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Liga
I
I

:jUma inici-a.tiva eloêios1a
do Cip F. C.

.

I Nilo é a primeira vez que das circulares enriaâas e

II
tocamos no assumpto rete- que pubtioamos a seguir

la PaI- rente ti fundação de uma para eonhecimenio de no,,-
B. C. até o cumfo « �

(' SI Liga de fUlel;ót no Valle do sos leitores amantes do tu-
�E'mlEl onde serao re&l�z3 ías

Ilajahy . Aaora estamos in tebõl:
dlyl)r�a6 p�cva8 espO�lV�! � tornuuios qUI! o Cip, de [ta ttgi,tando em ceçitaçõo a

�el�o o hil�Leamcnto d, n
[ahi), tomando á peit» esta fundação de uma liga de

deíra Nacional
. elogiosa e utü iniciativa en - "(oot-ball" que deverá diri..

A_'S:t1 horas. haverá nos uioa circulares aos ctubes gir este esporte na 1'egieJo
salo�s �o� Atiradores uma

Il()Cí�eS e de Blumenau e do Valle do Itajahy, � á
sessao civica �1iland� _err_; ter- de Brusque no sentido de medida. que já se fez em
no da d�ta de. nossa _n�e� ,ser fundada a líVa de tute- Florianopolis, Join1)ille, S(7.ú
pendencta o sr, !te, Faust Dói no Valle do Itajahy, cu- Francisco e Mafra - venho
ue Carvalho, do 20. G- A. D.

ia« cidades ligadas fá entre á sua presença solicitar tudo
�'s 22 horas t�rão.lllgaI' os si quunto às 'relações com. o apoio moral i! material do

b.aIles DO Clu� Nautíco Ama-
merciaes, tinaneeiras e eul ciub presidido por V. Eza.,

rrca 6 .nos Attradores, tocan- turaes apresentará mais um afim de -lu·ar avante esta
do os ]azzes do 14 B. C. liame," este esporiiuo, que utt; intcinüca.

C01!C01'rP1'á ainda mais para Ezistem nesta zona DiloA's 14 horas haverá desülr,
FESTA COMMEMORATlv,-' NO I

o estreitamento das amisto- clubes, todos sutüetentemen-passeata e couceutraeão das 1'\ lU I li
as retaeõ 'i t te cretienciados para a di.,,;�ilít 1 G LUIZ DELFINO As modernas instalações do :., -' '. .çoes exzs en es. t v",." . .",

tropas nn 1 ares pe as ruas
• E. ; II For um. esforço de repor- são principnt da Liga. e,15 de Novembro e. Alameda Em homenagem ao Día da I • I taçem conseguimos copia cuja unsao somente poderaRio Branco. As tropas pas- Patria o G, Escolar «Luiz I Mo.-nho Joio.ville

.

trazer vantagens tanto eco.sarão em eontíuenela ás aue-
d f t P

Delríno» e a escola Normal

Oescobe,--ta no R,'o uma
nomicns como moraes, visto

torida es em ren e a re- Primaria anexa promoverão de uma vez tiiiaiia a Liga ti'I 't' I\fu .... ·c· I são a gar:lotia de pureZh e superior qnaíida<ie_el,ura JO ,,1 Ipa ,

amanhti, ás 14 horas, urna Ies- entidade 1na:rima elo Estado,
A's 19 hOl'ae será effectua- 1 t

� suas hu'i:::has

II quad"I'lha de falsar',os t 'ta asco ar que erH o (wn- ',orna-os aptos a rnanr,C1' n:-
da .umá «�ilarc1te-aux4flaln- curso dos alumoos deste::; es· I,

I
lacões esporli1'aB com todos

lJeaux,' que pc.tt'tirá da praça tllbelecimeatos de ensIno.

I
Moinho joinville� filial Btumen3U os clubs do EBtado e visi-

Carlüs Gomes coro destino ',Foi organizado pelo. sr� Ca:íx� postal. 89 End, teL 'SILOS I:'
O derrame de sellos falsos ato nlws, dos quaes no 1nomen�

ROS Atirad"res. Em seguida, Celso RUa, m, d. Iuspector tingiu a duas centenas de to se achmn divo'i'(jiados, uma
COlllO

. ult:ml) numero üeste Escolar e pel.a 8� ... D. Isole- t-__• .....;. ......... '

j
milhares de contos vez que as 1'espectivas enti·

,Jia, se realizará nos Atira.- te de Gouvêa Mueller. dis-
•

.
.. .

dades não pe1"miltem a seus
dores, ás 2030 um concerto tincta Directora do Grupo,

C ('1 u n 1& C I- P a I f!.IO., 3 - A pol�C1a canGca, subditos iogar cor.t1'a unida·
sinfonicu :1 cargo do pr�sti. um 0fltÍlr•o progrt'lmma do

I am a VIa j apos mgentes esforços con- des não lilliada.s.
gloso, Clul)e Musica! de Blu- qual cr'nstam .llymllos, cantos, �

: segili� localizar uma enorme J.Va espectafiva de uma
menau. e recitações apr"priados ra·

\
:ti quadrll�a que tr�ba�bava cem prompta 1'esposta sobre ()

No dia 7 ás 6 hOfas a ban° ra ,a data que se homeua- Desfazendo mais uma calumnia sellos falsos preJUQICLl.nctú o caso em a.preço, afim de se-
da. de. cladns do 20. G. A, D. geará. rem dados os plimeil'os pas�

dirigida contra nós .<:Os, subscrevo·me com alta
. estima (! consideração".
A tdrcular é asslgnada pelo

SecTela1'fo do Cip F,e, e IO'i,ài
'l'tg'ida ao B;"usquanse, pay.
sandú, Recreativo, llla·rnc·
na'Uf'1'l,se r: Amazonus, ('ujos
directoria:" estamus certos"
tornarão a maior considera
ç(Io pela importante questão._

���==�==�====-----------------------------

�BOMBAS liYDRAUlIC-AS

I

I ::On:���:;:::çe:�::�:::::�:
. , MQntagem simplos,

! "90n"'. e D:'''bU;dO,O"
I ViCTOR PROBST & (IA.
"J ae.UMENAU· -.,

.

