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Como nos annos anteriores, Atiradores, dando inicio hoj:: ás

amanhã Blurriénau fesiejçrá bri- 20,15 horas.
lhautemente o «Dia do Colo
no", cuja data Iembra-nos o

fUa da commemoração ao- tra- Te Deum Laudamus:- Or-
!)31' .).

.

.

chestra, «Promessa» -r-r- Prologo,
C .ando em I'328 os primei- Discurso, em portuguez: Hymno

ros .olonos ex <anzeiros apor- .

. � Nacíonaj -; Orchestra; Discurso;tara I em 110350 Estado, deixando Hymno da Alíemanha - 0:-
!Oi1;.:.� o seu torrão natal e depois chestra,de ::.ietes e rnezes de uma pé
nos L, viagem, fazendo das trís
tezas e das saudades, estimulo e

(;!ll;i'{;-ia' para o trabalho e para Uma Sede de recitas em mil

a vida, invadir a matta cheia de síca e verso. para solo, Mm e

tantas surprezas amargas, abrir Orchestra, com inclusão de obras
clareiras, .: construir cidades e de grandes compositores e poe
villas, tas; compilado pelo maestro
Pela cornrnissão local do «Dia Heínz Geyer e \Vllly Lohr,

do Colono» foi cuidadosameri-] a) Despedida da terra natal;
ie elaborado um helio prograrn- Introducção da Ouverture em
ma para os festejos que terão Do-Menor (C·tv\oll) de E. Bach;
lagar amanhã na Sociedade"dos ..Adeus, querido torrão natal> -

___-'-0-. ..---_ Côro; «Adeus, e�l tenho que
I partir» - Solo.

I· b) No mar; Trecho da Suite
de Peer Gynt, de E. Grieg -

Orchestra; Evocaç�o bn tetnpes- .

�""","","""",==",",=-__�_' ..... m_'�'�

O MELHOR E MAIS MOnER- tade de Daerrner -'- Côro; frag-,,I, mento da Operll, "Ouarany», de
NO SYSTE,MA DE FOSSAS Carlos Oomes - Orcbestra;Sur-1

ge a terra, de E. Grieg�- eDro

1e Orchestrâ.
------,-----.-----'-----> c} Nova Patria; «Romper da
�@telis do Estado de alvorada", da Suite de P0er

Sarda ,(atharina Gy!1t, de E. Grieg; «Sem a gra-
ça de D�us, colmo algum bro- i\/Ioinho JoínvílIe, Filial Blumenau
tará», de Pr. Bach - Solo. I I 89 E I tel QILOC!i

I Caixa posta,
.

li( . . • IJ .:t

d) Agradecimento; «Btasil, oh
�linda terra�; «A gloria de Deus ....... __ -=-- .....�_çx__-=-- r-

13462, na natureza», de L. van Beetl10c
ven '- Côro e O.-chestra.; Dis-

Progrumrna

'Amanha

OMS

DO :MUNDO.

Na estração de quinta feira
ultima fa:am premiados os

.

se

guintes numeros:
2071, .4451, 7528,

14265.
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I !iIE ,ENS
'Auto-aspiração perfeita, mesmo
com o tubo de sucção vazio.

Grande segurança de serviço.
Montagem simples.

•

'.
'.' í ....

Agetttes e Disfrlbuidol:'C'Hi:
.

I ylCTOR !��!�T & (IA.

BUSCH
Hoje - Sabbado - ás 81horas

Amanhã - Domillgo - ás 5 G (is 8 horas
A melhor producção' dos celebres comicos

O Gordo e'o Magro
juntos com o inesquedveJ interprete do cRei Vagabundo»

DENNlf? KINO

F r a oI) i a v o 1 o
A melhor cOf1Jedia que até esfa data

.

apresontamos em
nossa téla,

Uma S!Jper-Maxima�P.oducção da <Metro>
Entradas do'Costume�

curso, em allemão: Hyrnno do . ::;erú amanhã as 11 hs.of
Estado de Sal,1ta Catharína -

01'-1 flCIalme.r.1
te inaugurado a

chestra. ponte 2õ de Julho (antiga
Orchestra e �horo:_ Soci�dade ponte Protestante) que

�h�atral e MUSIcal «rroh6.mn� -

['passa sobre o Riheirão
Solista: franz Brack: Recltaçao:' .'

Heribert Müller" (Pede-se aos, Fresco,

es��ectador�� 1!�O fumar).
� I O cust� total para a

Amanhã "';.:> 14,30 horas ,no construccão desta ponte
parque da Sociedade dos Atua ..r' d 1(.1. '. I ,-;-

dores, festa popular. 101 e: 'i.,O�O)$Ooo. �1<1O

Divertimentos infantis; Coros estando incluindo os ser

pelas diversas Sociedades de viços
.

de concreto que
Cantores; Exercícios gymnasti- abrangem em 10 contos.

ca,s; ,nos 8Ppa!e1hos e dansas Os 44 contos foram U::5-
rythmicas � socrecade de Gym '. di .', . '1' id '" 1 9nastica de Blurnenau; Haverá 81111 15m JUl O:::. � COl1-

barraquinhas 'de café, doces, be- tos de. honorarios dos
bídas, churrasco, jogos de trabalhadores, 12 contos
bola. Das 17.30 em diante, Do- de material e 1 B contos

�lngueira no SuIão dos Atira-
para os 2 pilares lateraes.

cores,
.

d
-. d

____�
..A ponte me e 1h m. e

PHJ'i..RMP..CIA DE i'L.t"w."'fl'ÃO largura, no que 11,5 m.

Estará de plantão amanhã a destinado para o tranSIto

Pharmacia Central. e -'1,5 111. para os tr�:nse1.1n·

tes,
.

JDsta obra foi ímnortan
t.ssime, ligando ella (,

bairro da Garcia, anele
milhares e milhares dr
pessoas e vehiculos tr an
sitain dia riumente.

.

