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BERLIM, 29 - A ccnstrucção do
"Zeppelln" avança raptdamente e estará
agosto.

.

.

Devido á recusa dos Estados Unidos de pôr gaz he
lo íutlammavel á disposição dá. Socíedade Zeppelía, os di
rigentes da meSIT'3 pediram 110 ministro do Ar autorização

i
i

mo, 29 - o mínísu-o 0;0-
waldo Aranha cnutinu a aca

mado, com gripe tendo hoje
obtido ligeiras melhoras. Gal. Oasoar Dutra

desta capital com um numes
ro muito elevado de alumno
e como seja de todo interes
se reduzll-o, declaro-vos que
á matricula no anuo de 1939
aó deverão concorrer filhos
e orphãos de militares».

TliM f A MA MUNDIAL
MOTORES SIEMENS

Mante�s \lcwfodc q'stocick' �e

motores 'Par" todos 05 fiM,
tr<!nsformadorI!'5, dyl1'lomes;
bombas pere agua, etc., etc.

MATERIAL M!U"'O PARA INSTALLAÇÕES .. Gaar1

VICTOR PROBST & (IA.
IH.UMENAU

Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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Milhões d.e rublos ,..,

rthur
dos ge-A abnegàção dé um tenente - A rivalidade

neraes ,." Onde está o thesouro?
.

�.�.��.�������������-

Pelos
A V I S o

.

(Correspondeucia especial de Gary ROSE, da aos
(Agencia Star», para a 1. B ..R.)

A
.

Ctt
� Pu'rts (Exclusividade da 1. B. R, para esta folhaI gr,I,)��i�J���?�nb:"1 Ob�.�� ��iS?ra"en�

PARIS - Ultimamente os [ornaes toram agitados «Conselho Regional de Engenbaria. e Arquitelu-
.

O Campeonato da ·A,S·V.I com a noticia do. segredo d� Porto f\rthur. A ?e'é�re for ra" da 8a. He2"ião. exigido pelo Decreto nr. 23.569
, , u taleza russa, cuja r�slstE'�CIa he1'Ol_Ca du�ante. a grande ;J:> 11 .. p_}l)']'J '-". .' ."

0,.:- .', tori � .,' r �') 1'

a guerra com u Japão esta �elebrada; na lust?ml militar :j� __., -r':- _,.e �� _:,l.�e , c: _

t _

..cnp t��IO espec�a ISc.C. O �.m
AMAZONAS X PAYSANDU' 1\1 ú.RCILIO DIAS X do munIo como. uma das mais notaveís epopeas,. POS�IW!: tg!�t, 0.-; pt o [1.-,::.lUl1clL:-:-, cum sede em Porto Alegre,

BRPSQUENSE um segredo .. Um dos componentes da. sua guarruçao e o r . -'" II

d Si 1Nó campo do S. C. Amazn- .

. J . �

deI?os!ta:-io dac!lav� do mysterío. Foi �lIe, juntamente com Bureau Ul111 Y7e1111{) O II
nas, no Garcia, realizar-se-á Em Brusque realízar-sa á o mais dois companheiros, que, numa noite escura, transpor- ]. 'C7 .. t. .' h. �.,.._l _...'

amanhã, em proseguímento jogo entre IlS equipes
.

dos taram da caixa forte dft cídadela onde se cone snttavam
. . .

• •

.....
a

....
0

....
campeonato de

.

.i'ute1:ól da I clubes aCim.a, em disputa do as ultimas resístencías russas, .uma caixa contendo quatro I enCllTeg-a-:':e lle obter esses registros, sem eXIgir
;As50ciação Sportíva do Valle. Campeonato da .-\SVr. milhões de rublos em ouro, para um local seguro. O íuí I ade�ntamentos em dinheiro por conta de
,!lO Itajahy, (J encontro entre! migo, que se approxhnava ?ada. vez mais dos soU�os �u í honorarios os quacs sómenie serão cobrados
as equipes priaclpaes do Pay FI'

, , ros dí' ínrtal
..

ez�, na.o teria JaW31IS ess� the.Bouro
. IO!ml�la'l cons c'I->·uid. '. 'rf'ü.-i"t�() E' lllP Iiante entrega da com-

sandú, de Brusque, e do Ao·. ummense Jogara vel. Essa quantia chegou ate la a pedido do celebre eu ".' �lt'> • (l (� 8'"
I , �U 'I. 8

-mazonas, A
,. genheíro Vilidnikov, unrdcs maiores technicos em cous- pc'tcntt:: C('í�·tt:'lr�l., __

.' Em torno deste encontro
com o menca trucções militares, que pediu ao Czar ii abertura de um \Js lntf'f(>S::;'Hl\ls PC'C]t:'lil escrever pt l{ aviao jJe-

-reína desusada animação. No gramado do Flumínen- credito de oito milhões de rublos par:_a to.rnar e�Iicl�nte adindo. informações, para o
..

