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'de ser rico 8 ser mais pobre, n que eu sO�, com a maiS

qualquer malinia, que, de 'facto, não são os governadores contra miml illonos
mesmo porque desobriguei um dellBS na un�Bcima hora, senão sBria um só".
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Dta do Soldado E 8 t à
o CASO DO ARMAMENTO CEDIDO AO RIO GRÂ�mE DO SUL

J R�dolpriG R:HHke - �ERENT�,I N U n I<� R o !. I.
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v i d o o deputado João Gllall)erto
Iavrou 2 tentos a zero ...

Buenos Ayres, 24 -. Reves
tiu-se de grande brilho

_

o

I'
banquete que o eUlbaixador
José BonHacio oHereceu ao

vice presidente Julio Ro;)ca,
que discursou exprimin10 a

, séitisfação em visitar oBra
--------------,=----.�- ------

siL

r e· 8 o

. As c:ommemoracões festivas do .2"__ Grupo
de Artilharia de Dôrso nesta cidade Noticias divulgadas pelos s.Jucíonauo com o pagamen

[ornaes do Rio, anuunciarn
O dia de hoje é comme brasíleíros identificados sob lue nas conferencias j'ealizu"

moratívo do soldado brasí- uma farda nacional. dE como das ulümumente no Rio, en
Ieíro e representa em nossa brasileiros viveremos- uma tre os represe etaates do Mi

- historia a consagração do emoção de brasllí-iade. nisterlo da Guerra e do go-
anniversarío de Duque de Ca- I Essa, farda, essas armas, a vemo Riograndense, tinha
rias; O patrona de nvs�o j bandei�a nacional repr�seLl- sido vlrtualmente resolvido
exercito, o soldado mais tam a imagem da Patria -

o. caso dos armamentus for
sol iado que o Brasil já teve. do Brasil, encarnando ainda necidos ao Rio Grande. Fi
Pela prímeíra vez essa mug as autoridades híerarchlcas I :ÜU constatado que 3.000 fu-

fia data das forças militares da Nação Brasileira. zts havlam sido
da Nação será condigna. e Façamos, pois, todos
solemnemente consagrada em bluruenauenses, nossas ho- quando o sr. Flores da Cu- ;WBlumenau devido ao

-

raeto menagamli.4 Patria saudando uha ainda não era interven'l' r':,·de encontrar se
. aquartelada uo 20. Grupo de Artilharia toro Do restante armamento'.

aqui o 20• Grupo de Artilha- de Dôrso o Exe!'cito Brasí- que o exercito reolama.rpar-]
na de Dôrso, representativo feiro no dia do seu anníver- te já roi devolvido. e parte
e díscíplinado -coeíüetente do sarlo. se extravíou. O caso será'
ExercitoBrasileiro_" Gal. Gaspar Dutra, ministro

d::t:�:�:�::�i:.�;:1::�:� O Yer�e intenralista
. m.a.nchan�o � e, tsoe,PdPeIOngm:a:6].;d:eerm:n:l'zgarçaa�od?dn�e civismo ·patrio. Conírarer- li _ '-'

��ff.t�f::�{�iqlf;::; rubro O sõlo patrio I:O�uCI::o:::;�is�e Pe-
tíment« de brasiHdade.

.

Ternos sempre prazer em

I gesto
dos n08SOS prezuulssí dro ErnestoVeremos hoje' soldados attender uma ínterpellação mos cnllegus, mas c?mo tarn-

bem educada.
'. ,bem D?S cara�terIza �ma

E·' ld M' I"
·;C'c "p'orque" anulmos c.om ! proverbtal boa Je,. ho.nest1da-.

,

. WI' O� 'ue ler pr�steza ao desejo manífes-] de e ainda absoluta tndepen-
tado neío semanarto local dencia em nossos commen·

Ewaldo MUbller, o Ilotav�l {!Alvorada» em seu ultimo t.arios esta:nos inhibidcs oe
violinh{t'i contl"rraneo Ql!e numero -' para qtle exoli Dct?ySf exprcar de U'u. maneira
acaba de nos visita::- segUIo quemos com clareza e pre- I �J'eD e.. .

qttarta-Ieira para o Ri;>' via cisão o sentido encalhado no FIC�, pOlF,_ attenctlcta _

a Ctt

Joinville, depois de ter da- f titulo acima, que
. q�mos ao va!heire�ca l.nterp�hlça� d,:

do no valle.do Jtajahy tres telpgran;tma narratlv.? eles nossos cvllegas da AlvOl�da -

"lÍ:ctUI'!OSOS concertos. Rio uo aconteCimentos de Campos,
sul e Bl'l!sque avantajaram- no Estado do Rio.
se de um modo eSmagador _Entendem?s,. porem, que
na sYffipathia e anciedade I oao ha ambIgUidade no re

• eom que assi",tiram as bellas I ferido tit�l(i_ ,

sessões de ürte ofierecidas O senhdo da phrase e o

pelo hdtballte violinista que que ficou claramente expres-
surprellendpu· os grandes 80:
mestres do violino aÍleIDâes «O ver'de integralista mano

. pela harmonia e vibr&ção chando d� rubro o sólo pa
qne cODsegue arrancar. das trio».

.cordas musÍcaes. Uma pleia- «Ve1'de integralista» e o

de de biumenauenses (não mesmo Que Integralismo, e
.

