJl[O ('de catcomerHt.!!r1' lüc;ush"�.�e5 e �rtl5tieilS. Ciht'uOgos sr�f..1S.

r� m :� K� f: p � .'f"'" r>�-» r" O c::� ,) \I
iI g -Jk b, ó' A�a "i.",,) f(�\. J,.) 'ii,,-.)-'� ....... u '<I;.

r;') "1 B·'=

� r�� () f�" r':'S':: {("'I�!':.C' i-,
"
'''''' 1.1 • .:'.::1 ">1,"-.'-l-l.

E•...;.. � !1 � ',�\ " 'o;.);, .';.-. � �..:t.iI

_.'

..::. :.... 1.

r.. " J

�

.• -;..� T-
o ".c.:·

. .,:.. ..

Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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C1DADE
DE BLUMENAU

Bissemanario de absoluta
independencia

Ewçõe!i! ás quartas-relru8
e, aos sabbados
-

Director:
DR. ACHfLLES Di..LSIN'

Gerente
RODOLFO RADTKE

...........
�._R

Redaoção e ome1ltRS
TrüVeB8a 4: de Fevereiro n' 7

CaL"'i:a Postal - u7
BLUMENAV
Santa Cathllrina
-

"\SSIGNATURAS
An.'J.o , •.

'

, ..

Se .ne",tre. . .

Nllill. avulso . ,

NtLD.. atrazado .

15$000
8$000
5200
�4UO

IMPORTANTE
.\ direcção de <Cidade de

Bluilli3nau:o 'não assume res

ponsabilidade pews aprecia
ções emettidas em notas ou

artigos a.ssign ad.1)s

e
Assucar

Productos

I
r::"'" (. r ij � • � ....

L"'=.J l�i""� t� r-,.." "r ,_" "j ao, n., � = L':'- ,"l1l7'"I". � .........\' �

I' .'"" ,. fi �í .: ,�"� G
•

I r '.,,.! i
• :,�,� f' �

I
'-'=", ,",,� � "" ._'1. li '. -- V ü "'" , ..,:,. '� '"",:" ,_,

i w:""'i�, •

'I! � e'� t
..

�.�{',t',.; r-'l ;,�.,R r,,",, 1'1
-. -'"�

= _ � L:O ;' " r;,_._J li t, í (�� 5"k"
;.

� li i.d.f.t,_.,..

i
! O D' "1,-,, T,;-:, �',""'" ;::;" ,'ro J' i� rio o:,,"I 0 ...0. ,,0.10 '.á_ ,--(111_ ".1. ... , r. ,L,. '"'_ �, .. ,.',O di CO"
marca de E!un'iS'nL:u, Estado de S:m�� Ca�:1:lr;,ia, na forma tia
1:;;;, etc .. ,

,

I"

fAZ SABER aos que o preseute eLH:21 d:.: c't::(;::i» de tcs
tetnunhas, COm o p�J.Z!) de dez dias, v i re, d�;]� notlcla tiverem
ou, interessar pO�SJ. que tendo de S8i' jlllL!:do o réo AI1NOLDO
SUNAIT, na audiencía especial marcada para o t:b v;:�l� e sete
(27) de! Julho corrente, pulüs dez horas, na sala das audlencias
deste Juizo, 110 ediílcío da Prefeitura Municipal, p.;1 o crime de
que está pronunciado por este Juizo e. achando-se ausentes em

Iog1i incerto' e não sabido as testemunhas \VALDEM.AR Ro-l
CliA .LEMOS e OTTO KRISCHANSKI, pelo presente as cita e:
intima. para comparecerem no referido dia, hora e lo::r'l)', aclmu l
mencionados, afim de deporem o que souberem e ·i;';"gunt�do ilhes fôr, acerca da referida CQU3:J, sob pena do! desobediencía.]
E para que chegue ao conheclrnento das ditas �:;StT.!!1E1:1has. rnan- í
dou passar o presente, que será a�fiX'l.d;) U) iO�:;t do costume I
e outro de ig:mI teôr para ser publicado p�::," im;:;teí13a, na Ior-]
ma da lei. Dado e passado nesta,' cida,j..; d e B'umznau , 80S I
quatorze de julho de mil novecentos e t:;n ta 'C! :->,: �:;. Eu, frecl�-Irico Kilían, Escrivão o dactylographei e s:lb:::·;t';�·/). (/.'E.) [oác 1

de tuna Freire. Juiz de Direito.