"BLHEA li CI{ LTí:I-iJ1RO
-0- se, nc Vortadt, realizar se-á defe�a de Porto A_rthur. O governo nao ligou muíta impor- DO SU L", (';'lixLl 1)Il�tal. 1591': Rua DllqW.� ele Ca-

J:..AURO MÜLLER X
amanhã um jogoã:nistúso en. tancía a e�se pedído. Quanc!o as ameaçH� de uma guerra xias 1 '-S"" __ Pene '\lerrre __ Blil Grande do Sul.
tre as equipes princípaes e

com o [apão se converteram em realidade. o govern0
( - , () ) I ). . b

... • �. �

BLUMENAUENSE secundarias deste club com despachou para Porto Arthur levando fi quantia de quatro
. Em Ita' h " dis t

- as do America F. C. de Itou. mil rublos, que conseguiram arranjar ás pressas, para ser

, ja s, ispu arao uma
P/H a Norte. empregado em obras de fortificações. O tenente Xilo, par·

pal'tída do campaonato da I tiu de Moscou escoltando o thesouro. Quando ehegou ao
ASVI os qUlit'lros do Blurue- I

I:llI1,ueuse, desta cidade e dO'O R'
'." seu deHtino. a guerra tinha estalado. A fortaleza foi ata-

,Lauro Müller, de It8jaby, que· ecreatrvo Bra� cada 1'or tres ladol:l. Lá dentro, dois genera:s discuti�n:
l}'CCllpam, respectivamente, o "I'"

.

J
'. quanto ao commando. Essa athmosphera de l!1cel'tezas Im

,ultimo, e o penuHimo lugar SI Ira a .'. oinviUe hab�Ime�te fxp�o�a�a pelos japonezes, que, percebendo ,as
;da taltelh.

. vacIllaçoes do InImIgo, redobravam os seus at<lq ws, Em

Está difinitivamenie assen- 19 de Janeiro de 1905, 'a fortuleza se rendeü. {) almil'tmte

tado que o Recreativo Brasil Togo havia decidido, em uma batalha' naval, os destino:,

desta cidade, aproveitando ()
de Porto Arthul'. O general Stoessel combateu conw um

.'

A g W B' dt domingo proximo, em' que bravo. Dias antes da �raça de guerza SH ei]tl'egUl� aos

'. '. U it • ern' não intervirá no campeonato japonezes, o general stoessel Ch1llliOU o tenente XHo e De ordelli dó SI'. Presidente

'.

e
da ASVI,. irá a J"'I·UVl·l'.,.e, on-

mandou que elle escondesse o thesouro e que licu6se de· desia Delegacia. to.nho a GU-

"Compétente Encerador L' • .•

d t' el' D
•

1. . de enfrentará o !?orte. esqua- pQSltano do segre o, a e que um :..tIa u ...uSSla vo tasse a

Lustl'adiJr dé_Soalho J.

O Odrão do CaxIas F; C., daqueI- ter supremecia �o riente. ·thesouro foi escondid(l. Re·
e PaI'quet Ia cidade. p"usa em qualq:ier parte do goIpho de Porto Arthur. O

BLUMENAU - Sta. Catburina tenente Xilo vive. actualmente, nU!Ilci casinha perto de
Bosforo.· Leva uma existencia tra.::lquilla. Nilnci'l, porém,

llua EloVelha. 112 - Tel. nr. 13 Benção da ríova Ima- abriu os seus labios para falar do thesouI'o que está COD
.

.

Stll
-'

H' b' fiado á sua gnárda. Em vão os agentas 8ovieticos o tem I'

Faz todos trabalhos que pertencem gero ' .. O.
.

... um e,rto procurado. Na sua opinião, ainda não chegou o mOllielÜO

ilests arte, tomo nivelar, aplainar. ·N.o p�OXÜn() �i_a 7 de Agos. de entregar o thesour.) ao governo russo. Nas. agua,:; do
.

1 t to, reaIlzar-se' ".·a a bença-'o da Oriente, a Rm�sia ainda não tem a supremacia. Diallt6
enc.a aret.arl 'raSparl IZncerarl envernj· .

nova imagen de Sto. Humber- desse silencio óbstinado, sómente o acaso poderá rt:>veb!'

s.ar e olear soalhos novos1 velhos' e
k', na Igre 'a C ólica da Ha onde se' esconde o thesouro de Porto Arthur. E' esse o

estragados. Ac:cceita limpeza geral de .mania.
J, a; -

segreJo da velha. fortaleza, segredo Ue Illúrte e de San'

��Ias particulares e. commerc:iaes, cc
I

�. Para gstà ocasião, a comi. gUê. F�ito sobretuào da abncgaçãn des!S(� obs(�uro teuente

mo lambem limpai IlIstra e envernis{ sã,o. encarregada, de promo- da antiga guarda do �zar, que ílalw manter � palavl a
tIIoveis. .'. .

ver a .organlzaçiio da F'esta. empenhada ao seu chefe.

,�ae para toda a parte do Estado elaborarq, um belo prog�'ama:
[
�����������!!!"'������������

Busch
t:bronicas sociaes

.YJ (Ielicia (Ie recor(!ar

Nova Directoria da União Be
neficiente dos Chauffeurs

--0- ..

,,,.

Hoje -- Sabbado ás 8 horas
.

. .

Amanhã. - Domingo - ás 5 e ás 8 horas

O mais luxuoso mm até hoje Jeito' na Europa
A «Ufa�Aft·nlms» apresentará um espectaculu de gala con�

a nova estrella

ZARAH 'T�EANDER em

Levo no nteu cOTucão uma :irJ'/ulade da silhueta
delicada e linda como ur;w estataa de 'l1wrfil'n ...

.ConheC'i você IW (,{,ur?,?'a da_lI:'inlta mocidade, f[uan, I
do a V't,da erra a úrande alh1'1naçao de uma esperança ... I
Quando os sonhos embriagavam a Í1dnha alma com. as

suas miragens 1naravilhosas. Em minha alma as illusões
cantavam um hymno de feliâdarle e de conflança em nâm

I me.r;mO Depois veio o destino, que nân· entende de reli

'cidade
Veia a separação.:. Viermn as desillusões ...

