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um "I
modern

tedi- Mussolini irá a Berlim Arneaça
" ROMA, 22 - Referindo-se

á viagem do sr, Benito Mus- Providencias que se tornam
soliní á Atletnanha, o Minis
tro da Propaganda aííírmou

odítíc
da'�.

e
Utna ph-r&§e de Napoleão

HfO, 22 -- Afiirma-se qu
os Estados do norte vêm com

as melhores �yrnputbia!> a

óandidatura do sr. José Ame

Moinho j oinville,
CI:JÍX}l posta L 89

As modernas instalações. do

Moinho [oinville
são a garantia de
b Ui! S rGlI'j n hu s

pureza e

. Frei Meinrado
Vogel

de Arilujo

superior qualidade de

filial Blurnenau
End. tei. SILOS

Dr ... Mendes

A proveitando a temporada
de verão que puSS(l1'á em

Cabeçudas. o sr, dr. Mendes
de Araujo, iiliustre medic .

poranaenee, dará consultas
nesta cidade, attentiendo a

todos que tiverem casos de
sua CSP( cialidade.
Gozando de um justo e.

Commemorou. SEU annicer merecido presiiçio pemnte
.'iII rio onomastieo na quinta as classes meâscas do Pa-
Ieira Frei Ai i irado . Voge' ranâ e Bta. Oaiharina o dr
zetoso Vipariu da ..Daroehiu: Mendes de srauio terâ, esta
Jlitito bemquisto em nosso mos certos, o mais franca

mt-Io 'reuatoso, onde se tem suoesso em Biumenaú onde
tornada mereceâar da estima Sr. José Americo ,

d d.
c- � éomeçara a ar consultas a

e a tntiração de todos os ca- rtco á presídencía da Repu- prozima seçuruia-teira em
tuolico» dó municipio, Frei blica Sabe-se que neste sen- deante, ás 9 horas, no con
.stetnrado recebeú neste dia tí do já foram iniciadas con- sultorio medico do dr. Pira
(JS cumprimentos de todos versações entre os proceres gibe de Araujo,
que connecem seu zelo e IJ, mais prestigiosos da ourren Desejamos-lhe os melhores
s ua: dedicação "Cidade de te governista. sucessos.

�Brumenau" rego dj[-�e em
�_.-----

'apl esentar-Ihe errueioos pa
rubens, '. aU{lui'ando;lhe as
melhores felicida-1es. o sr. Macedo Soares

na America do Norte
OMS Homenagens que lhe serão prestadas

o MELHOR E MAIS MODER· NOVA YORK, 22 - Che- 19�1. Entre 8S homenagens
gou li esta cidade, via ae- contam-se uma recepção na

ren,
.

o sr�. Macedo Soares, Casa Branca, um almoço qUb

q!1C se> dirige a_ Wasbingt')n offerece ao emnaixador e

corno embaixador' ,especial aos delegados brasile.ircs o

dft Brasil afim de assistir á sr. Summer Wells, visita ao

posse do ,pI'esidenle
'

.. Roose- Departamento 1e Estado e :1

RIO, 22 - Encontram-se velt. Em Washington lhe se:- Casa Branca e outras festi-

nt'.qta cii]ade os srs. ,luracy rão prestados umJntenso nu- vidades.
Magslhães e Benedil'to Val- mero de }lcmenagens;, ainda Sabe�se que D sr, Macedo

�ladare.s" ,governadores ;:!:J não tributadas a nenhum 'vi- S,oares perma(\�cerá em
.

Ba;üa e Minas Geeaes;' aitaote extrangeiro .:!.ê�de WaEbington. 7 dias.

NO SY8TEMA DE FOSSAS

no MUNDO.

. GOVERIUDORES NO RIO

o trafe'iio
aereo

o departameuto dI":
Aeronflut; ca Civil acaba
de publicar 013 dados
estadsticos relutivos ao

traiego aéreo ccmmer

cial ao Brasil, do ter
ceiro uímestre de 1936
pelos quaes se ve riüc a

consi Ieravel augmento
em relação fi igual pe
riodo do anuo de 1936.
Nos trez mezes de [u

julho, agosto r. sr-rem
bro deste anuo. roram
traDsport�dos. por via
aérea, 0.239 passageiros
emquanto que, em igual
�eriodo de 1935, esse

numero era apenas de
6.607.
No transporte da ccr

respoudencia postal hou
ve

.

tambem augmento
aprectavel. De 20,818
kílos transportados no

terceiro trimestre de .. _.

1935 subiu a ::30.746 kilos
no terceiro trimestre de
1936·
O peso das bagagens

transportadas em igual
período de 1935 foi de
83. 086 kílos, 80 passo
que no corrente anno,
no mesmo período attín
gíu a 124.489 kilos.
As 43 aeronuve!) que

estiveram em trafego no

terceiro trimestre de
1936 fizeram um per·
C1!fSO total de 1,205-960
kms., com 6.148 h. 59 de
vôo contra 946.730 krns,
com 5.447 h 3'± de vôo
no período correspon
dente de 1935..

permanente
necessanas

RO:V1A, 22 - Do is aviões
miluar -s, quaudc fazihffi evo

luções sobre o aeroporto dê

Cíatnplno, eh lcarilffi-st' em

pleno VÔ'J. eahínd« ao solo,
incendiados. Do desastre re

sultou a n-orte dos pilotus
dos dois apparelh os.