.11('\ .:I:.:'.>.J liEstá conforme o original. Blumenau, 1-1·�. ..' d� 1';37.

O Escrivão; fREDERIDO I(�LI/t:,�
I

QUllndo as costas parecem partirem-ce
,de dç.re�1 os mueculoa ficam .llrc.t::et;tes c

crlspados, as articülaeães endurecidas e

j�m�lllC.df1s p:eIo rl!.;umatismo, lmpedirldo
do trabalhar e privando de prazer ilZ

Õi'lal·sõ��, Q. cau,ua é mal dos rins. l'i'e:::.!o
eaeo, não se pode faz',!f' melhor COU�i1.

que cOIll�çar imniédiatamC!4.te a tarnac PS

Pi![!(a� De Vlfltt o rellled!o imcomOdravcl
par" estimular os rins debilitr.dos.

allCQ Su�
Brasil

rn

0"10� (
,

'

a ','

Capital: 4 ..00(};OOO$O€}O
Séde: RIO DE JA�EfRO

Succursal em BluruenH.u - Caixa Pos,tuI N. 5

'PAGA JUROS. EM CONTA:CORRENTE.
ATE 7 '1. �_O AI;lNO

r

f

lr'7=,=��...c=�ll� 1�� f� I� r""l � :/'P�'1 � Q c:�e if.
I �

- ��>

-'C:;;��'�7;E�
�'

1�1
i

�I de todas as marcas e !�i
Nr svstemas concertam-se ljlJ'It LJ ,

Si nas officínus mechani- 1

� i CéU:) especial r1 f; �
;1 I II

t�' s». !atZ1�·,��-l -ri; �
, � nU�TJ:. 15 �� �O\�MjjRO li
I 'i

r.o, "'o "

i.'i. 11
" ..

I r.=�::�::�:::.�::�=::::-
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Recebe em "Depositos Populares" deslie a

quantia de 20$í)UO atê 10:000$000 pa'
gaml0 jures de a

r- () I � WJ.lWJ1U�ml.1
\J I � IBAUAMO �,

CAPITALIZADOS SEM�STRALI�ITE. .' !ll�I1EtIEN4i
Faz tedas operaçoes BancarIas t:.I combt\tetpd4S (,\:;dores�:

IB&1fiB�tEB�lmrBEI ! almtJltIDlmlffi1l••HlliI
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MANTER;
O SEU

edeiros
de' Qualidade. I ndispensaveis na preparação de qualquer

Laboratorio 1\1
- •

ebeltrOS Blumenau

pastelaria
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AJis_ta .. ie� eleitor para votar na candidatura official. A' Travessa

de fevereiro (ao lado da Red, da "Cidade de, Blumenau")
encarregará do serviço gratuitamente.

ii
filiarás pessôa Idónea que se

DE
BLUMENAU

D.Pío deFreitas
Visita Pastoral ii parochia de Blumenau

_ o Exmo- e Revmo. Snr. Bis- ·1. quiridos na portaria do Con
po Diocesano, D. Pio de frei- vento.
tas tará no mez de Agosto a Todas as associações religio·
.sua visita pastoral a esta paro" sas desta Matriz queiram apre
chia de BIumenau. Por esta oc- sentar-se com os seus estan
casião será administrado o San- danes ê distinctivos na recepção
to Sacramento da Chrisma em solernne.
todas as capellas desta parochia, .A visita pastoral a esta paro
Arecepção official será feita 110 chia seguirá o seguínte iíinera
dia 1'. de Agosto ás 7 112 hc- rio: dia 1 e 15 de Agosto, Ma
ras da manha na porta do Con- triz; dia 4. Belchior Alto; dia 5,
ven�o, de onde sahirá a procis Garcia - escola: dia 6, Garcia.
são para a Matriz onde será S. Izabel: dia 8, Indayal; dia 9,
eeleptada uma Santa Missa por Estrada das Areias e Warnow
S. Ex. Revma. Grande; dia 10, Encano Baixo
A's 2 horas da tarde será ad- e Warnow Pequeno; dia 11, En

ministrado o S. Sacramento. da cano Alto; dia 12, Rio do Tes
Chrisma nesta Matriz. Os rss- to e Testo Pommerode e no

pec1ivos talões poderão ser ad- dia 13, Itoupava Central.

