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A tamcsa aviadora estaria louca e gravemente Ierída - O Sí1:1

companheiro, porem, estaria morto

Raul Pilla criti,ca a or,ientação d�' governo em
NOVA YORK. 6 - Noticias mercante, uma mulher, f""j-

1
- ,.

d tri d I 1 VATICANO, 6 ;_ Apesar das noticias coutraditorlas ainda não confirmadas, an- da e demente, parece na
re açao a ln as na o a c o

"qUf' ctrcutarn a esse respeite, os ambientes do Vaticano nunciam que um na via IIlELr- ta r se da avtadora Ameüs
não confirmam nem desmentem li cornmuntcação prove cante, quando viajava com Euha rt, porquanto a tripula
niente de Salam3.uc2, segundo o qual a Santa Sé te rta re- destine á Hespanha, cocou- C8,O do vapor, coníroatando
conhecido ofHeialmeute G Governo Nacionalista HeSiHHlhQL trou �as proxtunuanes de I' photugraphías estampadas DOS

Affirma-se todavia que de lacto estão sendo re alí- Nova 0uiüé, um aeruulano jo rnae s. da referida aviado-
, '" '. ..

r

za�as Qe�ociáções nesse sentido, e que seria Im rníueute o I avanaco, tenJ,!: a bordo o I 1'3, notou a semeJb.a?�;� en-

r€coIifileClme!lto." I cadáver de �!11 homem e
I tre taes photographie s e a

,E' pos.o =m relevo. autre outras cOUS[�S, que o Gaf" I uma �,�llh�l' lUUC�,'.. gr�iVe-! mulher e::ll apreço.

d�al_arbchispô de .Tol�dG con,�inút satjsj'actoria�ente a j ��g�e ,�(�l!�.':;,.;lf�e t��"o I :�dV) II-�""
.
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mrssao que l!J.e havia SIdo C',}UIWda,' por S. Salitldtlde o 1
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D Pi XI h· l" 'I ,�",., de �", ,,,., too t I lançado ao mur o CUllUVeI"
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'1'. BJ�iri�:''íJ�er � 1�if.f;If;)<$J;
entre Salamanca e o Vaticano. I �o seu cumpauneu o, A l�l e !l"-'

,
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, 1hz mulher es�a sob 0.8 cuid.i. �iro��f.1!E·���$�1!l:

I
COS j\) medI:�u ehiuez de .." -

UI}} S'�n!ldnr "':i)Ula_j Somente hoie che- bordo,
,

. :[UO. 6 - U «(.;1,:)]), }>\
v u!lu (u íi(H

" 6 I' �uVA Y01�.K, ti .- St'2'un-' informa que n muusrr«

�ado (le nerte qara O sr. oouza

I' d.o
novos iHtl)rm�S;l Pl'�P�)- da Cuerra, tendo ::"jencid

"!:' Costa s�to,::lo eucontru oe um d\'H:W

RIO, 6 - O senador Duar- nas proximldades de Nova

te Lima recebeu honrem uma RfO. [) - O sr. Souza Cos. Guiné, de o n-í e 1(11 recolhida

t • ta, j).',ll·[,istr·o (:!!.� F .rzenda, uue a bordo ue uma embarcaçãocar ,a, em que ha peS<lCiOS in- .- . "ctu 'i

SUltos ao senador' \.1ar'ahyba- etH esperado hoje �:.i(llJi, de ��-..=----

no, de enl�emeio com uma in rl'gl'eSSO dos Estados Dnidcs I p�� '�. D� Y;r'Wi' lRsU� f,'�
timação for01:11 para que re l;l

LU ,t\_ '-J .bUli t],...u '" U 1!

I
nuneie o mandato. í�Jnh V � i ,.H�Ul1.1 tiL
A' margem do papE'l em,

, que foi escripta a C.:J rt8, t's- I Re;.:.lizlH'e I)manh� _na villa

I t'1\:a01 rle�enhi1. das uma ea- de IUljiiyal a aniJU:ii festa ue

velra e uma cruz.,· BO!ll Je�u\;l.
Nada se s:.;be qu'_iuto á )51'0- Os feslt'jos se inicia;'ão ás

cedeç.citi da estranha. mi"'sj. 7 hoeas lia munhã c ílll li n'-

va, q,:e é anony:na, é cia;'o. cepçiiü ao R \'IlJ O. Bispo D.

____

Pio de Freitas, no local da
�ficola. I ::,;:;,:.,i;"

Em seguida realizam ·se (I I
'

:)ailüssimi} Sacfdillduto da I de que vLtrios militares
Chrisma, I f'XerCi8ll1 postos ele\"ados

na A cçào Integralista 13ra

�ileir(l. sendo muitO dent"s
identiflcados envergando
a :;Ymbol�ca C8111i�a -verde
e, qu:mdrJ em, trajes civil
ostentavam ã lapela o dls
tíncdvo do sigma, resol
veu tomar as providencias
neccessarias no sentido
de aue 0S referidos ml1ita
res se afasiem df::SG a

greJ1liação extremista-

RIO, 6 � A' assembléa nu
minense, foi :lpresentado,
uontem. um projecto de au·

toria dt) deputado Heleno de
JEranda, revogando a l�i que manack e á confecção das
auiorísa a ravisão dos con- cadernetas individuaes dos
tratos da Companhia Canta· IunecionurÍos publicos, cr,,'a- Não aceHou
reira, com!) fundameüto de das em consequeocia do ;�s'l
não ter eHa até agora sido t�tuto dos Funccionarias Pu· f

'�_il_m_p_r_id_a_. b_lí_C_os_._ I Militar. do Realengo
, RIO. 6 - Confirma �e quI:'

lo coronel Mnton Fr-eÍLl1s d�'
Almeida não acceitará o

commando dá [sef.la Militar-'"
dO Healel'·glJ, cfllllinuliDdo 4
frente dê! Furça Publica de
�_ Paulo,
CorTe com ir,sisteneia a no

ticia ri!:' 'lll"', a�n la hojp, o

coronel Milton rt'g!'essHl'á a

Is
Pél.ulo, tendo indieHdo ao

IlIhistro ,Ia Gu�>r;-a (IS coro·

l!l, E'is
}te, atn P.lfluet e Lúbato

Filho comü eh nllldatos ao

Cí mmilodo da Esc()la Mrlitar.

Proposta ,á Assembléa gaucha
creação de novos Institutos da

Herva-matte eda Banha
o sr.

PORTO 'ALLfRE, 6 � Na
sessão da Assembléa Legís
Iativalorarú apresentados-pro
jcC[()S de lei creando outros
i GS itutos

, riograndenses' da
uerva matte e da banha.