L,_---'-__--

SIEMENS

I'
,-. ':., ", ... �

, � • , f .��. ....-
• '>�' t •

_. ' _-, --'-- --, ,,' .

1 )J'( -I "

I 1 11'. .,J. ,) -- ;\el)�lm·q� �l{k:�ll1t(H II';! (IS tr., mi 1)c.:

que realiza a commis-üo dr; l\Iilli�:tr"ri() cLI Juslk:�!
para I) e,...;tuc]u <lu,::; meios (l ..;ert:':)i ernp:'eg:.)(.]i_'l!':i C()P�

I tra os extrcmisrn.», nu paiz, conrertando-se üs me

didas nt'Cf:sS(1n�L:';.

I· Hoje n commis-üo, ::0,11) a presideucia di) sr.

I ;,Iaeedu �o�lre:;.;, esteve novamente reuni.ln.
____�=_...'"""WI!!j""·_-...__w_��� �v�� ........ ,,· ·+or.. "ft!!' ? .. r.,·... ry-

de iiiuteból no
do Itajahy

que parte

Re&lizou-se hontem mais I ção para a desapropriaçào
uma sessão da Camara Muni- de me;!-) (' meio de ter'ras em

cipal sob 1::. p!'esidencia do toda a exteosãü da tr})vessa
sr. José Ferrpira d t Silva e Krohberg; mtiodii.Gdo os IDO

C(lffi o ';omparecimento C::e l'adores da rua ��aul0 Zim
diversos Vel'eadores. mermann (amiga U ....ugU3.y)
Logo de inicio o sr. Presi- construirem calçadas; e mu

dente informou aos SI'S. Ve- ros; e autorizando I) PI'efeIto
r'eadores que havia dirigido á aorir creditos suplementa.
aos l1ej,:·utados pauiistp-s Ser' res na s�cçã{J Obrhs !:>ubli·

gal t.l Fairbanks um telegl'am· caso

ffiu desfazendo a calumnia Foi marcaria nova sessãO
{le que às sessões rlesta Ca' para o p1'oxímo (!ia 8.
mara e suas actu8 eram I�i
tas e escriptas I;lm lingua fil
lemã, pl'omettendo enviar
farta ddcuruentação que lan·
çará. por terra seme,lhant�

IIDf'ntira_ O M�:LHOR E MAIS

MODER-1 St', Jielinto .1IIii.ll.m', elide da Po Dia da �-prensaOriginou 8ste protesto (>

facto de ao ser feita es:a NO SYSTEMA DE FOSSAS licia. do Dístr�(:to Fedc'l'u6
R!O. 3 _ Preparam-se em

accusação li Blumenau na DO MUNDO. ''l'llezouro Nacional num mou" todo ri paiz excepciouaes ho-
AS3embléa Paulista nâ,) ter .

tante de 200 mil coutos de rnenagens em commemora�
3urgido nenhum desmentido

I reis. ção ao Dia da Impl'ellbll que

I fOrIT181 pelo deputado Fair- Gov�rnador Nereu Otl valores dos selos falsi- será lestejado no jJroximo
bank:F. o qual pl'oeurou, iofe-: ficados de consumo e adhe'l dia 10.
IUzmeilta, desculpar o Ifreto; Ramos sivos, eram de .$100 e 2$000
culpando o governo e 8d�! tendo sido ar'reuen6ídc-s 60'

Ph
� ,I" t:'mittindo tlSSir!l, índirectamen- Transcorreu hGntem o an· mil desses selJs e variado I bagara no ida f)

t , a aceusêlctto.

1
niversario nataiido do sr. d.r material de impressão, ..

·ti t� ,i i'l t'd 10..' R d _l Nas ffi.'"lO." da prjll· nl-a eueo'" O VICe-preSl GIl;, �a nrge.ll maP38sando·se á ordem o l_�ereu amos governa or uO _" _ '-'

dia rOl'am approvados os de - Estado, tram- se oa 3 ehefps da qua RIO, 3 Deverá chegar
eretos que autorizam a Pr'?', "�;. fxcia, por este motivo drilha e grande IlUillt:)l'O dt-: ·lepois de ;:m_wr..h� ii. esta ci�
l'eitul'a li augmentar ó edií'icÍ(i: recebeu de tod:.ts 1::8 partes cumplices. Os 3 chefes são daue o sr. J;_Üio Rocr.n. vjce�
do II,'spiial 'Municipal num I do Estado cumprimentos e Orlando Palmeira, :::;{';U pne I presidente.

da AI'geutina. que
maxÍmo de debpeza até 40 I !el1ci!;içàes' dtl5 auctoridades ,João· Palmoira Jor. e Jose vem em vlslta ao BraSIl a

contos; C'Jll�C 1 ":;·10 autoriza· I e amigos. . Bila c de An ujo, c\::llvHe do governo brasileiro.

Tte. CeI. Francisco Pes:
sôa Cavalcanti

Encontra-sE' nesta cidade.
em ínsp(>f'ção. () sr, Tenente
Coronel Francisco Pesôa Ca
valcanti, Chefe d:l 10a. Cir·

cUl15cripção de Recrutamento,OMS

Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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B S I 1:1 proxiimo sorteio de amortização será

m,' ,.' • .'. BIl.,... CO .' ....u do. lI"eali.zado em 30 d� Setembro de 1937

•
li]

o titulo, depnís de pagas e vencidas as mensalidades correspon

'I· B -I
dentes a 15 annos, e na hypothese de não ter sido amortizado ante

.

,. .