I
I

ADOPTADO OFFICIALf\:;NTE

NO EXERCITO

ELIXIR �'914"
Com o seu uso, nota-se em

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

purezas e bem estar geral.
2- ._ Desappareeímento de

Espinhas, Eczemas, Erupções,
Furúnculos, Coceiras, Feridas

.

bravas. Bôba, etc.
3'-Desapparecimento com

pleto de RHEUMATISMO, ae
res. nos ossos e dôres de ca

beça.
4' - Desaparecimento das

manífestações syphlliticas e

de todos os incommodos· de
fundo syphllitica.
5' __ O apparelho gastro-

indbstinal jJerrcito, pois, o

"ELIXIR 914» não ataca o 108-

tomago e não contém iodu
reto.
E' o. unico Depurativo que

Item attestadús dosHospitaes,
de especialistas dos. 01..'108 e

da Dyspepsia Syphi.1ilica.

lafg�Nneillt)
Deixa..ma grilar!

XAROPE
S� JOAO

Cbronicas soclaes

Amelia Earharl con
siderada 110rta

Cnrrilla !le cavaHos
RéaIlsam·se no dia· 25 de Ju

Ihó na raia do sr. Arnoldo Nitz
em Massaral1duba, as grandes
corridas· de cavalios.
A oriméira corrida está mar

cada 'para as· 11· horas.
Por nosso intermedio são con

vidados todos os amadores des
se spod;

E'. I o melho! par.. a

rosse e doenças do peito.
Combate a.& ton5tIpaçõe�
..re�riados. �oqueluclle.
bronchil'� e uthma.
O Xarope São Joãa

protege e fortifica a �.r
ganta. os bronchios e 03

"
.. puLmões. Milhar� &t

L::aa ��mb:ol'las f ..�

!TQPP.�SI'*� �Hl de um
n"H.HJd IU..a-",,'H, corrres-

pondente para portugues.
Offestas devem ser de-igidas

a E. G. C. 100 a/c Redação des�
te jornal.

c:t'iit:At2hEt.z' :g;. , ..··9};)*5:..-;4" ;a.�»",G!""t a�g{{kM·8f*i.i'@b#AM"'Ai·tk;:;hl;tR ':��E!fi:iiA 2:;0;; 3/&&1.1

Em sens 28 annos de vida fallaceu I
a 15 do corrente 0

De Indayal

da SUva

empregado e colega de serviço.
Enviamos a flwülia enlutada 03

cer03
.

pezames.

Blumenau, 17 de Julho de 1937.

Glaenz sabe? ..

nossos silL-

(CORRESPONDENCIA ESPECIAL)

D. IZALTINA BURlGO Sylvío Burigo em lndayal, que RUe era poeta. Amava as ruiilacões sideroes e as

se acha encarregado de fazer a lanquiâas noites enluaradas. Amava a quietude dos jm'-
remessa das oííertas, dins fechados, onde apenas. em doces eoüoçuios, murmu-

DIA DO COLONO rassem os passarinhos ... Havia em seus 'Versos apotheo-
Será eomrnemorado festiva- ses de luz cantadas por um espiruo inquieto - ..

mente o dia 25 de julho, dia Ella era differenie. Gostava dos vestidos bonitos e dtl--
destinado á íesta dos colonos, brilho das pedras prceiosas encarceradas nas vitrines das
Para es:e dia está sendo ela- joalherias. Adorava as pequeninas glorias mundanas.•.

borado um vasto programma, z x X

que promette 24 horas cheias de Destinos oppostos que se encontraram guiados por

alegria em Iridayal, essa força mystenGsa que chamamos oestino c.; Poderão
cw.t�.����� amar-sé

ê

Poderia, acaso. o Amor unir essas duas tenden.