'

Falou () sr, Kaul Pilla, que
fez torte crití�a ao Instituto
do álcool e da aguardente,
,iemonstraado os malefícios
truztdos aos produetores e

consumidores
.

em beníticio
apenas de 6 directores.
.\a mesma sessão roí ap

provado o projecto de Iei
':lue erêa o Departamento Au.
ronomo de Estradas de. Roda-

uma emenda ao 'orçamen'n
abrindo uma verba especial
destinada á, ímprensão do Al-

bem.
Foi tambem apresentada

[i\euogação de uma

lei

81'. Raul Pilla

I
t, BO�4BAS: HYDRAULICAS

SIEMENS
Auto-aspiração perfeità, mesmo
com o tubô de sucção vazio.

Grande segurança de serviço.
Montagem simples.

•

Agentes e Distribuidores:

VI(TOR PROBSTK& (iA.
BLUMENAU

o presidente da Ropublica recebeu a visita do
presidenta do Senado italiano

RIO,€) - O SI'. Gehllio Vargas recebeu no Cattete o

presicl8!l.te do Senado italiano. sr. Federzoni, (Iue 8e fez

acompanhu do embaixador da Italia no Rio, sr. Vicente
Jojí:l.cono. ., ,

.

Em seguida o sr, Federzoni visitou o SeuadQ Federal,
nade foi recebido no gabinete do presidente, sr Medeiros
Netto, mantendo ambos cordial palestra.

D€pois de feita a visita a todas as dependencias do
". SeDado, o sr. Medeü"os Netto offereceu champagne ao il·
.•

, lustre vi�,;ita[;te? I.1compaiihou-J, d�pois até Q aUtomov<.'1.

,
'

·;:enconirarás pessôa idonea que se encarregará

sil
....

'

Iro:r

a i O Vaticano
. �. �tena recon�iecmD

do general
"

fr�ncn

o com

mando da Escola

ÁS ELElCO�S DE fÓDEAGOSTO tI TAY
Ret1.1izaram-se em Tayó

municipio de Ríü do Sul as

2leições pa ra Juiz de Paz

no dia l' de Agosto passadr.,
â...s s.llurações das 3 me:.r.as

verificou-se nesta ciQane
quinta feira ultima com. 08
s(>guintcs resul adoP: Parudo
Libers.l, candidato Edmundo
Ero, 19. secção 22, segunda
27 e terceiru. l�, total 61 vo

tos.
ACt{io Integralista: candi-

datuh EmHio Largura la. sec

Qão 50; segunda 52 e tercei
ra ól . e Pedi oQuinlbo Mafra,
la. secção 16;, segunda 12 e

terceira 5; toial da votação
186.

Assistirá a Gonvanção
do P. S. D. da Bahia
RIO. 6 - o �r. Jusé

Americo de Almeida par
tirá par3 a Bahia a 22 do

corren�e, passageiro do

1llinistro Souza Gosta

\lÍilj,tOdo de avião, sel1undo
ficIJIl apur-ad.1, !Só ch'egará
amanhã á tarde.
O 9vit1o em que s exa,

viajava foi obrigi:1do ades·
ceI' DUS AntiliJ�s, devido ao

mau tpmpo reinalJte, conrof
me inIl1rml:lçõe<; colhiJlls pe
lu reportag!:m (la Panair.

Far-inhe de Trigo? Unicamente

Cruzeiro - Surpreza r Boa-Vista
marJs.s lnsupet'aveis

Moinho JoL.ville Filial srumenau
End. tel. SILOSCaixa posta!. 89

Inauguração I Au�mentou o pre:o dos
I

d d·
jornaes vespertInos ·"r. Jura"y ",lfagalhãeso novo pre 10 em que

'

� v

funel'onar o Ba-DCO RIO, 6 - A partir dcl hoje "1 f' d
.

vae o preço da venda avulsa de «nra':1Za»l a'nu e aSSlS-

do Brasil todos (JS jOJ'lJaes vespertinos tir, como convidado de
jesta c�pital, passou a ser honra dI) governador do

I
Hoje }.IEJas ')uze horas teve de $200 por exp-mplar. Estado .; COn\TeI1l'a-o do RIO, 6 - Os gene,raes

lugar a inauguraE'lio do novl)
, .... y -

Y PartIdo Social Democnlti- \Valdomiro Lima e José
predio, (ion1e vae funcionar
o Banco do Brasil. OMS co, que teve a inicJativa Pessoa requereram passa-

"Este que está localizado
._. ,

� do lançamento de seu no- gem para a reserva, con-

num do�. m�lhi)res ,p�otI)S de me 'para. a successão do I f�:mne noticia um vesper-
nossa pllnC_Jptil arterJ8_, �on- sr, Ge�ullU Vargas. ' tm'l,
tem as IDI111$ moderDlSSlmas

lO MELHOR E MAIS MOCER
iostallacões.

'

.

I
'

No acto da lIla!1gurIH;ão NO SYSTEMA DE FOSSAS I ProcsO'uem as moditicações nos altos com-
compaleceram altas perso-"

.
b

d d 'V, °tnalidades da. nossa gr1!nde
DO MUND •.·. ma» os o LXerCl o

industria e commercin, mos RIO, 6 - De üccordo com fJ plano traçado, cont:nua

trando se assim com grandes LOTERIA DO ESTADO a mudança nos altes cemmandos mHitare�.

syrupathias de mais t.:sta a·
l ° general Es�evam Leitão de Carvalho, commandttllte

cl'editada casa bancaria em Na extração da Loteria do da 2a. Brigada de Infantari&. será dispensado do referido
nosso meio. Estado d2 tianta Catbarin I fo. commando e nomeado l3ub chefe do Estado Maior do Exer�

Ah8 directorps do Bancol r3ill premiados os spguint{·� cito, substituindo o general Pedro Aieantara de Aibuqul3r
io Brasil almejaml's felicida I numeros: 5841, 6281, 10157, {!ue, que foi convidado para a Insçectoria do Ensino Mi-
de s, 8153, 13830. litar .

o Partido RelJublicano Catharinense

á Travessa 4 de fevereiro (Red.
do serviço gratuitamente ..

instalou seu posto eleitoral

da "Cidade dl Blum ena u"),

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



o Doutor João de Luna Freire. Juiz d e Díretto da
Comarca de Blumenau, Estado de Santa Cathar ína, na for-

l-
·

fi
ma dli lei, etc ...

rea ) zações 111 ') O�Ill' C'''l�
. FAZ SABER aos que o presente erJital virem. ínteres-

(., ,.L.JC. (. tJ ,.(. '>-"
8<Jr possa «u delle noucía tíverem. que tendo eído d esig-

"V· I D tica" nado o dia vínte e trez (::.!3) de Agosto vindouro, áB OUZe

IC a 0111es lea (11) horas. para ter inicio a terceira sessão ardina.ria do
TI'lbuD�J} do Jmy desta Comarca, procedeu se por lE'SO ao