Íoram muitos) soubt: apreciar «rubro» é vermelho é sungup.
n grande artista conterraneo Assim, em syotnese, temos:
�nqllailto que outros embru- «O integralismo mau?bando
tecidos po!." 8

.. ·.8.Tltime.. uto.s mio·l de s.angue o só!o patrlO».
.

pes de decadencia .

do bom Tiramos o tituh do terce!
��f)sto e arte' blumenauenses ro parag-rapho do telegram
p '(·deram a feliz oportunida ma, onde djz: «Tornb!lr<till at-

I." que se H.lcS onereceu. primeiras victfmas manchan,
I leR Ilquella pleiade que de- do o sóIo de sangue'>. E co-

llwnstrou nosso> senrimentc, mo essas victim(i:� não eram

;' r'tistico os 30S8GS applausos integralistas calhoU"o sentido

jlstos e merecidos pela ho- que expressamos .a.ci�a.
H�liagem prestada a um Lastireamos muItlsslmo que
graarle artista d�) violino. esse sentido r:.ão esteja ti

RIO, 24 - O advogado Bu
lhões 'I'eix=ira, que defende
o ex-prefeito Pedro Ernesto,
fl-\z !(,�gHS dl:-'claraçõl's aos

«Dip,rio� A�sl)ciados>l, ac·

creseentando que o julga
mento roo recm'so do seu

constlluinte rt�aHzar-se a den
tro de poucos dias.

VICTOR PROBST & C!A.
BlUS\'H��AU

Senhora!
Nunca seus doces ,terão melhor 2�pect(.J e

r50 mais saborosos se ". s, utilizar OUira

nha que não seja a afamada marc�

fic3-
fari-

c R U Z E'I R O
Moinho JoinviUe, filial Blumenau

Caixa postal, 89 End. teL SILOS

§
SIEMENS

A mOluentosa questão do arrendalllento
de "destro.yers'(

MOTORES SIEMENSWASHI�GTON, .24 - Em
quanto se aguarda que' o
C o n lo{ r e s s o reinicie os

'I'Clbalhos. o 'lue se verHicar'á
. 'fi janeiro, o ambiente em

t·.)rno da momentosa questão
·19 arreudamento 'dos «des
lroyersY é de trégua.•; im
pressiw gerdl é de que, du

rante . esse descanso pl'olon
vado, as Inrcas h"tevtes do
;ao'Bmericani3mo exercerão
;1' acção para o Iu.turo r�sul1
-tudo final e satlsfactorllJ a

todas as paptes interessadas
•

..

Nos corredores do Depar
.tam�nto (111 Estado. filio f'e

cürh� outl'a, impressão sinão

aq!.ieHa de que O assumpto
térá' órosseguimento normal,
.. ". .._,

sendo IDlmmas as tendencias
de que oe repitam os mal
entendidos iniciaes ou ôatro�
ulteriores.

TEM f A MA MUNDIAL

Mantemos variado "stock" de
motores para todos os fins.
transformadores, dynomos,
bombas para agvo, etc., etc.

Material bellico pa,ra I
Imbituba

- 1

p,1rto Alegre, .24 ..,..,.. A «Fe
deração» inrorma que está
8endo desembárcadci materiuJ
bdlico em ImbItuba, o qu�d
- accrescenta - em segui
da. foi re.:l1ovjdo pura logar
ignorado. Nem todo eJIe se

desUna ao Exercito, mas
tambern á elementos civis Ique estiveram recent.emente
na Capital da Republica.

MATER!Al MIUDO PARA INSTAlLAÇÕES EM GERAL

•

Agentes e I:'Ii5t!ribuidlores:

contra o sr ... Rupp Junior
Transcrevemos do ({O Ea-I do cargo de deputado esta

tado. de Flortanopolls, de 181 dual, exigldo por V. S. em

fio corrente, o seguinte edi lofl'ieiO com data acima, tomo
torial: a liberdade de declinar v

«Convidado pelo sr. Rupp seguinte:
Junior, deputado federal e 1°: Fui eleito d�putado. esc

�hef"l da Legião Republicana. tadual á Assemblea Legisla
a renunciar o seu mandato á tiva deste Estado, pela CoI
Assembléa Legislativa do Es- llgaçân «Por Santa Cathal'�
tado, G sr' João Gualberto na», composta de tres partí
Bittencourt influente e aca dos políticos, Como sejam:
tado PGlitic'o no Tubarão, res- Repuhlicano Catharinense, Le
poudeu-Ihe em termos prect- gião e Evolu�ioni.sta.
80S, allegundo que, nessa 2°.: Renuncíareí, ur�a vez

questão de renuncia, o exem- que 06 deputados, eleitos p�
plo uevêra ser dado, pelo las suas legendas, os quais
próprio sr. Rupp Juuíor, urna IUve.rgiram tarubern dos s�u�:;
vez que, tendo sido eleito partidos, venham a renunciar

por urna collígução de parti
dos, da qual o maior núcleo
era o Partido ltepublicliGo
Cathartneusr-. deste se divor
clou para se' coustituir oppo
síeionísta e adversarlo. Os
�e['Jl]OS do oíficío do deputado
João Gualberto são os se

guintes:
«Florianopolis, 17 de Agos

to de ]937 .

Exmo. Snr, Dr. Henrique
Rupp Junior.
PresldeDt'3 da Legião Re

publicana Catharinense.
Florianopolh·.

Accuso recebido o seu of
nCio, datado de 14:io cor

rente.
Quanto á

.

minha repúncia

OMS

Deputado João Gualberto
Bittencourt

EXPRIMíU SATISFAÇ\O EM
V1Sl1'AR O BltASIL

os seus mitndatos.
30.: Rermnciarei. mais ain

da, uma vez vindo v. s. a

renunciar o cargo de depu
tado federal, mandato que
lhe fôra confiado peja lpgea
da da CoUigação «Por Santa
Catharina», cujos direitos me
assistem para impõr tais me·
didas. Feito isso, estarei
prompto li renunciar o cargo
de deputado estadual, dando,
pO!' cO.:lseguinte, tedos os

deputados, eleitos pelas suas

legendas, uma prova de li
sura e rectidão, perante o

�leilorado catharinense.
TornaGus essas delibera

ções, nin'guem mais se pode
rá julgar, como diz v. S., ho·
meus dd baixo estofo moral,
(conforme expressões conti
das no seH ofl'icio a mim di
rigido).

Saudar;:ões

(a) João Gualberto Bittencourt
Deputado Estadual, t'leito P!-'_
la Colligação (Por Santa Ca
tharin&».