•
L' ·h· d

.

b
- J aias diversas que deveriam seguir caminhoe tão ditterentesr

g ln a e· om US B çuem sabeIâ ? Talt-ez nessa união extranha 'resida a

p DE !l propria Felicuiade .' .

t ARTHUR LOHSE i ARLEQUliU

�I BlllIDonan, IndayaI B Timbó �I ANNIVERSARIOS �elo n�scjmento de uma galan-
: : te meruno,

! DIARIAMENTE : Traucorre hoje a data natali-

�� part:DdÀe EB�u��e:Aau as'. �i cia_!'k::� �iraL����aS�a'anni_ FALECIMENTOS

�� ._,_.;�
versario da sra. Letícia Mattana,

A 15 do corrente faleceu em

: � horas : destacado ornamento da socie- ltoupava Secca o sr, Frederico

� de 'I'imbó ás 15 horas k dade de S. Francisco,
da Silvai Iunc'onarlo da Com-

� .- panhia Paul.
�����.�� VIAJANTES - Na segunda-feira faleceu

repentinamente o soldado Krue-

Fennas de Ganço Seguiu f1'"Jj" para Curiíyba o ger do 2' Grupo de Artilharia.
-, sr. Affonso do Dorso, que se encontra es-

Àrmr-nho - Forr.ece-sc_ gran- I tacionado nesta cidade.
• de quantidade. Ba sini, estu- " \ co - .�
Pedidos com offerta de preço .pere dante em me- Os nossos pezames,
Elmonide Balsini - Tubarão - Santa decína, queC�tharina. (Citar esta folha). se encontrava

nesta cidade
em gozo de
ferias.

Almejamos
lhe ieliz via-

Vinda de Tubarão, acompa
nhada de duas filhas menores,
W�ldirka e Waldette, chegou a
esta VílIa no dia 9 do corrente
miZ, a exma. sra. Izaltína Bu
ngo, esposa do sr. Sylvio Bu
rigo, escrivão da Collectoria Fe
deral.

Richard Paul

EmlJregados
* 94W#P EM f4 §

D. EMILIA· LAliG

Completou 71 annos na se

mana p. p. a veneranda sra, d.
Emília Lang, esposa do sr. Pau
lo Lang e sogra. do sr. Carlos
Dígnart, competente e zeloso
Conector Federal desta Villa:
Embora tarde, enviamos á an

níversaríante as nossas felicita
ções.

BIBLIOTHECA

A <Sociedade Amigos de Tu
barão» fundou recentemente na

quella cidade sulina uma biblio
theca que servirá a eollectivida
de em geral e está promovendo
para tal fim, a campanha do li-
vro em todo o Estado. IAppellamos para todos patrio
tas amigos das boas causas que
queiram auxiliar aquella um so

ciedade com um livro, o pode
rão fazer por intermedio do sr, A maior Descoberta I

FARA A MULHER
�

fluxo Sedatina
o Regulador Vieira

A mUlhe�o�:: soürerã I....Alivia as eólicas uterinas
em 2 hOJ'as_ J

Emprega-se com vunJagem �
para combater asFlores Bran i,.cas, eolicas Uterinas, Mens- a
trl:(aes, após o parto, Hemor-

1..":.
rhagias e dores nos ovarios.
E' poderoso CaIm ante e

Regulador por excelenciu.
FLUXO-SEDAT1NA, pela sua

comprovada eHieada é re- �
ceitada pOr mais de 10.000
medicos_
FLUXO-SEDATINA enc)n·

tra-se. em toda a parte.

Nenhum FARELO reúne tantas vantagens
auimaís como o

para 08

Tri ÇJOv
Farelo de gemo

Tambem para Curityba se

guiu hoje o sr, Arthur Balsiui,
estudante em Direito.
Almejamos boa viagem ao

jovem estudante,

Faça uma experíencía adquirindo o produto do

Joinville
FILIAL BLUMENAU

Caixa Postal, 89 EI!d. fel. SILOS NASCIMENTOS
Esiá em festa o lar do sr.

SER'JADA DE ARTE Jeronimo Dalfovo e de sua se

nhora, residentes em Subida,
Hoje a noite o conjundo de

artistas do Theatro Estadual de "O nll 11

Berlim, promove uma seccão tdOno
nesta cidade no Cinema Busch.
Os quatro artistas alemães! O MELHOR".SUPLEMENTO lU-

são: a bailarina ElJis Gregor, o
VENIL PARA CRIANCAS

N
bailarino Ludwig Egenlauf a Concurso de SOO premias no va-

ata Esportiva cantora do Radio Offieial do 10l: de 150:000$000

Reich, Il1gried Brebeck e o li VENDA
maestro de piano Claus Bellig. Ne3ta r:edacção com RODOLPHO

Domingo ultimo seguiu para Assim poderemos apreciar RADTKE
Itajahy, onde deveria enfrentar- "

d d t' d
.

uma nOlia a. e ar e. 0_5 artls- TJá: cheg.-q·üm os map""os Y'<��a o
se com o fo. rte conjuncto prin- t d f j I

� .... "" .....