Gal. Góes Monteiro

JulgamBnto dos implicados no movimBn·
. to Gommunista da novembro da 1935
RIO, 22 - Em sua denUn-! Sussekinde

de Mendonça � a

cia oHerecida a� Tribunal sra. Eugenia Alvaro �orelfa.

de Segu;�nça �am(;Jnal, con-
RIO, 22 __ Noticía-se que o

tra ?S uttímos ImplICa?�S no
Tribunal de Segurança Nac!

movímeuto �om�[]ms.[a,? onal iniciará, na próxima se

procurador Hímalala �lrgoh- mana, o julgamento dos im
no requereu a e_xclusao do

plicados nu movimento comu

pr.oc�sso, de var�as ;J�sso:� nista de Novembro do �n_oatlI�g!das peja. investígaç passado, os quals foram díví
p�llcIal e contra as quaes didos em varíos grupos. O
nao

.

encontrou alementos primeiro grupo a ser julgaconvIncentes de eulpabflfda- do é consütuído por tres
de. militares e dois civis.
O desembargador Barros

Barreto convocou aouella
alta côrte de justiça -espe-
clal para uma sessão plena- Victoria mU550lini
ria, na proxima semana, a-

fim de julgar o requerimen
to do procura:ior Himalaia.
Será relator, de uccordo com

o �egime�to interno, .0 pro. ROMA, 22 _ O aviado!'
prlO pre�ldente d? TrlbUilal.[Victorio Mussolini, filho do
Se o

.

!,rlbun8.1 dIscordar da, "Ouce" consorciar-se-á deu
exctusao pedIdo, a denun-I tro em breve com a senho
ci� voltará ao procurador rita Ursola :SilVOU, nascida
adjunto. para apresentaI' nova em Buenos Aires, a 6 de ou
denunCIa. tubro de 1914, da familifi
Entre as pessoas não de- Montova'13. O jovem casal

nunciadas figuram as seguin- rará uma viagem de nupcias
tes: Pasc!:::.oal Leme, Edga!"d a Neva York

UOE! rasar-se

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



Ant. BRANDES

ROA fã DE NOV. 68 • TElEPHONE 90
::s.L-C-T�::E�.A"C"

Maior .: sortimento
em drogas e especialidades na

cíonaes e extrangeiras

Medicamentos Alopa1icosll Homeopa1icos
e,' BiochiBlicos.

SOf1imento completo

Velldas

de artefactos de borracha,
Perfumarias, Sabonetes; arti-'
gos de hygiene etc.

4 varejo e atacado,
ln-portação directa, por isto

Preços baratíssimos

�\Jfiiilta '*llDOI, de IlUcce..o
'$

do o melho:r tet.lame para

preferir JUVENTUDE
ALEXANDRE pua tra
tar e embelleur OI ca�
los. Ex13ngue a caspa, 0......

ta • quéda dos cabeU08,
evitando a calvicle. Fu
voI tar � OÔr Da turâl 08

eabellos branew,
dando-lhes vigor
e mocidade. Nilo

LU�..Jl contém 88eJ1 de
prata e usa·ae

"---'IN
como loçlo.m
-(WIh•••••• "L

.... amIt. •••
:,

"" ·o.p."C A�
Ei!--tti o.n. UI ....

�

�

Enviaremos immediafamenie um lindo almanack pre!J:
1937 a ,todas as pessôas que nos devolverem

este coupon devidamente prehenchido.
Laboratorio Sian. - Rua São Carlos 27 - RIO

NOME

'1
R U A.

.

CIDADE ou MUNICIPIO �s·T.�n� .' ...
'

. f....--------....---------------------------------

.�"

Indayal em fóco
FOCALISANDO

(CoTrespondencia especial)

Acompanhado de sua ex·

ma. FamiJia e em visita d

parentes, achase entre nós
o sr. Gaspar Moraes, nosso

collega de imprpnsa e "diguG
j;J&pector escolar do muniúÍ'
pio de Itajahy.

xox
Nos primeiros dias do pro

ximo '!I!.ez, seguirá rara a

Allemanha, <"fi estuoos de
aperfeiçoamento, o illustI'<:'
eEcula pio Dr I'mandf) Od'o'
brecht. Estimadissímo l'm to
das as P-8madas st;ciaes dE'

lIndayaI. pelos seus aprimo-,radús dotes de iDtelliR€DCiu
I
e coraçao, 8S., deixará em--.,.--------gj I nosso meio if'l'emedütvel la
cuna. A o jovem e distincto
facultativo auguramos-lhe
pleno exito e fIO liz estadia na
terra de Gl'ethe.

SANGUE! SANGUE! SANGUE!

SANtiUENOl

nhas em torno das mesas com
o entusiasmo classrco doEm dias da semana: tran- "metier" constituem a liça.saets e.stI�e n� Capital do sobre as chícaras e cópos .......��_...e+III........._� �""'�_��"'�e+!I><ltu.�Estado, ate ahí, naua de su. do Puídóca, E', o pleuarlo f: D f -, U I

;{ f:
O A R b Ir

$gest�vo �em surp�e�endent� em acção. As attitudes dos �� r. re_1 as ne .ro ;l g r. rão a e o $A F!,gUeUa,',� tradíc.•onal .

h- commerciaríos, com seus jus'.. -:- ADVOGADO -.-

=i t: �guelra, contínua ainda im- tos protestos éram OE! de ii
::

- Advog�do -

:pltiD.tada ,f!0 ?lesmo lucal do maior vulto. Entretanto, es � Causas �iv�;friIi����ercjaes � � Escríptorío! �[ardlm Ollve,Ira BeIlo, sem
qUI'v81110-nos deste por, ser l:

.' :1�: Alameda Rl'O Branco !e o colhedora O l: Alameda RIO Branco :: <t:pre amena <-,
• .' já, amplamente commentade �: : : i5e�egan�e e m.o�erm13S1mO cs.

e traremos a baila um outro �_ � �"""'''''''''''''''''''oM''''''''�Iê B",U"b,l, conh.n:ua sempre.!l si bem que um tanto prema- f: D Oliveira e Silva :l �: DR. ANTONIO BASTOS DE :cunha d� pulIt1Cl)� e politl- turo, eíl- o. Comentam (IS g r. :� h ARAUJO iiC8. extr�lt�n;te.nte lIgados n�m ehé,OS que os Integrattstas F Advogada g :; ADVOGADO Ianhelo tndííínído. ,0 velho
apresentarão em sua chapa f� Alameda Rio Branco. .'ló :t'Ê Causas erlminaes, civels e !(�IO Branco), m�gni1t& da ruo
para senatoria a candidatura

l= �{f= eommerciaes. Invental'ios *bíacea, na '?,apl�al, apresen- dum eminente [urtsta desem-I : Blumenau :{ : INDAYAL _ STA. CATHARI[\JA �ta çom seu Interior remede
bargador que em breve ApO- : . : ...lado, mobiliari<� nOVQ, ?e-llis- sentar Ee' á. Será mesmO? Se �0Pt"''''M�4J+to.lIt'''_4Itt�� .,..�:

t+$__...._��1lI+t ..._4lI+�símo aspecto lm:pre�slODan assim fôr . .•
!