. ..... r··,a·· '5 I·· rCÍpadllmente, dá direito fi um valor de resgate Igual á totalidade <la!'
measnüdades pagas e dasd em diante, li valores de resgate superiores

I s�ee::�{::'!!�:'!;�:'$��; N. 51
M

UnP;�·:::o:::'�.:::�::������:::;:::::'�"N'
••

PAGA .f.ll0��'J.E�OCi:J�-CORRENTE. $91� Sul America Capitalizacão

&:I Recebe em "Deposttos Populares" desde a
Para fazer ecoromía segura. pratica e interessante

I
quantia de 20$000 até 10:000$000 pa

. gando jures de

Dl
Mais de 160000 pessôas estão empregando suas economias

em títulos da Sul Ameríca Oapítalízaçâo

II 6·
o

I
.

SoIiciíae hoje mesmo informações e prospectos no Agente
.

.

.

. :-:-..�.":: nesta eídad-

CAPITALIZADOS SEMisTRALMENTE.. • .

IIBa�iillii�mii� 1 *..���:'::'::':::�::'��.:.,.��.,.�::'.:'.,.�-
-

,

I� Gu{;� do. Estado .de Santa Catharina � I
n CHAPE'O f: Suplemento de 1937 :�
U '. � Acaba de sahír do prélo o primeiro suplemento com �t

DE �� to�as as mOdifica9.ões. �.ccorrid8S nas admíntstrac- j!: çoes Estadual e. Muntclpaes, contendo tudas as :
; inform.!lc�e6 para Industría e Coromereío :.
t Editado na Livraria Central de I

C"N··fljN·ÇA! Alberto Entre$ I
U li g Rua Felipe Schmit1t; 14 - Eod. Teleg. - E .THBS B

f: F I..ORIANOPOLIS :�

� Preços �
�.

Guia com o mappa do Estado Rs. 8$000

�: Idem com o suplemento Rs. 10$000 :
� Só o suplemento Rs. 3$000 i

i":...-=.:::...��.�.��� �.��� ..�������_:��.:.����.::��.���:� .. :��� .. ;:_.i����._,.__,.,_�������

. :�

158t AMEHICA CAPnAUIAC�OIProgramma esportivo para o

Companhia Naciona2 p�ra faVOre(;er� ii
« D IA OA PATR I fjl.})

Economia
Autorizada e Fiscalizada pelo Governo Federal

CAP�T.\L <Realizado) - 3.000:000$000
Séde Social: Rua Buenos AYIes. 37 - esq. Quitanda

Caixa Postal Nr.4aO ......:. Rio de Janeiro

Subscrever titulas dt' economia da

Sul Amarica Capitalização
€;. assegurar a e(Jnstit�li9ão de um capital, mediante pequenas mensa
lidades. tendo probabítídada de recebei-c tmmedíetaménre em virtude
dos scrteíos mensalmente realizados.

O �orteio de amoruaaeao realizado em 21 DE AGOSTO DE 1937 de
terminou Q reembolso antecipado dos titulas eiu vigor corcespondentes
ás seguíntes combinações:

AHJ
MAR

AAO
PCH

BUU
DNL

Paulo
Blamallau

Heríng
Santa Catharina

Tintas -

e Vernizes. Maferiaes para

pinturas em geral
-

Tintas eUl bisnagas para artistas

1 - TODAS AS SOCIEDADES devem comparecer:
tl) Com um mtnímo de vinte homens

li) com a bandeira ou ernblerna do club

c) unlformlsados, a saber:
calção curto ou calça branca
camisa sem mangas ou de foot·ball com mangas
sapatos tennis ou botíuas de toorualí.

2 - Cada representação deve ter, alem dos 20 homens
um cheíe que a eommaudará e se eutenderá com a com

mlssãc dlre C tora da parada psportiva.
3 - A parada esportiva obedeceré ao seguinte programm«:

a) ás 14 horas, reunião de todas as representaçõee em

frentre ao grupo escolar «Luiz Deíphino> e orgentsação c.a ---'1
eoluruna.

b): desnle em passo cadeuciudo pela, cidade, do ponto
de reuníão ao cam po do Brastl.

.

c) hasteamento da bandeira e hymno nacional (campo
do Brasil)

d) desfile em frente ás sutorídades
e) díssolução di} agrupamento.

4 - Provas esporüvss:
a) partlua de fuot-ball entre dois comblaades forma

dos por elementos dos clubs que se fizerem fepresenth".
bi cabo de guerra entre os clubs AMERICA e YFI"

RANGA epresentandn cada um desses clubs, uma guan.t
cão de 8 (oito) homens. Esta prova será reaíísada no iu
tervallo do «matehs de Ioot-balí.
OBSJ';RVAÇÃO:

Cada club de Ioot-ball deverá apresentar 4 (quatro) ele
mentos para a íormação dos combinados que ficará fi, críterio
da. cotnmíssâo directora da parada esportiva.

A CODHlISSÃO

A rtestado do Dr. Nllo Sal
danba Franco. medico chefe
do Hospital de 'l'imbó.

I Attesto que prescrevo ern

minha elíntca, com optímos
resultados, o preparado
'\\PYRE'l'INA", em todos os

Machinas
costura

de

de todas as marcas e
,

systemas concertam-se

nas offícinas mechaní
eas espéeial (lA

w. LOHR

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

CiDADE
DE BLUMENAU '

Btssemanarto de absoluta
Indepeudencía '

�

EI..Íçõel'! ás quartas-reíras
",·aos saboados

DIrector:
DR. ACHILLES BALSIN'

R.
-

S�ebert & Cia.

HOTEL HOLETZ
Situado no melhor ponto

da cidade

QU'1rtos eontortaveís e ooslnne
de prüneíra ordem

!

I Absolut� mo. talid�de b

maximo asseio

.

Blumenau. • Sta. Oiüharina

Gerente
RODOLFO RADTKE

R'�'ttam••
I'heamlÚl.mo •• pral,
Cntri.sl.."'v ti.. o.vtdo.,
"D.IIl"�. II...t.....

�::.o�...