FALARÁ HOJ� O SR. JOSÉ
AMERICO

Fala rá hoje

Vigiada pela poliCia
A RBSIDENCIA DO SENADOR

CHERMONT
RIO, 24 - ALtendendo a

um pedido de garantias do
Seoodo par;� a pessoa d.o se
nador Abel Chermont, que
vem sendo ameaçada, o sr.

úapitão Felinto MuelIer, che
fe de policia, determinou
que fosse vigiada po!' gUar-

II' Jas- eivis a r�sidencia do 1'6-
I'el'ido senador.

, I O sr. Abel Chermont recu�

I'
O MELR.?R E MAIS .MOL�.� sou, entretanto,.o oUereci�
NO SY::sTEMA DE FOSti-\.S I mento de poliCiaS para o

. DO MUNDO. I acompanharem.

Bahia o sr. José Americo de
Almeida, .João Neves e OU�
iras.

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



A maior Descoberta
PARA A MULHER

Fluxo Se�atjnain fl'amaç õ

e s

in te rnas! '

o Hegulador Vieira
A mulher não soffrerá

dores
AJ1\r:la as colícas uterínas

em 2 horas.
Emprega-se com vantagem

para combater as FloreB Bran
oas, Colícas Uterinas, Meus
truaes, após o parto. Heuwr
rhagtas e dores n (\� ovaríos.
E' poderoso Calm ante e

HeguladJ)f por excelencía.
FLUXO-SEDAT1NA, 'Iela sua

«omprovada eUic8.Gia é re-

eeítada por mais de to.ooo
medtcos,
l�LUXO·SEDATINA encan

tra-se em toda a parte.

� que Toda Mulher deve saber

.Envelhecer antes de tempo e outras alterações graves da sande: certas
tosees, dores no peito, certas coceiras, manchas na pele, dores DaS costas,
dores e colicas no ventre, fraqueza geral, pontadas e dares de cabeça,
moleza, caímbraa e dormencia nas pernas, frios ou calor..." subi tos,
tonturas, zumbidos nos ouvidos, congestões, nervos doentes, '::.1pitações.
falta de ar, frio nos pés ou nas mãos, enjôos, arrepios, i".:::'4orragias,
anemia, palidez e amarelidão, azia, arrotos frequentes, Ialra de;; apetite,
a asma nervosa, escurecimentos da vista, opressão no peito I,' tQ coração,
tristeza, cansaços, todos estes sofrimentos podem. ser ca',ló'uc:.os pelas
inflamações de importantes orgãos internos das mulheres !

.

O genio da mulher muda quasi sempre e ena pensa que está sofrendo
de muítae doenças, sem desconfiar nem se lembrar que rodos os seus

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

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

Trate-se
Use :&guJador Geateira

Regulador Gesteira é o melhor remedio para tratar os perigosos
sofrimentos e males causados pelas inflamações de Importantes orgãos
internos.

.

Regulador Gesteira evita e trata as complicações internas.
Comece hoje mesmo

a usar Reguku10r Gesteira

Attestado do dr. Georg
Ríehter, medico formado IIa

Allemannu � TIrasil, chefe
do Hospltal São J08.3 - Ja

raguá - Sla. Catharina:
APYRETINA, Eiu ausge

zetcuuetes Prae-parat beson
ders in Migr8enefãl�eD,

(Ass.) Oro Rlchter
(Trad.: APYRETINA, um

remedío tridleadieslmo na

dor ue cabeça).
(3)

I r;:;:=�=':::11i2""R ...QU�CEU·SI \ /'" (: n;hos fortes e robustos

i�)A..... t... to.... *6, "d !: fazei uso da :
oe..... !tO ,.Ito? f: f B:

,o.) ,. ,.d.rollQ ..moo t:
arinha de

,anana:�� Solange �
VINHO CREUSOTAOO . .

{� Marca Chaves H
j o Fabricantes: :1)I t� _'oao Chaves!� I

�� TIJUGAS· 'S GATHARINA �l
................ It •••• .

����.............,_..........._..,

CIDADE
DE BLUMENAU

Blssemanarte de absoluta
tndependeneí«

El..lçõeg á�rtas.rell'�s
e. aos sabbados

Director:
DR. ACHJLLES RALSIN'

Gerente
RODOLFO RADTKf:.

Redacção e OHiCitlU1l
Travessa 4 de Fevereiro !lO 7

Caixa Postal - 07
BLUMENAV
Santa Catll ariua
-

-\SSlGNA','{_TR,'\S
AI! 10 . , .

Se ne-tre ...
Nr n. avulso, .'
NL.D, utrazaão .

15$(1(10
8SlloU
$200
MOO

IMPOHTANTE
\ direcção de <Cidade de

8lJmemiu> não assume re!>

pousabtltdade peras oprecta
ções eme!tida.s em notas ou

artlgos assígnados

DESPERTEA BILIS
DO SEU FIGADO
sem CalomelallO$-E Saltará da Cama

Disposto rara Tudo
o flll'ado deve derram"r. diarlamento, no

"",tom ..!:'>, um litro de bilis, Se a bUm MI>
cor'rEi Iivremente, 05 alimentos hão 'São
di,f;l!'l"jdC3 e apodrecem. Os ,c:aZ{$ �naluJm o

t.�tQmago.. Sobre/em ti. pri$ão de 'Vent.'c'e...

;V<x;ê ",ente--se abatido", corno env-enenadQ.
Tlldo .; nma""o oi a vida. ê um mal't�d".

s"i1.:!J, óleos mincraes, laxantes ou pue
gatrt�, de nada valeut. Uma simples eva

cuaçãO' não tocará a caUB;a� :N'ada. ha CQUlQ

"S famosas Píílulas CARTERI:; para o

Fígado, para uma acção certa. F:.zem
correr Iívremente t:.�se litl"o de biUs, e voce
sente-se dbpo.�" para t1ldu. Nilo causam

d.3IDtlO; s-ão suaves e contudo são maravl..
Ihosas par.30 faz.m- a bílIs t.:D't':ter livl:ewentfl.
Peça as PilluJas CARTERS para o Figad,,_
�{:l" aeceíte jm!t,,�(ks, Fl't.'Ço jl$l)\)!}. I

As pessoa;: amgldus
de um" constemre

dor nas (,;05105, de -)ll )
'dores reumcticos 7.
nos musculos ou

nus juntas. de
dores de cabeça
e umu sensação de p er rn crnen te

fadiga. patecem roícdrnente vencidas.
, As Prr,ULAS DE FOSTER, entrelaniQ,
as Q'judarõo a reagir coníra essus

ucabrull hcrdot cra enfermidade!>.
Em poUCQ lempo o organismo eslará:

I'
livre dos vanencs ur ico s e os rins
eslarão ·funciouundo normctlrnente,

I As PILULAS DE FOSTER são

90l'aulia de scnrde.