Veio o tempo com a sua 1'ealidade e pelos caminhos da
'/!ida mais um sonhador t'[('OU contmnplando os Cl'epnscu

.

los illuminados �evando em seu coração essa delicia sua-

ve e amarga de poder .1·elembrar . .. Relembro, ('om sau·

dade.s, a. sua s'i.lhuetâ delicada e linda C01no uma estatua I'de marf�m ...
CYRAJ.YO

I

cidade.
Fischer - Schatz

Terá lugar hoje {) casa- I

mento religioso e Civil da I
I:llta. � Ida Fischel', filha do sr.,Bcrnardo e Thereza Fischer,
com o sr. Rodolpho Schatz, I
operario n,_, Garcia.

Ortrnann - Puff
Com a srta. Herta OrimauD,

filha dn sr. Carlos e 'Tecla
IOrtmanD, Cêlsa se hoje o sr.

Adolpho PUff, marceneiI'o em

Itoupava..
Aos jon;r;E pares, almeja

mos os m( IIl('lêS votos de
felicidades.

An n iver50rio5

Fazem annos hoje o sm.

I Flavio Ferraz; o sr. Fausto
i Luiz Abry, .filho do sr. Luiz

i Abry Junior e a srta. Fabia
Martins. .

. Segunca-feira o . sr. José
Radtke e o SL João Deggau
residente em Gaspar.

!
- 'Terça-feira a sra. d.

Antonieta Braga, digna P!'o
fessúra da· Escola Normal
Primaria, nesta cidaJe.

HoiuaÕ05

Ajustou suas pI:0ximas nup'
cias com a gentil senhorinha Viaianh�5Liliosa Marià Soar, dilecta fi-
lha do sr. ,José Elias �oar) ARY -L\�:�f\.::H -- Está d,�
da Erma SO.ciedade Gaspa- novo entre nós o sr. Ary Ja
rense, o sr./ArthuI' Poerner, nech, lepresentante das afa-

Ir.
esidente nesta cidade. madas (,Casas Pprnambuea.-
, Os nossos parabefis. nas}).

EUGENIO BACH - Desde

Q)lI},droS faustosos de �evista -"'- Ganç.ôBs -. BailaduB e' Enlaces ha dias encontra-se Desta cj-

:
. '.-

quatrocenfos 'formosissimas (Girls», Zschiedrich _ RzuiZP dade o sr. Eugenio Bach, re,
<.

.

O �'l M 'Ih d Uf A t , '.. .

presentaB.te da importantf:l
!l m· araVI a

.

a« a- l' ».
• RealIza-se hOJe o ,.enlace industria da Cia. União Fa,:Nd fim das 3 sessões será passado a Continuação dcl. eeu·; matrimonial da gentil 8eilho- bril de Rio Grande.

"" sacional serie I
.

h H d·· R "1 t •

�.lD a, ...e W.'lg -�nr:zp,.
(11 ec a

,. VICTOR FARIA - Acha se

Domiruld,ór das Selvas hlha do SI... Fru/JCl.sco Uunze em IJOSSO meio o sr. Victor
. .

I
e Emma. B�an(� RU.Dze, c?m Fa.Tí8., . ins.pecto.r:10 E.stado

co'm (Rin,Tin'i'in Jnr>J. e o cavallo sabio {{REX� /" o sr. Ludwig K.. E, Zschle- da impoI'tante Companhia de
> Ectradas do Costume -'- DomingO\ á noit'3 Poltr. Num. drlch, Gnmmpl'clIlnle nesta S,eguros «A São Paulo:l>,

Uma historia interes_::ti:r!le, :m�teri(!&a
,�,antica7 desenrolando-f:ie na noitf.i de

... ,.. ,-' de wna! PREMH�RE ..

P R f:''',M I [. R E

..
_.�

..

Recebemos a sPg'uintp cir-
culaI':

..

11Imo. Sr. Reuação da "Cj
jade de Blumenau>;

NESTA

nOTICIAS recem pu
blicadas inl'ormam

que o .Japão desistio de
organizar uS jogos olyn:
picos em Tokio como
havia sido anterjcrmcn·
te combinado por solid
tação sua.

.

Esse facto só P'il' si (\
bem significativo, O Ja
pão uão prevê paz para
antes de 1940, fI ue lhe
permUta a Drganização
du granàe cel'tamen.
Quer dizer, a lucta COll

tra a China continuará
ainda, cruel, d'�sDladora,
por largo tempo n'uma
mortandade dolorosa.
victimando milhares de
pessoas cuja culpa maior
é pretender defender
com ieaidade a terra
que lhe querem tirar.
Uns jornaes cinpma

tographicos q U;� estão
sendo actualmente exhi
bidos l'ixalll aspf!etos do
bombardeio ael'eõ· de
Cantão onde pel'l'ceram
para mais de treis mil
civis victirnados pelas
granadas nipponicas. Um
lHIVOl' ill1menso divisd-se
nas face-'3 que appare
cem e um dó profundO
corta o coração do es

pectador ac ver como

que ao vivo a correr:a
desenfrel1da da popula
ção civil pelas ruas de
Cantão quando a sereia
annuncia, lugubre, fi ap
proximação dos aviões
Iataes. Desordem. Ruína.
Peste. S::..ngue. Dor.
O Oriente sofir e neste

instante uma provação
lancinante. Os homens
amarellos, pequeninos,
de trança ás costas, maiG
acostumados ao mane�o
do leque que o do fuzil,
succumbern victin:;:as da

ambiç lo imperialista da
potencia mais forte. As
sim. olhados de longe,
eSStS quutlros, como que
r.ão nos chegam a nos

aHectar, a rI(.ls do conti.
nel.te feliz. A visão, po
rém, desse panorama na

8cellH movimentada do
eCl'an, clesp;:f'ta a maior

angustia no espectador
desprevenido. que se en�

che de '

amargura pela
sorte deSSE;S homens 10n
ginquos, seus irmãos, de
tradições tão ingenuas,
o povo mais sonhador
ê.o mundo, !despertado
pejo (;hoque btutal Ou
Ctluhi'io cfinquistador.