! sorteio dos vinte e o ito (28) jurados que tem "de servir du-
Receberr os um exemplar to dentro de brE'ves sema- rante a se ss ào ! etertc a. sendo sorteados (18 scguínt-s ri,

de «Vida Domesüca», o grano nas, desrluads a fPrDec€'r á; dadãos: CWADE: BeI'nardo Sauer. Victor GêIIiH'l". Fernsn
de mensartc brustletro. aRe Imprensa pertndíca de todo 100 Klein .•.lusé Pelzmann, Alwln Leitzke, Harrz .Iensen. Ot.
vista do Lar e da Mulher, o Brasil serviços J.Pl'ft''Ítos e to Lue.íers, .Hiourdo FeltE'l', Gil Fausto de Scuza, Antonio

que é, no seu genero, a

I
de informação. artigos de Euzeblo Reinert, Dnmíngos Manoel de Borbs, Ar

maior e mais completa pu autores de renome sobre to- I notuo Puetter, Curt StoeteJ':1U, Ernesto S�hl:!dr8ck, Dlno
blícação da Amertca do SuL dos os assumptos: socíaes, I Be lsíni. Oito Henntngs, Arthur Ramos, Jr sé Reuter, Ewiliu

f,{�,�,,'�2m��iiÇ)��ti����fhljJ&Z1�iYL&�,,�2��?lLt��{:��1f,,�,{� 1 �:(�l�=�;:{{l�upo�;:r(.,'�&,(�� q�!;�i,�I\ ���!�C���nte�gl�I�;'C�;I}(��'t�,)r�E' I ���jf�'v��ifia�gU�!:��t;i�t�����nce�'; t�o��ARI�ü���;�c1�bf:j!��'�
�j§" " ?1;� na sua bem cuidada. parte completo H:> rviço photogra plona , Ad!:lHo Vlebmuth, Paulo Gaertner: HIO DO TES'i'(I:

�1r� QUEREIS ar] tntellectuel, corno na ampla phico t' "clicbêtÍlc", S·'IIl qual- Alwin Blank; l\1ASSARANCUBA: Otto Bublitz. A iodos pois

S� tij� lmat0l'ia graphlca .fni'ornltLtiva I quer dispeudlo .de cmhetro bem cume .'� ?ada um de, per si, ê�)n,vídl:i pura com,P3/'<-:Cl'-
1�_;�,'?1 '-"& CU,ti.,.8" ,I',';;�1n.a., e .se dI'a n., ��,�J

e dccuruental, «Vida Domes' por parte dos joruaes que rem DO edlflClO da. Prefeitura Muurcípal, D� sala das Ses-
• ','

_ ,lUUUl.r OlA
-r I"'};';I tlca» apresenta st', corno uma I de�f [em ser seus clientes. sõe s do Tribuna] do J1II'Z. tanto no lt:ferjrio dia vinte e

�� grJ publlcação unlca !.lO seu ge i Essa o�'gaI1izaç�(I, .em rnol t�es (�:i) de A gosto de 1937. ás or.ze (ll) horas. como 1](\8

r�''_.;;_'L:1,'l:.�;.,' Usa e o afamado �.._'.,=,'!;.','.:..�_;_! nero, 8Gb esses aSPt'clos'l Cf'8 mouerues ínretramente c e IDéi!S, �ulqU(lnto dui ar a SE ss ao Bcb as penas da lei. E

!t('R �.:.�j Mas além de ser tudo isso, inéditos, s�!"á perfeita DÓ seu para que cIH'gue ao conhecimento de todos, p.al]dou pus-

'Ij �.":i «Vida nomestica)} é, a'nia, a[ genero e facu!tará a qual" sal' U:ilt: t:djtuJ, que Da llJlu.a de Lei. Eerti sfixado DO lti-

�f�� i < '
..
' maior e mais intef't;$S!illte' quer jüraal uo mais Iorrgin· gaI' do costume e publicado pela imprensa, D:ldo € passll'

��n C''_1'!'l:!,me', Y';t-Il'l'_, in_'�o iC;j revista de �1o(las, sendo no- quo recanto do Brasil. man- do nesta cioade di) klullJen&u, aos vinte e qllatrll (:?4,) de
�:�';;i .-� • 1IÃISiI_llm� �._..- J"'�j

,;'.I,�:,,;;,.�,· ;>} ttiveis as 8,�as vtJte e quatro ter os seus leitores tiO pUI' ,I ulho de mil noVtcenios e liÍ.ota '? sete (1 \137). Eu, Frpdf:'
1'6�' ?:.�1 �J3girw:i culorid"is contendo do que s.e passa nos princi- ricu Kilian, escrivâo o SUbscrevi. (Assignadc) João de Lu-

�5-'''S n 't I 1 ?'Ej'l 03 mais modern(;s e li�dos paes centres do puiz. ua Freire, Juiz de Direito.

��,;,�, t'-' roCU,.o fi n r G �� I Iigt�:J�O:�Si�t1atUT'a do q�ida II �A��- d 1937 .FJt�s��,f\���I���REI)�j��r�· ��i�rAe;.�u. 24 c:e Jullw rJt:

j:.,;r.S 5",1 - '

cura a'-"";:ê� ... : . Dnmestiéa',. ai prt'Ç;) de RS'I '

;j

g�,·�.8 que limpa, conserva e rejuvenesce a cu tis, e .sue, :Jt.r:,·?i, 150$000. por anno, é um lia,

I
.

Sezõc'"
'-' ,

, lioso pI'e�(lnte de t�llnivcrSd-
�

� t· li'· I
r�,:>i

1.1'1'0 p."ra' uma,' 1',l'DJi'i,. r}"lra, uma
Inhl1ivel er.!.l poucosJri:�" ,Ira as., sar: as; espm las, cravos; rugas e t:�j'L -. 1

R�� I�'_;;.; nOi,va ou

,PSPOS�l, ,ser.dO f;sl dias som
r ennlt,ed�C,Oli[62 d'

••

'd" n t'XeD pIHI'€s enViados ao a8 a� a a h üS

�$B
emalS Irnpur:�!s a_.pe__� :�1;1 ! sigoante sob rcg[st[,.· I '�

_._-

�li�j ?:�;-:1 !!' As iniciativas de «Vida Do' , I' Pill'l�s' n�JOI

g}� A vérida nesta praça na �)�.i! Illestica:. flão cingem, porém,
I -R��in�I�" O'�

P'h" �� i�a 1���;��ed� �eu'?�'a �:s:-I flA"J t d�. '.,' a,flnaCla Orion �l 1�:��:�eIl�e ��,�.�,:l�tn;I,.a���lgrr�!
�iac UI O

� � T

�i"1W&:�àl�_r§�d1�tt�·2:;i:::�'Yt�?(t�1ltiJ. i g��'���r�:�Clrj����1!�r

PauTo
Blnmenau

Hermo
Santa Cafharina

,

· Tintas e Vernizes. Materiaes para

pinturas em geral
Tintas elll bisllagas para arnstas

......'