A ponte velha de ma

deira, nos ulurnos 211no,';,
devido as enchentes, tor
nou-se pengcsa para I!>�

pesados vehiculos que
transitavam 1)"\1' ella1. .l.� U, L''''_ _ t ....... l.. .•

E.stCl assim de uarabens
a população blumenauen
se com mais Un.1í1 obri.,
que foi construída pela
Prcíeitura ;' unicipal'-.,.\..""" ... Ll_ ......... kl- •.•

--------=====-=---------

RIO. 23 -- Em radio Sr, Benito :MussoIini

clrculü'r cErig do aos CGm ni le'vou <lO conheciment\)
mandantes da.":; Reglões do s_r. Hitler que o gCl'le
)rIilit�1res, chef�s de servi- ral I'mnco necessita de
(, os e Ii{� esta!)decimentos 15 divi:.:;Gtc� p "ra vencer u

mil tares, o ministro GJS guerra, offerecendo·se pa
par Dutra de�erminou que ra fornecer 10 de.ss:· s di

VlSOeS, se a lillemanha
fornecer ;]s restankfi•

Do Odbrlle1� da Ci-:(:ffa J\lu"
nicí(vl da }\CÇ;10 ltl�E1gralista
6r�si�_ira de ]JhHl1enau, recebe
mos c seguinitl communk:::àc:

I Blum,::nau. un 22 de Julho
d.:!e 1937.

limo. S�:·. ReJato: da «Cida'
de d.: D:umenauI> - BlumenB::.1
Presado sr.

.

L��vo ao conhecimonto de V.
S. qu!::: o Chefe N9.ciol1"! da
Acção Integra1i::ta BrasileÍ!':l, re

solveu transferir SU!l. viagem á
Santa Catarina em visita á Slu
menau, marcada para 25 de ju
lho, para o ITlez de agosto, pro
xÍma .

Essa. resolução do sr. Plinio
Salgado, prende-se aoS graves
acontecimentos üücorridos � 18
do corrente, em S. Paulo, e dos
quaes salliram feridos varias
companheirus, inclusive a filha
do proprio Chefe Nacional.
ficam, . dessa forma, transferi

dos. para Agosto proximo to
dos Os festejos· que o intfgra
IisIno pretendia realizar a 25 do
corrente.
Atenciosamente

OTTO LACZVNSKI
Chefe Municipal

Cavalcanti
Agosto

I'

sera

PGo caseiro!
Emprp-g,-le no !:léU preparo as édamadas farinhas

Cruzeiro (50"/0)
'.

SI1l:�r·i-p...;.·n (5«')"'!)
.

'-'Lii ih 'I>�.t..""., IV I'

e o resu1tf:lde lhes satisfat á pleM1l'l1emf"

O:ll. Gaspar Outra

n�o sejam mnis un:ecipa
dos os p3gmnentl)S dos
vencimentos da oiiicialic1a
de, praças e funCiOnarias
do seu M.inisterio .

, Esst:s p3gamCr.tus, do
ra avante serão re8lisados
no dia l' de cJcla mez.

.
RIO, 23 - Terminou, hoje o pmso legal cOlicedido ao advogado do governador Lima Cavale n:i

para oUerecer a defesa do constHuinte

"
Amanhã correrá o prazo de cinco dias que �pl-

Sr. José Americo be ao procurador, para arrazoar. ,;Findo' esse pràso
fario nacional sé ouça o primeiro compromisso do candidato os autos serão conclusos ao presidente do Tribunal

do povo. .

de Segurança Nacional, desembargador Barros Bar-
farão se ouvir neste comicio os srs. Azevedo LImas que fal�· reto, Que marcar3, prúvl:1velmente para os primeiro,s

rá pelo Djstrito féderal. C? Partido �utol1omista ll\laba de l�dl dias de agosto. o julgamento do referido governa
car o seu orador Saltes Fil 1'10 � tamoem fará se sentIr o Partido d
Economista Democratico Sr. Mozart Lago. ,

. �

ar.
"(;',

.

d
Oemais a VO;:l; do funcionalismo publico não permanecera CJ JUIZ summanante este processo o coro-

em sílendo. nel Oosta Netto.

-'----,--�----

SEIY1ANA EDUCACIONAL EM
INDAYAL

Durante os dias 26 a 3t, o

Departamento de Educação fa
rá realizar, na Villa de Indayal
uma concentração de todos os

professores daquelle municipio
P?ra as palestras pedagogicas
que ali vão ter lugar.

o DOY8rna�Or Uma
julgado em

_.....:.._'"".....;........---__-�O';-..-.--......;.�---�..;.�-�.:;,..- �___.-------,JmYV=rW"'T"'DF'* """"':II[" \ =_..·""'_........_nJtr:7�L,.f....�A;.l··· ""'�'f__"......_.._..,_, ...... ,W��

Brasileiro:

o
•

de
i

hoje

etlconfrarás pessõa idonea qUê" se encarregf:l.rá' do serviço gl;atuitementf�G

con11C10
RiO. '24 - Na Esplan:",da do Ca�tello rC'aliza'se hoje o

grande cómido a c<tIlJidamra do sr. José Américo, que será ir·

raàiado.
Querem 05 P-'Jn1'1to'ec: da comicio que por todo O tcrri-

I
I

. i
I

Alisfa ..te eleitor para v�tar nas ,t �tições de 3 de Janeiro.. A' Tta"
vessa 4- de fevereiro (ao �ado da l�ed .. da "Cidad.e dt.. Blull1enau")

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



lo: doce sensação da uma "H9i- dr, Aqni cm lf!iT.'!. l'l'Hilile'l'!l jazelH
maf»... \ os IH.'SSÚlS paes e "ni('p:ló:;"dns,
Ha cento e tantos ennes pc;s:-j desca?çandQ.,em scmno e:.�l'fi'-l ,h

sodos, aqui no sertão do 'B.r�sil' sua' Ida GrQle;'Hl:! ao �hallh: {" llq, i

valentes homens e SUQSlamilias, na. mesma terra berndíta (:,:cünln.·

vindas da Allsmanha fundaram remos !,OH tsmbem (�om pOUt.:t\s
um uHeimal:" Pa:ra si e seus des- excepço,e-l'.' <! DO'5iH! ,�!ljm!J dJlóim:lb
cendentes, A custa de trabalhos agradecldcs ao Destino e ao traba,

penosos, de acffrímentos, lutas e lho dos �N;Í>OS paes que crearum

privações inaudUas aUes deixa- este torrão nstal, €)-SD «Hnímat.
ram aquelles hermos habitavam. com fi labuta d� sua vl,ela.
E essim alies sacl'inccuam a sua