. .. . .
as e ama m,ernaClcna mos-, concurso ,- ASHINnTON O O

cipa} do C:1P. daqueIla cidade, o frando aos blumenauens(:;s as!
f· 1 ·U i, 2 -'-- go-

quadro prmdpal do Blumenau- modernas danças e cantos alle- J .-��-------------
vamo americano, em virtude de

ense. mãe'" j7-\ cura das haver fracassado 28· pesquizas
O jogo rêaHzou-se num am- A�'r d· " '1 ,iR para encontrar a aviadora AmE-

biente de ca.ma.radagem
e fOil c n � a eoemos <. genf! eza do

I
...,ezões lia Earhart e o navegador Noo-

presenciado por numerosa as-·
o v te.

b?a1iivel eM POUCOS nan, que juntos desappareceram
sistencia. No final do encontro

I
�A.� ,...,.... .-,",...".................. diás somente

-

com quando procuravam realizar um

o resultado era de 3 x 1 favo- <;
-

q as aramadas raid aereo em volta do mundo_

ravel ao Cip. �� Grande deposito de;{ -----'� I considerou-os morios, simuHa-

I O 11: HARMONIOAS � Pilulas Dr. neamente com a suspensão d;.:s

Teve I<?gar domingo no campo 1; A_ 1I�. DA_�,IJAPE' & r:'ILllO ;� . I
buscas.

do Flumment,se, no vdorstadí: o�: �S�RAD-",LLA (Itaha)

:�� I Relmaldo ! noO«IT�:��»a �����e�ort�:d�:i�a;
encontro en re os qua ros prm-: \t 4 • l\ : ..,

IciiJaes dos. te .clu.b.e do. Calhari- '.! j�lüi\Ú_\�\Jti\ :." � fiJ1.._, .,� �,11. � �1 � I
cOl1timlar provisoriamente as

d � Q,,_.",!;u6íli�U buscas, enqaanto o porta-aviões
nense, e

BrUSqUe.�;
:) ----�-���-"-'---��� L

. •
�,

O jogo, que decorreu na ; B
« exmg.oll" com os seus;L.

maior cordialidade, teve como

�: :�) DIÁ DQ CH1UFFER apparelhos abandonou as pes-

ve.ncedor o fluminense pela ele- � E qUlzas·

vada contagem de 5 xo.: : A União Social e Be-
o t� :.� fI F·

1

n
J:

• 1

No jõgo realizado domingo t� Ha1'll1onicas de luxo. Grande �5 11�emfiaeld-eoJ1I�eeS ed�rSofi;D���:sr OI Ira.�S�eriOa
ultimo em Timbó entre o Glo- f':�

marca universal. Ultra elegan- Ê,"l
.i_ �

ria, daqueHa locaiidade e Vic- tes_ Peçam catalogos ao eonces- { de rtajahy vae promover
: sionario exclusivo no Brasil :) d b '11

toria. desta cidade, sahiu venee-

f ..·;. Jnão SartoIello ,.::,�
com destaca o n 10,

dor. este pelo escore de 5 x 2. i neste annf), o Dia do
Na preliminar entre os segnn-' Linha Mogyana (Estado da ') Cllauf'I�er clue se comme·

d d
.

I f-::.
S. Paulo) :�)OS quadros os mesmos cu· ) 1" d· A t

-

b
. S.lO.1;;'0 DA BOA VISTA .' niora a ;) e g03 o \'m-

es, sahiu vencedor ainda o : :) douro-
Victoria pela contagem de 4 x O. ���:":"':;'::'�;:���

Juvenil"

HPJ, 20 - Foi t1'2; "fe·
rida para mci8dos de , _;0;'<
to a viagem (lo sr. ,I C'St'
Americo á 8;',0 Paulo, all

teriormente marcada 13.nl
29 do corrente,

;1\1arca Registrada)

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