I���\rca Regf51rEit�':
_.,.1' "' . .,.. __ ,� .. "". _,_ ._·_. __ .",,__ n._._�. "" .• _.�,_ .. • __

._ ...��_._._r_�,!,',,_',"
,- _--,

.... -!'. ',' �...,.,_,,;-_-,
•

• �_ .. �:,�-••__ ....;_•••• ; _. _-o< • _.
-

--� ._- •• --�

->,
(

Lri'Oia.ImOS de IJUCceMG

4Q o melhor r"t.}smlS para
preferir J UY�NTUDE
ALEXANDRE ptl'& tra·
tAr ti embelleur 08 cabeI,.
iM. Ext\�e l'l CMp&, CI. ....

lIoA a quéda d'.le cabtUos,
ovitando a ealvtele. �8I.
voltar 6 06r Dlltunl 08

cab�U08 brllneGd,
dando-lhes vigor
«I mocidade. Nilo

,,,.._.�t*.
OOD tém saee de
prata e uaa-..

t---'!H como loç4.a.

....... � ... �

.. .,. •• "
� ·i-

o CHAPÉU
DE

CaNFIAN�A

As
ele

de QuoJidade.

do Jurv
ti

EdItal

UM ESPECIAliSTA 1 M IdO I

LEST1AS DE CRIANÇAS
�.J�i:·flrmrrÃ"__'4��,..;.;..r. .... _·�

94& Saúda... 'lida lO!l�a... �
Obtêm-ISB I.!IUU:Oil tl ;1

El"'X'R DE IUQll"Inr""'"
-
"

, a 1'1 rHJttd�:�I o abaixo :18signucl0, �ledi·

I
co IOfl.'nt'\do pela Faculdade
de Medicinn do Rio de· Ja
neiro.
Attesto fer empreglldo) em

míclJa elinit'a. (I «Elixir de.
- I Nl'gueira". eh) Pharmar8utico.

i e Chimi00 João da Silva su- i
veinl, tendo e'dhhlo os me
lhore,:: resulÜHln!-; DOS caSoS

rebeldes cus rnanil:€stações
syphili ti ca s.

(a) Dr,
queira.

3ebaetião �ramaD-

Rio de Janeiro

1fedico·Onerauor e Pa.rteiro

E', Esp('.eit�!i..,tu em molesUas Idas cnuD�'ail.
"."., -�.,•• ='

r

WlWllMIl)L-UUWflJifWl!iJDnnf,i
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Dl II Semestre
Não ha duvida que vivemos [I épnJ1Hl àt�s 1'ectiÍicll-

o ÇÕHS ntstorlcas. Por toda parte e em todo o mundo surgeu

5
historiadores, espírttos independentes e destemerosos. que

6h&'n De ordem do sr, Coletor de Hendas Estaüuaes nesta prueuram syuehroutzar os ocontecíuieutos com e. verdade
((FJ� cídade, torno publico, para o conhectmento de todos os scíenuüca que 08 mesmos &ilgge.rem, Vemos, então, que

Dl interessados que, durante o corrente mez de Agosto, em apparecem, livres da influencia de paixões dominantes e

todos GS dias ureis, se arr+cuda nesta Coletorta E' em to- de interesses írnmediatlstas homens E' factos, desuudadus

das as Coletorlas de Reurlaa Esraduxís do Município a se-I das. roupagens mag:lifíc.eutes ou re�ímido.s de :l'alsas ,alei'

I
gunüo semestre do Imposto \,Je Iudustrtaa-e Prottssões re vO�las. por. obra excluslV?, desses mYe�tIgadort;'s tntalig21-
Iatlvo ao corrente exercio. V?lS, Mercê desses estudwsos ternos hoje alguns eptsodíus

60 J.
OS srs. contribuintes que deixarem de sattafazer o pa-I �lstOrl.cos retnt grados dentro da verdade. iibertos (la tu

.---.... gamenio de suas contríbuteões dentro do prazo acuna de- fluencía das épuchas em que se passaram e das vístas

(l

1
......

_.1 te rm iU.!lti0
..

, p.Od.
erãc

fazel'.O
D

...
08

... rn€.�ses dl'J. SE.'te....•
mbro e

.0. II.'
daquelles que se interessam pela sua deturpação.

CAPITALIZADOS SEI'.1t:STRALMENTE I tubro ourn 9.15 maltas. de 5 e l()"lo res netlvarnente. «Não Ialslfica a Historia. somente quem Inverte a ver-

Faz rodas operações Bancarias
'

. !��c.�did?� estes presos, �el'ão extrahídas as certir1ües dade, sinão também quem a ornltte », - disse Ruv, E mie

H�ii!{:&i:)' r:
'

de Dl

VI. dc:: Atl'a. ü. r.�.�e�l:jaS a P.fOUl.U!OI'lfi Pnblica tia Co· HistorIa do Brasil, purtjculartnente. muítos factos foram

� }! ;,�(��fI!S§� marca, arlffi. (�e ser l?lClada a cobrança executiva de scor- lJillWidos 011 adulterados, de ace-n-do COIIl a vontade (lu:;

.. � 1: ;S�li�fL�iHiiio�:iI do com as Ieís em vrgcr.
.

poderosos e corn a suliservlveucla e Ievíanda íe dos que'
Cült'tol'lIi de Rendas Estaduais de Bluruenau, 3 ,dr os escreviam.

I.. ··n·... .. d··.. . a··.. vt/.. 8... _ 1.11
Agosto de l1937. Joào Dornas FilhrJ, jov-rn escríptor mineiro, que na

<- .