"'_ClI"'''''''
!apleh...
......,
�
&"41'........
DutIlrM.
p�
o---.
�......
..�
1)._. IN pette.
c.rb1lD(lRto....

"OD."O&O,

.",.T'.SYPHH/TIC O
� /li TI· FUI§'. U MAT/CO

i A N TI· !i.SCROPHUf..OSO
) ,m�� I'U Ilft'!'lI' n�"uitll!ClU .. u.nl l'RtW
) 5 �4.." t'r..mtOll - ,- ,woda.ItA41 .:k_ Qarg.

I ll!i�IiIlF fifPijíMTiVIJ 00 SA�6U�

Redacção e omcillaG
Travessa 4 de Fevereiro U' 7

Caixa Postal - 07

."
B L U M E NAU
Santa Catharilla
-

-\SSIGNATURAS
ELiXIR LlE N06UEIRA'

I'" ...._-------�

861 �!.!dil__ • Vida LIJRg....
iUnêm-u

.

t3und; ()

Ar 10 •••
-

• .• 15$000
.Se ae-tre . • . 8S000
N1:. n. avulso . . $200
N1:. n, atrazado . $400

DO 1"11. Clt.

JaAo da Silva SUveka

Impr""".xo com ntal nntlllatNn
fIII>O'I �int.1 l:IUOlI!IMPORTANTE

\ 'direcção rle ,Cidade de
BI .nnenau> não assume res

ponsabilidade peras aprecia
ções emettídas em notas ou

artigos essígnados

Syndicato Condor
Ltd.

Edital de Primeira

i�I�Ií"C'':'J=mO\===-..r...-=:�'�O''�:!::_v=.!'::��.1 D e � n d a vai
� h.f;A,,,�.� , I �l ·

\ .' '.l./;r'4;;:·:<.'J� III (Do CÚl'rcq)o::iLíc::;te)
. H ��I"C.. if·' '. "-'i'-�'!l �

I
..

'�,.=��;��' ii .Dí�R:� d:��S��:!�� anlll"ii mversauou-sa U snra. Fauy
: I Cunha Schocrd, tlígna espo su
,

do sr. Ur. Salvio Cl.1l11Hi, com-
pen-nie e tleflicWl0 Promotor'
Publico desta comarca. A
destíucta senhora teve n ?ste
(lia seu lar repleto de vlsitas,
que H Ioram cumprnuentar.
ApE'zar de tarde, [untemos,

mesmo. assim, os nossos sin
ceros perabene.

COMPANHIA INTl!;RNA·
ClONAL DE CAP}

TALIZAÇ,�O
Am ortizaçào

AGOSTO

Realísou-se, no dia 31,
em presença ii o fis
cal do Governo, o sorteio
de amortizações de ntulos
desta Companhia, tendo
sido sorteadas as seguin
tes oito combtnaçõ es:

QUT (i.GP

DOP TIT

OML RlQ
VJH TLD
Os portadores de títu

los em vigor contempla
dos são convidados a l'e
ceber o reembolso garan
tido, na sede da Com
panhía,

ou com os agentes
gemes

LIVONIUS & cu.
Blumenau

I
de r

DR. ).�·;TONIO B. de ARAUJO

RetoI'ilOU a esta Vila dB
..ua breve viagem a Floria
ilOpOI1::3. o Inteltígente B bem
quisto advogado desta co

marca, Antunío B. de Araujo.
CAP. NUMA de OLIVEIRA
Encon1rll·sP- nesta Vila o

Oapítao Numa de Olívetrs.
em míssão de fiscalização
j�S Iíuaas Ce Guerra, desta
clrCUllSCl'ípçu.o.

ot5t��·��::-::-���fJt}
l
L' h �

:; ln a de ónibus ��': DE .'

'. AI-t'l'rIUR LOH8E :) i

� �:t�.�, Blnrnenan, IndayaI B Timbó
�:_�DIARIA:I1ENTB �

�,:1 IDA E VOLTA ;.'� I
'. Parte de Blnn::enau ás :� I:� P horas .}

t de T�n'lbó ás 15 horas B
..�.:,�!�.,:-•• :::::;.�.:.::.:;J

Larga·mSau
Deixa-me grilar!

o Doutor João de Luud. . Freire Juiz de Direito da
Comarca de Blumenau, .Estlido de Sa'ma Catarioa. !la for-
ma da. LeÍ, etc.

.
.

Faz saber aos que o presente editaI com o prazo de· SUL (Sul-brasH e Republi·
d 'z (lO) dias "irem, interessar possa ou Jdde fi\)ticia Uve cas Platiuas) cada TERÇA·
I' 'm, que, IW dia nove do proximo me7 de setí>mbro do FEIR.A as 10,00
WIO corrente, ás onze horas, no edjf�cio da Prefeitura Mu
rdcipal éest..l cidade, o porteilo dos auditorios levará a

publico,' pregão de
..
venda e arrematação. a quem mais

fier. nlem d� preço da avuliação. os seguintes bans: U�f
TEfW.E�O �Htuad') no Iogal" Garcia, desta cidade, que faz
frente a estrada geral. com 1625 metros' fundos com o ri· 3 d'

.

beirão Garcin, extremanclc: de um ladf} com terrafl (le Blnmenau.-Europa Bill' laS e

�!'tmcü,co. �ohn e, de outro fado, com ditas de Augusto
Greul, edIfIcado com uma ca.sa de morauia cOllstruída de
fie tij.olo5, coberta com telhas de barro, com urna port)'! e

uma jl1.uela na fl'ente e t.rna pequena area. em brnn estado
<te consf?-I'vação, com um rancho nos fundos anexo á casa

já referida e outras .bemfeitoria3 abi exist("'utes tlvaliado
W{'1o junto por doze contos de rei.<: (12:000$000), 'bens estes
que se acham e:n poder do depositflrio particular sr. Ru·
dolfo Freygllog, e que foram penhorados a Erwin KluegeI'
�. �ua mulher. na ação executiva blpotecariaqne, pOI' este
JUlZD, lhes muve Carlos KoUke. Nesta praça será observa
do o disposto no art. 1771, l.Htimú parte, do Cod. Jud. do Roberto Grossenbacbe:t
Estudo, E, para que cheglw :iO conheJimcnto de todos,
mand�i pclssar o prB�e?te. edital, que sprá afixado no lu- \ Rua 15 de Novem1ro,85