DR ACBILLES BALSINI l � 2·, Tabellião NOBREGA ;)do-nos co�o o pnmeiro �e- Emquanto fervilham. os S .

� ; _ Edifício der Prefeitura _ ;5la elegancía e, pelos polít -

prós e os contras lá fora, S Advogado :� t:. . Jcos que occupavam seu am-
d

'

� : : Eseríptura, contractos, procu- :)b'
' passava um ban o carnav�- 9 Travessa 4 de Fevereiro n.7: : rações, protestos de letra, :)lente.

Iesco, t&.o triste tão dostludl- S B g. Compf.a � venda d.e �mmovei". ',:5São e-ses os cafés "liders" d i com o seu "Palhaço que j e (REDACCÃO) :� f: confissões de JIVIda, etc. :�no campo n y.nologtco da é" que fez recordar-nos de, :._x=c_8t+t.....�_...t.._Mi�_����$_.,�

I
Politica. Ali po.Iutam segre. Flor acopolis, na phrase de
dinhos, chistosos ditos e qua- um grande poéta, "Princeza

-:

si sempre acompauüados :de dos Cabellos Desgrenhados".
'

--. suspiros, Ó ti de alivio, óra-

SOCIAESde esperanças.
Os as U llpt(lS palpitantes,

SUl gem a tÔn3, e as rodi

(formula Allemã)
E' o Utlico fortificante no
mundo com 8 elementos to·
nic()�: Phosphoro, Odcio, Ar
seniato, Vanadato etc.

1.0 - Levantamento geral
das forças e volta irnll1uhuta
do appetite.
2.0 - Desapparecimellto por

completo das tiôres de Ctl.lle

ça, ínsomnia e nervosümo;
3.á - Combate radical da

depressão nervusa e do em

magrecimento de runlJos se

xos:
4.0 - A\lgmento de peso va

riando de 1 a 3 kiJos.

O Sanguenol é unta grnde descoberta
C'tn ifca. -,- OpInião do Dr. ManJ,1 'Soa
res ue Castro.

BÔi SliÚÓS ... "Vida Longa... i
Obtêm-se usallda o I

EUXIR DE N06UEIRA
�

D. Ph. Ch.

Solo da Silva Silveira

Emp.r�,alio com real -Vllntugew
BOI llIguintes CUOI:

Rachit1smo.
Rbeamatu.mo em gerlll.
Córrimento do. ouvldoll,
Wlinam;ilçõetl do Iltero.
Affecçõ*, do tJI:a40,JIII'lTlChll. ã. pd1I2,

Oe.orrh....
R.plallaa.
8UDUy
Ulceras.
Eaorophll1.u,
Duthr08,
Fiatul..,
CaaCll'M,
H.llba.,
Doaboua,
D6rell no peIto,
Carbunculoa. etc.

"'OD"1"O.O.

A" T 1- S YP H I L' T I C O
A N TI- RIIEUMA TICO
A foi T ,- fESCROPflULOSO

uelHt. rfl �Imm mmAJlE�ro. DI U�DJ fBJLICJ
5 Or.nrle. �nl1o." � M"daJ�a. de Ouro

.
GRANDE OfPURilTlVO 00 SAN6UE

\. :_d

I
Calcehina

--

-\ SSIGl',L\TUR;'\ S

LlDAlJE
DE BLUMENAU

BiSE �manario de absoluta
independencia

ELlçJe:; ás quartas· feiras
€, a08 saubados

PARA
lutO. 1+-1n,�j.EU.� OEPU�A

ANGUE Di:ector:
DR ACHILLES' BALSIN1

Gerente
RODOLFO llADTKE.

F "daeção e oHicinas.
Truve"sa 4 de Fevereiro n' 7

Caixa Postal - :>7
3LUMENAU
Santa Catharina

Ar lú ...• , ..

SE ]t" tre ....
Nl ll. avulso ..

Nl n. atrazado .

15$000
R$O()O
$200
$400

.

IMPORT/\)!TE
, ", direcção ele ,cCidade de

B. lÍ1êlnau� não assume res
p<.lJsabilidade peu!s aprecia
ções emettidas em notas ou

. artigosassignados

Registro de firmas
A .iuÍl!aCo�ercial do Estado de

Santa Gatarilúi autorizou o Snr. Joa
auim de Sales a tréltar do HEGIS-
1'RO DE FIRMAS COMERCIAES' e

INDUSI'RIAIS, para facilitar o cum�

prirnento "da, Lei Federal n. 187,
.

'l!o corrente ano.

Port�nto todos os esípbell'cim.n
tos. fRbricas, o[cinas engenbos;et�,
que 8mda nãO, estivHem

�egUlarl"I'z,ados, neste e núsmuDicipiO�.visin
�'os, poderão faze-lo de�de Jae:: por

interm,
�diQ dO"

Snr, JoaqUim de

�laleS',I)Rua Dr, Amad€'u da Luz, n. 1<1

BL,,U.MENAU
.