�a:ediccs

\ .

; :

L,Prc.::l�,�ctcs de
f:_:

Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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IIN I!a,- EVAMOS ao conhecimento ao estimado puhlíeo,

tLt uue baseado em calcules mtnucíosos r2s{)lvemü� .,.

h;llxar coúsidernvelmente nossos preços das passagens naUnha Ientre -Iníuville e Flui'ianopoUs, conforme a tabella abaixo. Nos.. linovos preços estão incluídas as taxas de imposto.)
Certos que essa reducção não deixará de un irnar o publico

mais para viajar esperamos que em cónséqueucia disso pode- i
remos contar com maior desenvulvtmento do nosso serviço de !passageiros, em cuja espeotatívu e constante melhora (ia 1l.?ssa

.organísação vemos probabüldades de brevemente baixar ",Inda
mais as tarifas actualmente Iústítuidas.

Cumpre-nos destacs r espcõtalmente que cada pas
sagerro, que em nossas .línhas viaj:lr. acha se au

tomaticamente segurado contra acctdente em

viagem pela .ímpurtancla de 10 contos sem

augmento algum nas' taxas

I

oe preços
..

com eCO"G1,Oli1'M;l,[l

18 com scaurunça
. G' .5>

facilmente, as cargafl mais pesadas... e a eco

nomia: para manter a um nivel reduzido sues

despesas da transporte! E mais: só Ford
offerece dois motores V-S. á escolha: um d&
85 e um de 60 cavallos 1

C·tARO que o carn!n.l;,ão Ford V-S é moder
no em crppcrrencro, Mas isto não é tudo,

pois elfe é, principalmente. moderno em per
formance. EUe propo:'ciona: a: velocida:de tão
necesscrtc nestes tempos dynamicos de hoje ..•
a segurança para usar esta velocidade, sem

c menor períga... a torça para transportar. Procurl! .·1 g e 1!- 1 e r o r (Io

FORD v-a
I
I
!

CAMINHÕES E
CARROS Pi: ENTReGA

.�==�==�==������==��������=----

i J JllÍn�l!l·1 J.ragut·IBlum.�a·1 Ilajahy tTij��a�
l: Jaraguá -Ó, II� i Blume�,�ú '!?,,$500 8$500' ' ,

'-

� i Itajahy,' ,22$000 1·16®000 8$500. I
I

;.11 iijucas.,1.30$000 i 24$000 1 G$500·1 S*OUO !IIij I
.'. I f ; I I�I fpolis. 140$000 I Hõ$OOO, 25$000 i'1G$OÜO lC�OO

.�
n

EmfJreza Auto Viação Cathari�en�;;-II ! i>E

f
I

P,IR FRANCE I�' §�
..

I .

..'
.

,.
Só. Sauóa.. , i'hh. l. ... i'U...••

Obtém·.. 1I11mtl\J II

CdRREIO', AEREO EliXIR DE NOGUEIRA
I

J�et9r<ft·J:>OO:oYzt

..
$�$ffi$383ffi:t��83�ç\Ú:li2.ffi .�.'.'���. ��

l� Rec.rea�ti,.70 Brasil S. C. �
� �,�

'i � Domingo - 5 de Setembro �
I 1'j Inauguração oficial das novas instalações 00

I � do campo do R. B, S. C- á rU3 das Palmeiras �

!� TORNEIO �
'

..�
�A�EB �

�. Pela manhã jogarão quadros de diversas Clubes �
...Z'O CLASSE A f!F)

� A' tarde, os Los. quadros do G. A. D., Blumenau- ffi3
�. ense, Victoria, e Recreatívo Brasil �

� Durante todo o dia haverá churrascada. e ftmcionarão' r·
�:*;;��;�;;;;�;;;��;���

",.

.' ,;
(

_lt4U aMa. Ô� SUoces&G

doo melhor reclsme para

preferir JUV�NTl1DE
ALEXANDRE p'11! trt,
tu e emoollelar 04 oabf.l>..
�. Ext�Ilgue a alsp&,. � ....

U li quéds d'<)!! e&bnl1oa,
evitando. • &e.h,icie, . Fu.

. YOltar � OÔr naturol 08

eabellos' brancos,
dando-lhes vigor
e mocidade. Não
oont,.ém I!a� d.
prata e usa-..

�--'IIH Gomo laçA0.

FECHAMENTO DAS 1)1ALA�
: : �:

0.. "n.·Ch.

Je'6o da S/Uva Silvei...
PARA

SUL; {Stil-brasH e Republi'l
cas Platinas'I" cada TERÇAi.,- ';" ;

,FEIRA as 10;001·

I NORTE (Norte-Brasll, Ar�i�
I ca, Eur��D�S!� l�,��a SAB-

Ealprec"G41 com real �.lil.."em
_ --euillt," _..,

RachlUam.,
......11.,.0 .••�•

Conúaeato d•• · oRvJdolll,
Iaf'itualllillÇ"- da .......

Aft�.o6... ã. fig.....lI"'t\chu ..�

...01.111....
Bql.......
�
�
s.-p.......
Dart.........
�
Oaa�

I Blumanau-Enropa Bill 3 dias B
MI •• JII-••••

............

DtIJI."C....A�
00rrJ4er. I ta ....

-

.",.