OS IWI'SO_::<; aa.epassauos ,de ori

patrio:. a sua vida. o seu sangue' gern allemiCI, CUIDO os brasllf'l!'os (k
e suas lagrimas em pxeveito a orIgem, portugueza abandonm":nu li

sua palria nova. seu pa-z pll I"J. cnconerar n o r ras il
O resultado do suas lutas e

uma r:()�''-l p;Ül'iil.
seu h:abalho nasceu successãver- PQrPID dentro do seu cHra:;J,'
mente na forma de flolescentea st!a'l'cs:;:a rido I) Oceano, elida jIil�
colonias. aldeias. villas e cida- mtgrante trouxe P sua <}kiu�al'
des. dotndus com vias de com- para C::1

, ,

m�niccrçõesl escolas. igrejas, fa- E c?mo umcamenre no proprío
brlccrs, hospítcres e tudo mais cora�ao H� ,!?ode (:nHI3�rVir 1.\ \'('1'

que hoje admiramos em nessa: dadeira «Heímat«, assun €'SH'8 imo
terro, nosso: «Heimab>. mígrantes ullemães transportarnm
Essa <frIeimo!". esaes lares, es- Ientro .da H'U� I oraeões tudo que

se t o r r ã: o natal 03 colonos 11)(:'8 rOl S/l�I'aaO de sua terra na

ollemães e seus descendentes tal:. Ii spa. IWg'Il/l maternn, li sua
crecrom ellss mesmos. Iguaes entidade proprla, os �H!", mÚarJF; li
aos velhos bandeirantes porta- sua 'Yon.tad� a� trubuJij{) t' 11 ,!L,

guezes essas colonos descerre- proverbial lIddHlaàp. E esses bCL
raro o serte:o brasileiro em bU8- essa posse essenelal enes conser
ca de uma patria nova, socrifi- varam aos seus filhos c TIelOS CD
ccndo a vida para o progresso �{j umaherança inalíonavel, uma

do seu querido Brasil. A este riqueza rrreparavel.
paiz m�ravi1hoso que dêrcr-Ihes Justamente essas propriedade,;
uma ({Heima1" dedicam elles pro- são as causas dos admtruveís

<

l'o:�
funca g_:atic!_ão e fidelidade. Aqui sultadl?s � SUCCfSSOS a!cançadp;;
e!.les no:o 50:0 «estrangeiros". não pelos lmmlgrantes aUem1ies llll tp
sao hospedes, porém Brm:ileiros <lo mundo,

<:om plenos drreHos e deveres dos Esses bens s�o I:lctúres a fontes
hIhos da terra. como os descen- de sua energia.
dentes das antigas familia:s ban- II' t· } . .

deil'antes. Seu amor a sua lide-
JUS I es lOmf'PS, br2S tlflro�,

lidada a patria brasilel1:'a elies e pen5admfs de Ia; go <i.kanc(',
se�� de!3cendentes provaram e deplomatas. hcmens do f.'s1ado

bevlde:Z:Claram com a Eu.a colla- e áa economia l1adOlld [Jronun-oraçao para: o deseuV'alvimento . "

. .
:

'

do :Brasil, Seus :ü1hos formam-se :,aram mU1W� vezes em (�ISrur'

NÃO HESíTO i r�l RECor�MEN- com 08 seus coucidadã:os bl'asi- ;,,05 e pela Imprensa rio pJiz
leiros junto a: bandeira nacional que, a posse e uso de do;"

DAL-Q AOS QUE SOFFHEM fm l?r�lscçõ:o e deÍeza da patria idiomas não pode!á nbsoiUI;'-.Di"oGllelra. . 4 .....
•

d: '"

Eis o que diz (j notavel me
Firmem.ente el"'..raÍ4:aàos nesta

men.e l:.rqu .car a f!dclJdilf;e
iar!o:� os b!'os�le��os de descen- ao Bra;w, pelo contrario Vp:T"dico portuguez, dr. Ernesto rer- den:::m alIemo: tem crqui a sua fundara o �:mor a terra b'''<',I··�i-

nandes de Souza, conceftlndo "fi i" .
,,,- ."

el�a •

.

ra" pOIS a posse de um;} lir:guiiclinico ria Capjjal da Republica: guao for:n_?sa, � e�ta «HeImab. unIversal além da wlttJr�l l;n"'l'''
AHesto in fide grados mel quao cara e laml wr a nossa alma

" <.h' b""

O aos nOlOsns sentidos .. , Quando 1e- venta�1:J!a,�largará tWS I'espectí-
gue O ra;:cl� D�l(lIfati�o do vantamos o::; nossos olhos ao pa-

VOS cldaaaos o hmizonk in'é'-

" :san�,ue «E;I:{�- de I�o�,�elr�:', d? !_1ol'ama_ magnifico. as pittorescas lecluai � será de ímmim:n!e imo
Pc. t, eh, ,Toao da S"Va �llvel' IcrmaçOCS da serra azul, conhece· p(\'falH"8 ')"I'a .., \,'(f _'

,

d d
'

t h
�, ". L. ,. ,,;] éCOllOln!"

ra, e" � um t't'õu!rado sempre

I
mos Cã a filon a� a, cada cume pe· ca e cuitu:aJ da m:c.i'io '

'

I!
benetlco em torf"s "S aff<>pçõ:oç lu seu nome, pOIS temos trEpado :

e CO
! d" f d

,� -h "I": ,
.

a

;.:. �- ": esse", morros; essas colínas verdes pa,z.
1 1.; un o ::,yp ! I,leo· Nao hesl' temos atravessado as SU"S ""alIes P fu. ar anto :<q1.ld1t:-s P'é!CS 0'.12; to e.,m recommenda!-o aos que

I Sel\T06as•. examinamos e explora- d
' ,

" • elX,lm OS seus filhos des·',f".",.

," sOdr,em, porqu,:: o considero ,!m �110S, o;; nos em ca" .Doa ou a nado: .",', ',' ,_a" "Bru8que: Vva. Fischer THl. in

I medlcameulo clue sobrtlJUJ''l 0<
toda aqueH!:l- l?a,sag€'ffi enche o �er O bt],; lmpor,al.�e oe dU!ls

Blumeuuu: Hotel S. José Tel. 283
._; "I T'! -tO ',. I "

.

nosso COl'uçao ue amor ê ell;CHnto, Imguê.S \I a,OfOfas, comeHem rm '1

I'
.:"ml ares, co.,,, itlJl,,( o uma es· Dor ser o tOf!ÜO naLal a nossa tore

-

,,'-, .