OSNY MELLO pouco surgiu como uma _esperanf;a D1lS letras elo parz, íus
Eservüo creveu-se entre os que em na Historia, não apenas' a ob-

jectivação de pauegírlcos, mas 11 syatliese de relatos \'1:'

rldicos. ]:i; nus deu esse maguíüeo trabaího que é E Os
Andradas nu Historia do Bre stl», no qual procurou, á lUZ

DE BLTJMENAU
ue urna robusta do cumentaçüo

de, prol'. João dos Shutos fNfRAQUECeU-Sf!', " situar as personalí tades (te
'-'I''''U-') e oro] Elpíuto Barbo Bi�';i�ltlfl,rHlrí{) de absotutu ' "'.'''''111 t.m te••• , :"Ar M_n T 'B 'f

. A C 1,lo � .,�, , c ....
- '" ..... ..... ,... .._v ,",ose 001 aC10, Antouto '<lI' (ig

sa. A.'
.
sobremesa, o dr, AI. illdopcllIlen··.·í>< t It •

uu . �. '" 'c
coa iii • no p. 0.- e Martim Francisco, d811tl'C' (1",

ves Pedrosa, m. d. Juiz da r)_iç,5"t< ás é)lHlI'tas·r,'iras u.� <I ,ooero.o tol'llco um clima a que não estamos

Oomare ssdI'" aOS auuondos
J, ...a au ou, ,COI11 pa a- vumo CREUSOTAOO habitulidos a ol,sel'vrtI Of. b8-

vras cheius d� brasilidade. DíreetoI': las leituras da historip, (lWdal,
os d. d. educadores que ora DR. ACHILLES B\LSlj'Í' ... ......,...... .AIIt Estudando a ac�üo (!G Pa-
nos visitava, Em seguida usou

�,- al4 mu g,mu lJI'If" '

dn palavra o sr José Vieira' Gerenle _

tria:ccha nos prOdl'OIllo.l!; (ia

Côrtes, director do Grupo
nODQLFO HADT!H.

I
Ellprlfadfo f!III ... llui:H:ia in\Íl:'p':Ddencia poJití(·,�

«Rauli.no Horn}),. qae e.JJ seu
.. ,/_. ...-...�

....�.�..= · o autor accusa'l de impatrio.

nome e do pI'Oh�!"BOrado pre.
Peàac('.ão e orficllll1t; lIHlCO SOOE".-

th�a, anti-brasileira, porque fo.

Tr'u\'CS!lêL4 de Fcv!:'l'clro U' 7

I
.,...... CII ela '''lla "'e pro]'" 'tOll "O sentI'

seme oHen:.cia squeU� rno- !)OS PtlllIIOES
• '" lO> .,_v ti.._

d
Caixfl. Postal - a7 do dos interesses portuguezps,-

esto bauqu!'!te em pr�va de 3. L U �1 E N A II

l'e('onhecidêi gratidüo U,flS seus Santa Cfltlla"!Jl� 1----________ JOEé Bi)nil'tH�io roi, antes ele

illustJ'es chefes,
.

- II P.IR F� .If�. �._�I,__!.._��,.
tudo um egoista, que colloei!·

Em seguida, o sr. Luiz \�SIG,e.l ATLH\.-"\ S ��fi'l� _.. - Yl1 a sua pt.:\l'soutllidade iicima
,

'Trindade, com sua palavra:
de qualquer pretençã'; htHH'S·

I
\r J(J 1'1$:\111) t 1 d t

-

ia.cu. agradeceu, 'ó'ill.· seu

no., I
�

, ,. .,.

N,' ' .. '<)(..' CORR:E�O AEREO a, (tS e que essa pl't' C[Ht!()

me e dus coilegas. aquella N� ��. :r;:lil>o·,. ";$2IJO
�hM viesse roçaI', embora de levB

prova de arnizaue que aca- I
Nr.n. litrazado. $4UO FEUH;.\.\!ENTO OAS MALA� a sola dos seus cothuruos, Es-

bav1:tm de rCi��ber do pru- rr-" !F_)()I)'l',!\NT'l'l��, C 1
se egocentrislDo, CuDlO era oa-

fessoI'udo. e dos amigos de \."\ 1: PARA I Sr. Antonio ar os tura!, tram:lormava·Q em ali<.�o.

Inüaycd, Em breve!:; p'ulavras \ direcção de <Cidade dp SUl! (Slll-1�I'tl6'.·1 e Pf'lllll.)lJ·" q!lando no poder, e em opposiciollista radical, quando Ió['J:i
.

f J
H' mo?l1UlP n[!.o assume ('CIl'

.... U, " � .

t
Opl'O. olie dos Santus Areão ,.' .'" ..

, ,r�R ! daH gracas governamen ues.

fez o brinde de honra ao �õ�J:lieb���fi��!�lri;SIlI:;�;�t)(·�u· (,dI; PI,:�.�n�IS) ,�dda 1 .. , Ç ..'l.·l O jovem histcriadof' mineiro, na Slla Iaina de demcns-

eXfiO, sr. dr, Nereu Ramos, Ul'Ugos i\ssig:nados I
F .... 11.,;\ 85 10,00 traI' o papel que os Andradas repí'esentar�'!l nGS lf.lt�s da

governador do Estado, tendo 1 _..:

I"".OR.TE (l\'.oile.Bt'asil A
..

frj. I. nossa. historia, ana!ysa .tOdO�. �s
..
t1Ct?8 P?htlCOS da U'Ind�-

t0.10s os oradores sido ealo� '. .

" I de Hl.ustre (1esde a maiS pr!m;tlVil a maIS recente malll-

rosamente applaudidus, llU-j _i ca. bU:'OpH, A8�a) Cad:t SAB· i fe�tação d'e menüdidade da notavel estirpe andradiu6,

das _suas beiléiS e judi(;ada� Larga me I BADO as 11),00 Não desejamos entrar {la �preciaçãO da ju�teza dos

oraçoes.
,. ... julgamentos dt' Juão Dornas Filho, mas, deânt(:'� da doeu.

Deixa-me gritar! : Blumsnan-Eurona em 3 dias s melltaçilo que o aut.or tios. apreseat.a. SOD?OS lOl'çados, a

I:' uCf(YÜVlr na hOUl'stldade oe snus aUlrmatlvas. E uc:'e::hta-

mos thmbem que a hist;õria, em nOS&O !1'aíz. desgraçada.
mente, até hçlje, tem sido iustI'urn8uto mal8avel ás mãos

do incofesstJdo espirito de clau, que tnJo deturpa

Infunu(il,'t1Ps e P}!w�l-a\·i- e altera em benericio de certos interesses momen�

taneos,
O que ner.lhllrna duvida, porem, paira em n�,sso espi-

rito ao tel'Ininar a leiHu'a de «Os Andradas na Historia do

Bl·asiL9, é que estamot deante de um escript{.I' viguroso e

honesto, cujo el-ltyto esclJ['rf:ito e simples, de tO!!3lida.'les

Robedo Gl'ossenbacher
ilarmoniosas, é uma garaatia do bI'Hh1llte futuro que o

8gnal'(ü.,

da U, J. B. para "Cidade de Blumenaul
De�üo Pa(he�o SUveBra

Capital: 4 ..000:000$000
SMe: RIO OE .JA�EfRO

Succursal em Blumeuau - Caixa Postal' N.
PAGA JUROS, EM CONT,l1-CORRENTE,

�.u:E 7 'f. AO AN:NO

Recebe em "Deposttos Popular-es" df'scie a

.