IDmo

ColectoriaEstadual
-.,: •• h .':'� "_

de . Blumena u

liO'obao,
Beoubo...
1).",11 me peito.
Caro....ciiloa., �Üi.�-;1E�'�'��:w.:1��.t.\"'iícym:.����-ffiiJ.:����1 InfiO.rmações

e Papel-avi
���:z��qg ....�I3P..zl�������rf��A§J��,. �

I
,," -.

.

c ao, n.�- Agencia dos Correi.

QUEREIS �_ os e c�Ln.;o:.��en�e.,daAm ANr,�s�rNI'-J-rj(;(i

� FRANOE· A N TI- �j!;,! '!,l. ',� r rco

'(;j' a éú,'tis lil'llpa e sadia ? �. .

Á k r t . ifii>CfitOPNUUJ'S,zi

':'fi.l 1:'0:1' iJaII':. Mi. ,'o IU�' HFu�"!:!fIlti�, Bt utl- ,�* ..',

��,. I>;.-•.-.�,��". • Robedo Grossenbac::b.et I 'u". -, "......."" , .......1b ... �.. ,:t"",

If� I I
t (if' �: tlfPlfRA flVO DO Slfoi6U�

I
. Usae O afamado IJ Rua 15de Novembro,Só L,._, ,--"

•.�.
Creme vifami·noso

. '.·.•·.·lr:I��.P.:SJf����1�.
\

���
�/ 11·����U.3�A.���'.'�. Procutol n r· 1 F.t:r.3 Ban'co 'S'ul do··.� � �;w·"
_ quet::::: c:::� e:p::�::.n::v:s:::;a: e�u···1 ! Bra5 i I

_demais impurezas da pene
, <. S(>de. RIO DE J A;:-JEfRO

SuccursllI em Blulllenllu - Caixa Postal N. 5

-, A venda nesta praça na I��.':.' PAGA JUROS, EM CONTA-CORRENTE,
�. Dl UE 7 '1, AO AW'{O

11'� Pharma'Cl-a '0 fI'on 1."',: .. Recebe em "Depositos Populares" des<il:: a

� qU811ti:l de 20$í)UO até 10:000$000 pa

;:..<.;;;
� ganúo jures de

.��

Industrias e Profissões
II Semestre

Imposto de

De ordem do sr. Coletor de Rendas Estaduaes nesta

cidade, torno publico, para o c01lhecimento 'de. todos os

Íllteressados que. durante o corrente mez de Agosto, em
todos ús dias ureis, se arn'cada neeta Coletoria e em to
das a6 Coletórias de Rendas Estaduais do,Municipio o se

gundo semestre do Imposto de Industrias e Profissões re

lativo ao corrente exercio.
Os 8r8. contribuintes que deixarem de satisfazer o pa

gamento de suas contrikuições dentro do prazo' acima.
.

de

terminado, pod8rão fazeI-o nos meses dI? Setembro e Ou
tubro cum as multas de 5 e 100/0 respetivamente.

Excedidos estes prasos, serão extrahidas as certidões
de Divída-Ativa e remetidas á Prom[ltoria Publica da Co
marca, afim de ser iniciada a cúbrança executiva de acor-

do com as leis em vigcr. .

Coletoria de Rendas Estaduais de Blumenau, 3 de

Agosto de 1937.
OSNY MELLO

Escr�vão

Paulo
Bltlmenau

Heríng
Santa t1atharina

Tihtas e Venlizes. Matedaes para

pinturas em geral
Tintas eln bisllagas para artistas

"ollt!. ou mais àiariameete poderão ganhar em SII<I própria ::.J:a, quan
.li � do dédie ..r.,in sUas horas vagas á original, . attistic.: "" .':cldosa

industria "M. A. N. L S." Para informações, escrever. a 'UM, A. N. l. S.",
R. d" Passdo, 56 � Sala 141 - Rio de Janeiro. Peceberá um folhto gratis
explicativo. Se des'i:jar amostra do trabalho ii executar, basta temeUer Rs.

3$000, mesmo !!Om sellos do corr�io. O mais extenso 'ii: varil?do sortimento

I de calc:omanias, industriaes e artísticas. Catalogos gratis,·

=

actualidade. IVERMION rêstituirá a saude de

I
seu filltJ.nho, dando-lhe nova e sã-

,'.dia vitalidade. fazendo-Q fo.te e
rob",stO.
VERMION é o Vél':muugo L.'1.00.cado

pelos medicos, tanto para c:recmças
como pa.>:a os adultos. �Procure em suo: P.ha1'!ltaci.a .;

VERr�1l0N

� h4lie_�i���."� J.. e:sas - * �-:$1:�-2i"&""","""""�� --_�.

.,•..)).···.··0·....••..m····
.

...
.

.

'

�
I o seu filhinho estiver po-
lido. magro e sem apetite.

i. si estiver triste e abando-
, na!" os brinquedos. sentir

Ih·"
dores de barriga. si perder

e·
. .

- O···· a: natural vivacidade infantil, saiba

.... ..

.

.

.••... " V. Sa. que seu íilhinI;,) tem vermes

íritestinaes. Não dê. cntão•. qual
q;uer remedia C!!luuncic::do. MU_1tos
são violentos demai.s para o d.eli-

cado organismo das creanças. Ou
Tros sCí:o repugnantes, exigem ra

lhos ou promessas para que o pe
;,:_ .:t força.· possa: enguUr. V. Sll. se
:!:::: capaz de tomar um :mal chei
�'ol'>O remedio C'OIüra ·J'6l'mes? Não
aCl.'editamos. De. po�'t=to, a seu fi-

lhinho um rem.,.dio gostoso, que se
ja: completamente inofensi"c-o e ao

mesmo- tem.po que eÍficaz.

VERl'IilON (Medeiros) tem todas
as qualidades de uni bom remedio
contra vermes. Actua de maneira
maravilhosa expulsando os oxyu
r06, os ankylostomos. ascaries e as

Cmnm'l...lS lomb:dgas. E' saboroso,
apezar de ser preparado em. oleo
cujo cheiro caraciaristico roi elimi
nado pOl' um processo todo especi.al.
VEBMION é o lombl'igueiro da

co
com ôttenção)

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



.;,. ;

Brasileiro: de Fevereiro (Red.
instalou seu posto eteltoret
da "Cidade de, BhHn�na1,,}I)'" "'-.,'. U ,

onde encontrarás pessôa Idónea que encarregsré do serviço gratuitamente ..