'

Sel'Viço rapido, I pecialídade phJrmaccutlca a que !Heimat». • 1 _e.. r:ao consuerar.do o 1m·

garantido at1e!lci.oso

I a sciencia 'medica deu o seu .C�mversa��s com os nossos pa-' me�s�. vJlor �es�a herm:ça ,dl�
_______________ ,�el1eplacHo. t:rlClOB b�'"sllelros na me�ma bella s�u:> cU1frpass"do:: Elh:�s prqu'

S d· A, C d Ri de J'lne'·o 1<'[10'''2 IlDgua Hr lacula, enthuzlasmllmo- d''73m com tal negdgrUCla a O!f -

yn ICiHO on or :\, o <!" t ,_)

I
nos com elles pe!os progressos,) prla palria br"sil'" .;

J
,;-,

Ltd
Dr. Ernesto Fernandes dê Som,a successos e pela gloria do Brasil, deste;'a d c.:, Ira, pO,S €05,010

s (firma reconhecid3) e sofIrcrnos com elIes. fjudndo esta I, :x; n ° a�slm um f(]i,::Oí

Novo Horarlo para fechamento
nossa terr:a fica enlutada por qual- dyna.n.co da vida.

das mah::u.i em Ehunenau m.""-""''=''''''''_......'''''''''''''= quer fat::ll,dad:'. Procuramos cada O governo dos Es'ados Uni·

;--_. !n
vez filais a estudar li linguu, a his- dos da' América ôo Norte, te'.,.

A partir de 2 de ['I'í81'ÇO de M ')I o

"

-& �J tOJ:ill, a cultura e tradições do paiz ,
-

2U:ll.'!l:U::il.a§ oe � e.s!i!nanrlo os �08�OS patricios bra. üO comprehcnd1clo isto. depois
1937 .!! � silen'oE' como mnaos. da gr,mde gt!�rra ordeno" 11',"-

TT"'l"<J''' P�P.A O ....TOR.,.E ", CO§({;U!i:.'"a � A
,U "

�"',U,L� h!< .L't 1... r, � -",nno por anno vae augme'Gtan- dida� co.nVf:f1ienie", para f.'jU�� I do o nu mero dos joveú!; brasileiros
de todas as marcas e <I' de d:�scelld8TIcia allemã que vão a(1Iv� Imullg,a!ítes seja' facul!i:\do

�I cursar as altas escolas e universl', a c.m do ensino da língua dn
s'.Tstemas concertam-se !l
.J 'jl dadt?s do Brasil, para formareID-Ee palz, o ensin da sua Jin:!2'ua
nas officinaa mechani- I� eidad<1?s aptos a servir a patria. e materna, P?':-:l consen'ar-Ú',es

CRS 'especial ao c para Cllegar em contacto e8p:r�tllal este oem l;enb{�o de"

e social com a mocidade d(l paiz seus

I
'
Muitos de nós cultivamos amizades paes, em oendicio a sua t!:l'ra

\V" t,�.��� �, SÍllC,lT'US dUl',:',\.'eis atê o fim da vi- americam1.
Terça·feira até Buenos Ayres" v r�

Q t f' P
ti da com ftmulms de descendencia Na Am'2'ric" "'"o _l'ro,�t�. \'I'"pmuaI' u- elra até ortô nlegre RUA 15 DE NOVE:t'>'illRO i� portugueza,

q tl !""� ,�

Sabbado ate Buenos Ayres I N0. 2u � Nada é nos alheiQ aqui nesta d.oze míih6es dê cldac.5os :;mc,

idem .. idem e Chile � n?ssa GHeimat:,� t�do JaBa.a .n�ssa �cancs de des�eflàenc;:l ailem5,
_=-,

�= ..""""""""��.."'=-'"""'?� mma com bmÜw.ndune e mbmlda· lodos er![Or:lraram ,,:iH Un1n

I T.;!,V,�'l1'�L unL'�T'if! I
G� =- = .=���=���= (<<!i::!mah. e todos 2mR111 a sua

J!l.!U11JlL;, , .l!l.�U: i, .t!.I C�l1':H���� ����P;;'fi{J� I pai; Ia novO! <::omo os descenden-

!
te::. da liJ,QblefY3. os yan kees.

! Situado no melhor ponto � Cauda e crina c2val1ar - Cauda Vaccum Cerda de Porco, Pel- Da mesma fonna os brélsi;,,:j.

i da cidade � Ies Sylvestres e muitos outros proch�cios regionaes ,ms de descenq81�cia <ilJeí11ã são

i
Compramos qualauer quantidade pagando DiTcas excepdonees I' orgulho�os dr-s p;n:�r::3SüS dos

tt'll �," ;.a,,�1i{�,"'.a (l) 1f'IIol:'"'1lI.
• • ,

"'t ' I'
-> , ..

oj'ii... ..;;;:,,�a.g .... il li � �UQl _ • � �
.el os oe g' ona, do ("r,ar"i"(\�qB V 1\Vl Á "C' I <d
," -. ,." ,_

- am,L' aStwYK ex: la. ��'t a. des:envG[vimento e rb Cll)', :ntl

I
Qu�2'tos (',onfortaveis e cosinba

.

de prl'mel'ra ord'em' R
' des�a grandiosa Jl::l!ria b"3s;'" :u',Avenida odrtgues Alve�, 145, 1', 2' 3' andàres e 147. '

a. qual COiTI o n1.HTnr�) de �'l;�i

j Absoluta moullidade 6. Endereço Telegraphico «IRACEMA» - C.Lxa postai 730
, popu!nção J'á ali',wi'OLJ �s "

J Ri,) de Janeiro I
" ""

j maxim o asseio I grandes po:enci:;s fu<onéa', ; ,,-

'I, Blu,menau", Sta. C;1,tha1'ina 1-====-===
=-==---==�=P�=��'.,===,�=-n i tdaferra, FralH;' e 1:<:11:;, pr ',T-

, ['
'Q"="-"=-��='_�__'�'_'''"�_d�_�=__

� 1
do que o Bra�il fm fulun '1'( ..

, ����p�í1l ��A A ":7�""--'''",A�''J. I Iximo �erá uma das mais J..., itS
..