F. N.

..

bldll honra de levar ao vos

so <'onhecimento, que em StS

são de Assembléa Geral re8-
Usada em 21 de Julho de

i 1938 foi eleita a nove Direc
toria quo tem de gerir os

destinos da mesma, durante
o periodo social de 13 de

Agosto Ije 1938 á igual data
de 1939 ficando assim cons

tituida:
Presidente, Alfonso L. de

Oliveira, Vice·Presidente, BlU
no Hildebrand; 10 Secretario,
Eloy de Oliveira; 20 Secreta
rio, Anysio Dortas; 10 The
zoureiro, Dr, AntoÍl KaiS"er;
20 Thezoureiro, Arnoldo Hass;
Fiscal Geral, Ervino Knoh;
Fiscal Auxiliar, João Ferreira;
Fiscal de Ponto, Arthur Man
tau: Consultor Juridico, Eduar·
do 'Neitzel; Orador OHicial,
Dr. Arão RetelIo.
Aproveito a, opportuüidade

I para;, apresentar a V. S. os

I protestos de alta ,estima e

distincta consideração da De.
legacia de Blumenau, na
União Beneficiente dos Chauf·
Ieurs. de Santa Catha:rina.

Eloy de Olivei1'a

j
10 Secretdrio
_._.-

A pedido
As palavras que pronnlln-

I
ciei contra a Sra. Rita. Michel
não são verdadeiras.

I Velha, 28 de Julho de 1938
OSCAR ADAM

Tecidos catharjnen
ses para a Argen-

tina
/ A exportação cathari:lense
em 1931. de tecidos de algo
dão, (crús, estampados, tintos
e outros não especificados)
atingiu a consideravel sam

ma, no valor amciaI, de . •

5.925:542$100, assim descri-

I
minada:

. Tecidos crús 111 :684$600
" estampados 55:958$000
" tintos 5 í12:640$5JO
" não especificados ...

45:260$000
I Os principais rnercados�com

I pradores
foram: Paraná, Disc.

trito Federal, São Paulo e Rio

I
Grande do Sul, figurando, a

seguir, Alago8s, AmazoDcs,
I Bahia, Ceará, Pará, Parahyba,
I Pernambueo e Sergipe.

Os tecidos catharinenses,
cuja excellencia se compro
va pela continua procura e,
ainda, pela co�quista ('res
cente de valiosos mercados,
não se endere?am, . apenas,

,. aos Estados brasileiros, mas,
,tarubem, ao Exterjor. Em 1937
! a 'ifl't.'ntina nos comprou ..

117.383 kilos de tecedidos tin

;
tos de algodã,o. no valor offi
'cial de 121:681$000 e com o

I valor commercial de, �iproxI.
! madamente, 400:000$00u. (In
Ilormação tio Depal'tamentt)
I de Bstiltistica H Puhlicidade.}

Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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A casa que mais barato vende em todo

G�Blumenau o

Rua 1S de Novembro nr. 91 Ao lado da Igreja Matriz �

����OOIOO��&� '��Jidt:fli1iMi.��"

EH
C

,

��.

� senhoras são vicrímas em de
terminadas·épocas de enxaquecas,
abatimento e nevralgías, A Ca

fiaspirina faz, nestes casos, verda
deiros milagres, allivíando as

dores e reanimando o

doente em poucos mi
nutos. Por .isso_as se

nhorasdevcm ter Cafias
pirina sempre á mã�.

Em ça,.,uts tle:;,
Estojos de 20 /I

Caixas rk 50 çomprimidfJ$

contra DORES e RESfRIADOS

Se. appefite e mste se•••Iiv.
Cuidado! Comece. hoje_0, ... ·fortificar..
se com o Tonico Sayer.·Fortifica II O1'gaDÍ80
mo,· enriquecendo o sangue.

T NICO BAYER
10m pena t�dos

l� i �l

Banco Sul
Brasil

.

Capital: 4.000:000$000
SMe: RIO DE JA�EfRO

iS
do

Succursal em Blum enau - Caixa Postal N _ 5

PAGA JUROS, EM· CONTA-CORRENTE,
ATE 1 '/. ,AO ANNO

Recebe em "Deposites Populares" desde 1]

quantia de 20$(}ÚO até 10.000$000 pa
gando jures de

6°1
y

CAPITALIZADOS SEMESTRALMENTE
Faz todas operações Bancarias

i
;

f DÔRES NAS COSTAS

II Es�as dôres 10mbare, ror�es e CO�.st.t:1tes,
I gão srgnaes certos de molestia nos rms. Para
I • , d

.

<fi

I' 1$30 não na reme 10 mais er ..

: caz que as Pilulas De Witt.