----�--------�------�,----����---------

CIDADE
BLUM ENAU

ID(� RlO do Peixe ChroniéftS secíaes

,Ieff Newberry

,,,;:_espondente) e,7/IgUflZ d/a...

a embarcação, Os excur

sionistas tiveram de agarFelizmente, sem maiores
rarse ao rabo, de cuja eríti

consequencl�ls que, �nt!e- ea situação, feIizmt! te. mo
tanto.

.

podíam ter tra�lCO mentes após I'iH8m : alvos pe
de�fechu, 0lccorreu, dO�ll�gO, lo barquelro que acudira,
ultímo, a a ..guns

.

cav�l_ "'Iras Este sobr«. viso quasi pro,de destaque soctet o accí videncial lUZ lembra:' o tra
dente que passamos a nsr- gtco stnístro, de JJ8 aunos
rar:

.. atraz, em que pereceram 5
Prete�l!lendoT

Ir a vístnna
pessoas, um perigo aliás, que

O. GENERAl_. Franclscoí só pollegada de seu terrlto- povoaçao dE' rpyra, SitU8?8 só poderá ser elímínado ue
Franco, cheIe. das

I río, ou de sua soberania! que na. margem opposta do rio, vez. com a construcção de
torças nacíouallstas hespa-] sã:} heranças do paseado. A os srs Arthur NaftaI,. S0010- uma ponte já prujectada.nholas, acaba de dirigir uma Hespauaa não Faltará ás b1l8S gerente da firma Freítag, As. '

longa proclamação eX?liCBO- antigas tradições e em vez smann & Cia. Ltda., Paulo PONTE
dQ os motivos da

.

revolução dos systemas demoeraticos, Nadal, industrial residente, . . 'I'rnuscorre bt'je fi auní-
hespannola e os objecüvos que têm dado provas de se- I

em Ponta Gorssa, Alípio Ri- BaD,:aram, ha dias, na Di-
versarro netancto da sra. D.

que os seus chefes visam rem inadequados ao povo bas, representante commer- rectoria do Departamento de I Hilda Beduschi.
.

attíngír, hespanhol, o futuro regime cia.l em Bauru, Estado de S. EstI'�das (�e Hodagem, em

I Asstgnala boje () anníver
O longo documento btstorta será baseado em ídeaes mais Paulo, e P. Emilío Asmann, F:ol"��nopu1I8, ,8S .pl�n�a� .� sarto ouomastíco do sr. Frei VIAJANTES

.a tentativa eommunista DIl· adaptaveís ao caracter _pe· um dos titulares também, da demais est�Jos PI ehrn!DarU:i I Genesto Hausen, actualmente
Hespanna, a reação nacional, culíar á faça. referida firma e superínten- rerativos a coustrucçao de

em R Paulo. Encontra-se desde sabbado
es primeiras víctorias mílíta- Nenhum operarlo na Hes dente do Banco Industrta e projectada poute s.ihre oHio, '-'P t' tI' . nesta eidade o sr. José

.

Au-
res, e o futuro regime polítl- panha terá motivos para se Oommercío de S. Catharína, -ío Peixe, nesta localidade

I <
"; el:1 I':'J.I1. nJP o �mllver,- gusto Nt: p�,muceno· mníto

co do paíz, Lembra, esse queixal' de que a legislação desta zona, apruvettanao orna Ehtes trabalhos da lavra do tafolO �at�lJclo .o rn,�mno Jos� dIgno represeütante' f'(ilpeeial
�heie· militar, que a Jucta já não ser'á sufficientementp canôa, nella f'!I!barcaram. Dr, Raul Bastos, provecto UIZ

.., f�JblDhO G�, 8 •. dr. J?,se I das Industrias Meta!ul'gie3s
deveria. eH<>-l.' terminada em avançada e progressIsta. Quando, porém, se ach!lyam

I engenheiro
residente daquel dbI� ( til v�lbo.

n

promotor rU I Mattaras�() SIA, }'('prt:'IHmtli-
fina do anno passado A que MlJhltres de e�('ola8 sf'rão quasi no meio do rio e tu}· la Inspectoria em Oruzeiro tco �esta cJmar(':a, _

dos nesta praça pOJ' Walter
Mà1rid já tbria c.Bhido si não abertas. �m todo .0

...
ter.ri. tor�o.l· vez pela. forte corre�te dRS

I S�l, tt'm sjlJg�!ar eloquéllci:"
- �(.lhc amanha mêUS u- Schmidt S/A. nossos curnpri-

fôra a iIlt�rve;::çã;) da Russia hespaIlhol e nellas o OdIO agual:i, a cml.arcnçao, des- vmdo It provi:i.r l quanto po· Il!a pr·l.mavf'_:R. Il mentoa M�- lllemos e voto,s ti;;- feJiz t'8-
com fornecimento de arm'lls não será ensinado, O estabc .. viando do rumo, approximou- t1e o esforço e a cooper)t[l.o fia LUlza, hdunha do sr. En'l' tacHa..
em grande quantidade, e com lecimf'rtto da 10::1 e da. ord,t'iIl se do cabo d� balsa, ali e- qUtludo á testa do Governo lio Suda.. - Encontra-se ')�>sta cirla.
auxílio de dmheiro. A quedu torD&.I'á POSSiV21 ef'ntup1icar xistente, o Qual, por sobre. estão bomens de capacidade - AmAnhã fpsteja a data de desde ha dhH� o SI'. Luiz
ele Bilbão.e outros importan ia rjyueza do paiz. bem cómo san!r só púuco do niveI da arjmiaistr'atlva invejavel, eous� ta natalícia o sr. Osc&.r Eber ZaglliDi que v('io l!compa
tes pontos estrategicos per- de"envolver os recursos' per I1gua, representava, ·naqueIle tiluind9 a breve reltlisllQáo h"I'dt Jr., residente Em .loin. nnado de SUli EXlua. i'r�. Os
mítte prever para breve G manente3 é abtmdaot€s; E 9 momento, um grave perigo deRse gr3lHie e indispensa- vilie. n0680S cumprimentos uos dis-
desapPllrecimento total dI;! I;lespanha. trabalhará activa· para a embl:1rc8ç,ão. Prevendo vúl melhordmento ruais um - Sexta-feira transc(lfl'e a tine tos vi�itaD tE'8,
inIluencia vermtllha nx fies mept� e de boa vontade para a ímminencia do desastl'e, ph�Domeno expressivo e ino-
panha, q.ue. eHa e to.das ns naç.'õ<' s