'«:�' É':' "l":�' l,ZSl] f:H-.í',,)Vi' {f?j '\ :�; ,�:""; t, Ü i i potenclas do li' ,-mco,

I
fi:' -;j;'\ ";;.2i Li1�\;�gj tL,,:4>àiJ t:í ";l"!;.l'.�,,;7 ii i

I í'Í:," ":,'�c", T,-' I�, I Este paiz ma, avilhüso, de 2'.'10
V-5:: cHl mrus -d� 4:.1 a.nn::<:s (!<>:.!� �3 :?:1;:,,:;�:::; D-� ".t'-l::tt � J k r

I -;�.. �� s�o vendidas si.lh � i.�a.r.'-Tlt;� é� 'I.:-=n :i.·�::"tecil() :� I pC a r",atureza 1.H·.OGjfZ:..:GS,:t!Ti'� �it.c

111' :�R\��
���:. ecl����o r:�:'\�,,�;���::��;:Oi�;�:,,;�:;,��� "�� ;,:'li ��rr��r;��;;::n: OU::O, -CT3:e g�O-

. �;�;�'I::;���}��:l�lC�L!�_��:;���t�������:;��::i5q�:
'- 1 a t t, .eln 2IriUa rn!.1ito

:' e:n vim:e e qu.ztro hr'!l.:l_'; se �,b:�!.� l�!li..ilL;li!':'':::. A i �sp�ço para 11: i� 1: ;;tS de nc ·�·o'S

� k """éae'Jltoda3�,�hiULt:aoi.:... II,' oabl!al'l'ies e telá o futuro (:,1S

I;, r� IS; � � m�= I' nações juvFnis 'Jt ('n"'dnri·'s ()",
\.,
-=-- g���[1,"',:�',-,:1,,�,'., �,,',":'>::}E \��r.?' ffr�l I iorte 2spi;a�ão

.

� �i�-- �i;o:(\.'��,
'I, '.'::'í�r' � t, �,- � � � � ,..1 "" Ll I "�e"q::) p

-

.

1 <',"I,/.
n-"-=� C'! """"!I; """ __ l'II!\ � __ ;; ..� I jlvLi #bSa.:"<1 or meto ca Jnr:H�!
It,....-t:;.i>o:: � c� �"6���1'j t.:;;� ;;;.'.1 �l;:}t�K:;crJ, I

..._

!L ��._- �='"""_w " o;, ,.:;. (Cout:l1ua Ui ultima PO,;-;i:1�:)

de lurnellall
d.e

,

De ordem do sr. Coletor Estadual deEta c.idade, torno
publico e- para o conhe(�ímento dos interessados. qU2 du

rante o corrente mez, em tt,;dcs os dias utei8, arrecada·se
nesta repartição e em todas as demais deste municipio, o

2' semestre do imposto 8cüua, r�lativamente ao corrl.::nte
ano. '

ÔS 8rs, con:.riuuÍl1tes que deixarem satisfazer el pega
mento no corrente Ii ez, poderão 18zel-o nos mezf'S de A·

gosto e Setembro ucreE�idos da fiuHa de 5 oJo e 10 % res

pe1ivamente.
. "Findo estes prazos, a cúbrança s�rá fl"ita judicialmen-
te, por iníermeàio da Promotvl'ia Publica desta comarca,
de acordo com as Leis em vigor. ,

,

Blumenau, em I" de Julho de 1937

(riss.) üSNY MELLO, eBcriv�o

·,�:-:::!t;rm ��1
. �aü G !nê!.n.'Ü'f :f'f:�,l1�n;"2. T.i[1 �.�

[�'�!�;!��:���I��;�
:}::���f:�l��.J�;1:;��::��:
1;i."it:U�"do 6l. o=..i?·ki-:s. l�!,!,:t
"v--c-lt;'Zft i� -ter nnt1.::t��1 D'�

e�hellzo.� '�_'rz;�;2t:��gf
d�ndo...lhé.3 vig-OJr
a lnoci�d3.. !�{zr.A;i

CIDADE
DE BLUMENAU

Bíssemanarto de absoluta
íudependencle
--

ELiç('}ef! ás quartas-relras
e. nos sabbados

Director:
DR. ACHlLLES BALSIN'

Gereate
RODO[.FO P.ADTKE

Redeeção e oüicíuas
Travessa 1 de Fe\d'f'siro zr 7

Caixa Postal - 0'(
'1 L LI \� E NAU
Santa oarharíua

""""""""

\S'--:;IGNATURAS
Ar.IO " .

Be ne-tre ,

NUJl, avulso .

Nu.n, atrasado

Ifi$tilJU
8$000
$200
$400

terr o IllfllfO

IMPOHTANTE
\ direcção de <Cidade de

Bt.imenau> não assume res

ponsabilidade peras aprecia
ções emettídas em notas ou

artigos assignados

I 'i: l!!J\lFRAQU,IlCEU-SB�' PI'

"I�:llll tem tQUí3, de, RII1S

f>O&tas e no �$ito?
U0:) iii JOóerollO tonklo

,nmo CItEUSOTAOO

linhas dia,rias entre

Brusqu.e 9 Blumenau

(Unsere lleimat .... unsere zukunft]

Caminhões inteÍl'1'mcnte
novos para p.,s<Jageiros

P cargas

A�EHncias:

rerça-feira ate RiQ, de Janeiro
QUarta-feira até i'Íatal e Europa
Õuinta·feí:u. uté RIo com ligação

[até Recife
Sabbado até Rio de Janeiro
LINHA PARA O SUL

A lingua alIemii possue u.-na

palavra que difficilmente poderá:
ser traduzida em outra lingua,
com igual intimidade e dor;u.ra:
é a palavra "Heimat".Em l1enhu�
ma outra lingua encontremos
uma expressão tão proprl-::t e tão
cordeaI como a palavrinha «Hei
mot=, cheiG: de paz. de abrigo e

de conforto.
Em uma vida cheia de inquie'

tacões e ameaças essa palavra
produz o en:eito de uma oromes-
5a a uma exíatenckr calma. sem
perigo e sem eoíírímento, Tal
«Heírncrt» assim. um Iugarsinho
de abrigo e de consolciedo no
meio das dores e da tranquili
dade do mundo, encontraremos
durante esta vida crp:ena$; dentro
da nossa propria alma. Somente
em nossos corações podemos
construir esse cenfínho de soce

go e de Daz que chamamos
«Heim.at».
A nossa «Heimat" mundial (a

nossa terra) não fica forçosamen
te am, onde estivera o nosso

berço ou o berço dos nossos

paes: Uma ausenda de deaencs
de annos ou uma ausancia pelo
resto da nossa vida vaa alienar
muitos homens a sua propria
te:rra natal. quanto mais a tena
de seus antepassados.
Quando após longa ausencia.