A SAUDE DAS CRIANCAS
ESPECIFICO DA DENTICÃO

1

eNFRAQUECEU�SE 1

�Ind. "tem to•••• dar 1'1"

costu' •• no IU&lto 7
Ue) o poderoso tonlco

VINHO CREOSOTADO

-

QliirllllllllP.. EII'I".dt 06. lCIItI
e.... "" IIIMllal ,

utfInlllClIIÇ"
TONICo IOBEIWIO
008 PULMÕES

Já d�u CALCEH1NA ao vos
:0 filhinho?
POI que ni!o e:.;,('el'imenta?
A CALCEHI:-iA evit.a a tu

bercukse a as infecções in
testiaaes e úãu D�rmitte 8

ofnliternção jos vermes tiOS
intestinos das rrianças.
Vende-se em tOl1as as

pharmacias.
1;) x 11

Os srs contribuintes que deix Hem sati"�iize r {1 pagH-
Por deterrninaçã(' do illus- ffiP.Ul.o no corr,'nte mez,. poierâl} léiz·I o O�!lS mezp.s[ d.� �tctre sr. Director Regional dos �er(,ll'�) e IVlarçu acreSCidos dl multa de ;)0,) e 1°'10 lespe·

Correios e Telegraphos, se-I tlValll�.nt�. . . . ..guiu para [I. Capital dI) Esta- Fln.do .?stes praz')',;, a cohr::np. se�� �E'lta Judlclalmen,
do, o sr. Henrique ...,tahnke: te, puf 1lltermedJO da

. Promí)�t)na PLbllca dest'! comôT' a.
Guarda �ios de 2a. classé, de acordo c"m as Le18 f-ffi vl�(jr..

_afim tle submetter sp. a exa Blum.::nau, ('m l' de jlioelrc·de I �Hi
me de junta médica. Esse (asF.) OSNY MELLO. escrlvãt;.
velho funcionaria vem desde
1993, Íninteru!ltamente pres
tando J'E,;evantes serviços ao

Telegrat·ho Nacional.

Com a gentil seahorinba
Guisela Passold, ajustou nup
eias o sr. Ney Aragão, com

petente funcionario do Mirtis
ttrio da Agricultura
° Jovem e hernquisto par

que desfructa de gera! sym
pathilis em nosso meio so

cial, tem s:do muito cump!'i.
mentado.

VIAJANTES

i\POSENTADOkIA

Indcador
Profissional
�d.vogad.os

:l:v:l:edicos
c::x_c;::,., ç".,!Ãl�p";,ç,,,p»Ç:>.>_c;::,.,p»p» ��""Ó�<":6� r<clR::1 ""::1=::r� fA.-
V

P s a (I
á Dr. mede H. ape (l (i Dr. Alfr ed rloess .

J
& Clinica geral. Especialista d � Méàicfl do Hovoit«! St«. IZtI!>l,1 (I,R emmolestias d;: garganta. íl R () P E NA (, Õ t:,> ";l� nariz. ouvidos e olhos U. (J. \- � _�� Blumenau - Rua Piauhy � � Clilllca C,'nll [�"'Ó��"'Ó"'Ó"'Ó�"'Óp»p,J� _c;::,.,,,- ��"'Ó�""::1<'0<'0�J�""'J

t Doutor Pira�_be Araujo i t Dr. Antonio Hafnar �(J. Doenças do CoraçãO, Pulmões, l\, U. l'.
� Fígado, E'5to mago, Rins, In- J a. Medico do Hosf-JitaI 2.íl ü�stinos e N�rvosas. (! (\ G� Partos, mclestias de Senho- )l:1 Santa latharirn ?JU. ras e Criançs.s. U. l\, (',
d RUA 15 DE NOVEMBRO n' 82 d a Cirurgia, Partos. Clinica em (i
� Telephone nr. 255 � (l Geral. )I
�ç,,; P>.>A.;ç,,;"'Ó«;:;:1 ç::"o0-_c;::,., p>.><'0 ,"<:) "'Ó<'0�Ç>.;"'Ó�""Ó�Ç>.;<0�-:1

Colectoria Estadual
de Blumenau

Imposto de Põtcntt! por venda
Bebidas e fumo

Edital
De ontem do sr. C,)fe'or Esta lual dí?'�ta ci lad(', turoo

pübFc(1 e p,;m o eODIH'cirnento dos interesRacj{'l", qlle du,
raute (l c"r"'e"te mez. f!m toJos os dias u,\:'b, frn'eChda-St.
nel'ia rf'partição e ('m todas as der11l!ÍS deste mULicipiu, ()
1'. 8emebtl'e do imposto acíili(l, relativamente ao correnl\"
aro.

As pessoas afligidas
de uma constante .»:

• d \\11"dor nas cosJas� e Ji- ..
1

dores r.eumaticas <

nes museulo5 ou 11f!ç�nas itUl!US. de 1;J/"'fJ{irl'dore;:; de cabeça
e un�(t .sen;:;�ção de permanente

fadiga. parecem lolalmenle vencidas.
As FILULAS DE FOSTER. enlrefanto.
as· ajudarão a reagir contra essas

acabr»nhc:doras enfermidades.

jEnl pouco tempo o organ�smo esiOlá
liyre do;;: "';-enenos uricos e os rins
eslarõ:c lunc:onando normalmenle.

,.As P I L U LAS D E F O S T ER são

gu::anli':J de seude.
, I
,

- !