I' Obterá V. S, resnltados em 24
: hÜI as ap!ls começar a tomal-as,
I Compre um vidro na pharma-

t;
cia ainda hojeI Tem curado

I
milhares·de casos chionicos as

li P�!::�:H��E A'!!�!!
.

I'1 ---�,---"":""'_"_.. -�----------,-.-�-I

c r o A 1) E
DE BLUMENAU

Bissemanario de absoluta
índependeneia

E�içõe@ ás quartas-Ieíraa
e, aos sabbados

Director:
DR. ACHILLES BAI StN'

Gerente
RODOLFO RA' lTKE

Redacção e ofl'lcinlts
Travessa 4 de Fevereiro O' 7

Caixa Postal .- 57
BLUMENAU
Santa Cath: rína
-

>\ C' ·"T('NACI f"TI) '\ ç
-\L�:::'l -rl _- �J \.._f-\.!.._.I

..ln no • .. .,. 15$000
Se:ne,;tre . . . 8$000
Nu.n. avulso.. $200
Nu n. atrazado . $400

IMPORTANTE
.\ díreeção de .:Cidede de
Brumenau> não assume res

ponsabilidade peias aprecia
ções emestídas em notas ou

3.ptjg;>n r ssígnados

PRECISANDO
DEPURAR O SANOUI
Não faca experieaciu 1

,

T01f:E Só:

EliXiR DE N UftA.
Do Pb.-Ob. Joio d.. S!lV&�

Combate I SVPNILIS

Feridas em C.
ral,Manchu
lU pe&, Eepr
nhu.�
Ecs.a-.

Rb.euma""
Genorrh4u,
LcropW I)
FW8I...

T118111 trnmII
II .....

u.."

,r II 101

HOTEL BOLETZ
Situado no melhor ponto

da cidade

R.. Siebert" Cia ..

QU1.rtos ('onfortaveis e eosinl.'.
de primeira ordem

Absoluta mOI alidade t
maximo asseio

Blumenau. - Sta. Caiharina

RIO DE lANEIRO
CAPITAL - NICTHEROY

SUPERFICIE:
42 404 km2.

Und�rber,9:Rf��;
�annosde

exilo mundial

PRODUCCÃO:
Assuear, café, "milho. 10-.

ranjo. banana, godo.
madeiros. salinos.

POPULAÇÃO;
2,038.943 habitantes.

_.Assim/alou U d b8etJ"Toníco n er erg
Você, fluminense que lida, colhendo os ri
quezas do solo deve apreciar UNDERBERG
tonico-operitivo que tombem é feito d�
productos vegetaes. Nodo melhor que
UNDERBERG como fortificante e poro
corrigir as perturbações de digestão.

ar dia dá saude e alegria.

,

e

T
um 'producto de

q ua l Lé a
â

e

a Si c li dez: ri e la m a c o n :s t r U o fi? ã I) ti em

pende da ql.5an�ade dos materiaes
nella eR1preg�Hjos. Corn o CIMENTO
V o T O R A III cOGsiroe-se p�ra seculos.

Adquiira-o dos n�S50§ distribuidores nesta

localidade, e:r.:igimb tnmbeln a cal virgem
das nossas Gay�h�as de Itu pararang3,
acondicionada em saccaria branca,
CHi II e c ia'i e P e s a ii ti o 3 S k ii o 5 e]C a c tos.

.� PRODUCTOS DA

lIA FABRICA VOTORANTINJ

CORREIO AfREO
FECHAMENTO DAS �ALAS

PARA

Norte {Norte - Brasil.
Europa, Aírica, ...L\sia e

Oceania.

Somente malas para o

norte
I As malas fecham-se sex .

ta-feira ás 10 horas no

correio

Blumenau-Europa em

3. dias e meio

I'.
Informações e Papel

avião, na Agencia dos
Correios e com o Agen
te da AIR FRANCE

Roberto Grossemba«:ber
Rua 15 de Novembro,

Viação 9rusqu8n5P
ltd.

linhas diarias entre

BrusqllB 9 Blumenan
Caminhões Inteiremente
novos para nassageíros

e cargas

Agencias:
Brusque: Vva, Fischer Te!. )'J

Bt�tmel1au: Hotl'\l S. José Tel. 2f B

Serviço rapido.
garantido aUeuQoso

-----,...,� .. �.:�.---_.
__

._--_.;

to
de o BaUI�ilh.Assucar

Productos de Qualidade. Indispensaveis na preparação de

Lahoratorio Medeit'"os - BhJ.menau

quolquer pastelaria

Marca Registrada
.,l_MI ] 'i'!'r

s
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; larp·me... J
. Dllxa-mll grilar!

I
I,
�

;Ga;bln�te typographico'
DE,<'�Cidade de Blurnenou" I

-;

••yEMOS o prazer de comrnunicar á nossa distincta dif·�",_,-,:.:. qlIe na vresente!
:. data estabelecemos junto á nossa redacção um gabinete typog�'�r;�:t[,o. en-l
,(:ôatrando-se este, apparelhado para a execução de qualquer se1:V!ÇO, como: I

Cartões de visitas, facturas, papel para cartas, guias de registro
.

de

Ibebidas, enveloppes, guias para acquisiçãu ele sellos, .rotulos,
programmas, estatutos de sociedades, leis orçamentárias, nr�tas.
memoranduns," cadernetas

- commerciacs e demais

serviços adequados á arte

Trabalhos á cores --- lnl.p1:�essão n.itid�,

I' .� "
.