já de idade avançada visitamos
Q n038a terra natal. ou a terra
dos nossos paes. experimen
tamos uma d e c e p ç ã o:
onde está aquelle doce senti
mento que a palavra "Reimal»
contem? Os homens. as luas. as
praças, :montanhas, os rios da
quella nossa terra natal já não
produzem em n�sga alma aquel-

R t: E' ,L. '

:

,D E N lA l

-0-

nEDIM:OS aos nossos

li"'prezados assignan
tes de nos: scientiiicarem
de todas e quaisquer ir
regularidade8 que oecor

ferem com a entrega
desta folha,

A Gerencia

o, DO·' �
" '�

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



C�p���t�: 4 ..000:QOO$O(l}O
Sôdc: RIO DE JA:iEfRO

Succursal em Blumenau - Caixa Postal N. 5

PAGJi JUROS. EIvI CCXNTA-COB.:::rENTE,
ATE 7 *1. AO ANNO

"Deposítos Populares" desde a

quantia de 20$i)(JO até 10:000$000 pa
gaeuo juros de

(CORRESPONDENCIA ESPECIAL)

SPORT

Domingo ultimo, esteve nesta
Villa em j')go de reva-iche, os

quadros do valoroso «Testo
Salto f. Cc» do Testo, que dis
putaram duas partidas com o

«Palmeiras F. C.l> local.
Entraram em campo, em pri

meiro lagar, os quadros secun

darios, não havendo no primei
ro tempo marcado ponto algum.
No segundo tempo, marcou o

primeiro e unico tento para o

quadro visitante o jogador Pit
chem do «Testo» dando assim
a víctoria ao segundo quadro
«Testino> com 1 ponto «Pal
meiras» O.

Em reIuida jogaram os qua
dros principaes, tendo o «Pal
meu as» vencido a pugna pela
contagem de ires pontos a zero.

Ambas as partids s foram re

feridas a contento geral, não
havendo reclamação alguma so

bre as mesmas.

Porem o ql e notamos, e q re

para o futuro esperamos não

mais aconteça, é uma certa <tor

cida> que destoa das boas nor

mas, usando certos termos que
muito depõem contra a educa

ção esportiva do lugar. Feliz
mente o nosso cornmentario só
recae sobre uma unica pessoa,
a qual deve ser chamada atíen

ção, para que se contenha ou

modifique seus palavreados,
lembrando que no campo de

sport também é assistido pelas I·excellentissirnas famílias.

DR. jOAO SCELElvilVr

Viajou para Joinville, sua

terra natal, onde foi fixar resi

dencia, o dr. Schlernm, depois
de ter permanecido entre nós

alguns mezes, com consultoria
medico.
A retirada desse distincto

medico desta villa, abriu uma

�rande lacuna, dada a correcta
attitude que sempre soube man

ter, como cidadão, assim como

sua solicitude como facultativo
em attender os chamados de

sua já enorme clientela.
Sentimos profundamente sua

retirada, deixando fundas sauda
des em todos que tiveram o

prazer de seu convivia.
Fazemos votos ao Altíssimo

para due conserve com saude
por longos annos, para o bem
da humanidade soffredora e

gladio de seus muitos amigos
e de sua exma. família.

B�t1i Sa�d�••• Vida lmlga.., ,.ObtâlTHI!'J' lt!�lul� o

DE f�06UEIRA .

�Ii> I"ft. CII.
'

Je6i� d,z Sllvl:a Silveira

���a{i'o oom roru "V:mtligem
� �s:mntell CM$ill

. n!>l�@itillim�.
mhlGt:lm:At�� ei!ft Ite�

.

�_to .d03 0llv140l,
�iild�v.t�
���/"Q:&de.

��
&pltdl�
�l:t
�
�
Dcwt�
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�,
BRhes.
DH�
DiHS m0�.
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Hel�Íng
Santa Cail1arinaBltlmenan ....

Tintas e Vernizes. Materiaes para

pinturas em geral..
Tintas em 'bisnagas para artistas

Um verdadei

rosupplicioque
a Cafiaspirina al
Iívia rapidamente.
Emquanto o dentis
ta não lhe extrâe ou
obturaodente.livre-se
dessa dõr que o marty
ríza, tomando um com

primido de Cafiaspírina,
o remédio de confiança.

FI
o rCPlThletHo de c�&'Utr;����O

.,

ceflltr6

�;l!1]!C"""",'"''
MS',,"X ',"'" "",,!iS AI ' "."""-"''''''''''''' ''''''''�>_"",D:",�

� TONKO BAYER - precleso auxil:af do
� crescimento das creenças e do seu oesen ..

� volvlmento normal.

J
� no

FECHAMENTO DAS MALAS

PARA

SUL (Sul-brasH e Republi
cas Platinas) cada TERÇA

FEIRA as 10,00

NORTE (Norte-Brasil, Arri
ca, Europa, Asia) Cada SAB·

BADO ás 10,00

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

(18 e com o Agente da AIR

FRANOE

_-_-=.=
..=�.r���õ:i.'�=........�-�-,

811CURS�L DA E&�{)LA itR COMERCIO J. BR.4NDO (Raconb.)
Em todo Bra.ail tenho 120 SUGUl'tJa.eo : de=ejo mata, p!U'a. ISSO dG.l'el
diploma oonl;ador, previo eXGome por oOlrNspondslloie, s quem
deaeiar, ssrã. bem remunerac:a3 da:rei 20°/0 !nobre- vênda. doa livros
tPara !avoreoar sucureeea, m;�;'lmj livros 8 �odElS UvrllrlIlB). Varel
80$ por csda alUDO Que 8ug�.r!ar sem !lontar alunce da BUCurBlIl
Os prefeitos dllu 100,,11dI16__ auxiliam' 1l088" eseot.. e mar-a

vUhosa: rl!.!!1 em 6 me23S o qt; .. outrtl.SI p::eclll1l.m 4 &D08: diplomulI
devidamente reglatl"Ildo8 por .Çluam às direao. Esoreva .. 1I J lIrenlto
II· (lnla J,. 4 - SI_ ',u'o, pedindo, esolareolmentos. aom 05 qUA6S li" �
hl!.b.llitarê. ProlsI'cr' gnoho.l'à mlll� ulDhalro QU6 gnnrds·l1vr08 , f

nas costas confínuc
sem trcncmento é expôr
se a uma doença grave.