quantíe de 20$0:)0 até 10:000$:100 pa
gauuo jures de

(O:) CORRESPONDENTE) CIDADE
,

! ". __ .. "'-_'_------�---

SEMAN1\ RURAUSTA

ANNIVERSARIOtu.·..\.r:

Terminaram sabbado ('5

trabalhos da "Semana Rura
lista deste municlpío. A esse
uonelf<ve COmp8,l'cCeram qua
t'e[Jta e t&ntos pr.ofessores;
Sabemos çue os trabalhos

administrados com prvficieu
,da e method:·g de pedagogia
modema, alcançt.faru grande
'�xito nas suas finalidades,
teudo o profess(lrado· .:lB
n::,o3trado grctndemente salis·
feitos com os ensinamentos
recebidos.
Quer 08 1:>1'8. vindos da ca

I?ltl1l do Estado, QU<3I" o pro
fessorado desta zona, Hca
l'!till bem impressionados com
o que Ollvirâm. Estes pela
cultura elevad;-1 que demons
tral'am, durante as aulas; a'
quelles, pela assiduidade at
tenção di;:;pensada e o gr�ndt'
luh:re8s6 demo:Jstrado duo
rapte as horas dI? iDlôltrucção,

1:P::dos os trabalhos fora.m
administrados no Grupo Es
colar i>RauHno HOfllí>, reccn�
·temente in:iug"rado. .

SEMANA EDUCACIONAL DE
INDAYAL

IDBlO

,
"

EncerrOU-S2 a 31 de julho
f!udo as commemorações da

Cheia de alegrja inlantil.

Semalla Educacional na vUla
anniveft:!arlOu se dia 5 do

de lndayal, cujo pl"ogramma
corrente a gracIosa menina

fiere:!eU os melhores .applau-
NOi'illa. filhinha do 8t, Mejul'

1508,
CurlOi; Dignart, competente

Nesta Stmana foram funda-
CoUector Fedt'ral, défHa VJlI�.

dos o Jornal da Escola No!' p�� este motI\7G
•.
a resl,

.illa! Primaria, que recebeu o
deneta do� _plo,genItores �e

IlOPle de "Brasil,) e o jo!'uail Norma fOl my�dlda por um

dos alUfinos do Grupo, que! mundo de pettzadas �u� fo-,

tomou o nome de �Patrià'> \ raro levar á sua .8�UlguJUhas
Como complemento da Se- ! os �brac�s de felici�açõ.es_ .

mana educacional fOi servi
A NOI�a e seus dlgllOE

do no ""Hotel Hardh 8"S ca- paes, enVlamos embora taro

ravaneirns um banquete oUe. de os nossos parabens.
1'3cido pelos amigos de lu- VISITA

dayaI.
. Esteve nesta villa flm vi·

A este banquete compare l sita a S?us. iD.ll�rr.lBrús ami·

.\�e.,fam todas as autoridades I f!os!
o Cei ArlstIlmuo �am08,

Ioea6S. A mesa Que se acha. ex lUtervelltor cathaflUense.
'va lindamente' ôruamentüda S. excill. vTajc!u quinta feü'(i
:ormava a letra T. Preci6il� para c ir.terior do Estado.
lllt!ute ás 12 lwras Ger'am
entrada no BaIlio os bom doa

:geaoos, D!:'. Luiz S. Tt'jnda-

ão, mi \geneia. dcs Correi
(IS e C'IL!l o Agente da, AIR.

FH,ANCE

o infra assfgnl:ldo, d(lutor
em medicina pela FaculdA,de
,Ie Medicina e C4rurgia da

-t+Qo .��; •••-::....��:':':�$ Univers!dade do Rio Ile J a.
l
L' h d

.

·b·
S nejI'v, diz o seguÍote:

J�. In a e onl US g - Attesto qu� pc'escrevo
r .

DE ., com resullad( s satisfactorios
}� AllTHUR LOH8E ;J em !odos os casos ilJl::licadús

p..
. .:) II produclO APYRE'rINA, do

li. Blumsna.n, .Ind.�y... aI .fJ.Timbó �{ �j�ÚUr:����i�?S. Cados Hen-

;� DIARIAú18N fE :! Ass. Dr, Pjr�uzjbe de Araujo
�� IDA E VOLTA �� Rna 15 de Novembro 82
l: Parte de BIumenau ás li Blum�nau.

H !.\ hOl'B,$ �� - APYRETINA'? - Um np-
h d8 rr:mbó '18 lI) hOI'a" B timo I'1,;!llt!dW nó llÔlc ue cd-I,

<' ts

I; beca .

............... ' •• r "1' •••�..... ....._ I 4"""�........_,,_- ,.._..---��..,..,

E· o melho! para a

tosse e doençu do peito.
Combate: u c.onaupações,

. rez.friados. eQquduch�
brondúte e uthma.
O XlLro� São João

prolegt_ e fortifICa. lU'"
8anta. 05 broncbioa t OI

•

pulmõea.. ·Milha.reI da
ewa6 .�ombrO!Il5r •

Machinas
costura

de A partir de 2 de Março
19J7

LINHA PARA O NORTE

de

• Para rnewnAtisl1l0 chronlco, dores "as costlLS, dotei
DOU anicu!açí)o,$, m9Ie�tla. nos rins, debilidado da
bexilla, etc., njiO b& remedio Que fI,ca· e!feito tão
ral>i40 e .oauro =1'10 ou P'dnl"$ De Wltt. S"o
ccc.olllmead&dc5i por mUhaIe5: de cUontes A&T&decidl)s.
Coml)r.. j,aje meSmo um !rasca « """ti'<> de -.v.t.. c
quatro horaa obterÁ roaultado$. E:o:ij......

PILULAS

.DE WITT

RHEUMATISMO

\'1. LOMR

fcrçll-feira iile lHo de Jilueiro
QUHrtl,�teil'a Ulé [';atal p Europa
Õuinta·[ei;a uté Rio COill ligaçáClI[" tI? H-ecife

SabbuGo até RIo de Junei['!} IUNHA PARA O SUL

de todaB as mal'('HS e

sV8tem;\$ eoneel't.,un·se I
l)'as officjnn:'l meebani-'

cas e�pecíal (1p,

I Terça feira até 6u,'nos Ayres

RUA 15 DE NOVEMBRO I QUlil'L\I-fdrll até IJorll) ftlep'{;
N0.20

..
.

I StÜ).t);l{lO ;ile BU,;!llos .-\)"·(S

____ o .��_•• ! dem ., idem e Cl!ile

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



Da Secretaria do Club

I Nautlco Amerrca recebemo-
o seguinte commuuícadu:
-Blumenau, 5 de agosto d«

1937
A' Redacção da «Cidade dI

Blumenau», - Blumenau.
Sr; Redator.