.'. g'3f do costum� e publwudo na ror'ma da Lei. Dado e pas
. S:lUn nesta ('ij�de de Blumenall, aü& trinta dias do mez

, de !:!.gOISLO il� mil nO\Tecf.mtos e trinta fl s��te. Eu, João Go·
ines da l\'obrega, EscriVão, o escrevL B:ume'lau.· em 30 de
·agostrr dE' 1937. (a.) João de Luna Freire, Juiz de Direito-

i.l. !l.ut..Hiz.ado.. ::; selo;;; estaduais n� valo!, d� dOls
....
ron reis. '. nl.ai.s Io selo da taxa de sande publwa. .üsta. eúllÍorme o Of1gl-.j

'.' nal, do que dou fé, .. .

IO ESOI'lví1o: JOAO G011ES DA NOBaEGA "ii

sem tratamenlo é expôr
se a uma doença grave.

Ela denota fraqueza
renal e deve ser com

balida por meio das
PILULAS DE FOSTER.
Dores reumcttccs nos

m u s cu l o s e juntas.
ccnseee. vertigens. lalla de emímo,
irregularidades urillarias resul1am
!requflnlemen1e de mau funciona
menlõ dos rins.

As PILULAS. DE FOSTER limpam
e forkdece-m aos rins.

...

1::' O Illelho! par:. a

Iosse � doenças do peito,
Combate ai consupaçô=.
resfriado:. _ co::uclucbc.
brondUt,. e t.l6thma..
O Xarope São JcáQ

protege e fortifica a SU
ganta, os btom;híoii c: OI

- puLmõea. M,iUuueJ d.
curu B.oacmbro8dll I

Novo Horario oara: fechamento
das malas em Blumonal.1.

A partir de 2 de Março de
1937

UNHA PARA O NORTE

.rerça-feh�a. ate Rio de Janeiro
gUllrta-feira até i-vatal e Europa
Ouinta-Iei;,,], nté Rio oom lignção..

[até Recife
SabbacQ até Rio de Janeiro
UNHA PARA O SUL
Terça·feira atê Buenos AY"cs
Quarta.feira at·é Porto i1.legro
Sabbado atê Buenos Ayres

_·;d_em__"_i_de_ill_e_C_hll_e '..,..·_..,_... -..·._"....;""'_..._•.44_._""_.. A.R FRANCE

Praçal CORREIO AEREO

� �,_.........,_.,��
-: , "

:�.)! :

:; DR. ALVARO BAT�LHA �
MEDICO DO HOSPITAL '.::.�MASSAlIANDUBA

'.

FECHAMENTO DAS MALAS �� Cirurgia :1

r,':: Partos. :i I
PARA > MI' .l nI ·:.f. , . o estias \,\9 e.� loras e 1

;: crianças H
': Doenças internas e u.-.-.oicaés ::').: Doenças da pell:ô! )
Raios X _:.q,: CQusultas dicrrialLenb no 5�: bl),".�Hal "J

��_.��.������:.���:�.��:t�:�.. j�
��._..._..._.._.__._.__..._...__..._�

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

BADO ás 10,00

maIO

Informações e Papel-avi·
ão, na -<\gencia dos Correi

os e CVln o Agente da AIR

FRANCE
---- _.. ._- ..... ,.,...�

A cura das

Sezõ:��
Infallivel elll poucos

dias somente· com
as aluD1n.das

---t;.--:: ..... ,
., __

PiluTã� Dr.
Re}naldo
fVIachado

. .-

-.,.,.",; ,'r II!.
1..'::' "'_�U � R' i �::··�t

'�'." ,

..
,

..11/ .1 I, til i I
, .� \: ,. II .

�, .•, r ,'. I I

\h:..'i\
''\�·'\\I
J,)tiu;
p

���t.�1
Centra os res- \;{('
fríados e o seu sé. :\·i.
n .:;-w.:

quito de dôres de i�",
cabeça, dôres no",

corpo e indisposição
geral, Cafiaspirina é o
remedio de confiança.

Em CARNETS de 2,
ESTOJOS do 20 e

CAIXAS da SO (omprlmidos

:. (ljEIIISPIRIlUI
r o remedio de confian��a

contra
"-

DORES e RESFRIADOS

TONICO BAYER - o reconstituinte Ine

gualavel ne convalescença do impaludismo,
das febres e da grippe.

TONICO BAYER
• .' .@)

NO V!i>RO E REMEDIO, MAS NO CORPO E SAUDE

rD. Maria O. de
I 1� anniversario de seu

t

li
!

I
Geroncio ele Atnorim e filhos eonoiânm as I
pessoas amigas para assistirem a n. i isa de
1°. anniuersario do talleeimento de sua sem
p1'6 querida esposa, mãe, irmã, avô, sogra,
cunhada, e tia

.

Amorim
fallecimento

D. lltARIA O. DE AilfORJlI.l,
que mandam rezar na mairtz desta cidade, sexta-
feira dia 10 de setembro, ás 7 horas.

IDesde já agradecem a todos que comparecerem.

s

Inspetona de Veículos
A-Vl:SO

Aos intel'es"lados que a partir do dia 8 do corrente
mez fica expressamente !>rohibido tran�itar fJom bicicletHs
sem luz durante a noite no perimetro Ul'bano desta cidadl".
A I[ls�etorta de Veiculos. fará uma f;scalisação severa, e
aos infratores serão aplicadas multas regulamentares.