-

,,>-<... -'"',
Ela denota fraqueza
renc l e deve ser com

baHda por meio das
PILULAS DE FOSTER.

, Dores reuma.licas n05

m u s c u lo s e junfas.
ccnscrco vertigens. falIa de c.inimc.
irregularidades urinarias reSUHCIIl:,J
[requeníernanle de mau funciona�
meniô dos rins. ·.ul

1-.2, PILULAS. DE FOSTER J;mpam
e íc-r!c!scem aos rins.

...

A ttestado do Dr. Nilo Sal
danha Franco, medico ehete
do Hospital de Timbó.
Attesto que prescrevo em

minha elinica, com optlmos
resultados, o preparado
"APYRETINA", em todos 08
casos indicados.
Ass. Dr. Nilo saldanha

Franco.
'(J\PYRETI�A"? - Cessa

rapidamente a dor de cabe
ça e D evralgtas e não per
turba a energia especifica
do organismo.

6

na preparação de qualquer pastelaria

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



., .. nosso futuro

COM U!\AA

PEDRADA
SI IO.

USANDO OS TRES!

({INSERE HEIM!T... UNSERE ZUKUNFT)
(Conetusão) aos acampamentos dos dwersos

partidos, Nunca pertenceramver-iacuía, cornmum e familiar a eIles a um unico partido palitados os cidadãos, pela sua tico; nunca eíies se uniram em
historia, sua cultura e suas ira-

uma politica identica.
dições.. os descendentes dos Porém com o seu amor, com
immigrantes to-c/are se-ão suces- O seu orgulho ao Brasil, a gransivamente brasileiros com o de patria commum são elles to
cunho da verdadeira brasitida- dOs unidos no mesmo senti ..
(Í�. Amor á gra ..ó .. Patria e pa- mento de fidelidade e fraíernitrlótismo legitimo estreitam. já dade com os seas

.

concidadãos
na presença de todos os filhos de origem portugueza. Em qual
e concidadãos do paiz numa

quer .ínfortunidade que o ama
'unidade indelevel. Uma tal na' do Brasil possa jamais correr
ção, consciente' de sua força poderá contar firmemente com
pode sorrir soberbamente da

a fidelidade dos seus filhos de
quellas almas medros,as que .descendencía allemã, os quaes
procuram as vezes a. plO1ar. o 'sob a bandeira nacional aurí-

.

espe�tro de um possível per.lgo verde empenharão a S1:R vida
pela mdepe!1dencIa ou _a unida- r em defes!! da patria brasileira.
de do Brasil-. Para. naçoes fortes A conjuncçao que a. «Fede
como asdo B!astl e.da Arneri- ração 25 de [ulho» e a «União
ca do Norte' nao existem taes do Trabalho» do Rio' Grande
perigos.
... do Sul aspiram. não tem' por

.

Os ,bra.�tIelros de desce.n��n- fim qualquer politica, mas .ape
ela allernã que pelos sacrifícios nas servirá a tarefas culturaes.
dos seus �ntepa7:ados _

e pel� .

O dia 25 de julho a cuja. co
s�a propr ia coll<lboraçao. con. laboração todo o descendente
tTl�Ulram ao d�senvolvn��nto dos antigos immigrantes alle
milagroso �o .palz, :adqUlnram mães deve participar. é o dia
aqUl.o, direito H�sophlsmave} de honorário da collabóração alle
��nhr-se como filhos desta Pa- mã pelo progresso do Brasil, e

t�la, e_xatameme como o.s con-
urna homenagem á todos .àquelcidadãos de descenden<:la por- Ies valentes pioneiros que <:00-

tugueza ou de outra origem... tribuiram ao descerramento do
Conve'!l notar que na_ politi- sertão brasíleiro.. iguaes

.

aos an
ca do .. parz

.

os con':l�adaos .

de -igos bandeirantes de descen
descendencía allema,_ iguaes aos dencia portugueza,conterraneos de origem portu-
gueza, sempre distribuíram-se WOLFGANG AMMON

S-&«ZWMMMMf?J5>WM'WWW m,
. @MMdWmMPR:1I Pauliuo Francisco Veloso ti

Os soldado'! da 2a. Bateria do 2'. Gru
po de Artilharia de Dôrso, convidam seus

companheiros de farda, bem assim as pes
sõas piedosas de Btumenau, para assisti
'rem a missa que mandam celebrar -em

sufragio pela alma do amigo VE LOS. O,
. tullecido a 19 do corrente.

'

..

'

.

.

'.

.
O acto religioso terá lugar ás 8 ko- .

,

lã'
'deSeçunâti-teíru na Igreja Jlatriz desta ci-

: ':.d.a.d....
e

...
A

......• t.od
..

OS que

..
comparecerem a::.i:.i:.&t�:=:.·:.- i.1'. aecimentos.

.

.

.

.

'

.

.

,
.'�ilifatt tdii®'i2l!'8if'l.'ílMii5R'S.��· ..

'

." " .. '.... .