todos in S

..
t.iDc.Uvamentf', Sf' t.a\"eI

d.
a

aCCão. emPI.'ehende. IIA tentativa f--:ita par&. es- do mund(J� rein� a mais per- baixaram para paf;�arern por dtlI'1l de S. lixe. o Governa I ADOPTADO OFFICIALIv:NTE
tahdecer o communÍsmo na feita paz. baixo 1)0 cabo, cujo brusco dor do Estado. em 6ua fecun-

NO EXERCITO
Hespanha resultuu, segundo (Da 1. B, R,) movimento, porém fez virar da Mministrução. I
dados constantes ue t:;statís.· ELIXIR "91·4.ticasidoJ;eas, na immoll:lção .1".de mais de 356 mil pessoas ·CO"n'vI-te-

·t t· d·
, o ftmdimpnto das suas aves, em ovos t' gordura, de· Com o seu uso, Dota'se emtnnOcén os, em o o palz ppude da alimentação que lhes for preporcionada, poucos dias:

ser.do ainda iocalculavel a Convida-se a todos (8 tune P�' l' - O sl.\ngue ll'mpo, de I·m.
t

' , re�Ira, portanto,parda de pa rImomo mate cionarios PubliCos Civis, F..s purezas e bem estar geral.
1'1a1 e artístico da nacão. tadoaes, Fe1('raes e Munici- 2' - Dcsapparecimento de

R·
..

d d
.

·pll·
.

f l-oh T" iIh Esp!nb�s, Eczemas, El'llpçiies,... ec.:>!' R. O esap l'eQlmen· piles dos municlpios:ie Blu, are 1 o e fIgU O Furuneulos, Coceiras, Feridasto do general Emilio
.

Mola, menau, Gaspar', lDd1lyal, Tim- bravas, Bôba, etc.
em c:losequencia de um BC bó e Rodeio. 'para uma reu- 3'- DesaPRarecimentocom-
cidente de aViação, que CGns· nião. sabbado, 28 do corren ótimos produtos do .Moinho JOINVILLE, cujas vanta� pleto de RHBUIVIATISilW. dô-
tituiu UIDt1. gl'ende perda !Jara. te; no salão do CluDe Nauti gena são indIscutíveis. ���:os ossos e dôres de ca-

lia forças ..
nacionalistas. Foi co America, ás 20 horas, 4' - De8aparecimellto d'lS

{) general Mola que impediu afim de· organiza.r a 5". Re·
.---------�---------------- mani!<?stações syphUiticus e

â passagem do illimigo Rtra- gião e eleger o l'cspedivo de todos os Íncommodus de

vez o� passos da serra de Conselho Regional. Festa escolar IAuto Vt·aça-O fundO syphilitica •

.

1
.

t d 5' .. - O app,lrelllo gastro-Guada ajáJ':l, ao nor e
.

e Tratando-se de tã(J alto in.
C

Índel5tinal flerfeito, pois. (l

Madrid, tomou Irun. isolando terasse' da nossa classe, ap- No logar 7 de Janeiro, no atharil1ense "ELIXIR ')1.h não ataca.ocs�
OS communísta.s da fronteira pelamos para todo� os cujo distric(o de M�s8arandubâ, toIDago e !lão calltém iodu-
� - to· ou San Sebastian Nova tatiça de pr.eços reto. .

...ranceza, . m
...

. lega.s. afim de .que compare- roall'zar-se-a' [l
..

o dia u� de Se .1.,
.

. ...

t·
..

H
<O E' o unieo Depurativo quee reoonqms ou, para a es- cam a estn reunião e empres tf'mbro l'foxilllO vlnduul'o A Empreza Auto Viação tem attestadús dos Hospitacf', Rec&bemos O .seguiDtt com.'panha• tres quarta.s partes tem oseu inoispensaveJ apoio uma rGsta escolar.· ClitharÍllense informa 008 que de especü\listas dos Olhos e mu:::icado: fi·

.

.

do territoI'io Basco. a esta júicia.tivl:l.

I .0 rrofes&or Mano<.'1 I.t'iz :resolveu baixar c09�jd.era-1 da Dyspepsia Sypllitltica. Floriaoupolis, fi dt-' AgostoNo toea.nte ao futuro regi A COMMISSÃO dúB Saatoi3 urganizou um velm�nte a ta.bel�a d� preços

I
de 19:37.

me a ser noptado ue palz, () i beBo programma, que será de
. !mha J&lOvIJle,1t IOPIano·

.

.1\' iIlustrada rfdlH'ção decaso será.
.

resclvido pelo em commemoração 80 Dia POEI,l� consl'que"'c;a de COus
. O BAILE DO BLUMENA UENSEj B'!cluldmaednea·ud. e B�umel1au" _

POv()_ O general Fl'ancó não Exames dr!. Patrla.· LI..l U •

deseja oúios de chmses :la tautes melbora� dessa org.'l- O BluIDP1l3ueoso S. C, re&·l Apraz-nos cOUltm '"

H.e.spanha.' Deseja pl-lZ e eu No dia 18 do éorrente pres- uização, vem (lfft>recer ago· lizou sabbado ulti.m0, nf'5 que accl"'mada p" I�l1uh,�r .v'. ',8A t Ule P ta habl·ll'·'iça-o· R· ., t d
' , I '1- d S

.

d di'
... u namml_

ten(Hmento .... l!lta que .iUS- ou exa. s i:1. L<

esua o ra a08 @fS. Vl!:lJantes um pre amp.os S8 oe8 a UCIe a f' (hde . em as,::emJ lé
.