,

Blume'.lau, l de Setembro de 1937
B. Hildebrand

Inspator

IIIU:EUMÃ1ISMO.i! ;
I '" �� i
,- Par;t:,. i"heuwati:Jmo chruniC'o, dores nas costas, dores \.W
I nas articulaTóe5, molestia. POS dua, 4.ebilir1<\de. da. _��Â I

I
bC;\:Íg-a. etc�, não ha remcdio Que faca e.fi"11to t::u ;'" ... 1�=-"
r:tpido e 5Cgn.O como as Pilul�s De "\JVitt.. SÍl,o
recotlunendades pOr milhares de clientes agrad.ocitlos�
Compre hoje mesmo um Í!"a.:;:co e dentro dQ vinte e

Quatro nQrAS ouLerá. rc�uU.ados. E'xija a..s

I pa ..a OS Rins G a Bex�ga
1.:;1=_====="".-.._;;;:...:==:" =

de Ganço
Fornece·se grill1-

-

de quantidade.
.

Pedidos com offerta de preço par.'!
Elrnonide B<llsini - T\I!Hlrão � Santa
Cíltharina. (Citar esta folha).

Pennas
ÀrmÍnho Viação Brusquense

I ltd.
1-. -- ...��-- '"'"'""

• �JH·, :.QUfCEU-SI!·, /I t
" I
f .«,1."" ...ClI ag.Cat, liOr "fiO'::

I"
... '�' • no ,Ulito7

i
�>(I'l CIO pog.r"." �nlco I

I VmHD CREUSOTAOD
da z;;toa.... -GI:oi'ai.

liA! U X1LU gl���lil

linhas diarias entre

Brusque e Blumenau
Caminhões intelrl:'IDente
novos para pussageiros

e cargas

Aç,enclas:
Brusque: Vva. ]!'ífldF;r TeI. ;-\1
Blumtlul1.u: Hutel S. ,)o"é TuI. :.lBU

Serviço lapido,
gurantido a:ttencioso

b:orrllgedo � 1iIfP.

Çti!lt;-ç fica IUIMli!.UI •

t;Cll ..'lüt3(;6r,ç!;..,
i 1fJil:IGO OOBtJ�lI

1 !t .... < 008 PULMOE8
" ....::;:��:.......1M�..w--_�,,_.1IEt-! ...

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



o Partido Republicano Cathartnense

(Redo
instalou seu posto
da

eleitoral

pessôa idonea

á Travessa 4, de Fevereiro

que se encarregará do serviço gratuitamente ...

________________________________________________________�� '_D __

,PRC' 4 e sua effIOc'ltie,n,c,)ea, ff�mffimffiffi�ffiffiffim;83$3�ffiS83ffi83ffiffiE@ffiÇ:&
- �� ��
A repercussão do programma dedicado á díffusora � ReCreí.lti-vo Hras il S. C. �

paranaense � �
A 27 de agosto, li sympa Santos � Presidente P R fi 2. t@ Dom�ngo - 5 de Setembro $2

thíca düíusora locar, irradiou. «Carlos Orllía. Felicito exí- 68 Inauguração oficial das novas instalações �
ás 20 horas, um programma, lo irradiação mandaremos � do campo do R. B. S. C. á rua das Palmeiras 8;.dedicadn á sua oongeuere, a report completo. Abraços'l EfB �.

.h1 .. 1 ..

.
c;.'\. J O. P R. B 2, de Curltyba, Para- (ass.) Jacíntho. C:(J) TORNEIO �\�

..

.

voz Ilonzenagem ao Vfa aa ;;latria ná,
, .

«Carlos Orllta. Tanto Cin· I� CI..ASSE B 9':
·

.:
.
...

DR numeres do programo oíla como programma hon '-'\)) &3
A Escola Nova, tradíctonal Piano, Prof. Dr. Baucke. 3' �a - todas �agnmco8 - e� I tem t?�am a,u.i. recebídos Effi F. C. 'I'ímboense, PalmeírasF. C. Camponezes F. C. a-p

· estabelectmento de Ensino em Hymrio do Sabiá,. poesia, H.
trveram a cargo de-. compr -. ?O� nlh��z. li eIwl�o prezado E:B S. C. Fturnlneuse (Testo), S. C. 'r. S V. Testo �

nesso.meio, estabeleceu para Bíoek, 6'. anno; 4'
.
Madrigal, neot.es do Clube M!lslCa� dos- amigo exíto c.onqmst&.do,. tor- � Salto. Saíto F. C, Tti.lns�ÉéÀRadio Cultura .F. C. Ettl

,'()proximo .dia 7 de Setell!- 'I'omaz Marl�y (1557-1604) pe...� Cl�adeiI s_?b &G?lreCçao do naudo, exteustvo � Medeiros, � A' tarde, os las. quadros do n. A.. D., Blurnenuu- �
-br() um brtlhaute e esplendí- lo gI'Upo instrumental I(a Ea- ,ae.s 1'0, .ei.oz ( yer, �o 6- Ferreira e dsrnaís amigos, � eH
do prfgrH�ma em homena- MIa Neva;' 5' Oração á BaD. X1IDIO víoltutata C.a.rlos fi sak, ?mpr.ei3t�ram seu concurso a �

ense, Victoria, e Recreativo Brasil
ES

gem ao DIli da. Psttíu.
. deíra, pcesla, A. Rodrigues,

que execut,ou vanos n�lli.e. lrra�laçao..Honrem �m casa Durante todo o dia ho:yerá ehurrcaccdc, ': funcionarão ..
,:�

.

,Esta festa Escolar será' e- I' anuo; 6' Independeneía, ros, acom�anhado uo
�
prauo Marl.a OUVIU. per�eItamente. E{$l

�
bUlTacos. com bebidas. doces. scndwichea, etc. t�

xecutada nos estudloa da poesí«, Margot Siebert, 2' an- por. sua exma, esposa} . Ma! .. AqUI ,no eSCflptorlo,. apenar �,�
.'