PREÇOS EXCEPCIONAESl �=:"""'''--- -I
���.�é8.��&��ffiffimmmm*S§lm·��·����fBffi��:��ffi®tS�� I

í PONTO AZUI�O I �I
m 1938 1J!,� ,) �'
�.'

.

apresenta
..

:

.

.'oo,� ,S18
CASJ

. 11 .�

.� O G";hjdel··Supel�·6·V\('9.·1 m A curã�d�1
.6fE um radio msuperav�l. '.. .Ó; ., . • :� Sezões 1 'I.r-OJ
..

'. de·MAXIMO l'endínento a MINlMO!·pl'eçq, 6Y:l.'.' .,.1, Iníallível ero "OUC"S 1
(7;) E' l'

(lJO
. <.

"

u 11' 'o'
I .

§'B' se r a sul-americana t: mundial· $:rl dias somente com � i

.�.N-. �.,�;:.i.j:".;:an",' inclusive as 9 volvulcs �1 _�"da_s - II
l:A'Sl PONTO AZUL

'.

II -d á'IP 1 �I Pilulas Ore 11
�

'

.•
'

.

a marca a ems a exposição mun Iii arls 937. !B3 II

I re�,�fan'.' Alfred GossweiJer R,;,!';'U�7�O" , � I R1l1nald II II
®�(������ffi�§fffi>��?_&ffim�3wffit®��&'3.J3ffiffim?B��ij&jJ�B*ffiw� J :......-_M_a�ch_a_d_o_.-.:1

AO
?·�)���t ,,;""

t' iii � paf& ii

�_ t.doeoças do peito,
: 4omf>.ate II��
ftafri� eoQUdudle,.
�w e ut.hma.

O Xarope Sio Joio
ptotqt e fonifica I C6l'"
l!lftta. \·os brG1\(;� « OI

p!I.IlmOa. Milhar� clt
C:WU 1l.1jIlQmbfOfl8.8! t�

, 4: 'dé Agosto
t-,..,,,,...,...,�·��� ,,,...,....,...�-...........,...,�........r��#��"

,
.. "

'

,. , .

Itl Clínica Especialisada ��
I ��:" HEMORRHOIDJ,S - SUl' cura radical sem operação e sem dor 1:
t DOENÇAS ANO·RECTAES COUTES e Illl\RRHÉAS - r-beldes :�

I }.:,'
SUa cura pelo tratamento directo do intestino ;1

� Varizes' e Ulceras da perna -- sua cura garantida sem o ieruções. :�
t: Estomago - Fígado .,- Intestinos

'.

:1

1111 Dre Mendes A.raujo �� I
�j Com longa pratica só na especialidade :;.'t� Av. João Pessõa, 68 1

�r (urityba �f
........... , " � ,.. � .

......... .._,.__.�......,...,...,.._,.__.._.._..../���_,.... �,,_.._,._ ._..... .��

. " . :�
,

'

.• � 'tll'�;tm .�� �,j�

I � (Hile1.hór.�tlil ��.,i l'Tet>5�"!' JU'w� m& i\Í

iI !fl.I,lí!l%ANii1UIi para n·
'ii t·tU e f:ZXlJ)'alle.w.r M" (HII�

kl0. EÊ:Ht1�I� li� �.

�. t.!. Q I.i&;� dl(lê oa,i;w,:UOfJ.,
entandn � 0i.ihric-b. ".Fu
mbE u ('/j,l' nfiturâl' {ljIj

�ii;)Gllc-t1' ��
,.z;jú:,rlo-·lll� 'Wip
Q! rnocIQBda !iI!'»
oontám � dft
pu ta e UlU....

(,1'Im��
-

�tk�1) � fi fila.

�lrr:!;� •• ,,
,

.

.

'}
.... : ""'-",")�� ��'�<'I!1;'}1��'

.

". I!it.�
. 1:" ,",c;,�..�, ,�,,� �.'

-���.:= � l�t;':����j,_�, >!

�J8mjturâ Municipal ('0
AiV/< ii S <O

:' :'
�'" _" ': :' - '" - "."

;{. 'J>e .erdbm dO. 81'; Prefeito, faço publico aos. interes.

!��oS,f;possu;dores de . �poIlce§· municipais, á compar<;ce·

��J:l1 Iiê'sta', tesouraria utélí dia 3{ 10
.
corrente mês, aÍim

l� .receberem Ot; juros. vencidos em 30 de. junho·. das Leis,
�!t;.loq•. 144, 250 c.do decreto nr, 4 (Ponte H.ío do Sul).
:c'

. Tesourarja Mu:::licrpal de Blumenau, ero Iode jUlbo
1$.J938. .'

..

'

ALFREDO KAESTNER
'Tesoureiro .

;_.;
,

_---=----------- ...�iI!IO!<�_._-----

LEITE

E�pr�sa Auto Viação Catharinense Un.
Cargas" passageiros e Encornmendas

t3erviço diurio entre

Laguna .. Tubarão .. Florlanopo
tis ' ltajahy '" Blumenau - Iara

guá - [oinville .. Curityba
Esta empresa dispõe de contortuoeis aulos (/ilwi
bus, fé pode otterecer aos srs. passageiros pleiio

conforto e sequrunçn.