XAROPE
S. JOÃO

E:' O melho! para a

to5!le t doenças do peito.
Combate f13 constIpações.
resfriados. coqueluche.
brooc.hitare asthma..
O Xarope São Jo?'"

protege e fortifica a g�f"
�anta. os brollchios IZ os

pulmões. Milhares dll
<tufas assombrosas' �

Completamente Bom
com o uso de um uni

co vidro!!
Nã.. representa mais que

um singular devE;>r de greti
dão, o presente attestado, p�ig
me encor:trei durante um mez Silva siIveírà.acamarlo em virtude de um Tenho outró�jm, grundp prâ
terrivel rheurnatismo, o qwll zer em yc>s üHerecer b mino
rlesappareeeu completamente ba photographit. flulof,sal.d(l-

I apôs o uso ce ulli vidro do. os a fazer (o uso que vos

1 seu rnaravilhosG prepara;io, ü I, cOIl�iN:
1 "Elixir de NogueIra" do Phar- . SAO LUIZ, 2\Iaranbàll.
, macputico p Chimico ,Trilo da! JG�é Reis

Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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AVISO
o Dr. ::\fendes de Araujo, Especialista ha

mais de 10 annos, no tratamento das HE·

ivl0RHOIDAS sem operação e sem dõr, nas
Doenças do Recto (Fissura, Fistulas, Recti-

) i te, Queda do recto, etc.), nas Moléstias do

ESTOMAGO (Ulceras do Estomago e Duo

.deno sem Operação) dos DITESTINOS
(Diarrhéas Rebeldes, seu especial, Ootites,
Prisão de Ventre, etc.), Regímens Díeteti
cus nas doenças do Apparelho Digestivo,
Tratamento das VARIZES e ULCERAS
DA PERNA, sem 0veração, avisa que
dará consultas, sómente de sua especiali
dade, em Blurnenau, do dia ��:) de janeiro
em diante, no consultoria d) dr. Píragíbc
de Araujo, á Rua 15 de Novembro nr. 82

Telephone nr. 255, ás 9 horas da manhã.
Sxõ

, I

'.····1.·····,;

,

I,

i

�(i}

@. U. 5. uoe Ó furitybo?
�. Procure hospeda�se na

e !�estaurant Graciosa, situado
ria Ixua 15 .de Novembro,

-
�

Pensão e a
5 minuros e'

�
� 3erviç.o primoroso de- refeicões -r-r-: Inteira- ®

mente familiar �
@ Diaria: 6$000 fi

AVEnida Candido de Abreu, 66. !Teiephone, 548 - Curitgba �

cg: (fi) _ti)(&>�@8li>�_ lI>ti�

Redactor: Df.:METRIO SCHEAD
"CIDADE DE BLUMENAU", 23 DE JANEIRO DE. 1937

Paulo
Bhuuenan

Hering
Santa l3aUlarina

PROBLEMA NR. 36";PROBLEMA. NH. 35

. por T. HARTONG
r. premio � 1921

pelo Dr. FELIX SElDEMAN

"Correio Paulistano" - 1935

Tintas e Vernizes. Maferiaes para

pinturas em geral
Tintas em bisnagas para artistas

Do problema UI'. 51

(Wi:.1ter)
1 Rb4 Ba2 2 DxP

. Ch2 2 Ta3
111 2 DaS

Do proslema nr. 32
(Euwe)

I DR. PAULO DE GODOV
"A Gazeta" - Secções rece
bidas. Gratos.
SILVIO B. TUCCI - Espe

xx ramos qUE' breve. volte ao
seu posto. E, contínnamos
aguardando suas noticias e

collaboração.
LUIZ CABRERIZO, "Cor

reio Paulistano" - S acções
1 DdS Tmv 2 Dxd'l xx em mão, com um exemplar

���v i B�� de "São Paulo Liberal" Le·
PxD 2 Tcl mos () recado. Estarnns acom.

o

Pc panhanrío sua trajectoría des
Resolvidos cor:ecta�enL de ,'0 Xadrez" du nosso amí

po:: Oswaldo Heusi (Vadmho} to Tucci. e apreciamoz bas
Joao Arcary, Fra�Clseo Rl:n- iante seu espírito combattvo
z�, O,. G. Fats" Jo�o CorreI� I na anela d� desvendar os
GIl MIranda, Camítlo Mnssi.l olhos dos responsavets pelo

EXERCICIOS destino do xadrez nacional.
A vaidade é a maíor peja,
ao seu desenvolvimento, E
o peíor cego é aquelte que
não Quer ver.
Dr. 'J. VALLADÃO MON

TEIRO, RÍ(, de Janeiro
Agora com a Innovação in
traduzida na secção, indo
abranger o aspecto geral sob
a denominação de "Exerci
�ios", com muito prazer pu
bubllcaremos o se li final

4 phantcsía.
Expltque-nos a flnalídade

da Tf1.
R. CARLOS, RIO � Avisa

mos que não recebemos fi,

carta que citou. Ha tempos
escrevemos novamente e,
depois disto, não temos l'e

cebíuo noticias SUMo Espe-
No problemo inverso, as brcm- ramos sua colaboração.

,

cas jogam e OBRIGAM ás pre- RECTIFICACÃOtas dar mate.

SOLuç5ES

Nr. 2, - Problema

PP. PETSCHNIO
"Schcrc-Eeho" - 1935

Na partida "Immortal"
(nr. 6) da secção anterior
faltaram os seguintes lances:
13 P5TR, D4CR; 14 D3BR,
CICH; 15 BxPB, D3BR.

a: b c d e

9x5 Mate inverso em 3 Iaaces,

CORRESPONDENCIA

ALEXAI';DRE HAAS, "Dia
rio Allemão" - R· cortes de
secções em mão. Breve, lhe
remetteremos um ínedito. NãG
temos recebi (lo noticias do
Hetnstruster. QUCl o endere
ç.) actual?

���� �

it AVISO!
HOTEL BOLETZ �� -0- i

Situado no melhor ponto I i:.: nFDrMOS a todos os �
da cidade ,?.k-""nossos assígnantes �

R S· b ·t· & C· :i' de no!' seleutíücarem �
• lie er Ia..; t d

. I'": �le o as aIS irregu an- 1

QU.9ftOS
contortaveís e eosínha ;1 dades que occorrerem �

de primeira ordem �S com a entrega o
desta i

Ata0.
Juta

mOtalidad.e b. I �{ f?lha.
'.