�,9k.'
P.R C 4, Radio Cultura de no; ,7' Toada do Mar. canto garldaJ"�r�nk, de Jose MarIa parazttas poude OUVIr pro- *ffiffimWtR�ffil�WffiffiffiW�ffigqmffi�**Wffi

·

Blumenau, ás 17 horas do a duas vozes; 8' Minha Ter.
de �b. eJra: acompanhad.o gramma completo e segu� .

-

d�a sere de Setembro, e terá ra. poesia, Uta Holetz, 7' an-
ao vlOIlD� p ....r Carlos Medel- correio reportagem. (ass.) fel eh

-

o concurso dos aíumnos des- no; 9' Acordai, R. Wagner
ros. de Gil Rochadel, .em 80 xoto.»

.
. rODICaS sectaes

.

ta Escola constando o optímo (1813.1883) Piano e 4 víolí-
los

1
de piano, e �e um ex- «Ferreira, Homenagem pres

_, programma dos eeguíntes nu nos; 10' A Iudependencls e o ceL;nte duo de CItaras. tada hontel!l P R � 2 bem ��-
"merosi,':":

.

. espirita moderno, palavras EIS,s.e p�ogr�mrn& despertou �o saudações mUI.to se[)S1111' ANNIVEBSARIüS
'.1' Mymno da .Iàdependen de Gastão Penalva, Emmy

o mais VI v � mt�ref(set sobre Iízaram tcd?S aqui. Agrade-
CHI, peíos alumnos; 2' Prelu GoUerjé. 9" anno; 11" Inde- ell� a P R J 4 leceb. U os se- cendQ gentIleza. faco vot?S PREFEITO ALBERTO STEIN
dio (dó menor) Ra\jblilaninoU, pendencia o Morte canto pe- gu!nte� despachos tolegra· todi\s SH. prosperIdades RadIO Transcorre hoje o anniver·.

los 1 "13: P 1·· d' plllCOS. .

'

Clube de Blurnenau, cada. ..-
. .. . ..

1
ú umnJs!O .

re u .lO «João Medeiros Jr. Senai- VeZ consiga mais se impor sar�o natnhcIO di). sr. Albe.rt_o
GUIA DO ESTADO DE SANTA (50· menor) . ctavlano, pIa- bilizado agr3.deço afiectuosa perante suas congencl'Ps Stem, m, d. Prefeito Mun�cl-

. .. no. prof. 0.1'. Bauckej 14' Ale. lembra1:l'ça fazendo· votOt! to· Saudações cordeaes. (Ass.) paI., . ,. _

CATHARINA gá� àM vlyer, soneto de Ol�- r da pl'osperid&dc essa chDge- Epaminondas Santos Presi- As, lDnumera3 Iehcltaçoes
.. , g r150. b.rl�no,. C,t.rmem ._p�l·1 Dare. Sds. (al!!s.) Epaminondas dente PR B 2». que t' S, receberá acresceu-

.

-, Sahiu á pub!jcidade, ha ter .•. <lnDO, 15 Salve. B..3811,· . tamos (lS parabens e votos
poucos dia.s, o cGuta do Es- poes�a, Affonso Robneld�r,

4'1 -I.
de prosperidade.desta folba.

.

tado de Santa Catbariofil edi· anno, 16. Hymno. Nacwnal,SI. 1'.
� Festeja hOJe sua data

tado peri�dicam�nte pelo· sr. pelos alumnos. ;e�t���O c�i::iro dará IDaior rendimento ser fôr a 1

I nataliciu o sr. Celso aUa, t:S-
Alberto Entres, na capital do Estamos certos que terá a forçado e competente Ins-
Estado.

..

..
d I H' I d t

.

..

O «Guia» é sem duvida u·
IDfHS agra ave repercushão

FIl
pector DSLO ar es e mUlll-

est� homenagem dos dirigen- 1 a r e o Clpio.
.ma exceHmte obra; tt1pleta tes da Escola Nova á. data . C ,Ao sr. Celso RHa as nossas
de infurmes �teis e inferes· tIl g d t

. d f I' 't
-

sa.utes .... e·· todo. 'o'
'

..El'ltado· ,.d'"
a nu. e nossa pa fm. Do cor eas e 101 açoes.

u _ "" Ai:::J.dn. hoje fazem annos:
Santa: CatliBrin6.'· forneoendo MOINHO DE JOINVILLE - a senhorinha Enid Mund,
dados c()mpl�tos e amplos Vende ..se OU troca ..se gentil filha do sr. Ewald
sobre a- ]avpufa.; pecuaria, Caixa postal, 89-FILIAL BI.UMENAU-End. tel. SILOS Mund; VIAJANTEScQÍIllDercio, inJustria, historia U ma casa

- o menino Otto DE'gand
e ohopograpJlia. Ainda apre- fElhinho do sr. Jo"é Degand.
Sen!a o {(Guia>� um espIEm·iIi N t'E t·

- a srts. Gentil Machado.
dn traballIo historico dQ·· bri

.

Dona Esther Renaux avisa ..

O a'" spor lVa Amanhã:
!hante es�rjptolr 'sr. Affonso �um.,e. ceaSmtábáO"'lYúe,nqduaeateSmUíloC8.vSai:\ I ..

.

' � - a ISm. Albel'tlna 'lim·
de E. Taunay, membro·· da '- .. merm&nn, esposa do sr. .'\.r·
Academia Brasileira de· Let· lor de 65:000$000 (com todo O grandioso torneio promovido p�10 Recreativo thur Zimmermann; MISSAS
ti;as

.

e . Director· do Museu o mobiliarlo) por 45:000$000 Brasil S, C. - O Amazonas enfrentara o - a srta. Na:yde Braga:
Ypii'anga de São <Paulo.

'

ou pretendI" trocaI a com ou· Marcilio DIas no estadia do Garcia
.