AGENCIAS EM TODOS OS LUGARES MENCIONADOS

Blumenau Sta. Catharlna

PRISÃO DE VENTRE
Flgado - Mão helito - Digestões díffíceís - Pelpítações
- Gazes - Peso no estorrtago - Genío irascível =

Calor na cabeça

Pilulas doAbbadeMoss
Todo este cortejo de soffrtrnento se resume
num mel unico - Desordens no Apperclho
Gestrn intestinal, dc s o r ie nt a o d o cnte ,

etormente-o lias horas de prazer ou durente
o sornno, quando consegue dormir. ;!l

A ..CÇdO dírecte e cllícez sobre o Estomogo, M
Frg.xlo e Intestinos que exercem ,'5 pílulas �

do Abbede Moss se treduz no dcsepperccí- �
------c merno desses sof{rimpl1[OS. :--........�""� r.

, .. �..'.," "J

Paulo
8111nlenau

Heríno
Santa I�atll�rina

Tintas c Vernizes. l\\�delra€S para

pinturas em geral
eUI bisuagas para iH"tistasTintas

I
•

I
&

I I

.....
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, A !0:1I0 de s oud e a

f$V;i1 i( torne descmimerdo e

'/I'''��
triste? Uma dor in-

, t cesseníe lhe magôC!
I

as cosias? Sente
dores de cabeça.
vertigens e lal1e dlJ

.� sôno?
� , Seu orqcrnismo preci�CI

de ser expurgado do acido
uríeo e outros venenos acumulados
pelo deficien!@ Il'o))alho dos rins.

Tome quanto antes as PILULAS
DE FOSTER.
Abandone o desanimo. pois. milho
res de pessoas. enfermas do mesmo

mal. leem recuperado a s crud=
usando as PILULAS DE FOSTER

EMiBEii.EZ� ssu SORRISO
.

fCOM KOlYNOS

..

A belleza e attraçâo de uma mulher de
pendem muito da dentadura que deve
ser .sadía alva. e brilhante.
Kolynos está augmentando o encanto

de milhares do mulheres, devido
á

sua
acção dentifrícía e antiscptíca.
Use Kolvnos para sentir a agradaval

sensaçâo que clls deixa na bocca,
.

./�

\
1
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o Brasil; desde o Iusco- formas de oppressão, contra
fusco da sua exístenela como todos os totalítatís.nos, eon

nação politicamente índepen- tra os preconceitos de raça,
dente, vem sotírenrío uma contra a suppressao das li-
influencia emanada da eívllí- bAfaades populares.

.

zação Iran ceza. Todos os E' agradavet registrar esta
nossos homens de .lettras círcunstancta poís que, asai,
transpiram, até hoje, f) i)er- mílando os exemplos que nos

fume suave e ao mesmo tem vêm da terra de Tio Sam,
po rebelde do espíríto do fazemos amais brilhante obra

grande povo gaulez que, no de deíeza da Democracia,
curso da sua trajeetoría, tem cujas raizes pl'ofnndamente
dado, á Humanidade o mais plantadas no Novo Contínen-

.

eloquente .anestado da sua I te, só poderiam ser abala
capacidade creadora em to- das pelá ínííltração de qual
dos 08 domínios da intelli quer pturido totalítarío que
gencía. é. sem receio de contesta-
Entretanto, de na uns quln- ção, a ante-camara da mais

ze annos a esta parte, cons- abjeeta escravidão.
.tatamoa -= e com real satiS-j Os livros americanos, os'

ra�ão - que os Estados Uni- seus filmes, a sua seíencís,
dos da Ameríca do Norte a sua arte, os seus esportes,
têm penetrado sorrateíramen- só podem nos trazer beneít
te no espiríto brasileiro usan- cios. Reacendem ao optímís
do para isso li. sabia propa.. mo sadio de um P\}VO nevo

ganda dos seus preductos e e constructívo, eompletamen.
amaís íntelllgente inIiltração te alheio ás querellas racíaes
por meio de sua. Iítteratura antípathíeas que vem serviu.
'ql!e c9Dstitue,. hoje, um ver- do de «cavallo de batalhas
. dadeíro prazer aos que Iêm. em certos paízes onde a Li-

Esse phenornene passou I berdade é artigo sem li. me

despercebido no Brasil. ' O I nor cotação e onde os ditei
brasileiro que, felizmente, não tos dos POVOi! «Impuros. são
tem tradíceões importantes objecto do mais revoltante
para cultuar, a não ser a- desprezo,
quellas velharias seculares Formando ao lado. da Ame..

legada paios 300 annos da! rica do Norte estaremos de
uotte trevosa da eolonísação fendendo a Democracia. E na

pertngueza.. sente-se períeí- defesa desse regime Ideal,
tamente á vontade e .maravt- abraçado por todos os povos

. Ihosamente preparado pata cívtlísadoa, oppomos uma

receber-as influencias sadias barreira intransponível ás le
da tormtdavel cultura norte- gíões daquelles que preten-
americana. dem nos devorar.
Entretanto, o terreno onde

se faz sentir notavelmente. a
. tnüueneía da grande nação
do norte da Ameríca; é o.

politico. Dahi o grito rebeldeldo nacional contra todas as

Agentes e Dhitribuidor.esl
. I

leVI(TORB�����T & (IA. I
l: .__........_...__�_._-._._______ . ., .. ,

, -- .

��e

«v;;;;;.;;m iS;ãOe .

i
_

de WETZEL· & elA. ai JOINVlLLE

CIDADI:.
DE BLUM ENA·U

Nas legiões da j

Democracia i
(CopyrlgM da U. J, B. para «oiaaae de Blt�rnenau»)

Pontes de Morae_$

o Brasil precisa diminuir
os analphabetos, para
que os

.

analphalJetos
não diminuam o

Bras'UI

ENSsle
Auto-.:lspiração perfeita. mesm�

com Q tubo de sucçôo vazio.