Cordl�� sciudações
De ordem dI.> sr, Presiden

te venho trazer a assa reda
cão a seguinte nota:
Sábado, 8 de andante. a

Prefeitura Munícípal, os in
. . . ·dustriais p comerciantes de

E'\'.
S

TE.V� .e.··.m S. Paulo. dinario a08 gestos, ás attí- Blumenau e ,o Club Nautíco
. acolnrdo com as t�des, ás palavras de s

..
ex Amerlca, reeepclouarão, ás Ihonras de "lidas á cra , .fazendo com que �eJam 21 horas, nos salões deste

, '.' sua altíssíma posí- cf�slderatjos a expressao a�. Clube, o sr. Coronel ComHD� Ição e 'cercado pelas mais ar. t�rlza�a .do pensamento OUI- dante Cyro Vídal e ofíciali .

.uentes< sympathías dos ora císl ItH,llano. E .1J0rtanto,. � dade do 2a. G. A, D. e suas
sííeíros e dGS italianos, S. �omo S� ? propno MUSSlI�lfi. Exmas familias. dando-se a
Exeia. Luiz Federzoui. Presí tivesse .f�Ito as declarações seguir, começo ao baile.

-, dente do Senado <10 Imperio. que.o íllustre Sen�dor fe:z; O traje de rigôr não é
O íllustre visitante é um d�ml.ngo perante li a. multi- obrígatorío, exigindo-se, po

dos fundadores dessa nova �ao lmmens�, no campo do
rem, que os srs. convidado"

Italia que hoje pesa extraor- .L alestra It�I_I_a.. apresentem á entrada o seu
dinariamente na bl1lança po- No I?agmhco discurso de respeetívo convite que é
Iinca znundlal. com a sua or s. excie., �ncontramos ares- pessoal e intranslerivel.
ganização a sua

. �iscip1ina, pos�a mais clara e leal ás Agradecendo a publicação
a sua .Icrça espírítual e o duvidas q.ue �tormp.ntam ce_r desta nota, reitero-lhe, sr. 1'e'lseu poderio militar; Nos an- t,as e�n�Clf)nClaS co:n relação dator. os protestos de eleva-
no� tragic9s de após-guerra, a posiçao do �[:jsC18mo pe da estima e grande conslde-

.. quando um vendaval .anar· r�nte o,utrüs palzesJ•• «O tas- ração, assínaudome,
chico devastava a Península cismo c �osso,

-- :i1sse o �r. ERICO MUELLER
ameaçando destruir no seu Federzunt, - e nao deseja I: Secretario
povo os ideaes mais sagra;" mos impol o, f6ra da nossa

dos, Federzoní exerceu o ·casa. Cada paiz deve orça-
grande, papel de amm&dor nizar um regime conforme

Ida reststencía nacíonal. con- as proprias tradicções, a Seu gado leiteiro dará maior rendimento ser íôr
tra o .derrottsmo dos ageutes propriu historia, as proprias mentado com

asíatrcos e dos seus sequ« necessidades. Se UJJla Nação
zes. Da Camara dos Deputa- encontrou a teliciaaâe sob Idos, fia tribuna comtcíat. das um regime democratico, não

'.columnas dos jornaes, a sua seremos nós os que ientarüc
c

palavra .mascula 1irigiu se ás perturbar este estado d{�
massas. ·cúmbatendo

.

as perí- graça»
gosas Illusões marxistas e ! E' com a maior satisfação
tentando reconduaír as almas que rç'gistrumos essas phra
extraviadas ao amor pela ses lapidadas. Ellas repre
terra natal e á fé nos seus sentam, sem duvida, uma no

df'stinó�, Essa actJvidade não va coutrlnuíção á amizade
conheceu tréguas, não expe- Halo brasíle íra, aíastando de
nmentou a melaneholia dOS jfinitiVamente

a pueril sus

repentinos arrefecimentos. U- peita, lançada na tempos por
ma paixão eUp6.l'Íor, daquel. êÍementos equívocos, de qUt>
ias que' engendram o.s ap(Js� I a Italia pret(>�da da�çistizar)}
tulados; ardia no 'peIto ge- a terra glorIosa oe Santa
neJ"(Iso detise luctador cuji:l CI uz
mascara ro_mana exprime in- Depüis di.;;so, qUbm poderá
telligencia c vontada de aç : deixar de collaborar Da me No estadio do Amazonasl Fluminense, I1Q campo do ui· I
e portanto não eI'a presumi- dida das proprias possillida Sport Clllb o CI�b Musical tirn,o, no Vors.ttl�t. . _

vel que o. cansaço dominas des, á grande obra de fu�ão Garcia promovera um grande Como prehml;:tar JIIgarao
se tintes da vi��oria ddiniti entre a alma brasileira e a fe&tival, pela passagt'm do os iufantis dos mesmos clu-
va da 'Cáusa que e!iJposara. alma italiana que os p&trío- 100. anniversario ctt' sua fun bes.
FederzonÍ foi um dos che- tas d€ ambas .as patrias le- dação, e em h,)menagem ll?

Ies e orientadores do nacio· vam adeante com o maior exmo. sr. C(Jronel Cyro VI
nallsm() italIano. Isto é, dum enthusiasmo? d111, diguissimo com::naudante,
movimetto que Coi>de certo

I-'�---�-'------
e á distincta o;ncialidade do

modo precursor dI) Xascismo, ADOPTADO OFF1CIAU,.:NTE 20 Grupo de ArtH�aria de
e que aO fascismo represen- NO EXERCITO DÔrso..
tando a acção a serviço du- O progtamma dn feltn está
ma idéa que se alliou, no in-

PLIX.IR' "914" .
assim organizado: ás 6 hO�Hs.

tuito de dE-terminar a renas- L alvoraria pelo Club MUSICal
a o

.

cença da Patria. Mais tarde, Garcia; 9 horas, pártida do 'lzranioas Dooiaes
quandil Mussolini. alcançou .0 I Com o seu uso, nota·se em

Salão Hinkeldey para o cam-

poder e começou e. orgam· i por� gi��ngue limpo, de imo po; 9,30, hasteamento da B�n - ANNIVERSARIOS
z.a.ç.ao dO.' Estado tota. litario"ll purezas e bem estar geral. d8ira, f"\lando nu acto varlOS
,: Partido Naeionaliata foi 2- - Desapparechnento de oradores' Wolley ball - Equi. '1 ranscorre hoje R data :la- ',z

absúrv�do pelo P.artido Fas- Espinhas, Eczemas, Erupções, pes 20. d: A. D;; 10,30, Wol· talicia do sr', Elias Soar, re-
.'

Fd· I
. Furunculos, Coceiras, Feridas 'd t I d Icista. e'. e· erzom, com ou- .

ley ball - equI'pe Amazonas', SI en e em n ,aya .