MAIS força... Maior kílomctragem ••• l'..Iaís efflcíencía •••
Maior economia - tudo isso é faeil de conseguir si o Sr.

usar sempre no seu carro o Atlmrtie J.\.'Iotor OH, a Gazolina
Atlantic e a Lubrificação Techrdca Atlantic... Faça uma ex...

periencia de 4 mezes e verá como é faci! obter aqui os mesmos

resultados da Prova de Toms River, na qual, usando Gazolina
Atlantic e Atlantic Motor Oi!, 6 carros de sede correram quasi
1milhão de kflornetros sem concertos e sem limpezas de carvão •••

Itl

iCorresncndancia especial)
Gaspar no dia 16 do corrente o sr. Fritz

Deggau, na avançada idade de
77 annos.
O extincto deixa viuva, 9 fi

lhos e 29 netos.
A' família enlutada enviamos

nossos pezames.
- Em retíficacão á noticia do

fallecirnento do'soldado 2' O.
A. O., occorrido segunda-feira
ultima nesta cidade, o nome do
soldado fallecido é Paulíno
Francisco Veloso e não Kreu
ger, conforme foi publicado em

lnossa edição de quarta�feira.
:Major Olivio Amorim

Cons0fciou-se quarta-feira ul- Falldceu ante-hontem na Ca-
tima a srta. Ottitia Vieira, filha pitaI dó Estado o sr. lV1ajorprimentado. do sr. Luciano Vieira da Cunha, Olivio Amorim, Pieteifo Muni-

- Segunda-feira fesfeja seu com o sr. José Tobias. cipal daqueIla localidade .

dia de annos o menino Hum- O extincto gozava de largaberfo Ayrton, filho do sr. Hum- VIAJAN1fES amizades em todo o Estado de
berto Sada.

.
_ De passag:;-m por esta ci- Santa Catharina, sendo fund.é..dor- Tran.:�orre segund�-feJra a dade para Rio do Sul, aonde I do Partido .Lib�:al Caih�r!;;e�=d!lta natahcl� do sr: Ann;�al Be-l vai a passeio, esteve hontem nes- se e c?mo cldadao de Sl?<;;lunmca; conceItuado mdus.nal em �a redaccão a srta. EUa Deggau, res Virtudes morae.5 _e clv;�a?,RodeIO.

.'._ filha do "ar. J(-)20 Deggau, resi- a.lcançara altas pOSH;OBS poh-
- Faz annos seg?nda-felt8 o dente em Gaspar.

A •
tIcas.. .

"

. .

__pequ�no OS.mar, fI,ho do. sr. __; Seguiu hontelll
par.a cnn-I

O Major 011\:.10. Amow��, '1;"FranClsço Stamm.
. fyba o sr. Fritz ElIinger, estu- ceu a 10 d.e JUlho de 18 .... �" .al-

-:- Comple!á na ter5a-felra dante de' Pharmacia na Univer' !e.::endo pOIS. a03 4? anno' d�maiS uma primavera a Sfla. Ilma sidade do Paraná e que�se acha- ldad�, e deIxa vlUva. a :' ;i. o.
Branco.

va nesta cidade em gozo de �aImlra Bo�n dê _Amorim. [. um
- Terça-feira festeja a pas- ferias. fJlh� adoptivo 10ao BapÍl3:a A-

sagem de seu auniversario a FALLECIlIiTEf,TTOS mor�m. .,

sra. d. Helena Riscbbieter, digna ill. iLl A famlha enlutada envianjos
consorte do sr. Henrique Risch. - Em Gaspar Alto falleceu nossos peZ:lmes.

I
bieter, do alto commercio desta
praça.
A todos anníversarlantes ",Ci

.
dade de Blumenau> felicita.

Moinho Joinville, Filial
Caixa postal, 89

.

Blumenau
End. tel. SILOS

Está em festas o lar do sr.

.Ieronymo Dalfovo e 'sua con

sorte d. Rosa Dalfovo, residen
tes em Subida. com o nascimen
to de dois robustos meninos,
oecorrido sabbado ultimo.
Os nossos parabéns.

Triguilho para as aves

Farelinho

Foram presos, nesta villa, pe- fessora naquella localidade, me
lo activo delegado de Policia, receu os applausos das pessoas
SI\ Antonio Moysés, no dia 15 presentes, pois os alurnnos re

do corrente, os' larapios Rober- citaram innurneras poesias, des
to e Erico Eger. Trancafiados tacando-se d'entre elles, a

me-Ino xadrez local, ali pen,mnece- nina Rosa Alves que proferiu'
ram.até-anoite do dia 18, pois um vibrante discurso de agra-
conseguiram evadir-se, arromban- declmento ao Prefeito MuLicí- .._..... • � _

do a parede exterior do cubículo paI, sr. Leopoldo Scnramm, pelo
en': que se achavam.Desdobrando muito que' tem feitó pela ins
a' sua actividade, o sr. delegad() trucção dos filhos de Poço
conseguiu saber que esses

.

fa- Grande, não regateando, para
cinoras estavam homisiad()s no isso, os maioíf:s esforços, sendo ANNIVERSARIOSlugar. ��rrayal. fazenda-�.e acamo o seu discurso muiío applau·

.

'

panhar dos<valorosos soldados dido. - Passa hoje a data nafali-
da nossa� Força Publica aqui x o x

'

da da exma. sra. Agnes Rabe,destacados, srs� Antonio Size- Acha·se enfermo, guardando esposa do sr. Leopold0 Rabe,!:lando de' Andradé e João, Ra" o leito, o nosso benquisto amjgo do alto commercio desta praça.
mos dos Santos} conseguiu re- sr. José Spengler) prestigioso - Tambem hoje festeja ,suacapturar os indigitados merian- chefe republicano ne�te muni- data natalícia a sra. d. Ottilia
tes> transportado-os, incontinen- cipio. A' s. s: desejamos prom- Balsini, esposa do sr. Guilherme
H. pari a cadeia de Blumena!l, to restabelecimento.

I Balsini, residente em Tubarão.
de o.nde, nem por <Imilagre» do

.'

- Ainda hoje completa mais
"capeta> pode�ãQ fugir.

F.O r.:\ mo;\ 010 1 93O'j uma primavera a gentil menina
, .

x o X II. U
.

U� ...... Astha, filhinha de sr. Walter
Inaugurou -se no domingo uI

'

VENDE-SE um em bom es- (Franke.
tjmo o novo predio escolar de . fado de conservação. bem' - Amanhã assignala a passa-
Poço OrandeJ prospero districtó calçado de pneus, por preço de gem da d�ta natali.cia �o sr. dr.
d/jlste

'

ml1nidpio. O progr'amma occasião. __ Osca,.r AlvmSchmldt, flgu�a de
organizadq pela .exma. sra; d.) . HOTEL WUROES grande d:staque pest� Cidade,
Marfisa Claudio, provecta pro· . Itoupava Secca que por ISSO sera

.

mUIto cum-

para o gado leiteiro
farelo para os porcos e animais de tração.

NASCIMENTDS

Exija, sempre, estes productos, porém, do

Chronicas sociaes
NUPCIAS

o Sabão

e.
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