Gmilde óieglJronça d� serviço.
Montagem simples.

8'

P" '"

�O�!�ISSO CA' PESOui

fl.1i1

,

E SORTE,u.
ECONOMIA, ...
SATtSFACÇÃO!

'--õ.:.

TAM.BEIH o seu carro pó·
. de ter Efficien9ia, Força

e VelúcidadÍ, usando €)5 Tres
- os tres 'flemos()l:! prOiip.ctos
da .-\t.1antic: Gaz�Ji�a AtI�;l!ic
- para eco·nomia e f01l9a;

Atlantic Motor Oil - para
preteger as" peças moveis; e

serviço Atlantic de Lubrifica
ção Techníca -- para aSlSe

{turar um funccionamento
efíiciente e perfeito!

C R I C I D A D E A ÍnauguraQão da novo appa- f y"�'·:·"��>;:-;·'''''��5
i

..

asa oya' DE!l" f2LUM.!e'NAU )lelhn IIZi:l!'S Ikon" hontoill no I f: J.ose suo» Soar e exma_ :1
� "" il.iõo _ U U li . !; esposa tem o prazer de :�

V A�)i <la.mos aos "OSSOS Cinema Bnsoh f� participar aos seus ,pa- �S
ísítemos :hontem as no- "" � v I. -

. _ f: rentes e pessoas am'lgas :}
vas tnstaüações da Casa. prezados teuores e ats- Gentilmente convidados pe- I: o contracto de casamen. :}Royal, recentemente íneugu-: t i 11, c tos taoorecetinres lo �r..Frederico Busch Jnr. � to de sua filha Liliosa E

rad.;) e

..

que occupam agof
..a,', que com o objectivo de assístímos hontem a maugu- ; J.'f1aria com o sr. srthu» :

tambem o predio da antíga regula'rizar a nossa t!J:- ração do D.ovo apparelho eí- H Poerner. !�
«Casa Globo». r peâiçao, a distribuição nematographíeo eZeiss Ikon» �� ;l
A Casa RQyal que é dai desta folha se t'arâ.., de adquerído recentemente no�: LUiosa MarRa =1sodleõade Níenstedt Bt Wil. hoje em diante, logo Rio d.: Janeiro. 1 f� -

e i
lecke, é a uníca que dístrí- I pela manhã. Deste mo- Este novo apparelho, que I .: Arthur :
bue no Estado as afamadas do, quaesquer auisos, é numerosas vezes maior do i t� :J
[motocycletas Zuendapp e Oi-l notas ou annuncios eles- que c autígo. vem dar ao i (� I apresentam-se noivos H
cyeletas Diamant, Royal, ma-j

tinados á publicaçào de. IUm uma voz sonora, clara e!�: :I�bh�i:z::� �o��f:s �!�:.niX I
��r��d��;��t�'�,g�::el�;�t� agI'adave��"_DuL,m .. Ib:::�,:::::o��:!!L

A casa mantem sempre um I até 12 lún'as de terças Rodoipho Tietzmann 1 .

grande stock em accessorios.l e s.extf!s-feira�1 PaTf� a
Ep. <»,··r�:.....•,... !':;_ ,.-:.p '"!o... �t::. cl-d"de 1 E_iI!'ommun«!'id·O pelo P�pao que é de graB.de importan- pruwJl'l'a pagrna do )O!" "',_, . - - �- t.i. - ... AU lU &1& u

cia para os consumidores de! nul a.ccinto:n�os .

auwa (1 sr. tW(.l�hpho Tletzmann, I um s�cardofe. �IIQma-omotocycletas, bicycletas, ra- materw ate. as 1f.J; hOTa,s ex-seCretariO da Faz8m!:i e; U fi! fi U U

I
dios e machinas de c(esturas.! daquelles dws. Ag,-icuHlAra no Estado. I
Para serv!I' m.nda meHwr a ! ;mw z, -_... _6_<�..._�n·�"c""""."- ..,."""",, ='- I ROMA, 29 .- Sua Santida.

sua Tl'egueZUt, l.l1fOrmam-n.os! N
2 � c·

a 'de o Papa. rIO XI excommun-
o sacio WilIeoke, g�edentrD,Banco aCionai ao oinmerclo,'gOu.o ·sac�rdote aUe.mão
em .bl'�ve .. vaa S .....f maugura.-:

.

. __

. FranCISco Gnse, que esta ao-

da JuntO? .negoclO, uma mo-I BLUrViENAU !turumente em Buenos Ayr2f.',
derna offlCma para. CQDCer·!. ' O sacerdote excommunga-
tos de raLfios e bicyc1etas. I Pedimos aos 110SS0§ clientes o favtJr' de apresenta-I do é aecusado de ter con··

,
. I rem a este Banco as 3'lag e"dernetlls de eontas correntes í trahido casamento civil e

IFaça sua propaganda nestelde.v.edOl'as, cre.{Ün:f;lf!,;f; L.h.' Dc'.Por;:itoS �:'opulare8. para se'Jp_Ublicado.o�ra8. sobre_ theo-

II rem lançados os JUfOS do :·(mi.est:re lllldo, na fórma do rIaS contrarIas a deutrma da
jornal costume' igreja cafholica.

Registrada;

Poupa-se tempo dinhei(�o e abo"recimento
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