. bravas. Bôba, etc.
Itros expoentes do movimento 3'- Desapparecimento com- 11 hora�, Corrid,a de Estafe- - Amanhã fe�teja a pas-

que tivera a honra de 8er o pleto de I:H",UMATLSMO, dô- tilS; 11,30 h ",ras., Cabo de �agem do natali::lio da sra.
.

primeiro a se oppor ao com r-e..; nos ossos e dôres de Cã- Guerra. Ignes Ferreira Fernandes.
muni&mo.· " passou' a fazer bcçlJ. A's "l'4 horas ter.ão inicio os - Passa amanhã o aD.Gi�

4' - ·Desaparecimento d'ls .

Wp.3ite do quadro. dos colJa- manuestaç.ões syphiliticas e joO'os com o:: segundús qua versariõ do menino ilmar
báradore's do Duce, chegan- de todos os incommodos de dr�6 do 20. G. A. D. e do A- BraSIL Luz. filho da D. Maria
<lo ra.pidarecnte ate a pI'esi· fundo svnhilitica.

mazonae, em disputa da taça I
Alcantara Viana....

_

dencia do Senado.. 5' -:- O· apparelho gaslr)-
Pr8�el'tura Munic.ipal. - Tambem amanha feste-

indestinal j..edeito, pois, (J ",.l

Cuniôrme a Oonstitnição «ELIXIR !)].4» não ataca o cs- I A's 16 horas pisarão o gra· ja a passagem da data. nata

iti:tHana, o ?resirlen�é da Ca· tomago e não cOiltém iodu- mad,) os prinC'idaes quadros li?ia a sra .. Mari;l., Alcanfara
mara Alta é h se::unda auio- reto. ., I do 20. G. A.· D. e do Amazo· Vianna.

� E' o unicó' Depurativo que '

rÜla_de naci.ona1, depois do tem attestadús dos Hospitaeí-, II
nas, em dispu�a de uma lin· - O jovem LaudcJino dos

Chefe do governo. Tal cir- de especialistas dos Olhos e I da !aça gen tílment� :Jffe�e· 8a11t08,. feste.ja. amfiD.h� a pas-
Cilllstancia, C€tillO é· l<Jgico, da Vyspepsia SyphiliLica. I cida pela Empreza .Lndustrlal sageru da data natalIcla.
empresta,. um reltvo extraor-

I Garcia.. .., - Dia 10 amniversaria-se
No local dR festa háverá a srta. N�mesia Margarida.

CI
'da usa ao ar livre, churrasco, A todos anniverSRriaut2s
fl::Íjozda, bebidas, d?ces. ca· «Cidade de Blumenau felici.

e. • fé, etc.'� será abrIlhantado ta.
, . '.

Agnsto I por 3

gr.andxe.sxjaxzz band�.

"_:Domingo, dia 15 de K v YISITAS
- .... .. .' .• '

.

.' . �stâ marcado para amanha
'.

b-rande Torneio de. Futeból �i;:�;ij�� d�a����r�r�é,pr��
..

.... .

. .'. ColleglO Santü Antomo e o

DE c. IN. Aluérica
-

. .

NA.O SE ESQUEÇA
DOS TRES!

o
.

Brasil
Internacional

U. J. 8. para «Cidade de Blumenau»

Cesar .9(loelli

'ara ter seu carro sempre em fôrma, siga o conselho dos Tres

Conselheiros Atlantic. Use os tres l E não perca as boas bolas

destes tres patuscos amigos de seu carro... e de seu holso l •••

T
GAZOLlNA \--.:

-

MOTOR OIL

LUBRIFICAÇÃO

F a r e 1 I o

:-1' u.
i

I
I

B. c. s.
Assembléa �Geral

Do

De ordem do sr. Presidente convido (JS srs. :<, ,

cios da União para a Assemhlea geral que se rê ..di
sa no salão do llub Nautico América nr- dia 11 .jp
corrente mez as 8 horas da noite afim de pruceder ;l

tieiç50 da nova directoria.
Hlumcnau, 6-8-37

Eloy Oliveira
Secretario

MOINHO DE JOINVILLE

Caixa postal. H9-FILIAL BLUMENAT.J--End. tel. SILOS

Nota Esportiva
Festival no campo do Amazonas .- O Tamandaré

enfrentará o Fluminense Ü Vict' iria

jJgará com o Amtrica

CINEHA

xxx

No c�:,mpo do Victoria, na

Velha. erfrentar-se ão am't

nhã, em jügo amistoso, os

quadros principaes e secun

darios do America, de Hou·
pava No;te; e do Victória,

Sbbbadtl _. d;a 7 - ás 8 },or"s
Spencer 'fr!:!cy em

_i-\_ NélVe (le SataIl
(O Jrjfern0 dI...' Dante)

Grandiosa guper-Producçl1(J i.lh FOX.FíLl\'l:3
Eu!rüd(ls tio C{lslump

Domingo - ás 5 ,h(lras dI:! fnrdf'
Pela ul!iIl1ü ·vez

O Gordo
na ill(llhol' C0n.edia do �ln[)O

Fra Díavolo
e a Cemedia de "T,lrznn»
_._-------

Düll1lngo - ás 8 horas dá noite
PI'tlct:>pio Ferreira

() maior �ctor hrasileiro no gf>nefO
cornko - Beatriz Costa e Nllsej·
mento Fernandes DO mais pedl-itll
filme Luso, brasileiro até floj\:.,

a preseil ta do

&,/.:.:,::::::.• ::�'.,. •. c':.'''. Í?urtuga 1
filme Jü pnl'edo internacionaL
Ent!'adas do cOl'itume

S€lvindü de Rcen;Jj'jo a um

Ti\'emos hontem o prazer
de sua visita o sr. Zacharias
SebasUão Lauria represen·

Poltronas numerados

nicipal, OIS �I!dustriaes e Cé!fH

merciaotes e o Club Ntlu'ico
A.rnerica um baile oner� C'lcb
ao :Zxmo. SllI'. CoroneL ("1'0

I Vidal. dignissimo
.

qOlnan[!�w-
te do �. Grupo de ArtiHi<Hin

Será levado ef.eito hoje. as I' d� �orso e.á dis!incta CIfi-.21 horaB no Clube Naullco Clalld�ct e desta unidade do
"medca pela Prefdtura Mu Exercito bra.sileiro,

twte nos Estados de Santa
Catharina e Para'1á da. _afa
mada Emulsão de Scot.
Agradecemos a visita.

BAILE

...._\

�������,__....c;;_

Exijam o slbão , _.:.-_

..

Ir em
-

Cl lidade
de WETZEL «: (IA. 1>1 JOINVILLE ;1\[aJ ca Registrada)

pois conserva e desinfecta a sua roupa

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