-. '., �maxírno asseio iS A Gerenc�a �
Blwnenau. Bta. Catha1'lna'

������

I�
.. , Assitnfollou;seu"'TonicoUnderherg!_, f
o Pinguin lá no Palo está contente
Jamais, com o frio, um resfriado sente.
O homem gosta tombem do tempo fresca
E quando foz color, fomo um refresco,
Mas antes delle, p'ro evitar a gripe,
TOl11a UNDERBERG que lhe dá apetite.

nJ

anro ui
Brasil'

Capital: 4..000:000$000
S(de: RIO DE JA.'JE!RO

Suc cursal era Blurnenau - Caixa Posta! N. 5
PAGA JUROS. EM CON'1'A-GORRENTE, $3�

ATE 7 .,. AO AN.NO

do

Recebe em
"

Deposttos Populares" d esúe a
quantia de 20$000 até 10:000$000 pa

gando jures de

6°1
O

CAPITALIZADOS SEMESTRALMENTE
Faz te das operações Bancarias

fi �� �i f�
�����."'::�

� Viação 8rusquense II
� Uda. 11
;: linhas diarias entre :�
;; Brnsqrra á Blnmenan. !i
:� Caminhões tnteíremente �.:5novos para passageiros �
H e cargas B
}� A-aencias: �s
�: Brnsque: Vva, Fischer TeI. 31 :J
t; Blumenau: Hotel S. José Te}. 283 �l
í' Serviço rapido, :s
H gcmmtido a.ttencioso ;s
��:';:;".!o..••�.�.

'Ponche deSian é para.
a. vida. dos Pulmões
o que os "Puhnões sãc

_ po..ra. a nossa vida.
1... ,

"Herarfo "Condor"
"Condor-Lufthansa
a partir de 1 de Dezembro

de 1936

IJ.NHA PARA O NORTE

..

O
FORTIFICANTE

...

QUE MAO fALHA
EM TODAS
AS BOAS
DROCiARIAS
ll"ARMACIAS

•
OEP'OSITA-RtOS:

DROGA�IAS BRASIWRM
RUA 005 A�RADAS.1J-tli

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



elDADE
BLUMENAU

Um estabelecimento
util .A relevante importancia do Gymnasio

Santo Antonio na 4uestão do Ensino
em Blumenau

Não Ioi por méro egoismo
que, conjunetsménte com

personalidades HIustres do
meio blumenanense, natemo
Das pela fundação (e um

gymnasío em nossa terra.
Agora que. já são decorri

dos diversos enn s de seu

prOU(fUO Iuncclouameuto co- '.

mo Instituição de ecs no 83-

cundarlo, é que podemos a

quilatar da sua transcenden
cía e de sua enorme impor
taneía dedicando se caríohc
semente . á questão do eleva.
mente tntellectual de nossa
mocidade.
Todos os observadores ido

neos, que se interessam r e a

Instrucção e sou ores e ite
desenvolvímeuto, não rega
teíam palavras elogiosas em

torno do nos, o prtnc'pal es

ti beleclmento de ensino, on
de os DOfSDS j vens solvem
os 1IH'lhoJ'es conhecimentos,
c�ldeando sua nRsce.nle ('u[
tura para, mais ti:ll'df', g.l
gaf OS cursos das UnÍveIsi
dades,

Esplendidamente dirigido
desde o St Il inicio pelo

I ADOPTADO OFFICIALl\:'NTE

NO EXERCITO

ELIXIR "914"
Com {) seu uso, nota·se em

pnucos dib.s:
i' - O sangue limpo, de im

purezas e bem estar gertll.
. .2' - Desapparecímento de
Espinhas, Eczemas, EI'upçóes,
Furunculof', Coceiros, Ferídíls
bravas, Bôba, etc,
3' - DesaPlltLredm en to com

pleto de RHEUMATISMO, dô
res nos ossos e dôres de ca

beça.
4' - DesHplH{'címt>nto d'ls

manil'estações. syphHitícllS e

de todos os mcommodo8 de
lundo syphWtica.
5' -.O tipparélho gastro

indestinal fJerreito, pois, o

«EL1Xm· 914» nãO ataca o cs

tomago e nã{)· contém iodu
reto.
E' .0 unico Depurativo que

tem atlestadús dos HospitaeF-,
de Bspacialistas dos Olhos e

da lJyspepsía Syphilitica.

Viva a FoliaI

Rvdmo. Fr€'i Ernesto Emmen
doerrer, o �ymnaEio Sto. An
tonlo vem realizando obra
relevante na Instrucção, 8

Pai Ernf'sto Emmendoe1'fer
m. d. Director do Gymna

sio 8to. Anlonio

rar de um papel nilo. menm·
importaute d,.! flflCIOl1blíz, çãtl
cootallJo parll isso j�OUl opU
m"R Vrnft'ssnri>s que tud,
tentam pa;'a. elevar m'lis al'(
{) n01H� de RlGmenau lazen
(ln D08Ba nweidadl' es'u.jios�

Iadqalr.r 'i1íabíos "n,:in:�mi>nt{)
e bondos s conpplhns afiu
'e que p!l;';s lffi clí:,tif.lguir 1"'

ou. viua futur<�.

Nota Espmtiva
i 00 BLUMENAUENSE JOGARJÍ
! AMANHÃ COM O. SALTO

I
!

Não se l'f'l:IlhHIl'& mais aéIHi

nhã, 80 contrario do que ti
nhamos anun ci 'dí', o enCOl!

tro de futebol 8ntr'e o qUH
dro do Pliysendú, d& Bl'us
que, e o B!un�e�l:Iuense El

!u);ar deRh� j,'g 1 len":FS
er,ibate énLl'f� o quad:'o pr]!>
cipal do S�:dtl) F. C e o BIu
mení:luensp, QH" � Bd efft c
tuado nu cal; po üc GylDna�
iCil.

Viva fi
.