, I
tenta, é pelo estabeleci.:nento de pharmacia o sr. Bloy ço mllÍtn 1"8zoavel, c·jDtando. dos Atiraul)l'és, um animado f�i éillpossadac on; � gerH,

de .1lD1a Hespanha er1hesa, e i:truw'e, obtendo boá callo dns· prf!mins maio.rc.s da Loteria assim C'::lm maior múviruento
I

baile, cOl1Jillemoralldo a pas· V1\ direcio�l'a d' IOsta·e 1
a Do?-

eHa não abrIrá mão. de uma cação de gl'áo_
W v

E t d
de passageiro".

, l:Õag.�m de seu �8o. anniver- çãQ, assim' cO��titUid��socla-dI) s a o
.

Todas as pe."soas. q�A Vla· sarl;} de fuodaç.ao. . Presidente lHartinho 'CaUa-
Extraç:õ;o de 5a. feira ultima Jam.com a AU;,ú VI1:1çao ,Ca DUl'ant� o baIle fo�am rIfa- do; Vice José de Diniz' l'thar;nense estao auto!J.�atH�a· dos 6 valw�o�$ ,preilllOs, ca- Secretário Lourival Cam �,.

o nr. 6226. premiado Cl1ID men�e segur'ados pela l�pO!'- be.u("dO o pnlli!lr? 3?oD:. 323; :r secretario Rubens Ra���:
Amanhã':"": Quinta feira dia 26 - Amaohã 50 contos sab('.sB tOl' sido taocHl 10 contos de reIs e o 2 . ao nr. f6l, fl .) • �o Dr. Thesoureiro Waldyr Gria . 1:.

Um b. eUo. tUm 'da «FOX,)!
.

adquirido
•

pnr !Jessô.as 1.'psi
I COUlO .e�6ta Emp�e;� p08SU� 122; � 4°. ao �l'. ?�6;, o �tl. 80 I Bibliotheca:rio Lu!z de So!��:

. .' . d S r dentes em Imbituba' o nr.1 os mal� cODhrtu\�lS am.m- 01'. 211 e o fi . ac :UI. 203, Conselho Fi�ca1: BUi;lf t D
_.

JOSE' MOJICA, o cel.el)re
tenor meX1Cauo, na grau E. u-

l2S77 premiad.o com 4.'O-OO�OOo li
bus, podem garantI!' o maIor

II rEira .Tito. Carvalho ISAalt-": ePer Prodl..w"ão da Fox ! .
.

-

.' .., " 'orto· sugu' .
-, '

,. Ino
. Y .

! no Rio; o OI'. 10728, premiado uon�. p , ! an(,:a. Q d? Flores, Jairo Calladú.

E t C d com 2:500$000, no Rio; {) nr. ,AH1da ch��rnalllos fi
.

atten- uem per eu a

Valemo-nos da opportuni-
. n re a. r uz e a espa .

a 5780, pJ"emi�do com 1:000$000,1 ��o dObl�)U,b�[vO �a�: o aDIl�o- No baile do Blumenaupnse dade para apresentar-vo$
no Rio; o nr 9140 prt>miado, mo pu leu o Iitl - J1agma !'!Jl encontrada uma cbave nossos protestos de elevada

Ur:c mm que reconstitue hem a Cl.lllforuia dos tf'ill!JOS co- com 1:000$000 no Rio; o Dr.
desta folha.

para porta. que está á dj,.,- estima e apreço.
louiaes, as mansões dos franciscanos atravez de paysa- 6225 premiado C(Jill 1 :250$000, posição do dono, com o sr. Jla1"tinho Callado
gens bellisstffi.as e

..

eu

..
oan. t,'J.dora.s melo li.as h":�panholas,, em T.ijucas o or. (:)227 premi� Illurninemos a BandeiI'à. da Frederico Kretzcbmar, no .PresideDtemuito bem ioterpretadas· pela voz de M'(lJlca ado cO,m 1:250$000, em Flori Patria com as �5 letras Banco �acional do Commer- Lourival Cal1wTa

Entl'adsl'l do co�tume anopolll:l. do aIphabeto! cio. l' Secretario

A proclamação do goneral franco so

bre a guerra hespanhola

ACCIDENTE /7 UANDO lembro me que nos despedimos entre De[.
� [os e abraços, como se eu fosse parttr para uma

IOflya e dolorosa 1:i'1g_em .... domina-me uma cOlll'i('�:ã(J pro
havia. de que chegoul o dia em que eu l'Fg}'e�8urei e no»
enlaçaremos. de 1101'0. tortemente, saudosos e soluçando a

angustia qu.e sentimos 1W8sa separação longa e per1g(J�II .. ,

E, entao, numa alegria iucontida, construiremos, num
recente, o ninho que nos unirá para sempre corpo e ülma
tal como desejamos.:

E tu sorrirüs assim (;01nO ficas linda ... e eu arrula
re, amoroso meú carinho."

Algum. dia .. ,

SCHW.ARZE.1'ElJFEL

ANNIVERSARlOS data natnlícta da:sr·n.. M<ltbH
de Margarida.
A todos uoníver'sariaotf&

«Cidade de BlumeI.i8.u;}· feli
cita,

Fa!leceu sabbado ultimo a

srta; Rosa Wio(;kler, reside. �

te a rua Bom Retil'o.

FALLECIMENTOS

Advertencia !
AviflO a tcdüs que nã{) me

responsabilizal'ei pdas div,!.
rfaó da minha WUlhH pass!:1-
da Meta, nata BaroD. de
Brusque, ou creditos a eHa
cODcedidos,

Hr:rmmann GU:J1íneml,nn J01'.

. Associação Cat�arj-
080se de Imprensa
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