- l::. srta. DorlJtbéa Micbei,
A emprez& merece 6 apoio tra do mesmo valor em BIu· - a galante menina !tala

e o intereMe de todos quan- meÜfiU. Continua a' despertar o DiaR, de ItajalJY· Balsini, iilb!Dha do sr. Con-
tos saibam comprehender

.

o A tratar em C"'SH d sr
mais amplo interesse nos O encontro será abl'ilhan� rado BalsiDi:

valor desta obra como iaotoJ' Adolpho Stotz, áUrltR Mara� nossos meios esportivos o tado pela banda musical do - o SI', José dos Anjos.
de �i'opaganl1a da terra . ca· nhão,

brilhante Wrneiô que (I Re 14 B. C.. de
'"

FI, rianopolis, __ o -

tharmensc. creativo Brasil promoverá constando ainda da festa dan·
amanhã, inaugurando 8S no- saa ao ar livre e diverldas
Vüb installaoões de seu gram- diversões.
llia.do. Para o encotltro de fllte
Tomarão parte no torueio ból, dado o valor de ambos

(;
um numeru de. clubes que. (lS quadros. reiua latenso io·
dRrão um cunho imponente I teresse.

J

• '
aos feste-jos e fittt'ahirão ceJ- Haverá preliminar.

I tamente ao campo das PaI·
;;,,;;;,;;;.�;;,;;;;;.. �;;;;;,;;;;;;;:;,;;.;;;;;;;;;;;.._.;;;;;;;;;;;;;;;;;;..;;;;;;;;;;;;-.-------- meiras uma c ons i derav e1 mui

O maÍ()r e n1ars aprazível de Santa CatharÍna i����. de aIfeiçoados ao. ru'
A festa spvrtiva terá inicio

pBla manhã, ás 8 boras, com
os jogos dd Classe B dispu

I
tada pelos seguintes clubes:
TimbGense, Palmeiras, Radio

i Cultm'a, CatnDOneZ'ds, Ta.man. Hora da tentac a-odará e Fluminense (de Testo),
A' tarde será a disputa dfl '

A
. classe A pelo Blumenal.lense. r O llinrido trabalhava demais .. ' e ella queria divertir·se .. ,

.
mazonÜs Victor.ial Recreativo Brasil e Nisto surgju o «outro) e com elle a tentação na vida

. ...
o oonJuncto do �Q G. A. D.

... de uma mulher bonita.

A bdlhantnrá q i�,CTO a D'rande banda orollr.strada do Durante indo o dia haverá Entr- �as do co�tuIi1e Domingo poltronas numeradas
.

....

.

... \ ..; '�. <.) ".; �,
"

'
'. nf) c:::..mpo churrascada, be- i

i.1 o'

14 B. C. de. �l(nJanolJ(!]lS, gent lmellte ced!do. pelo bldas, doces, café, etc. ----------
----

Exmo Sr .. Major Dr. l andído Caldas, dlgmssuDo x x x DomiDgo - as 5 horas - Domingo LOTERIA DO ESTADO DE
cvm.mandante daquel1a unidac!e do nosso glorioso Ainda no domingo os que BlC BOY V.'ILLIAMS, um COW�bO�T tis direitas no mm SANTA CATHARINA'.Exercito;: aquart�llada em Florianopolis. se

.

intel'esElarn peto futeból
.

poderão presencial' uma for· He ra nça ma! d I" ta Na. ultima .

extracção da
te lvcta peboHstica que BP >

Lotel'ia do Estado de Sant&.
travará no estadio do Carcia, Catharina, foram soríeadof'
�Dtre o Amazonas S. C. e o Sensacionaes av�nturas em pleno Far,West os seguintNs num�ros: 192b,
quadro prjncipal do �a;cilio E�tradas do costume 11785, 5531� 10::.;04 e 11626,

BL'U MENAU

Segunda feira:
- o sr. Paulo Brueckhet

m-ar, competente e prestigio
so constl'uctcr residente ;:la

Vblha:
- o sr, Julio Glirtner, fE.·

sidente em Gaspar;
- o sr. João Tolentino jr.
- à srta. Carolina Buum�

garten,
Na terça feira:
- a sra. D. Cacilda R. Rue

diger, espos� do sr. Oscar
Ruediger.
- o sr. Wslter Fl'8.nke, es

forçado tu!!cioQi1 rio· da firma.
Hoepcke e t:'lemento presti·
gioso do Directoria do BIu
menauense S. C.
A todos os anniversarit,n

tas us nossas tE'licitações.

( ITAJAHY)

X

CINEMA BUSCII

Esteve nesta eidade o sr.
Saiut Clair Trísl;tto. m. d. ge
rente da Soe, CI't'perativa de
IndayaL

Imposto a pagar

Realizou se quinta Ieira
feira ultima dia 2 do corren
te, na Igreja Mêitriz a missa
mandada rezar pela famiJia
Amad6U Luz pela p!l8sagem
do 3' anni"ersario do féilieci·
mento de seu i11l�stre ::.:heIe.
Ao acto religioso C0mpUI'e

ceram os amigos e paremeR
que perpetuam a memoria,
sempr� inesquecivel do HIus·
tre e int�gr{; ID3gistrado blu
menanense.

Durante o mez de setembro
paga se ua Prefdtura Muoi·
ci�\jl o imposto de Tndusti'ias
e Profissões, relativo a.o 2° .

semestre ào corrente anno.

,
'

Amazonas s.
,Cidade de Blumenau'

Grande jogo inter ...municipal
Harcilio . Dias

Sabbado p Domingo ás 8 horas da noite

GUSTAVO FROEHLICH P. Lida Baarova outra vez juntos
na grandiosa super-producção da Art Fihu5

Em virtude de ser feriado
ll�cional aproxima ürça feira,
dia 7, esta folha circulará só
mente no �roximo sabbado dia 1 �,

Pharmacias de plantão

_.

Estará de plantl10 amanhã,
domiDgo, a pharmacia Sa
nitas,
- Terça feirh, dia 7 dE:'

Sptembro, estará aberta a
Phal'macia Cruzeiro do Sul.

Amazonüs

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