CaJ'naviill
ATTENÇÃO . SenhOff'S :socios do C. JS. AmerÍca

Grandes Bailes CarnavalesGos
SABBADO, Ó r}e Ft'vereiro de 1�337

TERÇA FEIRA. 9 de Feverdro de 1937

na sé,le sodal do

N·· n
..

Á3ha.s8 ltl'8rto o COlJCUrSO para
• D. -

a Rainha do Ctlrnava! (�e 1937.
A eoro!'5ção da Rainha se!á feita festivamente

.

durante o GrHnde Baile de 6 de
Fevereiro proximú. Pormenores

com a Directoria, �
��----�--II--�--------II

Clube Nautico America Chronicas sociaes

Anniversarios Iíea.
A seguir cortou a cabr-c»,

oUerecendo-a ao seu pae:
� Papae, como o sr. é a

cabeça da família ...
Chegando li. vez de SlU:�

irmãs, elíe disse:
- Para vocês, que vôam

nas azas da Illusãe, nada
mais índíoado que as azas.
As patas couberem á sua

mãe:
- Mamãe, a senhoru que

anda de um lado a outro, sa·
bera apreciar este bocado ..
Finalmente: Como eu �oU.

diz o hnmortst- , segundo a

a unanime opinião da f, mi
lia, algo ussim como um e .«.
')0 morto é justo que me t.·ai
ba o corpo deste gallo n.«r
to. E ficou com o melhor 'in
animal. Não sabemos com

que cara ficaram seus pacs
e o convidado.

O inferno existe

As t:haprs de bicyf'let:':!s
não serào mais en!I'é'gUl'S
aos possuidüres desses Vê

hieuioF, mas se!'b.o colloca
das e chumo<'ldas na proplirt
Inspectoria peIos auxilial't·);
ídi eXÍstlcntes. Oi': que· com

A COD�erercía de S. Vi parecerem dt'VE'I�O vir com

cente de Paulo desta cidadt', � parte �m L<lix'.i do Ls,,:entu-....
vem agradpcer a um distinC-! llvre, pOiS nE-fit� jo('�d é Ql1t',
to e caritativo comrntrciante por lei, serão aflxêH1ciS a"

desta praça, o qual. (lccul· cnapas.
tando o seu nome, eflvibu o Pwvavelmenh:' os auxilil:t
importante dona;ivo de cín res da Inspi"ctnria trabaihu
coenta mil reiR (50$000) para rão excepeiIJna!nH:'nte até o

a caixa da meSlrlh. Ass�;cia- mez dt' Feverpíro aos saLba
çfiJ. dos ii tarde e na,'. ffi<:inhãs
Esse valhlSO auxilio veio I

d,)� ilt'mingus, afim de pUfie·
�m occasião (P ortuo3,DO mo- fem bttendé!' HOS Ope l'ill'iO,"
nento em que a Conferenc'ã que fie um impNsilJWtados
uta com serias dHfí cuIda - oe comparecer em OUira

20[1 b dJarínas eVüluin- fes pnra manter as :ami!ias hora.
do em bailados que dt>l- ;lobr'es que 60Ccorre. INFRACCOES

. _

xarão recurdações ínol- Pedimos a úeus aLençoar �0r.. ;xcessú de vf'loC!_CJa.
vidaveiii.· este nobilíssimo gesto do de. �CI�. Paul, .M,ax. HBl'I,::g.
Em p!eno espacta<3u!o caridnS(I anonymü, tão d:gfiO Freuenco A. 8cnmHH, Cí:iJ'-

do maílJr Circo lia A(;tua- le ímittlção, r<:'compensandü. 1(18, :_Hoepcke Sí A. e Unifw
lidadt:! Palhaços! FéraR!. } abumlantcrr ente. Fa,mL

Cavalús! Acruoatas! E no fim !lma Pilntomina Aquat!�ê.. C) •

Por andar contra a ml4.c<

que e .simplesmente phenomenãll I· Bill�H'nRU, _1 de Janeiro Augusto !h. ,T. Fey.
de 19J7. Por RU1ar sem carta: Aldcl

Entradas·do Costume Domingo á noite Poltronas numerado:( A Directoria Casaleto,

Voce me p�rgu.ntou, certa vez, porque �fi(ll) sempre sú. De 11tH"
valem os aH�lgos? De� que mo serve a am}uHle, a companhia de outros
homens'? POiS se vooe esta sempre commígo! No coração. no pensa.
mentol
Não, meu bem, eu nunca andei só. Nunca! Tive sempre V()(�<; po,'

companheira. E você enche tanto a minha vida ...
PINTO SILVA

Fazem annos hoje:
- a srta, Irma Butzke, gen-

til fHba do sr. Luiz Butzke:
- o sr. Augusto Wichern;
-- a srta, Huda Schulz.
Transcorre amanhã o anui

versario do sr. dr. Geysa de
Boseolí, nosso prezado eolle.
ga de imprensa'
Dia 25 fazem anoos:
- o sr. Alcebídes Marquetti
- o SL·. Guilherme Wíchel'n,

I
residente em Gaspar;

MULTAS' sIfggIfrÊ'}�: .: o �I". Ignacío M,atule.
_ ZAS PERANTE �itsch, residente em Encru-

Do sr. Camílln Mussl, rene O FISCO O AD- zilhada;
bemos attencínsa communi- r

VOGADO DR.ACHILLESBAJ... - o dr. Oswaldo da Silva.
cação da eleição da IlQVa di- SINI. COM ESCRIPTORIOAN-

tt
.

á NEXO A' REDACCAO DESTE Corrve-m saberrec OrHI. que reger os des- I JORNAL
•• 0

tinos da Associação uos va-'--__
"

_

fcjitas e Ia.tusmaéa de :ta- R
.

t bli-[ahy, até 29 de Julho de 19371 BVlS as e pu caçoes
e que .é a seguinte:. T. "GuÍa do Comprador'Presidente, Ar-tonto Hhmos;
Víee.presíd., Oswftldil Mar Agradavelmente surprehcn
ques BeBa Cruz; 1<)" Se ereta. dide s re cebemcs um exem

rio, Camillo Mussí; 20. B�r:e- pJar dt; "Guia (lo Compra
IiclO Zimme 'man::); 10. The- dor", ::l �sph nrJida revista
zoul'eiro, F"ancisco Campos

f

bri1Rj!l'1ra de exportação e

;3obripho; 20. Jt1ão Wences- impoJ tHÇt:O Que se edita em

au Ricar,jo; Cons�lho Fisca: S. Paulo) t' que é de gnmd�
Mao el Macedo. .José Ray- impMtaflcifl fI<1I'a o Commer
'oun!'o df' Olív('lnl e Ftan- cio e Industria. SUí1 :r; d .çãll
('isco Vi iri!. é a JU:-J 3 rle Dezembro,
Agl'adl�cemos. 48 - 4D, São Pulo.

GonOllFsn para a rainha do carnaval de 1931

Como no anuo anterior o
Clube Nautico Amertca tns
tttutu um concurso para a

eleição da Rainha. do Caro
naval de 1937 e que, desde
já vem obtendo franco suces
so entre os associados. des
pertando sígnrücatívo ínte
ressa,

Na primeira apuração des,
te interessante concurso
que virá trazer grande aní-

mação 80S festejos eamava
Iescos deste anno no C. N.
Amerloa, veeíttcaeam-se os

seguintes resultados;
Zel1Y Borhcx 23 votos
Sylvia Eberhardt 19"
nse Weise 14 ..

Maria Luiza Balsini 13
luraey 01inger 10
Muchi Michels a "

Waldetrudes Wahle 5
Estelína Brandão 5
Giasela Biele 3
A apuraçã» seguinte será

feita na proxíma sexb:l feira.
sendo que os resultados se'

rão pablícados por esta ln.
lha 00 sabbado. Os que qu!
serem adquirir netas deve
rão se dirigir aos srs, Enco
�lünpt·, Alfonso Laux ou Curt
Probst.

Certs vez a mãe do famo
so Mark Twain, por ter um
convidado á mesa, pediu lhe
que t rinchasse um gallo. O
humorista começou por cor.
tar a crista do animat, bl'ín
da'ndn a a mesma á vísíta que
era um pa ·tor:

- Reverendo, já que o sr.
eonduz'os cre;ltes, eis aqui
a plAne mais digna e SyillDo

A menina cesadelra:
- Mas, m8màf', não POSSIl

casar·me com ",Ue. imagine;
e atbeu e nem aCfl'Gita 6�
exite:Jcia do in\'erno t
A mãp;

j
- Não importa, minha ri

I iha. Casa·te com e!le. b dei'
I tro em bl'eve fIle.Ec conven-
cerá dé que, realmente, (I
iui\mlO exis�e.

,nspecforia
Vehiculos

de

Pha-macia de plantão

IJM
CAI...�C.E

AS

f(Ef EI Ç,ÕE5
'DA' .sAÚDE,
1<EGULARISA.

EVITA_?OffRIMENTO!l
COMBATE AS MOLES11AS

DO I.ITERO
E OVARIOS

NÃO HOUVE AUGMENTO DO

IMPOSTO DE BICYCLETAS

Estará aberta amanhã, do
mingo, 8. pharmacía Orion.

A nova directoria
da "AVI"

I

S
.

d d i �oele "a e fie uao

Vicente de Paulo

Pedem nos da Inspectnriii
de Vehículús que notífique-·
mos que não houve augl1lerr�·
to do imposto municipal de

.

lJicyclettl� �úmo, ir;(-'Xvlica
veírnenfl-', fazem cÍrcula� cer
tos indivíduos rle jntêr�sses
il]Ç,(lDfe8E'avei�. O imposto con
tinua ígUhj ao tHlill./ passado.
Sendo 10$000 de tmpo�.�o.
JI500 d� chapa e 1$000 paNI
\fh:!:ição e chumbo.

"'**

Agradecimento

DiS1P( n!if' A fllipldntação d\� SUi3 aves cuUaJos
ri Js, emp,·pgílodo

ei:ipe-

farrlinh:l .

e Triguilho
do MOfNH ) .Tm�VllJr ...E, pronllctos supL'fi0fes, e o

T"·su!ta.J,) lbe satis[Hl'á pl�'nal1l 'nl.e
rv\oinho JoinviHe, filial Blumenau

C:lixa Pos;êll, 8H Eod. tel. SILOS

Banco Nacional do Commercio
SUCURSAL EM BLUMENAU

t'frlimos aos nogi'()S cli�nteR () fi1vor ';e nprehf'ntíll'pm
t C'ste Banco as t5tms CtH;el'netas de 15!111iRS {]fHTt'I!tt'S Ile�
Je.d(lI'H�, cl'édorbS I:' (jl;' deP!Jio'itos pU!111lâ!"es, pAt'a l-e "lll

<Inçad( S 08 juros do SeIlH'Sli'tl findo, lla forma fI-> costume

c I NEM A B U se H
Hoje - Sahbado - ás fi 1 [2 horas IAmanhã - DO;:Jlíngo - ás 5 e {Is 8 f (2 hora�

ilfARIKA ROEKf(

li ml:lis formol3a mulher
dli EUl'opa Dum iilm re

pIeta d.� deslumbramentu

Gavallaria ligBiraI Um dos f'spectaculos
!

I m3is dt'sIurr br<:lfltes destlt
temporada, não l'lpenas
r.e1o Sf'U tHgumento cu

rioso ('orno ainda pé'l,)
Iflxo exct'pcioúal da moo··

tagem.

Lavando ..se com o sabão
..

ugem
de WETZEL «= C.IA .. ,.,. JOINVILLE

cialids
;.lHaTc·a Registrada}

� economisa-se tempo e dinheiro

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


